
                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Republika e Kosovës                                                                                                 Komuna e Prizrenit 

Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti                                              Opština Prizren – Prizren Belediyesi 

 

KUVENDI I KOMUNËS SË PRIZRENIT 

Komiteti për Komunitete 
Nr. 001/060 - 0023073 

Më: 21 shkurt 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 Komunitete, mbajtur më 21 shkurt 2019, në objektin e 

Administratës së Përgjithshme (kati  II), me fillim në ora 13:40  
  

            Në mbledhje morën pjesë: z. Edis Aljilji- kryesues i Komitetit për Komunitete, znj. 

Sherife Balaj, znj. Mimoza Bushrani, znj. Sadije Jakupi, znj. Cennet Sayhadi, z. Denis Skenderi, 

z. Gani Elshani, z. Osman Osmani, dhe z. Tihomir Stojanovič.të gjithë anëtarë të Komitetit për 

Komunitete.  

 
 Në mbledhje morën pjesë edhe: Memnuna Ajdini, Nënkryetare e Komunës për 

Komunitete. Ajredin Alija, nga zyra për Komunitete dhe Kthim, Mentar Kajragdiu nga OSBE, 

Ajshe Celaj, nga UNMIK, Diyana Renda nga zyra e BE-së 

 

Mbledhjen e kryesoi kryesuesi i KK-së, Edis Aljlilji,  

 

Kryesuesi  i  njoftoj anëtarët e KK-së me rendin e ditës të propozuar 

 

 

R EN D  D I T E 

 

1. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbaleve të datës 30 tetor dhe 27 nëntor 2018;  

2. Shqyrtimi dhe miratimi i Rendit të Ditës së propozuar;  

3. Informatë-diskutim rreth raportit të KKSB-së për vitin 2018;  

4. Shqyrtimi i raportit të punës së Komitetit për komunitete për vitin 2018;  

5. Shqyrtimi dhe miratimi i Planit të punës së Komitetit për Komunitete për vitin 2019;  

6.  Diskutim rreth heqjes së akreditimit të gjuhës boshnjake dhe turke në Universitetin e 

Prizrenit “Ukshin Hoti”  

7. Të ndryshme. 

 

 

 



 Pika e parë: 

Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbaleve të datës 30 tetor dhe 27 nëntor 2018;  

 

Kryesuesi,  anëtarët e KK-së, i pyeti nëse  kanë diçka për të shtuar lidhur me procesverbal, e 
nëse jo  po e hedhi në votim. 
 

Komiteti për Komunitete  unanimisht   miratoi procesverbalet,  të datës 30 tetor dhe 27 

nëntor 2018; 
 
 

Pika e dytë:  

Shqyrtimi dhe miratimi i rendit të ditës 

 

Kryesuesi , e hapi debatin lidhur me këtë pikë të rendit të ditës, duke pyetur se a ka dikush 
për të shtuar diçka. 
Pasi që nuk pati asnjë debat lidhur më këtë pikë, e njëjta u hodh në votim.  
Komiteti për Komunitete,  unanimisht   miratoi rendin e ditës 
 

 

 Pika e tretë  

Informatë-diskutim rreth raportit të KKSB-së për vitin 2018;  

 

Edis Aljilji: në materialin që besoj e keni marrë me kohë, Këshilli Komunal për Sigurinë në Bashkësi, 

gjatë realizimit të planit të punës ka qenë shumë fleksibil në realizimin e disa detyrave duke aplikuar 

detyrat e përcaktuara ligji dhe Udhëzimi Administrativ. Ndër çështjet shumë të rëndësishme që janë 

diskutuar dhe ka vepruar ky Këshill ka qenë numri i madh i lypsarëve, çështja e sigurisë nëpër shkolla, 

rastet e vjedhjeve, çështja e qeneve endacak dhe qështja e rasteve të zjarreve si pasojë e faktorit njeri 

dhe natyrës. Këshilli ka dalur me disa rekomandime ku ka qenë rritja e numrit të anëtarëve nga policia 

ku kanë qenë të angazhuar në parandalimin e lypsarëve në bashkëpunim me Drejtorinë për Mirëqenies 

Sociale, rritja e sigurimit nëpër shkolla, rritja e përgjegjësisë për trajtimin e  qeneve, endacak nga 

Drejtoria për Bujqësi,  marrja e masave nga Drejtoria e Emergjencës dhe Sigurisë për parandalimin e 

zjarreve nëpër male dhe fusha dhe angazhimi i policisë në kapjen e hajnave në territorin e Komunës së 

Prizrenit. Ka pasur disa planeve operative nga policia e Kosovës gjatë kësaj periudhe, ka qenë 

parandalimi i numrit të viktimave, ruajtja e jetës dhe pronës e qytetarëve të Komunës së Prizrenit, si 

dhe ndjekja e shumë rasteve kriminale nga ana e organeve të policisë. Qëllime tjera kanë qenë luftimi 

kundër drogës dhe zvogëlimi i këtyre rasteve etj.  Qëllimi-objektiva e Këshillit ka qenë rritja e 

kapaciteteve nga aspekti i kualitetit të punës brenda KKSB-së, në teren. Si qëllim ka pasur njoftimin 

em teknikat e reja dhe standartet që aplikohen nga BE-ja, deh aktet ligjore të tyre, si dhe 

përputhshmëria dhe sensibilizimi mes qytetarëve dhe organeve të sigurisë në Komunën e Prizrenit. 

Qasja për aktivitetet e panjohura të cilat paraqiten në teren ku mund të konstatojmë se situata e sigurisë 

në Komunën e Prizrenit është e qetë dhe stabile, dhe deri tash nuk ka pasur indikatorë që mund ta 

destabilizojnë situatën falë bashkëpunimit të policisë dhe qytetarëve. Komuna e Prizrenit mund të 

krenohet për nivelin e sigurisë dhe për mardhëniet ndër etnike dhe religjioze. A pajtoheni me raportin 

e KKSB-së?  



Sherife Balaj: përshëndetje për të gjithë, pajtohem me raportin e prezantuar të KKSB-së, ka pasur disa 

rasteve të vjedhje në regjionin e Hasit që janë cekur dhe këtu Policia është marrë me këto raste dhe 

disa hajna janë kapur dhe ju janë kthyer gjerat pronarëve. Ju faleminderit.  

Sadije Jakupi: përshëndetje, në raport i keni cekur disa probleme që kanë qenë në Komunën e 

Prizrenit, un do të ndalem tek siguria nëpër shkolla. Ne e dimë se në qdo lagje ka policë të lagjeve 

kemi probleme nëpër shkolla sidomos në ndërrimin e pasdites pra është mirë që policët e lagjeve të 

vijnë dhe të kontrollojnë gjendjen dhe të përkujdesen për sigurinë, pra që edhe ti prandalojnë rastet.  

Gani Elshani: raportin e kam lexuar me vëmendje, desha ta ngir edhe unë qështjen e qeneve 

endacak ku janë në numër të madh dhe paraqesin rrezik për fëmijët për të shkuar në shkollë dhe 

për kalimtarët tjerë nga rruga Janinës deri në tranzit dhe në pjesën lartë, por ka edhe lagjet tjera 

që e kanë të njëjtin problem. Duhet të mirret një vendim të bëhet një strehimore apo të gjindet 

ndonjë zgjidhje për këtë problem. Pas diskutimeve Komiteti për Komunitete jep këto: 

Rekomandime: I REKOMANDOHET: Këshillit Komunal për Sigurinë në Bashkësi (KKSB-

së),  që së bashku me të gjitha organet e sigurisë ti ndërmarrin të gjitha veprimet e nevojshme për 

evidentimin e të gjitha dukurive negative dhe rritjen e nivelit të sigurisë në shkolla, në lagje për 

përmirësimin e gjendjes së sigurisë në përgjithësi në Komunën e Prizrenit.  

Po ashtu, Këshillit Komunal për Sigurinë në Bashkësi (KKSB-së), I REKOMANDOHET për 

shkak të rrezikut që po paraqesin qenët endacak në hapësirat publike, që së bashku me organet 

përgjegjëse ti ndërmarrin veprimet e nevojshme për strehimin e qeneve endacak, menaxhimin e 

tyre dhe eliminimin e rrezikut për banoret e Komunës së Prizrenit.   

Edis Alilji: mir atëherë kalojmë në pikë tjetër.  

 

Pika e katërt: 

Shqyrtimi i raportit të punës së Komitetit për komunitete për vitin 2018; 
Edis Alilji: ndër të tjera tha se Komiteti ka mbajtur 5 (pesë) takime ka shqyrtuar – diskutuar disa 

pika të rendit të ditës ndër to qështjen e gjuhës rome per mundësinë e futjes në përdorim si gjuhë 

zyrtare në Komunën e Prizrenit, planin lokal të Veprimit pë përfshirjen e Komunitetit rom, 

ashkali dhe egjiptian në Komunën e Prizrenit, ka diskutuar dhe rekomanduar DKA-së, për 

mundësinë e hapjes së paraleles parafillore në gjuhën boshnjake në shkollën fillore “Lekë 

Dukagjini” në Prizren, po ashtu ka rekomanduar drejtorive përkatëse dhe ka diskutuar lidhur me 

shpërndarjen e materialit ndërtimor për rastet në nevojë ku kanë raportuar ne komitet 

përfaqësuesi i zyrës për komunitete dhe kthim përfaqësuesi i Drejtorisë së Punës dhe Mirëqenies 

Sociale dhe përfaqësuesi i Drejtorisë së Emergjencës dhe sigurisë. dhe pika të tjera në interes të 

komuniteteve.  Pyeti anëtarët nëse ka dikush për të shtuar apo hequr diqka lidhur me këtë pikë?. 

Pasi ska atëherë kalojmë në pikën tjetër.  

 

Pika e pestë:  

Shqyrtimi dhe miratimi i Planit të punës së Komitetit për Komunitete për vitin 2019;  

Edis Aljilji: Ky plan është hartuar në bashkëpunim me OSBE-në, të cilën e falënderojmë për 

kontributin e dhënë.  Kryesuesi i K. Komuniteteve, prezantoi para anëtarëve të Komitetit pikat që 

janë paraparë të shqyrtohen –diskutohen për secilin muaj dhe takimet që do të mbahen me 

drejtoritë dhe sektorët e komunës në Planin a Punës së Komitetit për Komunitete, për vitin 2019.  

Nëse ka dikush për të shtuar apo hequr diçka lidhur me këtë plan të punës urdhëroni.  

Sadije Jakupi: veç me e përgëzuar se qenkan përfshi të gjitha sidomos takim me Drejtorinë e 

Administratës.  



Edis Aljilji: Nëse nuk ka dikush pyetje apo për të shtuar diqka e hedhim në votim,  

Pas votimit të bërë, Komiteti për Komunitete, unanimisht miratoi Planin e Punës së Komitetit për 

Komunitete për vitin 2019. Mirë atëherë kalojmë në pikën tjetër të rendit të ditës.  

 

Pika e gjashtë:  

Diskutim rreth heqjes së akreditimit të gjuhës boshnjake dhe turke në Universitetin e 

Prizrenit “Ukshin Hoti”  

 

Edis Aljilji: Për këtë çështje e kemi prezent edhe Nënkryetaren për Komunitete të Komunës së 

Prizrenit, të cilës do t’ia kalojmë fjalën.   

Memnuna Ajdini: përshëndeti të pranishmit. Lidhur heqjen e akreditimit të programit në gjuhën 

boshnjake dhe turke ne kemi pasur takim me Rektorin Ismet Temaj dhe me Prodekanin Vedat 

Bajramin në UPZ. Ato na kanë thënë që si arsye e heqjes së akreditimit ka qenë mungesa e 

kuadrove për këto programe dhe është e pamundur të bëhet akreditimi. Është diskutuar edhe 

mundësia që vitet e ardhshme të zgjidhet edhe ky problem dhe se ato që janë duke vijuar 

studimet do të kenë mundësinë ti përfundojnë. Çështja e kuadrove është një problem në tërë 

Kosovën edhe për programet në gjuhët tjera. pra ky Komitet si mekanizëm ka për detyre që të 

merret edhe me problemet e Komuniteteve dhe se shpresoj që do ti mund t’i përmbushni qëllimet 

dhe detyrat e juaja në zgjidhjen e probleme të komuniteteve ndoshta për çështje të caktuara edhe 

si rekomandime si rend dite në kuvend për zgjidhe dhe diskutim.  

Problemet që i keni paraqitur kë janë probleme të gjitha komuniteteve, p.sh. problemi i sigurimit 

nëpër shkolla është privat, por unë konsideroj që duhet të jetë shtetërorë. Problemet tjera që i 

cekët janë probleme të gjithëve që duhet angazhuar për të gjetur zgjidhje në atë drejtim. Ju 

faleminderit.  

Edis Aljilji: ju faleminderit znj. Memnuna Ajdini. Nëse ka dikush ndonjë pyetje apo për të shtuar 

diçka.  

Cennet Sayhadi: duhet të theksohet rëndësia për rrespektimin e vendimit të akreditimit të 

programeve në gjuhën turke dhe boshnjake deri në vitin 2022 që po jepet nga MASHT dhe 

KSHC.  

Sadije Jakupi meqenëse veq keni qenë në universitet dhe keni biseduar edhe me Rektorin edhe 

me Prodekanin dhe këto udhëzimet administrative nuk munden mos me i ditë.  

Edis Aljilji: ka pasur disa programe të disa universiteteve që ju është hequr akreditimi jo vetëm 

këto programe në gjuhën turke dhe boshnjake. Në takimin me zotëri Temaj, kemi biseduar dhe 

që të angazhohemi edhe nëpërmjet Ministrisë së Arsimit që kërkesat-ankesat tona për 

riakreditimin e këtyre programeve të merren parasysh.  

Komiteti vendosi që ti presin ankesat për heqjen e akreditimit për këto programet dhe mandej 

eventualisht të ju bëhet rekomandim organeve përkatëse rreth akreditimit të këtyre programeve.   

  

 

Pika e shtatë 

Të ndryshme   

Kryesuesi i KK-së, pyeti anëtarët e Komitetit nëse ka dikush të shtoj diçka lidhur me këtë pikë.  

Tihomir Stojanovič: e ngriti çeshtjen e dy deponive të mbeturinave në fshatin Zhivinjan ku na 

nuk jemi të rrezikuar edhe nga ujqërit aty për shkak të këtyre mbeturinave. Ne jemi pagues të 

rregull të mbeturinave por qe 3 vite si kanë marrë aty mbeturinat. Kërkoj që të gjendet zgjidhja 



dhe të pastrohen mbeturinat nga kompania përkatëse dhe poashtu të mos lejohet edhe në të 

ardhmen grumbullimi i mbeturinave aty.  

Pas dikutimeve Komiteti për Komunitete i rekomandon Drejtorisë së Shërbimeve Publike-

Sektorit për Menaxhimin e Mbeturinave që ti ndërmarrin të gjitha veprimet e nevojshme për 

zgjidhjen e këtij problemi.  

Gani Elshani: ngriti qështjen e shpenzimeve me rastin e manifestimit të ditës së flamurit sepse 

kemi ba shpenzime vetanake dhe ne takim me drejtorinë e kultures na kan thene qe duhet me 

apliku dhe tani po presim me na u aprovu kërkesa-aplikimi jonë për financimin e ditës së 

flamurit. Tjetra është në takimet neper lagjet e Komunës së Prizrenit, që kemi pasur me 

komunitetet janë konstatuar se janë 12 të diplomuar të gjinisë femrore dhe mashkullore me 

fakultet në disa drejtime  qe 3 apo 4 vite dhe të pa punë të cilët kanë kërkuar të bëhet zgjidhje për 

to qoftë ne si subjekt  politik apo edhe si Komitet për Komunitete.  

Ju falënderoj për kontributin e dhënë.në këtë mbledhje mirëpafshim në takimin e radhës.    
 

Mbledhja e Komitetit për Komunitete përfundoi në ora 14:49.  

 

 

 
                                                                                          Kryesuesi i Komitetit për Komunitete 

                                                                                                      Edis Aljilji  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Republika e Kosovës                                                                                                          Komuna e Prizrenit 

Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti                                                        Opština Prizren – Prizren Belediyesi 

 

 

Kuvendi i Komunës së Prizrenit 

Komiteti për Komunitete 

Nr. 001/060- 0023073 

Më: 21 shkurt 2019 

P r i z r e n 

  

 

Komiteti për Komunitete, në mbledhjen e mbajtur më 21 shkurt 2019, në sallën e mbledhjeve      

(kati i II), në Objektin e Administratës së Përgjithshme Komunale, shqyrtoj,  diskutoj për 

çështjen e Sigurisë në (shkolla, lagje rreth vjedhjeve nga qenët endacak) dhe aspekteve tjera të 

sigurisë në përgjithësi në Komunën e Prizrenit.  

Pas diskutimeve dhe propozimeve Komiteti për Komunitete, unanimisht jep këtë:  

 

 

 R E K O M A N D I M 

 

I REKOMANDOHET: Këshillit Komunal për Sigurinë në Bashkësi (KKSB-së),  që së bashku 

me të gjitha organet e sigurisë ti ndërmarrin të gjitha veprimet e nevojshme për evidentimin e të 

gjitha dukurive negative dhe rritjen e nivelit të sigurisë në shkolla, në lagje për përmirësimin e 

gjendjes së sigurisë në përgjithësi në Komunën e Prizrenit.  

Po ashtu, Këshillit Komunal për Sigurinë në Bashkësi (KKSB-së), I REKOMANDOHET për 

shkak të rrezikut që po paraqesin qenët endacak në hapësirat publike, që së bashku me organet 

përgjegjëse ti ndërmarrin veprimet e nevojshme për strehimin e qeneve endacak, menaxhimin e 

tyre dhe eliminimin e rrezikut për banoret e Komunës së Prizrenit.   

     

  

 

                                                                                                            

                                                                                           Kryesuesi i Komitetit për Komunitete 

                                                                                                                      Edis Aljilji 

  


