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EKSTRAKT 

NGA PROCESVERBALI I MBLEDHJES SE KALUAR TË KOMITETIT PËR POLITIKË E 

FINANCA I MBAJTUR ME DATËN 23.01.2019. 

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. 11-400/01-0002649/19, i datës 15.01.2019, për ndarjen e mjeteve financiare nga 

kategoria e subvencioneve të DKRS-së për Familjen Jashari, ( raporton Drejtori, z. Ramiz Shala); 

5. Plani Komunal i veprimit për transparencë për vitet 2019-2022, ( raporton zëdhënësi i Komunës, z. Ramiz 

Shala); 

6. Plani  vjetor i punës së zyrës së prokurimit për vitin 2019, ( raporton Drejtori i Administratës  me autorizim, 

z. Ibush Hetemi);  

7. Raporti vjetor i punës së Komitetit për mbrojtje dhe shpëtim, për vitin 2018,( raporton Kryesuesi i Komitetit 

për mbrojtje dhe shpëtim, z. Berat Dajaku);  

8. Propozim për miratimin e listës së të përzgjedhurve për komitete konsultative,( pikë shtesë, raporton Kryetari 

i Komisionit përzgjedhës, z. Sokol Sallahu); 

9. 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, 

vazhdojmë me pikën e radhës. 

Miratimi i rëndit të ditës- E hap diskutimin. 

Hysni Mehani – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për të gjithë, desha ta pyesë drejtorin e shërbimeve 

publike, a ka mundësi drejtor që për seancë të  Kuvendit të na sjellës një informatë lidhur me mirëmbajtjen e 

rrugëve nga bora, pasi që është me së e përshtatshme në këtë kohë ta kemi një informatë të tillë. 

Ibush Hetemi – Nuk është problem i kemi të gjitha të gatshme, vetëm ti inkorporojmë  ne një informatë të 

përbashkët. 

Kryesuesja – Para miratimit të rëndit të ditës, tash na erdh një propozim nga Komisioni përzgjedhës për 

komitete konsultative. 

Sokol Sallahu – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për të gjithë, faleminderit që ma dhatë mundësit që ta 

propozoj që të hynë në rënd dite lista e të përzgjedhurve për komitete konsultative,  komisioni i ka zhvilluar të 

gjitha procedurat e vlerësimit të aplikacioneve të aplikantve dhe testet me shkrim, duke i renditur sipas pikëve, e 

që i keni në listë dhe të gjitha procesverbalet e komisionit, andaj ju propozoj që të hynë në këtë rënd dite ky 

propozim. 

Kryesuesja – E hap diskutimin. 

Hysni Mehani – Cila është ideja që na ka ardhur kjo listë neve ne kfp, me vlerësuar punën e komisionit apo  

çfarë. 

Sokol Sallahu – Lista e të përzgjedhurve do rekomandohet nga kpf për në asamble për miratim. 



Kryesuesja – Atëherë, shkojmë me votim që ky propozim të hy në këtë rënd dite, atëherë konstatojmë se me  5 

vota për asnjë kundër, dhe asnjë abstenim, lista e të përzgjedhurve për komitete konsultative, hynë në këtë rënd 

dite, vazhdojmë me pikën e radhës   

Miratimi i rëndit të ditës – Nëse ka dikush me shtuar diçka urdhëroni, pasi që nuk ka për diskutim, shkojmë ne 

votim, konstatojmë se me 5 vota për, asnjë kundër dhe asnjë abstenim, miratohet rëndit i ditës për këtë mbledhje 

të kpf-së, vazhdojmë me pikën e radhës.. 

Shqyrtimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar –  Nëse keni vërejtje urdhëroni. 

Hysni Mehani – E di që Jetoni çdo gjë që diskutohet nuk mundet ta inkorporojë në procesverbal, mirëpo 

mbledhja e kaluar ka zgjatur mbi 2 ore, e këtu ka dalur vetëm 2 faqe e gjysmë procesverbal është shumë pak e 

ka shkurtuar shumë procesverbalin, pastaj edhe disa fjale janë ndryshe me ato çfarë i thamë unë, psh, fjala ku e 

kamë përdoruar e qartë, e ne procesverbal e ka cekur e kjartë, nuk është si e kamë thëne, kaq faleminderit. 

Sekretaria e Kuvendit – Është e vërtetë atë çka e ka potencuar anëtari i kpf-së, z. Hysni Mehani, ne si 

Sekretari e Kuvendit pasi që ne punën tonë, kemi inqizime e mbledhje të shumta e bukur voluminoze, nuk kemi 

mundësi që të gjitha diskutimet ne detaje ti përshkruajmë të gjitha diskutimet ne detaje, ju kërkojmë falje. 

Kryesuesja – Atëherë shkojmë me votim të procesverbalit nga mbledhja e kaluar, konstatojmë se me 4 vota 

për, asnjë kundër dhe 1 abstenim, miratohet procesverbali nga mbledhja e kaluar, vazhdojmë me pikën e radhës. 

Propozim – Vendim nr. 11-400/01-0002649/19, i datës 15.01.2019, për ndarjen e mjeteve financiare nga 

kategoria e subvencioneve të DKRS-së për Familjen Jashari, ( raporton Drejtori, z. Ramiz Shala); 

Ramiz Shala – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për të gjithë të pranishmit, po e prezantojë në pika të 

shkurtra këtë propozim – vendim, ky propozim ka të bëjë me ndarjen e mjeteve për Familjen Jashari, nga 

kategoria e subvencioneve nga DKRS-ja, sepse vendimi i kaluar ka qenë i kufizuar në kohë e nuk kemi mundur 

tu ndajmë mjete me, andaj me këtë propozim e kemi cekur që vendimi të vlejë deri në nxjerrën e një vendimi të 

ri, andaj kërkoj nga ju që ta rekomandoni për Kuvend këtë propozim – vendim. 

Hysni Mehani – Faleminderit Kryesuese,  ky propozim është i natyrës së ndjeshme, prandaj jam munduar ta 

analizoj mirë, rendësin që e ka Familja  nuk do duhet që tu ndahen mjete nga kategoria e subvencioneve nga 

DKRS-ja, me u barazuar me një klub sportiv,  do duhej që këto mjete të propozohej nga zyra e Kryetarit, mbasi 

në nivel lokal nuk kemi dekret do duhej të jetë vendim i veçan për këtë, pastaj këtu thuhet drejtoria për kulturë 

ka për obligim participimin në ruajtjen e vlerave dhe traditës së kulturës dhe mirëpritjes, a e dinë  si i bije kjo se 

nëse nuk subvencionohet Familja Jashari humb tradita e mikpritjes, të hiqet ajo pjesë. 

Ramiz Shala – Nuk desha të bëjë politik më këtë çështje,  në buxhet është e përcaktune nga kjo kategori të 

ndahen mjete, kështu ligjërisht është e përcaktune, nuk kemi të drejt nga kategoritë tjera të ndajmë mjete, por ne 

finale prapë me vendim të Kryetarit ndahen mjetet. 

Hyni Mehani – Mbasi erdh edhe Kryetari me duhet të jap prapë sqarimin, se ky propozim nuk do duhej të na 

vije nga kategoria e subvencioneve nga DKRS-ja,  sepse nga subvencionet subvencionohen edhe klubet 

sportive, e Familja Jashari e ka rendësin e vetë, e që do duhej me vendim të veçantë të jetë, të na vije propozimi 

nga zyra e Kryetarit, e mos të barazohet me klube sportive, pastaj kjo pjesa e teksti duhet te hiqet pjesa e 

arsyetim që është arsyetim i pa nevojshëm. 

Lavdije Geci – Faleminderit Kryesuese, a ka mundësi që të nxjerrët një vendim me afate ma të gjatë e mos te 

kemi nevojë çdo vite të nxjerrim vendime të tilla, të marrim vendim  njëherë për 10 vite e mos te kemi çdo vite 

propozime. 

Ramiz Shala -  Me vend e ki Lavdije, nuk do duhej që te kemi çdo vite, mirëpo vendimi i vitit të kaluar ka qenë 

i afatizuar, e që me këtë vendim, do ta kemi pa afate deri në nxjerrjen e vendimit të ri. 

Mehmet Berisha – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për të gjithë, sa i përket ndarjeve të mjeteve,  nuk 

mund të ndahen mjete nga kategoritë tjera, kështu është e përcaktune,  nuk është e rëndësishme shumë se a 

ndahen nga DKRS-ja, apo nga zyra e Kryetarit. 

Kryetari i Komunës, z. Bekim Jashari – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për të gjithë, me sa pe shoh 

unë Hysi nuk është kundër këtij propozimi,  dua të ua sqaroj me herët Kryetari ka nxjerre vendim direk pa 

Kuvend, mirëpo unë nuk kam deshtë ashtu, kam deshtë që Kuvendi ta miratoj këtë propozim,  si dhe  e dini së 

është propozuar vitin e kaluar që shuma të jetë me  e lartë mirëpo unë nuk kamë pranuar,  mirëpo e shoh që një 

pjesë e teksti të këtij propozimi është e pa nevojshme e që duhet të hiqet,  si dhe të çështja e vendimit nuk kamë 

marrë unë sepse nuk kamë dashure tu la hapësirë dikujt që të thotë që Bekim Jashari ndanë mjete për Familjen e 

vetë, kjo ka qenë arsyeja. 



Hysni Mehani -  Ti ne këtë raste je Kryetar Komune ne vijën zyrtare dhe nuk përben kurrfarë shkele nëse vije 

propozimi nga zyra e Kryetarit. 

Kryetari i Komunës, z. Bekim Jashari – E kuptoj mirëpo vetë nuk kamë pranuar, nuk kamë dashur të la vend 

për fjalë. 

Kryesuesja – Pasi që nuk kemi tjerë për diskutim, atëherë shkojmë ne votim. 

Hysni Mehani -  A ka mundësi me propozua që propozimi të vije nga zyra e Kryetarit, si dhe  pjesa e teksti te 

arsyetimit të  hiqet nga propozimi. 

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

rekomandohet për Kuvend  propozimi - Vendimi nr. 11-400/01-0002649/19, i datës 15.01.2019, për ndarjen e 

mjeteve financiare nga kategoria e subvencioneve të DKRS-së për Familjen Jashari, me propozimet e dhëna për 

plotësim ndryshim të propozimit, vazhdojmë me pikën e radhës. 

Plani Komunal i veprimit për transparencë për vitet 2019-2022, ( raporton zëdhënësi i Komunës, z. 

Ramiz Shala); 

Ramiz Shala – Faleminderit Kryesuese,  plani komunal i veprimit për transparencë për vitin 2019- 2022, është 

punuar duke u mbështetur ne legjislacionin ne fuqi,  ky plan paraqet transparencën në Komunën tonë,  Kryetari i 

Komunës sonë ka vendosur standart të ri ne transparencë, duke i publikuar kontratat e nënshkruar që rrisin 

transparencën e besueshmërinë në Komunën tonë, gjë që ma herët nuk ka ndodhur, unë kërkoj që ta përkrahni 

dhe rekomandoni për Kuvend këtë plan për transparencë. 

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

me 4 vota për, asnjë kundër, dhe asnjë abstenim rekomandohet për Kuvend  Plani Komunal i veprimit për 

transparencë për vitet 2019-2022, vazhdojmë me pikën e radhës. 

Plani  vjetor i punës së zyrës së prokurimit për vitin 2019, ( raporton Drejtori i Administratës  me 

autorizim, z. Ibush Hetemi); 

Ibush Hetemi -  Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për të gjithë, si drejtor me autorizim në drejtorin e 

administratës jam i obliguar të paraqesë këtë plan të punës së zyrës së prokurimit për vitin 2019, pasi që zyra e 

prokurimit është në kuadër të drejtorisë së administratës, të gjitha janë në material nëse e shihni të arsyeshme 

nuk po  e lexoj, nëse keni ndonjë pyetje urdhëroni. 

Kryesuesja – E hapi diskutimin për këtë pikë të rëndit të ditës, pasi që nuk ka tjerë të paraqitur për diskutim, 

shkojmë me votim, konstatojmë se me 4 vota për, asnjë kundër dhe asnjë abstenim, rekomandohet për Kuvend 

plani vjetor i punës së zyrës së personelit për vitin 2019,  vazhdojmë me pikën e radhës. 

Sokol Sallahu – Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për të gjithë, komisioni për përzgjedhës për komitete 

konsultative ka kryer punën e tyre duke i shqyrtuar të gjitha aplikacionet, dhe duke i vlerësuar testin me shkrim 

të të gjithë aplikantëve  nxjerr listën e aplikantëve sipas pikëve të fituara ne teste, e që ua propozon kpf për 

rekomandim për Kuvend, unë nuk po e zgjati me shumë ju lusë që ta përkrahni, faleminderit. 

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

Azem Gashi – Desha të pyesë pse mungojnë nënshkrimet e dy anëtarëve të komisionit, të Fitore Mangjollit dhe 

Pajazit Isufi, a ka pasur mospajtime apo çfarë. 

Sokol Sallahu – Nuk ka pasur mospajtime, mirëpo procesverbali është protokolluar vonë e nuk ka mundur të 

vijë ta nënshkruaj. 

Kryesuesja – Pasi që nuk ka tjerë të interesuar për diskutim, shkojmë ne votim, konstatojmë se me 4 vota për 

asnjë kundër, dhe asnjë abstenim, Lista e të përzgjedhurve për komitete konsultative rekomandohet për Kuvend, 

vazhdojmë me pikën e radhës. 

Të ndryshme – Nëse keni  për diskutim urdhëroni, pasi që nuk ka të paraqitur për diskutim, atëherë e 

konsideroj të mbyllur këtë takim, faleminderit. 

 

 

 

Procesmbajtësi:                                                                                               Kryesuesja e  KK-së; 

Jeton Osmani                                                                                                      Fatbardha Haliti                                                                                               
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