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Më: 29 janar 2019  

P r i z r e n    
  

P R O C E S V E R B A L 
 

Nga mbledhja e Komitetit për  Politikë dhe Financa,  mbajtur më 29 janar 2019, në sallën e 

mbledhjeve  të KPF-ca, në  “Shtëpinë  e Bardhë”, me fillim  në ora  14:10 min. 

Pjesëmarrës ishin : Artan Abrashi, kryesues i KPF-ca, Simir Krasniqi, Alush Shala, Xhavit 

Uka, Lirija Bytyqi, Dafina Bllaca Dafina Alishani dhe Sencar Karamuço, të gjithë anëtarë të  

Komitetit për  Politikë dhe Financa. 

      Pjesëmarrës tjerë ishin: Memnuna Ajdini, Nënkryetare e Komunës për Komunitete,                     

      Ymer Berisha, Udheheqës i Zyrës për Komunikim Informim dhe Transparencë, Osman   

      Osmani Anëtar i Komitetit për Komunitete, Islam Elshani nga zyra për Komunitete dhe   

      Kthim,  Nderim Bytyqi, nga përfaqësues i KKZHE-së, Lulzim Ibdri, përfaqësues nga DKRS-     

      ja, përfaqësuesit e OJQ-ve,  si dhe përfaqësuesit e mediave.  

Mungoi: përfaqësuesja e AAK-së.   

Mbledhja filloi në ora: 14:10 

Mbledhjen e hapi dhe kryesoi, kryesuesi i KPF-ca, z. Artan Abrashi.  
       

Pika e parë: 

      Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar; 
       
     Kryesuesi,  i pyeti anëtarët e KPF-së,  nëse ka dikush  për të shtuar diçka lidhur me procesverbalin   

     nga  mbledhja e kaluar, nëse jo  e hedh në votim. 

     Komiteti për Politikë dhe Financa, unanimisht miratoi procesverbalin nga mbledhja e kaluar. 
 

      Pika e dytë  

      Shqyrtimi dhe miratimi i rendit të ditës 
 

Artan Abrashi -Kryesues i KPF-ca; lexoi pikat e rendit të ditës të propozuar për këtë 

mbledhje duke propozuar edhe dy kërkesat tjera të drejtuara Kuvendit të Komunës, e para nga 

Kryetari i Komunës, e cila ka të bëjë me propozimin për lidhjen e marrëveshjes me bashkësitë 

fetare të Komunës së Prizrenit, për mbulimin e shpenzimeve të varrimit dhe  propozimi i dytë 

ka të bëjë me një kërkesë të kahmotshme që vjen nga KFORI Gjerman, që ka të bëjë për 

emërimin e e pjesës të majës së malit, në vendin e quajtur “Vrtop”, me emrin e gjeneralit 

gjerman, Fritz Von Korff. Idea ëështë që Kuvendi i Komunës, ta jep një rekomandim Qeverisë 

së Kosovës, meqenëse ishte Kompetencë e saj, dhe nëse Qeveria e Kosovës e miraton 

kërkesën tonë atëherë urojmë që kjo maje nga emri “Vrtopi” ti vendoset emri i gjeneralit  Fritz 

Von Korff.  Atëherë hapi diskutimin për pikat e rendit e ditës.  A ka dikush diqka të shtoj rreth 

këtyre propozimeve? 

Alush Shala: ju faleminderit, përshëndetje për të gjithë të pranishmit. Rendin e ditës do ta 

përkrahim, për diskutimet ti lëmë në kuvend. Ndërsa sa i përket kërkesës për emërtimin e 

majës me emrin e gjeneralit spo du me dhanë një përgjigje të gabueshme sepse nuk e dimë as 

kuptimin që e ka. Për me hjek një emër me e qit një emër ka procedura. E thatë që është në 

kompetencën e Qeverisë dhe duhet kërkesa me shku nga Kuvendit Komunal dhe besoj që ma 



kjartësisht do ta diskutojmë në kuvend. Përndryshe unë do ta përkrahi këtë rend të ditës nuk 

kam diqka qka me shtu për këtë seancë të radhës.   

Artan Abrashi: ju faleminderit. Dikush tjetër?  

Dafina Bllaca: përshëndetje për të gjithë. Në dy seancat e mbajtura kam kërkuar që të 

shqyrtohet mundësia për hapjen e një zyre për hartimin e plan projekteve për bujqit. Kur e 

dimë që Prizreni është një komunë ku ka mjaft bujq, të cilët gjatë bisedave dhe gjatë rasteve 

që kanë pasur, kanë shumë probleme me projektimin e këtyre plan projekteve. Dihet kategoria 

e tyre sepse ata nuk e kanë një fakultet të bujqësisë që me mujt me e ba një plan adekuat që 

me mujt me i fitu ato subvencione qoftë ne qeveri qoftë në komunë. Kështu që unë kam marrë 

një përgjigje ku thuhet se kjo është qështje vendimmarrëse të komunës dhe Drejtoria e 

Bujqësisë e ka shprehur gadishmërinë të ofroj përkrahje në këtë drejtim për aq sa i lejon 

rregullativa ligjore. Kisha pasë qejf që në këtë seancën e ardhëshme kryetari apo drejtori të del 

publikisht me një informatë rreth mundësisë së kësaj zyre për hartimin e plan projekteve për 

bujqit. Ose të futet si pikë e rendit të ditës ose aty është qështje qysh që ju e shihni ma të 

arsyeshme. 

Artan Abrashi: mirë faleminderit dikush tjetër. Në lidhje me këtë rekomandim, unë kisha 

sugjeruar që fillimisht të parashtrohet si pyetje në Kuvend.  

Dafina Bllaca: dy herë e kam parashtruar e kam parashtruar këtë pyetje në Kuvend, herën e 

parë nuk më është dhënë përgjigjie e herën e dytë më është dhënë kjo përgjigjie që e 

deklarova. për këtë arsye kisha pasë dëshirë që publikisht të jipet një sqarim sepse e kemi 

obligim edhe kryetari edhe na i kemi votat e popullit kemi obligim ndaj qytetarit të na 

tregojnë qka është problemi pse nuk mund të hapet një zyrë për hartimin e planprojekteve për 

bujqit ose pse mund të hapet, ose cilat janë pikat ligjore që duhet të ndiqen që të hapet kjo 

zyre.   

    Artan Abrashi; mirë atëherë duke pasur parasysh këto propozime për rend të ditës së bashku   

    i hedhim në votim.  

    Alush Shala: duke përfshi edhe kërkesën e Dafinës, a po?  

    Artan Abrashi: po edhe këtë.  

    Pas votimit KPF-ca, unanimisht për mbledhjen e sotme miratoi këtë rend dite:   

 

    R  E  N  D    D  I  T  E 

 

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

2. Shqyrtimi dhe miratimi i Rendit të Ditës; 

3. Informatë, mbi raportin e punës dhe raportin financiar të Kompleksit për Kulturë dhe 

Zhvillim “Evropa” për periudhën janar- dhjetor 2018;  

4. Shqyrtimi dhe miratimi i Planit të Veprimit për Transparencë në Komunë, për vitin 2019; 

5. Informatë, mbi Raportin financiar për Politikat Zhvillimore për lloto I-K.F. “Liria”,                 

lloto II-K.B. “Bashkimi” dhe lloto III-Teatri i Qytetit “Bekim Fehmiu”, për vitet: 2015,  

2016, 2017 dhe 2018;   

6. Shqyrtimi dhe miratimi i Planit lokal të veprimit për përfshirjen e komuniteteve: rom, 

ashkali dhe egjiptian të Komunës së Prizrenit, për periudhën 2019-2023. 

7. Shqyrtimi i propozim-vendimit për lidhjen e marrëveshjes me bashkësitë fetare të 

Komunës së Prizrenit, për mbulimin e shpenzimeve të varrimit;   

8. Shqyrtimi i propozimit për emërtimin e e pjesës të majës së malit, në vendin e quajtur 

“Vrtop”, me emrin e gjeneralit gjerman, Fritz Von Korff.    



9.  Diskutim për mundësinë e hapjes së Zyrës së Trajnimit, Vetëdijesimit dhe Hartimit të 

Planeve Bujqësore për Subvencione për bujqit e Komunës së Prizrenit.                                                 
 

Atëherë po vazhdojmë pra me radhë.  

 

Pika e tretë: 

Informatë, mbi raportin e punës dhe raportin financiar të Kompleksit për Kulturë dhe 

Zhvillim “Evropa” për periudhën janar- dhjetor 2018; 

  

Artan Abrashi: ju e dini që Kuvendit Komunal në mandatin e kaluar ka marrë një vendim që 

Kompleksin Evropa e ka dhënë nën menaxhim të Agjensionit për Zhvillim Rajonal, AZHR-jug. 

Në kuandër të atij vendimi është paraparë edhe një obligim që të dorëzohem raportet në kuvend, 

por se ato raporte ne kemi mëndu që është ndoshta më mirë që të futene dhe si rend dite dhe të 

diskutohen edhe me anëtarët e kuvendit në lidhje me punën që bëhet aty. Atëherë për këtë gjë 

kemi ftuar, prezent edhe përfaqësuesit nga AZHHR- jug. Por i nderum ju kisha lutur që vetëm në 

pika të shkurtëra pak a shumë ta bë ta bëni, kurse prezantimin ma detaj ne mund ta bëjmë edhe 

në kuvend, pra kjo është edhe idea. Paka shumë vetëm ti njoftoni anëtarët e komitetit se për qka 

është fjala dhe pastaj ne e hapim diskutimin këtu në qoftëse ka dikush ndonjë kërkesë ndaj jush.  

Nderim Bytyqi: Faleminderit kryesues, të nderuar anëtar të kuvendit dhe ju të gjithë të 

pranishëm. Menaxhmenti i Qendrës Evropa, AZHR-Jug, është viti i tretë që menaxhon dhe 

raporton para kuvendit. Një projekt të cilin Kuvendi i Komunës së Prizrenit, së bashku me zyrën 

e BE-së, e kanë filluar në vitin 2010 dhe është përfunduar në vitin 2012. Ne e kemi marr1% në 

menaxhim që nga viti 2015. Raporti është dorëzuar dikun javën e kaluar ditën e hënë. Material 

ka shumë me e lexu ndoshta edhe ju merr kohë, por unë do të ndalem te rezultatet që i kem  arrite 

këtë vit. Derisa  kalojmë te rezultatet, ky projekt ose si e quajmë ne KKZHE, siq e quajmë ne 

menaxhohet prej AZHR-së, por qeveriset prej një këshilli që është i themelum nga Kuvendi i 

Komunës së Prizrenit, që janë kryesuesi i Kuvendit, Artan Abrashi, Zt. Simir Krasniqi nga Grupi 

parlamentar shumicë, Drejtoria e Urbanizmit, Kryetari ose Nënkryetari i deleguari nga kryetari 

dhe është një nga shoqëria civile. Ne mbajmë raporte dhe mbajmë takime të rregullta brenda 

vitit, ky raport ne tetor të vitit të kalum është dorëzuar para jush por tash është i plotë. Rezultatet 

brenda “Qendrës Evropa”, janë në vazhdimësi. Organizimin e punëtorive, zhvillimin rajonal dhe 

bashkëpunimin Kosovë-Shqipëri. Që kanë qenë përfaqësues nga zyra e Kryeminiztrit të 

Shqipërisë, Fondi Shqiptar i Zhvillimit, Agjensitë për zhvillim rajonal të Shqipërisë, dhe 

Ministria e Zhvillimit Rajonal e Kosovës. Një prej roleve të Qendrës për Kulturë dhe Zhvillim, 

është që të zhvillohet qdo iniciativë me impakt rajonal në kuadër të rajonit jug, në të cilën bëjnë 

pjesë 6 komuna të rajonit jug. Pastaj ne jemi edhe organizues të sesioneve informuese për 

skemën e grandeve të MZHR-së. Pastaj kemi lansuar, së bashku me Komunën e Prizrenit, për 

ndarjen e grandeve që kanë qenë për Zhvillimin e ndërmarrësisë, që është implementuar me 

sukses vitin e kaluar. Jemi se bashku me komunën e Prizrenit duke e lansuar një projket ndër- 

kufitar, të financuar nga zyra e BE-së, që quhet “Stay Strik”, dhe është i përkrahur drejtpërdrejt 

nga Komuna e Prizrenit, me një shumë mjetesh si bashkëfinancim. Qëllimi i këtij projekti është 

që të krijohet një zyre multifinksionale për informim të turizmit e cila do të jetë e vendosur në 

prevallë. Pastaj kemi realizuar një. Pastaj kemi realizuar një punëtori me temë mbi lehtësitë dhe 

integrimin socio ekonomik të komunitetit lokal në rrugën “Marin Barleti”, projekt gjithashtu i 

implementuar nga “EC Ma NDRYSHE” dhe  ZRRC/S, nga Ambasada Britanike, kemi organizu 

disa ditë informuese për programet ndërkufitare në Kosovë-Shqipëri dhe Kosovë Maqedoni. Ne 

gjithashtu gjatë punës tonë të zakonshme ditore në kuadër të së cilës kemi zyrtar të angazhuar, 



synojmë që të kemi përqindje rinore sa ma shumë, përfshirje rinore sa ma shumë, gjithashtu ne e 

rrespektojmë përfshirjen e Komuniteteve, brenda “Qendrës Evropa”, egziston një shoqatë e cila 

merret me promovomin e qështjeve që i takojnë komunitetit rom. Gjithashtu edhe komuniteti 

turk është me shoqatë i regjitrum brenda qendrës tonë. Brenda objektit ne veprojmë me operatorë 

të ndryshëm që i takojnë fushave të ndryshme kultorore dhe zhvillimit ekonomik. Në fund e 

kemi edhe pjesën e shpenzimeve në të cilë ne edhe krijojmë të hyra nga qiratë dhe pjesën e 

shpenzimeve që ne kemi bërë vitin e kaluar. Kjo është në pika të shkurtëra nëse ka pyetje dikush 

urdhëroni.  

Artan Abrashi: faleminderit i nderuar. Atëherë po e hapim diskutimin, urdhëroni zt. Alush Shala.  

Alush Shala: përshëbndetje, ramë dakort që në kuvend të jipet raport ma i detajizum, por 

paraprakisht kisha dasht me e ditë që ambientet e kësaj qendre a janë të shfrytëzueshme në tërësi, 

sa organizata jo qeveritare janë aty apo biznese dhe sa i kanë realizue obligimet e tyre ndaj juve 

që e menaxhoni këtë qendër. Nëse ke pak të dhëna është mire me na dhënë, që në fakt edhe në 

kuvend ja u lehtësojmë punën edhe juve, ju faleminderit.  

Nderim Bytyqi: realisht janë 13 operatorë, dhe njana e cila nuk është e shkrume këtu është K       

ëshilli për Trashëgimi Kulturore nuk është organizatë por është organ i themeluar nga kuvendi e 

cila eshte vendosur në “Qendrën Evropa”, dhe 12 të tjera organizata të gjitha janë OJQ.  

Ky projekt ka qenë kusht, është implementu dhe pas implementimit që të mos ketë biznese. Të 

gjitha janë organizata joqeveritare që i takojnë fushave të ndryshme të veprimit. Kjo hapsirë për 

momentin është e shfrytëzueshme dhe ka pasur para disa kohësh hapsirë një të lirë pastaj e fundit 

ka ardhur “Trebizoni” , organizatë që mirret me projekte për fëmiojë që janë jashtë shkollë, që 

kanë nevojë për asistencë sociale. Në bashkëpunim me shtabet teknike drejtor të këshillit për 

pranim janë disa kushte të sepecifikuara me rregullore të veçantë. Qdo gjë është e bërë në kuadër 

të rregullativave publike. Kështu që janë 12  gjithsejt plus Këshilli 13.  

Artan Abrashi: faleminderit. Dikush tjetër? Mirë nëse nuk ka kjo pikë është vetëm informatë ne 

skemi qka rekomandojmë me kërku ose jo, vetëm informim në kuvend, lidhur me punën që 

zhvillohet aty. Ju faleminderit për prezantimin në pika të shkurtëra dhe pastaj prezantim ma të 

gjërë sigurisht do ta bënë në kuvend dhe do të përgjigjeni eventualisht në ndonjë pyetje që mund 

të ketë ndonjë anëtar. Atëherë nëse jeni dakort kalojmë në pikën tjetër.  

 

Pika e katërt:    
Shqyrtimi dhe miratimi i Planit të Veprimit për Transparencë në Komunë, për vitin 2019; 

 

Artan Abrashi: për këtë pikë e ftoj z. Berisha të na bëjë një prezantim në pika të shkurtëra.  

Ymer Berisha: faleminderit kryesues. Zyra që udhëheq unë përfshinë transparencën. Këtë plan 

jam munduar ta përpiloj në përputhje me lidhet e aplikueshme në Republikën e Kosovës, 

normalisht duke aplikuar praktikat ma të mira, profesionalizmin dhe besoj që ata të cilët janë të 

kësaj fushe mund të gjejnë elemente. Kështu që do t’ju japim hapsirë në planin-objektivate 

transparencës për vitin 2019. Meqë biseda zhvillohet në kuvend dhe unë do ta ruaj të drejtën që 

një raport ma të detajum do ta jap para pjesës së kuvendit. Por ka hapsire edhe në Kuvendin e 

Komunës, që njëfar mënyre ta furnizoj me punë qoftë kryetarin qoftë të gjitha zyret duke filluar 

nga zyra e kryetarit. Plani është mjaft  fleksibil, tani aftësia e jonë e të gjithë neve për ta 

shfrytëzuar dhe për ta vënë në shërbim të kërkesave të qytetarëve, ose kërkesave politike, apo 

kërkesave të ndonjë institucioni tjetër, do të nvaret se si na i qasemi gjatë vitit. E reja këtë vit 

është se ligji gjegjësisht e kemi hartuar një rregullore nëfillim të vitit dhe ka një dallim, kryetarit 

i jepet kompetencë shtesë për ta organizuar zyrën si departament dhe tash kompetencën e 



kryetarit është emrimi, d.m.th. nuk i nështrohet konkursit për fytyrë publike të komuns që me ligj 

të vjetër ka qenë qenë zëdhënës.  

Rregullorja për transparencë e jona është duke u  analizuar a do të ketë nevojë gjatë vitit 2019 të 

abdejtohet kjo mbetet me u pa. Në këtë plan janë plotësuar kërkesat ligjore dhe janë futur 

praktikat ma të mira në të, profesionalizmi gjegjësisht komunikimi strategjik është brenda këtij 

dokumenti dhe dokumenti është i hapur për të gjithë ata që mendojnë se mund ta shfrytëzojnë. 

Ne jemi të gatshëm me e dhënë përvojën tonë por edhe por edhe ndonjë përgjigjie për pyetjet që 

do të bëni këtu.  

Artan Abrashi: faleminderit i nderuar atëherë e hapi debatin.  

Alush Shala e kam lexuar dokumenti dhe e ndëgjova me vëmendje nuk mendoj që duhet me shtu 

ose me heq diqka. Nuk e di sa mundet me u implementu kjo transparencë dhe mjetet që ka zyra e 

juaj që do ta krijojnë mundësinë për me pasë transparencë të mjaftueshme kjo veprimtari e 

fushës suaj.  

Ymer Berisha: me Ligjin për Vetëqeverisjes Lokale, kompetencat për transparencë i atribuohen 

kryetarit.  Kryetari e ka në diskrecionin e tij me e kërku angazhimin e zyrës. Por qysh e ka të 

drejtë kryetari e ka edhe kuvendi. Nëse më thoni në vitin 2018 a kam pasur ndonjë kërkesë të 

Kuvendit, kanë qendë krejt 2 apo 3, shumë e uleët. Në këtë rast ne kemi hartim dokumenti z. 

Shal, që i bie letra duron secilin shkrim të cilin e qet. Edhe ne jemi munduar me absorvu krejt 

këtë pjesën që ka të bëjë me neve. Tash kryetari e ka në diskrecionin e tij me e pasë zëdhënësin 

personal, përmes tij em komuniku me audiencën, mund të jenë qytetarët apo kuvendarët.  

Nuk ka ndodhë asnjë rast i vetëm gjatë vitit 2018 që ka ardhë kërkesë prej Kabinetit të Kryetarit, 

që nuk ka marr1% përgjigjie në kohën e caktuar dhe profesionale. Por edhe unë i kam vërejtjet e 

mia sepse më është bërë vlerësim me notën 3 pas 15 viteve në Administratëne  Republikës së 

Kosovë, d.m.th. ka konflikt aty që mund të bahet. Por prap unë jam i gatshëm, Komunës së 

Prizrenit, qytetarëve të saj, grupeve politike që tu ofrohet një dokument që e ka këtë dallimin e 

fundit që e thash. Do ta detajizoj në kuvend me Rregulloren e re kryetarit ju ka dhënë mundësia 

ma e gjërë me e rritë transparencës. Por na nuk kemi të drejtë as me këtë rregullore as me 

rregulloren për transparencë me i ba presion kryetarit ose një organi tjetër. Nëse këto kategori 

administrative nuk kanë ndonjë kërkesë ne duhet me e mshel derën.  

Artan Abrashi: faleminderit zt. Berisha, urdhëro Dafina Alishani.  

Dafina Alishani: i nderum edhe në vitin 2018 është votu Plani i Veprimit për Transparencë, po 

më intereson sa ka qenë efektibv, apo cilat kanë qenë mungesat që ta kemi parasyshë që së paku 

mos të jetë vetëm plan në letër por të jetë diqka funksionale. Ka shum asambleist të cilët nuk e 

kanë informatën se qka bën kjo zyre apo qfar të drejta ka për me ju qas dokumenteve zyrtare. Ju 

kisha sugjeru ne asamble me i cek edhe shërbimet që i keni, sepse as qytetarët nuk e dinë qasjen 

e drejtpërdrejtë se ku mund ti marrin këto shërbime. Përveq kësaj në kët1% plan, a do të kemi ne 

hapsirëe me shtu diqka në kët1% plan të veprimit. Kërkesa është e mirë me peritu se cilat janë 

detyrat dhe obligimet e mia si udhëheqës i kësaj njësie dhe tash me rregulloren e re cilat janë 

detyrat e zëdhënësit të ardhëshëm të komunës. Kemi raste kur kërkesat janë adresuar tjetër ku 

dhe unë skam evidencë. Këtë rast është përgjegjësi e Kabinetit të kryetarit , kryetari duhet t;ia 

bart, ti besoj dikujt në administratë dhe ta vëjë në funksion këtë.  

Dafina Alishani: plasimi i kontratave dhe vendimeve të kryetarit a është në përgjegjësinë e juaja 

apo e kabinetit të kryetarit sepse ka vonesa dhe ka lëshime sa e kam vërejtur.  

Ymer Berisha: po e kemi pasur atë informatë, do të ketë lëshime prapë gjuhën se flasim mirë për 

hir të së vërtetës e kemi luftë të humbur, gjuhën e shkruar nuk e njohin shumica e shërbyesve 

civil të Komunës së Prizrenit. Web-faqja e komunës është ndërruar nga Qeveria e Republikës së 



Kosovës, gjatë bartjes së të dhënave ka ndodhë ndonjë gabim teknik dhe tani është përmirësuar 

ajo kërkesa ime ka qenë e gjithë mbledhja të inqizohet dhe t1% qitet ne web-faqe të komunës, 

por zyra e IT-së, thonë nuk e zen hapsira e megabiajt.  

Dafina Alishani: ka ankesa nga Shoqëria Civile që dokumentet nuk janë në të gjitha gjuhët, janë 

gabime teknike që nuk munden me u zgjidh apo ka hapsirë me u zgjidh.  

Ymer Berisha: hapsirë me u zgjidh ka, veç vullnet duhet lidershipi. Kemi të punësuar 4 

përkthyes ka pasë ankesë për gjuhën boshnjake, tani i kemi ne Web-faqe edhe në këtë gjuhë. 

Kryetari do të duhej të mbaj një takim dhe ti shikoj mundësitë se sa ka material dhe cilat janë 

mundësitë me gjete zgjidhje, sepse përkthyeset ankohen se ka shumë materiale.  

Artan Abrashi: a ka dikush tjetër diqka?. Atëherë pasi u ngrit ky debat kërkoj prej Zyrës së 

Shërbimit të Kuvendit, dhe Zyrës së Informimit, që të publikohen të gjitha procesverbalet e 

mbledhjeve dhe të shikohet mundësia teknike me i apludu këto inqizime.  

Dafina Bllaca: unë vetëm deshta me u ndërlidh em qështjen e gabuimeve gjuhësore të shumta ku 

ka rast që se kam kuptu fjalimin tim.  

Alush Shala: pajtohem me Ymerin, shpresojmë se do të ketë vullnet kryetari. Edhe kërkesa e 

Dafinës që mos të shkoj në vesh të shurdhër dhe kryesues këto CD, llaptopat që i kemi s’kanë 

CD, veq në radio të kerrit me i ndëgju.  

Artan Abrashi: nëse skeni diqka tjetër po e hedhi në votim: pas votimit të bërë KPF-ca, 

unanimisht ja rekomandon kuvendit për diskutim dhe miratim. Kalojmë te pika tjetër.  

 

Pika e pestë:  

Informatë, mbi Raportin financiar për Politikat Zhvillimore për lloto I-K.F. “Liria”,                 

lloto II-K.B. “Bashkimi” dhe lloto III-Teatri i Qytetit “Bekim Fehmiu”, për vitet: 2015,  

2016, 2017 dhe 2018;    

 

Artan Abrashi: kjo pikë ka qenë edhe mbledhjen e kaluar por për shkak të mungesës së 

informacioneve gjatë prezantimit. Kuvendi ka kërkuar që kjo pikë të diskutohet edhe mbledhjen 

e radhës, është vazhdim i diskutimit. Për këtë që qështje e kemi prezent zt. Lulzim Ibri, të cilin e 

ftoj të bëj një prezantim të shkurtër dhe pjesën tjetër  e diskutojmë në kuvend.  

Lulzim Ibri: K.F. “Liria” në vitin 2013 në gjendje të vështirë. Kuvendi i Komunës në vitin 2013 

e merre në menaxhim klubin dhe e cakton një kryesi –grup punues. KF ”Liria”, në vitin 2014, 

është financuar nga subvencionet e kryetari. Në fund të vitin 2014 Kuvendi i Komunës themelon 

organet udhëheqëse të klubit. Kuvendi i Komunës përmes Bordit për Menaxhimin e objekteve të 

kulturës dhe sportit si i autorizuar që të merret me politikat zhvillimore të kulturës rinisë dhe 

sportit për lloto I (një) KF ”Liria”,  lloto II KB “Bashkimi”dhe lloto III Teatri i Qytetit.  

Në vitin 2015 për për lloto I janë ndarë 100 mijë euro për lloto II janë ndarë 40 mijë euro dhe për 

lloto III janë ndarë 112 mijë euro.  

Në vitin 2016 për lloto I, janë ndarë 130 mijë euro, për lloto II, janë ndarë 139.900 euro mijë 

euro dhe për lloto III janë ndarë 100 mijë euro.  

Në vitin 2017 për lloto I, janë ndarë 199.900 mijë euro, për lloto II, janë ndarë 179.900 mijë euro 

dhe për lloto IIIjanë ndarë 130 mijë euro.  

Në vitin 2018: për lloto I, janӕ ndarë 230 mijë euro, për lloto II 220 mijë euro dhe për lloto 3 60 

mijë euro.  Për vitin 2018, nuk janë bartë të gjitha mjetet, por këto do të barten edhe gjatë vitit 

2019.  

Artan Abrashi: faleminderit i nderuar. Po e hapë diskutimin.  



Alush Shala: nuk e di pse raport për 4 vite, kur në vitin 2017 është raportuar. Mjetet po i dijmë sa 

janë por nëse ka të dhëna për stafin e klubit dhe a kanë edhe të hya tjera. kjo di të ishte raporti 

ma i mirë i mundshëm .  

Dafina Alishani: për vitin 2018, po thotë që janë ndarë 30 mijë euro, për Klubin e Mundjes prej 

KF Lirisë, qysh asht e mundëshme kjo.  

Xhavit Ukaj:  kisha kërku që raporti të jetë vetëm për vitin 2017 dhe 2018, sepse 5 vite është 

shumë.  

Lulzim Ibri: Klubi Liria i ka organet e veta. Kuvendi i ka 45 anëtarë, i cili e zgjedhë kryesinë e 

klubit prej 11 anëtarëve, pastaj kryesia e zgjedh kryetarin e klubit. Kryetar i klubit për momentin 

është Iljaz Iljazi. Paguhen trajnerët, lojtarët, kontabilisti pra të gjithë ata që ka nevojë klubi. 

Anëtarët e kryesisë nuk paguhen asnjëri. Kanë edhe të hyra tjera nga donacionet, federata, biletat 

etj. Sa i përket sa paguhen ditën e seancës unë do ti kemi listat e lojtarëve kush sa paguhet.  

Sa i përket ndarjes së mjeteve për Kulbin e Mundjes, ka qenë e mundur me politikat zhvillimore, 

bordi asamblesë e kanë bërë një marrëveshje dhe e kanë miratuar kërkesën.  

Sa i përket pyetjes së Xhavitit, unë jam i gatshëm të raportoj qyshdo që ju e shihni të arsyeshme. 

Artan Abrashi: edhe unë i kam vërejtjet e mia lidhur me ndarjen e mjeteve për klubin e mundjes 

por po i la për seancë. Nëse nuk ka dikush diqka tjetër kalojmë te pika tjetër.   

 

Pika e gjashtë:   

Shqyrtimi dhe miratimi i Planit lokal të veprimit për përfshirjen e komuniteteve: rom, 

ashkali dhe egjiptian të Komunës së Prizrenit, për periudhën 2019-2023;  

 

Artan Abrashi: për këtë qështje e kemi Osman Osmanin, nga Komiteti për Komunitete për të na 

bërë një prezantim të shkurtër.  

Osman Osmani: përshëndetje për të gjithë. Gjatë vitit 2018, është fillu ky proces në hartimin e 

planit. Është iniciuar nga një projekt i KEEN-it, ka të bëjë me arsimin dhe punësimin në 

bashkëpunim me Komunën e Prizrenit, të hartohet një plan veprimi i cili do ti parashehë disa 

veprime të cilat në 5 vitet e ardhëshme do të ndokojnë në ndryshimin e gjendjes së komunitetit 

rom, ashkali dhe egjiptian. Në hartimin e këtij plani kanë qenë pjesëmarrës edhe drejtoritë e 

Komunës së Prizrenit. Në këtë plan parashihet një buxhet që do të investohet në arsimimin, 

shëndetësinë, banimin dhe  mirëqenien sociale. Ky plan do të ndikonte në ruajtjen e traditës dhe 

zhvillimin e komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian.  Në pjesën e dytë janë të përcaktuara 

prioritetet e cekura më lartë . në përgjithësi kemi ngecje në punësim të kumunitetit sepse duhet të 

kemi sa më shumë të punësuar dhe sa më pak raste sociale. Kryetari ka formuar një komision për 

monitorimin e zbatimit të këtij plani dhe të shohim në fund në praktikë sa është zbatu dhe 

ndryshuar gjendja. Buxheti për planin 5 vjeçar, është diku 1 milon e 200 mijë euro, për fushat e 

përcaktuara, është real dhe i realizueshëm.  

Artan Abrashi: faleminderit, po e hap diskutimin. z. Alush Shala 

Alush Shala: po do ta përkrahim këtë plan dhe jo vetëm me u aprovu por edhe me u apliku dhe 

koncentrimin ta qoni te edukimi dhe zhvillimi i komunitetit që nuk e këna në gjendje të mirë.  

Artan Abrashi: faleminderit, nëse nuk ka dikush diqka të shtoj e hedh në votim këtë plan. Pas 

votimit të bërë KPF-ca, unanimisht ja rekomandon kuvendit për votim. Kalojmë te pika tjetër. 

  

Pika e shtatë:   

Shqyrtimi i propozim-vendimit për lidhjen e marrëveshjes me bashkësitë fetare të 

Komunës së Prizrenit, për mbulimin e shpenzimeve të varrimit; 



Artan Abrashi: si rezultat i kërkesave të Bashkësive Fetare  të Komuna e Prizrenit, ta mbështes 

kët1% shërbim brenda mundësive financiare që i ka. Idea është që këtë qështje t’ja bartim 

bashkësive fetare. Besoj që e keni pa propozim-vendimin ku am detajisht do ta diskutojmë edhe 

në kuvend. Atëherë po e hapi diskutimin për këtë pikë. Urdhëro z.Alush Shala.  

Alush Shala: Komuna e Prizrenit, i mbulon shpenzimet e varrimit nuk e di a do të ishte me vend 

t’ja bartim të hyrat bashkësive fetare, sepse ka kushtëzime për pagesa nga bashkësitë fetare për 

kryerjen e shërbimeve.  Mendoj që komuna do të duhej ta fuqizonte kompaninë publike. Nëse 

nuk është komercializëm ne mund edhe ta diskutojmë.  

Artan Abrashi: ka disa komuna që janë duke e apliku këtë vendim. Tash po është në trend që 

këto shërbime t’i kryejnë nëpërmjet bashkësive fetare. Baca Alush, asgjë nuk ka ndryshu sa i 

përket bashkësive fetare, neni 4 thotë se asnjë rast qytetarët nuk mund të kushtëzohen me pagesat 

e anëtarësisë fetare. Nëse jeni dakort po e propozojmë si pikë diskutimi në kuvend. Këtë pikë 

KPF-ca, unanimisht ja rekomandon kuvendit për diskutim dhe miratim.  Atëherë kalojmë tek 

propozimi tjetër.   

 

Pika e tetë:   

Shqyrtimi i propozimit për emërtimin e e pjesës të majës së malit, në vendin e quajtur 

“Vrtop”, me emrin e gjeneralit gjerman, Fritz Von Korff.    

 

Artan Abrashi: si rezultat i takimeve dhe kërkesave të Kforit Gjerman dhe një mirëkuptimi të 

Komunës së Prizrenit, është rënë dakort që KPF-ca, ti propozohet kërkesa që pjesa e malit “maja 

e Vërtopit”,  t’i vendoset emri i gjeneralit gjerman Fritz Von Korff, i kemi edhe parcelat. Me aq 

sa u konsultuam me Zyrën Ligjore të Komunës, Komuna e Prizrenit, dhe Kuvendi i Komunës, 

nuk kanë kompetencë me e emërtu, por ishte kompetencë e MMPH-së, dhe në kuvend do të kemi 

informata ma të detajume me ata që dojnë me parashtru pyetje shtesë që kanë paqartësi lidhur me 

këtë. Ne nuk mund të vendosim, por tja sugjerojmë organit kompetent ta shqyrtoj këtë kërkesë. 

Atëherë po e hapi diskutimin . z. Shala, urdhëroni.  

Alush Shala: ka shumë arsye pse duhet me ja ngjit emrin asaj pjese të gjeneralit gjerman, por 

asnjë arsye se kemi pse duhet me e hjek atë emër se nuk e dimë pse është ai emër, qfar kuptimi 

ka, mos po bjen ndesh edhe me historinë tonë. Duhet të kemi pak informata.  

Artan Abrashi: baca Lush, unë nuk e di s’jamë historian, por është një sugjerim që këtë “Majën e 

Vertopit”, ta emrojmë me emrin e gjeneralit i cili ka dhënë kontribut të madh për lirinë e vendit. 

Edhe Bjeshkatarët që e vizitojnë atë vend, veç kanë filluar ta quajnë atë pjesë me emrin e 

gjeneralit. Idea është se a jemi ne si kuvend ta zyrtarizojmë duke ja rekomanduar Qeverisë së 

Republikës së Kosovës, pastaj qeveria le të  vendosë.  

Sencar Karamuço: kush ka kërku Artan?  

Artan Abrashi: Kfori Gjerman dhe shoqata e Bjeshkatarëve, nëse jeni dakort po ja 

rekomandojmë kuvendit për diskutim. KPF-ca, këtë pikë unamimisht ja rekomandon kuvendit 

për diskutim. Tani kalojmë tek propozimi i znj. Dafina.  

 

Pika e nëntë:   

Diskutim për mundësinë e hapjes së Zyrës së Trajnimit, Vetëdijesimit dhe Hartimit të 

Planeve Bujqësore për Subvencione për bujqit e Komunës së Prizrenit.  
 

Aran Abrashi: ludhur me këtë ja klojmë fjalë Dafina Bllacës.  

Dafina Bllaca: faleminderit, këto kërkesa i kam ba edhe në seancë dy herë. Kjo zyre do të ishte 

mirë dhe në shërbim të bujqve. Një bujk për ta hartu një projekt për ta fitu një subvencion duhet 



të paguaj 300-500 euro, atë që e përpilon këttë projekt. Pse mos ta kemi ne si komunë një zyre 

për ndihmë të bujqve qoftë me një pagesë simbolike komunës, sepse kemi shumë bujq që i kanë 

humb subcencionet sepse skan mund me hartu një plan-projket siç e ka kërku ministria.  

Ymer Berisha: mendoj që komuna e ka të pamundur hapjen e kësaj zyre sepse paguan kompani 

për projketet e veta. Ndoshta kryetari si detyr shtesë mundet me i angazhu inxhinierat e drejtorisë 

së bujqësisë të Komunës për projektet e bujqve.  

Artan Abrashi: lidhur me këtë ajo që mundemi me ba na eshte me rekomandu kryetarin 

drejtorinë për funksionalizimin apo hapjen e kësaj zyreje që do ti ndihmonte bujqit deri në një 

zgjidhje aftatgjatë. Mirë atëherë nëse ska dikush diqka e hedhi në votim. pas votimit KPF-ca, 

unanimisht ja rekomandon  Kryetarit të Komunës dhe Drejtorisë së Bujqësisë, për 

funksionalizimin apo hapjen e kësaj zyreje që do ti ndihmonte bujqit e komunës së Prizrenit.                                                   

po ne po diskutojmë me drejtorin edhe ta shohim se si po bajmë pastaj. Nuk është kjo qështje a 

duhet me e marrë a zduhet me e marrë ne të gjithë po jemi për. Është qështja e nisjes së 

procedurave nuk asht diqka që merr vendim kuvendi. Atëherë të nderuar anëtar të kuvendit kaq 

ishte për këtë mbledhje ju faenderoj për kontributin dhe mirëupafshim në mbledhjen e kuvendit.      
 

 

Përfundoi në ora 15:42 min  

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Kryesuesi i KPF-ca 

                                                   Artan Abrashi  
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KUVENDI I KOMUNËS SË PRIZRENIT 

Komiteti për Politikë dhe Financa 
Nr. 001/060 - 0010373 

Më: 29 janar 2019  

P r i z r e n    
  

Propozimi i Rendit të Ditës për mbledhjen e rregullt të XIII-të (trembëdhjetë),  të 

Kuvendit të Komunës së Prizrenit,  e cila do të mbahet më: 31 janar 2019 (e enjte),  në ora 

10:00, në Sallën e Kuvendit të Komunës, tek “Shtëpia e Bardhë”, sipas Rekomandimit të 

Komitetit për Politikë dhe Financa, është ky:   

 

R  E  N  D    D  I  T  E 
 

10. Shqyrtimi dhe miratimi, i procesverbalit nga mbledhja e kaluar;  

11. Shqyrtimi dhe miratimi i Rendit të Ditës; 

12. Pyetjet e kuvendarëve dhe ngritja e çështjeve të ndryshme;  

13. Informatë, mbi raportin e punës dhe raportin financiar të Kompleksit për Kulturë dhe 

Zhvillim “Evropa” për periudhën janar- dhjetor 2018;  

14. Shqyrtimi dhe miratimi i Planit të Veprimit për Transparencë në Komunë, për vitin 2019; 

15. Informatë, mbi Raportin financiar për Politikat Zhvillimore për lloto I-K.F. “Liria”,                 

lloto II-K.B. “Bashkimi” dhe lloto III-Teatri i Qytetit “Bekim Fehmiu”, për vitet: 2015,  

2016, 2017 dhe 2018;   

16. Shqyrtimi dhe miratimi i Planit lokal të veprimit për përfshirjen e komuniteteve: rom, 

ashkali dhe egjiptian të Komunës së Prizrenit, për periudhën 2019-2023. 

17. Shqyrtimi i propozim-vendimit për lidhjen e marrëveshjes me bashkësitë fetare të 

Komunës së Prizrenit, për mbulimin e shpenzimeve të varrimit;   

18. Shqyrtimi i propozimit për emërtimin e e pjesës të majës së malit, në vendin e quajtur 

“Vrtop”, me emrin e gjeneralit gjerman, Fritz Von Korff.                                                        

                                                                                                       

                                                                                                     

                                                                                                           

                                                                                                            Kryesuesi  i KPF-ca  

                                                                                                                             Artan Abrashi                                                                                                                
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KUVENDI I KOMUNËS SË PRIZRENIT 

Komiteti për Politikë dhe Financa 
Nr. 001/060 - 0010373 

Më: 29 janar 2019  

P r i z r e n    
  

 

Komiteti për Politikë dhe Financa, në mbledhjen e mbajtur më 29 janar 2019, shqyrtoi 

Informatën, mbi raportin e punës dhe raportin financiar të Kompleksit për Kulturë dhe 

Zhvillim “Evropa” për periudhën janar- dhjetor 2018;  

Pas diskutimeve dhe propozimeve Komiteti për Politikë dhe Financa, unanimisht jep këtë:  

 

 

 

 R E K O M A N D I M 

 

 

I rekomandohet Kuvendit, që ta shqyrtojë dhe diskutojë,  Informatën, mbi raportin e punës 

dhe raportin financiar të Kompleksit për Kulturë dhe Zhvillim “Evropa” për periudhën janar- 

dhjetor 2018;  

   

 

 

                                                                                                            

 

                                                                                                                    Kryesuesi i KPF-ca 

                                                                                                                             Artan Abrashi 
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KUVENDI I KOMUNËS SË PRIZRENIT 

Komiteti për Politikë dhe Financa 
Nr. 001/060 - 0010373 

Më: 29 janar 2019  

P r i z r e n    
  

 

 

      Komiteti për Politikë dhe Financa, në mbledhjen e mbajtur më 29 janar 2019, shqyrtoi Planin e   

      Veprimit për Transparencë në Komunë, për vitin 2019.  

      Pas diskutimeve dhe propozimeve Komiteti për Politikë dhe Financa, unanimisht  jep këtë:   

 

 

 R E K O M A N D I M 

 

 

     I rekomandohet Kuvendit të Komunës, që ta shqyrtojë Planin e Veprimit për Transparencë në   

      Komunë, për vitin 2019, dhe pas diskutimeve dhe propozimeve ta miratojë këtë plan.    

   
 

 

                                                                                                            

 

                                                                                                                    

                                                                                                                      Kryesuesi i KPF-ca 

                                                                                                                              Artan Abrashi 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Republika e Kosovës                                                                                                          Komuna e Prizrenit 

Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti                                                        Opština Prizren – Prizren Belediyesi 

 

 

 

 

KUVENDI I KOMUNËS SË PRIZRENIT 

Komiteti për Politikë dhe Financa 
Nr. 001/060 - 0010373 

Më: 29 janar 2019  

P r i z r e n    
  

 

Komiteti për Politikë dhe Financa, në mbledhjen e mbajtur më 29 janar 2019, shqyrtoi 

Informatën, mbi Raportin financiar për Politikat Zhvillimore për lloto I-K.F. “Liria”,                 

lloto II-K.B. “Bashkimi” dhe lloto III-Teatri i Qytetit “Bekim Fehmiu”, për vitet: 2015, 2016, 

2017 dhe 2018.    

 

Pas diskutimeve dhe propozimeve Komiteti për Politikë dhe Financa, unanimisht jep këtë:  

 

 

 

 R E K O M A N D I M 

 

 

I rekomandohet Kuvendit, që ta shqyrtojë dhe diskutojë, Informatën, Informatën, mbi 

Raportin financiar për Politikat Zhvillimore për lloto I-K.F. “Liria”, lloto II-K.B. “Bashkimi” 

dhe lloto III-Teatri i Qytetit “Bekim Fehmiu”, për vitet: 2015, 2016, 2017 dhe 2018.     

   

 

 

                                                                                                            

 

                                                                                                                    Kryesuesi i KPF-ca 

                                                                                                                             Artan Abrashi 

  

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
Republika e Kosovës                                                                                                                 Komuna e Prizrenit 

Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti                                                               Opština Prizren – Prizren Belediyesi 

 

 

KUVENDI I KOMUNËS SË PRIZRENIT 

Komiteti për Politikë dhe Financa 
Nr. 001/060 - 0010373 

Më: 29 janar 2019  

P r i z r e n    
  

 

 

      Komiteti për Politikë dhe Financa, në mbledhjen e mbajtur më 29 janar 2019, shqyrtoi Planin   

      lokal të veprimit për përfshirjen e komuniteteve: rom, ashkali dhe egjiptian të Komunës  

      së Prizrenit, për periudhën 2019-2023.    

      Pas diskutimeve dhe propozimeve Komiteti për Politikë dhe Financa, unanimisht  jep këtë:   

 

 

 R E K O M A N D I M 

 

 

     I rekomandohet Kuvendit të Komunës, që ta shqyrtojë Planin lokal të veprimit për përfshirjen e   

      komuniteteve: rom, ashkali dhe egjiptian të Komunës së Prizrenit, për periudhën 2019-2023.   

      dhe pas diskutimeve dhe propozimeve ta miratojë këtë plan.    

   
 

 

                                                                                                            

 

                                                                                                                    

                                                                                                                      Kryesuesi i KPF-ca 

                                                                                                                              Artan Abrashi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Republika e Kosovës                                                                                                          Komuna e Prizrenit 

Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti                                                        Opština Prizren – Prizren Belediyesi 

 

 

KUVENDI I KOMUNËS SË PRIZRENIT 

Komiteti për Politikë dhe Financa 
Nr. 001/060 - 0010373 

Më: 29 janar 2019  

P r i z r e n    
  

 

 

      Komiteti për Politikë dhe Financa, në mbledhjen e mbajtur më 29 janar 2019, shqyrtoi,   

      propozim-vendimit për lidhjen e marrëveshjes me bashkësitë fetare të Komunës së Prizrenit,  

      për mbulimin e shpenzimeve të varrimit.  

      Pas diskutimeve dhe propozimeve Komiteti për Politikë dhe Financa, unanimisht  jep këtë:   

 

 

 R E K O M A N D I M 

 

 

  I rekomandohet Kuvendit të Komunës, që ta shqyrtojë dhe miratoj propozim-vendimin për   

   lidhjen e marrëveshjes me bashkësitë fetare të Komunës së Prizrenit, për mbulimin e   

   shpenzimeve të varrimit dhe pas diskutimeve dhe propozimeve ta miratojë këtë propozim-vendim    

   
 

 

                                                                                                            

 

                                                                                                                    

                                                                                                                      Kryesuesi i KPF-ca 

                                                                                                                              Artan Abrashi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Republika e Kosovës                                                                                                          Komuna e Prizrenit 

Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti                                                        Opština Prizren – Prizren Belediyesi 

 

 

KUVENDI I KOMUNËS SË PRIZRENIT 

Komiteti për Politikë dhe Financa 
Nr. 001/060 - 0010373 

Më: 29 janar 2019  

P r i z r e n    
  

 

 

    Komiteti për Politikë dhe Financa, në mbledhjen e mbajtur më 29 janar 2019, shqyrtoi,   

    propozimin për emërtimin e pjesës së majës së Malit në vendin e quajtur Vrtop”, me emrin e   

    gjeneralit gjerman, Fritz Von Korff.                                                         

    Pas diskutimeve dhe propozimeve Komiteti për Politikë dhe Financa, unanimisht  jep këtë:   

 

 

 R E K O M A N D I M 

 

 

  I rekomandohet Kuvendit të Komunës, që ta shqyrtojë propozimin për emërtimin e pjesës së   

  majës së Malit në vendin e quajtur “Vrtop”, me emrin e gjeneralit gjerman, Fritz Von Korff, në  

  njësinë kadastrale P-71813060-03658-0, ZK. Nebregoshtë-Komuna e Prizrenit,   

  Pas diskutimeve dhe propozimeve Kuvendi i Komunës së Prizrenit, t’i rekomandoj Qeverisë së   

  Republikës së Kosovës – Ministrisë  së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, t’i zhvillojë  

  procedurat e parapara ligjore për emërtimin e majës së lartcekur me emrin e gjeneralit gjerman.    

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Kryesuesi  i KPF-ca  

                                                                                                                            Artan Abrashi                                                                                                                

 

 


