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Asambleja 

01.Nr.XV 

Deçan,dt.29.12.2022 

PROCESVERBAL  

I mbajtur për mbledhjen e XV-të me radhë, respektivisht mbledhja e X-të e rregullt e Asamblesë 

Komunale, me dt.29.12.2022.  

Në mbledhje ishin prezent: 24 anëtarë të asamblesë, Kryetari i Komunës, disa drejtor të drejtorive 

komunale, KFOR-i, OSBE,  OJQ. 

Mbledhjen e kryesoj dhe e udhëhoqi kryesuesi i Kuvendit, z.Hajdar Sutaj. 

Për mbledhje ishte propozuar ky rend pune: 

1. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar, 

2. Shqyrtimi dhe miratimi i  Listës së përgjithshme të pronave të paluajtshme të komunës dhe 

listës së veçantë të pronave të paluajtshme të Komunës që planifikohen për dhënie në 

shfrytëzim gjatë vitit 2023, 

3. Shqyrtimi i Planit për menaxhimin e mbeturinave, 

4. Shqyrtimi i Planit të veprimit komunal për energji dhe klimë, 

5. Shqyrtimi i propozimit të Drejtorisë për SHP për ndryshimin e tarifave në Rregulloren  

për Menaxhimin e mbeturinave, 01.Nr.I-5, dt.31.01.2019, 

6. Caktimi i lokacionit për deponi inerte, 

7. Shqyrtimi i Raportit të Planit të Integritetit, 

8. Rishqyrtim i akteve komunale me rekomandim të Ministrisë (Rregullore 01 Nr.V-6  për 

shërbimet publike komunale, Vendimin 01 Nr.X-8 për emërimin dhe ri-emërimin e rrugëve 

në komunën e Deçanit), 

9. Shqyrtimi i raportit të Auditorit të Jashtëm për vitin 2021, 

10.  Shqyrtimi i Raportit të vlerësimit të dëmeve nga vërshimet, 

11. Njoftim i Kryesuesve të Komisioneve të kuvendit për punën e tyre ( Komisionit  vlerësues 

për zbatimin e procedurave të dhënies në shfrytëzim të pronës së paluajtshme të komunës, 

parcela nr. nr.00429-0 Zk.Deçan, , parcela nr. 01098-0 Zk.Dranoc,  parcela nr. 00736-0 

Zk.Rastavicë,   parcelat nr.1256-0, nr.1257-0 dhe nr.4690-0 Zk Deçan, Komisionit për 

trajtimin e qenve endacak dhe Njoftim nga Kryesuesit e Komisioneve dhe grupeve punuese 

për hartimin e akteve komunale),   

12. Marrja e Vendimit për miratimin e Logos “Gjenocidi në Kosovë plagë e hapur”, 

13. Shqyrtimi i propozimit të DKA-së për ndryshimin e emrit të SHFMU-së në Strellc të Epërm 

nga SHFMU  “Bajram Curri” në SHFMU “Haki Povataj”,  

14. Të ndryshme. 

Kryesuesi e hapi mbledhjen e XV-të me radhë, gjegjësisht mbledhja e X-të e rregullt e Kuvendit, 

duke i përshëndetë pjesëmarrësit, verifikoj pjesëmarrjen e delegatëve dhe konstatoj se në mbledhje 

marrin pjesë 24 anëtarë të Kuvendit (mungojnë me arsye, Afrim Demhasaj dhe Teuta Neziraj,  pa 

arsye Hyri Dobrunaj ). 

Kryesuesi- e prezantoj rendin e punës të propozuar me ftesë duke propozuar që pika nr.12 të del e 

para për shqyrtim pas procesverbalit. 

Arjan Dobraj propozon që pika nr,11 të shtyhet për mbledhjen tjetër, ndërsa Mon Selmonaj kërkon 

që pika nr.11 të kalon në pikën nr.2 sepse si tema janë të ndërlidhura, pika nr.3 dhe 4 të shtyhen për  
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një afat tjetër kohor sepse materialet voluminoze të mbledhjes na kanë shty që mos të kemi mundësi 

të përgaditjes së temave. 

Miftar Ahmetxhekaj- propozon që pikat nr.3, 5 dhe 6 të shtyhen për mbledhje tjetër, kurë do që ju e 

shihni të arsyeshme  që të mbahet mbledhja, sepse në këto rrethana nuk mund të japim kontributin 

tonë si asamblist. 

Faton Selmanaj- thotë se edhe në KPF kam kërkuar që pikat nr.3, 5 dhe 6 të shtyhen prandaj edhe 

pajtohem me propozimin e parafolësit tim që këto tri pika të shtyhen për shqyrtim në një mbledhje 

tjetër. 

Kryetari, Bashkim Ramosaj- thotë se pajtohet që pika nr.12 të del për shqyrtim pas procesverbalit, 

ndërsa lidhur me propozimet për shtyerje të tri pikave të propozuara, thotë se janë të domosdoshme 

që të shqyrtohen sot për mbarëvajtjen e punëve të përgjithshme të komunës. 

Florim Mataj-thotë se pika nr.2 është obligim ligjorë i komunës prandaj duhet të shqyrtohet sot 

ndërsa pika nr.11 nuk ka lidhje me pikën nr. 2 dhe mund të shtyhet. 

Erdogan Dautaj-pyet, lidhur me pikën nr.11 ku qëndron faji- te kryesuesit e komisioneve apo te 

ekzekutivi i komunës. 

Kryesuesi- e qiti në votim propozimin që pika nr.11 të shtyhet për një mbledhje tjetër, me 15 vota 

për shtyerje(AAK), 6 kundër shtyerjes(LDK), 3 abstenim(VV-PDK), pika nr.11 shtyhet për shqyrtim 

në një mbledhje tjetër. 

Kryesuesi- e qiti në votim propozimin që pikat nr.3, 5 dhe 6 të shtyhen për një mbledhje tjetër, me 15 

vota që këto pika mos të shtyhen por të shyqrtohen sot, 9 vota që këto tri pika të shtyhen, u votua që 

këto tri pika të shqyrtohen sot sipas renditjes së rendit të punës. 

Kryesuesi-e qiti në votim rendin e punës pa pikën nr.11, i njëjti miratohet me 15 vota pro(pozita) 8 

abstenim(6-LDK, 1-PDK dhe 1-VV), 1 kundër(VV). 

I.Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar. 

Orges Tafilaj- thot se nuk ka përfshirje të tërsishme të diskutimeve në procesverbal dhe në fq. 2 

duhet të jetë dënoj gjuhën që dha drejtoresha e drejtorisë për buxhet dhe financa për opozitën. 

Kryetari-tha se do të shiqohet mundësia e ndarjes së buxhetit për krijimin e kushteve që të mbahet  

transkript për mbledhjet e kuvendit. 

Florim Mataj-thotë se pajtohet me propozimin e kryetarit për mbajtjen e transkriptit  në mbledhje të 

kuvendit, ta gjejmë mundësinë, qysh në janar të fillojmë . 

Faton Selmanaj- pajtohem me kryetarin për mbajtjen e transkriptit të mbledhjes, sepse e kemi 

kërkuar prej fillimit të këtij mandati. 

Albesa Cacaj-thotë se edhe para këtij mandati kemi kërkuar që të mbahet transkript në mbledhjet e 

kuvendit, ndërsa te proceverbli në fq.2 duhet të jetë” ne kemi ligje për barazi gjinore por nuk po 

zbatohen ato” 

Kryesuesi- e qiti në votim procesverbalin me ndryshimet te fjala e Orgesit dhe Albesës, i njëjti 

miratohet me këto dy ndryshime. 

XII.Marrja e vendimit për miratimin e Logos “Gjenocidi në Kosovë plagë e hapur” 

Kryesuesi- e ka prezentu këtë pikë, pastaj ka shtuar se e kini materialin bashkë me propozimin e 

Kryetarit të komunës me të cilin ju propozohet një deklaratë që kërkon përkrahje edhe nga kuvendi i 

komunës sonë, sepse shumica e kuvendeve komunale tash veç e kanë bërë një deklaratë të tillë. 

Kryetari- thotë se duke u nisur nga fakti se jemi në prag të 15 janarit-dita e gjenocidit në Kosovë, 

kërkohet nga ne që ta përkrahim me një deklaratë kërkesën e Qendrës “Gjenocidi në Kosovë – Plagë 

e hapur” dhe lulëkuqja me katër petale, të bëhet simboli unik i gjenocidit të Serbisë ndaj shqiptarëve 

në Kosovë, lulëkuqen e kanë si simbol edhe shumë shtete të botës, por edhe ngjyra e kuqe është 

simbol i ngjyrës së flamurit, pastaj paraqet formën e katër akteve gjenocidiale që serbia ka ushtruar 

në Kosovë që janë, vrasjet, dhunimet, spastrimet etnike dhe shkatërrimi i objekteve që lidhen me 

përkatësinë etnike të shqiptarëve. Petalet e lulëkuqes simbolizojnë plagë e hapur, në zemrën e petales 

simbolizojnë vendosjen e viktimave, kur dihet se serbia ka pasur qëllim vrasjen, shkatërrimin dhe 

dëbimin në masë të popullit shqiptar të Kosovës, prandaj kërkohet nga ne që ti japim mbështetje 

propozimit që lulëkuqja të bëhet simboli i gjenocidit-plagë e hapur dhe të bëhet edhe si logo. 
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Vatan Istrefaj- si LDK i japim mbështetje praktike dhe morale këtij propozimi që ky simbol të bëhet 

logo e gjenocidit. 

Orges Tafilaj- thotë se Kryetari e dha arsyetimin, edhe ne si grup e mbështesim këtë propozim. 

Mon Selmonaj- edhe unë si PDK  e përkrahi këtë propozim. 

Kryesuesi- e qiti në votim, anëtarët e kuvendit njëzëri votojnë për miratimin e Deklaratës me të cilën 

për krahët propozimi që lulëkuqja të bëhet simbol i gjenocidit në Kosovë. Ndërsa në vazhdim 

Kryesuesi me propozimin e Kryetarit kërkon një minut heshtje për të gjitha viktimat e gjenocidit në 

Kosovë , një minutë heshtje për viktimat e gjenocidit në Kosovë ka mbajte kuvendi. 

II. Shqyrtimi dhe miratimi i  Listës së përgjithshme të pronave të paluajtshme të komunës dhe listës 

së veçantë të pronave të paluajtshme të Komunës që planifikohen për dhënie në shfrytëzim gjatë vitit 

2023. 

Vatan Istrefaj- thotë se nuk është caktuar  me propozim afati i dhënies së pronave në shfrytëzim, për 

sa kohë do të epen si dhe listat poseduese të pronave nuk përputhen sepse në listë janë 13 parcela 

kurse kanë ardhë 15 lista poseduese. 

Orges Tafilaj-pyetje, edhe vitin e kaluar e kemi pasë këtë listë, për shumë prona  që ceken këtu 

saktësisht nuk e dijmë se ku gjenden, në vazhdim shton pyetjen-këto prona të propozuara a janë 

atraktive për investitorin, drejtoria për ekonomi a ka ndonjë plan se çka do të ndërtohet aty, a ka 

procese gjyqësore për ndonjërën nga pronat që janë në listë. 

Kryetari- përgjigjet, se parcelat që propozohen për dhënie në shfrytëzim në listën e veçantë janë 

shumë atraktive për investitorët e interesuar, ka parcelë që kemi konteste gjyqësore, komisionet e 

formuara për disa nga këto prona e kanë zhvilluar aktivitetin e vet dhe janë në finalizim të procesit 

por ligji parasheh që të bëhet publikimi i listës së pronave që planifikohen për dhënie në shfrytëzim 

gjatë vitit pasues,  edhe nëse ato prona janë në procedurë gjyqësore, deri sa të nxirret vendimi 

përfundimtarë. 

Mon Selmonaj- thotë prandaj kërkova që pika nr.11 të del në pikën 2 sepse komisionet janë kriju 

bash për disa nga këto prona dhe se në këtë formë kështu ne mund të shkojmë në pafundësi në këtë 

procedurë. 

Kryetari- sqaron se lidhur me këto prona është edhe lidhja logjike mes këtyre pronave që komuna 

planifikon ti ep në shfrytëzim dhe pronave prej 720 hektar të shpallura me interes për komunën, për 

të cilat na është kthye vlerësimi pozitiv nga Ministria, të cilat gjinden në Parkun kombëtar dhe jemi 

në procedurë të kthimit të tyre në prona komunale. 

Fekri Qufaj, kryesues i një prej komisioneve të kuvendit që ka të bëjë me parcelën nr.429-0 thot se 

materialin për punën e komisionit dhe deri ku kemi zhukar me zhvillim të procedurave jau kam 

dorëzuar me letra mledhjen e kaluar. 

Florim Mataj-thotë se marrja e këtij vendimi është obligim ligjorë i komunës prandaj kërkoj që të 

qitet në votim. 

Faton Selmanaj- pyet, për listën e vitit të kaluar pse nuk ka pasë të interesuar, cili është destinimi i 

këtyre pronave,  fakti se ka kontest gjyqësorë nuk është mirë me qenë në listë këto parcela. 

Kryetari- sqaron se pronat janë komunale dhe komuna nuk është në kontest me askënd prandaj ka të 

drejtën të zhvillon procedurat, ndërsa afati i dhënies në shfrytëzim caktohet në një procedurë të 

ardhshme, jo në këtë fazë. 

Kryesuesi- e qiti në votim, listën e përgjithshme të pronave komunale dhe listën e veçantë të pronave 

komunale që parashikohen për dhënie në shfrytëzim gjatë vitit 2023, antarët e kuvendit e miratojnë 

me shumicë votash, rezultati votimit ishte, 15 vota pro (pozita), 9 abstenim (opozita). 

III.Shqyrtimi i Planit për menaxhimin e mbeturinave 2023-2027. 

Kryesuesi- e ka prezentu piken, pastaj për sqarime fjalën ia ka dhënë drejtorit të Drejtorisë për 

Shërbime Publike, Izet Zenuni, i cili për të pranishmit ka sqaruar se plani 2023-2027 është hartuar 

nga GIZ dhe Asociacioni i Komunave të Kosovës, i njëjti pas shqyrtimit në leximin e parë duhet ti 

nënshtrohet procedurës së diskutimit publik. 

Orges Tafilaj-kërkon sqarim rreth asaj që ceket në plan se në 2021-50 punëtorë -142000 euro. 

Mon Selmonaj-jo rastësisht kërkova të shtyhet kjo pikë sepse materiali është shumë voluminoz dhe 

nuk kemi pasë mundësi ta përgatisim si duhet. 
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Miratohet si dokument në leximin e parë dhe në procedurë të mëtutjeshme i nënshtrohet diskutimit 

publik në periudhë kohore 30 ditë, miratimi është bërë me 20 vota pro, 2 abstenim(VV). 

IV.Shqyrtimi i Planit për energji dhe klimë. 

Kryesuesi-e ka prezentu piken pastaj për sqarime fjalën ia ka dhënë , drejtorit të Drejtorisë për 

Shërbime Publike, z,Izet Zenuni, i cili ka dhënë sqarime të mjaftueshme, si propozues i këtij 

dokumenti, ai ka thënë se për shkak të rëndësisë që ka si dokument dhe meqenëse si material është 

shumë voluminoz ky dokument duhet ti nënshtrohet diskutimit publik në periudhë kohore prej dy 

muajve. 

Orges Tafilaj- pyet, a mendon se ulet CO2 deri në vitin 2023 dhe askund nuk është përdorë 

koeficienti qe ule CO2, a  është bere analize sa ka, , sepse duke përmende koeficientin qe ceka  nuk 

kemi as ndriçim publik ne fshatra. 

Mon Selmonaj- thotë se po na qitni para aktit te kryer me këto materiale shumë voluminoze, ndërsa 

koha e kufizuar për ti përgatitë ashtu si kërkon materiali. I tillë. 

Yllarta Thaqi- pyet, , sa do te jete ne diskutim publik ky dokument, cilat do te jene grupet punuese, a 

do të dilni në fshatra apo vetëm këtu do të organizohen debatet publike. 

Drejtori Izet, përgjigjet se dy muaj ditë do të jetë në diskutim publik. 

Albesa Cacaj- pyet, sa është kostoja e implementimit të këtij plani. 

Drejtori Izet- përgjigjet se kjo është Strategji dhe nuk përfshinë kosto. 

Miratohet në parim me 20 vota pro dhe 2 abstenim dhe i nënshtrohet diskutimit publik dy muaj. 

5.Shqyrtimi i propozimit të Drejtorisë për SHP për ndryshimin e tarifave në Rregulloren  

për Menaxhimin e mbeturinave, 01.Nr.I-5, dt.31.01.2019. 

Kryesuesi- e ka prezentu piken pastaj për sqarime fjalën ia kalon drejtorit të drejtorisë për Shërbime 

Publike, z.Izet Zenuni, i cili sqaron se propozimi për rritjen tarifave ka ardhë për arsye të rritjes së 

çmimit të karburanteve dhe çmimit të transportit të mbeturinave dhe pagesave për djeponi, mirëpo 

dokumentin e propozuar me çmime e kini përpara ka thënë ai dhe nuk është rritje e madhe krahasuar 

me rritjen e çmimeve që shtyejnë në rritjen e tarifave. 

Florim Mataj-thotë se propozimi për rritjen e tarifave te kategoria e konsumatorëve shtëpiak-

Amviseri, konsideroj se është pak e lartë dhe vështirë e përballueshme prandaj propozoj që për këtë 

tarifë të gjendet një model i pranueshëm për qytetarin dhe për kompaninë dhe propozoj që kjo tarifë 

e propozuar  6.85 euro të ndahet në dy pjesë, 6 euro të paguhen nga qytetari dhe shuma prej 85 cent 

për çdo pagesë të mbulohet nga buxheti i komunës, pas një kohe të rishikohet çmimi i naftës dhe 

tarifa të ndryshohet sipas gjendjes që krijohet.   

Miftar Ahmetxhekaj-thotë se i kam dilemat e mia , ne e kemi një komision të aksionerve të 

themeluar këtu në Kuvend dhe shtroj pyetjen se cili është raporti i këtij komisioni me Komunën 

pastaj shton se ndërmarrja inkason këtu dy tarifa për mbeturina, një qytetari dhe një komuna, plus ne 

i kemi nda edhe 80.000 euro me vendim të kuvendit për larjen e borgjeve që ka pasë kompania, dhe 

shtroj pyetjen , a kemi detyrim ligjorë na si komunë që ta bëjmë këtë punë. 

Drejtori, Izet-sqaron se në vitin 2019 e kemi miratuar rregulloren për menaxhimin e mbeturinave dhe 

meqenëse Higjiena është kompani 100% komunale, komuna ka obligim që ta mbështetë si kompani 

edhe financiarisht, ndërsa arsyeja e kërkesës për rritjen e tarifave është rritja e çmimit të naftës dhe 

çmimit të deponisë. 

Orges Tafilaj- thotë se në vitin 2021 kompania Higjiena ka pasë 55 punëtorë, dhe shtroj pyetjen, sa 

punëtorë ka tani kjo kompani dhe sa është buxheti i dedikuar për paga, shqetësuese është fakti mos 

raportimit të komisionit të aksionerve, nuk konsideroj se është rritje e lehtë e tarifave 47%, ndërsa sa 

i përket rezultateve që kanë dalë nga anketa, mvaret se si është shtruar pyetja dhe pastaj kanë dalë 

edhe këto rezultatet, por sidoqoftë gjendja nuk është e mirë.  

Drejtori- ka dhënë sqarime në çështjet e ngritura. Ndërsa Kushtrim Loshaj, ka sqaruar se është marrë 

vendim edhe nga Qeveria për rritjen e çmimeve gjë që i ka shty të gjitha kompanitë që të ngritin 

çmimin e tarifave, kurse çështja e 80.000 euro të ndara me vendim të kuvendit janë paguar borgje të 

kompanisë. 

Mon Selmonaj-thotë se për ndryshim nga kolegët e mi , unë kam  bërë një analizë ma të thellë, kam 

menduar, se para se me na ardhë kjo kërkesë është dashtë të na vjen raporti i komisionit të  
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aksionerve, sepse deri me sot ky komision nuk ka ngritë në kuvend asnjë çështje dhe ky komision një 

partiak nuk i ka përmbushë obligimet që ka sipas ligjit në fuqi rreth raporteve financiare të 

përcaktuara me nenin 8 pika 8,2 e ligjit për ndërmarrjet publike.Ky komision një partiak, pa 

përfilljen e opozitës për të qenë pjesë e tij, dëshmon më së miri se si partia në pushtet nuk lejon qasje 

dhe transparencë në këtë ndërmarrje, dhe si i tillë ky komision nuk e ka përmbushë besimin e dhënë 

nga ky kuvend.. Shfrytëzoj rastin të ju shtroj pyetje drejtorit të drejtorisë për Shërbime Publike dhe 

Drejtoreshës së Buxhetit, për të na sqaruar se pas përfundimit të kontratës N’shpi në muajin qershor, 

e deri me nënshkrimin e kontratës së re në muajin shtator, a janë faturuar mbeturinat, dhe a janë 

paguar shërbimet e kryera ndaj kompanisë Higjiena për këtë periudhë kohore.Ne si kuvend sot duhet 

të luajmë rrolin e “peshores”, në njërën anë interesi i qytetarëve dhe bizneseve dhe në anën tjetër 

funksionimi i ndërmarrjes, prandaj duke analizuar këto mendoj se duhet ti ipet përparësi ndryshimit 

të tarifave.Krahas kërkesës kompania na ka ofruar edhe një anketë me qytetarë në një lokalitet të 

caktuar, dhe këtu unë kam rezervat e mia sepse mendoj se është dashur të bëhet anketa të paktën në5-

6 lokalitete të largëta nga qendra e qytetit.Pyetja ime është a do të ndikon në financat tuaja rritja prej 

1.35 euro dhe gjendjes së tanishme të faturimit prej 4.65 , e cila rezulton me një tarifë përfundimtare 

6.85 euro dhe kërkoj nga përfaqësuesi i kompanisë të na sqaron këtë ndryshim si dhe kërkoj të 

informohemi se me ndryshimet tarifore a është parapa edhe rritja e pagave. Si përfundim unë jam pro 

ndryshimit të tarifave me arsyetimin se : Kompania shkon drejt falimentimit, Kompania do të 

detyrohet të reduktoj shërbimet, do të ketë largime të punëtorëve, duke krijuar raste sociale dhe mbi 

të gjitha do të kemi një ambient të papastër dhe mbirje të deponive ilegale në çdo anë dhe krejt në 

fund, Unë jam për një Deçan të pastër dhe për këtë skam me u ndalë së punuari. 

Leotrim Hadergjonaj- thotë se unë e kam bërë një analizë ma kokrete me shifra matëse konkrete, si 

fillim , kompania nuk është në prag të falimentimit, rritja e tarifave që kërkohet, kjo nuk bëhet sepse 

po kërkohet rritja e pagave të punëtorëve për momentin. Në vazhdim Leotrimi para asamblistëve dhe 

të tjerëve të pranishëm në sallë ka prezentuar me shifra dhe përllogaritje detale të gjitha fushave të 

funksionimit të ndërmarrjes Higjiena që për hire të saktësisë nuk mund ti prezentoj në proces vetëm 

nëse ofrohen në formë të shkruar në kopje fizike nga vet Leotrimi. 

Moni thot , unë isha i qartë dhe dhash mesazh, nëse nuk i miratojmë rritjen e tarifave atëherë kjo 

kompani do të detyrohet të punon me humbje dhe shkon drejt falimentimit, dhe i redukton shërbimet 

psh, në vend të 4 herave në Rastavicë detyrohet të vjen vetëm dy herë në muaj si rezultat hiqen edhe 

puntorët, kete kompani e kini ba krejt politike ka thënë ai, dhe qato 85 cent si rritje si kan ardhë. 

Florim Mataj-thotë se u diskutua mjaft, u ngritën shumë tema këtu, kërkoj nga Kryeshefi i 

kompanisë që brenda një afati shumë të shkurtër ta bjen një plan të punës së kompanisë, kjo në 

mënyrë që sa ma të shkurtër tia kthen dividentën komunës, dhe prap propozoj që shumën prej 6 euro 

ta paguan qytetari kurse shumën prej 85 euro cent për çdo pagë të paguhet nga buxheti komunës. 

Faton Selmanaj-thotë se Komuna nga buxheti i vet këtë kompani e ka ndihmuar vazhdimisht, mirëpo 

konsideroj se kte e ka shkaktua nje keq planifikim, stërngarkim i puntorve në administratën e 

kompanisë dhe nëse shkohet me kete trend, me kete logjike, atëherë kompania shkon kah 

falimentimi, ndërsa pyetje për Kushtrimin sa janë rritë pagat e punëtorëve të kompanisë në vitin 

2022. 

Kushtrimi- ne 2022 pagat pak janë rritë dhe as nuk parashihet të rriten në 2023, 70.000 euro jan 

borgje për shkak të rritjes së çmimeve të derivateve , ndërsa përgjigje në pyetjen e Monit për anketë, 

ai thot se anketa është bërë  nëpër fshatra të ndryshme të komunës, (për Florimin) thot se ne e kemi 

ba raportin dhe ja kemi dorzu Bordit, poashtu thot se e kemi edhe planin e punës së kompanisë. 

Faton Selmanaj- thotë se është mirë që në Kontratën N,Shpi të hyjnë edhe Mirëmbajtja dimërore  

dhe verore rrugëve. 

Vatan Istrefaj- thotë se jam për një rritje të lehtë të tarifave por jo në shumën 6.85euro, mirëpo ditëve 

të fundit çmimi i naftës po bie dhe kjo duhet të reflektohet edhe te çmimi i tarifës, dhe pajtohem me 

propozimin e Fatonit që Mirëmbajtja verore dhe dimërore e rrugëve të hyn në kontratën N’Shpi. 

Albesa Cacaj-thotë, thjeshtë si qytetare duhet mi pasë parasyshë propozimin për rritjen e tarifës, dhe 

nuk mund ta arsyetoj këtë rritje, sepse me një pagë në shumicën e familjeve tona nuk mund të gjejmë 

mundësi mi pagu. 
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Miftar Ahmetxhekaj-thotë, na ju mbështesim për punën që bëni, mirëpo ishte dashtë me na sjellë 

shkresën e Ministrisë së Financave që thot që duhet të rriten tarifat, e kërkova planin e punës së 

kompanisë sepse inkasimi sillet 65-75% dhe pyetje për Kushtrimin a kemi te drejtë mi ba ket punë 

apo jo. 

Kushtrim Loshaj-vendimin e ministrisë nuk e kini por po jau lexoj e cila thot se tarifa e deponimeve 

është rritë për këtë vit dhe për vitet pasuese nga një euro çdo vit dhe unë nuk e kam pa ndonjë 

statistikë që thot inkasimi 65-75%. 

Arjan Dobraj- kisha dashtë me i përmbledhë të gjitha diskutimet dhe të qitet në votim. 

Mon Selmonaj- nuk di pse po hezitojnë drejtorat me mu përgjigje në pyetjet e shtruara. 

Drejtori Izet- përgjigjet se prej muajit qershor deri në shtator kur nuk ka pasë kontratë , kompania i 

ka krye punët por na nuk kemi ba pagesa. 

Faton Selmanaj- thotë gjithë këto probleme që i ka ndërmarrja dhe prap është heshtja e kryetarit dhe 

komisionit të aksionarve. 

Kryetari- thot se mua nuk mu shtrua ndonjë pyetje direkt, një prej temave që është debatu mjaft është 

menaxhimi i mbeturinave, e arsyetoj pse është bërë propozimi për rritje të tarifave, dhe nuk mund ta 

leni si kompani në mëshirë të kohës, unë e kam mirëprite propozimin për rritje të tarifave sepse në 

këtë rast përfitojmë edhe donacione nga të huajte, në vazhdim kryetari e ka bërë një përmbledhje të 

diskutimeve dhe propozimet konkrete, e si propozim konkret është propozimi i Florimit i cili thotë 6 

euro duhet të paguan qytetari dhe 85 cent komuna për çdo faturë te tarifa Kategoria e 

Konsumatorëve shtëpiak-Amvisëri, me mundësi të rishikimit sipas lëvizjes së çmimit të naftës. 

Orges Tafilaj- propozon që komplet rritjen e tarifës së Kategoria e Konsumatorëve shtëpiak-

Amvisëri të bëhet nga komuna, dhe heqja e shpenzimeve të operimit të kompanisë të bëhet nga 

komuna. 

Kryesuesi- e qiti në votim propozimin për ndryshimin e tarifave në rregulloren për menaxhim të 

mbeturinave, me propozimin e Florimit që te tarifa Kategoria e Konsumatorëve shtëpiak-Amvisëri 

shuma 6.85 euro të paguhet 6 euro nga qytetari dhe 85 cent të mbulohet nga buxheti komunal, 

vendimi të jetë variabil dhe të rishiqohet varësisht nga çmimi i naftës, anëtarët e kuvendit e miratojnë 

me shumicë votash, 14 vota për, 2 kundër(VV), 6 abstenim(LDK_PDK). 

Orges Tafilaj-kërkon që të qitet në votim edhe propozimi i tij. 

Kryesuesi- e qiti në votim propozimin e Orges Tafilaj që komplet diferenca e rritjes së tarifës 

Kategoria e Konsumatorëve shtëpiak-Amvisëri të bëhet nga buxheti komunal dhe heqja e 

shpenzimeve të operimit të kompanisë të bëhet nga komuna, antarët e kuvendit me 8 vota votuan pro 

këtij propozimi(LDK-VV) dhe 14 vota kundër këtij propozimi, propozim i cili nuk kalon.  

VI.Caktimi lokacionit për deponi inerte. 

Drejtori, Izet Zenuni-sqaron se caktimi i lokacionit për deponi inerte përveç se është shumë e 

nevojshme që ta kemi por është e nevojshme edhe për performancë të komunës, kjo deponi do ti ketë 

të gjitha ato çka kërkohet sipas standarteve që ti ketë një deponi inerte. 

Florim Mataj-thotë se të njejtin lokacion e kemi pasë si propozim edhe në mandatin e kaluar, 

dëshiroj që të kryhet kjo temë dhe kërkoj edhe ju të tjerët që të realizohet kjo kërkesë. 

Vatan Istrefaj- edhe ne si grup i LDK-së e mbështesim, kërkoj të di se a janë pajtuar qytetarët afër 

lokacionit të propozuar.. 

Faton Selmanaj- pyetje të cilën e kam shtruar edhe në KPF, tha kolegu se ka qenë edhe në mandatin 

e kaluar, dhe pyes se  mund ti dëmton banorët përreth atij lokacioni. 

Drejtoi, Izet- sqaron se deponia planifikohet të ndërtohet sipas standarteve dhe nuk e dëmton askënd. 

Mon Selmonaj-e mbështes si propozim, por është problematike për vendbanimet e largëta që ti 

sjellin inertet aty sepse ju kushton shumë, dhe shtroj pyetjen se a planifikohet ndonjë vend tjetër për 

fshatratë e largëta. 

Drejtori- përgjigjet, vitin e kaluar kemi hulumtu terenin e përshtatshëm edhe për një deponi tjetër dhe 

në vitin 2023 do të propozojmë edhe për një lokacion tjetër në fshatin Gllogjan te lajthiat. 

Albesa Cacaj-pyet, a ka organizu komuna ekspert për të vërtetu se nuk cenohet shëndeti i qytetarëve 

nga kjo deponi, sa është shuma totale për investim aty. 
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Drejtori, Izet- sqaron se aty do te hudhen vetëm inertet, me një mars lëshohet buxheti, për faza tjera 

nuk dihet. 

Orges Tafilaj- pyet, kush e menaxhon ate deponi, a ka kamera që mos të hudhin mbeturina tjera, 

ngastra mes dy parcelave  a përfshihet në projekt. 

Drejtori- përgjigjet,  se ngastra është e pandame, rrezik për hudhje të mbeturinave tjera ska, 

menaxhimin e bënë ndërmarrja Higjiena, pas gjashtë mujve na e caktojmë tarifën. 

Meqenëse nuk kishte diskutime tjera, Kryesuesi, e qiti në votim, antarët e Kuvendit e miratojnë me 

shumic votash, 22 për, 2 abstenim (VV). 

VII.Shqyrtimi i raportit të integritetit. 

Kryesueis- kjo temë do të trajtohet mbledhjen e radhës meqenëse nuk është zyrtari përgjegjës për të 

dhënë sqarime. 

VIII.Rishqyrtim i akteve komunale me rekomandim të ministrive. 

Miratohet njëzëri ndryshimet në Rregulloren  për Shërbime publike komunale (sipas rekomandimit 

të Ministrisë së Drejtësisë), me të cilën propozohet që neni 157 i Rregullores të fshihet në tërësi, për 

arsye se nuk është në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe të zëvendësohet me një dispozitë të re, 

me tekstin “ Shqiptimi i sankcioneve kundërvajtëse bëhet në përputhje me legjislacionin 

përkatës në fuqi për kundërvajtjet”. 
Kuvendi poashtu njëzëri shfuqizon vendimin e  dt.30 qershor për emrimin e katër rrugëve në 

Komunën e Deçanit. 

IX.Shqyrtimi i Raportit të Auditorit të jashtëm për vitin 2021. 

Kryesuesi- e ka prezentu këtë pikë, pastaj për sqarime fjalën ia ka dhënë drejtoreshës së Drejtorisë 

për Buxhet dhe Financa, znj.Dafina Cacaj, e cila ka sqaruar se opinioni i auditorit për pasqyrat 

financiare 2021 është opinion i kualifikuar dhe kjo për shkak të asaj që kemi dalë te asetet komunale. 

Miftar Ahmetxhekaj- thotë se opinioni i Auditorit të jashtëm si opinion i kualifikuar nënkupton 

përveç i shpenzuar keq në raste të caktuara duke i tejkaluar autorizimet  ligjore. Opinioni i 

kualifikuar nënkupton, keq deklarime, apo mos pajtueshmëri të pasqyrave financiare.Bazë e këtij 

opinioni është, Mangësi në menagjimin e të hyrave nga tatimi në pronë, Te kontrata kornizë, 

Mirëmbajtja verore dhe dimërore të rrugëve të komunës ku ka pasë tejkalim të sasisë së kontraktuar 

në vlerë 373, 974 euro, Furnizim me material zyrtar ku ka pasur tejkalim të sasisë së kontraktuar në 

vlerë3,625 euro,  Komuna gjatë vitit 2021 ka kryer pagesa në vlerë 1,671,.47 euro, prej tyre 1,317  

raste të pagesave ka tejkaluar afati  ligjorë, mos inspektim i gjendjes aktuale të objekteve brenda 

territorit, mangësi në shpërndarjen e subvencioneve, si pasojë e vendimeve gjyqësore komuna ka 

paguar nga kategoritë jo adekuate ekonomike 62,203 euro, thesari kishte ekzekutuar pagesë 978,783 

euro kur borgji i pretenduar ishte 856,824 euro ndërsa dëmi i shpenzimeve 121.959 euro.Raporti ka 

15 rekomandime, tri prej tyre të reja ndërsa 12  janë të përsëritura që nuk kanë gjete zbatim ku një 

prej tyre janë kontratat mbi vepër apo shërbime të veçanta, të cilat bëhen në kundërshtim me nenin 

10 pika 6 e ligjit të punës, e për këtë kategori janë paguar nga buxheti komunal 221 410.79 euro, 

prandaj me të drejtë shtroj pyetjen, për cilat shërbime të veçanta bëhet fjalë, si dhe shpenzimet për 

shërbime intelektuale të cekura në raport për të cilat pyes, cilat janë ato shërbime, Në vazhdim 

kërkon nga Kryetari si organi më i lartë ekzekutiv për vendosje të kontrolleve në mënyrë që 

shpenzimet të planifikohen dhe klasifikohen drejtë, të ketë pasqyra financiare të deklaruara drejtë, 

dhe uroj që vitin e ardhshëm rekomandimet e këtij viti të fillojnë të gjejnë zbatim.( e dorzuar në 

kopje fizke e cila do të ruhet e plotë me materialin e mbledhjes). 

Drejtoresha, Dafina- ka dhënë sqarime. 

Orges Tafilaj-thotë, pres që raporti i ardhshëm i auditorit të jetë ma i mirë, dëshiroj të vjen i 

pamodifikuar, në fq.7 janë 13 rekomandime të reja, kemi të hyra të pa paraqitura, tejkalime të 

kontratave –deri 4 fish, te asetet komunale çdo vit ka të gjetura dhe këtu hyn edhe shkolla Junikut si 

aset, gjë që është dashtë të hiqet, janë 116 kontrata për shërbime të veçanta, subvencionet e ndara për 

OJQ janë bërë pa thirrje publike, fq.17 pagesa, TVSH dy herë është bërë, 12 rekomandime 11 nuk 

janë zbatu, keqdeklarime, mospajtueshmëri. 

 

 



______________________________________________________________________________________________________ 
 

Faqe 8 nga 9 

 
Dafina Cacaj- te nënvlerësimi i të hyrave, nuk janë përfshi dy muajt e fundit të vitit, sqaron për pagesat ku 

është bërë dy herë TVSH dhe kjo gjë është rregullu, subvencionet prej janarit do të bëhen me thirrje publike. 

Mon Selmonaj-thotë se është shqetësuese që edhe në vitin 2021 auditori ka dhënë opinion të kualifikuar për 

pasqyrat financiare dhe me theksim të shumë çështjeve, sipas auditorit ka pasur shkelje ligjore dhe 

procedurale, ka pasur  keqpërdorim të mjeteve buxhetore, papërgjegjësi në menagjim të financave. Një 

gjendje e tillë është e pakuptimtë dhe ftoj përgjegjësit e ekzekutivit komunal që të reflektojnë dhe të bëhen 

përmirësimet sipas rekomandimeve të auditorit. Në çdo raport që na ka ardhë unë i kam bërë vërejtjet e mia, 

siq janë ato se nuk janë pasqyruar mirë shpenzimet e buxhetit, pa analiza , pa krahasime siq e duan rregullat 

financiare, prandaj janë të natyrshme të gjeturat e auditorit.Në vazhdim ka cituar edhe nga citatet e auditorit, 

realizimi i të hyrave është nënvlerësuar për 4,433 euro, të hyrat jo tatimore janë mbivlerësuar për 143,904 

euro. Auditori ka gjetur nënvlerësim të pasurive kapitale për 4,133,897 euro. Blerjet e mobiljeve dhe paisjeve 

të ndryshme nuk janë regjistru në E-pasuria, për 4 mostra në vlerë 99,710 auditori nuk ka mundur as të testojë 

ekzistencën e tyre duke kërkuar nga kryetari sqarim për këto 4 mostra, sa ju përket veturave edhe këtë vit 

përsëritet gjendja e njejtë si në 2020 ku 22 vetura nuk janë zhvlerësuar, shkolla e Junikut ende figuron në 

evidencën e komunës së Deçanit. Nënvlerësim ka pasur  edhe te detyrimet kontigjente në vlerë prej 1,260.823 

euro, për të cilat ka kërkuar sqarim, 62,203 euro janë paguar nga kategoritë ekonomike joadekuate. Auditori 

ka konstatuar se te kontratat Mirëmbajtje verore dhe dimërore të rrugëve  ka pasur tejkalim të sasisë së 

kontraktuar prej 373,947, ndërsa për kontratën për furnizim me material zyrtar për institucionet publike në 

komunën e Deçanit ka pasur tejkalim të sasisë së kontraktuar prej 3,625 euro, Auditori ka konstatuar të gjetura 

edhe te të hyrat nga tatimi në pronë, ku për 844 tatimpagues ka pasur zbritje prej 15000 euro, keqmenagjim te 

mjeteve ka pasë te prokurimi, auditori ka cekë 116 punonjës për shërbime të veçanta. Auditori ka hasur në 

1,317 raste të pagesave të cilat e kanë tejkaluar afatin ligjorë, ka nda subvencione pa kritere pa thirrje publike, 

ka konstatu se nuk është bërë inspektim i objekteve brenda komunës, ka konstatu keq klasifikim të 

shpenzimeve, ka gjetur mangësi në procesin e inventarizimit, Në vazhdim Moni ka cekë edhe të tjera ato qka 

ka konstatuar auditori të cilat janë pjesë e raportit të publikuar në ueb faqen e komunës dhe janë të qasshme 

për të interesuarit , mirëpo janë edhe pjesë e shkresë së dorëzuar me shkrim të cilat do të bashkagjiten dhe 

ruhen në dosje bashkë me materialin e mbledhjes. 

Vatan Istrefaj- thotë se të gjitha të gjeturat e auditorit u thanë nga parafolësit e mi dhe ekzekutivi nuk ka bërë 

përpjekje për asnjë përmirësim të tyre. 

Albesa Cacaj- thotë se raporti ka përsëritë 13 rekomandime nga 2020 ku vetëm një është ekzekutuar (edhe kjo 

ka dorzuar me shkrim të gjeturat nga raporti i auditorit të cilat u cekën nga disa herë nga diskutantët (shkresa i 

bashkangjitet procesverbalit dhe  do të ruhet në dosje. 

Yllarta Thaqi- kërkon sqarim pse nuk është bërë ekzekutimi i vendimit të kuvendit me të cilin janë përkrahur 

financiarisht shoqatat e luftës, pastaj thotë ajo se sipas ligjit komuna jonë duhet ti ketë tre auditorë të 

brendshëm sipas ligjit dhe pse nuk realizohet kjo pyet ajo. 

Dafina Cacaj- përgjigjet se vendimi për shoqatat e luftës nuk është aprovuar nga Ministria e Financave kur 

është dërguar për vlerësim të ligjshmërisë. 

Florim Mataj- thotë, kërkoj që të merren parasyshë rekomandimet e auditorit poashtu edhe vërejtjet të cilat u 

bënë këtu nga diskutantët dhe në të ardhmen të përmirësohemi. 

Sylë Balaj- ka cekë të gjeturat e auditorit te keq klasifikimi i shpenzimeve, subvencionet, kapitalet. 

Drejtoresha Dafina ka dhënë sqarime. 

Kryesuesi duke uruar që vitin tjetër raporti të vjen pa të gjetura e mbylli debatin rreth raportit. 

X.Raporti i vlerësimit të dëmeve. 

Drejtori Izet Zenuni ka dhënë sqarime.. 

Orges Tafilaj- kërkon sqarim kush ka qenë në komisionin vlerësues, shtron pyetjen a bëhet kompenzimi nga 

Qeveria apo nga Komuna, thotë se ka raste kur raporti është i mangët dhe nuk ep sqarime të mjaftueshme se 

ku gjindet vendi siç është rasti për fshatin Rastavicë. 

Drejtori Izet- përgjigjet se në Rastavicë bëhet fjalë për te Ura e lumit. 

Florim Mataj- për Baballoq nuk po shof vlerësim, ai ka shtuar se jam për përkrahje të këtij raporti  por kërkon 

që të bëhet vlerësimi edhe i pronës publike,meqenëse raporti po shkojka ne ministri është mirë të evidentohen 

të gjitha dëmet. 

Vatan Istrefaj -edhe në KPF kam kërku emrat e antarve të komisionit kush janë. 

Faton Selmanaj-pyetje, për prona publike po shihet se ka me pasë sanim, për private a ka me pasë sanim apo 

kompenzim. 

Drejtori Izet- shpresoj se ka me pasë kompenzim , por e shofim pas daljes në  teren. 
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Albesa Cacaj thot se është e pajustifikueshme, raporti vlerësues pa emrat e komisionit dhe nënshkrim të tyre, 

si dhe thirrje publike për vlerësim të dëmeve, a ka arrite te çdo njëri njoftimi i komunës, sepse a mundet me 

qenë të  painformuar ndonjë i prekur nga vërshimet dhe nuk e ka gzu kete te drejte. 

Drejtroi Izet- sqaron se njoftimi ka qenë  i publikuar 10 ditë për të gjithë qytetarët. 

Albesa Cacaj-pyet, a ka pasur kritere të vlerësimit nga komisioni.. 

Mon Selmonaj- thot se e vlerëson punën e komisionit, pastaj thotë se ju e sqaruat se për Rastavicë bëhet fjalë 

për Urë dhe 100 m.rrugë, por mos betonizimi i shtratit  të lumit do të kërkon shumë mjete. 

Fekri Qufaj- pyetje,  mbi Rastavicë kanë shkaktu vërshimet dëme të mëdha dhe a ka mundësi që këtij raporti 

me ju shtu edhe ato pjesë të dëmtuara. 

Erdogan Dautaj-pyetje, a mund ti kompenzohen do vlersime para këtyre dëmeve. 

Drejtori pergjigjet se ky raport per ate periudhë nuk është përgjegjëse. 

Erdogan Dautaj- te trafo ne Carrabreg lagja Dautaj ujrat  e zeza po  dalin nga gypat dhe po ju hyjnë neper 

shpija njerëzve, kerkese per ndreqje te asaj pjese. 

Yllarta Thaqi- thotë se edhe unë pata çështjen e informimit te qytetarve, a kan qenë të infomruar të gjithë 

qytetarët në mënyrë që çdo njëri të paraqet dëmet e veta. 

Kryesuesi tha se u debatua mjaft dhe  u shterr debati rreth kësaj teme dhe e mbylli debatin . 

XIII. Shqyrtimi i propozimit të DKA-së për ndryshimin e emrit të SHFMU-së në Strellc të Epërm nga 

SHFMU  “Bajram Curri” në SHFMU “Haki Povataj”,  

Kryesuesi-e ka prezentu piken, pastaj ka shtuar se për shkak të respektit dhe nderit që kemi për figurën e Haki 

Povataj, dëshiroj që ta kemi një përkrahje dhe miratim unanim këtë herë. 

Drejtori i Arsimit, Besnik Hulaj-ka sqaruar për procedurën e zhvilluar deri sa ka ardhë për shqyrtim në 

kuvend, prej neve tash ka thënë ai nevoitet një Pëlqim për ndryshimin e emrit të shkollës nga Bajram Curri në 

Haki Povataj e pastaj landa shkon në Ministri dhe atje vendoset. 

Faton Selmanaj-thotë, respekt për emrin e dhe veprën e Haki Povataj, por ne si kuvend nuk jemi kompetent 

sipas ligjit për këtë çështje. 

Kryesuesi- sidoqoftë ne i japim përkrahjen tonë pa rezervë. 

Vatan Istrefaj- ka thënë se emri i Haki Povataj është shum meritor për ta mbajtë SHFMU në fshatin Strellc i 

Epërm, si fshat ne të gjithë e përkrahim me dëshirën ma të madhe dhe maksimale. 

Miftar Ahmetxhekaj-thotë se historia krijohet brez pas brezi dhe emri Bajram Curri është figurë e madhe, 

mirëpo këtë radhë e përkrahi këtë ndryshim. 

Erdogan Dautaj- thotë, të gjithë jemi dëshmitarë që Haki Povataj është arrestu në shkollë dhe ka shku i vdekur  

në shtëpi, emri i tij është shum meritor për ta mbajte shkolla e fshatit Strellc i Epërm. 

Orges Tafilaj- thotë për Haki Povataj nuk kemi çka të debatojmë, se vepra e tij flet vet, por mos të bëhet 

precedent për ndryshime në raste tjera, sikurse të ishte gjallë vet ai a do të pajtohej me këtë ndryshim athua, 

sepse vet ai ja ka vendosë shkollës atëherë këtë emër, mirëpo duhet të mbështetemi në Ligje dhe Udhëzime 

administrative sepse mund të na kthehet nga Ministria pa miratim. 

Florim Mataj- nuk i ndajmë për nga merita këto dy figura por meqenëse Haki Povataj është nga fshati Strellc 

dhe si lokaliatet e kanë kërkuar këtë ndryshim, besoj se duhet të përkrahet edhe nga ne. 

Kryesuesi- në shej respekti për figurën e Haki Povataj kërkoj të ipet përkrahje unanime, pastaj e qiti në votim, 

njëzëri kuvendi dha Pëlqimin për ndryshimin  e emrit të SHFMU-së në Strellc të Epërm nga SHFMU  

“Bajram Curri” në SHFMU “Haki Povataj”. 

XIV.Të ndryshme. 

Arjan Dobraj- thotë se Yllarta Thaqi e ka ngritë si çështje para  disa muajve lirimin nga pagesa e taksave 

komunale të familjarëve të dëshmorëve si dhe ndryshimin e rregullores për taksa dhe tarifa. 

Miftar Ahmetxhekaj- ngritë çështjen e punimeve në rrugën kryesore Qendra konkret në fshatin Isniq ku 

kërkohet ngritja e një muri mbrojtës te lokali i Halil Dervishaj, për të cilën drejtori Urbanizmit , Ramë Melaj, 

ka thënë se kjo çështje është rregulluar dje.  

Kryesuesi- i falënderoj pjesëmarrësit për kontributin e dhënë pastaj e shpalli mbledhjen për të mbyllur.  

 

Procesmbajtëse 

 Dyke Llolluni 

Kryesuesi i Kuvendit                                      
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