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

 

Nga mbledhja II-të e Kuvendit të Komunës, mbajtur më 28.02.2019, duke 

filluar nga ora 10:20, në sallën e Kuvendit të Komunës së Prizrenit. 

 

Në këtë mbledhje ishin të pranishëm 38 anëtarë. 

 

Të pranishëm ishin edhe përfaqësuesit e shoqërisë civile, OSBE-ja, Zyra e 

EULEX-it, KFOR-it dhe përfaqësuesit e mediumeve.   

 

Mbledhjen e hapi dhe e kryesoi Artan Abrashi, kryesues.  

 

           Pika e parë: 

 

Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga seanca e kaluar e datës 

31.01.2018. 

 

Kryesuesi, e hapi debatin lidhur më procesverbal, duke pyetur se a ka 

dikush për të shtuar diçka, e nëse jo e hedh në votim. 

Atëherë  konstatojë se unanimisht është miratuar procesverbali i mbledhjes së 

kaluar. 

 

Pika e dytë: 

 

Shqyrtimi dhe miratimi i rendit të ditës të propozuar. 

 

Për këtë mbledhje janë paraparë këto pika të rendit të ditës, të 

rekomanduara nga KPF-ja: 

 

 

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. Pyetjet e kuvendarëve dhe ngritja e çështjeve të ndryshme;  

4. Informatë rreth raportit të zyrës së Prokurimit, për vitin 2018;  

5. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për formimin e 

komisionit Ad Hoc dhe lejimin e shpalljes së ftesës publike për 
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konkurrim për anëtarë të Këshillit për Trashëgimi Kulturore të 

Qendrës Historike të Prizrenit.   

6. Shqyrtimi dhe miratimi i akt themelimit dhe Propozim-Statutit të 

Muzeve të Prizrenit;  

7. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për plotësim-ndryshimin 

e vendimit të Kuvendit së Komunës, nr. 0l/011-20716, dt. 05 shkurt 

2018;  

8. Informatë rreth raportit të punës të Këshillit Komunal për Sigurinë në 

Bashkësi (KKSB), për vitin 2018.  

 

Kryesuesi: Pyeti anëtarët e Kuvendit se  a ka dikush të shtoi diçka rreth 

rendit të ditës? 

Haziz Hodaj (LDK): Unë në mbledhjen e kaluar kërkova që të hy në rend 

të ditës, një pikë për themelimin e mekanizmave të komisioneve të Kuvendit. 

Por si duket drejtorët nuk e kanë atë vullnet mi bo kërkesë kryesuesit të 

Kuvendit. Për me themelua komisione, sepse janë, shumë më rehat po veprojnë 

si duket. Po unë tash po kërkoj nga drejtorët, që për seancën e ardhshme ta 

bëjnë kërkesën. Ta bëjnë draft propozimin për themelimin e komisioneve. 

Përndryshe po kërkoj nga ju që pavarësisht kërkesave të drejtorëve me e shti 

në seancën e ardhshme themelimin e të gjithë mekanizmave të Kuvendit, të 

komisioneve të Kuvendit. Sepse vetëm nëpërmes tyre ne si Kuvend mundemi 

me përcjellë punën e secilit dikaster. 

Kryesuesi: Çështja e themelimit të komisioneve të Kuvendit është 

kompetencë e Kuvendit komunal, dhe jo e drejtorive. Nëse Kuvendi ka vullnet 

që këtë propozim ta realizoj. Pa dyshim që do ta shtymë ne përpara. Por se 

arsyetimi ka qenë, çështja e pagesës e cila ndikonte në punë. Do ta kemi një 

takim me shefat e grupeve parlamentare. Do ta bëjmë çelësin e përfaqësimit në 

këto komisione. Dhe natyrisht kërkesa është e drejtë, qëndron dhe mund të 

vazhdojmë në mbledhjet e ardhshme, që ti themelojmë trupat e kuvendit. 

 Sherife Balaj (PDK): Unë në rendin e ditës sot edhe në seancën e kaluar, 

po i shoh disa informata rreth punëve të cilat qoftë klubeve sportive. Ose tash 

të zyrës së prokurimit. Mirëpo raporti i zyrës të kryetarit, raportet e 13 

drejtorive. Kur do të sillën në Kuvend. Edhe ta kemi një pasqyrë të qartë, çka 

ka ndodh. Unë për vete nuk di as ku me u referua. Nëse hy në veb faqe. Nuk 

kam pasqyrë, secila drejtori është më tmerr se tjetra. Për dallim dy ose tri që i 

analizova. E kanë bo një raportim edhe një pasqyrë të qartë, ku janë shkua 

mjetet. Ndërsa drejtoritë tjera është sikur hartimet e klasave të para, për me 

qesh edhe nuk merr kurrgjë vesh. 
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Kryesuesi: Ne mund ti kërkojmë edhe drejtorive edhe kryetarit, që ta 

prezantojnë raportin në Kuvend. Por më sa jam unë i informuar. Raportet apo 

një pjesë e tyre janë të publikuara në veb faqe. Përmbajtjen e raporteve 

natyrisht ne mund ta diskutojmë. Se a janë të hartuar ashtu siç kërkohet apo ka 

vërejtje në te. Kjo është çështje tjetër. Po nëse e shihni të arsyeshme në Kuvend 

që raportet të publikohen edhe ti diskutojmë këtu. Padyshim që mund ta bëjmë 

edhe këtë gjë. 

Alush Shala (PDK): Unë mendoj dhe pajtohem me fjalën e Sherifës. Por 

nëse ka mundësi, një raport të bëhet i përbashkët për të gjitha drejtoritë. Dhe 

me na ardhur me shkrim. Besoj që do të kishte qenë më në rregull. 

Kryesuesi: 34 anëtarë jemi prezentë në sallë, dhe e hedh në votim rendin e 

ditës për këtë mbledhje.  

Kush është për? – 30. 

Kundër? – S’ka. 

Abstenim? – 4. 

Konstatoj se me 30 vota për, asnjë kundër dhe 4 abstenim, miratohet rendi 

i ditë i propozuar, për këtë mbledhje. 

 

 Pika e tretë: 

Pyetjet e kuvendarëve dhe ngritja e çështjeve të ndryshme. 

Ilir Baldedaj (AAK): Kam pyetje për drejtorin e Arsimit. I nderuar 

drejtor, a do të ndalet nepotizmi nga të punësuarit në DKA që i ke. Duke punësuar 

familjar të tyre. E ke rastin e fundit, të koordinatorit që ka punësuar mbesën e 

vetë. E ke vajzën e kryeinspektorit që është drejtoreshë, në shkollën “Dardania” 

në Jaglenicë. Është vajza e kryeinspektorit. Dhe tash paramendoni çfarë mund të 

jep një drejtor që bënë ankesë në inspektoratin e arsimit në Prizren. Do të thotë 

kur vajza e tij është drejtoreshë e asaj shkolle. Baba është krye inspektor i arsimit 

në Prizren. Se për qysh jeni ju koalicioni qeverisës, duke qeverisur. Ju mjafton 

me shkua 15 minuta te stadiumi “Liria” me pa lojën e Lirisë, rezultatin e Lirisë. 

Dhe tregon se ky koalicion ku e ka katandisur qytetin e Prizrenit. Për drejtorin e 

Urbanizmit, edhe pse s’është këtu. Ja kam bo edhe kryetarit të komunës në 

seancën e fundit atë pyetje, po s’kam marrë përgjigje. A është vazhduar leja e 

shkollës së muzikës te ish Benafi. Pastaj pyetje për Kryetarin. Ka bo një vendim 

për dhënien e sallave sportive nëpër shkolla një komision. Më sa e di unë, një 

komision i pronës është themelua nga kjo asamble komunale. Dhe ai është 
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kompetent për të gjitha pronat komunale. Sepse edhe sallat nëpër shkolla, janë 

pjesë e komunës. Ndoshta kanë bo struktura paralele. Po kalojmë te 11 vjetori i 

Pavarësisë. Kryesues, besoni që kjo komunë, i ka përngjarë komunave të veriut. 

Me shënimin e përvjetorit të Pavarësisë. Asnjëherë nuk ka ndodhur kaq zbehtë të 

jetë pavarësisa. Mos harroni, ne e dimë që ju VV-sja nuk e njihni këtë shtete. Nuk 

e njihni këtë himn, as këtë flamur, as këtë pavarësi. Po ju kisha lutë mos merrni 

pozita në emër të këtyre ligjeve. Sepse, ju keni garua me qeto ligjet e Republikës 

së Kosovës. Andaj respektojeni shtetin e Kosovës. Sepse ma zbehtë, bile Sherifja 

kishte thënë Graçanicën. Po lule është Graçanica, çka janë komunat e veriut. Kjo 

komunë e Prizrenit i ka ngjarë në atë festë, komunave veriore. Dhe unë kisha 

kërkuar, se në seancën e fundit të asamblesë komunale. Ka qenë një propozim 

dhe ku dakorduam që të thirren shefat e grupeve parlamentare. Dhe të diskutohet 

rreth formës dhe mënyrës për pagesën e varrimeve. Dhe për një muaj nuk është 

marrë asnjë iniciativë. Unë po kërkoj që kjo asamble ta merr një vendim, edhe 

për fëmijët e porsalindur. Që çdo i lindur ti merr nga 250 €. Sepse nëse ne kemi 

mjete për çështje mortore. Është mirë të ketë edhe mjete. Sepse nuk është shumë 

e madhe. Se ne e dimë sa ka rënë nataliteti në komunë të Prizrenit. Edhe rastet e 

lindjeve i kemi të dhënat, zyrtare që publikohen në media. 

Kryesuesi: Për çështjen e festës kam qenë aty Ilir. Unë bile vërejtjet, 

sugjerimet për përmirësimin e kapaciteteve festive të komunës së Prizrenit, 

sigurisht që janë të mirëseardhura. Por kur të bënë vërejtje, është vetë mirë me 

marrë pjesë. Së paku tek vizita e varrezave, kishe mund me marrë pjesë. Qoftë si 

parti, qoftë si Kuvend. Por sidoqoftë, organizimet e ardhshme, do ti marrim 

parasysh vërejtjet që u dhanë.  

Ilir Baldedaj: Mua më ka ardhur marre me marrë formë në atë delegacion, 

në atë formë të organizimit, që e keni bo. Unë kam shkua në varreza. Por s’kam 

ardhur me ju. Se sinqerisht keni qenë për mjerim. 

Haziz Hodaj: Dua me ngritë sot një problem. Që nuk është realisht 

problem i Kuvendit. Po, po kërkoj që të jemi në këtë problem të gjithë bashkë. 

Sepse prek interesat e secilit prej nesh. Është fjala për një debat që është mbajte 

për hartimin e projektit të autostradës Pejë-Prizren. Sinqerisht jam tmerrua nga 

informacionet që kam pas. Se çfarë devijimesh bëhen në autostradë, për interesa 

të ngushta. Për interesa meskine do të thoja. Sepse kur përdorët buxheti i shtetit, 

për me defijua për interesa përsonale, individuale, grupore autostradën. Këtu nuk 

mbetët më fjalë. Përveç se ndonjë reagim i qytetarëve. Unë po e shoh se një 

reagim të tillë e kanë edhe komuna e Rahovecit. Po do të duhej që ne prej këtu të 

dalim e një zë. Që të kërkojmë nga hartuese i projektit të  autostradës, që të jetë 

më korrekt. Veç po ju tregoj një detal. Krejt fushën për breg të Drinit, 25 metra 
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larg nga Drini. E përshkon autostrada. Ku nuk ka nevojë në asnjë pëllëmbë të 

kësaj toke me uzurpua. Për ironi tjetër hala më të madhe. Kur vjen në Piranë, 

kthehet del në kodrën e Piranës, edhe shkon kyçja bëhet në Velezhë, apo përtej 

Velezhës atje. E devijon totalisht rrugën, duke e pas rrugën e drejtë. Krejt prona 

shtetërore, që nuk ka nevojë as me u kompensua. Por këtu po shihet qartë se bëhet 

fjalë për një turp. Sikur se është bo edhe herëve tjera. Për një turp që nuk ka 

përgjigje. Njeriu jetë pa tekst. Andaj unë po kërkoj që këtu bashkërisht të jemi 

edhe ta ngremë zërin në hartimin e këtij projekti. Sepse është interesi vital. 

Interesi i të gjithë qytetarëve të Prizrenit. Ju kisha lutë, nuk është çështje e 

politizimit. Është çështje që prek interesat e gjithë secilit prej nesh. 

Kryesuesi: Kjo çështje besoj që është shumë e rëndësishme. Edhe nëse 

grupet e shohin të arsyeshme me diskutua ne si Kuvend me dhënë propozime apo 

sugjerime si komunë. Sigurisht që do kishte qenë e mirëseardhur. Se po bëhet 

fjalë për një prej projekteve më të mëdha. Ku është edhe interesi i komunës së 

Prizrenit.  

Behar Begaj (LDK): Unë në seancën e kaluar ja parashtrove disa pyetja 

drejtorit të Shërbimeve Publike. Lidhur me këto kabllovikët që po shtrihen nëpër 

fshatra dhe nëpër qytete. Unë nuk e kisha qëllim, se a lejon KEDS-i të ngjiten 

nëpër shtylla këto kabllo, apo jo. Unë e kisha si qëllim edhe si pyetje ju drejtova 

edhe kryetarit edhe drejtorit të Shërbimeve Publike. Se këto kompani, a marrin 

leje prej dikujt, apo kanë të drejtë të vendosin aty ku e shohin vetë të arsyeshme. 

Kjo ishte ajo, sepse më të vërtetë e kanë humb imazhin si në qytet si në fshat. Ti 

shohësh nëpër shtylla janë bo sikurse merimanga. Tjetra është për drejtorin e 

Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Unë e parashtrove edhe pyetjen për Shtëpinë e 

Kulturës dhe stadiumit në Zhur. Drejtori duel me ato filozofit e veta. Dhe tha se 

për seancën tjetër do tu përgjigjem me shkrim. Unë sot nuk kam pranuar asgjë 

nga Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Andaj do të ishte e ndershme prapë 

po kërkoj. Drejtor që të dilni menjë sqarim publik para opinionit. Ti drejtoheni 

qytetarëve ti tregoni realitetin se çka është në pyetje me te. Tjetra është, ju e keni 

parë edhe vetë. Një deklaratë të shefes së kabinetit. Ku thotë se në shtëpinë e 

kulturës nuk do të investohet. Arsyeje, kinse prokuroria është duke i bërë hetimet, 

është shumë e vërtetë. Qëndron që prokuroria është duke i bërë hetimet aty. Por 

prokuroria është duke i bërë hetimet e veta, të cilat atyre ju intereson. Lidhur me 

investimet, se sa investime janë bo, dhe sa është punua. Dhe Prokuroria nuk ka të 

bëjë me investimet tjera. Vazhdimin e Punimeve nuk ua ka ndaluar prokuroria. 

Unë kam bisedua, për këtë çështje. Dhe kam marrë një fjalë nga prokuroria. Më 

kanë thënë se ne nuk kemi të bëjmë me Kuvendin komunal asgjë. Ne kemi punët 

tona. Kuvendi komunal, ekzekutivi, drejtoria, mund të vazhdojnë punët e veta. 

Kjo është ajo që ka dal me këtë deklaratë. Unë kisha kërkuar që ajo të del 
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publikisht të kërkoj falje për këtë deklaratë, se është një ofendim për qytetarët e 

tonë. Dhe është thjeshtë një mashtrim. 

Vjollca Kabashi (AAK): Unë kam disa pyetje. Pasi i mora dy përgjigje 

nga Drejtoria e Shërbimeve Publike. Pasi e mora përgjigjen për dritat e fshatit. 

Nuk është problemi që është prishur ndonjëherë ndonjë poç. Mirëpo, këtu është 

problemi që për tri javë rresht pas vitit ri, nuk kemi pasur rrymë krejt fshati. Pra 

flitet për rrymen e fshatit. Ndërsa sa i përket transportit. Tanimë fshati Korishë 

pothaj se është një lagje e Prizrenit. E transporti i këtij fshati është tri linja e 

gjysmë. Ku qytetarët duhet të ecin 2 km. në këmbë në kohën moderne. Andaj këtu 

pra duhet sa më shpejt të shqyrtohet ky rast apo të merret ndonjë vendim që të 

shpeshtohen këto linja. Pyetja tjetër është për drejtorin e Arsimit. Deri kur do të 

humbin nxënësit mësim në shkollën “Dëshmorët e Kabashit”. Pra arsimtari i 

muzikës mungon, i artit. Dhe një arsimtarë i ciklit të ulët, ku tani ka dal në 

pension. Dhe janë bashkuar dy klasë, i ka pra në mësim një arsimtar. Edhe ne 

arsimtarët të tjerë bredhim rrugëve. Se ndoshta nuk kemi kualifikim të saktë. 

Ndërsa pyetja tjetër është për drejtorin e Shëndetësisë. Sa herë kam shtrua pyetje 

për këtë Drejtori, asnjëherë përgjigje nuk kam marr. Prapë drejtori i Shëndetësisë, 

nuk është në karrige. Ndoshta dëgjon. Që disa herë paraqes pyetje, e nuk marrë 

përgjigje nga ky drejtor. Pyetja është, a jeni të informuar që numri i pacientëve 

është 365 në pritje, për një vizitë në Eho dhe për Mamografi. Vetëm në muajin 

tetor është numri 60 i pacientëve. Mandej muajt: Nëntor, dhjetor, janar, shkurti 

më përfundoj edhe dita e sotme e fundit. Sa është ngritur ky numër. Dhe unë 

kërkoj, që duhet të sillet edhe një mamograf, pra në ndihmë mamografës, 

doktoreshës Shpresa. Që të zgjatet orari i punës, edhe ti dalim në shërbim 

qytetarëve. 

Alush Shala: Unë i kam disa pyetje. Fillimisht filloj, pse ende nuk janë 

mbuluar kanalet e hapura në rrugët “Gani Saramati” dhe “Faherin Hoti”. I nderuar 

z. Drejtor i Shërbimeve Publike. Nuk më je përgjigjur për problemin e ujit për tri 

lagjet. Përkatësisht problemin e trafos elektronike. Për zgjedhjen e problemit të 

ujit në këto lagje, të lartpërmendura. Sepse kështu është thënë, problem ka mbet 

trafo. Po deri më tani nuk kam njohuri që është zgjidhë ky problem. Problem për 

rrugët është faji edhe i dimrit. Por sinqerisht është mjerim në të gjitha rrugicat. 

Sidomos në ato që kanë janë me kupëza. Në veçanti po e përmendi edhe lagjen 

time që janë bo së paku për riparim. Rregullimi i fushës sportive në shkollën “Lek 

Dukagjin” i cili ka fillua që dy vite. Po ende nuk shihet asgjë duke u punuar. 

Pastaj është një kërkesë shumë e nevojshme për ndërtimin e një zyre të vendit. E 

cila mund ti shërbej jo vetëm “11 Marsit” por edhe “2 Korrikut”. Pasi që edhe 

toka apo prona është e komunës. E ngjitur me oborrin e shkollës “Lek Dukagjini”. 

Kërkojmë siguri më të madhe nëpër shkolla. E në veçanti nëpër shkollat private. 
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E kemi shembullin, së paku sipas gazetave. Në shkollën “Marif”, që sipas gazetës 

Prizrenit. Aty kanë ndodhur një skandal, jo i vogël. Po që mbahet i fshehtë edhe 

nga organet kompetente, siç janë edhe policia. Gjithsesi, nuk është treguar për 

vetëvrasjen e nxënësve të shkollës së mjekësisë. Edhe pse kanë kaluar muaj. Dhe 

tash mendoj që nuk është më në pyetje prishja e hetimit. Kuptohet nëse janë bo. 

Nënkryetari Eshref Memaj na pat premtuar, që do të na jepni përgjigje. Edhe 

besoj që kanë kaluar dy muaj, ndoshta tash mundeni me na thënë diçka. A është 

zbardh diçka që do ti shërben Kuvendit. Dhe do të na detyron neve që ta 

ndihmojmë komunitetin në përgjithësi. Nuk mundem pa e përsërit edhe 

problemin e qenve endacak. Që është diçka e rrezikshme, për infektime të 

mundshme, ashtu edhe rrezikimin e banorëve tanë. Por sinqerisht dhe shumë e 

shëmtuar kur shihen në çdo vend në qytet. Përfshi këtu nëpër vendet e shenjta. 

Siç janë muzetë dhe në vendet pranë lapidarëve. Drejtori i Administratës a bënë 

me na tregua se deri ku ka shuka procesi i ndërtimit të shtatorëve të Adem 

Jasharit, Ekrem Rexhes dhe Skenderbeut. Është votua, çka do që do  të bëhet. A 

ka diçka me na tregua sot. Pasi ne e kemi votua këtë  proces. 

Cenet Sajadi (KDTP): Hepinizi saygı ile selamlıyorum, Kamu Hizmetleri 

Müdürü Sn. Levent Kasemi’ye bir sorum olucak Terzi Mahallesi Nehat Matranci 

caddesinde kışla veya başka bir değimle internat bölgesindeki yerlere sürekli 

olarak çöp attıkları için o bölge çöplük haline gelmiş. Orada yaşayan mahalle 

sakinleri bölgeye ya bir konteyner atılmasını ya da birkaç ağaç dikerek küçük bir 

park haline getirilmesini talep etmektedirler. İkinci sorum Belediye Başkanı Sn. 

Mytaher Haskuka’ya olucak Remzi Ademaj okulunun karşısındaki park’ta 

ışıklandırma ve güvenlik kameraları olmadığı için her gece gençler orada 

uyuşturucu madde tütektmektedirler polis kayıtlarına göre en az haftada bir kez 

uyuşturucu madde kullanan gençler yoldan geçen vatandaşları bıçaklamaktadırlar 

iki hafta önce bıçaklanan bir vatandaş mağdur olarak polis teşkilatına müracaat 

eder teşkilattan aldığı cevap aynen şöyledir: kamera ve ışıklandırma sistemi 

olmadığı için bu parkta aynı olaylar çok sık yaşanmaktadır. Bu iş belediyenin 

işidir, belediyenin o bölgeye ışıklandırma ve güvenlik kamerası koyması 

gerekmektedir. Bir şekilde bu konuyu belediyeye iletin demişler. Sn. Belediye 

Başkanım, Sn. Müdürlerim bu parkta önlem alınmazsa kim bilir daha ne olaylar 

yaşanacak bir meclis üyesi olarak bu önerimin özellikle dikkate alınmasını ve en 

kısa zamanda gereğinin yapılmasını sizden şiddetle talep ediyorum. Üçüncü 

sorum Kültür Müdürü Sn. Ehat Oreshka’ya olacak spor merkezi konusu belediye 

meclisi toplantısının gündem maddesine eklenmesini talep ediyorum. Statüsü 

nedir onarımı yapılacak mı veya ne zaman yapılacak gündem maddesi olarak 

tartışılmasını sizlerden talep ediyorum teşekkürler. 
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Përshëndetje për të gjithë, kam një pyetje për Z. Levent Kasem-in në lagjen Nehat 

Matranci të Terzi Mahallës, pjesa e kazermës ose internat duke hedhë mbeturina 

ajo pjesë është shndërrua në  vend të hedhjes së mbeturinave. Qytetarët e asaj 

lagje kërkojnë që të vendoset një kontejner ose të bëhet mbjellja e disa pemëve 

dhe kështu të shndërrohet në një park të vogël.  Pyetjen e dytë e kam për Kryetarin 

e Komunës Z. Mytaher Haskuka-në, në parkun përballë shkollës Remzi Ademaj 

për shkak që nuk ka ndriçim dhe kamera   aty çdo mbrëmje të rinjtë konsumojnë 

drogë dhe sipas regjistrave policore këta të rinjtë që konsumojnë drogë së paku 

një herë në javë i therin qytetarët kalimtarë. Një qytetar i cili është therë nga ana 

e këtyre të rinjve para dy jave si viktimë ka shkuar në polici dhe përgjigjja e marrë 

nga policët ishte kështu: në këtë park pasi që nuk ka ndriçim dhe kamera ngjarjet 

e njëjta përjetohen shumë shpesh. Kjo punë i takon komunës, komuna në atë vend 

duhet të rregullon ndriçimin dhe të vendos kamera. I kanë thënë që në këtë 

mënyrë përcilljani komunës.  I nderuari Kryetar, të nderuar drejtor nëse nuk 

merren masa lidhur me këtë park kush e di se çfarë ngjarjesh tjera do të ndodhin. 

Si anëtare e kuvendit kërkoj që ky propozimi im të merret parasysh dhe të 

ndërmerrni veprime sa më shpejtë. Pyetja e tretë është për  drejtorin e kulturës Z. 

Ehat Oreshka- në kërkoja që çështja e qendrës sportive të futet si pikë e rendit të 

ditës së kuvendit. Cili është statusi i saj, a do të rinovohet ose  kurë do të 

rinovohet, kërkoja nga ju që si pikë e rendit të ditës të diskutohet faleminderit.  

Samra Iljazi (NDS): Javljam se povodom problema u vezi trotuara za 

nesmetanje kretanja pešaka, u pojedinim delovima grada. U velikoj meri su 

ugroženi pogotov ulica za Ralina. I ulica ispred Bele kuće kod autoparka. Ovu 

problematiku upčujem direktoru za Javne Službe da reši. 

Skender Sallauka (PDK): Në emrin tim dhe në emrin të grupit desha me 

i shpreh ngushëllimet e mija për familjen, që humbi tre më të dashurit e tyre në 

fshatin Zhur. E nëpërmjet kësaj desha me u lidh se ne si Kuvend komunal, jemi 

të zgjedhurit e popullit për mi parandalua gjërat e këqija të cilat mund ti ndodhin 

qytetarëve. Ose pengesat në të cilat hasin qytetarët. Nëpërmjet kësaj desha me ju 

bo një pyetje ose kërkesë. Drejtorive përkatëse, Shërbimeve Publike, për 

sinjalizimi e rrugëve. Të cilat deri në një masë mund të arrijnë ti parandalojnë 

aksidentet në qytetin tonë. Një prej tyre është, që unë personalisht kam vërejt në 

rrugët e Shqipërisë ekzistojnë do shenja shumë të forta sinjalizuese përpara, 

sidomos te rrethi. E cila jep me kuptua vozitësit, se je duke hasur në rreth. Para 

asaj rrugës i ke do vija tjera, të cilat sinjalizojnë dhe dridhin makinën. Kishte qenë 

mirë që me bisedua edhe me ekspertët e komunikacionit. Me dhënë ide. Ka 

mundësi që në vendet kyqe ku është rruga, mi qitë me i aplikua edhe në qytetin 

tonë. Për Shërbimet Publike, sa i përket edhe sinjalizimin edhe emërimin e 

rrugëve. Është i vetmi qyteti i Prizrenit që nuk ka emërtim të rrugëve. Nuk e keni 



9 
 

bo sinjalizimin. Pse, janë do që i keni qit. Po edhe ato tash s’jam i sigurt a i 

plotësojnë standardët a nuk i plotësojnë. Se shumë pak shihet. E kam fjalën tek 

shkronjat, a mundet me lexua vozitësi. Apo duhet me ndal makinën për me lexua. 

Ndoshta edhe i plotësojnë. Po në përgjithësi, te emërimi i rrugëve ne jemi shumë 

larg. Sinqerisht është për keqardhje. Për deri sa krejt fshatrat e Suharekës, ose të 

Therandës, ose të Deçanit. Ku të shkon nëpër çdo fshat e ka emrin e rrugëve, e 

gjithçka e ne si Prizren nuk i kemi. Edhe dojm me hy në Evropë pa adresë. Qysh 

kështu, s’ke adresë as s’ke emër të rrugëve. Me ardhur dikush nuk din me ta gjete 

as shtëpinë. Ne e fajësojmë dikë tjetër, për çka për një send shumë të thjeshtë 

banal krejt. Edhe shqetësimi tjetër ke. Në lagjen tonë “11 Mars” dhe “2 Korrik”. 

A kishim mund me e pa edhe me vërejte me bo një intervenim te trotuari. Trotuari 

është shumë i ngushtë aty. Janë dy shkolla, ka shumë nxënës. Është qarkullim 

shumë i madh i njerëzve. Po trotuari është shumë i vogël. Më qenë se nuk i pengon 

as oborrit të shkollës, një metër një metër e gjysmë, ishte intervenua. Edhe 

nxënësit largohen pak pre aksidentit. Se ne kemi shumë aksidente aty. Po njerëzit 

nuk e kanë bo të madhe, kam thënë gjithnjë. Se shumë nxënës janë shtypë në atë 

shkollë. Keni intervenua pak. Po ato shenja nuk janë të mjaftueshme. Edhe nuk 

janë me standarde. Është mirë me i bo sikur që është bo te stacioni i autobusëve. 

Ja dy me i bo, se janë dy shkolla. Plus vijat e bardha. Ju thash edhe më herët. Për 

deri sa një shkollë e edukon një fëmijë, se qysh me u sjellë në komunikacion, e 

qysh me i kalua vijat e bardha. E kur del prej shkollës nuk ka vija të bardha. Pak 

është... Këto janë shqetësimet e mija. 

Rreze Hoxha (PDK): Unë sot kam dy çështje për të ngritur. E para është 

në lagjen Dardania. Kryesisht në rrugën “Fazli Grajçevci”. Janë disa shtëpi që 

kanë uzurpuar hapësirën publike. Dhe e kanë shndërruar në pronë private. Arsyet 

e tyre janë, si kopshtet e shtëpisë. I kanë shndërruar disa në garazhe etj. Pyetja 

është se a është informuar Drejtoria e Inspektoratit. Apo është ende duke u marrë 

me qendrën e qytetit. Kurse kam edhe një pyetje tjetër, për Drejtorin e 

Urbanizmit. Hapësira tek stacioni që kalon nëpër hekurudhë, del në zonën 

industriale. A është paraparë një plan për planifikimin dhe rregullimin e asaj 

pjese. Pasi që tani është shumë e frekuentuar nga njerëzit, dhe bënë lidhjen e 

qytetit me zonën industriale. 

Azem Durmiši (NDS): Javljam se povodom poziva od strane direktora za 

Urbanizam, koji trenutno nije tu. A u isto vreme zakazuje sastanak sa građanima 

Župe. Odakle ja dolazim, kao legalni izabrani predstavnik. I zaista ovo smatram 

da taj sastanak koji je zakazao direktor, skoro u isto vreme, kao i ova sendica 

danal. Da li je bila to preka potreba, ili koji to razlog učinjeno. Jer trebalo bi ja da 

prisustvujem i na tom sastanku. Kako je izveden, pitam njega, da u isto vreme 

budem na dva različita mesta. Da li je ovo namerno učinjeno. Ili ipak radi se o 
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nekim ličnim interesima. Sledeče pitanje bi uputio iz izveštaja koje sam dobio iz 

direktora za Finansije. Da mi odgovori na kojim katastarskim parcelama je 

napravljen sportski teren u Jablanici, i u selu Stružje. Pošto u izveštaju postoji da 

su izgrađeni. A da li su izgrađeni ili ne. 

Karanfil Haxhillari (LVV): Në fakt nuk desha me marrë fjalën. Po u 

thanë disa akuza këtu. Sidomos për LVV-sje, që nuk e njeh shtetin, e kanë fitua 

në emër të shtetit etj. etj. Jo i nderuar, më shumë se për me njohtë shtetin, duhet 

me dashtë atë. Nëse mendoni se shteti njihet duke e vjedhë atë. Duke e vjel atë 

në mënyrën më makabre. Në zhvatje e gjithçka tjetër. Ashtu siç keni bërë tani. 

Gabim e keni. Pozitat nuk i kemi marrë ne, po pozitat na i ka thënë qytetari edhe 

ata e vlerësojnë më së miri. Se a e njohim ne apo se njohim ne shtetin. Ta njohësh 

shtetin duke fal 8200 hektar tokë. Duke falimentuar ndërmarrje, se dikur vlenin 

miliarda euro. Duke ndërtuar autostrada, ku fillon askund dhe mbaron askund. 

Më të vërtetë kështu nuk duhet shteti. Po ashtu edhe duke ndërtuar autostrada 

trefish më të shtrenjta se sa ato të rajonit. Se kush sa e njeh shtetin, qytetarët e 

Republikës së Kosovës, treguan në zgjedhjet e fundit. Si në ato parlamentare dhe 

ato lokale. Do të tregojnë edhe në zgjedhjet e ardhshme. Ashtu që bollë më me 

malagomani koti. Festa e Pavarësisë së shtetit në Prizren, u organizua në formën 

qysh e ka planifikuar Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, ku nuk ka munguar 

asgjë. As nga shoqëritë kulturo artistike. As nga arti. Diku 400 fëmijë, defiluan 

nëpër qytet. Po ashtu ka pas edhe manifestime kulturore. Veç tallava s’ka pas. 

Sepse nuk do të ketë asnjëherë. Dhe në fund komuna e Prizrenit, nuk i ka harxhuar 

700.000 €, sikur Qeveria e Kosovës, për me organizua festë. Dhe se s’ka bërë 

kurrgjë. 

Dafina Bllaca (PDK): Z. Kuvendari i kësaj asambleje e hapi debatin duke 

na treguar se si duhet ta duam shtetin. Diçka që nuk e pata as nijet me u marrë me 

këtë çështje. Mirëpo, sinqerisht po obligohemi. Desha me ju thënë, nuk e di sa 

jeni duke e dashtë ju shtetin. Se po shihet sa jeni duke e deshtë Prizrenin së pari. 

Duke bërë shkelje ligjore në çdo hap të juajin, që jeni duke bo. Kështu që besoj 

më së miri kishte me qenë, së pari të niseni nga vetvetja. Ta duani së pari ju, e 

pastaj të tjerët. Një temë që kam dashtë ta diskutoj në seancën e kaluar. Mirëpo, 

për shkak të minutazhit e lash për këtë seancë. Të cilën pak a shumë edhe 

kuvendari Ilir Baldedaj e ceki, pak më parë. Mirëpo, sa më shumë zëra që të jenë 

rreth kësaj çështje, do të jetë më mirë. Kështu që nuk do ta lë pa e përsëritur edhe 

unë. Gratë apo nënat për çdo lindje të fëmijës, duhet të subvencionohen me një 

shumë simbolike të caktuar sipas mundësisë së buxhetit të komunës së Prizrenit. 

Kjo duhet të merret si prioritet nga ana e kryetarit të komunës. Sepse më sa më 

kujtohet, ka qenë edhe në një debat të tij. Ka qenë edhe si premtim i tij i fushatës. 

Kështu që ka deklaruar që do të ndahen mbi 200 € për gratë, apo nënat për çdo 
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lindje të fëmijës. Andaj duhet të merret me këtë çështje tani. Ne të gjithë e dimë 

që një shumë e tillë nuk është e mjaftueshme. Por sado pak do të ndihmonte 

familjet në mirëqenien ekonomike. Duke e ditur që fëmijët e shtetit të Kosovës, 

ende nuk gëzojnë asnjë lloj shtese. Ku çdo shtet tjetër që ndanë shtesa për fëmijë. 

Atëherë të paktën të fillojmë me diçka. Ndoshta shumë të vogël. Por do të ishte 

një ndihmesë, sado e vogël që është ajo. Andaj kërkoj nga kryetari dhe organet 

kompetente, të shqyrtojnë këtë mundësi. Dhe të sjellin në Kuvend mundësin, që 

më në fund të ngrisim dorën për diçka që ja vlen. Dhe ta dimë që më të vërtetë 

kemi bo diçka për qytetarët e Prizrenit. Apo për nënat e Prizrenit. Sepse siç duket 

kjo qeverisje, lirisht mund të quhet një qeverisje e dështuar. Pasi që në çdo hap të 

saj që bënë, ajo bënë nga një shkelje ligjore. Dhe nëse kërkohet të dimë ku i bënë 

ato shkelje ligjore. Lirisht mund të themi që po bëhen në secilën drejtori. Ku mund 

të cekim vetëm Drejtorinë e Arsimit. P.sh. duke u bazuar në nenin 11 të 

Udhëzimit Administrativ 06/2015 të MASHT-it. Kualifikimet për një 

mësimdhënës të arsimit të mesëm të lartë të ulët, nga klasa e gjashtë deri në të 

nëntë. Dhe arsimit të lartë. Duhet të kenë së paku 300 kredi. Përkatësisht pesë 

vite shkollim. Gjithashtu kjo vlen edhe për institucionet parashkollore edhe për 

shkollën fillore nga klasa e parë deri në të pestën. Ku kandidatët duhet të kenë më 

së paku 240 kredi, përkatësisht katër vjet. Kurse në rastin e përzgjedhjes së  

drejtorit të shkollës “Abdyl Frashëri”. Zgjidhet kandidati me 180 kredi, me 

shkollim jo adekuat. Do më thënë me fakultet trevjeçar. Gjë që bije në 

kundërshtim me kushtet e konkursit të parapara me ligj. A mendon se është 

shkelje e ligjit kjo, ashtu siç po mendoj unë. Unë për vete mendoj që është shkelje 

e ligjit. Po jo vetëm unë, këtë e parasheh edhe ligji. Për deri sa disa kritere janë 

240 deri në 300 kredi. Pyetja ime është, si ka mundësi të zgjidhet kandidati drejtor 

i një shkolle me 180 kredi, drejtor i nderuar i Arsimit. Edhe pse jam e sigurt që 

këto kanë qenë të caktuara nga dikush tjetër. Në udhëzimin administrativ të 

MASHT-it, në 08/2014. Procedurat rreth zgjedhjes së drejtorit dhe 

zëvendësdrejtorit neni 3 parasheh që kandidati duhet të ketë kualifikim arsimin 

universitar të nivelit themelor. Së paku kualifikimin prej 240 kredi. Një shkelje 

tjetër e evidentuar është edhe konkursi me nr. e protokollit 226/218 të datës 

31.01.2018. Ku në këtë konkurs të gjithë kandidatët të cilët janë pranuar me kohë 

të caktuar, deri më datën 30.06.2018. Ju është vazhduar marrëdhënia e punës nga 

shtatori 2018, pa rishpallje të konkursit. Që bije ndesh me nenin 10 të Ligjit të 

punës nr. 03/L-212. Shkelje të tjera kemi të shumta. Mirëpo me ato duhet të 

merren institucionet e hetuesisë. Të hetojnë rastin e këtij drejtorit të kësaj shkolle. 

Si dhe raste të tjera. Dhe sinqerisht besoj që kanë mjaftua këto punësime që janë 

bo deri me tani në komunën e Prizrenit. Punësimet familjare. Besoj që ta duam 

shtetin, z. Karanfil, nuk do më thënë që ti punësojmë vetëm njerëzit e familjes 

tonë. Por të fillojmë të mendojmë edhe për të tjerët që kanë krye shkollë me mund. 
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E sot sillën rrugëve të Prizrenit. Ndërsa në komunën e Prizrenit punësohen njerëz 

nga Malisheva, nga Prishtina e nga vende të tjera. Që do të thotë, ne s’paskemi 

rini që ka të përfunduar shkollimin në Prizren. 

Kastriot Krasniqi (PDK): Unë i kam tri çështje me i ngritë: E kisha pyet 

drejtorin e Shërbimeve Publike, për një mur mbrojtës në lagjen e UÇK-së, rruga 

“Afrim Krasniqi”. Kërkesa është prej vitit të kaluar, drejtor nuk është ndërmarrë 

kurrgjë në atë mur mbrojtës. Çështja tjetër është lidhur me ujin e pijes, po në të 

njëjtën lagje. Ku i kemi diku 800 shtëpi pa ujë. Çka është bo, projekti ka qenë i 

gatshëm por ndërmarrë kurrgjë. E kam edhe një pyetje për kryetarin, po s’qenka 

këtu. Kisha me ditë prej kryetarit, ka ndonjë farë plani. I kemi katër fshatra në 

anë të Vrrinit. A e dinë ku i bijën: Lezi, Kushnini, Leskoveci se i kanë ka dy 

familje aty. A e dinë ky se ata familjar kanë nevojë për diçka. Më gjithë se 

kryetarin e kuptoj, se ka probleme të veta të brendshme. Po është mirë me i ofrua 

problemet ndonjëherë, e me shkua me i këqyrë ata në ato fshatra, se kanë nevojë. 

Petrit Hoxhaj (LDK): Sot dua të ngrejë dy çështje. Çështja e parë ka të 

bëjë me gurrën fshatit Poslisht. Të rregullohet shtrati i gurrës të fshatit Poslisht. 

Dhe të formohet një komision nga drejtoritë përkatëse që të parandalohet ndotja 

e ujit. Pasi që nga kjo gurrë furnizohet me ujë të pijshëm tre fshatra të tjerë. 

Lumenjtë janë të mbrojtura me ligje të veçanta nga Republika e Kosovës. Prandaj 

gurra e Poslishtit, jo vetëm që i furnizon tre fshatra. Por ajo ka kapacitet që ta 

furnizoj tërë Vrrinin. Kërkoj nga organet kompetente që të ketë një përkujdesje 

të veçantë dhe të jetë në hartën e Drejtorisë të Turizmit si vend për ta vizituar këtë 

bukuri që e ka krijuar Zoti. Ndërsa çështja tjetër, ka të bëjë me sportin. Bazuar në 

ankesa të ndryshme nga sportistet dhe klubet sportive. Drejtuar menaxhmentit të 

qendrës sportive për keq menaxhim dhe trajtim jo adekuat dhe të barabartë për 

klubet sportive. Gjithashtu edhe gjatë debati me klubet sportive të organizuar nga 

drejtori Ehat Oreshka. Për kategorizim të sportit. Në theks të veçantë ishin 

ankesat drejtuar në adresë të keqmenaxhimit të këtij kompleksi sportiv. Për hir të 

sportit dhe klubeve sportive. Për të ju siguruar një ambient më të mirë dhe 

dinjitoz. Kërkoj që në seancën e ardhshme të vendoset në rend të ditës një 

informatë lidhur me Qendrën sportive “Sezai Surroi”. Ku ne do të marrim 

informatë, se çka është duke ndodhur këtë kompleks. Dhe tjetra ka të bëjë me KF 

“Lirinë”. Çka është duke ndodhur përkundër subvencioneve nga komuna. Për çdo 

lojë është duke pësuar humbje. 

Cengis Cesko (KDTP): Hepinizi saygı ile  selamlıyorum teşekkür ederim 

Sn. Başkan, öncellikle Sn. Skender Susuri Eğitim Müdürümüze bir tane sorum 

olucak. Prizrende müzik okulunda bizim çok fazla Türk öğrencilerimiz orada 

müzik eğitimi almaya gidiyorlar orada en az bir tane türkçe bilen bir müzik 
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öğretmeni istihdam edilebilir mi? bununla ilgili bir çalışma yapmanızı önerirdim. 

Çünkü gerçekten en az 50 Türk öğrencimiz orada müzik eğitimi almaktadırlar, 

bu konuda gereken adımların atılmasını arz ediyorum. Diğer sorum Sn. Levent 

Kasemi’ye geçen toplantırdan vermiş olduğunuz cevaplardan dolayı da teşşekür 

ediyorum. Beyaz binanın arkasında Agron Bytyqi ve Fahretin Hoti adlı adrese 

doğru başlatılan kanalizasyon çalışmasından sonra yol eski haline 

döndürülmemiş hem yayalar hem taşıtlar için sorun olmaya başlamıştır bununla 

ilgili herhangi bir yani asfaltın taşları şu anda yol kenarında bekletilmektedir 

yolun bir kısmı yakın zamanda eski haline döndürülmüş olsada diğer kısım halen 

olduğu gibi kalmıştır bu ne zaman tekrar eski haline döndürülecektir. Bir diğeri 

de çok fazla talep geldiği için dile getirmek istiyorum özellikle biliyorsunuz her 

geçen gün Prizren büyümektedir bu konuda vatandaşlarımızın ulaşım ihtiyaçları 

belediyemizin otobüsleri tarafından temin edilmektedir ve çok güzel hizmet 

verilmektedirler ancak bir öğrenci için gidiş dönüş gündelik 1 yuro olması çok 

fazla bunun acaba biraz daha uygun fiyata makul fiyata yapılması mümkün mü 

sadece öğrencilerimiz için değil aynı zamanda emeklilerimiz içinde bu geçerli 

teşekkür ederim.  

Faleminderit Z. Kryesues përshëndetje për të gjithë, së pari kam pyetje për 

drejtorin e arsimit Z. Skender Susurin në shkollën e muzikës në Prizren ka shumë 

nxënës të komunitetit turk që shkojnë për të mësuar. A mund të punësohet së paku 

një mësuese/ mësues e cila e zotëron gjuhen turke? Ju kisha propozuar që të bëni 

një punë në këtë drejtim sepse sëpaku 50 nxënës të komunitetit turk shkojnë në 

shkollë të muzikës. Një pyetje tjetër e kam për Z. Levent Kasem-in ju faleminderit 

për përgjigjjet që na keni bo të mbledhjes së kaluar. Mbrapa shtëpisë së bardhë 

në adresën e quajtur Agron Bytyqi dhe Fahretin Hoti pas punimeve të kanalizimit 

rruga nuk është kthyer në gjendjen e mëparshme dhe kjo shkakton telashe edhe 

për kalimtarët edhe për vetura, gurët e asfaltit janë duke pritur në skaj të rruges. 

Edhe pse nje pjesë rrugës është kthyer në gjendjen e mëparshme pjesa tjetër 

mbetet e parregulluar, kur do të kthehet në gjendjen e mëparshme. Pyetja tjeter 

pasi që ka pasur shume kërkesa dua ta them, siç e dini Prizreni çdo ditë është duke 

u rritur dhe nevojat e transportit të qytetarëve janë duke u përmbushur nga ana e 

autobusave lokal, ata bëjnë një punë të mrekullueshme por bileta në vlerë 1 euro 

e udhëtimit vajtje ardhje për një nxësës është shumë a kishit pasur mundësi të 

bënë një çmim më të volitshëm për nxënësit dhe po ashtu edhe për pensionistët 

faleminderit.   

Edis Aljilji (Vakat): Pitanje za Direjtoriat Javnih Usluga. Kada če početi 

radovi, koje su finansirane od strane Ministarstva za Regionalni Razvoj i opštine 

Prizren. Koji su prolongirani za ovu godinu. I još jedno pitanje tiče se firme 
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KEDS. Dobijam zahteve od sela u Župi i Podgor. Da nisu ažurni u završavanju 

ovih zahteva. 

Dafina Alishani (LVV): Pyetja ime është për drejtorin e Shërbimeve 

Publike. Edhe pse parafolësi im e përmendi këtë rrugë. Po dua tra përsërisë edhe 

unë. Mbas ndërtesës të Kuvendit komunal, është bërë një gërmim, për gypin e 

kanalizimit. Dhe është mbushur pjesërisht, do më thënë është mbushur vetëm 

pjesa e rrugës kryesore rr. “Ankara”. Kurse pjesa e rrugës “Edit Durham” nuk 

është mbushur. Po ashtu ka edhe gërmime tjera përgjatë rrugës “Adem Jashari”. 

Në të cilën është bërë gropimi për gypat e kanalizimit. Por është mbuluar me 

kupëza. A do të plotësohet ajo me  asfalt. Apo a ka ndonjë planifikim të  tillë. Si 

dhe fatkeqësisht kanë filluar shumë çështje të vjedhjes në lagjen Ortakoll. 

Sidomos nëpër banesa kolektive. Ju lus, e di që është çështje e sigurisë dhe është 

kompetencë e policisë. Por së paku, pjesën e ndriçimit nga drejtoria e juaj e kërkoj 

në këtë lagje.  

Sherife Balaj: E kam një pyetje apo një çështje për Drejtorinë e Bujqësisë. 

Pyetjen që e kam parashtruar para tre muajsh për rrjetin e lumit të Landovicës. 

Që është bllokuar dhe ka kapluar tokat bujqësore. Përgjigjen e kam marr me 

18.01.2019. Ku thuhet që do të merren masa. Sot jemi me datë 28.02.2019. Dhe 

ende banorët e asaj pjese presin zgjidhjen e këtij problemi. Pasi që jemi në prag 

të stinës së pranverës. Dhe tokat bujqësore nuk mund të përdorën për shkak të 

këtyre problemeve që paraqiten në atë pjesë. Ndërsa tek Shërbimet Publike. A 

keni informata kur do të filloj projekti për rrugën 38 kilometërshe të Hasit. 

Saktësisht rruga Mazrek-Gjonaj-Bistrazhin. Me kodin ekonomik 13568. E di që  

është buxhet dhe iniciativë prej Ministrisë. Mirëpo çka është bo në atë drejtim 

dhe cilat janë kompetencat e Drejtorisë së Shërbimeve Publike. Dhe çfarë do të 

ndodh me atë  projekt. Pasi që banorët veç janë tash e sa vite duke pritë për 

shkatërrimin, degjenerimin e asaj pjese dhe asaj rruge, që kaplon 38 kilometra. 

Për Mirëqenien Sociale. A janë përfunduar punimet e banesave të familjeve të 

dëshmorëve, invalidëve dhe rasteve sociale. Në lagjen Petrovë. Konkretisht 

llamella e tretë. Të cilës i ka skaduar veç afati kohor i punimeve. Dhe për 

llamellën e katërt deri ku janë vazhduar punimet, dhe kur do të përfundojë ajo 

llamellë. Dhe kur do të vendosën të gjitha familjet të cilat kanë përfituar për ato 

pjesë. Çka ka ndodhur me rastet e familjeve sociale, nga objekti i ish Farmakosit.  

Dhe kur do të pastrohet ajo pjesë. Sepse inspektorati dhe komisioni për siguri ka 

dhënë vendimin për largimin e atyre familjeve të cilët banojnë aty. Për shkak të 

rrezikshmërisë që ju kanosët nga amortizimi i atij objekti. Kur dihet që ende 

strehohen familje ndoshta edhe nga rrethina e Prizrenit, nga regjioni, nga komunat 

tjera. Sepse është bërë ashtu një strehë e pakontrollueshme. Ju kuptoj si drejtori. 

Mirëpo, kur do të pastrohet dhe kur do të mbyllët ai objekt. A është përfundua 
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shtëpia e të moshuarve, apo siç e quajmë shtëpia e pleqve. Deri ku ka arritur ai 

projekt. Nga se sipas afatit kohor veç është afruar skadimi i përfundimit të 

punimeve sipas planit kohor të  punës. 

 Agnesa Sinanaj (AAK): Unë kam një kërkesë për Drejtorinë e 

Shërbimeve Publike. Banorët e lagjes “11 Marsi” afër rreth katërdhjet familje, 

kërkojnë që rruga e tyre, që quhet “Maja e Pikëllimës”. Të bëhet rrugë 

njëkahëshe. Pa marrë parasysh në cilën anë. Për shkak se veturat e banorëve të 

kësaj lagje i parkojnë para shtëpive të tyre. Diçka që e bënë edhe të pamundur 

qarkullimin në atë pjesë. 

 Mimoza Bushrani (LVV): Në janar të këtij viti Drejtoria e Arsimit në 

Prizren, kishte publikua listat e kandidatëve, që kishin plotësuar kriteret për të 

vazhduar me procesin e konkursit. Në këto lista përveç lëndës ku kishin 

konkurruar  mungonte emri i shkollës ku konkurronin, emri i diplomës mastër 

apo baçëllër, numri i orëve dhe kohëzgjatja e tij. Këto forma manipuluese nuk ju 

shpijnë askund drejtor. Forma manipuluese e radhës e aplikuar nga ju, është 

kandidatët me kualifikim mastër arsimor. Po mundoheni që me testin e tij të 

nivelizoni me atë baçëllër. Edhe pse me udhëzim administrativ të MASHT-it 

10/2018, i pari është mastër arsimor, pastaj i dyti profesor dhe i treti baçëllër. Veç 

sa për të ju përkujtuar me titullin mastër arsimor, i ka 15 pikë, baçëllër i ka 8 pik, 

që i bie se ai me mastër ka të drejtë 50% më shumë se ai me baçëllër. Një rast të 

radhës e ke. Njëri nga kandidatët me iniciale A.P i cili ka konkurruar për  lëndën 

histori, edukatë qytetare. Në test është vlerësuar me 43 pikë. Konkursi ndërkohë 

anulohet pa ndonjë arsye bindëse. Kandidati i njëjtë ka ndërruar punën në 

thonjëza si vullnetar. Duke e dhënë lëndën e gjeografisë në shkollën e mesme të  

ulët “Emin Duraku”. Në po të njëjtën shkollë, ku ka konkurruar si mësimdhënës 

i lëndës së histori e edukatë qytetare. Si është e mundur kjo gjë. Z. Drejtor, nëse 

ju ka mbetur pak respekt për qytetarët e komunës së Prizrenit. Ndalni këto forma 

manipuluese. Sepse tashmë të konkurruesit janë në dijeni të emrave që do të 

pranohen me konkursin më të fundit. Dhe çuditërisht vendin e punës e fitojnë 

kandidatët që janë militantë nga partia e juaj. Kjo është hera e katërt që po ju 

drejtohem për këto manipulime të shumta gjatë konkurse që ka shpallur kjo 

drejtori. Tash e tutje të gjitha rastet tjera të këtij lloji do ti paraqes në prokurori.   

E meqë që kjo seancë po transmetohet drejtpërdrejtë. I inkurajoj edhe qytetarët, 

që të mos heshtin para këtyre rasteve. Dhe për secilin rast manipulues ti drejtohen 

prokurorisë. 

 Sulltan Badallaj (PDK): Unë desha të ndalëm pak te salla e edukatës 

fizike në fshatin Zhur. Ajo ka pas me përfunduar qysh në vitin 2018. Që edhe 

buxheti ka qenë i planifikuar për atë pjesë të mbetur. Mirëpo, tash siç dihet edhe 
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kontrata ju ka ndërprerë operatorit ekonomik. Dhe nuk është dhënë se çka më 

tutje. Mirëpo, tash ai është veç në degradim. Se edhe drejtori ndoshta është i 

informuar edhe e dinë që veç është degradua, dyer e dritare. Po ashtu edhe me një 

pozicion shumë afër fëmijëve aty. Ajo veç ka qenë një strehë e dukurive, që nuk 

janë të mira. Gjithashtu desha të theksoj, edhe njëherë të ndalem te shtëpia e 

kulturës, që është neglizhuar dhe është zvarrit që sa kohë. Dihen arsyet, për rastin 

që fillimisht ka shkua në prokurori. Tash me lloj, lloj ekspertiza manovrohet sikur 

të kishte qenë ndonjë bunker i ndonjë strategjie të sigurimit kombëtar të shtetit, 

ose diçka tjetër. Tjetra unë desha të ndalëm te ndriçimi publike. Është bo një 

ndriçim publik shumë mirë që është vazhdua duke vazhdua. Është duke u shtri në 

gjithë komunën e Prizrenit. Po në rrugët magjistrale, te rruga Zhur-Vërmicë, janë 

vu disa llampa aty, nëse s’gaboj ja shtatë, tetë shtylla. Se edhe shtylla. Gjë që nuk 

e di kompetencë e kujt është ajo që në rrugët magjistrale të vendoset ndriçim 

publik. 

 Behar Begaj: Sa i përket ndriçimit publik Sulltan. Unë e di që ti je lindur 

në Zhur dhe nuk jeton aty. E di që e ke lehtë të flasësh, sepse je ballafaqua vetë 

me ato probleme edhe nuk të kanë interesua. As shtëpia e kulturës, as objekti i 

sallës sportive, as ndriçimi i fshatit. Ti e di shumë mirë, se ke bo ndriçim vetëm 

nëpër pjesët ku ke pas simpatizantët tu. Ndërsa në atë pjesë ku janë vendos ato 

drita. Unë kam dhënë urdhër që të qiten ato drita. Sepse e përfaqësoj fshatin, jam 

kryetar i fshatit. Dhe ajo pjesë ka nevojë, ti e dinë mirë se aty qarkullojnë familjet, 

që jetojnë në lagjen e Gurishtave. Aty ka mos harro 23 nxënës që udhëtojnë në 

këmbë. Pa asnjë shenjë sigurie, pa asnjë pikë trotuari. Ku ta kam kërkua vetë 

personalisht ty deri sa ishe drejtor i Shërbimeve Publike. Që të paktën t’ua bësh 

një trotuar, tua mundësosh atyre fëmijëve dhe atyre qytetarëve ta kenë një siguri 

për lëvizje të lirë. 

 Skender Susuri, drejtori i Drejtorisë së Arsimit: Pyetjen e Ilirit, rreth 

Dardanisë nuk e kam të qartë. Ma qartëso ndash në foltore ndash me shkrim. Nuk 

di kush është kryeinspektor i arsimit. Edhe po të garantoj që në Dardani, prej se 

është në mandat Skender Susuri, nuk ka pas institucion të konkursit. Sa i përket 

nepotizmit është e vërtetë, se ka pas një konkurs i cili ka pas doza nepotizmi. Dhe 

komisioni për ankesa. Se ka shqyrtuar ankesën e kandidatit. E ka anuluar 

konkursin. Dhe ai konkurs është përsërit. Po nuk po i marr emrat individual. Do 

të thotë për Dardaninë, ma shkruaj mundësisht, ta jap përgjigjen me shkrim. E ke 

gabim informatën. Nuk po e di për cilin kryeinspektor po flasësh. Informatën e 

ke të gabueshme. Sa i përket Korishës. Po ka pas humbje të orëve të edukatës 

muzike. Mirëpo, ky problem është zgjidhë. Dhe ata vazhdojnë me pas edukatë 

muzike. Interesohu pyete drejtorin. Është një politikë që do ta ndjek DKA-ja. Për 

arsye se ka zvogëlim të numrit të nxënësve. Dhe aty ku zvogëlim të numrit të 
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nxënësve. Ne jemi të obliguar me i fuzionua klasat. Dhe Korisha ka veprua shumë 

mirë. Sepse është një ndër shkollat, e cila për fat të keq ka rënie të numrit të 

nxënësve. Siguria në shkolla, pajtohem me kuvendarin Alush Shala, lë për të 

dëshirua. Ne kemi fillua një aktivitet me policinë. Kemi fillua me Zhupën,  do të 

vazhdojmë me të gjitha rajonet. Edhe pse për fat të mirë, në rastet eksesive të 

rënda nuk kemi në shkollat tona. Unë informata për shkollën e mjekësisë nuk 

kam. Edhe pse edhe mua si drejtor i DKA-së më kanë premtua se do kem 

informata. Sa i përket pyetjes së Dafinës. Unë jam i sigurt Dafinë. Po ta përsërisë 

edhe njëherë. Në seancën e radhës ta jap edhe me shkrim. E sjelli dokumentin e 

kandidatit. Kandidati ka 300 kredi. Fillimisht i ka pas 180 kredi. Me kalimin e 

kohës, ai ka magjistrua dhe ka 300 kredi. A ka raste kur themelon marrëdhënie 

pune me kohë të caktuar. Dhe ju vazhdohet marrëdhënia e punës, po. Sepse kur 

ju nënshtrua institucionit të konkursit, e ka zëvendësua një punëtore po 

supozojmë, që pastaj nuk është kthye në punë. Në ato raste të caktuara nuk ka 

nevojë institucion të konkursit. Çdo vendim që e merr drejtori i DKA-së, të jeni 

të bindur paraprakisht e konsultoj inspektorin, që të mos vjen deri te anulimi i 

procesit. Nëse e kam kuptua pyetjen drejtë. Ka mungesë të mësimdhënësit të 

gjuhës turke në shkollën e muzikës. Unë duhet me bisedua me drejtorin, me pa 

cilat janë mundësitë. Se e dini që kemi kufizime në numra. Sa i përket listave që 

i publikon DKA-ja. Nuk po dua me përmend Burshanin. Çdo listë është 

transparente. Në të kaluarën as lista nuk ka pas. Po unë nuk dua me u marrë a ka 

pas a s’ka pas. Çdo listë është transparente. Dhe pikërisht ato që i përmende ti në 

udhëzim administrativ, jemi e vetmja komunë që i bëjmë. Ky është formulari. Në 

formular ai i merr 15 pikë, dhe ja japim 15 pikë. Nëse ti ke ndonjë mision personal 

ndaj drejtorit, është çështje e jote. Drejtori të thotë edhe njëherë publikisht. Nëse 

vije në dijeni që ka shkelje ligjore. Unë veproj. Unë po them publikisht, i inkurajoj 

të gjithë ata të cilët mendojnë që ka shkelje, ju ka bo me hile. Jo vetëm në 

prokurori, le të shkojnë në të gjitha institucionet. Në rastet ku vlerësohet shkelja 

ligjore, konkursi anulohet. E thash te Kuvendi herën e kaluar, 82 konkurse ka pas, 

që mi ka lyp zyra e kryetarit. Me emër e me mbiemër. Prej tyre 78 janë kone 

procese të rregullta. Dy i ka anulua inspektori i punës. Dy i ka anulua komisioni 

i DKA-së. Përndryshe edhe njëherë po ta përsërisë, ty dhe të gjithë ata që 

mendojnë si ti. Nëse keni tendenca personale ndaj drejtorit, është problem tjetër. 

Përndryshe në pikësim as drejtori Skender Susuri, as edhe një kuvendarë, as edhe 

kurrkush nuk ka me mund me ndikua. Kur të del lista, e ke gjykatën e ke 

inspektorin. Shko atje i ke të drejtat e tua. Rasti që e ke paraqit te shkolla “Emin 

Duraku”. E falënderoj edhe Karanfilin që u sqarua. Unë do të bisedoj me drejtorin 

e shkollës. Nëse ka ndodh një rast i tillë, është gabim. Është shkelje ligjore dhe 

nuk guxon askush me themelua marrëdhënie pune, as edhe vullnetar. Sepse këta 

nuk janë publike, po edhe jo publike, me qenë private. Nuk bënë pa institucion 
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konkursi. Po ta jap fjalën, në seancën e radhës kam me të informua, a ka ndodhur. 

Nëse ka ndodhur, nuk bënë me ndodh. Dhe kurrë më në shkollë nuk bënë me 

ardhur personi pa institucion të konkursit. Salla e edukatës fizike i nderuar 

Badallaj. Është e vërtetë, ne kemi reaguar atje njëanshëm si komunë. Nuk i njoh 

ligjet e prokurimit. Në konsultim me zyrën e prokurimit. Operatorit ekonomik  ju 

ka ndërpre vazhdimi i punës. Tash ka me dal konkursi, po mendoj oferta publike 

për me vazhdua punimet. E kam edhe një borxh moral ndaj kuvendarit Haziz 

Hodaj. Në seancën e fundit unë në këtë foltore e kam përdor një fjalë të 

papërshtatshme, jo etike për mua. I kërkoj falje. Besoj që me këtë falje ndoshta 

më mirëkupton. Nuk po dua me thënë cilën fjalë e kam përdor. Nuk është në 

natyrën time. Kërkoj falje. 

 Visar Shehu, drejtor i Drejtorisë së Shëndetësisë: Desha me falënderuar 

asambleisten Vjollcën, për pyetjen që ma ka bo. Është hera e dytë nëse s’gaboj 

që ma ka bo pyetjen. Para se me ja kthye pyetjen. Veç po dua me ju tregua disa 

statistika, se çka është bërë në këtë aspekt në kujdesin parësor në komunën e 

Prizrenit. Skliringu i qafës së mitrës dhe mamografia që i përket departamentit të 

radiologjisë. Janë dy shërbime që ofrohen në kujdesin parësor në Kosovës vetëm 

në komunën e Prizrenit. Dhe për këtë duhet të jemi të gjithë krenar. Sepse është 

një shërbim që ofron vetëm komuna e Prizrenit. Sa i përket skleringut të qafës së 

mitrës. Ka fillua si projekt me 8 gusht të viti të kaluar. Deri më tani janë bërë 580 

papë teste. 478 nga ky numër janë të diagnostifikuar dhe janë trajtuar. 82 janë në 

pritje të rezultatit. Dhe 500 të tjerë janë në pritje të marrjes së shërbimit, në listën 

e pritjes janë. Dikush mund më thënë numri prej 500 është jashtëzakonisht i lartë. 

Sepse edhe është i lartë. Mirëpo, duhet me kuptua një gjë, që ky projekt është në 

bashkëpunim edhe me spitalin rajonal. Sepse patalogjia nuk ekziston në kujdesin 

parësor. Do më thënë këto shërbime që i bënë kujdesi parësor. Duhet mostra me 

u dërgua në spital. Dhe patalogjinë ata e konstatojnë. Nga patalogjia janë krye dy 

shërbime në ditë, nuk kanë pranua më shumë. Tani më ne e kemi pas një takim 

me spitalin rajonal të Prizrenit. Dhe kemi arrite që ky numër të rritet dhe tani ka 

filluar në katër në ditë, së paku me na pranua. Përndryshe, ky shërbim që ofrojmë 

ne nuk i takon kujdesit parësor. Dhe ligjërisht nuk i takon. Aq më keq sipas ligjit. 

As radiologjia nuk i takon kujdesit parësor. Ne mund të diskutojmë në qoftë se 

ligji është i mirë apo i keq. Mirëpo, pasi që e dini edhe ju ligjet i bënë Parlamenti 

i Kosovës. Ne jemi pushtet ekzekutiv. Unë pajtohem plotësisht që ndoshta duhet 

me ndërhy në ligj. Sepse ne kemi edhe internista, kemi edhe radiolog. Faktikisht 

vetëm një radiolog e kemi. Mirëpo, të gjithë këta specialistë që nuk të mjekësisë 

familjare, janë deri në pensionim. Si të dalin në pension. Ne nuk kemi të drejtë 

ligjërisht edhe me i zëvendësua. Sepse mundemi me marrë vetëm specialist të 

mjekësisë familjare. Kështu është ligji. Sa i përket mamografisë. Edhe radiologja 
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është njëjtë. Kështu është ligji faktikisht, ne duhet me respektua ligjin. Unë 

pajtohem që mundemi, ndoshta është mirë me ndërrua. Po deri sa nuk ndërrohen 

ne duhet me respektua ligjin. 595 janë bo ekzaminime mamografike gjatë vitit 

2018. 1069 me Eho, do më thënë me aparaturën e Eho-së. Mesatrja i bie për muaj 

137. Dikush më tha se pse punon radiologu me orar të shkurtuar. Sipas ligjit, 

radiologjia është vend që është me rrezikshmëri. Dhe sipas ligjit punon me orar 

të shkurtuar. Ashtu e ka përcaktuar ligji. Nuk e kam përcaktuar unë. Sepse 

llogaritet si vend me rrezikshmëri, për shkak të rezeve të rëntgenit. Në shkurt të 

këtij viti mamografia ka krye 204 shërbime. Gati është dyfishuar në raport me 

mesataren gjatë vitit 2018. Mirëpo kaq janë kushtet, kaq janë mundësit. Një 

radiologje punon. Dhe punon për shkak të ligjit edhe me orar të shkurtuar. Prandaj 

nuk mundemi më shumë me bo në këtë aspekt.  

 Osman Hajdari, drejtor i Administratës: Çështjen që e ngriti kuvendari 

Alush Shala, lidhur me memorialin. Për çështjen e Komandant Drinit, është në 

fazën e vlerësimit. Në bazë të informatave që kam, ka mundësi mu shty për një 

periudhë të caktuar kohore. Sipas dispozitave ligjore. Për shkak se disa aplikant 

kanë aplikua në formë elektronike. Edhe në konkurse të vlerësimit sipas 

procedurave konkurruese oferta duhet me qenë në fizike. Kështu që ka pas disa 

që kanë shkua në formë elektronike. Kështu që do ta vazhdojmë. Po mendoj që 

është bo një punë jashtëzakonisht e mirë aty. Pres pas këtij vazhdimi, nëse 

komisioni vendos ashtu, dojmë me marrë shpejt një epilog. Edhe gjatë muajit 

mars mundemi me pas si temë e parë të projektit. Po shpresoj që brenda pjesës së 

parë  të vitit duhet me pas edhe kompaninë e cila ka me implementua projektin. 

Sa i përket çështjes të Skënderbeut. Edhe aty është bo një punë jashtëzakonisht e 

madhe. Mirëpo siç e dini edhe ju kuvendarët, dhe disa drejtorë. Ka procedura 

prokuruese, s’ka pas buxhet të planifikuar. Kemi vendos për secilin memorial, e 

para me pas një projekt. Pastaj me qenë me një kod buxhetor. Pastaj me vazhdua 

procedurat tjera. Besoj që ish drejtorët e dinë që kjo merr kohë. Edhe për çështjen 

e shtatores së Adem Jasharit është e njëjta problematik. Janë trajtua lokacionet. 

Janë trajtua pozicionet buxhetore. Edhe hartimi i projekteve. Jemi duke punuar 

intensivisht që këto tri memoriale me pas një epilog. Po ashtu edhe për 

memorialin e Krushës së Vogël. Nuk pata ndonjë farë pyetje drektë. Një pyetje e 

ka ngritë Hazizi në opinion edhe e falënderoj. Edhe ne drejtorët duke mos pas 

hapësirë në aspektin publik me i trajtua problemet. Është e vërtetë që zyra e vendit 

në Gjonaj. Diku në mars bashkë me kryetarin e komunës, kemi premtuar, 

personalisht kam premtua që do të funksionaliziohet. Po si drejtor, si njohës i 

procedurave prokuruese dhe teknike. Kam konsideruar që një projekt i cili ka 

planin teknik, ai duhet me u funksionalizua shumë shpejt. Ashtu s’ka ndodh, jo 

veç me zyrën e vendit në Gjonaj. Po me shumë projekte po kemi jashtëzakonisht 
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probleme. Është pranua një objekt në bazë të një konkursi që ka qenë i shpallur. 

Aty tre muaj ditë kemi pas telashe me çështjen e KEDS-it, për të cilët edhe ju 

keni qenë të informuar. Keni dhënë kontributin e juaj. Pastaj kemi pas probleme 

me qasjen në kanalizim. Kemi pas problem me qasjen brenda strukturës të 

objektit. Nuk është paraparë ofrimi i shërbimeve për qytetarë. Pastaj kemi pas 

telashe edhe me rrjetin e internetit. Në projekt nuk është paraparë interneti. Kemi 

pas problem me çështjen e nxehjes. Nuk është paraparë nxehje. Dhe diku në 

shtator krejt plateja në ato objekt kanë 30-40 cm. në ujë. Këto kanë qenë 

problemet për të cilat ndoshta unë si drejtor nuk e kam adresuar në publik. Po nuk 

është problemi veç këtu. Ne kemi problem në çdo procedurë prokuruese. Kemi 

problem me kontratën e sigurimeve. Pesë muaj ditë një organ i një niveli qendror 

aty, që i thonë OSHP. Ta ndal procedurën. Edhe si komunë prej nesër ne nuk 

kemi sigurim fizik. Për shkak të maratonës që ata dinë me i bo, ka 60, 70 e 80 

ditë. Edhe faktikisht si institucion nxjerrin telashe. Ne e kemi një prej projekteve 

më të mëdha si Kosovë One stop shop. Projekt i Ministrisë të Administratës 

Publike. I cili ka pas me u funksionalizuar në janar, në fund të muajit. Edhe javën 

e ardhshme pritet ndoshta me shkua në procedura tenderuese. E cila ka prapë 

telashe si administratë komunale. Së paku pas krejt këtyre problemeve të cilat i 

kemi, i kemi gjet, po vazhdojnë me qenë. Do më thënë edhe në projekte të reja. 

Shumë herë, komuna, drejtoritë i kryejnë obligimet e veta. Edhe mbesësh peng i 

procedurave edhe i disa mekanizmave të nivelit qendror, të qesin telashe. Edhe ti 

duhesh me u ballafaqua. E kemi pas çështjen e trajtimit të pagave. Pesë muaj ditë 

për teke të një individit nuk janë ekzekutua, pesë muaj ditë. Ju ka tek një individit 

atje. Mos me ekzekutua, edhe s’është ekzekutua. Edhe nuk ke pas ti mekanizma 

tjerë. Duke informuar edhe ministrin, edhe Kryeministrinë edhe krejt, prapë 

s’është ekzekutua. Në janar është zbatua, me rekomandimin edhe me ligjin e ri 

2018. Që kjo është situata. Kemi probleme në secilën procedurë. Te kiosqet, një 

leje pret p.sh. tetë muaj ditë prej ministrit me vendos në kufi. Po me kryetarin e 

komunës kemi premtuar që kemi me vendos. Se është zgjidhje për qytetarët e 

krejt Kosovës. Edhe ti bllokohesh. E pretë një leje ta zëmë te pasaportat katër 

muaj ditë. Ti si institucion nuk mundesh. Ke shumë projekte, ish drejtorët e dinë 

shumë mirë. Ku ta zëmë një firmë projektuese ka projektua edhe ka lënë diçka 

keq. Për me intervenua ti aty, faktikisht ti duhesh me pritë një procedurë 

tenderuese se s’ke mundësi me shtua buxhet. Në shumë projekte ne duhet me 

investua prapë. Ose në riparim ose në rinovim. Krejt çka jemi duke dashtë me bo 

në këtë periudhë është që secilin projekt me analizua në detaje. Mos me mungua 

asnjë detaj. Më mirë le të ka vonesë. Po kur të pranohet teknikisht. Qoftë zyre e 

vendit, qoftë AMF, qoftë shkollë, qoftë terren sportiv. Mos me pas telashe. Ne 

kemi arkiv elektronike, që s’është funksionale. Janë 72.000 € të dhëna. Kontrata 

është përmbush. Po nuk janë paraparë të gjitha paramasat teknike se si kanë me 
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u funksionalizuar. Janë disa zyre të vendit jashtë. Edhe kemi problem me 

funksionalizuar. Nuk është marr leje prej AKI-së, prej ministrisë. Që është dashtë 

është obligim ligjor. Se nuk mundesh si institucion me dal jashtë rrjetit të sistemit 

Qeveritarë. Edhe faktikisht tash AKI-a është shumë në rregull në këtë drejtim. 

Është një arkiv elektronike qendrore. Që faktikisht ajo nuk mundet ju qas. Edhe 

problemet tjera, tash mos ta ngarkoj. Secili projekt kapital, po foli për 

administratën me shumë kompetencë. Në secilin projekt ka telashe. Edhe ti s’ke 

çka me bo me komisione me çështje teknike, me çështje të procedurave. Krejt çka 

mundemi me dal tash në fund. Për asnjë projekt s’mundemi me premtua për kohë. 

Se nuk varët shumë prej neve. I teket dikujt atje në organe, edhe ta ndal pesë, 

gjashtë muaj ditë procedurën. Rasti më flagrant është me sigurimin edhe me 

mirëmbajtjen e objektit. Kur dihet, ka shkresa zyrtare sene fund të fundit janë 

objekte të institucioneve. Ku thjesht kërkohet siguria e objekteve. Edhe ty, 

faktikisht tre individë atje, marrin vendim pas 60 dite ta qojnë lëndën në 

rivlerësim. I jep të drejtë një tjetrit mu ankua. Shkon edhe gjashtë, shtatë muaj. 

Edhe ne mbesim tash si institucion një vit pa sigurim. Tre muaj ditë e kemi nis 

procedurën, para se mi skaduar kontrata. Le që ka kalua ajo, edhe tre muaj pas 

mbesim edhe nuk e zgjidhë problemin. Nuk ka të bëjë këtu shumë me parti 

politike. Këtu ka të bëjë me individ në këtë shtet që nuk janë të përgjegjshëm. 

Pak ka rëndësi partia politike, krejt të partive politike janë. Qeto ligjet e mira që 

i kemi na e kanë pru qeshtu situatën. Me intervenua aty p.sh. me 1.000 €, ti 

s’mund e qesësh. Ja 6.000 – 7.000 €, duhet me pas një koetim. Për projektin e 

njëjtë. Automatikisht auditori duhet me të bo vërejtje. Projekti i njëjtë që ka qenë 

funksional, ti prapë ke investua në atë projekt. Do më thënë s’ka qenë planifikimi 

i mirë, s’ka qenë projekti i mirë. Edhe këto probleme janë evidente. Për një vit e 

sa po folët këtu veç për koncept. As një send nuk folët për projekte të caktuara. 

Zakonisht rreth punësimit jemi duke u marrë. Është bo temë për një vit e sa. Po 

nuk po folim për projekte kapitale. One stop shop e qetë administratën komunale 

bajagi në sfidë. Krejt përgatitjet që tetë, nëntë muaj ditë, jemi duke i bo si komunë. 

Mu zhvendos krejt stafi, mu zhvendos objektet, mu zhvendos shënimet. E dimë 

qysh e kemi çështjen e gurbetqarëve ne gjatë vitit, gjatë muajit korrik edhe gusht. 

Edhe janë të vetëdijshëm. Po jo tash pa vullnetin e ministrit. Shumë ka vullnetin 

e ministri me krye projektin. Po janë disa zyrtarë atje, që në procedura hartuese, 

e kanë vonua procesin. A është në rregull, është në rregull. A kanë afat ligjor, 

kanë afat ligjor. Qeto janë problemet Haziz. Ne obligimet tona i kemi krye me 

përgjegjësi. Nuk përjashtohet mundësia edhe me i mbyll zyrat e vendi. Se Alush 

Shala e lypi një në “11 Mars”. Nuk bëhet në “11 Mars” hiq. Ne jemi duke pas 

problem dy zyra të vendit që i kemi bo. I kemi gjashtë, shtatë kioske në bazë të 

analizës që e kemi bo, për përfitimin e certifikatave. Faktikisht nuk ka nevojë në 

shumë lagje mu vendos ato. Madje edhe një ja kemi dhurua Mamushës. 
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Shërbimet e ofiçarisë në Gjonaj jepen. Atje zyrtari punon, pavarësisht kushteve. 

Ne jemi duke fol për një objekt të ri. Që menaxhmenti i kaluar e ka planifikua. 

Mirë që e ka planifikua. Ju ka dështua si projekt që tri vjet që është bo. Se aty ka 

pas një plan dinamik, që s’është përcjell në rregull. Ndoshta edhe ju ka qenë 

dashtë me insistua edhe në atë kohë kur ka fillua me u ndërtua. Edhe bashkë me 

ty, e dish fortë mirë që tre muaj ditë. Veç një leje të KEDS-it për me lidh rrymën. 

Se s’është paraparë rryma. Nuk është paraparë kanalizimi. 

 Kryesuesi: Drejtor, të lutëm përmbylle, se veç ka kalua koha. 

 Hajdari: Nuk është problem i drejtorit, me u marrë me kanalizimin. Që se 

ka paraparë as projektuesi, as menaxhmenti i kaluar, as ju atje keni pas mundësi 

me iniciua. E ke pas telashin e rrymës ty problem në vete. E ke pas ujë është 

mbush gjysmë metër, sa i kemi vendos tavolinat. Është prish krejt plafoni bashkë 

me mure. Dhe është dashtë me intervenua me një zyre të vendit 25.000 €. Janë dy 

zyra të vendit, tash po foli publikisht. Që janë planifikua në këtë qeveri, në Reçan 

edhe në Mushnikovë. Që në fazën e hartimit të projektit, që kanë me qenë. Nëse 

rastësisht ato dy zyre të vendit kur përurohen, kur pranohen teknikisht. Janë me 

qesi telashe, nuk rri drejtor. Po s’duhet me ndejë as kryetari i komunës tani. Janë 

projekte të cilat kanë lënë  telashe jashtëzakonisht, me të cilat jemi përballë. 

Shtatë, tetë kioske i kam Sulltan edhe Ilir. Tri janë funksionale. Edhe katër me i 

funksionalizuar na vejnë minimum edhe nja 5.000 €. Edhe i dini procedurat 

prokuruese qysh shkojnë. Edhe përgjigjet se na, me thënë të drejtën në këto 

media, këto portale nuk kemi shumë hapësirë. Disa po e shfrytëzojnë këtë punën 

e portaleve. Janë do komente. Mendova se në asamble duhet me debatua. E tash 

kemi vendos qeshtu me debatua. Çdo problem, qoftë nevoja edhe dhjet minuta. 

Se s’kemi qasje tjetër. Edhe në fund të fundit asamble është. 

 Kryesuesi: Për përgjigjet tjera, tu kisha lut drejtor me shkrim, që do ti 

marrin anëtarët e kuvendit në mënyrë më të informuar. Drejtor faleminderit, tash 

kjo është shndërrua në debat. 

 Fejz Kabashi, drejtor i Drejtorisë së Mirëqenies Sociale: Sherifja ka 

bërë pyetje. Sherife me të njoftua, nëse s’ke arrite me hy në faqe të komunës. E 

kam bo raportin, që edhe ma ke lyp shumë herë. Jam mundua mi dhënë të gjitha 

detajet, që di edhe që mundem. Aty përfshihen edhe prej këtyre që ti i ngrite. Por 

shpejt do ti sqaroj nga pak. Në lagjen Petrova janë katër lamela. Dy prej tyre unë 

i kam gjet edhe të pranuara teknikisht. Dhe qytetarëve ua kam dhënë çelësat, dhe 

jetojnë në to. E kemi rregulluar infrastrukturën, atë mangësinë që ka qenë. Edhe 

janë funksionale dy. E treta për fat të keq përkundër premtimit nga punë kryesi 

që të ma kryen. Nuk ka arrit me krye. Po tash e kam premtimin e radhës, që në 

pranverën e hershme do të përfundoj. E kemi inspektua, është shumë afër 



23 
 

përfundimit. Edhe ajo do të funksionalizohet shumë shpejt. E katërta është në 

ndërtim e sipër, është brenda dinamizmit. Më thënë të drejtën për të katërtën e 

kemi bo një vërejtje pothuaj përfundimtare. Kemi vlerësuar pak si ngadalë. Po 

tash është zotua punë kryesi edhe do ta përfundoj. Shtëpia e pleqve për fat të keq, 

ka qenë e planifikuar edhe për këtë vit. Edhe mjete buxhetore s’ka pas të 

mjaftueshme. Me pas, pas mundësi punë kryesi me krye në vitin 2018. Kështu që 

edhe ajo përfundon në vitin 2019. Edhe ajo që nuk është në raport është e 

Farmakosit. Kanë ngel pesë familje që s’kemi pas opsion ku mi dërgua. Ato pesë 

familje kur të formohet komisioni për te lamela katër. Ne do t’ia rekomandojmë 

komisionit që këto pesë  familje me qenë si prioritet për aty. Edhe shpresojmë që 

meritojnë edhe i plotësojnë kriteret. Edhe vetëm në këtë formë mund ti 

rregullojmë ato familje. 

 Ehat Oreshka, drejtor i Drejtorisë për Kulturë, Rini dhe Sport: Unë 

desha të filloj diskutimin në lidhje me 17 Shkurtin. Që u përmend në fillim të 

debatit. Sa i përket ditës të Pavarësisë së Kosovës. Ka pas shumë organizime, 

shumë aktivitete. Kemi pas rreth 2000 persona që kanë qenë të involvuar në këto 

aktivitete. Kemi pas mbi 400 fëmijë të shkollave të sportit, kanë bërë parakalimin 

në qendër të qytetit, si simbolikë të formimit të Ushtrisë së Kosovës. Pastaj kemi 

pas dy ditë më radhë në bibliotekën e qytetit, aktivitete me fëmijë. Pastaj më 15 

shkurt kemi pas edhe koncertin e pavarësisë, salla ka qenë e stërmbushur me 

shikues. Pastaj datë 17 e kemi pas ekspozitën e pikturave. Piktorë të njohur të 

qytetit të Prizrenit. Ora letrare po të njëjtën ditë, ka qenë e organizuar. Dhe në 

fund ka qenë edhe shfaqja teatrale, në Teatrin e qytetit, që ka qenë një interesim 

shumë i madh i qytetarëve të Prizrenit për këtë shfaqje. Për me vlerësuar nivelin 

artistik, apo nivelin e organizimit të aktiviteteve. Duhet e qenë prezentë nëpër 

këto aktivitete me pa se çka po ndodh. Se të gjitha këto aktivitete kanë ndodh në 

Prizren. Nuk a ka qenë dikush prej parashtruesit e pyetjeve me pa se ka ndodh. 

Edhe me krahasuar Prizrenin me Graçanicën, unë më të vërtetë nuk kam parë. 

 Pika e katërt: 

 Informatë rreth raportit të zyrës së Prokurimit, për vitin 2018. 

 Kryesuesi: Ftoj Isa Osmankaj ta merr fjalën, që ta jap një prezantim të 

shkurt para Kuvendit. 

 Isa Osmankaj, përfaqësues i zyrës së prokurimit: Zyra e prokurimit, ka 

filluar aktivitetin e saj, si dy vitet tjera paraprake. Edhe në vitin 2018. Dhe si 

pikënisje ka pas planifikimin e prokurimit. Në vitin 2018, që është hartua nga 

ekzekutivi i mëhershëm. Nuk është hartua nga ky ekzekutiv. Po nga ekzekutivi 

paraprak. Ka ndodh ndërrimi i pushteteve në komunën e Prizrenit. Është bërë 
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ndërrimi i stafit, konkretisht i ekzekutivit. Dhe drejtorët që janë emëruar nëpër 

poste, ju ka dashtë një kohë me u familjarizua edhe me punën. Po edhe me të 

gjitha projektet të cilat kanë qenë të planifikuara për drejtoritë përkatëse. Por që 

kanë qenë të planifikuar nga një staf tjetër. Këtë e thash për me arsyetua një 

shkallë të përqindjes. Që planifikimi i prokurimit në është realizua 100% ashtu 

siç ka qenë i planifikuar. Por sipas shënimeve që ju kam ofruar edhe juve është 

realizuar diku 70%. Ky nivel i realizimit të planifikimit të prokurimit 70%. 

Ndikim në këtë ka pas edhe mungesa e projekteve ekzekutive. Njohësit e lëmisë 

së prokurimit e dinë që, asnjë aktivitet i prokurimit, nuk guxon të iniciohet dhe të 

realizohet, implementohet. Dhe se ai projekt paraprakisht duhet të ketë një projekt 

ekzekutiv. Për të cilat projekte pra nuk ka pas projekte ekzekutive. Kanë qenë në 

fazën e hartimit të këtyre projekteve. Dhe kjo ka shkaktuar edhe vonesën. Prandaj 

thënë në një zhargon. Motorët për realizim të projekteve për 2018, janë ndezë pak 

me vonesë në komunën e Prizrenit. Megjithatë, është bo një punë e mirë. Dhe 

kemi arrit që diku 70% të projekteve ti realizojmë. Vlera e përgjithshme e këtyre 

projekteve, e kontratave të nënshkruara deri më 31 dhjetor të 2018. Është 

9.296.064,20 €. Pra kjo është vlerta totale e të gjitha projekteve. Si projekte ma 

më peshë, mundem mi cek disa. Një ndër to ka qenë edhe nënshkrimi i kontratës 

për përfundimin e punimeve te parku i biznesit. Kjo është kontrata e fundit. Janë 

realizua, janë nënshkrua gjashtë kontrata deri më tani. Është faza e gjashtë. Dhe 

sipas para masave dhe sipas planit ekzekutiv, kjo është faza finale për realizimin 

e punimeve te parku i biznesit në Prizren. Pastaj në buxhetin e komunës së 

Prizrenit. Si një infuzion, një kyçje të mirë, e kanë bo edhe disa prej ministrive. 

Një ndër ato projekte mundemi me cek projektin për rregullimin e infrastrukturës 

në fshatrat e Lumëbardhit. Dikush e ngriti këtu një shqetësim, në cilat parcela 

është ndërtua kjo. Ne i kemi nënshkruar kontratat për ato. Kontratat janë në 

realizim. Çka është intervenua. Është intervenua në infrastrukturën rrugore, në 

terrene sportive dhe në objektet e kulturës. Konkretisht, ekskluzivisht në fshatrat 

e Lumëbardhit. Vlera e krejt këtyre projekteve është mbi 500.000 €. Ndërsa një 

kontratë që ne e kemi nënshkruar është diku rreth 418.000 €. Pastaj, shtegu  

atletikës, është një projekt i ndihmuar prej Ministrisë së Kulturës, që është një 

vlerë bukur e madhe. Është projekt që është në realizim. Kontrata është 

nënshkruar dhe përfshinë një punë bukur voluminoze. Për tu realizuar një projekt 

i kulturës. Ndërtimi i shtegut të atletikës në komunën e Prizrenit. Rreth 380.000 

€ është. Zyra e prokurimit përmes angazhimit për realizimi e këtyre projekteve, 

është ballafaquar shumë natyrshëm edhe me probleme tjera, edhe me kërkesa 

tjera. Një ndër ato, kanë kërkesat për rishqyrtim. Ligji i prokurimit i parasheh 

kërkesat për rishqyrtim të vendimeve, që nxirren në lidhe me punën e zyrës së 

prokurimit. Po ju them se në përqindje 12% të gjitha projekteve janë ankimua në 

njëfarë forme. Dhe po lexoi edhe me shifra si ka qenë epilogu i këtyre ankesave. 
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Pra 22 kërkesa për rishqyrtim i kemi pas gjatë gjithë vitit. Në përqindje prapë po 

ju them i bie 12%. Prej këtyre kërkesave të gjitha kanë marrë përgjigje. Po janë 

dy mundësi, kërkesa për rishqyrtim ose refuzohet si e pa bazuar. Ose aprovohet 

dhe pastaj janë fazat tjera që qojnë deri te nënshkrimi i kontratës me parashtruesin 

e kërkesës. Prej këtyre 22 kërkesave. 20 kërkesa janë refuzua si të pa bazuara. Pra 

ka mbet në fuqi vendimi i komisionit që ka bërë ofertën. Dhe vendimi paraprak i 

autoritetit kontraktues. Ndërsa ju është dhënë e drejtë dy kërkesave për shqyrtim 

dhe lënda është rivlerësuar. Faktikisht është prish vendimi i mëhershëm për 

dhënie të kontratës. Dhe është nxjerrë një vendim tjetër. Gjë që edhe ka rezultuar 

me sukses. Prej këtyre 20 refuzimeve për të gjitha këto janë parashtruar ankesa 

në organin shqyrtues në OSHP të famshëm, qysh po e quajmë. Edhe Osmani e 

quajti më herët. Edhe pastaj në OSHP kur parashtrohet ankesë, autoriteti 

kontraktues më nuk është vendimmarrës. Por çdo gjë varët prej vendimit që do ta 

sjell OSHP-ja në lidhje me atë. OSHP-ja edhe këtu kemi pas një fat, jo fat po 

është vlerësuar si punë e denjë, ajo që kemi bo ne. I ka refuzua si të pa bazuara 

16 ankesa. Ndërsa 4 ankesa i ka kthye në rivlerësim. Edhe aty thjesht nuk është 

nënvlerësuar puna e jonë. Por është dashtë që të kompletohet oferta. Të 

kompletohet dokumentacioni pastaj shkohet në rivlerësim. Gjatë kësaj periudhe 

janë nënshkrua katër aneks kontrata. Ligji për prokurim publik lejon në raste kur 

gjatë ekzekutimit të punimeve. Gjatë kryerjes së shërbimeve, dalin punë të 

paparapara. Të cilat në fillim nuk kanë mund të planifikohen. Ligji për prokurim 

publik i lejon aneks kontratën. Në vlerën deri në 10% të vlerës totale të kontratës 

të projekteve. Janë nënshkruar katër aneks kontrata. Komuna e Prizrenit nëse 

hyni, ata që kanë qasje e prokurimi, të gjithë tash keni. Është komuna me më pak 

aneks kontrata në Kosovë. Çuditen edhe ata monitoruesit. Ne kemi edhe sektor 

në KMPP që monitoron punën edhe ata habitën, qysh në komunën e Prizrenit ka 

kaq pak aneks kontrata. Nuk jemi ithtarë të aneks kontratave. Prandaj edhe jemi 

mundua në me e zvogëlua numrin e tyre. E kemi pru deri në katër. Vlera e tyre 

është 62.340 €. Përveç projekteve të përfunduara, pra kontrata që janë nënshkrua 

deri në 31.12.2018. Kanë mbete edhe dhjetë projekte në procedurë. Pra janë 

projekte që kanë fillua. Janë iniciuar procedurat në 2018, po kanë mbet të 

finalizohen në vitin 2019.  

 Xhavit Ukaj (LDK): Z. Osmankaj na tregoj që në vitin 2018, drejtorët 

vonë i kishin ndezë motorët. Desha ta di sivjet pse i kanë ndezë. A i kanë ndezë 

me kohë, apo vazhdojnë me të njëjtin avaz. 

 Dafina Alishani: Unë e kam vetëm në pyetje me e-prokurimin. Të gjithë 

operatorët ekonomik e kanë informatën që duhet të regjistrohen në e-prokurim. 

Po fatkeqësisht në veb sajtin e komunës së Prizrenit nuk ka asnjë vegës e cila të 

drejton në e-prokurim. Kështu që ju kisha lutur me vendos edhe këtë, po vegëzen 
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që i drejton cili do operator ekonomik që është i interesuar për tenderim në 

komunën tonë. Ta kenë informatën në veb sajtin e komunës së Prizrenit. 

 Osmankaj: Sa i përket pyetjes së Xhavitit. Pas miratimit të buxhetit në 

Kuvendin e Kosovës. Mund t’ju them që qysh në ditën e parë janë parashtrua diku 

katër kërkesa. Për inicim të procedurave për realizim të projekteve. Pra padyshim 

sivjet janë ndez motorët me kohë. Kemi pritë vetëm miratimin se të gjithë jemi 

në dijeni se pa miratim të buxhetit, nuk edhe të realizohen projekte. Jemi në kohë, 

jemi shumë mirë. Drejtorët tash për me realizuar një projekt, duhet fillimisht ta 

kenë projektin ekzekutiv. Kanë filluar me i sigurua projektet, mi sigurua para 

masat edhe çdo gjë është në kohë. Sa i përket e-prokurimit. Informatë ndoshta 

mund të ju shërbej edhe operatorëve po edhe të pranishmëve këtu të interesuarve. 

Prej 1 janar 2019, sipas vendimit të KMPP, më nuk aplikohet me zarfe. Nuk ka 

më oferta që pranohen në letër, në asnjë institucion të Republikës së Kosovës. 

Duke filluar për të gjitha vlerat pra. Përpara ka qenë e klasifikuar vlera. Ndërsa 

prej 1 janarit 2019, të gjitha aplikimet duhet të bëhen te e-prokurimi në formë 

elektronike. Lidhja, unë do ta inicioj këtë tek stafi teknik. Që të krijoj një lidhje, 

që prej veb faqes së komunës së Prizrenit, të kenë lidhje të e-prokurimi. Aty duhet 

me pas shumë pak njohuri me shkencën me teknologjinë, për mu kyç. Edhe aty 

shihen të gjitha ato. Zyra e prokurimit përveç që ka obligim ti ngris të gjitha 

kontratat të gjitha njoftimet. Ai është obligim ligjor. Po obligim ligjor është edhe 

të njëjtat ti ngris edhe te veb faqja e komunës. Kështu që çdo gjë që e shihni te 

prokurimi për komunën e Prizrenit, lidhur me zyrën e prokurimit. Do ta gjeni 

edhe në veb faqen e komunës së Prizrenit. Me rubrika që caktuara të cilat i kemi 

hap për secilin pozicion veç e veç. 

 Kryesuesi: Faleminderit z. Osmankaj. Faleminderit anëtarëve të Kuvendit 

për pyetjet e tyre. 

 

Pas pauzës. 

 Pika e pestë:  

Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për formimin e 

komisionit Ad Hoc dhe lejimin e shpalljes së ftesës publike për konkurrim 

për anëtarë të Këshillit për Trashëgimi Kulturore të Qendrës Historike të 

Prizrenit.  

Kryesuesi: I cili vije si rezultat i ligjit për Qendrën historike të Prizrenit, 

të Kuvendit të Kosovës. Ku në të parashihet edhe ky mekanizëm, i cili është pjesë 

i këtij ligji. Dhe siç e dini këtij mekanizmi, pra këshillit për trashëgimi kulturore 

tashmë i ka kaluar mandati. Dhe se mbi bazë të ligjit, Kuvendi duhet të nis 
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procedurat për zgjedhjen e anëtarëve të rinj të këtij këshilli. Pra fillimisht bëhet 

shpallja e ftesës publike. Për të gjitha ata të cilët e plotësojnë kualifikimin e 

nevojshëm për të qenë anëtar të këtij këshilli. Pastaj në nenin 2 të 

propozimvendimit Kuvendi themelon një komision ad hok, i cili përbëhet prej 

pesë anëtarëve. Dy prej Kuvendit komunal, kurse tre nga shoqëria civile. Dhe në 

nenin 3 të këtij propozimvendimi, këshillit të kaluar për trashëgimi kulturore i 

vazhdohet mandati, deri në zgjedhjen e këshillit të ri. Më qëllim që lëndët që janë 

aty të mos mbesin pa marrë trajtim, e të bllokohet puna në Qendrën historike të 

Prizrenit. Dhe se për këtë vendim sigurisht që do të kujdesët Kuvendi, për ta 

zbatuar, respektivisht kryesuesi i Kuvendit.  

Alush Shala: Ne edhe në KPF-ca e kemi diskutua këtë çështje. Dhe 

rrjedhimisht edhe e kemi lënë që të është temë diskutimi edhe nga kuvendarët 

këtu. Dhe mundësisht nga njerëzit më profesional të kësaj lëmie. Por edhe në 

dokumentet që i kemi ne, shkruan aty për vazhdimi e këtij këshilli ekzistues. Edhe 

fillimisht kisha dashtë që  të merret pëlqimi i vazhdimit deri në zgjedhjen e 

ardhshme të këtij këshillit ekzistues. Për shkaqe siç edhe ju e dini, edhe drejtoritë 

përkatëse e dinë që ka kërkesa mjaftë të mëdha. Dhe kurrkush s’është në gjendje 

me ia dhënë një përgjigje. Prandaj fillimisht kisha kërkuar që të marrim një 

vendim për t’ia vazhdua mandatin. Edhe pastaj ti propozojmë edhe emrat për të 

cilët komisioni do të formohet. 

Kryesuesi: Po, kjo është edhe pjesë e vendimit. Pra propozimi për t’ia 

vazhduar mandatin. 

Sinan Alija (Nisma Socialdemokrate): Z. Kryesues, para se me bo 

votimin e këtyre anëtarëve të komisionit. Desha diçka të them sa i përket 

rëndësisë të këtij komisioni. Nuk jam pretendent as i ligjit as i legjislacionit, por 

po flas për ato gjëra në çka mund të thirrëm. Sa i përket çështjes të trashëgimisë 

kulturore të qytetit të Prizrenit. Në  rrafshin historik, arkitektonik e kulturor. 

Duhet të jemi të vetëdijshëm. Ligjit është diçka tjetër. Koncepti i të ruajtjes edhe 

argumentet ato çka flasin për rrafshin historik e kulturor. Duhet të jenë njerëz që 

vendosin në kategorizimin e tyre, edhe çka duhet ruajtur e çka duhet heq nëse 

janë pengesa të caktuara. Prizreni e dimë në çfarë gjendje është marrë pas luftës. 

Mirëpo tash për qejfe të njerëzve edhe për inate të caktuara. Pavarësisht kush 

qeverisë. Kjo ka qenë edhe në të kaluarën, po edhe sot po vazhdon. Kam vërejtje 

të caktuara, sa i përket organizatave joqeveritare. Nëse nuk janë njerëzit 

kompetentë, nuk bënë me gjëra edhe teza të caktuara e ide thuaja se krejt banale. 

Me pengua çështjen e zhvillimit edhe menaxhimit të një qeverisje, e cila kishte 

mund me bo punë. E mos me bo pengesa të caktuara, me nene e me ligje, jo 

përcakto këtë, jo këtë e jo kjo tjetra. Duhet pastrua qyteti, prej mbeturinave. Unë 
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i quaj kështu. Ka shumë mbeturina brenda qytetit. Na mbyti bërlloku na mbyti 

lloçi. Ne nuk e kemi granitin e Italisë këtu. Janë disa gjëra që janë bo me lloçin e 

kësaj toke. Nuk i qëndrojnë kohës. Nuk janë vlera. Nuk e kanë kuptimin e një 

vlere të caktuar historike. Janë shtëpi, janë objekte. Nëse dojnë rrënua ato, duhet 

me u rrënua. Së paku të ruajmë jetën e qytetarëve të fëmijëve edhe njerëzve që 

lëvizin rreth tyre. Bëjë kërkese që ky komision le të jetë i vetëdijshëm për atë. 

Thash edhe njëherë, nëse nuk mund ti përcaktojnë. Thirrni njerëz që janë 

kompetent që thirrën prej rrafshit teknologjik, e historik e kulturorë, e 

arkitektonik. Ti marrim këto, ta krijojmë njëfarë programi të caktuar. Ta dimë se 

çka ruhet në këtë ruajtjen e trashëgimisë tonë. Çka ka qyteti thjesht. Unë i di 

vetëm nja shtatë, tetë objekte a dhjetë sa janë kryesisht. Po i përmendi: Xhamia e 

Sinan Pashës, kemi tyrbe të caktuara. Është kisha katolike, kisha ortodokse. Janë 

disa gjëra që i kanë krijua me kohën. Pjesa tjetër janë në vitet 50-ta. Mos të 

harrojmë, nuk kemi çka me ruajt. Po flas për Tiranën, nëse ka njerëz kompetent 

që janë pak sa i përket kësaj janë më larg nesh. Qelin sheshe e qelin qytetin. Nuk 

lënë gërmadha. Se ne mbetem pykë me këtë qytet. As s’po mundemi rrugë me 

qel. As s’jemi ka mundemi institucione përkatëse që ka nevojë ky qytet. Kund ti 

s’mundesh me ngritë një muze të caktuar. S’ke muze, as historik, as teknologjik, 

as arkeologjik. Nuk ke muze. S’po flas për shkencën. Duke u nis prej muzeve të 

caktuar, drejtime të caktuara përkatëse që lidhet jeta qytetare. Fëmijët tanë dalin 

e shëtitin nëpër rrugë. Nuk kanë pika të caktuara ku munden, shkojnë mësojnë 

diçka prej njerëzve që kanë dhënë, për me mund ata me ngritë vetëdijen e vetë 

qytetare dhe civilizuese. Ne tash çka po shohim, qohet si më thënë grup i caktuar. 

Tash a ka a s’ka interes nuk po dua me hy në atë. Mirëpo të jetë më funksional 

edhe më praktik edhe më nacional. Kur të vije puna që me mund një qeverisje e 

caktuar mi dyert edhe rrugën qel. 

 Dafina Alishani: Në takimin për KPF-ca, bashkë me anëtarët u dakorduam 

që përveç zgjatjes së mandatit të komisionit të kaluar. Kemi kërkuar edhe një 

raportim, për punën çka kanë bo deri më tani. Dua t’ju pyes juve a keni pranua 

ndonjë raportim pas mbledhjes së KPF-së. Dhe nëse po, a keni mundësi me nda 

me neve. 

 Kryesuesi: Po ka ardhur raporti dje prej këshillit për trashëgimi kulturore. 

Raporti është në gjuhën shqipe dhe e dini si pikë e rendit të ditës për me u fut 

këtu. Duhet për mi kalua këtë afatin ligjor, edhe procedurat e përkthimit. Ne 

raportin e kemi, mundemi me shpërnda, por është vetëm në gjuhën shqipe. Ose 

mundemi me lënë me  diskutua raportin në mbledhjen e ardhshme. Që në parim 

edhe ashtu e lamë. Por këshilli e ka dërgua raportin.  
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 Shkodran Kryeziu (PDK): Po edhe unë e pata të njëjtën pyetje, për 

raportin. Se ata me ligj çdo tetë muaj duhet me raportua në Kuvend. Tash te ky 

komisioni që është formua. Ky ka me bo përzgjedhjen e tre anëtarëve të shoqërisë 

civile apo. Edhe sa anëtarë tjerë kanë me qenë në këtë Këshillin për trashëgimi?  

 Kryesuesi: Komisioni që po e formojmë, tash do ta ketë përsipër 

procedurën e përzgjedhjes dhe pranimit të aplikimeve. Kur ti dorëzojnë aplikantët 

këtu CV-në e tyre, intervistën e tyre ka me krye ky komision. Pastaj komisioni e 

ka për obligim për me i zgjedh tre më të mirët. Edhe ata emra nëse nuk jam gabim 

vijnë edhe njëherë në Kuvend. Pra përzgjedhjen që ka me bo ky komision, të 

këtyre aplikatëve. Tre më të mirët që poentohen më së shumti, do të bihen në 

Kuvend. Prandaj kërkohet që ky komision të jetë mundësisht në përbërje 

profesionale. Ose kanë njohuri në këtë çështjen e trashëgimisë kulturore. A jam i 

qartë. Mirë, po vazhdojmë ne me dy anëtarë të Kuvendit, që të jenë pjesë e këtij 

komisioni. Dhe sipas një zakoni, shkojmë me propozimin e PDK-së, si parti e 

parë. Edhe propozimin në këtë rast të partisë së dytë. 

 Shkodran Kryeziu: Ky komision sa anëtarë do ti ketë për trashëgimi. Se 

ne tash jemi duke votua vetëm për me bo këtë komisionin. Për mi përzgjedh tre 

anëtarë të shoqërisë civile. E këta anëtarët tjerë kur i përzgjedh. 

 Kryesuesi: Ata tjerët janë me ligj të përcaktume. 

 Kryeziu: A ka mundësi me na i cek. 

 Kryesuesi: Në këshillin për trashëgimi kulturore, janë bashkësitë fetare. 

Është kisha ortodokse, e cila me ligj automatikisht e dërgon një emër. Është 

bashkësia Islame e cila automatikisht e dërgon një emër. Kisha katolike. Dhe nëse 

nuk gaboj është në përfaqësues nga zyra komunale për komunitete. Kurse edhe 

tre që përzgjedh ky komision profesionist edhe kompletohet këshilli për 

trashëgimi kulturore. E që pastaj kuptohet në periudha periodike të caktuara e 

dorëzon raportin në Kuvend lidhur me punën e tyre. Nëse nuk ka diçka tjetër 

atëherë po kalojmë tek propozimi. PDK-ja. 

 PKD: Propozon, arkitekten Rreze Hoxha. 

 LVV: Propozon, Ilir Gashin. 

 Kryesuesi: Atëherë 32 anëtarë jemi prezentë në sallë dhe i hedh në votim 

këto dy propozime. Dhe themelimin e komisionit ad hok. 

 Kush është për? – 30. 

 Kundër? – S’ka. 

 Abstenim? – 2. 
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Atëherë konstatoj se me 30 vota për, asnjë kundër dhe 2 abstenim, lejohet 

për formimin e komisionit Ad Hoc dhe lejimin e shpalljes së ftesës publike për 

konkurrim për anëtarë të Këshillit për Trashëgimi Kulturore të Qendrës Historike 

të Prizrenit.   

Pika e gjashtë: 

Shqyrtimi dhe miratimi i akt themelimit dhe Propozim-Statutit të 

Muzeve të Prizrenit. 

Besoj që në materialet të cilat i keni marrë me kohë. Keni pa që fjala është 

që me vendim të Kuvendit të themelohet një institucion kulturor mbi bazën e ligjit 

për institucionet kulturore të Kuvendit të Kosovës. Pra fjala është konkretisht për 

muzetë. Duke u nisur edhe nga gjendja aktuale, ku muzetë nuk janë funksionale. 

Disa muze të cilët janë edhe nën kompetencën e Ministrisë. Kanë problematika 

në lidhje me funksionimin e tyre. Ka ardhur ide që si komunë, ta bëjmë një 

strukturë ligjore, një vendim. I cili do të shërben si ombrellë për krejt këto muzetë 

të cilat e rregullojnë përbërjen e tyre, mënyrën e funksionimit, mënyrën e 

financimit edhe vazhdon me këto organet të cilat përkujdesën për mbarëvajtjen e 

punës së muzeve. Pra ideja është që si Kuvend ta votojmë themelimin pikë së 

pari. Akt themelimin e muzeve të Prizrenit. Dhe pastaj sigurisht pastaj e kemi 

dokumentin Statutin. Icili parasheh edhe mënyrën se si bëhet funksionimi, 

financimi, përbërja etj. etj. Ju e dini që p.sh. e kemi një muze. Këtu mundeni me 

më ndihmua ju nga Hasi që jeni. Muzeu “Shtefan Gjeqovi” në Zym. I cili është 

vërtetë në gjendje jo të mirë. Edhe është i paqartë funksionimi i sajë edhe 

financimi i sajë. Pastaj kemi muzeun në Landovicë. Pastaj ka edhe shumë muze 

të tjera këtu në Prizren. Të cilët janë po nuk funksionojnë. Por edhe ideja e 

themelimit të muzeve të reja. Pse jo nesër pasnesër mos ta ketë edhe zona e Hasit, 

që njihet me trashëgimin e sajë shumë të pasur kulturore. Një muze etnologjik të 

sajë. Apo pavarësisht në Prizren, pse mos ketë një muze për filigranin e gjëra të 

tilla. Ku ideja është që si komunë, së bashku me Ministrinë e Kulturës, kuptohet. 

Ti plotësojmë kushtet e nevojshme. Që Prizreni të aplikoj, të jetë pjesë e rrjetit të 

qyteteve kulturore. Pra si hap i parë është themelimi  i këtij institucioni, statuti. 

Por natyrisht që puna më e vështirë. Do të bëhet, pasi të nis punën konkrete. 

Atëherë e hap diskutimin. 

 Alush Shala: Tani jemi në një pikë mjaftë të rëndësishme dhe me vlera të 

veçanta, jo vetëm për neve si anëtarë të Kuvendit. Por edhe në përgjithësi për 

Prizrenin dhe komunën e Prizrenit. Në veçanti kur e kemi parasysh. Kur Prizreni 

është qytet historik për shqiptarinë. Mendoj dhe kishte me qenë me vlera, dikush 

nga dikasteri i Drejtorisë për Kulturë të komunës. Të del së pari dhe të na sqaron, 

dhe të na tregon përafërsisht për pikat ekzistuese të qendrave muze. Dhe pikat 
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tjera të mundshme për tu bërë muze. Besoj që do të na kishte lehtësuar edhe neve 

punën. Po ndoshta kishte me qenë edhe mirë edhe për opinionin që ta dëgjojnë 

fjalën e pësonit që është përgjegjës për këto pika, që do ti diskutojmë. Pastaj 

ndoshta më mirë do ta kishim edhe ne për pyetje shtesë. 

 Kryesuesi: Po qëndron kjo. Por se muzetë kur i analizon me kompetenca 

prekin po aq Drejtorinë e Kulturës edhe Drejtorinë e Turizmit dhe Zhvillim 

Ekonomik. Do më thënë është bashkëpunimi nëpërmjet dy drejtorive. Sigurisht 

që do ta funksionalizoj këtë vendim ose këtë statut të cilën mund ta votoj 

Kuvendi. Prandaj kjo është iniciativë e Kuvendit. Dhe se në materialet që keni  

marrë. Besoj keni lexua dhe se gjithsesi janë të mirëseardhura çfarëdo sugjerimi 

që keni.  

 Ilir Gashi (LVV): Kam një vërejtje dhe një propozim. Vërejtja ka të bëjë 

me referimin. Kur kemi të bëjmë në llogaridhënie dhe raportim. Çdo herë që është 

cekur raportimi, referohet te komuna e Prizrenit. Propozoj që kjo të ndryshohet 

në Kuvendin e komunës së Prizrenit. 

 Kryesuesi: Në cilin nen më konkretisht. 

 Gashi: E kemi te neni 10 pika 7. Këshilli ia paraqet komunës së Prizrenit, 

së paku njëherë në vit raportin e punës. Pra le të zëvendësohet në Kuvendin e 

komunës së Prizrenit. Eventualisht edhe diku tjetër mundet me pas. Për fat të keq 

nuk i mara shënimet se ku po ceket ajo. 

 Kryesuesi: Po në fakt ashtu edhe duhet të jetë. Këshilli drejtues duhet t’ia 

paraqet, po them komunës së Prizrenit. Po është fjala Kuvendit komunal si organ 

themelues. Se gjithmonë një institucion raporton para organit që e themelon. 

 Gashi: Propozimi tjetër ka të bëjë me misionin dhe vizionin e institucionit 

të muzeve të Prizrenit. Duke u nisur nga definicioni bazik i misionit që ka të bëjë 

me qëllimin e themelimit të një organizate. Unë këtë më shumë po e shoh që ka 

të bëjë me qëllime dhe me objektiva sa me misionin. Prandaj propozoj, nëse edhe 

kolegët tjerë e shohin të arsyeshme. Që misioni të jetë pak a shumë në këtë 

formulim. Ruajtja, studimi dhe ekspozimi i objekteve në vlerë artistike, historike, 

kulturore dhe shkencore. Më qëllim të ruajtjes të kujtesës për  të kaluarën për 

edukimin e brezave të rinj. Dhe për zhvillimin e turizmit. Duhet të jetë misioni i 

muzeve të Prizrenit. Ndërsa te vizioni, pasi me vizion si kuptim bazik kuptojmë 

arritjen e qëllimeve brenda një periudhe të ardhshme. Propozoj që vizioni të 

formulohet në këtë mënyrë: Muzetë e Prizrenit synojnë tërheqjen e vizitorëve për 

ta njohur të kaluarën dhe të tashmen e Prizrenit dhe të banorëve të sajë. Dhe për 

krijuar përfytyrimin për ardhmen. Ndërsa shpjegimi aktual i vizionit, mund të 
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kthehet në atë se si një lloj profili. Kush janë muzetë e Prizrenit, pra kush është 

institucioni i muzeve të Prizrenit.  

 Shkodran Kryeziu: Unë kisha propozua që Kuvendi të formon edhe një 

komision. Pasi që duhet të evidentohen këta muzetë në komunën e Prizrenit. Së 

bashku Drejtorinë e Kulturës dhe të Turizmit. Të jetë pjesë edhe Kuvendi. Se 

kemi shumë muze. Kemi edhe muze të luftës fundit, që duhet ti evidentojmë. 

Edhe si komision të punojmë.  

 Haziz Hodaj: Sigurisht që është njëri prej propozimeve atraktiv. Tani që 

servohet apo na drejtohet. Po mua më së tepërmi po më intereson implementimi 

i këtij vendimi nesër. Edhe çështja buxhetore. A kemi ne në Kuvend pozicion, 

kod buxhetor për implementimin e këtij projekti. Dhe si do të realizohen. Unë po 

e shoh këtu nga të hyrat vetanake. Mirëpo deri sa të bëhen këto. Sigurisht se ka 

një kosto e gjithë kjo. Dhe do duhej për me sistemua për me kompletua gjithë 

këtë staf dhe gjithë këto pika. Më siguri mandej si muze qendrore, mandej ka me 

pas edhe pika tjera, qoftë nëpër regjione, qoftë edhe nëpër qytet. Si 

implementohet ky pa një kosto buxhetore, të siguruara me buxhet konkret për 

implementim. 

 Kryesuesi: Po u përmend edhe komisioni. U përmenden edhe çështjet e 

implikimeve financiare. Kjo është vetëm hapi i parë. Pra njëherë po e themelojmë 

si institucion, së bashku me dokumentin që e rregullon funksionimin e tij. Pastaj 

në komisionet që do ti themelojmë. Në këtë rast në drejtori, të Drejtorisë së 

Kulturës. Aty mund të trajtohen këto çështjet e strategjisë se si do të funksionojnë 

këto. Si dhe implikimet buxhetore. Ajo çka na takon neve. Është që të marrim 

vendim mbi themelimin e tyre. Dhe përcaktimin e formës si do të funksionojnë. 

Kurse çështjet tjera, besoj që do duhet ti kryej komisioni. 

 Hodaj: Kemi një përvojë të keqe në këtë drejtim. Sepse kemi marrë shumë 

vendime, e nuk kemi mund me i jetësua mandej, me i implementua. Qetu është 

problemi. Krejt mungesa e mjeteve financiare. Do më thënë mungesa e kodeve të 

caktuara buxhetore, që ky është problemi. Mos të na përsëriten që marrim vendim 

edhe të mbetet mandej një vendim në letër. Si shumë vendime tjera. 

 Kryesuesi: Këtu do të kërkojmë llogari prej ekzekutivit. Se ata i zbatojnë 

vendimet e Kuvendit. Po ne si Kuvend ne marrim vendime. Zbatimin e bënë 

ekzekutivi. Ajo është çështje, problem i tyre. 

 Behar Begaj: Kryesues unë kam një propozim të ri lidhur me objektin e 

shtëpisë së kulturës në Zhur. Pasi ai objekt kanë kaluar dhjetë vite dhe nuk është 

gjet ende një formë për përfundimin e atij objekti. Kisha kërkuar që ai objekt të 

shpallet muze. 
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 Kryesuesi: Faleminderit. Por unë mendoj që  duhet të përfundoj ai objekt.  

 Kastriot Krasniqi: Unë e kam vetëm një sqarim, me bo pyetje. Komisioni 

a ka mu formua prej kuvendarëve apo prej jashtë? 

 Kryesuesi: Komisioni formohet prej Kuvendit. Secili komision formohet 

nga Kuvendi.  

 Krasniqi: Me anëtarë të Kuvendit a? 

 Kryesuesi: E ke fjalën për këtë pikë apo. 

 Krasniqi: Po. 

 Kryesuesi: Po, po prej anëtarëve të Kuvendit sigurisht. Dëgjo ta ndajmë 

punën. U propozua nga z. Shkodran Kryeziu, themelimi i një komisioni. Ne 

komisionet do ti themelojmë si Kuvend jo vetëm për këtë çështje, në këtë rast për 

kulturë. Po për të gjitha drejtoritë veç e veç. E të cilat varësisht prej kompetencave 

që do ti kenë komisionet. E që ketë punë duhet me rregullua ne me një rregullore. 

Që e rregullon përbërjen, funksionimin dhe kompetencat e komisioneve. Që nuk 

e kemi si Kuvend, për fat të keq. Po që kjo është arsye pse nuk kanë funksionuar 

komisionet. Po këtë duhet ta bëjmë së bashku. Por, po çdo komision Kuvendi do 

ta themeloj.  

 Sinan Alija: Unë desha të lidhëm me kolegun Haziz. E ngriti çështjen e 

financimit edhe si do të funksionon ajo. Mundem me dhënë një informacion që 

ka shumë bashkatdhetar tanë që janë në mërgatë. Që ata kanë interesim 

jashtëzakonisht të madh. Për me bo një muze qendror. Në kuptimin e qytetit të 

Prizrenit. Edhe shtëpitë që pikasën në forma të caktuara muzeale. Në kuptimin e 

simbolikave të caktuara. Me bo një muze qendrorë me një buxhet që kam një 

shifër jashtëzakonisht të madhe. Si muze nuk realizohet vetë. Sigurisht se krejt 

kemi pas rast me vizitua muze të ndryshëm. Të një niveli që realisht e përfaqëson 

krejt regjionin e Prizrenit. Mirëpo aty duhet jashtëzakonisht një fond i madh. 

Mirëpo ka gatishmëri, sidomos prej mërgatës. Ju jap një informacion që janë të 

gatshëm. Mirëpo, ata kërkojnë prej asamblistëve, edhe qeverisjes lokale. Që të 

aprovohet kjo, të kalon kjo si ide. Pikërisht që unë ju përgëzoj për këtë iniciativë. 

Do më thënë gatishmëria e tyre është. Do më thënë një plan prej katër deri në 

pesë vjet, implementimi i sajë. Do më thënë nuk është një punë që mund të folmi 

për një objekt për tri, katër dhoma. Sikur ka shtëpi tjerë, që janë simbolika shtëpi 

muze. Por një muze që do të përfshinë pjesën gjeneralë. Duke u nisur prej 

elementeve historike, të antikiteteve. Nëse ka mbete në Prizren diçka antikitet. 

Nëse e quajnë ashtu Prizrenin qytet historik. Deri te koha moderne që përfshinë 

etapën e luftës së fundit në Kosovës. Do të thotë ata janë të gatshëm në 

bashkëpunim me komunën. Komuna nëse mundet me participua diçka si pjesë e 
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bashkëpunimit. Që me mund me i ndihmua edhe ata. Unë besoj që vullnetin e 

tyre nuk duhet me anashkalua. Kur ata vullnetarisht donë me bo. Kur janë pjesë 

aktive të jetës që e bëjmë ne në qytetin tonë. Unë besoj që duhet me i falënderuar, 

duhet me qenë mirënjohës për ta. Kanë shpreh gatishmërinë me ardhur si një grup 

i caktuar organizativ, mu takua edhe me kryetarin. Më kanë thënë nëse është 

nevoja edhe para asamblistëve dalim e diskutojmë edhe tregojmë idenë tonë. 

 Kryesuesi: Propozim interesant, pse jo në rast të miratimit të muzeve të 

Prizrenit si institucion. Pse mos të bëhen edhe projekte të tilla. Të cilat pastaj veç 

çka e pasurojnë edhe më shumë komunën e Prizrenit me këto institucione.  

 Sençar Karamuço (KDTP): Unë desha vetëm me pyet kështu. Në nenin 

10 pika 4. Cili drejtues i muzeve të Prizrenit emërtohet dhe shkarkohet nga 

komuna e Prizrenit. A është kryetari i komunës, a është drejtori. Komuna e 

Prizrenit s’mundet. Ama komuna e Prizrenit po shkruan. E dyta ka qenë edhe 

propozimi, s’di a duhet me qenë te qëllimi, apo te vizioni ose te misioni. Ky 

këshill duhet me pas, kanë propozua edhe me formua edhe me shtua muze tjera. 

Duhet me lënë hapësirë. Edhe buxheti po shkruan se është më pak se 2% vlera e 

buxhetit të Drejtorisë së Kulturës. Ne kur po shkojmë në perëndim ose diku tjetër. 

Vizitorët më së shumti janë duke hjekur me muzetë. Ne duhet me mendua edhe 

këtë. Kemi edhe muze tjera që menaxhohet edhe prej Ministrisë së Kulturës. Ne 

mundemi me bo një harmonizim të përbashkët. Me qenë edhe pjesë e atyre që me 

pas edhe kompetenca e të ngjashme, me i krye disa punë. Kjo një qëllim i mirë. 

Mua për vete më erdh mirë. Ama ne si komunë duhet me pas më shumë muze. 

Duhet me shpallë interes të përgjithshëm, me marrë ndonjë shtëpi me vlerë, edhe 

me qëndrua si muze të Prizrenit. Se këto kanë me qenë vlera tona. Disa në 

Shatërvan, shtëpitë ose dyqanet. Buxheti prej 2% i Drejtorisë, ne duhet me 

mendua për një përqindje më të madhe. 

 Kryesuesi: Atëherë 34 anëtarë jemi prezentë në sallë, dhe e hedhë në 

votim. Së bashku me këto sugjerime që u dhanë. 

  

 Kush është për? – Të gjithë. 

 Kundër? – S’ka. 

 Abstenim? – S’ka. 

Atëherë konstatoj se unanimisht aprovohet akt themelimit dhe Propozim-

Statutit të Muzeve të Prizrenit. 
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Pika e shtatë:  

 

Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për plotësim-ndryshimin 

e vendimit të Kuvendit së Komunës, nr. 0l/011-20716, dt. 05 shkurt 2018. 

Më konkretisht është fjala për vendimin e themelimit të këshillit për Siguri 

në Bashkësi. Ku që nga ajo kohë ka pas disa ndryshime, që ne duhet ti miratojmë. 

Për shkak të funksionimit të mirë të organi. Ju e dini që përbërja e Këshillit për 

Siguri në Bashkësi. Është i përcaktuar me udhëzimin administrativ të Ministrisë 

së Punëve të Brendshme. Dhe se mbi bazën e asaj edhe do ti bëjmë këto 

zëvendësime. Në dokumentin që e keni marrë, pra të plotësim ndryshimit të 

vendimit. Janë paraparë këtu, nga cilat subjekte do të bëhen ndryshimet. Ju e dini 

i ndjeri, përfaqësues i FSK-së, Sejdi Krasniqi ka ndërruar jetë. Dhe se në vend të 

ti FSK-ja ka propozuar Gzim Saden. Pastaj përfaqësues komunitetit turk është 

kërkuar mu zëvendësuar për shkak të mospjesëmarrjes me një emër tjetër. Pra 

kemi Haki Reshtana. Si dhe është kërkuar nga mekanizmat monitorues të 

Kuvendit. Që kuadër të bashkësive fetare të përshihen edhe komunitetet tjera. Më 

qëllim që ky organ të jetë sa më përfaqësues. Dhe ti përfaqësoj të gjitha 

komunitetet. Sidomos kur është në pyetje çështja e adresimit të sigurisë në 

komunën e Prizrenit.  

Alush Shala: Unë kisha kërkuar dhe e kemi diskutua edhe në KPF-ca. Edhe 

po të duash edhe nuk mundesh me kundërshtua. Edhe nuk e di a ka nevojë debat. 

Po ndoshta do të flasin shefat e grupeve parlamentare, me përkrahë. Se unë me 

grupin e PDK-së e përkrah. Sepse është vendim i patjetërsueshëm. Ndoshta 

s’është mirë me na marrë kohë për këtë çështje. 

LVV: E mbështet 

LDK: E mbështet. 

Kryesuesi: Po e hedh në votim pra. 34 anëtarë jemi prezentë në sallë, dhe 

e hedhim në votim. 

Kush është për? – Të gjithë. 

Kundër? – S’ka. 

Abstenim? – S’ka. 

Atëherë konstatoj se me 34 vota për, miratohet propozim-vendimit për 

plotësim-ndryshimin e vendimit të Kuvendit së Komunës, nr. 0l/011-20716, dt. 

05 shkurt 2018. 
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Pika e tetë: 

  

Informatë rreth raportit të punës të Këshillit Komunal për Sigurinë në 

Bashkësi (KKSB), për vitin 2018. 

Ftojë këtu koordinatorin e Drejtorisë për Siguri dhe Emergjencë, Idaim 

Kryeziun. Që me na prezantua raportin. 

 Idam Kryeziu: Këshilli Komunal për Siguri në Bashkësi, është organ i 

komunës. Kryesues i këtij këshilli është kryetari i komunës. Këshilli është i 

përfaqësues nga organizatat e sigurisë, që operojnë në komunë të Prizrenit. Dhe 

nga organizatat tjera. Më lejo kryesues, që të përshëndes KFOR-in zviceran dhe 

OSBE-në për bashkëpunimin që e kemi në Këshill për Siguri. Gjatë kësaj 

periudhe të raportimit,  Këshilli Komunal për Siguri në Bashkësi, ka luajtur një 

rol të veçantë ne aspektin  e sigurisë dhe ka bashkëpunuar në mënyrë te ndërsjellët 

me organizatat e  sigurisë, që operojnë ne Komunën e Prizrenit. Gjatë kësaj kohe 

të raportimit janë mbajtur tri mbledhje të rregullta dhe një  joformale, ku siguria 

në komunën e Prizrenit  është vlerësuar e qet dhe stabile. Gjithashtu janë dhënë 

rekomandime për përmirësimin e sigurisë, ku gjatë këtyre takimeve janë diskutua 

shumë çështje qe kanë të bëjnë me ruajtjen e jetës dhe pronës së qytetarëve, si 

tema me te rëndësishme janë diskutuar  dhe janë marr shumë rekomandime për 

organet gjegjëse. Diskutimi i temave gjatë  takimeve qe kanë qenë me rendësi për 

KKSB. Numri  i madh i lypsarëve në Komunën tonë. Është një shqetësim i madh 

dhe gati i pazgjidhur. Pasi që mundon një ligj i veçantë, për trajtimin e kësaj 

dukurie. Temë tjetër është. Siguria në shkollat e Komunës së Prizrenit. Vjedhjet  

që po ndodhin në  Komunën e Prizrenit. Shqetësimi nga numri i madh i qeneve  

endacak. Shqetësimi gjatë sezonit të verës nga ku ka pasur shumë zjarre, ku si 

pasoj kanë ardhur nga faktori- njeri dhe nga faktori- natyrë. Takimi i cili ka qenë 

me përfaqësuesit e lagjeve dhe fshatrave në komunën e Prizrenit. Ka luajtur një 

rol të veçantë në një takim shumë domethënës. Për t’ju ofruar qytetarëve më 

shumë siguri. Dhe për të ndjerë përfaqësuesi, se çfarë halle kanë në lagje e tyre 

dhe brengat e tyre. Në këto takime janë rekomanduar: Rritja e  numrit të anëtarëve 

të departamenteve të policisë rreth angazhimit dhe ndalimit të lypsarëve në rrugë 

në bashkëpunim me drejtorin e Punës dhe Mërqinjës  Sociale. Rritja e sigurisë në 

shkolla dhe shkuarja ne shkollë të nxënësve, patrullimi i policisë civile afër 

objekteve shkollore. Të rritet përgjegjësia për heqjen nga rruga e qeneve endacak, 

Drejtoria e Bujqësisë  ka ndërmarr disa veprime në këtë drejtim. Marrja  e masave 

nga organet përgjegjëse për parandalimin e djegieve të pyjeve dhe fushave.  

Drejtoria e Emergjencës dhe Sigurisë, ka një kod buxhetor për vetëdijesim dhe 

sensibilizim e qytetarëve. Lidhur me këto dukuri. Po ashtu është angazhuar edhe 

policia me hetuesit e tyre, që të kemi  më shumë siguri rreth shkollave. Polic civil 
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të patrullojnë rreth shkollave. Për shkak të problemeve dhe shqetësimet që i kanë 

drejtorët e shkollave. Po i ceku disa nga planet operative të Policisë dhe organeve 

të sigurisë që janë në vijën e gjelbër. Ku përfaqësues i policisë në vijën e gjelbër 

është Shaban Osmanollaj. I cili sfidat e tij i ka, migrimi i kufirit ilegal nga ana e 

Shqipërisë. Dhe trafikimi pijeve narkotike, që është një shqetësim i madh për ta. 

Pos këtyre që kanë punë, ata bashkëpunojnë shumë ngushtë me përfaqësuesit e 

fshatrave. Që janë rreth kufirit. Pika kufitare e Vërmicës është po ashtu me sfida 

dhe përgjegjësi me trafikim të pijeve narkotike. Sa i përket stacionit Alfa në 

Prizren ata kanë bo shumë plane operative. Duhet ti falënderojmë të gjithë këtu. 

Për punën dhe angazhimin që e bëjnë dhe sfidat për të siguruar qytetarët, nxënësit 

dhe të gjithë ata që e vizitojnë Prizrenin. Kurse sa i përket stacionit Alfa Lubizhdë. 

Këta kanë disa shqetësime. Ku shqetësim kryesor është tregu i veturave, i cili 

bënë një kaos në komunikacion. Po tash kryetari i komunës është duke u marr me 

këtë çështje. Dhe pretendojmë që një herë në javë, ose dy herë në javë, varët qysh 

do të merr kryetari. Për shkak se ka shumë ngarkesa në atë pjesë. Dukuri tjetër që 

është në atë pjesën e Lubizhdës, është se, janë diku rreth pesëmbëdhjetë familje 

në hasmëri. Që është dukuri shumë negative. Dhe policia në atë pjesë është duke 

bërë çmos që mos të vije deri te më e keçja. Qëllimi i ngritjes së kapaciteteve në 

aspektin e cilësisë në punë brenda Këshillit Komunal për Siguri në Bashkësi si 

dhe në terren, me qëllim të njoftimit me teknikat dhe standardet e reja që kërkohen 

nga BE dhe aktet ligjore të tyre,  si dhe harmonizimi dhe fuqizimi ne mes të 

qytetarëve dhe organeve të sigurisë në komunën e Prizrenit,  mënyrave të veprimit 

për aktivitetet e panjohura që na dalin në terren. Jemi duke u angazhua që ne 

bashkëpunim me OSCE- LMT- Policin e Kosovës – FSK-në dhe me organizatat 

tjera të sigurisë, të ofrojmë me shumë bashkëpunim me këshillat e fshatrave dhe 

lagjeve që te jemi sa më afër brengave dhe shqetësimeve të  tyre ne vendbanimet 

ku jetojnë. Pas gjithë këtyre mund te themi se gjendja e Sigurisë në Komunën e 

Prizrenit është e qet dhe stabile dhe deri më tani nuk ka pas indikator që mund ta 

destabilizoj situatën dhe ta bëjnë jo te sigurt, fal angazhimit dhe bashkëpunimit 

te policisë dhe qytetareve. Komuna e Prizrenit mund të krenohet me gjendjen e 

sigurisë dhe ruajtjen e marrëdhënieve të  mira ndëretnike dhe ndërfetare ne 

komunën tonë. 

Haziz Hodaj: S’kam pyetje sigurisht. Po një shqetësim dua me shpreh. 

Rastësisht një shok një ditë e kishte parë vendimin e një hajni nga organet e 

gjyqësisë. Dhe tha shumë interesante, tha 10.000 € mi kanë vjedh mua dukat në 

shtëpi. Tha hajnin e kanë dënuar 300 €, edhe kanë lëshua me shkua në shtëpi. Un 

nuk e di qysh luftohet kështu hajnia. Qysh luftohet krimi. Situata edhe policia po 

thotë, edhe përfaqësuesi zyrtar këtu tha, situata e qetë. Situata e qetë, hajnat 

operojnë, hajnat hynë nëpër shtëpi, i tmerrojnë familjet. Përveç se marrin pasuri 
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edhe i tmerrojnë familjarët. Dhe situata prapë e qetë. Unë nuk di cila është kjo 

qetësi. Ku po e gjejnë ata këtë qetësinë, ku po e shohin ata këtë qetësi. Kështu që 

do të kërkoja shumë, prej këtij komisioni për siguri në bashkësi, në krye me 

kryetarin e komunës. Që të intervenoj, apo të kontaktoj me organet e policisë, me 

organet e drejtësisë. Që të jenë më rigoroz. Bile kur i zënë që ti dënojnë me një 

dënim pak më reprezentativ bile. 

Ilir Baldedaj: Desha ta pyes koordinatorin, pasi drejtori s’është këtu. A 

janë në funksion të gjitha kamerat e qytetit. Të cilat kanë një peshë kogja shumë 

të madhe në sigurinë në qytet.  

Sencar Karamuçu: Desha me bo një pyetje kështu: A keni ndonjë plan për 

lypsarët. Ose a keni ndonjë gjë për këtë punë. 

Idaim Kryeziu: Sa i përket vjedhjeve. Është e vërtetë që janë bo disa 

vjedhje. Po nuk është shqetësuese. Këshilli komunal për Siguri, nuk është organ 

hetues. Por është rekomandues, edhe policia i ka marrë rekomandimet. Të gjitha 

ato, edhe besoj që janë duke punuar. 80% e rasteve janë të zbuluara, dhe gjysma 

e tyre janë veç në mbajtje të burgut. Nuk është që e destabilizon situatën. Ne po 

folim për destabilizim të situatës. Sa i përket çështjes së kamerave. Z. Baldedaj, 

ti e dinë shumë mirë, se kamerat janë jashtë funksionit, qysh në kohën e kryetarit 

të kaluar. Edhe tani presim që këtë vit e kemi një grand prej 210.000 €. Edhe 

besoj që shumë shpejt do të funksionalizohen. Dhe do të mirëmbahen çdo vit. Për 

shkak se kemi fituar një grand prej 140.000 €. Dhe 70.000 €, janë ndarë prej 

buxhetit të komunës. Për momentin kamerat janë të pa menaxhueshme. Për fat të 

keç aty në atë objekt ku janë kamerat, në objektin e zjarrfikësve. Aty është hy pa 

kontroll, dhe janë marrë pa kontroll incizimet nga ana e policisë. Pa ndonjë 

autorizim të prokurorit. Tash janë jashtë kontrollit, dhe janë jashtë funksionit. 

Shpresojmë që shumë shpejt do të funksionalizohen.  

Hodaj: Në momentin që po thua ka një pozicion buxhetor. Do duhej 

fillimisht të gjendet kush ka me i menaxhua dhe kush ka me i shpenzua ato mjete. 

Edhe ai në mënyrë permanente, në mënyrë sistematike me u kujdes qaj institucion 

për kamerat. Përndryshe, ato ti mundesh me i shpenzua mjetet edhe prapë mbesin 

në mëshirën e kohës.  

Kryeziu: Tash i kemi dy vija buxhetore në këtë kod. Njëra do të jetë 

mirëmbajtja dhe njëra do të jetë instalimi dhe mirëmbajtja e tyre. Kryetari i 

komunës donë me i bartë në Shtëpi të bardhë me i mirëmbajt. Ose do t’ia jap 

policisë. Po policia nuk po i pranon, për arsye të veta se kostoja e madhe për 

mirëmbajtje. 
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Kryesuesi: Faleminderit, besoj që  edhe drejtori jep në seancën e ardhshme 

përgjigje më konkretisht. 

Ilir Gashi: Nëse është në kompetencë të  Këshillit për Siguri. Kërkojmë 

siguri në oborre të shkollave edhe në një perimetër pak më të gjerë të shkollës. 

Kemi të bëjmë me djem të ri, tash mos të them rrugaç, që rrinë në afërsi të shkollës 

edhe bëjnë ngacmime të ndryshme. Edhe tjetra, rreziqet e papritura që janë qentë 

endacak, mungesa e pusetave. Hiç më larg pardje, vajza ime që është në klasën e 

parë ka rënë me një puset, duke u kthye nga shkolla. Por për fat të mirë nuk ka 

lëndime serioze. Po është një rrezik permanent që edhe tjerët munden me ra. A 

është në kompetencë e Këshillit për Siguri, që këto tema me i vëzhgua edhe me 

dhënë rekomandime institucioneve kompetente. 

Kryeziu: Këshilli është organ rekomandues. Gjithçka që vije në Këshilli 

për Siguri për tu diskutuar, i rekomandohet drejtorive përkatëse. Edhe organeve 

gjegjëse. Në rast se vjen një temë, një gjë e tillë. Për shembull siguri në shkolla. 

Kjo është temë e panegociushme siguria në shkolla. Por edhe Drejtoria e Arsimit, 

drejtori edhe tash kryetari i komunës. Kanë kërkua që të jenë më përgjegjës, dhe 

të bashkëpunojnë me policinë. Të japin informata.  Në rast të mos dhënies të 

informatave, do të ndëshkohen drejtorët. Për arsye se ne nuk kemi informata se 

çka ndodh në ato shkolla. Deri sa ata nuk i njoftojnë organet e sigurisë. Çështja e 

lypsarëve, është çështje e ndjeshme. Sido që të jetë, secili prej neve kemi hall që 

dalim në qytet. Ata i ke afër. Nuk është problemi veç për neve. Po problemi është 

tek vizitorët që e vizitojnë Prizrenit. Po një gjë e tillë, nuk mund të ndryshohet. 

Për arsye se mungon ligji. Nëse ata fëmijë dalin aty, edhe ti i merr. Ti ke me bo 

një shkelje ligjore. Se fëmijët janë pa kontroll. Në pjesë që s’janë prej komunës 

së Prizrenit, policia i ka larguar prej Prizrenit. Por fatkeqësisht janë tri familje në 

qytetin e Prizrenit, të komunitetit RAE. Ato janë që janë të identifikuara për shkak 

të kushteve ekonomike. I nxjerrin fëmijët në rrugë, dhe me një fjalë keqtrajtohen 

ata. Po për fat të keq ligji nuk mundet mi marrë fëmijët prej rrugës edhe mi 

mbajte. Për shkak se ata s’kanë kushte se s’ka ligj. Tash është duke u punuar në 

Kuvend të Kosovës Ligji. Edhe atëherë, komuna mundet me i marrë nën 

mbikëqyrje ata fëmijë të kërkojnë lëmosh. Tash për tash nuk mundet askush me 

i marrë, për shkak se bëjnë shkelje ligjore. 

Ilir Baldedaj: E dëgjova Idaimin duke thënë ish kryetari, ish kryetari. 

Idaim edhe ti si këta, hala po ankohesh për ish kryetarin a? 

Kryeziu: Jo. 

Baldedaj: Allah hile. Veç ta përfundoj. Është mirë që ato kamera tu jepen 

policisë. Sepse është problem. Sepse edhe në atë kohë është diskutua kjo çështje. 
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Sepse për siguri në qytet, përgjegjës janë policia e Kosovës. Nuk janë as këshilli 

në bashkësi, është institucion monitorues. Por nuk ka ndonjë kompetencë që të 

shkon të ndërhynë. E përmende edhe më herët, kanë hy njerëzit aty, e kanë marr 

kush ka dashtë. Video incizimet, që është shkelje e të drejtave të njeriut. Ku guxon 

ti ose kush do koftë, me shkua me marrë një video incizim pa vendim të 

prokurorit. E për qetë punë është çështja më e mirë. Sepse edhe policia në linje 

me prokurorinë dhe gjykatat. Dhe me ia dorëzua si donacion policisë së Kosovës. 

Nëse ka nevojë ndonjë kod buxhetor, kjo asamble le ta merr një vendim. Dhe 

njëherë e përgjithmonë e heq atë barrë prej veti. 

Kryeziu: Ilir, sa i përket asaj, nuk po ankohem unë. Por po e tregoj atë çka 

është. Ajo që është nuk mundem me e fsheh atë unë, ke kush ke, pa marrë 

parasysh kush ka qenë çka ka qenë.  

Kryesuesi: Në fund, fjalën e ka kërkuar edhe drejtori i Arsimit. 

Skender Susuri: Unë sipas mandatit jam në Këshillin për Siguri në 

Bashkësi. Është e vërtetë që tha raportuese e kemi pas në rend dite edhe çështjen 

e sigurisë në shkolla. Mua po më vjen mirë, që gati për herë të para që  këtu në 

foltore, prej se jam drejtori. Janë të terrenit tim, që vërtetë është shumë me interes, 

jo vetëm për nxënësit, por për komunitetin në përgjithësi. Dhe për herë të parë po 

dal për mos mu përgjigj vetëm për konkurse. Kjo temë është shumë serioze, për 

mua është shumë më primare. Se ne mund të krijojmë mësimdhënie të mirë, mund 

të krijojmë trajnime etj. etj. Po a jemi të sigurt në shkolla. Fjalën e kam për 

nxënësit, për prindërit që vinë në shkollë edhe për komunitetin e mësimdhënësve. 

Unë po dua me qenë shumë i sinqertë me ju. Situata lë për të dëshiruar. 

Krahasimet ne i marrim në komunat tjera. Nuk duhet me na shërbye neve, që me 

thënë jemi mirë. Raste të rënda eksesive. Hiq atyre dy rasteve që i kemi pas, nuk 

ka pas. Po ne duhet me punua shumë që sigurinë me rritë. E tha Iliri një diçka që 

unë kam dashtë me thënë te ju. Ne jemi duke punua me kryetarin, por duhet me 

bo një vijë buxhetore, të veçantë.  E cila ka mi shërbye rritjes së sigurisë. Sepse 

nuk duhet me marrë sigurinë vetëm brenda objektit shkollor dhe por rreth objektit 

shkollor. Shërbimi policor i Kosovës, është shumë efektiv, brenda edhe për rreth. 

Por ne nuk duhet mu pranua me një fakt. Siguri në shkolla me bo me kompani 

private. Dehet me gjete një vijë buxhetore, që komuna me subvencionua. Dhe 

kemi kërkesa të vazhdueshme. Jo vetëm nga fshatrat, por edhe me lagjen “11 

Marsi”, edhe lagjet tjera. Fëmijët tonë na udhëtojnë nga tre, katër kilometër. Edhe 

janë të rrezikuar në komunikacion. Na mungon sinjalistika. Na mungojnë mbi 

kalimet, nën kalimet e kështu më radhë. Është mirë një pikë e rendit të ditës, në 

ta ardhmen në rrethana të caktuara. Me bo Kuvendit kryesues, vetëm për sigurinë 

e fëmijëve dhe të komunitetit në shkollë dhe për rreth shkollave. Rrugës shtëpi, 
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shkollë dhe anasjelltas. Sepse kjo është pika kryesore dhe çdo drejtor i shkollës i 

DKA-së, prioritet duhet me pas sigurinë. A unë besoj se Kuvendi do ta mbështet 

nismën e kryetarit dhe të drejtorit, që në këtë drejtim duhet me punua më mirë. 

Edhe diçka duhet me ditë. Asnjë drejtorë, asnjë emër i përveçëm nuk mundet me 

bo asgjë. Nëse 60 drejtorë në shkollë edhe 2000 mësimdhënës nuk angazhohen 

për siguri. 

Kryesuesi: Të nderuar anëtarë të Kuvendit, ju falënderoj shumë për 

pjesëmarrje në diskutime, në votime. Dhe mirupafshim në mbledhjen e radhës. 

 

 

Përfundoi në orën 14:10. 

 

Procesmbajtës;       Kryesuesi i Kuvendit 

Sehat Krasniqi                                                  Artan Abrashi 

 

 

 
 

 
 


