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Komiteti për Politikë dhe Financa 

01.Nr.II 

Deçan,dt.27.01.2023 

PROCESVERBAL 

I mbajtur për mbledhjen e II-të të rregullt të KPF-së , me dt.24.02.2023. 

Në mbledhje merrnin pjesë: 6 anëtar të KPF-së (mungon Florim Mataj), drejtoresha e drejtorisë për 

Buxhet dhe Financa, Dafina Cacaj,  Ing.Ajshe Qorraj nga Drejtoria për Urbanizëm, Ajne Iberhysaj 

dhe Zyrtarja për informim. 

Mbledhjen e kryesoj dhe e udhëhoqi, kryesuesi i KPF-së, zotëri Hajdar Sutaj. 

Për mbledhje ishte propozuar ky Rend i punës: 

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

2. Shqyrtimi i raportit analitik financiar për vitin 2022. 

3. Shqyrtimi i Propozim- vendimit për bartje  të hyrave vetanake  nga viti paraprak 2022 në 

vitin aktual fiskal 2023, 

4. Shqyrtimi 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. Shqyrtimi i kërkesave, 

9. Të ndryshme. 

Kryesuesi- e hapi mbledhjen e dytë të rregullt të KPF-së për vitin 2023, pastaj e prezentoj rendin e 

punës dhe e hapi debatin rreth tij. 
Fillimisht anëtarët e KPF-së kanë bërë vërejtje sa i përket pajisjes me material të mbledhjes në kopje fizike, 

mirëpo nuk janë paisë me Raportin analitik financiar për vitin 2022 as në formë elektronike për arsye se 

materiali ka qenë voluminoz dhe nuk është bartë në adresë elektronike, për çka përfaqësuesit e LDK-së në 

KPF (Hyri Dobrunaj dhe Vatan Istrefaj) kanë deklaruar se nuk janë të gatshëm të marrin pjesë në punimet e 

mbledhjes së KPF-së, mirëpo pas bisedimeve të zhvilluara në KPF kryesisht me kryesuesin, Hajdar Sutaj, të 

gjithë anëtarët e KPF-së janë pajtuar që të vazhdojnë me punimet e mbledhjes duke e hequr nga rendi i ditës 

pikën nr.2 Raporti financiar për vitin 2022,  për këto çështje të adresuara nxjerrin: 

Rekomandim për Kryetarin e komunës dhe Drejtorët e drejtorive komunale, me të cilin kërkojnë që të 

angazhohen për përgaditjen e materialeve për mbledhje të kuvendit, çdo njëri sipas fushës përkatëse që e 

mbulon, dhe kjo duhet të bëhet deri me dt.15 të muajit përkatës, ku duhet të vjen materiali që planifikohet të 

shqyrtohet në mbledhjen e kuvendit, në të kundërtën ajo pikë mbetet për shqyrtim në mbledhjen e muajit në 

vazhdim.  

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

Vatan Istrefaj- thotë se porcesverbali është i mangët, nuk janë cekë të gjitha diskutimet. 

Me shumic votash miratohet procesverbali. 

III.Shqyrtimi i Propozim- vendimit për bartje  të hyrave vetanake  nga viti paraprak 2022 në vitin aktual fiskal 

2023. 

Faton Selmanaj-thotë te mirëmbajtja verore dhe dimërore e rrugëve është e dyshimtë dhe poashtu te Qerdhja 

është e dyshimtë si orientim i mjeteve në atë projekt. 

Drejtoresha , Dafina Cacaj-sqaron se të gjitha mjetet e arkëtuara në muajin Nëntor dhe Dhjetor 2022, të cilat 

nuk kanë mundur të shpenzohen për shkak se zhvillimit të procedurave janë bartë në 2023 dhe janë propozu 

për orientim në tri projektet e prezantuara  në propozimin e drejtorisë, mjete që janë borgje të papaguara për  
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këto tri projekte, ndërsa sa i përket emërtimit të kontratës te Qerdhja, këtë emërtim të kontratës e bënë zyra e 

prokurimit. 

Rekomandim:KPF pas shqyrtimit të kësaj pike dhe sqarimeve të dhëna nga drejtoresha e Buxhetit, Dafina 

Cacaj, e cila ka cekë se janë borgje për projektet e apostrofuara, propozimin e drejtorisë e përcjellin për 

shqyrtim në kuvend, me 3 vota për, 1 kundër dhe 2 abstenim, në këtë rast kryesuesi e përdori votën e vet të 

dyfishtë dhe propozim vendimi kalon për shqyrtim në kuvend. 

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

Kryesuesi e ka prezentu kete pike pastaj për sqarime fjalën ia ka dhënë , Ajne Iberhysaj, anëtare e komisionit 

për hartim te planit dhe zyrtare përgjegjëse për te dhënë sqarime, e cila ka sqaruar se komisioni ka mbajte 6 

punëtori dhe 1 debat publik, meqenëse nuk kemi shpenzua buxhet gjate hartimit te planit, dy projekte do te 

realizohen nga ky plan, Këndi i lojërave në fshatin Isniq dhe Këndi i lojërave në fshatin Rastavicë. 

Rekomandim; KPF pas shqyrtimit të materialit dhe sqarimeve të dhëna nga zyrtarja komunale, Ajne 

Iberhysaj, e autorizuar për të dhënë sqarime, KPF njëzëri Planin e përcjellin për shqyrtim dhe miratim në 

kuvend.  

V. Shqyrtimi I Model Rregullores për taksat komunale. 

Rekomandim: Kalon në Kuvend për shqyrtim, pa debat. 

VI.Shqyrtimi I planit për integritet-revidim. 

Rekomandim: Kalon në Kuvend për shqyrtim, pa debat. 

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

Planifikim Hapësinorë. 

Kryesuesi i ka prezentu tri kërkesa që përmes drejtorisë për Urbanizëm ju kanë drejtuar Kuvendit: 

1.Kërkesa e Mehmet Iberhysaj, për rritjen e etazhitetit nga B+P+3 në B+P+7,  

Ajshe Qorraj- sqaron  për kërkesën e Mehmet Iberhysaj, për rritje të etazhitetit të ndërtimit, se ai është i 

pajisur me leje ndërtimi për B+P+3, aq sa e parasheh plani rregullues në atë parcelë, por nuk është i kënaqur 

dhe kërkon ti epet leja për ndërtim B+P+7 duke u thirrur edhe në argumentet se parcelat përreth kanë leje 

ndërtimi B+P+7. 

Hyri Dobrunaj- na si Asamble nuk mund të marrim ketë vendim, sepse kur të miratohet PZHK i cili është në 

procedura të hartimit, ndoshta ky vendim yni bien ndesh me PZHK, mirëpo ju si drejtori duhet me veprua 

brenda planit rregullues që është ende në fuqi. 

Faton Selmanaj-pyet, kurë do të vijnë për shqyrtim dhe miratim Hartat zonale dhe PZHK, për të cilat Ajshe 

Qorraj përgjigjet se janë në proces. 

Faton Selmanaj- përderisa nuk kemi sqarime të duhura propozoj që kjo pikë të hiqet sot nga rendi i ditës. 

Vatan Istrefaj thotë se kemi shumë paqartësi rreth këtyre tri kërkesave, dhe pa PZHK dhe Harta Zonale, nuk 

mund të epim kontributin tonë në këtë çështje. 

Yllarta Thaqi- jam kureshtare që për këto tri kërkesa me na sqarua drejtori mirë. 

Hyri Dobrunaj- thotë ai në tokë të vet ka me ndërtua dhe aq ja lejon plani, unë jam për, por jo për shtim të 

etazhitetit. 

2.Kërkesa e Fatos Avdimetaj, për ndryshim të kushteve ndërtimore (hapje të rrugës). 

Ajshe Qorraj – sqaron se këtu është e parapamë një rrugë me plan rregullues, e cila kurrë nuk është hapë, 

sepse ajo pjesë ku është planifikua ajo rrugë tash është livadh-pronë private, prej juve kërkohet ndryshim i 

kushteve ndërtimore, dhe kjo vlenë për këtë kërkesë dhe për kërkesën e Xhevat Mataj, që të dyja janë të 

natyrës së njejtë.. 

 3.Kërkesa e Xhevat Mataj, për ndryshim të kushteve ndërtimore (hapje të rrugës). 

Hyri Dobrunaj kërkon prezentim detal në Kuvend edhe Yllarta Thaqi kërkon prezentim detal në Kuvend me 

video projektor. 

Rekomandim:KPF e kan shqyrtuar këtë pikë, në të cilën hyjnë tri kërkesa, 1. Kërkesa e Mehmet Iberhysaj, për 

rritjen e etazhitetit nga B+P+3 në B+P+7, 2. Kërkesa e Fatos Avdimetaj, për ndryshim të kushteve ndërtimore 

(hapje të rrugës), 3.Kërkesa e Xhevat Mataj, për ndryshim të kushteve ndërtimore (hapje të rrugës). Për të 

cilat ka dhënë sqarime , ing.Ajshe Qorraj, e autorizuar nga drejtori i Urbanizmit. Në fund KPF  kërkesat i 

përcjellin për shqyrtim në kuvend, atje kërkohet që Drejtori ose Zyrtarët përkatës, detalisht  të sqarojnë me 

video projektor.  
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VIII.Shqyrtimi i kërkesave dhe parashtresave. 

KPF kanë shqyrtuar edhe 2 shkresa të parashtruara nga Yllarta Thaqi, si pyetje: 1.Si mund ta gjejmë mënyrën 

e kompenzimit të qytetarëve që posedojnë artefakte me vlerë për pasurimin  Muzeut të qytetit të Deçanit dhe 

2. Kurë do të ndodhë rregullimi i tabelave me emërtimin e rrugëve të cilat janë dëmtuar. 

Këto dy pyetje rekomandohen për trajtim në kuvend. 

Kërkesa  e Faton Selmanaj, për përkrahje të njëhershme të fëmijëve të porsalindur, në shumën 200 euro, 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.  KPF edhe këtë 

kërkesë e dërgon për shqyrtim në kuvend, dhe për të njëjtën propozojnë shumën prej 500 euro. 

 Njoftimi nga Hane Berisha, rreth procedurave të rekrutimit te shtëpia e të retarduarve. 

KPF e kanë shqyrtu kete shkrese, Kryesuesi ka thënë na jemi që ajo me ndjeke rrugët ligjore dhe e 

inkurajojmë për këtë gjë sepse ne nuk jemi organi që duhet të merremi me këtë temë.  

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

mbyllur. 

 

Procesmbajtëse 

Dyke Llolluni 

                                                                                                                       Kryesuesi i KPF-së 

                                                                                                                        Hajdar SUTAJ 

 


