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EKSTRAKT 

NGA PROCESVERBALI I MBLEDHJES SE KALUAR TË KOMITETIT PËR POLITIKË E 

FINANCA I MBAJTUR ME DATËN 21.03.2019. 

 

Në këtë mbledhje morën  pjesë: Anëtarët e KPF-së, Kryetari i Komunës, Drejtorët e drejtorive komunale, 

përfaqësuesi të shoqërisë civile:  

 

 

Për ketë mbledhje propozoi këtë : 

R E N D  D I T E 

 

1. Fjala hyrëse;  

2. Miratimi i rendit të ditës; 

3. Shqyrtimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar; 

4.  Propozim – Vendim nr. 02-400/010014754/19, i datës 13.03.2019, për lejimin e shfrytëzimit të mjeteve 

financiare, për mbulimin e shpenzimeve të varrimit për Qytetarët e Komunës së Skenderajt, ( raporton Kryetari i 

Komunës z. Bekim Jashari); 

5. Raporti përfundimtar financiar i realizimit të buxhetit Komunal, janar – dhjetor 2018, nr. 02-052/01-

0014752/19, i datës 13.03.2019,( raporton Drejtori z. Mehmet Berisha); 

6.  Propozim  - Vendim nr. 02-052/01-0014752/19, i datës 13.03.2019, nga Drejtoria e Kulturës, 

7. Propozim – Vendim për lejimin e shfrytëzimit të mjeteve financiare për ndarjen e garandeve dhe 

subvencioneve nga DBPZH-ja, pikë shtesë( raporton Drejtori, z. Sokol Sallahu); 

 8. Të ndryshme. 

 

Kryesuesja – Po fillojmë me mbledhjen e komitetit për politik dhe financa, përshëndetje për ju anëtar të kpf-së, 

drejtor të drejtorive Komunale, përfaqësues të OSBE-së, shoqërisë civile dhe ju të gjithë të pranishmit, mungon 

Donika Rushiti për shkaqe shëndetësore, si dhe Drenusha Hajzeri, që tash me e dimë, para miratimit të rëndit të 

ditës  drejtori për bujqësi e ka një pikë shtesë. 

Sokol Sallahu – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për të gjithë, e kemi këtë propozim – vendim për lejimin 

e shfrytëzimit të mjeteve financiare  për grande dhe subvencione nga DBPZH-ja, që e kemi përgatit projektin 

për grante dhe subvencione për vitin 2019, ku në këtë projekt kemi paraparë ndarjen e 18 serave, pastaj ndarjen 

e 30 multikultivatorëve, ndihmë me 18 krerë lopë qumështore, 45 centrifuga për bletarë, të gjitha i keni në 

material, nëse keni ndonjë pyetje urdhëroni. 

Kryesuesja – E hapi diskutimin, pasi që nuk të paraqitur për diskutim, shkojmë me votim për miratim që të 

hynë si pikë shtesë ky propozim, konstatojmë se me 5 vota për asnjë kundër, dhe asnjë abstenim hynë në këtë 

rënd dite propozim – vendimi për grande dhe subvencione nga DBPZHR-ja, vazhdojmë  me pikën e radhës. 

Miratimi i rëndit të ditës – Konstatojmë se me 5 vota për, asnjë kundër, dhe asnjë abstenim, miratohet  rëndit i 

ditës, vazhdojmë me pikën e radhës. 

Shqyrtimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar;, e hap diskutimin, pasi që nuk ka të lajmëruar për 

diskutim, konstatojmë se unanimisht pa vërejtje me 5 vota për, asnjë kundër dhe asnjë abstenim miratohet 

procesverbali nga mbledhja e kaluar, vazhdojmë me pikën e radhës. 

Kryetari i  Komunës, z. Bekim Jashari – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për të gjithë ju të pranishmit, 

duke pasur parasysh  ofrimin e shërbimeve për qytetetarët tonë, dhe  gjendjen ekonomike të tyre, kemi 



propozuar këtë propozim vendim që tu dalim sadopak në ndihmë në rastet e vdekjes së qytetarëve tonë, me këtë 

propozim kemi propozuar që për çdo raste të vdekjes do të ndahen 200€ plus 10 euro në rast të transportit jashtë 

territorit të Komunës së Skenderajt, ndërsa Bashkësia Islame obligohet që ti kryen ceremoninë e varrimit,  

hapjen e varrit, qefinin, dërrasat për varrë, transportin e kufomës,  mesatarisht ne komunën tonë gjatë një viti 

vdesin 230 deri ne 250 qytetarë, e ne e kemi paraparë në buxhete shumën qe e ceka, andaj ju propozoj që ta 

rekomandoni për Kuvend këtë propozim – vendim. 

Kryesuesja – E hapi diskutimin. 

Azem  Gashi – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për të gjithë, unë vetëm ju përgëzoj për këtë propozim 

shumë me vend që u ndihmon qytetarëve tonë. 

Kryesuesja -  Atëherë shkojmë me votim, konstatojmë se me 5 vota për, asnjë kundër,  asnjë abstenim, 

rekomandohet për Kuvend, Propozim – Vendim nr. 02-400/010014754/19, i datës 13.03.2019, për lejimin e 

shfrytëzimit të mjeteve financiare, për mbulimin e shpenzimeve të varrimit për Qytetarët e Komunës së 

Skenderajt, vazhdojmë me piken e radhës. 

Raporti përfundimtar financiar i realizimit të buxhetit Komunal, janar – dhjetor 2018, nr. 02-052/01-

0014752/19, i datës 13.03.2019,( raporton Drejtori z. Mehmet Berisha);  

Mehmet Berisha – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për të gjithë, kamë kënaqësinë që në emër të 

Kryetarit të Komunës z. Bekim Jashari të propozoj këtë raport financiar të realizimit të buxhetit janar – dhjetor 

2018, po e prezantoj në pika të shkurtëra pasi që të gjitha i gjeni në material, ky raport financiar është i hartuar 

duke u mbështetur në legjislacionin në fuqi,  buxheti fillestar për vitin 2018 ka qenë 12,889.268€ buxhet i ndarë 

nëpër programe duke filluar nga zyra e Kryetarit, administrata, zyra e Kuvendit,  ne tabelën nr 2 e shihni 

buxheti SIMFK,  i ndarë nëpër kategori ekonomike me një shumë gjithsej 14,050,940.08€,  pastaj ne tabelën nr 

3 shihni raporti i shpenzimeve të  buxhetit dhe realizimi i tij,  që o shihni neper kolona duke filluar nga buxheti 

fillestar deri të shpenzimet e buxhetit përfundimtar, pastaj e shihni listën e pagesave për shpenzime gjyqësore si 

dhe ne fund krejt të hyrat vetanake të pa shpenzuara për vitin 2018 për bartje një shume prej 815,509.35€, kjo 

ishte ne pika të shkurtëra nëse keni ndonjë pyetje urdhëroni. 

Kryesuesja – E hapi diskutimin. 

Azem Gashi -  Faleminderit Kryesuese, me interesoj këtu tek bartja e borxhit të shpenzimeve për anëtarësim 

7600€,  dhe shpenzimet tjera kontraktore 299,996€,  pastaj tek vendimet gjyqësore shihet një shumë tepër e 

lartë, desha të pyesë a  duhet të jep dikush llogari këtu për këto vendime të humbura gjyqësore. 

Mehmet Berisha – Për borxhe për anëtarësi ne si Komunë jemi të obliguar që asociacionit të Komunave të ua 

paguajmë për kokë të banorit 10 cent, e që është borxh i bartur për këtë, pastaj për shpenzime tjera kontraktore 

janë sigurimi, roja, pastaj pastrimi i objekteve, pastaj për vendime të humbura gjyqësore, planifikojmë të 

mbledhum ne një takim me Kryetarin e të përgatitum një plan konkret për këtë. 

Hysni Mehani – Faleminderit Kryesuese, pata dy pyetje,  kamë bërë krahasim të raportit financiar të vitit 2017 

me atë të vitit 2018 e dallimi është 157,000.00€  pastaj te Komunalit shuma 200,440€ është e njejtë me atë të 

vitit 2018, edhe pse ka rritje të buxhetit pse shuma e njëjtë. 

Mehmet Berisha – Buxheti ka qenë ashtu i planifikuar, e qe ne nuk kemi qenë ne atë kohe kur është bërë 

planifikimi ashtu e kanë planifikuar edhe te komunalit shumën  e njëjte. 

Hysni Mehani – Desha të pyesë pse ky dallim ndërmjet shkollës fillore shuma 4,561,144.48€  ndërsa shkolla të 

mesme shuma prej 1,127,930.34€, pse ky dallim. 

Mehmet Berisha – ky dallim është sepse shkolla fillore i kemi 25 ose 26 e ndërsa shkolla te mesme i kemi 2, e 

shpenzimet me të mëdha janë për shkollat e mesme. 

Hysni Mehani – Pastaj këtu shuma prej 100€ për Adem Meten, çka ka të bëjë kjo. 

Mehmet Berisha – Është borxh i mbetur për pagesë. 

Hysni Mehani – Pastaj të borxhet e bartura pse ka ndodh kjo rritje kaq e madhe e borxheve. 

Mehmet Berisha – Janë borxhe të vjetra, konkretisht për paga jubilare, që po kanë probleme shumica e 

Komunave me këtë çështje. 

Kryesuesja – Pasi që nuk ka tjerë për diskutim, shkojmë me votim, konstatojmë se me 4 vota për, asnjë kundër 

dhe një abstenim, rekomandohet për Kuvend , raporti financiar i realizimit të buxhetit janar – dhjetor 2018, 

vazhdojmë me pikën e radhës. 

Propozim  - Vendim nr. 02-052/01-0014752/19, i datës 13.03.2019, nga Drejtoria e Kulturës, 



Bekim Latifi – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për të gjithë të pranishmit, në mungesë të Drejtorit të 

Kulturës për shkake të një takimi zyrtar që ka në Prishtinë, me autorizim të tij po e prezantoj këtë propozim 

vendim,  për destinimin e pronave publike për ndërtimin e sallave sportive që janë projekte të Ministrisë së 

Kulturës, që të gjitha i keni në material nëse keni ndonjë  pyetje urdhëroni. 

Kryesuesja – E hapi diskutimin për këtë pikë të rëndit të ditës. 

Hysni Mehani –  A do të jenë pjesë e shkollave këto salla sportive. 

Bekim Latifi – Po do jenë pjesë e shkollave. 

Kryesuesja – Pasi që nuk kemi tjerë për diskutim atëherë shkojmë me votim, konstatojmë se me 5 vota për, 

asnjë kundër dhe asnjë abstenim, rekomandohet për Kuvend propozim – vendimi nga drejtoria e kulturës, 

vazhdojmë me pikën e radhës. 

Propozim – Vendim për lejimin e shfrytëzimit të mjeteve financiare për ndarjen e garandeve dhe 

subvencioneve nga DBPZH-ja, pikë shtesë( raporton Drejtori, z. Sokol Sallahu); 

Sokol Sallahu – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për të gjithë, e kemi këtë propozim – vendim për lejimin 

e shfrytëzimit të mjeteve financiare  për grande dhe subvencione nga DBPZH-ja, që e kemi përgatit projektin 

për grante dhe subvencione për vitin 2019, ku në këtë projekt kemi paraparë ndarjen e 18 serave, pastaj ndarjen 

e 30 multikultivatorëve, ndihmë me 18 krerë lopë qumështore, 45 centrifuga për bletarë, të gjitha i keni në 

material, nëse keni ndonjë pyetje urdhëroni. 

Kryesuesja – E hapi diskutimin për këtë pikë të rëndit të ditës. 

Azem  Gashi  -  Desha të pyesë se multikultivator a  do kenë të drejtë të përfitojnë edhe fermerët të cilët nuk 

kanë sera apo vetëm këta si punojnë sera. 

Sokol Sallahu – Po kanë të drejtë të aplikojnë të gjithë, drejtoria e bujqësisë do ti përgatit kriteret për aplikim. 

Hysni Mehani -  Faleminderit Kryesuese, desha të pyes se si është caktuar vlera 1800€ për krerë të Lopës si 

dhe participimi shumë i lartë, nuk do kenë mundësi të aplikojnë me këtë participim shtresa e varfun. 

Sokol Sallahu – Ky çmim është caktuar në bazë të çmimit të tregut,  ndërsa për participim ashtu është 

planifikuar projekti. 

Hysni Mehani – A mund të zbritet kjo përqindje e participimit. 

Sokol Sallahu – Ky projekt është paraparë për fermerë të cilët kane tradit në këtë veprimtari, sepse ka pasur 

raste kur ua ndarë grande shtresave me të varfun e që kanë ndodhë ose i kanë shit lopën ose e kanë pre. 

Kryesuesja – Pasi që nuk kemi tjerë për diskutim, atëherë shkojmë me votim, konstatojmë se me 5 vota për, 

asnjë kundër dhe asnjë abstenim, rekomandohet për Kuvend ky propozim vendim nga drejtoria e bujqësisë, 

vazhdojmë me pikën e radhët. 

Të ndryshme – Desha të pyesë se a kish pasur mundësi që pikën të ndryshme dhe pyetjet e këshilltareve të jenë 

veç e veç ndamas, tek rendi i ditës për seancë të Kuvendit, sepse disa çështje të rëndësisë me të vogël i kishim 

ngrit në të ndryshme. 

Kryesuesja – Hysi rregullorja ashtu e përcakton, pasi që i diskutuam të gjitha pikat e rëndit të ditës, e mbylli 

këtë takim, kaloni mirë deri ne takimin e radhës. 

 

 

 

 

Procesmbajtësi:                                                                                               Kryesuesja e  KK-së; 

Jeton Osmani                                                                                                    znj.  Fatbardha Haliti                                                                                               
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