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Asambleja 

01.Nr.II 

Deçan,dt.28.02.2023 

PROCESVERBAL 

I mbajtur për mbledhjen e II-të, e cila në pjesën e parë u mbajt mbledhje solemne, ku u bë Ndarja e 

Çmimit “Mirënjohje e Qytetit” për Dr. sc. Sylë Tahirsylaj, dhe pas një pauze të shkurtër 

është vazhduar me mbledhje të rregullt të Asamblesë Komunale..  

Në mbledhje ishin prezent:26 anëtarë të asamblesë, Kryetari i Komunës, disa drejtor të drejtorive 

komunale, OJQ. 

Prezent në sallë, z.Sylë Tahirsylaj, familjarë dhe miq të tij, si dhe qytetarë të shumtë, të cilët kishin 

ardhur enkas për pjesëmarrje në ndarjen solemne të  çmimit, dedikuar z.Sylë Tahirsylaj, për 

kontributin e tij, në fusha të ndryshme shkencore, posaqërisht në fushën e meterologjisë. 

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

 

Për mbledhje ishte propozuar ky rend pune: 

 

Ora 10:00            Seancë solemne  

 Ndarja e Çmimit “Mirënjohje e Qytetit” për Dr. sc. Sylë Tahirsylaj. 

 

Pauzë, pas pauze vazhdohet me mbledhjen e rregullt, sipas rendit të ditës. 

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

2. Shqyrtimi i raportit analitik financiar për vitin 2022. 

3. Marrja e vendimit për bartje  të hyrave vetanake  nga viti paraprak 2022 në vitin aktual fiskal 

2023, 

4. Shqyrtimi dhe miratimi i Planit lokal të veprimit në mjedis-revidim, 

5.  Shqyrtimi I Model Rregullores për taksat komunale, 

6. Shqyrtimi I planit për integritet-revidim, 

7. Shqyrtimi i Kërkesave të palëve drejtuar Asamblesë Komunale përmes Drejtorisë për 

Urbanizëm dhe Planifikim Hapësinorë, 

8. Të ndryshme. 

 Kryesuesi e hapi mbledhjen e II-të e cila në pjesën e parë u mbajt mbledhje solemne, ku u bë Ndarja 

e Çmimit “Mirënjohje e Qytetit” për Dr. sc. Sylë Tahirsylaj, fillimisht Kryesuesi ka përshëndetë të 

pranishmit me radhë, një përshëndetje të veçantë për Dr.sc.Sylë Tahirsylaj. 

Kryetari i Komunës, z.Bashkim Ramosaj- në fjalën e tij ka përshëndetë të pranishmit në sallë, pastaj 

ka bërë një përmbledhje të jetës dhe veprës së z.Sylë Tahirsylaj, siç e ka quajtë ai me respekt“Bacë”, 

pastaj solemnisht ka bërë ndarjen e Çmimit, Pas pranimit të çmimit të pranishmëve në sallë ju ka 

drejtuar edhe vet, z.Sylë Tahirsylaj, me një fjalë rasti dhe falënderimi për nderin që i është bërë me 

rastin e ndarjes së çmimit “Mirënjohje e Qytetit”. 

Florim Bruqi- ka mbajte një fjalë rasti me rastin e ndarjes së çmimit “Mirënjohje e qytetit” për z.Sylë 

Tahisylaj. 
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 Pas ceremonisë solemne të ndarjes së çmimit “Mirënjohje e Qytetit” për z.Sylë Tahirsylaj, Kuvendi 

ka shkuar në pauzë dhe janë shpërnda qytetarët e shumtë dhe pas pauzës është vazhduar me 

mbledhje të rregullt të Asamblesë Komunale.  

Kryesuesi ka hapë mbledhjen e rregullt të Kuvendit duke i përshëndetë pjesëmarrësit, verifikoj 

pjesëmarrjen e delegatëve dhe konstatoj se në mbledhje marrin pjesë 26 anëtarë të kuvendit (mungon 

Fekri Qufaj). 

Kryesuesi- e prezantoj rendin e punës pastaj ka thënë që është rekomandim i KPF-së që pika nr.2 të 

hiqet nga rendi i ditës së kësaj mbledhje për arsye që edhe ka ardhë shum me vonesë edhe ka qenë 

me gabime, si dhe, të hyn si pikë në të ndryshme Kërkesa e Grupit të Këshilltarëve të Lëvizjes  

Vetëvendosje dorëzuar nga Faton Selmanaj: Përkrahje financiare të njëherëshme për fëmijët e 

porsalindur “Komuna për fëmijët”. 

Hyri Dobrunaj- thotë se deshta me shtu vetëm ate se materiali i mbledhjes ka ardhë me vonesë dhe 

pikat në KPF kanë kaluar pa debat për arsye se nuk kemi pasë mundësi ta pergadisim materialin. 

Kryesuesi- ka kërkuar që të ceket në procesverbal që është kërkesë që materiali me ardhë me kohë, 7 

ditë pune para mbledhjes së Kuvendit, përndryshe ato pika nuk do të shqyrtohen fare në atë 

mbledhje. 

Mon Selmonaj- thotë, kishte qenë ma mirë që mbledhja solemne për ndarjen e çmimit “Mirënjohje e 

Qytetit” të ishte ftuar veçantë nga mbledhja e rregullt e kuvendit, si dhe me material ka qenë dashtë 

që të ishte bashkangjitë edhe biografia e z.Sylë Tahirsylaj, ndërsa sa i përket materialit të mbledhjes, 

vlenë të ceket se materiali i Raportit financiar na ka ardhë me gabime teknike dhe kërkoj që për këtë 

pikë mbledhjen tjetër me na ardhë edhe materiali tjetër i korrigjuar. 

Vatan Istrefaj- ka kërkuar që në faqen zyrtare të publikohen  temat ashtu siç kanë qenë realisht gjatë 

debatimt të çështjeve të caktuara në mbledhje. 

Rendi i ditës miratohet njëzëri pa pikën nr.2.Shqyrtimi i raportit analitik financiar për vitin 2022. 

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

Kryesuesi- e ka hapë debatin rreth procesverbalit. 

Hyri Dobrunaj- thot se nuk është shënuar përgjigja e kryetarit në pyetjet e ngritura nga ajo, edhe 

Albesa Cacaj e ka mbështetë Hyrinë në vërejtjet e saj. 

Orges Tafilaj-në fq.2. të shtohet teksti te fjala e tij, jo të bëhet edhe korriku pushim, që të mos 

ngarkohemi me rend pune, fq.4.te investimet kapitale kanë ndodhë, mirëpo disa investime janë ndalë 

edhe në komunat tjera në Kosovë dhe kjo për shkak të inflacionit dhe rritjes së çmimemve, poashtu  

duhet të ceket arsyeja se mbledhja është lëshuar  nga opozita sepse nuk ju ka dhënë fjala propozuesit 

të kërkesës. 

Florim Mataj- për ata që i dëshirojnë detalet në procesverbal, ti bijnë të shkruara me shkrim si Moni, 

sepse nuk pi shoh të arsyeshme që të  ndalemi kaq shumë në detale të procesverbalit. 

Faton Selmanaj- të shënohet sakt në procesverbal shkakun e lëshimit të mbledhjes. 

Me shumic votash kalon procesverbali i mbledhjes së kaluar. 

II. Shtyhet për mbledhjen tjetër, Shqyrtimi i raportit analitik financiar për vitin 2022. 

III. Marrja e vendimit për bartje  të hyrave vetanake  nga viti paraprak 2022 në vitin aktual fiskal 

2023. 

Kryesuesi- e ka prezentu piken pastaj fjalën ia kalon Drejtoreshës së Drejtorisë për Buxhet dhe 

Financa, znj.Dafina Cacaj-e cila sqaron se për bartje është shuma prej 183,174.58 € nga fondi 

burimor (21) këto mjete janë të hyrat që komuna i ka arkëtuar në muajtë Nëntor dhe Dhjetor të vitit 

2022, atëherë kurë procedurat janë mbyllë për mundësinë e shpenzimit të tyre në projekte të caktuara, 

ajo ka thënë se 82% e të hyrave të planifikuara në vitin 2022 janë realizu, këto mjete tash i kam 

oriertu në këto tri projekte që i kini me material të cilat janë borgje të pa paguara., ndërsa nga fondi 

burimor (22) për bartje është shuma 1,495.05 € e cila do të mbetet pezull deri në një vendim të 

MFPT sepse janë të hyra nga vitit 2021 dhe nuk po lejohen që të barten tani për tani. 

Orges Tafilaj- thotë se sa i përket kësaj çështjes së të hyrave të bartura e shoh si një hap para 

krahasuar me vitin e kaluar, pyetja ime është, a mund të ndërrohet ky destinacion i këtyre mjeteve 

buxhetore . 
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Drejtoresha, Dafina- përgjigjet, po, por ne i kemi orientu këtu në këto projekte sepse e kemi pa si të 

nevojshme që të paguhen këto borgje. 

Mon Selmonaj- thotë se janë të pa mjaftueshme të dhënat e prezantuara me material, asnjë e dhënë 

asnjë argument, nuk na është ofruar përse këto kompani që i kanë kryer punët, nuk janë paguar me 

kohë, por është pritur që të kryhen me këto të hyra vetanake dhe shtron pyetjen, sa kanë qenë të 

planifikuara në vitin 2022 për këto projekte, për këta operatorë , për Mirëmbajtjen e rrugëve dhe 

Qendrën Rinore, dhe a po kryhen obligimet ndaj këtyre operatorëve, në tërësi për atë vit. 

Drejtoresha Dafina- përgjigjet, te Qendra Rinore dhe  Rregullimi dhe asfaltimi i infrastrukturës të 

çerdhes  janë borgje shumat e propozuara për bartje në këto dy projekte. 

Yllarta Thaqi-pika nr.3, a është dashtë të emërtohet ndryshe projekti sepse nuk po më duket mirë dhe 

adekuat ky emërtim, për të cilën pyetje drejtoresha ka dhënë sqarime. 

Hyri Dobrunaj-thotë se Grupi i LDK-së është i kënaqur, që për herë të parë të hyrat e bartura 

orientohen në investime kapitale, pyetja konkrete është, pse nuk janë paguar me kohë këto mjete te 

mirëmbajtja verore dhe dimërore e rrugëve, dyshimet e mia ka thënë ajo, se janë te Qerdhja- sepse e 

kemi dhënë me qera qerdhen te personi privat, dhe kisha dashtë me ma sjellë një skicë që tregon se 

ku investohet saktësisht në vend. 

Vatan Istrefaj- te pika e fundit e propozimit-Rregullimi dhe asfaltimi i infrastrukturës të çerdhja në 

Deçan-shuma 20,000.00 euro, ku është kjo dhe si duket sipas skicës. 

Drejtoresha , Dafina ka sqaruar se ku ndodhet kjo. 

Erdogan Dautaj-thotë se jam për bartjen e këtyre të hyrave, mirë po sugjerimi im në këtë rast është, 

te Mirëmbajtja verore dhe dimërore është ma mirë që për këto punë të lidhet kontratë me NLP 

“Higjiena”, te Qerdhja jam i mendimit se duhet me investu aty, pastaj shtron pyetjen se a do të 

rregullohet rruga që lidhë qerdhen me rrugën kryesore e cila është në gjendje shum të keqe. 

Drejtoressha, Dafina- përgjigjet, nëse ka kapacitet NLP “Higjiena”për kryerjen e këtyre punëve unë e 

përkrahi këtë propozim por sidoqoftë unë sugjerimin tuaj do ta përcjelli te organet zyrtare. 

Florim Mataj- është mirë që këto mjete po barten në investime kapitale, ndërsa këto dy kontrata e 

kanë një emër zyrtar të projektit dhe është një zyre-Zyra e prokurimit që i kryen këto procedura, ku 

mund të vërtetohet saktë emri i projektit. 

Faton Selmanaj-edhe unë kam propozu ma herët që Mirëmbajtja verore dhe dimërore e rrugëve  me 

kalu te NLP “Higjiena”, Kontrata te Qerdhja vlera 20,000.00 euro është e dyshimtë si kontratë, sa i 

përket emërtimit të projektit, sepse nuk i përshtatet ky emër, prandaj për këtë arsye unë në këtë pikë 

do të abstenoj. 

Albesa Cacaj- sa i përket pikës nr.3 jam kundër dhe propozimi ynë si LDK është që kjo shumë 

(20.000 euro) të shkon për trajtimin e qenëve endacak, për pikat ushqyese, sepse janë mbi 600 qen 

endacak sipas shënimeve që posedojmë. 

Drejtoresha, Dafina- thotë se për tu përmbyllë si projekt Qendra Rinore duhet me i orientu këto mjete 

aty, për trajtimin e qeneve endacak duhet paraprakisht me pasë projekt pastaj me nda mjete. 

Albesa Cacaj- thotë, na e kemi raportin e komisionit të kuvendit themeluar për këtë çështje. 

Miftar Ahmetxhekaj-pyetje te pika nr.1-Mirëmbajtja verore dhe dimërore e rrugëve shuma 

129,394.58- Obligime ndaj kompanisë së kontraktuar për punët e kryera, ne edhe vitin e kaluar kemi 

qitë mjete aty, ndërsa te pika e tretë është i pakuptimtë emërtimi i projektit. 

Dafina – sqaron në çështjet e ngritura. 

Leotrim Hadergjonaj- thotë se pajtohet me orientimin e mjeteve në tri projektet për të cilat është bërë 

propozimi, sa i përket pozicionit të parë  të cilat janë borgje të bartura që duhet të paguhen, ndërsa 

Ndërmarrja Higjiena  nuk ka kapacitet për ti krye punët sa i përket mirëmbajtjes verore dhe 

domërore të rrugëve, pozicioni i dytë-është nënshkru një kontratë me një operator, ku do të bëhen të 

gjitha investimet sipas projektit, edhe te Qendra Rinore janë borgje që kanë mbete pa pagu. 

Faton Selmanaj- në emër të grupit, pika e parë ka të bëjë vetëm me mirëmbajtje verore dhe dimërore 

të rrugëve dhe kjo është veq mashtrim. 

Florim Mataj- në emër të grupit, ajo fjala se kjo është veq mashtrim është mirë mos me na u drejtu 

me atë fjalorë, sepse ne e kemi miratu vitin e kaluar kete projekt me kete emërtim. 
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Leotrim Hadergjonaj- replika ke me emrin tim, e lus drejtoreshën Dafina me shku dhe me na pru 

faturën çka shkrunë aty dhe mi vërtetu se si është e nënshkruar kontrata me çfar emri të projektit. 

Kryesuesi- fillimisht e qes ne votim, propozimin e Albeses per orientimin e 20.000 euro per trajtimin 

e qenve endacak, propozim i cili nuk mori miratimin , rezultati i votimit ishte: 6 vota pro, 15 kundër 

dhe 3 apstenim, me kete rezultat nuk kalon propozimi i Albeses, per orientimin e 20.000 euro per 

trajtimin e qenve endacak. 

Kryesuesi e qiti ne votim propozimin e drejtorisë, i cili me 16 vota pro (AAK+PDK), 6 apstenim 

(LDK), 3 kundër (VV), miratohet propozimi i drejtorisë për Buxhet dhe Financa për bartjen e të 

hyrave vetanake nga viti paraprak 2022 në vitin fiskal 2023, sipas të dhënave në vijim: 
 Totali për bartje është  shuma  prej 183.174,58€ fondi burimor(21), si në pasqyrën e paraqitur më poshtë: 

 

-Programi shërbime Publike mbrojtje civile dhe emergjente, nenprogrami infrastruktur rrugore, 

Kategoria ekonomike _Investimeve kapitale. Bartet shuma  totale 183.174,58 euro, të cilat janë THV 

nga fondi burimor (21), të arkëtuara në muajin nëntor  dhjetor, që do të alokohen në kodet e 

projektit:  

  

Blloku kodues:  21/631/18015/300/51495/ 0451 Mirëmbajtja Verore dhe Dimërorë e Rrugëve në 

Komunën e Deçanit  - shuma 129,394.58 euro – Obligime ndaj kompanisë së kontraktuar për punët 

e kryera. 

 

Blloku kodues:  21/631/18015/300/51495/ 0451 Ndërtimi i Qendrës Rinore në Deçan - shuma 

33,780.00 euro  Obligime ndaj kompanisë së kontraktuar për punët e kryera. 

 

Blloku kodues:  21/631/18015/300/51495/ 0451 Rregullimi dhe asfaltimi i infrastrukturës të 

çerdhja në Deçan  - shuma 20,000.00 euro.  

IV. Shqyrtimi dhe miratimi i Planit lokal të veprimit në mjedis-revidim. 

Drejtori i Urbanizmit, z.Ramë Melaj- ka dhënë sqarime rreth hartimit dhe përpunimit të këtij 

materiali, ai ka falënderuar komisionin e kuvendit për punën e bërë dhe angazhimin e treguar në këtë 

rast, posaqërisht e falënderon Ajne Iberhysaj për punën e saj, ai thotë se si komision i kemi mbajte 6 

takime me komunitetin dhe një debat publik me qytetar, në tekst janë përfshi të gjitha propozimet, 

nga ky plan kanë dalë dy projekte që mund të zbatohen , që janë këndi i lojrave në fshatin Rastavicë 

dhe në fshatin Isniq, nëse ka prap dikush diçka si propozim për të ndryshuar mund të propozon këtu 

dhe propozimi juaj do të përfshihet në tekstin final të planit. 

Arjan Dobraj-falënderon për punën e bërë drejtorin Ramë dhe Ajnën, ai ka sqaruar për takimet që 

kanë mbajtë si komision dhe propozimet që janë përfshi në plan. 

Hyri Dobrunaj- thotë, e kemi pasë përfaqësuesin tonë në komision dhe nëse realizohet ky plan ne si 

grup ju mbështesim, në vazhdim çmon punën e drejtorit Ramë Melaj dhe Ajne Iberhysaj deri në 

nxjerrjen e dokumentit final. 

Orges Tafilaj- thotë se është dashtë përmbajtja komplet me qenë duke filluar prej 1-shit, pastaj shton 

se pika 5.1 duhet të ketë përditësim të të dhënave, te pika 5.4 te pyjet, ceket se maja ma e lartë është 

Gjeravica dhe pyetja ime në këtë rast është, a është Gjeravica me Deçan apo me Junik, te pjesa e 

arsimit te statistikat ka qenë pjesë ma e vështirë por besoj se kanë punua në këtë fushë me Drejtorinë 

e arsimit. Te investimet kapitale i kam dyshimet mia, sepse duhen shumë mjete për realizimin e 

këtyre projekteve. Te dy projektet  në të cilat do të investohen konkret Këndi i lojrave në Rastavicë 

dhe Këndi i lojrave në Isniq, kjo është gjë e mirë dhe pyetja ime është ku do të ndërtohet sakt në 

Isniq. 

Drejtori Ramë Melaj- sqaron se sa ju përket investimeve me buxhetin komunal vështirë se do të 

mund të mbërrijmë për ti realizuar këto projekte dhe kjo për mungesë buxheti, te fusha e arsimit 

mund të ketë ndonjë gabim por e kontrollojmë,  këndi i lojrave në fshatin Isniq do të ndërtohet në 

qendër te shtatorja e Isa Boletinit. 

Mon Selmonaj- thotë se ky plan ngërthen në vete një dokument me një planifikim orientues, 

afatgjatë dhe strategjik për komunën tonë. Përgaditja apo hartimi i këtij plani është i paraparë edhe  
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me ligjet në fuqi apo me ligjin për Mjedisin. Ky Plan duhet të ketë një varg harmonizimesh me ligjet 

që janë të lidhura direkt me fushëveprimtarinë e tij. Hartuesit e këtij dokumenti bazik për komunën 

tonë kanë paraqitur strategjinë mjedisore për vitet në vijim, gjithashtu janë paraqitur edhe objektivat 

strategjike dhe planifikuese, identifikimi i problemeve kryesore dhe analizën për vlerësimin e 

gjendjes ekzistuese. Duke parë të gjitha këto veprimtari mjedisore në këtë dokument, e mendoj se a 

do të bëhet dhe si do të bëhet implementimi i tij, sa do të jetë kostoja nga viti në vit dhe nga do të 

sigurohen mjetet financiare, a është bërë ndonjë planifikim buxhetor për plotësimin dhe realizimin e 

këtyre kërkesave që dalin me këtë dokument mjedisorë, mirëpo shpresoj se ekzekutivi dhe Kuvendi 

do të bëjnë të pamundurën që të sigurojnë mjetet për implementimin e tij në vitet në vijim. 

Ajne Iberhysaj- sqaron për të dhënat e popullsisë  dhe të arsimit si janë shërbye si grup punues, 

ndërsa Gjeravica është maja ma lartë në bjeshkët tona ka potencuar ajo. 

Albesa Cacaj- pyetje drejtorit, meqenëse ende nuk kemi  PZHK dhe harta zonale, a do të bjen ndesh 

ky plan me këto dy dokumente bazike në të ardhmen kur të miratohen këto dy dokumente. 

Drejtori- përgjigjet se plani është hartuar sipas standarteve që kërkohet bazuar në ligjet në fuqi. 

Yllarta Thaqi- kërkon që te Festat me rendësi të përfshihen edhe këto data: 1 Maj ,,Kuvendi i Verrave 

të Llukës ’’, 5 Maji –Ditë e Dëshmorëve , martireve dhe të zhdukurve, ndësrsa te,  Aktivitete 

Kulturore:1.Panairi Verorë për 3 ditë radhazi  –Prezantim i produkteve të trashëgimisë kulturore dhe 

shpirtërorë në kuadër të ditëve të Diasporës , 2.Festivali gjithëkombëtar i Lahutës, 3.17 Shkurt –

Tradicionalisht organizohen gara në kulturë , sport , poezi, art , vallëzim e këndim. 

Faton Selmanaj-pyetje lidhur me vargun kombëtar Bjeshkët e Nemura, a dini çka përmban Ligji i ri 

konkret në këtë pjesë (pika 15.8). 

Drejtori- i drejtohet Yllartës, pergadite me shkrim propozimin për festat zyrtare  dhe aktivitetet 

sportive dhe do të përfshihen në tekst., sa i përket PZHK-së ne e kemi përgaditë draftin e PZHK-së 

dhe e kemi dërgu në ministri për konsultim, mirëpo na është kthye për arsye se i kemi përfshi edhe 

pronat në Parkun kombëtar që i kemi shpallë prona me interes për komunën dhe jemi në procedurë të 

kthimit të tyre si prona komunale, dhe ne tash kemi mbete peng i asaj që deri sa ta gjejmë një 

zgjidhje të këtyre pronave nuk po mund të ecim tutje me PZHK, sepse nëse nuk e zhvillojmë 

turizmin ne si komunë, çka do të bëjmë vetëm me pjesën e pronave që i kemi në rrafsh. 

Faton Selmanaj- pyet, çka do të ndodhë me ato ndërtime që janë bërë naltë, në pjesën e parkut 

kombëtar, që prokuroria i ka hetu, që janë me leje ndërtimi por të kontestuara. 

Drejtori Ramë-përgjigjet,  jo vetëm i ka hetu prokuroria ato ndërtime, por jam i akuzuar tash, por ne 

e kemi një vendim të kuvendit që ju ka pri këtyre temave, sipas Ligjit të Parkut kombëtar Bjeshkët e 

Nemura, aty ndahen në katër zona, dhe zona e tretë e lejon ndërtimin por me leje të Ministrisë dhe ne 

jemi në pritje të miratimit të Ligjit të ri që është në procedurë të shqyrtimit. 

Hyri Dobrunaj- thotë, tash e tutje kur ta marrim fjalën si shefa të grupeve të Kuvendit kërkoj që ti 

marrim nga 5 minuta pushim për konsultime dhe të deklarohemi drejt mos të bijmë në kundërshtim 

mes veti, brenda një Grupi të Kuvendit. 

Miftar Ahmetxhekaj-në zonën e tretë të Parkut, a kini parapa ndonjë strategji si me i trajtu, për ti ikur 

sanksionimit nga ligji, që të mos jemi në kundërshtim me ligjin që është në procedurë të shqyrtimit. 

Drejtori- përgjigjet se kemi punuar në këtë drejtim por e shofim kur të miratohet ligji çka do të 

përfshihet aty nga propozimet tona. 

Ajne Iberhysaj- sqaron rreth propozimit të Yllartës për festa zyrtare dhe aktivitete sportive duke u 

shprehë “ajo” nuk po ja përmeni emrin. 

Florim Mataj- ka reaguar për këtë mënyrë të shprehurit duke e kundërshtuar ate, duke thënë se këtu 

jemi për debat dhe nuk tolerohet injoranca e Ajnës. 

Meqenëse u shterr debati rreth kësaj teme, Kryesuesi e qiti në votim, anëtarët e Kuvendit njëzëri e 

miratojnë Planin lokal të veprimit në mjedis për vitet 2023-2028. 

V.Shqyrtimi I Model Rregullores për taksat komunale. 

Shtyhet për shqyrtim në mbledhjen e radhës, për arsye se në sallë nuk kanë qenë zyrtarët përgjegjës 

për të dhënë sqarime. 
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VI.Shqyrtimi I Draft-planit për integritet-revidim. 

Orges Tafilaj- e ka potencu çështjen e numrit të banorëve 41.000. 

Miratohet njëzëri drafti i parë i Planit për integritet dhe merret Vendimi për vënien në Diskutim 

Publik të Draft-Planit për Integritet të Komunës së Deçanit 2023-2027. 

VII.Shqyrtimi i Kërkesave të palëve drejtuar Asamblesë Komunale përmes Drejtorisë për Urbanizëm 

dhe Planifikim Hapësinorë. 

Drejtori i drejtorisë për Urbanizëm , Ramë Melaj- ka sqaruar se bëhet fjalë për tri kërkesa të palëve 

të cilat përmes drejtorisë për Urbanizëm i janë drejtuar kuvendit, dhe bëhet fjalë për një kërkesë për 

ngritje të etazhitetit të ndërtimit dhe dy kërkesa për ndryshimin e kushteve ndërtimore, që janë: 

1.Këkesa e Mehmet Iberhysaj , për ngritje të etazhitetit nga B+P+3 në B+P+7. 

Drejtori ka sqaruar se sipas planit rregullues zona e parë Qendra” në atë parcelë lejohet ndërtimi 

B+P+3, dhe në harmoni me planin drejtoria pronarit ia ka lëshuar lejen e ndërtimit, por ai ka kërkuar 

që të lejohet ndërtimi aq sa i kanë ndërtimet në parcelat përreth, e për këte ju ka drejtuar juve. 

Albesa Cacaj- thotë drejtori tha se na si drejtori nuk kemi pasë mundësi me i leshu leje ndërtimi 

sepse nuk është në plan rregullues, atëherë si ta miratojmë na kur kjo është shkelje edhe për ne. 

Faton Selmanaj- ajo që po kërkon pala sipas skicave të prezentuara është edhe 5 kate shtim etazhiteti, 

sipas fotove që na kanë ardhë me material, pastaj ka shtruar pyetjen deri ku kini shku me procedura 

të hartimit të Hartave Zonale, përndryshe  është inskenim i juaji ky, në mënyrë që ta shpërndani 

përgjegjësinë. 

Drejtori- ne ia kemi leshu lejen aq sa lejon plani rregullues, ndërsa pala  kërkesën tash e ka drejtu vet 

te ju, nuk e kemi drejtu na, ne vetëm e kemi prezentu në kuvend sepse përmes drejtorisë pala e ka 

drejtu kërkesën dhe ka qenë detyrë e jona si drejtori mi drejtu këtu te ju, tash ju vendosni. 

Leotrim Hadergjonaj- thotë, rritje etazhiteti jasht planit rregullues për mu nuk ka problem, por a ka 

pasë përpara kësi lloj kërkese. 

Orges Tafilaj- thotë, protestoj për arrogancën e numrave e tregume ma herët nga kryesuesi kur e 

prezentoj kete pike, jam i quditur pse kjo kërkesë me na ardhë në asamble, dhe nëse kalon si 

këshilltar komunal kërkoj interpretim ligjor të vendimit në MAPL. 

Florim Mataj- propozon, kete pikë mi hjekë sot dhe kur të bindet drejtori i urbanizmit se është në 

harmoni me dokumentacionin ligjorë atëherë me na pru këtu prap neve. 

Drejtori- na ja kemi leshu lejen B+P+3 aq sa e lejon plani rregullues. 

Vatan Istrefaj-ne si Asamble besoj se nuk kemi bazë ligjore mi miratu etazhitetin, si kuvend po bimë 

në lajthim me këtë pikë. 

Mon Selmonaj- drejtori ke shumë i qartë, që kanë leshu leje ndërtimi aq sa kanë pasë të drejtë 

B+P+3, plani i vjetër ende është në fuqi, me këtë kërkesë ne hapim mundësi që kuvendi me bo 

shkelje tjera nëse e miratojmë këte, ai kërkon sa ma parë me na ardhë për shqyrtim në kuvend PZHK 

dhe Hartat Zonale, si dy dokumente bazë për urbanizëm. 

Miftar Ahmetxhekaj-kjo kërkesë është si pasojë e mos ardhjes së dokumenteve bazë këtu-PZHK dhe 

Harta Zonale, mirëpo unë nuk shoh diçka të keqe nëse e mbështesim sot dhe i nënshtrohet vendimi 

pastaj vlerësimit të ligjshmërisë në MAPL. 

Arjan Dobraj- kërkon pauzë të shkurtër për konsultime. 

Kryesuesi pas pauze e qiti në votim, kërkesën e Mehmet Iberhysaj për ngritje të etazhitetit të 

ndërtimit nga B+P+3 në B+P+7, anëtarët e kuvendit e miratojnë me shumic votash 15 vota pro( 13-

AAK plus Miftar Ahmetxhekaj dhe Blinera Lokaj nga LDK), 3 abstenim (LDK), 4 kundër ( VV dhe 

PDK). 

2.kërkesa e Fatos Avdimetaj për ndryshimin e kushteve ndërtimore për ndërtimin e një objekti-shtëpi 

private. 

Yllarta Thaqi- kërkon sqarim rreth kërkesës së prezentuar. 

Drejtori, Ramë Melaj- përgjigjet se bëhet fjalë për një rrugë të planifikuar me plan rregullues, e cila 

kurrë nuk është hapë por është e planifikuar në parcelën private ku pala ka nevojë dhe ka bërë 

kërkesë për ndërtim të shtëpisë për banim. 

Orges Tafilaj- në të ardhmen kur të hapet rruga a do të ndikon në rritjen e vlerës së pronës në fjalë. 
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Drejtori sqaron se rruga është brenda planit rregullues dhe nuk e rritë vlerën në atë parcelë. 

Mon Selmonaj- pyet, cila është arsyeja që ajo rrugë është planifiku me qenë aty. 

Drejtori-përgjigjet se me plan rregullues është parapa hapje e rrugës së re aty, se për momentin aty 

nuk ka rrugë livadh është aty. 

Me 18 vota pro dhe 4 abstenim (VV dhe PDK) miratohet. 

3. Kërkesa e Xhevat Mataj për ndryshimin e kushteve ndërtimore për ndërtimin e një objekti-shtëpi 

private. 

Meqenëse natyra e kërkesës është e njejtë me ate paraprake dhe bëhet fjalë për parcelat ngjitur njëra 

me tjetrën ku parashikohet e njejta rrugë, edhe kjo kërkesë miratohet me 18 vota pro dhe 4 abstenim 

VIII.Të ndryshme. 

1.Kërkesa e Yllarta Thaqit për sqarime rreth pyetjes Kurë do të ndodhë rregullimi i tabelave me 

emërtimin e rrugëve të cilat janë dëmtuar.  

 

Drejtori, Izet Zenuni- sqaron se ne e kemi një kontratë me Ndërmarrjen Higjiena për kryerjen e 

këtyre punëve, e kemi raportin për tabelat e dëmtume, për vendosjen e emrave të fshatrave si dhe 

vendosjen e shenjave horizontale dhe vertikale në rrugë, të gjitha këto besoj se në muajin qershorë do 

të rregullohen. 

2.Kërkesa Yllarta Thaqit, Si mund ta gjejmë mënyrën e kompenzimit të qytetarëve që posedojnë artefakte 

me vlerë për pasurimin  Muzeut të qytetit të Deçanit.  

Në mungesë të personave përgjegjës nuk debatohet rreth saj. 

 

Florim Mataj- pyet, kurë pritet me fillu me ndriçimin publik nëpër fshatra për të cilin është kontrata e 

nënshkruar. 

Drejtori, Izet- përgjigjet se ka filluar nëpër fshatra që të bëhet incizimi i gjendjes dhe besoj se gjatë 

muajit mars me fillu me punë. 

Mon Selmonaj- thotë se kërkesat e Yllartës janë me vend, janë të nevojshme , me shum prioritet dhe 

i mbështetë si kërkesa. 

Vatan Istrefaj-shtron pyetjen, kurë do të kryhen, dhe nëse po, kurë do të kryhen rrugët gjysëm të 

asfaltuara. 

Drejtori, Izet Zenuni- përgjigjet, se kanë filluar procedurat e LLotit nr.3 të rrugëve dhe kurë të 

kryhen ato procedura do të fillojmë me punë. 

3.Kërkesa Faton Selmanaj- për përkrahje të njëhershme financiare për fëmijët e porsalindur, në 

shumën 200 euro. 

Kryesuesi e ka prezentu kërkesën pastaj fjalën ia ka dhënë propozuesit të kësaj kërkese, Faton 

Selmanaj, i cili ka sqaruar se kjo kërkesë fillimisht është shqyrtuar në KPF, në KPF kërkesa është 

vlerësuar mirë dhe është përkrahur, mirëpo nga aty kanë dalë propozime për rritjen e shumës së 

mjeteve që do të përkrahen fëmijët e porsalindur, propozimi i  kryesuesit ka qenë që kjo shumë të 

jetë 1000 euro, ndërsa Hyri Dobrunaj ka propozuar 500 euro, në fund të debatit në KPF kanë 

propozuar për kuvend shumën prej 500 euro, ai ka sqaruar se disa komuna e kanë marrë këtë vendim 

dhe kanë filluar edhe ta zbatojnë. 

Yllarta Thaqi- thotë, parimisht jam pro kësaj kërkese, por kërkoj që kërkesën time për artefakte dhe 

këtë kërkesë ta shtyejmë për mbledhjen tjetër, pasi që nuk e kemi prezent në sallë drejtoreshën e 

buxhetit për të na sqaruar rreth mjeteve buxhetore dhe drejtorin e administratës me na njoftu për 

numrin e lindjeve në mënyrë që të bëhet kalkulimi financiar sa buxhet duhet për numrin e fëmijëve të 

porsalindur, dhe kështu në këtë formë kërkesa nuk mund të ekzekutohet. 

Miftar Ahmetxhekaj- ka qenë mirë që ta kemi një statistikë sa është numri i fëmijëve të porsalindur 

dhe cili është implikimi buxhetor, ku do ti marrim këto mjete, përndryshe vështirë se mund të 

ekzekutohet vendimi, andaj për këto arsye edhe unë pajtohem që kjo çështje të shtyhet për mbledhjen 

tjetër. 

Albesa Cacaj- thotë, nuk është për tu habitë  me faktin se drejtorët nuk janë prezent në sallë, sepse 

kjo praktikë po vazhdon me vite, pajtona me Miftarin kur e elaboroj çështjen e ekzekutimit të 

vendimit, sepse ky vendim në këtë formë do të mbetet në sirtar si shumë të tjerë, pa zbatu në 

mungesë të buxhetit. 
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Florim Mataj- thotë se propozoj që kjo çështje të shtyhet deri me rishikim të buxhetit, atëherë 

bashkarisht të ulemi dhe të vendosim në formën ma të mirë për këtë çështje. 

Orges Tafilaj-thotë se kjo kërkesë na ka ardhë nga KPF ku ka qenë drejtoresha prezent, dhe sipas 

statistikave rreth 200 fëmij në vit lindin në Komunën e Deçanit. 

Mon Selmonaj- në parim jam për miratimin e kësaj kërkese në formën e bërë me shkrim nga 200 

euro dhe e mbështes nga 200 euro. 

Kryesuesi- pyet kuvendin a jini të pajtimit që kërkesa të shtyhet për mbledhjen e ardhshme dhe ta 

futim si pikë të veçantë të rendit të ditës. 

Doktoresha Lulavere Selmanaj-Qorraj, ka reaguar lidhur me faktin se drejtorët e drejtorive nuk janë 

prezent në mbledhje të kuvendit, shumica prej tyre në pjesën dërmuese të kohës sa mbahet mbledhja 

e kuevndit dhe i drejtohet kryesuesit të kuvendit, ju si Kryesues duhet të bisedoni me drejtorët e 

drejtorive që domosdoshmërisht me qëndru ata në mbledhje të kuvendit të gjithë, fillim e mbarim. 

Kryesuesi- premtoj se do të angazhohet në këtë drejtim dhe do ta përdorë autoritetin e vet në mënyrë 

që drejtorët të marrin pjesë gjatë tërë kohës sa zgjatë mbledhja e kuvendit. 

Arjan Dobraj- në lidhje me kërkesën për përkrahje financiare të fëmijëve të porsalindur thotë se jemi 

pajtuar që këtë kërkesë mi shty me rishikim të buxhetit për qershor ose shtator. 

Miftar Ahmetxhekaj-thotë për mua qershori është i vonshëm, nëse ka vullnet, jam i pajtimit qysh sot 

mi përkrahë, mi pasë një analizë sa është numri i fëmijëve të porsalindur që kemi, sa buxhet na duhet. 

Faton Selmanaj-thotë, nëse e shtyejmë në vazhdimësi këtë temë atëherë do të mbetet vetëm si një 

kërkesë e thjeshtë, mirëpo unë jam për ate që sot të qitet në votim. 

Mon Selmonaj- thotë, kërkoj me qenë garantues ti kryesues për këtë çështje dhe me qenë edhe dy 

drejtoreshat këtu kur debatohet rreth kësaj çështje. 

Agnesa Vokshi, drejtoreshë e drejtorisë për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale- sqaron se në 

komunën e Deçanit brena një viti janë 180 lindje. 

Kryesuesi – propozon të shtyhet sepse nuk ka kushte të  mjaftueshme për miratimin e kësaj kërkese, 

ti sqarojmë rrethanat e pasqaruara deri me rishikim të buxhetit, në vazhdim e qiti në votim këtë 

propozim, antarët e Kuvendit me shumic votash vendosën që kjo kërkesë të shtyhet deri me rishikim 

të buxhetit, rezultati votimit ishte 13 vota (AAK)ishin që kërkesa të shtyhet me rishikim, 6 vota( 5 

LDK dhe 1 PDK)ishin që kërkesa të shqyrtohet seancën tjetër, 3 vota (VV) që mos mu shty fare por 

mu vendosë sot rreth kësaj kërkese. Me votat e 13 të anëtarëve të kuvendit kjo kërkesë shtyhet deri 

me rishikim të buxhetit. 

4.Ndryshimi dhe plotësimi i Komisionit të Aksionerve të NPL “Higjiena” Sh.A. 

Kryesuesi- fillimisht e ka prezentu dorëheqjen e ofruar me shkrim nga anëtari i komisionit Arjan 

Dobraj nga subjekti politik AAK, të cilën e qiti në votim, e cila miratohet dhe në vend të tij propozon 

për anëtar të komisionit të aksionerve, Shkodran Mustafaj- AAK, pastaj e qiti në votim propozimin 

për anëtar të komisionit të aksionerve , Shkodran Mustafaj-AAK, propozim i cili miratohet me 14 

vota pro (pozita) dhe 9 vota abstenim (opozita). 

 

Në të ndryshme, Albesa Cacaj ka ngritë çështjen e mungesës së procesmabjtësit në mbledhjen e 

Komisionit për ndarjen e bursave. 

Kryesuesi- ka thënë, ju si komision e caktoni vet nga radhët e juaja një procesmbajtës. 

Orges Tafilaj- thotë, jam i mendimit që duhet të caktohet një zyrtar-procesmbajtës për të gjitha 

komisionet. 

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

mbyllur.  

 

Procesmbajtëse 

Dyke Llolluni 

                                                                                                                   Kryesuesi i Kuvendit 

                                                                                                                        Hajdar SUTAJ 


