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

 

Nga mbledhja III -të e Kuvendit të Komunës, mbajtur më 28.03.2019, 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 

28.02.2018. 

 

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 me 36 vota, 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. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për bartjen e mjeteve të 

pa shpenzuara nga të hyrat vetanake të vitit 2017 dhe 2018 në vitin 

2019;  

5. Shqyrtimi i Raportit financiar i realizimit të buxhetit të Komunës së 

Prizrenit, për vitin 2018; 
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6. Rishqyrtimi i Rregullores për Taksa, Tarifa, Ngarkesa dhe Gjoba nga 

shërbimet dhe veprimtaritë komunale  të Kuvendit të Komunës,  Nr. 

001/011-97976 të datës 28.06.2018; 

7. Informatë rreth raportit vjetor të Këshillit për Trashëgiminë 

Kulturore të Qendrës Historike të Prizrenit, për periudhën janar – 

2018 ,  janar – 2019;   

8. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim -vendimit për themelimin e 

komiteteve, komisioneve dhe trupave punuese jo obliguese të Kuvendit 

të Komunës;  

9. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim - rregullores për kategorizimin e 

klubeve sportive.  

 

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

rendit të ditës? 

Petrit Hoxhaj (LDK): Ka që tri seanca jam duke kërkuar që të sillet një 

raport informues, rreth menaxhimit të Qendrës Sportive “Sezai Surroi”. Mirëpo  

po e shoh që nuk është futur edhe në këtë rend të ditës. Andaj unë do të jam  

kundër këtij rend  dite. Jo vetëm  sot por edhe në seancat tjera, derisa të sillet një 

raport rreth menaxhimit të Qendrës Sportive “Sezai Surroi”. 

Haziz Hodaj (LDK): Ç ‘është e vërteta unë jam njëri ndër ata që kam 

kërkuar themelimin e komisioneve të Kuvendit. Mirëpo, ndërkohë ka ardhur një 

udhëzimi i ri administrativ dhe një skemë e re kërkoj që kjo pikë e rendit të ditës 

të shtyhet për një seancë tjetër. Që paraprakisht shefat e grupeve të merren vesh 

për skemën se si do të jetë. Pasi ka mbet deri më tash le të shtyhet për seancën 

tjetër kjo pikë e rendit të ditës.  

Alush Shala (PDK): Edhe unë pajtohem plotësisht me kërkesën e 

kuvendarit Haziz Hodaj. 

Kryesuesi: Ne kemi mbajt një takim konsultativ me shefat e grupeve, në 

lidhje me komitetet jo obliguese  të Kuvendit. Nëse pajtohen shefat e grupeve, 

dakord ne  mundemi me lënë në një seancë tjetër. Paraprakisht mu konsultuar së 

bashku me çelësin.  

Simir Krasniqi (PDK): Ne edhe atë ditë në KPF, kërkova që të reflektohet 

çelësi i çdo partie të përfaqësuara me anëtarë të Kuvendit. Të jenë të përfaqësuara 

këto komitete. Unë kisha kërkuar në emër të grupit të PDK-së, që të shtyhet për 

një seancë tjetër. 

Kryesuesi: Dikush tjetër? Nëse nuk ka atëherë e hedh në votim këtë rend 

dite me kërkesën për shtyrjen e pikës së tetë për mbledhjen e ardhshme. Pra, 
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propozim-vendimin për themelimin e komiteteve, komisioneve dhe trupave 

punuese jo obliguese të Kuvendit të Komunës. Paraprakisht e lëmë  me diskutua 

me shefat e grupeve lidhur me çelësin e përfaqësimit në këto komitete. Atëherë 

38 anëtarë jemi prezent, e hedhim në votim rendin e ditës pa pikën e tetë, kush 

është për këtë rend dite. 

Për? – 29. 

Kundër? – 1. 

Abstenim? – 4. 

 

Atëherë me 29 për, 1 kundër dhe 4 abstenime, miratohet rendi i ditës për 

këtë mbledhje. 

 Pika e tretë: 

Pyetjet e kuvendarëve dhe ngritja e çështjeve të ndryshme. 

 

 Vjollca Kabashi (AAK): Desha t’ia shtroj një pyetje drejtorit të 

Mirëqenies Sociale Fejzë Kabashit. Gjatë vizitës që patëm në PQS-në, ishim të 

tmerruar për gjendjen që ishte atje. Pyetja ime është, sa është buxheti për 

shërbime sociale? A ka linjë të ndarë në PQS? A jeni në dijeni që arkiva është në 

dëmtim, që qëndron ende në thasë? Dhe për shkak të mos pranimit të objektit që 

ende nuk është pranuar. Aty ka dokumente të vlefshme, e sidomos për fëmijët e 

braktisur. PQS-ja kërkon edhe objektin nr.2, që interes e ka zonat rurale. Sidomos 

zonën e Hasit apo të Zhupës ku qëndrojnë fshatrat më të thella. Mandej qëndron 

edhe mungesa e punëtorëve. PQS-ja është e interesuar për punëtor, sidomos të 

jenë femra dhe të jenë profesionaliste. Aty qëndron edhe mungesa e lodrave të 

fëmijëve, kur shkojnë për vizitë me prindërit e tyre. Gjithashtu në atë Qendër ishte 

edhe papastërti e tmerrshme, sepse  nuk kishte pastrues. Në komunë qëndrojnë 

pesë pastrues për qendrën sociale, ndërsa atje asnjë nuk ekziston. 

 Sadije Osaj (LDK): Unë sot desha të bëjë ngritjen e një çështje, e cila 

është bërë bujë jo vetëm në komunën tonë, po edhe në komunat tjera. Fjala është 

për grevën e mësimdhënësve. Siç dihet më se tri javë ditë kemi humbur mësim. 

Edhe në qoftë se kjo tash kthehet në lëndë. Dihet se janë humbur minimum 3 orë 

ose maksimumi 12 orë. Gjë që është shumë për keqardhje duke ditur pak edhe 

cilësinë e nxënësve. Mirëpo, unë do ta peshoj në anën tjetër. Në qoftë se një 

shkollë humb mësimin nga muaji nëntor, për shkak që një mësuese del në pension 

dhe e gëzon fakti shyqyr që ka dal në pension. Nxënësit e klasës së nëntë, prej 

muajit nëntor deri më sot nuk mbajnë mësimin. Po të llogaritën orët, janë shumë 

orë. Po të llogaritet vlerësimi i tyre në periudhën e parë, kush i ka vlerësuar. Në 

periudhën e dytë tash kush i ka vlerësuar. Kur e dimë se humbja e orëve është e 



4 
 

madhe. Duke ditur se nxënësit e klasës së nëntë, tash e kanë testin e arritshmëris. 

Dhe ne pikërisht këtu presim ngritje të cilësisë. Pyetja tjetër i drejtohet kryetarit 

të komunës. Pranë vetës e kam në kontratë kolektive, e arsimit të Kosovës. Në 

bazë të kësaj kontrate kolektive, është arritur marrëveshja në mes të MASHTIT 

dhe të SBASHK-ut, që komunat i ka obliguar me krye këtë obligim. Neni 35 

paragrafi 7, thotë: të punësuarve u sigurohet kompensim për ushqim gjatë punës, 

për ditët e pranisë në punë. Vlera e shpenzimet të ushqimit në punë për ditë pune 

është 2 euro. Kohëve të fundit shkollat e qytetit kanë kërkuar nëpërmjet avokatit 

që të obligon komunën për këtë pagesë. Ajo që sot më brengos, është se  pse është 

lejuar, shkollat në mënyrë vetanake të bëjnë këtë pagesë avokatit. Duke e ditur se 

marrëveshja është bërë në mes të Ministrisë së Arsimit dhe SBASHK-ut duke e 

obliguar komunën për me krye këtë shuajtje. 

 Alush Shala: Kam marrë një kërkesë nga një qytetarë, i cili e ka shkruar 

dhe ka kërkuar të lexohet para Kuvendit. Kjo letër shkruan kështu: Sonte me datën 

23.03.2019, rreth orës 20:40, gruaja ime kishte marrë alergji, ku filloj ti 

kërcënohej gjendja në frymëmarrje dhe kruajtje  (puçrra).  Dhe unë drejtohem me 

veturë drejtë në emergjencë. Përball “Gorenjes”, kur hymë aty, erdh edhe një 

plak, ku nuk mund të ecte, dhe gruaja e tij ishte invalidë. Në ato momente doli 

një teknik dhe na tha shkoni në ambulancën e mjekësisë familjare. Ne jemi për 

vizita shtëpia. Unë ju luta, e kam gruan keq prej alergjisë. Ndërsa gruaja e 

invalidit, ju tha, ju lutëm ma ndihmoni burrin është keq nga zemra, e ka të bërë 

bajpastin. Tekniku pa mëshirë tha hypni kerreve shkoni në ambulancë. E kapi për 

krahu dhe e futi në veturë. Ndërsa doktorët ishin të mbledhur duke pritur lojën e 

futbollit. Rrugës përmes ambulancës, isha duke përcjellë kerrin e plakut. Femra 

invalidë duke vozitë. Sapo arritëm tek dera e ambulancës të mjekësisë familjare, 

plaku humbi vetëdijen. Duke e hapur derën për me zbrit, ra nga karrigia pa 

vetëdije. Tekniku i ambulancës të mjekësisë familjare i dha frymëmarrje 

artificiale dhe i bëri shtypje në gjoks. Pastaj ja vunë oksigjenin e dërguan në spital. 

Kur hymë brenda ishte rrëmujë. A s’është marri kjo. Rrogat kërkojnë ti rritën, 

populli vdes në rrugë. Ju lutëm që të hapën edhe pika tjera, ose do të dalim me 

peticione. Këtë rast të  sotshmin me incizim do ti dërgoj edhe të gjitha ambasadat 

që janë prezent në Kosovë. Dhe ta shohin se çfarë mjekimi kemi në Kosovë. Para 

dyerve të ambulancës vdes populli. Ju lusim të merrni masa e jo lëvdata. Ky 

person ma ka dërguar edhe incizimin i nderuari kryetar. Mund t’ua tregoj, ose 

mund t’ua jap kur të doni. Pasi jam këtu tek ju z. Drejtor. Edhe juve po ua bëjë 

një pyetje, kur do të hapët konkursi për pranimin e punëtorëve. Dhe sipas të 

dhënave që kam unë janë 23 persona që mund të punësohen në drejtoritë e juaja. 

Po ashtu i nderuar kryetar kam edhe një kërkesë nga një qytetarë me emrin Mario 

Paluca, Trepetnicë. Sipas projektit që ka pas mu ndërtua një urë, që lidh këtë lagje 
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me tokën bujqësore. Në vend të asaj urës, është bërë një mur mjaftë i gjatë në 

pronë private. Edhe për këtë ma ka dërguar të incizuar. Nëse keni nevojë mund 

t’ua jap z. kryetar juve. Dhe kisha dashtë që të merrni masa, pse nuk është 

ndërtuar ura po është ndërtuar një mur. Problemin e kemi edhe te çështja e ujit 

për lagjet “11 Mars”, “2 Korrik” dhe “Dardani”. Edhe pse ju drejtor keni thënë 

që është projekti në përfundim. Prapë se prapë kishit shtua një buxhet, apo kishit 

paracaktuar një buxhet për këtë çështje. I nderuar z. Drejtor i Arsimit, desha me 

ditë a ka filluar puna, pas është vu gur themeli për shkollën e Muzikës në ish 

vendin e Benafit. Dhe nëse jo, pse po ndodh kjo. Edhe pse ende s’janë fillua 

rehabilitimi nëpër rrugët dhe rrugicat edhe të lagjes time, po edhe të shumë 

lagjeve tjera. Sepse vërtetë në të gjitha anët është katastrofë. Edhe pse e mora sot 

prej drejtorit një përgjigje me shkrim. Mendoj se kjo nuk mjafton vetëm përgjigje. 

Po me na treguar saktësisht kur fillin punimi. 

 Haziz Hodaj: Unë kam një kërkesë të një qytetari të fshatit Zym. Bëhet 

fjalë për kërkesën e tij për ndërrim, për këmbim të parcelave komunale. Është 

fjala për një banesë, që përpara ka qenë shtetërore. Po ndërkohë është privatizua, 

kjo është pra lufte. Një banesë që është në gjendje të keqe dhe që duhet të 

intervenohet në të. Edhe për tu intervenua aty, duhet të merret leja e ndërtimit. 

Mirëpo, problemi është tek prona. Ndërtesa është blerë, prona është komunale. 

Dhe qytetari natyrisht në baza ligjor, duke u bazuar në ligj ka kërkuar këmbimin 

e pronës, në mënyrë që ti hapët rrugë për investim. Unë po dua me hy në detaje 

me e lexua këtë kërkesë. Po ju kisha lut që të procedohet sa më shpejtë z. Kryetar. 

Në mënyrë që ti bëhet zgjidhje. Sepse e gjithë kjo është një dokument që 

mbështetet në ligj dhe ka bazë që ti kryhet puna qytetarit. 

 Behar Begaj (LDK): Kryetar unë e kisha një pyetje direkt për ju. Deri kur 

në këtë sallë do të flitet vetëm për arsimin edhe për shtëpinë e kulturës. Më sa po 

e shoh arsimi, DKA-ja dhe shtëpia e kulturës, janë bërë hit i seancave të Kuvendit. 

Kisha kërkuar kryetar, që merreni pak më serioz dhe më sinqertë me problemet 

që po shkaktohen në DKA. Sa herë që vijmë këtu, këtu flitet vetëm për DKA-në. 

Flitet për shkeljet në DKA. Më siguri se diçka ka aty. Kështu që kisha kërkuar që 

këto seancat e radhës, të mos përmendet vetëm DKA-ja. Po të vijmë këtu edhe ti 

përfaqësojmë qytetarët. E dyta e kam një pyetje për drejtorin e Administratës. 

Drejtor i nderuar, këshillat lokal që janë përzgjedh para disa viteve nga 

komisionet e formuara nga Kuvendi. Deri tash nuk kanë asnjë takim të vetëm me 

drejtorin e Administratës. Drejtor kisha kërkuar që edhe ju ti merrni më serioz 

këto këshillat të cilët janë zgjedh. Ti trajtoni pak më ndryshe. Ti jepni ndoshta një 

kompetencë pak më të madhe se sa që kanë. Në rast se duhet ndonjë vendim ose 

ndonjë ndryshim i atij ligji, që është nxjerr nga Kuvendi i kaluar. Keni mundësi 

ta sillni këtu, ta bëjmë ndonjë ndryshim. Dhe ta kenë një përfaqësim pak më të 
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mirë, dhe mos ti anashkalojmë kryetarët e atyre këshillave lokal. Unë po e shoh 

se këshillat lokal kanë mbet vetëm në mënyrë formale. Kryetarët janë zgjedhur 

formalisht. Nuk kanë asnjë të drejtë, asnjë kompetencë dhe asnjë përfillje nga  ana 

e juaj. Tjetra është për drejtorin e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Drejtor punimet 

në stadium janë ndërprerë. Asnjë arsye nuk e kemi se pse janë ndërpre ato punime. 

Ju duhet ta jepni një sqarim dhe të na tregoni se pse janë ndërpre punimet në 

stadiumin e Zhurit. Mos të vijmë këtu tash të bëhet hit stadiumi. Hit Shtëpia e 

Kulturës. Hit salla sportive në shkollën fillore të Zhurit. Çdo send që është fillua 

atje është e papërfunduar. Ju kisha lutur që të merreni pak me serioz me punimet 

që po fillojnë. Qoftë nëpër fshatra, qoftë nëpër qytete. Mos të shkojmë vetëm hajt 

ta fillojmë një punë. Po ta fillojmë një punë dhe ta përfundojmë atë punë. Unë po 

e shoh të arsyeshme, që ne të dalim para qytetarëve dhe ti mashtrojmë qytetarët, 

kinse po bëjmë një ndryshim. Unë po e shoh atë ndryshimin. Tjetra është për 

drejtorin e Shërbimeve Publike. I nderuari drejtor kam një pyetje prej qytetarëve. 

Për drunjtë dekorativ që janë mbjellë, qoftë nëpër qytet, qoftë nëpër fshatra. 

Qytetarëve po ju intereson me ditë se me çfarë çmimi janë mbjell drunjtë 

dekorativ, para ardhjes së juaj nga, ish drejtori i kaluar dhe me çfarë çmimi janë 

mbjellë tash. Dhe ata drunjtë dekorativ a kanë ndonjë marrëveshje për 

mirëmbajtjen e tyre. Apo vetëm i mbjellin dhe mirë u pafshim inkasojnë parat 

dhe shkojnë në punën e tyre. Edhe këtë çështje drejtor duhet ta merrni pak më 

serioz. Në rast se kanë ndonjë kontratë për mirëmbajtjen e tyre. Unë po ju them 

me përgjegjësi të plotë, se në Zhur janë mbjell në vitin 2017. Edhe pse nuk ishte 

ndoshta as kërkesë e jona, dhe as dëshirë e jona, që të bëhet ajo, është bërë. Po 

asnjëherë nuk kanë ardhur me e bo një mbikëqyrje të atyre drunjëve dekorativ. 

 Antigona Bytyqi (PDK): Unë pata vetëm me ia kujtua drejtorit të 

Shërbimeve Publike, se kanë kaluar më shumë se një vit, që e kam paraqit disa 

herë një kërkesë dhe ende nuk kam asnjë përgjigje. Bëhet fjalë për kërkesën e 

banorëve në Hoçë të Qytetit. Në lidhje me rrënimin e një muri ekzistuese dhe me 

ndërtimin e një muri të ri. Ju kemi kërkuar që ta vizitoni atë vend dhe të 

ndërmerren masa të duhura. Sepse aty nuk po kërkohet që të ndërtohet ndonjë 

mur dekorativ. Mirëpo konsiderohet si vend me rrezikshmëri. Mendoj se ne këtu 

nuk jemi se kush kujt duhet ti përgjigjet, e kujt jo. Po mendoj se duhet të  

respektohet funksioni i secilit prej nesh. Qytetarët janë taksapagues të rregullt, të 

cilëve duhet t’u ofrohen shërbime. Dhe ju duhet të jeni të gatshëm të merreni me 

kërkesat e tyre. Përderisa nuk marrim përgjigje nuk e di se sa kuptim ka kjo pikë 

e rendit të ditës, do më thënë kjo pika e tretë. Mirë kishte me qenë që ju si qeveri 

të punoni më shumë për qytetarët. Sepse edhe përkundër faktit që gjithmonë po 

ankoheni që qeveria Muja ju ka lënë shumë borxhe. Ju edhe duke i paguar ato 

miliona euro, po ju shkojnë në suficit. Po këto kishte qenë shumë më mirë ti 
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shfrytëzoni në të mirë të qytetarëve. Dhe jo të tregoni kaq paaftësi në menaxhimin 

e parasë publike. 

 Ganimete Hoxha-Babuna (Nisma Socialdemokrate): Paraprakisht kam 

një falënderim. Pas shumë kërkesave të banorëve të disa lagjeve të fshatit 

Vlashnje me vite të tëra drejtuar komunës së Prizrenit.  Unë personalisht drejtuar 

këtij Kuvendi për zgjidhjen e ujit të pijshëm në fshatin Vlashnje. Më në fund këta 

banorë po e gëzojnë të drejtën e furnizimit me ujë të pijshëm fal komunës së 

Prizrenit. Për këtë unë falënderoj  personalisht por edhe në emër të banorëve, 

kryetarin e komunës dhe drejtorin e Shërbimeve Publike që e realizuan këtë 

projekt. Kam edhe një kërkesë për kryetarin e komunës dhe për drejtorin e 

Shërbimeve Publike. Të nderuar, në lagjen Dardania gjendet një hapësirë përballë 

rrugës magjistrale Prizren-Suharekë. Një pjesë e saj është bërë park dhe një pjesë 

tjetër ka ngelur ashtu me gërmadha. Pushteti i kaluar e ka pas zakon që me i fillua 

punët dhe me i lënë në gjysmë, me vite të tëra. Fatkeqësisht edhe kjo hapësirë e 

ka pas fatin e tillë, ka ngelur e papërfunduar. Dhe për banorët e lagjes po paraqet 

pakënaqësi dhe rrezik. Sepse ka filluar të behët deponi e mbeturinave dhe 

kafshëve të ngordhura. Prandaj të nderuar kërkoj nga ju që në atë hapësirë të 

intervenohet. Sepse e di që është e paraparë që të rregullohet park. Po deri në 

realizimin e tij, kërkoj që të intervenohet. Kjo pjesë të rrafshohet që të eliminohen 

këto dukuri të këqija.  

 Mimoza Bushrani (LVV): Unë kam një pyetje për drejtorin e Urbanizmit. 

Drejtor pse nuk publikohen planet rregulluese dhe lejet ndërtimore në faqen e 

komunës. Si është dhënë leja e IBPK-së. Si është reviduar, sa herë është reviduar. 

Dhe me urdhrin e kujt është reviduar. Dhe a është ende në fuqi vendimi i 

inspekcionit për rrënimin, apo ju e keni shfuqizuar atë. Nëse po, a jeni të 

vetëdijshëm për tejkalim të kompetencave. Kam edhe një çështje të ngritur, një 

çështje dhe një shqetësim. Shefi i personelit, a është sabotatori më i madh i punëve 

në komunën Prizrenit. Për faktin se i njëjti kishte vendime për sistemimin e 

nëpunësve Avni Krasniqi dhe Sevim Guzhda. Mirëpo ato vendime i kishte 

fshehur dhe për muaj të tërë derisa këta nëpunës kishin bërë ankesë. Cilat veprime 

e masa disiplinore janë marrë ndaj këtij shefi të personelit. Apo për të njëjtin 

duhet të bëhet denoncim në prokurori, për fshehje të provave dhe për mosveprim. 

 Ilir Baldedaj (AAK): Kam një pyetje për kryetarin e komunës. Se vitin e 

kaluar tha se nuk e kam ditë që ekziston vendimi i asamblesë komunale, për 

verzat. Por çuditërisht edhe këtë vit ja huqi kryetari. E harroj që vitin e kaluar se 

ka ditë po këtë vit prapë nuk e diti. Unë po dua me besua që ky ekzekutiv do ti 

ndal më këto çështje të mos respektimit të vendimeve të asamblesë komunale 

sepse është vendim i asamblesë. Një ditë e pyeta drejtoreshën në korridor tha, jo 
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more ajo s’është punë e ekzekutivit, ajo është punë e asamblesë. Ai është vendim 

i asamblesë, dhe për ty drejtoreshë është obligative me zbatua. Juve të koalicionit 

In sha Allah ju ka lëshuar gripi sepse kohën e fundit ju pat kap ka pak gripi në 

mes veti. Po kryetari është mirë ta sqaroj për opinion sepse, a e keni ndarë 

pushtetin sikur tokën e babës, djemtë kur ti ndanë. Çka është e babës, VV-sje 

është përgjegjës për drejtoritë e veta. LDK gjithashtu. Minoritetet po ashtu dhe 

Nisma sipas dëshirave politike. A është politikë e kryetarit të komunës, të cilët 

japin llogari të gjithë ekzekutivit. Apo japin veç subjekteve politike. Është fol 

shumë për kapje të shtetit, për q’kapje të gjykatës, për kapje gjithçka. E po e kapni 

me punësimin e rejave të prokurorëve ju tani pushtetin. Sepse nuk pranohen në 

punë në arsim dy me master, me përvojë pune. Por punësohet reja e një prokurorit 

që nuk e ka asnjë ditë në arsim. Aq më keq kur akoma pa kalua afati i ankesave 

të kandidatëve veç ka fillua punën. Rasti është në Gjimnazin “Remzi Ademi”. 

Pastaj është një rast tjetër një vajzë në Gjonaj, shkon tre muaj ditë në punë. Pas 

tre muaj dite largohet dhe shkon një Durim Kryeziu. Përgjegjës je ti kryetar, sepse 

drejtorët nuk kanë dal në fushatë me kërkua votë. Po ke dal ti dhe e ke shpalos 

një program para qytetarëve. Dhe është mirë një ditë, nëse drejtori është i 

pafuqishëm. Sepse aty është krijuar një klan i mëhershëm i të punësuarve. Ligji 

ta lejon kryetar riorganizimin dhe risistemimin e vendeve të punës. Andaj këto të 

gjitha të faturohen ty në fund sepse përgjegjës je ti. Ky ekzekutiv që është kaq 

superior edhe kaq supermen, se kam besua. Me 19 nënshkruhet kontrata me 21 

jepen çmimet e laureatit. A e keni pas në fijok të gatshme. Paramendoni me 19 

është nënshkruhet kontratë, me 21 pas tri dite ndahen çmimet e laureatëve të vitit. 

Sinqerisht veç supermeni mundet me bo këtë veprim sikur që po e bëni ju. 

Drejtorin e Shëndetësisë e përgëzoj për hapjen e një njëzetekatër orës të ri. Por 

kisha kërkuar që edhe në regjione të jetë kjo praktikë. Në regjionin e Hasit, 

Përdrinisë, të Zhurit dhe pjesës së Reçanit. Është mirë, se qytetarët ndoshta për 

një injeksion duhet 20 e kusur kilometra të vije në qytet. Përsëri po e ngris një 

çështje. E kam kërkuar nga kryetari i komunës por tash po ia drejtor Drejtorit të 

Administratës. Ndoshta e merr prej zyrës së personelit. Sa është numri i të 

punësuarve nga ardhja e juve në pushtet e deri më sot. Çoftë edhe ato me kontrata 

mbi vepër. E kam kërkuar para dy seancave, dhe nuk kam marrë përgjigje. Përsëri 

drejtorin e Urbanizmit, edhe këtë e kam pyet atë ditë, s’ka qenë. Përgjigjen nuk 

ma ka kthye. A është vazhdua leja e shkollës së Muzikës. Sepse aty ka një plan 

rregullativ. Dhe besoj që vetë forma qysh veprua. Dhe vendimi ka qenë në dy 

parcela. I ka skaduar afati i lejes. Gurthemeli është qit pa leje. 

 Edis Allili (NDS): Imam tri pitanja. Prvo pitanje se odnosi za direktora 

Direktorijata za Obrazovanje, g. Skendera Susuri. Prenosim negotovanja od 

strane nastavnog kadra koji rade u nastavi na bosanskom i turskom jeziku. Da ne 
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dobijaju obaveštenja na svojim jezicima. Očekujem da če ovakvi propusti biti 

ispravljeni. I da se obaveštenja daju na svim jezicima. Pitanje za Direktora 

Direktorijata za Administraciju, g. Osmana Hajdari. Tiče se koordinatora za 

manjinjske zajednice u Direktorijatu za Obrazovanje. Zašto kod njih nije 

promenjen kooeficient plate. Te očekuju da se ovaj propust što pre reši. Te da se 

time izjednače sa svojim kolegama u svom rangu. I treče pitanj e za Direktora g. 

Egzona Elshani. Obzirom da imamo veliki broj žalbi povodom psa lutalica. Kako 

u Podgori, tako i u Župi. Očekujem da odluka koja inače doneta povodom ovih 

problema. Počne sa realizacijom. To jest da ne čekamo da ne dođe do nekih 

neželjenih posledica. 

 Xhavit Ukaj (LDK): Unë e kisha një pyetje për drejtorin e Arsimit. Edhe 

pse u bo bajat me këto pyetje Drejtorit të Arsimit. Po kjo është e dyta apo e treta 

herë, që drejtorin e pyes. Prej momentit të zgjedhjes të drejtorit të shkollës në 

fshatin Piranë nuk është hapur konkursi për gjuhë angleze. Nuk e di, e kam pyet, 

drejtori ma ka dhënë një arsye. Mirëpo u bënë pesë, gjashtë muaj, që nuk ka marrë 

ndonjë veprim tjetër. Do ta shfrytëzoj rastin edhe për drejtorin e Kulturës, z. 

Oreshka. Fusha e sportit që është në Piranë në gjysmë, nuk ka veprime tjera. 

Desha ta di deri ku kanë mbërri dhe si do të shkon më tutje. 

 Shukri Quni (Nisma): Unë e kam këtu një dokument që e ka qitë AKP-ja 

në privatizim një tokë në fshatin Nashec. Që ne duhet me e ndal mos mu 

privatizua. Sepse e kemi votua këtu në këtë asamble. E kam edhe vendimin që e 

kemi votua. Pasi është edhe kryetari këtu, është mirë. Se është pastaj edhe 

procesverbali që është diskutua rreth asaj parcele. Edhe kemi votua unanimisht të 

gjithë. Është fjala për një tokë të klasës së pestë atje në fshat që është ndarë për 

varreza të fshatit. Ndërsa vendimin që e kemi marrë ne këtu në asamble. Ky 

vendim ka ngel, nuk është dërguar fare në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit 

Lokal, as në AKP. Kam qenë në Drejtorinë për Gjeodezi dhe Kadastër. Biseduam 

edhe me ju drejtor. Po ashtu edhe te i pronës tek Gyrseli. Do më thënë ky 

dokument ka ngel nuk ka shkua fare. Ky është votua me 27 prill 2017, po në këtë 

sallë. I kemi kuvendarët që kanë votua, që janë para këtij mandati. Më ka drejtua  

Drejtoria për Gjeodezi dhe Kadastër, për me shkua te zyra e AKP-së. Edhe ata 

thanë, që ky vendim nuk është. Do më thënë nuk janë të informuar ata me këtë. 

Çka po dua me thënë me këtë kolegë kuvendarë. Nëse ne votojmë këtu, edhe nuk 

shkojnë vendimet të cilat i marrim ne, edhe përcillen prej personave që janë 

adekuat për këtë. Atëherë kotë kemi votua këtu. Kemi edhe shumë parcela tjera 

të cilat nuk janë përcjellë. Këtu është që është procedua prej ish kryetarit Prof. 

Dr.  Ramadan Muja edhe ky tash ua ka dhënë detyrën tjerëve. Ka pas mu marrë 

me këtë Drejtoria për Gjeodezi dhe Kadastër, Drejtoria e Shërbimeve Publike, 

Drejtoria për Urbanizëm, edhe Sektori për Çështje Pronësore-Juridike.  Këto që i 
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ceka unë, këta nuk kanë qenë në gjendje që dy vjet me u marrë me këtë. Edhe sot 

kjo është në privatizim. Zyra për Agjencinë e Privatizimit këtu në Prizren. Ju 

sugjeroj tha që këtë ta paraqet prapë në Kuvend. Edhe kryetari ta merr dhe t’ju 

bëjë mos ta quaj ‘’presion’’. Po të kërkoj prej AKP-së, që të ndërpritet kjo mos  

të privatizohet. Sepse është interes i tri fshatrave. Është fjala për varreza të fshatit 

Nashec, Grazhdanik, edhe një pjesë e fshatit Hatmaxhë e Vogël e quajmë ne. Aty 

kemi bërë planë edhe për varreza të besimit mysliman, po edhe të besimit katolik. 

Është mirë kjo mu ndërpre, mos mu privatizua. Është tokë e klasës së pestë. Nuk 

është kush e di çfarë toke që dikush i sheh hajr asaj. Po ka dal kjo në tender edhe 

e merr dikush. Prandaj kërkoj edhe prej juve kuvendar, që e keni votua këtë. Jo 

vetëm këtë po ne kemi votua edhe shumë tjera. Që sipas zyrës, tha që ju mundni 

me marrë vendime. Po këtu nuk aprovohen tha të gjitha. Bile kur është për interes 

të qytetarëve. Këtu është mirë edhe AKP-ja me  pas pak konsideratë. Te ky 

Kuvend, se ne jemi organ më i lartë. Dhe ne kur të marrim vendime nuk është 

mirë ato vendime me na u hedh poshtë. Ose mos me u marrë fare me to. Andaj 

kërkoj që kjo të ndërpritet, mos  të privatizohet. Javën tjetër e di që ndoshta i 

hapin edhe ato zarfe. Qysh shkon nuk e di kjo. Vetëm që është në privatizim. Për 

drejtorin e Arsimit. Ne i kemi votua këtu drejtor rregulloren për dekorata dhe 

çmime. Kaloj epopeja e UÇK-së, nuk është dhënë asnjë dekoratë. 7 Marsi si ditën 

e mësuesit, nuk është dhënë asnjë çmim. Për arsim e kam fjalën, për ju. Por edhe 

te Drejtoria e Kulturës e drejtoritë tjera. Diku dy vite bëhen që e kemi votua atë 

rregullore edhe asnjëherë nuk është zbatua. Edhe këtu është vërejtja, që nuk është 

mirë që ne me votua. Edhe ato me ngel në sirtarë, ose mos me u realizua fare. Atë 

çka ta votojmë, është mirë ajo mu procedura. Ne nëse i votojmë edhe i lëmë, 

atëherë kjo nuk është në rregull. Drejtor i Inspektoratit, Nashecin e kemi bo, jo 

vend turistik që ka premtua kryetari edhe kryetarët e mëhershëm, po është bo 

vend i mbeturinave. Aty hidhen të gjitha mbeturinat, po flas për ato firmat pa 

ndërgjegje, që s’kanë ndërgjegje. Edhe plus, tash kanë hedh edhe disa gjëra 

ushqimore. Ju kemi lajmërua, i kemi fotografua. Është mirë me u marrë me këto 

drejtor. 

 Pranverim Berisha (Nisma): Kam një pyetje për drejtorin e Shërbimeve 

Publike, z. Levent Kasem. Unë po lidhem me kolegun Shukri. Asambleja e kaluar 

e ka pas marr një vendim për emërimin e rrugëve, nëpër fshatra të komunës së 

Prizrenit. Dhe me atë vendim është marr që duhet të bëhet venja e tabelave. 

Rrugët janë emërua me emra. Por ky realizim i këtij vendimi nuk është bërë 

akoma. A mund ta dimë pse s’ka ndodh deri më tani kjo vendosja e shenjave dhe 

tabelave nëpër rrugët e fshatrave të komunës së Prizrenit. Ku është arsyeja dhe 

çka është problemi me këtë ngecje. Ndërsa pyetje tjetër, është një shqetësim për 

lypsarët z. Kryetar. Më të vërtetë një situatë jo fortë e kulturuar. Nuk është 
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kulturë, që në sheshin Shatërvan, në qendër të qytetit, të shtrihen përtokë lypsarët. 

Dhe vizitorët e shumtë, tashmë që e frekuentojnë qytetin tonë, konkretisht 

qendrën e qytetit Shatërvanin. Duhet të kenë kujdes, sepse po duhet me kaluar 

mbi trupin e lypsareve. Vërtetë një gjendje disi e papranueshme. Edhe duhet të 

merret masa në këtë drejtim. Më siguri ke njerëz, ke edhe aktivistë që duhet me i 

largua ata, qoftë përmes policisë ose duke ushtruar autoritetin tuaj për me pas me 

pas qetësi edhe në Shatërvan. 

 Simir Krasniqi: Ju pyes kryetar, buxheti i komunës një pjesë e madhe 

mbetet i pa shfrytëzuar. Kurse nuk përfundojnë punimet në bibliotekën komunale 

në Prizren. Ku dihet mirë, se komuna e Prizrenit si qytet universitar me një numër 

të madh të studentëve dhe nxënësve. Ka nevojë shumë të madhe për një bibliotekë 

të tillë. Ju si kryetar i komunë, të konsultoheni me qendrën rajonale për trashëgimi 

kulturore këtu në Prizren dhe Institutin e Kosovës për mbrojtjen e monumenteve 

dhe të bëni një zgjidhje sa më shpejt që është e mundur. Dhe pjesa e mbetur e 

ndërtimit të bibliotekës, duhet të përfundoj sa më shpejt. Që është një e mirë për 

qytetin e Prizrenit. Gjithashtu kam një pyetje për drejtorin e Shërbimeve Publike 

Levent Kasemi. Pasi që disa herë është bërë kërkesë nga banorët e fshatit 

Jeshkovë për ndërtimin e rrjetit të kanalizimit. Pasi që fshati Jeshkovë nuk ka rrjet 

të kanalizimit. Dhe është nevojë urgjente për ndërtimin e rrjetit të kanalizimit. 

Dhe nga ju vitin që shkoj kemi marrë një përgjigje që shumë shpejt do të filloj 

ndërtimi, dhe ende nuk ka filluar. Dua ta di drejtor se ku qëndron problemi. Pyetje 

për drejtorin e Arsimit Skender Susuri. Ju pyes drejtor, pse konkurset e shpallura 

nga Drejtoria Komunale e Arsimit, për mësimdhënës nuk shpallen në faqen e 

komunës. Që aty çdo qytetarë të ketë qasje për të gjitha konkurset e shpallura nga 

ana e Drejtorisë Komunale të Arsimit. Për mësimdhënësit e pranuar dhe ata jo të 

pranuar. Poentimi i tyre, anulimin e konkurseve, rishpallje e konkursit etj. Ku kjo 

nuk po ndodh, nga ju si Drejtori Komunale e Arsimit këtu në Prizren. Ku kryetari 

Haskuka në fushatën zgjedhore në konkurset për punësim pat thënë që do të ketë 

transparencë maksimale. Kjo nuk ndodh. 

 Sherife Balaj (PDK): Sot në këtë seancë jemi mbledh më shumë për 

bartjen e milionave të ekzekutivit prej vitit në vit. Nga mos puna e tyre për mos 

me i realizua projektet. Po ashtu sot këtu në foltore e mora fjalën për bartjen e 

kërkesave të vazhdueshme të mijat personale dhe të kolegëve tanë prej vitit në 

vit. Një kërkesat për mos me shkua në detaje, përderisa nuk dua më me i përsërit 

kërkesat e mija dhe të kolegëve të mi. Po vazhdoj me një memorandum 

bashkëpunimi që ka qenë në mes të Ministrisë të Infrastrukturës dhe Komunës së 

Prizrenit. Asfaltimi i rrugës Mazrrek-Gjonaj-Bistrazhin me kod 15369. Ndryshe 

quhet rruga që përfshinë 15 fshatrat e Hasit, mos më shumë ndoshta, se i përfshinë 

edhe të komunës së Gjakovës disa, me 38 kilometra gjatësi. Kryetar, hajgare nuk 
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bëhen me këto memorandume, dhe hajgare nuk behën me 21.322 banor të 

regjionit të Hasit. Kemi të bëjmë me një rrugë kryesore, me një rrugë që i 

përfshinë më shumë se sa 15 fshatra. Dhe ato mos i mendoni vetëm gjatë 

fushatave, si numra të votave. Për mashtrime të fushatave dhe programeve të tjera 

politike. Faleminderit edhe gazetës së Prizrenit, që e ka bo edhe ai një raport për 

me i tregua qytetarëve. Sepse qytetarët, ndonjëherë nuk mundmi mi ditë të gjitha 

politikat të cilat zhvillohen në komunë. Mirëpo këto janë rrugët dhe pamjet të 

cilat janë të tmerruese në regjionin e Hasit dhe në fshatrat e Hasit. Madje është e 

pa kalueshme. Dhe detyrohen banorët e atyre pjesëve që të kalojnë rreth e rrotull 

për me shkua në pjesën e Anadrinisë. Dhe për me kalua në Rugovë për me ardhur 

pastaj me u kyç nëpër shtëpitë e veta nëpër fshatrat e veta, është e tmerrshme. Ka 

vite që flitet, ka vite që bëhen memorandume. Unë e pash që tash prapë kanë bo 

takime me Ministrinë e Infrastrukturës, mirëpo po dua rezultat. Kam bo disa herë 

pyetje, mirëpo përgjigja njëherë mu ka dhënë prej Drejtorit të Shërbimeve 

Publike, që nuk e dinë, nuk janë në dijeni për atë memorandum. Pastaj pas dy, tre 

muajve më ka kthye përgjigje, ka thënë po jam në dijeni. E kam gjet 

memorandumin. Mirëpo, nuk di kur dhe çka do të bëhet me atë memorandum. 

Pasi mendojmë që të gjitha ato vendime dhe memorandume të cilat janë bërë 

viteve të kaluara. Nuk bëhet me kthye këta kryet edhe me vazhdua prej atij 

momenti që e kanë zënë karrigen, jo. Qytetarët kanë pas halle dhe probleme dhe 

projekte dhe kanë kontribuua për këtë vend shumë vite edhe shumë shekuj më 

herët, se sa me ardhur ju në pushtet. Ju kisha bërë thirrje dhe lutje, pasi që po 

drejtohem si lokaliste. Mirëpo, më të vërtetë është shqetësim. Jemi gjashtë hasjan 

këtu në sallë, duke përfshi edhe drejtorin Fejz Kabashin që ky problem është i 

gjithsecilit. Mirëpo, ne e kemi obligim, sepse kemi lyp vota. Edhe jemi pjesë e 

atyre problemeve dhe atyre fshatarëve çdo ditë. Ata vetë kanë kontribuua në 

shtrimin e asaj rruge para disa viteve. Mirëpo, jo çdo herë ata duhet me dhënë 

njëjësen. Me dal jashtë shtetit të Kosovës, me punua për me ardhur me shtrua 

rrugët e këtij shteti, që kanë dhënë shumë për të. Kjo është një kërkesë që vazhdoj 

me bo, edhe do të vazhdoj deri në ditën e fundit që do ta dorëzoj këtë mandat. 

Deri në realizimit e këtij projekti. 

 Kryesuesi: Faleminderit, edhe pse fushata larg është. Vazhdojmë më tutje. 

 Kastriot Krasniqi (PDK): Kryesues, unë e kam një pyetje burrë, këto 

pyetje që i bëjmë a i kthen përgjigjet dikush. Ose po e heqim prej rendit të ditës, 

pyetje dhe çështje të ngritura. S’po e shoh të arsyeshme. Unë kam bërë disa pyetje 

më herët, mirëpo përgjigje s’kam marr asnjëherë. Edhe kolegen e dëgjova më 

herët, të gjithë kuvendarët kanë bërë pyetje, ndërsa përgjigje nuk kemi marrë. Po 

e ngris, prapë pasi që është kryetari. Çështja e ujit në lagjen e UÇK-së edhe një 

pjesë sipër Tusuzit. Kisha kërkuar nga kryetari, apo nga drejtori i Shërbimeve 
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Publike të na jepni përgjigje ta dimë, a ka fillua me procedurë, apo ka mbet në 

sirtarë të drejtorit. Po ashtu kryetari shpesh herë nëpër konferenca ankohet se na 

ka lënë PDK-ja borxhe shumë. S’po e di qysh ju ka lënë PDK-ja borxhe burrë, 

kur diku 5.000.000,00 € ju kanë shkua suficit. Pse si paguat borxhet, pasi ju kanë 

lënë borxhe. 5.000.000,00 €, janë para. Ato para është dashur ti shfrytëzoni e jo 

ti dërgoni në Qeveri. 

 Lirije Bytyqi (Nisma): Në mbledhjen e KPF-së, e diskutuam çështjen e 

“Malik Impeksit”. E dimë prej mandatit të kaluar shumica prej neve këtu në 

Kuvend, që shumica e qytetarëve që 13 vite po ballafaqohen me këtë çështje, e 

cila është e dhimbshme e mjerueshme dhe me pasoja. Z. Kryesues, nga ju kërkoj 

që në seancën e ardhshme të na informon Avokati i Komunës ose kush është 

kompetent për këtë çështje. Pse komuna, ose më mirë të them personat e caktuar, 

po e zvarritin këtë punë, e po i pengojnë qytetarët mi gëzua pronat e tyre. Që 

njëherë e përgjithmonë pronarët e banesave dhe lokaleve të bëhen pronarë të 

ligjshëm me lista poseduese. Pse nuk po i jepet fund kësaj pune. Kur gjykata e 

kthen përgjigjen si çështje e kryer. Kurse komuna, ose individ të caktuar, qojnë 

ankesa, vetëm e vetëm që të zgjatet ky proces. Kujt po i konvenon ky proces që 

të zvarritet, e mos të kryhet. Ose më mirë të themi po i konvenon. Ata që janë që 

janë përgjegjës, ose më mirë të themi po u konvenon atyre të cilët janë përgjegjës 

për dallaveret që i kanë bërë. Dhe po frikohen, që mos të dënohen për veprat e 

tyre. Ai ose ata, kush janë përgjegjës, herët a vonë do të marrin dënimin e 

merituar. Jepni fund kësaj pune, dhe lejoni qytetarët që ti gëzojnë pronat e tyre. 

Se që 13 vite, jetojnë me ankth dhe të shqetësuar. Z. kryesues, pres që në seancën 

e ardhshme të jetë si pikë e rendit të ditës. Informatë dhe diskutim, çështja e 

“Malik Impeksit”. 

 Cenet Sajadi (KDTP): Teşekkürler Başkan hepinizi saygı ile 

selamlıyorum birkaç sorum Kamu Hizmetleri Müdürü Sn. Levent Kasemi’ye 

olucak Bingen caddesi Lam C 2 bölgesi Ortakoldaki tüm apartmanların giriş 

kısımlarının ışıklandırılması ve Bajdarhanedeki tüm apartmanların girişlerinin 

ışıklandırılmasını öneriyorum. İkinci sorum Kurila semtindeki Dragoman 

caddesinde arabalara tek yönlü geçiş sağlanması ve orada yaşayan mahalle 

sakinlerine sadece bir yönde arabalarını park etmeleri için Belediye tarafından 

izin belgesinin verilmesini talep etmektedirler. Çünkü istisnasız polis her hafta 

orada park edilen araçlara ceza yazıp araçlarını kaldırmaktadırarak orada yaşayan 

mahalle sakinlerini mağdur durumda bırakmaktadır. Belediye Başkanı ve Kamu 

Hizmetleri Müdürüne sesleniyorum lütfen bu konu ciddiye alınsın ve en kısa 

zamanda bir çözüme ulaşsın. Üçüncü sorum Kurilla semtindeki su sorunu birkaç 

defa dile getirmiş olsam da bugün yine gündeme gelmesi gerektiğini düşünerek 

su sorunun artık bir çözüne ulaşmasını talep ediyorum. Dördüncü sorum Eğitim 
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Müdürü Sn. Skender Susuri’ye olacak Mati Logoreci okulundaki ana sınıfların 

onarılmasını talep ediyorum. Çünkü orada eğitim gören çocuklarımız nemli ve 

son derece bakımsız bir ortamda eğitim almaları öğrencilerimize çeşitli 

hastalıklara yakalanmalarını sebep olmaktadır. Bir diğer sorum Prizrende son 

zamanlarda hırsızlık olayları çok arttı özellikle Bajdarhane, Ortakol, Kurila ve 

bazı bölgede ve bazı köylerde neredeyse her gece hırsızlık vakaları vuku 

bulmaktadır. Belediyelerin ilgili müdürlükleri bu konuda herhangi bir önlem aldı 

mı?. Bir diğer sorum da spor merkezi konusunun gündem maddesine eklenmesini 

geçen seansta önermiştim, bu senasta da dile getiriyorum Meclis Başkanı Artan 

Abrashi’den bu konuyu talep ediyorum teşekkürler.  

Parashtroi  disa pyetje për drejtorin e Drejtorisë së Shërbimeve Publike z. Levent 

Kasem-in. Propozoj që në të gjitha hyrjet e banesave në lagjen Ortakoll tek pjesa 

lagjja Bingen Lam C2 dhe Bazhdarhane të bëhen ndriçimi. Pyetja e dytë është për 

lagjen Dragoman të  Kurillës. Qytetarët e asaj lagje kërkojnë që rruga të bëhet në 

një drejtim  dhe komuna t’ju sigurojë leje për të pakuar veturat e tyre vetëm në 

një drejtim. Sepse policia pa përjashtim çdo javë duke shënuar dënim dhe duke i 

mbledhë veturat, banorët e asaj lagje i lenë në një gjendje të keqe. I bëj thirrje 

kryetarit të Komunës dhe drejtorit të Shërbimeve Publike që kjo çështje të merret 

me seriozitet dhe të zgjidhet sa ma shpejtë. Pyetja e tretë është lidhur me 

problematiken e ujit në lagjen Kurillë të cilën e kam shprehur disa here dhe 

mendoja se duhet ta përsëriti edhe një herë duke shpresuar se do të bëhet një 

zgjidhje. Pyetja e katërt është për drejtorin e Drejtorisë së Arsimit z. Skender 

Susurin. Kërkoja që të rinovohen klasat e ulëta në shkollën Mati Logoreci. Sepse 

fëmijët që mësojnë aty për shkak të mjedisit që ka lagështi dhe  nuk mbahet mirë 

mund të marrin sëmundje të ndryshme. Pyetja tjetër është lidhur me vjedhjet e 

shpeshta që ndodhin kohëve të fundit pothuajse çdo natë posaçërisht në 

Bazhdarhane,  Ortakoll, Kurillë, në disa pjesë dhe në disa fshatra. Drejtoritë 

përkatëse të Komunës a kanë marrë masa lidhur me këtë çështje?. Në seancën e 

kaluar kamë kërkuar që në rend të ditës të shtohet çështja e qendrës sportive këtë 

duke e përsëritur  edhe në këtë seancë e kërkoj nga kryesuesi z. Artan Abrashi.   

 Dafina Bllaca (PDK): Sot ndoshta rastësisht kjo seancë ka qëlluar me 

datën 28 mars. Mirëpo, nuk mund të kalojmë pa e përmendur dhe pa e kujtuar që 

më 28 mars, para 30 viteve në fshatin Zhur, kanë ra tre të rinjë, dhe janë plagosur 

dhjetëra të tjerë në demonstratat e atëhershme. Andaj dua të falënderoj të gjithë 

dëshmorët, dhe ata që ranë për të dhuruar këtë ditë që ne sot e gëzojmë. Lavdi të 

gjithë të rënëve që flijuan vetën e tyre, që ranë për të mos vdekur kurrë. Ndërsa 

sa i përket asaj, çfarë kam përgatitur sot. Shuma prej 2.398.059,00 € e buxhetit 

kaloj në suficit si pasojë e mos punës e keq qeverisjes, e keq menaxhimit. Si dhe 

jo vullnetit të komunës, për ti dal në ndihmë qytetarëve të Prizrenit. Për të punuar 
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rreth projekteve të cilat janë të rëndësishme dhe të domosdoshme për qytetarët e 

Prizrenit. Për ata qytetarë të cilët na besuan votën e tyre. Duke shpresuar që këta 

kuvendarë, drejtorë, e më së shumti kryetari i zgjedhur. Duke u shtyrë me bërryla 

për të fituar karrigen e kryetarit, por jo për të punuar për qytetarët. Qytetarë të 

nderuar, kjo është qeverisja që më së paku keni pritur dhe keni votuar. Asnjë 

projekt i rëndësishëm, asnjë vullnet i komunës, për ti zgjidhur problemet dhe 

çështjet e qytetarëve. Ne kemi bërë shumë kërkesa si kuvendarë, për atë që jemi 

edhe të zgjedhur. Mirëpo, kërkesat e opozitës nuk merren parasysh nga kjo qeveri. 

Sepse tek ne është instaluar një politikë e gabuar dhe e dëmshme. Jo vetëm për 

qytetarët e Prizrenit, por edhe për shumë breza të ardhshme, do ti vuajnë pasojat 

e këtij instalimi të gabuar. Sepse çdo qeverisje punon vetëm duke menduar për 

zgjedhjet e ardhshme. Por assesi për të ngritur mirëqenien e qytetarëve. Madje 

pak më parë kryesuesi Artan Abrashi, tha se zgjedhjet janë larg. Mirëpo, z. 

kryesues, burrështetas është ai që mendon për brezat e rinjë, dhe jo për zgjedhjet 

e ardhshme. Andaj unë sot dua të përsërisë vetëm dy nga kërkesat e parashtruara 

në këtë Kuvend. Por që asnjëherë nuk parë ndonjë rezultat. P.sh. Transporti i 

mësimdhënësve të shkollës së mesme teknike “11 Marsi”, të gjithë 

mësimdhënësit e komunës së Prizrenit që udhëtojnë mbi 8 km. paguhen për këtë 

shpenzime. Dhe në komunën tonë mbetën të injoruar vetëm mësimdhënësit e 

shkollës së mesme teknike “11 Marsi”. Vetëm se janë nën menaxhimin e 

Agjesionit të Arsimit për të rritur, apo GIZ-it. Kjo është arsyeja që na dhënë disa 

herë nga drejtori i Arsimit së bashku me kryetarin. Kjo është një përgjigje e 

papranueshme për të gjithë mësimdhënësit e kësaj shkolle. Sepse ata janë qytetarë 

të Prizrenit, dhe janë taksapagues të këtij qyteti. Ata punojnë dhe veprojnë në këtë 

qytet. Dhe nuk janë fajtor, pse shkolla “11 Marsi” është nën menaxhimin e GIZ-

it. Andaj kërkojnë që tu bëhet zgjidhje për këtë çështje. Sepse, përderisa komuna 

ka buxhet të mjaftueshëm për të shpenzuar afër 40.000,00 € për darka e dreka, e 

në lukset e qeverisë së tyre. Përderisa komuna financon projekte të ndryshme, dhe 

përderisa në suficit na shkuan mbi 2.000.000,00 €. Atëherë pse të mos zgjidhet 

edhe çështja e këtyre mësimdhënësve. Kur në numër nuk mund të jenë më shumë 

se 60 apo 70 mësimdhënës të cilët udhëtojnë, sepse shumica jetojnë në qytet. 

Andaj më shumë pak vullnet nga ju drejtor dhe nga ju kryetar, kjo çështje do të 

zgjidhej. Një çështje tjetër është edhe salla e edukatës fizike në lagjen Arbanë. 

Drejtor e di që keni premtuar publikisht që kjo çështje do të përfundoj. Mirëpo, 

pyetja ime dhe e të gjithë qytetarëve të lagjes Arbanë, është kur do të filloj 

ndërtimi i kësaj salle të edukatës fizike. 

 Cengis Çesko (KDTP): Hepinizi saygı ile selamlıyorum Belediye 

Başkanım Sn. Mytaher Haskuka’ya birkaç sorum olacak gelmişken çok fazla 

görüşemediğimiz için. Zambaku i Prizrenit ile ilgili kurulan örgütleme kurulunda 
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yeni bir örgütleme kurulun kurulduğunu duyduk bununla ilgili azınlık yanı 

Türklerden ve Boşnaklardan kurulda herhangi bir üyenin olup olmadığını sormak 

istiyorum. Çünkü bildiğiniz gibi Zambaku i Prizrenit sadece belirli bir topluluğu 

temsil etmiyor bütün Prizren halkını temsil etmektedir dolayısıyla Zambaku i 

Prizrenit te azınlıklardan da olması gerektiğini düşünmekteyim. Orada yıllarca 

Türkçe şarkıların da söylendiğini hepimiz  biliyoruz. Diğer bir sorum geçen 

senasta sormuştum sayın Belediye Başkanım ama siz yoktunuz bunu yine dile 

getirmek istiyorum özellikle Belediye otobüsleri ile yolculuk yapan 

öğrencilerimizin biletleri ile ilgili herhangi bir indirim yapılabilir mi ya da 

öğrencilere yönelik ve aynı zamanda emeklilere yönelik biletlerin tamamen 

ücretsiz yapılmasını yani bunu gerçekleştirebilir miyiz bunu tekrardan dile 

getirmek istiyorum. Belediye sitesinde hala Türkçe raporlar yok bunu birkaç 

senas öncesi Osman Hajdari müdüre söyledik sanırım Türkçe tercüman 

yetersizliği var hatta kendisiyle konusştuk şu anda tek kişi çalışıyor bununla ilgili 

herhangi bir çalışma yapılabilir mi en azından stajer olarak birkaç kişi orada 

istihdam edilebilir geçici bir süreliğine. Sezair Suroi spo merkezinde kurulan 

lunapark ile ilgili herhangi bir izin alındı mı Bajdarhane semti yıllarca bu 

lunaparkta ki çok fazla müzik sesinden dolayı rahatsız olmaktadırlar bununla 

ilgili de gerekli adımların atılmasını önermekteyim teşekkür ederim saygılar.   

Përshendetje për të gjithë,pasi që është këtu dhe nuk mund të takohemi shpesh 

kam disa pyetje për kryetarin e Komunës z. Mytaher Haskuka. Kemi dëgjuar se 

është formuar Këshillin i ri Organizativ i Zambakut të Prizrenit dhe dëshiroja të 

pyes se a do të ketë anëtar edhe nga minoritetët turk dhe boshnak. Sepse siç e dini 

Zambaku i Prizrenit nuk e përfaqëson vetëm një komunitet  të caktuar por i 

përfaqëson të gjithë qytetarët e Prizrenit andaj për këtë arsyeje mendoja se duhet 

të ketë anëtar edhe nga minoritetët. Të gjithë ne e dimë se me vite të tëra aty janë 

këndu këngët turke.  Pyetjen tjetër e kam parashtru në seancën e kaluar por pasi 

që ju nuk ishit dëshiroja ta përshëriti edhe njëherë. A mund të bëhet zbritje në 

biletat e autobusave për nxësës apo biletat a mund të bëhen pa pagesë për nxënësit 

dhe pensionistët. Në ueb faqën e komunës raportet ende nuk janë në gjuhen turke 

unë këtë pyetje para disa seancave ja kam parashtruar drejtorit Osman Hajdarit 

por më duket se ka munges të përkthyesit të gjuhes turke. Ne lidhur me këtë 

biseduam edhe me përkthyesën e cila është tash duke punuar vetë, a mund të bëhet 

diqka në këtë drejtim së paku duke i marrë disa praktikant përkohësisht. A është 

marrë ndonjë leje për lunaparkun e vendosur në qendrën sportive ‘’Sezai Suroi’’, 

në lagjjën Bazhdahane. Me vite të tëra ankohen nga muzika e lartë të këtij 

lunaparkut, andaj propozoja që ndërmeren hapat e duhura në këtë drejtim.   

 Petrit Hoxhaj (LDK): Pak më herët kuvendarja Ganimete Babuna, tha që 

në fshatin Vlashnje është rregulla çështja e ujësjellësit. Përkundrazi nuk është 
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rregullua çështja e ujësjellësit në fshatin Vlashnje. Edhe pse ka qenë një projekt 

tinëzarë në mes të Hidroregjionit dhe komunës. Do të thotë edhe pse kanë kaluar 

nga pronat e mija. Prapë se prapë unë nuk kam kundërshtua që të furnizohet me 

ujë të pijes lagja nga vjen znj. Ganimete. Mirëpo, fshati Vlashnje nuk ka ujë të 

pijet kryetar. Unë disa herë edhe znj. Ganimete më herët e ka përmend që 

Vlashnja nuk ka ujë, kurse sot del dhe thotë që Vlashnja ka ujë. Por ka ujë vetëm 

lagja nga kjo vjen. Dhe ka kohë që nuk jeton në Vlashnje, dhe nuk e dinë gjendjen 

faktike se çka ka në Vlashnje. Andaj, z. Kryetar, tjetër herë projektet kur të bëhen 

nëpër fshatra, të konsultohen me komunitetin dhe jo në mënyrë tinëzare të bëhen 

këto projekte. Dhe tjetra, ka të bëjë edhe me kolegen Dafina. Ne po sa erdhëm 

nga Zhuri dhe ishte një përvjetor rreth 30 vjetorit të demonstratave. Besoj që edhe 

në këtë datë ka pas edhe në Arbanë. Po nuk e di pse nuk është organizua edhe në 

lagjen Arbanë. 

 Kryesuesi: Më la përshtypje kjo, realizimi i projektit në mënyrë tinëzare. 

Institucioni me realizua projekte në mënyrë tinëzare, është problem. 

 Skender Sallauka (PDK): Një pyetje për kryetarin. Z. Kryetar, i kemi 

ngritë disa herë do shqetësime tona lidhur me ndërtesën e ish Lirisë këtu në 

Bazhdarhanë. A keni ndërmarrë ndonjë hap, apo ndonjë iniciativë me komunikua 

me AKP-në për rrënimin e atij objekti. Edhe një çështje tjetër e kam ngritë në 

seancat tjera, për rregullimin e  një projekt ideor nga Kuvendi komunal i Prizrenit. 

Lidhur me rregullimin e  një sheshi tek Ëmbëltorja e Qytetit, te sheshi Kumanova. 

Edhe një çështje tjetër desha me të pyet. A ke marrë ndonjë iniciativë lidhur me 

zhbllokimin e rrugës, ose rregullimin e çështjes tek Transiti i ri. Për kontestin që 

është në gjykatë. Përderisa  keni mund me bo një marrëveshje me gjykatë, për 

çështjen e hekurudhës, edhe pse treni ende s’ka ardhur. Po u rrënuan aty, u bo një 

amulli, në televizor ka dal mirë. Po kështu me gjykatë me bo një pyetje. Pesë vjet, 

ne njerëz jemi nga dy ditë shkollë i kemi. Çka e marrin gjykata lëndë me prioritet. 

Pesë vjet është e bllokuar një rrugë. Është i bllokuar një qytet. Asambleja hesht, 

kryetari hesht, edhe krejt qyteti hesht. Rruga është e rregulluar, një shtëpi ka mbet 

aty, nuk i paguhet ajo shtëpi. Edhe gjykata thotë unë kam lëndë tjera me prioritet. 

Çka mundet me pas lëndë tjera me prioritet. Aty nuk ka filozofi, nuk ka mençuri 

zotëri. Ka me lexua, janë dhjetë faqe, njëzetë faqe. Sa kohë i duhen një njeriu për 

mi lexua edhe mi studiua, për mi gjykua ato, më thënë është mirë apo është keq. 

Ai gjykatës është njëri. Edhe ne duhet me ia bo një pyetje, sa kohë të duhen ty me 

lexua ti, për me marrë një vendim. S’ka këtu diçka, që ne duhet me zbulua ujin e 

nxehet. Sinqerisht nuk po e kuptoj as gjykatën, as juve, pse nuk i bëni presion. 

Ne për këtë punë jemi të zgjedhurit e popullit. Pse mos me zgjedh një çështje, për 

me zhbllokua një rrugë. Asnjë arsye nuk është, asnjë kuptim nuk e ka. Le të flet 

gjykatësi, edhe le të thotë, o burrë,  ky problem është. Jo pesë vjet me na bllokua 
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neve. As Zot nuk është. Është një njeri që paguhet prej buxhetit të Kosovës, me i 

krye shërbim qytetarëve. Shërbimin e kryen, e jep një gjykim se është i 

profesionalizuar për atë. E ka dhënë një provim të jurisprudencës, për me marr 

me i lexua ankesat e personave juridik edhe fizik, edhe me marrë vendimin e vetë. 

Tash pesë vjet me prit ne, edhe pesëdhjetë mundet me shkua kështu. Sinqerisht 

po, bo hajgare me neve. S’kemi ra në qatë teregje me bo hajgare me qytetarët për 

kurrgjë hiç. Le të paguhet shtëpia zotëri, zbehet nami. Edhe një shqetësim e kam 

për pastërti të qytetit. Nuk është në nivelin e kënaqshëm. Kisha apelua që me u 

marrë masa, ose le bëhet një sistem tjetër. Ose le ta bëjnë një projekt ideor, një 

plan të veprimit për çështje të sezonit veror. Munden me marr me kontratë mbi 

vepër punëtor. Ashtu kështu po i marrin të gjithë, edhe pse është e jashtëligjshme. 

Po pasi e kanë të gjithë atë trend, le ta bënë edhe komuna e Prizrenit. Le të 

angazhojnë punëtorë. Jo punëtor në administratë me punua po punëtorë që 

pastrojnë qytetin. Kjo është një dukuri shumë e keqe. Në vend që me marrë 

punëtorë që punojnë edhe e pastrojnë qytetin, marrin punëtorë në administratë. 

Në vend se mi pas pesëdhjetë pastrues, ti i ke gjashtëdhjetë në administratë që 

punojnë, a dhjetë pastrues. Do më thënë është e kundërta. Këto dukuri duhet me 

i eliminua pak. Në qoftë se s’mundemi me i eliminua. Atëherë bërlloku duhet me 

u heq, me marrë një sistem tjetër, me bo një projekt. Kontratë mbi vepër. Edhe 

tjera, shembull për tjerët. Për te buxheti. Edhe kjo është një shqetësim shumë i 

madh për neve. Z. Kryetar je zgjedh për me i shërbye qytetarëve. Këto pare që 

shkojnë në suficit na nuk mundemi me i marr ma. Ky është mos zhvillim i vendit. 

Janë ndarë grande për qytetin. Plus ne tash ne rangohemi me një listë më poshtë, 

si Prizren. Se nuk ka të drejtë më qeveria me të dhënë, nuk ka të drejtë, s’ka bazë 

ligjore me të dhënë ty më grande, qysh të ka dhënë përpara. Thotë ti kam dhënë  

si ke shfrytëzua. Çka me fol. S’po të vyejnë o zotëri paratë. Ti kemi dhënë si ke 

shfrytëzua. Tre milion thotë Ministria e Kulturës i kanë te ne grande. Asnjë 

projekt se kanë bo. Tre milion si ke shfrytëzua. E tash qysh kjo. 2.600.000,00 €, 

bëhen bartje. Pse mu bartë! Shyqyr që keni pagua borxhe, se ju paskeni pas me u 

bo horë, ato punë që i ka krye Ramadan Muja. Me i pas teprua edhe ato dy milion 

që i keni la. Çka ishte bo tani, sa ishte bo borxhi. Edhe bartja edhe subvencioni. 

Duhet me shkua me ja qit një kafe Ramadan Mujës që ka bo punë. Edhe keni la 

borxhe edhe jeni nxjerr pak. Po nuk është mirë kështu. Është mirë me planifikua, 

me i dhnë pak presion edhe drejtorëve edhe ekzekutivit. Që herëve tjera, vitin 

tjetër mos të mbesin subvencionet. Mos të bëhen bartjet. Edhe prej ministrive 

tjera për me i shfrytëzua. Jo me të thënë Ministria e Kulturës, qe ku i ke ti, si keni 

marrë. Si keni dashtë, çka. 

 Azem Durmiši (NDS): Obračam se direktoru Obrazovana g. Susuri. Pošto 

dolazim iz te svjere. U vezi takmičenja sa učenicima, zahtevam punu odgovornost 



19 
 

od direktora. Da se ne nastavi praksa oko izbora učeničkih radova. Takmičenja 

učenika u obrazovanje pod znacima navoda, navodim. Da ne bude takmičenje 

roditelja i nastavnika. Nego učenika. I time zahtevam puno odgovornost, da 

direktor obrazovanja povede računa, sa komisijama koje su formirane. Da zaista 

takmičenje učinika, bude takmičenje učenika, ali ne takmičenje roditelja e 

nastavnika.  

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

Publike edhe për drejtoreshën e Turizmit lidhur me hapësirat publike në 

përgjithësi në qytet. Desha t’ju pyes Shërbimet Publike, a kanë ndonjë plan si dhe 

në hapësirën publike të KEI-të dhe në Marash. Sepse as ulëset, shportat nuk janë 

në nivel. Se kemi shumë vizitor, sidomos gjatë vikendeve. Nuk duket bukur, dhe 

a keni ndonjë plan? Nëse nuk keni, ju kërkoj që të intervenoni sa më shpjet aty 

sepse ka shumë vizitor në qytet. Pyetja e dytë, është prapë për drejtorin e 

Shërbimeve Publike lidhur me kompleksin Evropa. Para disa seancave ne kemi 

pas këtu një raportim në të cilin i kemi pas edhe disa pyetje dhe kërkesa për 

përmirësime. Mendoj që ende mungon një menaxhim i mangët në atë kompleks. 

Dua të dijë kujt i jep raport ky këshill, dhe a ka monitorim prej Drejtorisë tuaj. 

Pyetja e tretë është për parkingjet në Prizren. Disa parkingje ka që i ka skaduar 

afati i kontratës. A jeni në dijeni dhe a keni ndonjë plan për startimin e kontratave 

të reja? Pyetja e katërt për drejtorin z. Oreshka. Ka ankesa prej aktorëve 

profesionist, të cilët nuk kanë pas pagesa. Arsyeja pse nuk kanë pas pagesa, dhe 

kur do tu bëhet pagesa e këtyre aktorëve. Pyetja tjetër është për drejtorin e 

Administratës, po ashtu edhe për kryetarin e Komunës. Unë si asambliste në disa 

tryeza, që po marrë pjesë lidhur me çështjet e barazisë gjinore. Gjithmonë hasim 

në ankesat e zyrtares së barazisë gjinore, që nuk ka takime me kryetarin. Do më 

thënë nuk i përfillët ekzekutivi, zyrtares për barazi gjinore. Desha të ju pyes. A 

është e vërtet  kjo që nuk po mundet zyrtarja me u takua me kryetarin. Për juve z. 

Osman, a jeni ju kompetent për këtë zyre dhe a ka ndonjë plan kjo zyre. Nëse ka 

desha të kërkoj si asambliste një raportim, se çka kanë bo vitin e kaluar. Po ashtu 

më duhet të ceki, përveç zyrës për barazi gjinore unë dua të kem edhe një raport 

prej zyrës për integrime evropiane. Sepse mendoj që këto zyre nëse ekzistojnë, 

duhet të kenë një punë dhe duhet të kenë raport karshi Kuvendit. Edhe pyetja e 

fundit është për Drejtorin e Shërbimeve Publike dhe Inspektoratit. Edhe pse 

parafolësit e mi e ngritën këtë çështje. Po edhe unë po e shoh të arsyeshme me e 

ngrit. Tek oborri i Qendrës Sportive “Sezai Surroi” është bërë një instalim i 

lojërave aty. A ka leje kjo prej Shërbimeve Publike? Nëse nuk ka, pse Inspektorati 

nuk po intervenon në këtë çështje. 

 Adem Shabanaj (LVV): Është një kërkesë që e kam bërë për rrugën e 

Malësisë së Vërrinit, për shtruarje me asfalt pjesërisht. Kërkesa është e deponuar 
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në Drejtorin e Shërbimeve Publike. Edhe e kam edhe informacionin që është 

dhënë edhe urdhëresa për shtruarjen e asfaltit për atë rrugë. Kjo kërkesë është e 

muajit shtator të vitit 2018 dhe jemi tash në muajin e katërt po hymë të vitit 2019, 

dhe ende nuk ka diçka për shtruarjen e kësaj rruge. Kërkesa tjetër është për 

Drejtorinë e Mirëqenies Sociale, për banesat sociale në Jaglenicë, të cilat gjendën 

në atë zonë atje. Është kërkesë e deponuar prej banorëve të atij lokaliteti. Për 

ndërtimin e një parku për ato banesat sociale në Jaglenicë. Kryetar është a është 

kompetencë e juaja, apo ti drejtohemi ndonjë drejtorie tjetër. Edhe një pyetje për 

drejtorin e Bujqësisë. Banorët e fshatit Malësi e Vërrinit, tokat bujqësore i kanë 

me një terren shumë të vështirë. Edhe janë me një terren mbi pesëdhjetë fermerë 

të cilët donë me punua në ato toka. Dhe për shkak të mungesës së rrugës, nuk po 

munden me i punua tokat e veta. Nuk është më e gjatë se dy kilometër. Edhe besoj 

se do të gjeni një kod për hapjen e atij shtegu të rrugës. Çështja tjetër është për 

ujin e pijes në Tusus. E përmendi edhe Kastrioti. Pas kërkesave shumëvjeçare, 

dhjetë vjet e më tepër, prej se kanë fillua pas luftës me dal nëpër ato terrene të 

vështira edhe për jetesë edhe për rrugë infrastrukturore, edhe për ujë të pijes. 

Kemi pas kërkesa edhe vitin e kaluar për Drejtorinë e Shërbimeve Publike. Unë 

e shfrytëzoj rastin nga këtu, ta përshëndes kryetarin e komunës edhe drejtorin në 

emër të banorëve të lagjes të UÇK-së edhe në emër të banorëve të lagjes së 

trimave. Sepse ka filluar hartimi i projektit. Edhe bashkë me ata unë kam dal në 

terren. I kemi bo matjet gjeodezike për hartimin e projekti. Dhe se shumë shpejt 

banorët e këtij lokaliteti do të pajisën me ujë të pijes. 

 Ilir Gashi (LVV): E kam një pyetje për drejtorin e Arsimit, të cilën e kam 

bërë edhe më herët. Çka po ndodh me nxënësit që jetojnë nëpër lagjet të largëta 

dhe vijojnë me mësim në shkolla, që duhet të ecin disa kilometra. P.sh. është lagja 

Barut hane, dhe këta fëmijë vijojnë kryesisht në shkollën “Abdyl Frashri” në 

Ortakoll. Edhe pse po ofrohet fundi i vitit shkollor. A është ndërmarrë diçka deri 

më tani. Së paku janë diku 20-25 minuta ecje. E dimë çantat, kushtet atmosferike. 

Tash edhe qentë endacak që po enden nëpër rrugë. A është punuar diçka 

konkretisht në këtë drejtim? Po ashtu për Drejtorinë e Shërbimeve Publike. 

Bashkëngjitëm me shqetësimin e koleges Dafina, në lidhje me kompleksin 

natyror të Marashit. Ka nevojë për ristrukturim të hapësirës, shtigjet për ecje janë 

shumë të ngushta. Gjelbërimi një pjesë është tërësisht i shkatërruar. Si dhe 

ekzistojnë disa hapësira të rrezikshme për fëmijët. Dhe po ashtu së bashku me 

rregullimin e hapësirës është edhe shqetësimi që tash fillon gjatë sezonit veror. 

Kur fillojnë edhe festivalet e ndryshme që krijojnë shumë shqetësim deri në orët 

e hershme të mëngjesit nga zhurma që vjen. E përcjelli shqetësimin e banorëve të 

kësaj lagje. Pasi edhe unë aty banoj që drejtoria të ketë parasysh kur jep leje. Edhe 

kushtet të caktohen mirë që të ruhet rendi dhe qetësia publike. 
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 Fatmir Kastrati (AAK): E kam një pyetje për drejtorin e Arsimit z. 

Susuri. Ka shumë nxënës të cilët largohen nga Kosova. A e keni një numër të 

saktë të atyre nxënësve që janë larguar nga shtatori deri më tani. Është një nga 

çështjet më të dhimbshme që po na ndodhin sot në Kosovës. Edhe po më duket 

se nuk jem duke bërë asgjë për këtë dukuri kaq shqetësuese. Edhe një informacion 

për drejtorin e Shërbimeve Publike. Pavarësisht se e  kemi marrë një përgjigje se 

në korrik të vitit të kaluar, duhet të lëshohet uji i pijes në lagjet “11 Marsi”, “2 

Korriku”. Ende nuk ka ujë të pijes. Edhe vërtetë nuk e di se çka po ndodh, kush 

është fajtor. Që sa e sa herë jemi duke e ngritur këtë problem. Është problem i 

madh, kur po flitet këtu për investime kapitale. Po flitet për shtëpi të kulturës, për 

rrugë. Por Prizreni ende i vuan pasojat e ujit të pijes. Kjo është shumë 

shqetësuese. Nuk e di a po na mbrenë ndërgjegjja dikë këtu apo jo. 

 Ganimete Hoxha-Babuna: Më të vërtetë po më vjen keq që këtë Kuvend 

po duhet me shfrytëzua për nivele të ulëta të diskutimit. I nderuari e quajti projekt 

tinëzarë. Mua më habiti kjo, si paska mundur me qenë tinëzarë, kur ky projekt 

paska kaluar përmes tokave të tyre. Tjetra, nuk është në pyetje veç lagja nga vij 

unë. Janë pesë lagje, të cilat është dashtë mirë me ditë ky problemin, sepse këtu 

ka pas keq instalim të gypave. Tjetra është ajo që duhet me u shtua kapaciteti i 

ujit të pijes. Sepse këto lagje kanë ujë, aq sa kanë edhe krejt fshati. Do më thënë, 

kur ka ujë krejt fshati furnizohen edhe këto lagje. 

 Kryesuesi: Tani kalojmë me përgjigjet e drejtorëve. Pjesën tjetër e ktheni 

me shkrim.  

 Skender Susuri, drejtor i Drejtorisë së Arsimit: Pyetjen që bëri profesor 

Fatmiri. Numrin e saktë nuk e kam këtu. Por unë them se këtë vit shkollor kemi 

281 fëmijë më pak të regjistruar në krahasim me vitin e kaluar shkollor. Arsyet 

janë të ndryshme, nuk e elaboroj. Njëra prej tyre është edhe nataliteti edhe 

migrimi. Ndërsa shifrën gjithë të panelit universitar ta siguroj në mbledhjen e 

ardhshme. Te shkolla “Motrat Çiriazi” vërtetë është gjendja e rendume. Ministri 

i Arsimit ka ndarë një  fond 100.000,00 € për atë shkollë. Dhe pikërisht ka mu 

ndërtua klasat para fillore. Dhe fillimin e vitit shkollor ka me pas kushte shumë, 

shumë më të mira. Dafina ma ka bo pyetjen plotësisht me të drejtë. Ne kemi 

premtua që kemi me bo me teknikën. Edhe unë vetë nuk e di pse nuk është bo. 

Nuk është ndonjë kosto e madhe, duhet me bo këtë. Për sallën e edukatës fizike 

janë 500.000,00 €, të ndara. Ne jemi me drejtorin në kontakt, për me fillua aty 

punimet. Është pak hapësira e vogël, por ne gjithsesi aty duhet me bo atë sallë. 

Thash është investim i Ministrisë. Ndoshta duhet me kaluar një vendim në 

asamble me lëvizë një pjesë aty. Simir Krasniqi ma ka bo një pyetje plotësisht me 

vend. Unë shef i grupit të PDK-së, po të premtoj që kemi me bo publikim. Edhe 
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pse se kemi bo deri tash, nuk është mirë. Do më thënë deri sa ne qesim konkurs, 

duhet me qit. Nga e ardhmja sigurisht do ta përmirësojmë këtë çështje. Duhet me 

ditë qytetari kush është në punë. Nuk e kemi bo deri më tani. Shumë në rregull 

do të thotë e përmirësojmë. Është e vërtetë që materiali mësimor në gjuhën e 

komuniteteve nuk mbërrin. Jo për fajin as të drejtorit as të zyrtarëve. Sepse unë 

gjatë mund të lëshoj dy, tre rekomandime. Aty nuk ka zyrtarë për gjuhë, nuk 

munden me u përkthye ato. Kur ne i qojmë në shërbimin e komunës, zgjatë ajo. 

Nuk e di, ndoshta duhet me bisedua me kryetarin. Duhet me pas përkthyes aty, 

nuk e di. Është e vërtetë, unë për këtë kërkoj falje. Ndonjëherë edhe drejtorët 

duhet me më mirëkuptua mua. E kam pas një pyetje prej kuvendarit Shukri Quni. 

Gjithashtu, plotësisht me të drejtë. Ne e kemi një rregullore. Këtë rregullore dy 

vjet nuk e kemi shfrytëzua. Nuk e kemi ndarë asnjë mirënjohje për ndonjë 

personalitet të veçantë. Unë sivjet nuk e kam marrë këtë guxim, sepse ka pas 

mungesë të komisionit. Nuk kam dashtë me qenë unë individi që e kam iniciua 

ndonjë emër. Duhet me nda, duhet me shfrytëzua rregulloren. Po besoj që në ditët 

e tjera apo në festat e tjera duhet me bo këtë. Garat e nxënësve, unë nuk i 

menaxhoj ato gara aktualisht që zhvillohet. Zhvillohen nga koordinatori nacional 

për Kulturë, Rini dhe Sport. Ne është e vërtetë që duhet ta kemi një komision. Por 

ato punimet për fat të keq disa i bëjnë te shtëpia. DKA-ja çfarë punime ka bo çfarë 

aktivitete gjithmonë ka qenë e interesuar që punimi i nxënësve me qenë aty për 

aty. Do të thotë nuk e menaxhojmë këtë aktivitet. E menaxhon një koordinator 

nacional me ekipin e vetë. Ne vetëm e mbështesim. Pyetjen e Ilirit për transportin 

e nxënësve. Po Ilir në këtë foltore, unë e kam premtuar transportin e nxënësve. 

Sepse kam thënë bashkë me kryetarin Haskuka, kemi me pas prioritet më të 

madhe sigurinë. Po beso për shkak të gjendjes financiare, ne aktualisht nuk e kemi 

bo këtë. Edhe kryetari ka interesim të shujtës. Kështu që ajo ka një kosto. Është 

mirë me bo këtë, sepse nxënësit barin çanta. Përveç që barin çanta udhëtojnë 

shumë kilometra dhe nuk është mirë me ndodh. La Alush ma ka bo një pyetje për 

shkollën e muzikës. Ka pas një lëvizje të situacionit, se nuk e di atë fjalorin në 

ndërtimtarisë. Përfundimisht është zgjidhë ky problem edhe besoj shumë shpejt 

do fillon, jo në atë vendin ku ka qenë. Në qatë lokacion, po sa lëviz nuk e di, se 

nuk marrë vesh. Sa i përket të tjerëve ku drejtoria komunale përmendet. Drejtoria 

komunale e Arsimit, është duke u përmend vetëm për fat të keq për institucionin 

e konkursit, dhe për asnjë send tjetër. Nëse ka lëshime të tjera unë jam i aftë mi 

diskutua. Ndërsa po them edhe njëherë publikisht. Nëse dikush pretendon, në 

foltore nuk duhet me u marrë kuvendarët me emra personal. Nëse dikush 

pretendon se ka shkelje ligjore. I ka të gjitha mekanizmat që i ka ndërtua shteti. 

Inspekorin e Arsimit, gjykatat, edhe prokurorit, që ju po përmendni me shumë 

kënaqësi. Le të adresohen atje. Thash asnjë pyetje që ka të bëjë me konkursin. Ku 

përmendet rast individual, drejtori nuk ka me dhënë përgjigje. Sepse nuk është 
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etike unë me u marrë, a janë të prokurorëve, a nuk janë të prokurorëve. Unë nuk 

jam që punoj në gjendje civile. Edhe nuk ia di gjendjen e tyre. Ju që po punoni në 

gjendje civile vazhdoni merruni me emra individual. Ma ka bo një pyetje 

plotësisht të drejtë Xhaviti. Prapë ka mbet aty. Sepse ne fillimisht po duhet me 

shfrytëzua institucionin e konkursit brendshëm. Kemi shumë mësimdhënës që 

shprehin interesim nga shkollat tjera me ardhur në Piranë. Sepse është më afër. 

Unë nuk kam mund ende me procedua. Dhe do të thotë ke plotësisht të drejtë që 

ka vonesa. Edhe aktualisht drejtori aktual, është duke i mbajte ato orë. Që është 

edhe për drejtorin aktual ngarkesë. Nuk po them që deri në seancën e ardhshme 

mbyllët. Por ne do të bëjmë përpjekje për mu mbyll kjo çështje, edhe duhet me u 

mbyll. Dhe thash edhe njëherë, pa dashtë me bo me asnjë kuvendarë replikë. Por 

çështje individuale kur ngrini për konkurse mos i ngrini te Skender Susuri. 

Vazhdoni në prokurori, vazhdoni në gjykata, vazhdoni në inspektoriat. Unë ju 

garantoj, sa të jam drejtor asnjë rast nuk ka me ndodh me u shkel dispozitat 

ligjore. Nëse shkeli dispozita ligjore, unë nuk jam drejtor i DKA-së. Por jo këtu 

me marrë emra të përveçëm. 

 Kryetari i komunës, Mytaher Haskuka: Së pari i falënderoj të gjithë 

asamblistët për pyetjet. Unë mendoj që personalisht i kam kontrollua më herët, 

që drejtorët me u përgjigj në pyetje. Edhe kam pa se shumica e drejtorëve janë 

përgjigj edhe me shkrim në pyetjet e parashtruara. Po në të njëjtën kohë, pasi ka 

pas edhe disa pyetje për mu. Unë i shënova disa prej tyre, ndoshta do i kam huq 

po në përgjithësi do të mundohem me u përgjigj në disa prej tyre. Për të tjerat 

drejtorët më siguri përgjigjen drejtpërdrejtë. Edhe drejtori Skenderi lidhur me 

kontrata kolektive të MASHTI-it edhe së bashku ne kemi probleme edhe me 

gjykatat. Ku qeveritë e kalua po edhe qeveria momentale, kanë bërë marrëveshje 

të ndryshme me sindikatat të cilat faktikisht duhet ti implementoj komuna. Po në 

të njëjtën kohë nuk ndahen kode buxhetore për me i implementua ato. Kjo është 

edhe për pensionet jubilare, kur dalin në pension edhe për çështje tjera. Edhe kjo 

duhet mu zgjidhë. E kemi paraqit edhe në asociacionin e komunave të Kosovës, 

që kur bëhen marrëveshje të tilla obliguese për komunën. Që të parashihen edhe 

mjete se si komunat ato me i adresua. Do të thotë edhe nëse është ushqimi aty 

atëherë ne duhet me pas kode buxhetore për me i pagua ato. Z. Alush lidhur me 

urgjencën. Mua po më vjen keq për qytetarin, ajo që i ka ndodh. Po çështja e dini 

që para një jave apo dhjet dite kemi hap shërbimin 24 orë në Qendrën Kryesore 

të Mjekësisë Familjare. Edhe aty faktikisht janë mjekët të cilët merren me rastet 

e drejtpërdrejta. Sipas kompetencave emergjenca e cila është tek Gorenja aty ka 

vetëm infermier. Drejtori mundet me shpjegua më mirë këtë çështje. Po edhe këtu 

pasi ka ndodh ky problem. Apeloj tek qytetarët ata që nuk kanë raste të 

aksidenteve, ose raste të cilat ndodhin, ku duhet ekipi me dal në terren me 
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automjete edhe me i marr. Ata duhet me ndej në gjendje gatishmërie. Pacientet të 

cilët shkojnë për shkak të problemeve të ndryshme shëndetësore duhet me shkua 

tek QKMF, aty e kanë mjekun, i cili drejtpërdrejtë merret me ta. Edhe kjo duhet 

të bëhet nëpërmjet mjeteve të informimit që qytetarët duhet me pas këtë njohuri. 

Se në momentin që shkojnë aty atëherë personeli mjekësor i urgjencës nuk 

mundet mu koncentrua për rastet emergjente që marrin telefonate. Aksidente 

trafiku, aksidente shtëpiake e kështu me radhë. Lidhur e çështjen e shtëpisë së 

kulturës në Zhur, edhe shtëpitë tjera të cilat janë për këto çështje. Po ta marrim 

për Zhurin. Ne kemi bo para masat për analizën e gjendjes aty. Paraprakisht kemi 

kërkuar me Universitetin e Prishtinës, departamentin e ndërtimtarisë, që aty 

profesorët me ardhur edhe me analizuar gjendjen në aspektin e statikës. Edhe 

çështjet problematike që janë aty. Edhe me identifikua se ku duhet me intervenua. 

Po kjo marrëveshje s’u konkretizua për shkaqe të ndryshme nga ana e 

Universitetit. Dhe pastaj ne tani do të bëjmë një tender për me gjet një kompani 

inxhinierike, e cila do të bëjë këtë analizë. Pasi do të shikojmë se ku duhet të 

bëhet intervenime edhe çfarë intervenime duhet të bëhen që të funksionalizimet 

shtëpia e kulturës në Zhur. Për këtë çështje është edhe rasti në prokurori. Po tash 

ne paralelisht jemi duke e bo edhe këtë punë. Tek parku në Dardani, edhe ajo 

deponia që po krijohet janë bërë disa pastrime, prapë do të bëhen. Po ajo prapë 

aty si shumë konteste që i ka komuna. Aty prapë është një kontest gjyqësor. Ku 

gjykata ka ndaluar që komuna të mos ndërmarr kurrfarë pune aty në atë pjesën e 

parkut të Dardanisë. Në momentin që kryhet kontesti gjyqësor besoj që edhe ajo 

duhet mu kthye në një park. Lidhur me çështjen e varrezave në Nashec. Edhe unë 

kam pas dijeni për këto. Normal kjo ka qenë e vitit 2017. Po më vjen keq po më 

të vërtetë ka shumë raste të tilla ku ka vendime nga Kuvendi komunal. Po ato nuk 

i kanë dërguar në Ministrinë e Administratës të Pushtetit Lokal. Edhe kanë mbet 

ashtu. Ne po kuptojmë, vetëm pasi që po ka të interesuar si ju z. Quni. Edhe 

mendoj që duhet të shikojmë se a është e vlefshme ajo tani. Po në të njëjtën kohë, 

nëse i keni numrat kadastral të atyre vendeve. Ma dërgoni, unë e dërgoj në 

Agjencinë Kadastrale të Kosovës, nëse nuk është vonë. Që me ndal privatizimin 

e asaj pjese, që është dhënë për varrezat e fshatit Nashec, edhe fshatrave për rreth. 

Pasi kjo po lidhet me çështjen e ndërtesës së Lirisë. Edhe kjo, këtë e kemi dërguar 

më herët në Agjencinë e Privatizimit të Kosovës, që të kërkohet ndalesa e 

privatizimit, jo vetëm të  asaj. Po edhe të disa ndërtesave tjera. Po edhe disa 

pronave tjera, të cilat i vyejnë komunë për investime. Po në këtë aspekt nuk ka 

pas ndonjë përparim. Unë në ditët në vijim kam me kërkuar edhe një takim me 

drejtorin e Agjencisë së Privatizimit dhe me shikua se si është puna lidhur me 

këto kërkesat që i kemi dërguar. Kanë qenë diku rreth 20 kërkesa, faktikisht që i 

kemi dërgua që me ndal procesin e privatizimit për ato vende. Çështja e lypsarëve 

është çështje problematike se ne i kemi organizuar katër, pesë aksione vitin e 
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kaluar. Së bashku me policinë e Kosovës, së bashku me instancat e ndryshme 

shtetërore. Edhe vetëm me njërën prej tyre e di që brenda ditës në qytet janë diku 

200 lypsarë. Të gjithë kanë kaluar prej kontrolleve mjekësore, i është dhënë 

ushqimi, i është bërë trajtimi. Dhe pastaj janë dërgua, disa familje kanë qenë nga 

Gjakova, disa nga Shqipëri, edhe dy tri familje nga Prizreni. Po derisa nuk e kemi 

ligjin për mbrojtjen e fëmijëve. Ku fëmijët janë faktikisht ata, që më së shumti 

janë aty në Shatërvan, apo në vendet tjera. Është problem me bo diçka më shumë. 

Bëhen aksionet, pas një jave, katër, pesë dite gjendja kthehet në të njëjtën gjendje 

qysh ka qenë. Pse nuk ka masa kundër atyre që i keqpërdorin fëmijët për lypsarë 

ose për këto. Është keqpërdorim i fëmijëve. Edhe njëra prej rekomandimeve që 

bëhet edhe në vendet tjera. Është që, sidomos për fëmijët të mos jepet lëmoshë. 

Se përmes kësaj, ne faktikisht po e stimulojmë shfrytëzimin e tyre edhe 

keqpërdorimin e tyre, nga ata që janë duke i keqpërdor. Prandaj edhe apeloj tek 

qytetarët, ndoshta po duket si e pamëshirshme. Po momentin që i japim para 

lypsarëve, sidomos fëmijëve. Ne po e stimulojmë këtë aktivitet. Edhe po i 

stimulojmë ata që po keqpërdorin fëmijët. Edhe kjo duhet me qenë e kuptuar. Po 

në të njëjtën kohë këtu kemi edhe përfaqësues të partive që cilët janë në Qeverinë 

e Kosovës. Duhet të kërkohet që ligji për mbrojtjen e fëmijëve të kaloj sa më 

shpejt. Edhe shteti të ketë mekanizma se si me adresua këtë çështje. Lidhur me 

Zambakun, unë më të vërtetë lidhur me pjesëmarrjen e minoriteteve në 

komisione, nuk jam në dijeni. Unë e di që e kam nënshkruar listën, po nuk po i 

mbajë në mend përkatësit kombëtare. Lidhur me bibliotekën rajonale. Ju e dini 

që ajo është ndërtuar tek vendi ku është Ruzhdia. E cila ka qenë e mbrojtur si 

trashëgimi kulturore. Edhe pastaj vendimi i organeve të cilët janë në Ministrinë e 

Kulturës, Rinisë dhe Sportit, faktikisht qendra për trashëgimi kulturore, më sa e 

di që të ndërpriten punimet në bibliotekë. Nga se nuk janë marrë lejet paraprake, 

për shkak të ndërtesës së Ruzhdies. Lidhur me këto ne kemi pas diskutime. Edhe 

është dashtë me bo njëfarë revidimi të planit të ndërtesës së bibliotekës që të hapet 

pamja e Ruzhdies. Edhe të bëhet rindërtimi i ndërtesës së Ruzhdies dhe 

bibliotekës. Për këto, hapi i parë, e kemi lidhur një marrëveshje me organizatën 

TIK-a. Ata janë të interesuar me ndërtuar edhe bibliotekën edhe Ruzhdien. Edhe 

pas marrëveshjes, është bërë revidimi i planit të marrëveshje. Ka me u bo ndërtimi 

i asaj. Në të njëjtën kohë me operatorin i cili ka qenë, që ka punua në ndërtimin e 

bibliotekës. Jemi duke bërë analizën e gjendjes momentale. Nëse ka komuna 

obligime, me ja pagua obligimet që i kemi. Edhe me mbyll kontratën me të, edhe 

me fillua me të riun. Këtu vetëm dua të ceku edhe diçka. Këtu kemi probleme me 

lejet të cilat i kemi në Prizren. Po është ai instituti për mbrojtjen e monumenteve 

në Prishtinë. Fillimisht e kanë pranuar projektin qysh është bo, edhe revidimin e 

planit të bibliotekës, edhe revidimi i Ruzhdies. Ose planit për rindërtim të 

Ruzhdies. Tash e kanë hedh poshtë atë, edhe kanë kërkuar ndryshime të planit 
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prapë. Unë mendoj që plani që e ka bërë TIK-a ka qenë shumë i mirë. Edhe e ruan 

ndërtesën e Ruzhdies, edhe e hap pamjen. Edhe e fitojmë bibliotekën regjionale, 

ashtu si e meriton Prizreni. Po s’po di pse ka qenë ky vendimi i institutit për 

mbrojtjen e trashëgimisë kulturore në Prishtinë. Duhet të shikojmë çka ka ndodh 

aty. Lidhur me shtëpinë në transiti jemi duke u marrë me të. Unë kam fol edhe 

me disa asamblistë nga opozita në Prizren që janë të gatshëm nëse nuk bëhet 

diçka. Te fundi i fundit përmes gjykatave. Atëherë me marrë një vendim këtu 

përmes asamblesë komunale. Me kompensua shtëpinë, edhe pastaj me rrënua. 

Nëse nuk mundem unë si kryetar i komunës me marrë një vendim, nëse nuk del 

nga gjykata. Po ndoshta nëpërmes Kuvendit të komunës, mundemi me bo një gjë 

të tillë. Unë e kam pa një vullnet të mirë nga ana e juaj me bo këtë. Po presim 

edhe dy tre javë, nëse nuk bëhet kjo, e marrim vendimin nëpërmes asamblesë 

komunale. Unë jam i sigurt që sivjet do ta kemi hapjen e kësaj rruge.  

 Fejzë Kabashi, drejtor i Drejtorisë për Punë dhe Mirëqenie Sociale: 

Vjollca, për fillim QPS-ja, për fat të keq është vetëm një në komunën e Prizrenit. 

Sipas numrit të banorëve duhet të ketë më tepër së paku dy. Të shkuarit në atë 

oborr të asaj qendre, pothuaj vëren që nuk jemi në një institucion publik. Edhe të 

lënë përshtypje jashtëzakonisht të keqe. Një ndër to është ndërtimi i një objekti, 

që thirrët objekti i arkivës në atë oborr. E cila e ka ngulfate plotësisht hapësirën e 

atij institucioni. Edhe po doja unë të bëjë kënd të lojërave aty, s’ke ku bënë, nuk 

ka hapësirë. Pos po ta improvizojmë një dhomë të brendshme. Pasi të marrim në 

shfrytëzim atë objektin e arkivit që është i keq sipas meje. Ai objekt është ndërtua 

që disa vite edhe nuk ka përfundua kurrë. Tash e kam formua komisionin, një 

organ mbikëqyrës i cili në konsultime me zyrën e prokurimit, do ta bëjnë 

shkëputjen, barazimin e asaj kontrate e cila ka mbet s’ka përfundua kurrë. Së 

shpejti do të përfundoj ajo, do ta marrim nën menaxhim atë objekt. Nëse i 

plotëson kushtet dhe kriteret me marrë nën menaxhim. Dhe në të ardhmen e kam 

një propozim, një plan që do ta bëjmë bashkimin e atyre objekteve. Përndryshe 

mbesin dy objektet totalisht qysh janë të ndara, jo funksionale. Buxhet qendra 

institucionale për fat të keq nuk kanë në Republikën e Kosovës të ndara në mënyrë 

individuale, vetën për qendra. Grandi specifik është premtua që do të bëhet nga 

viti i ardhshëm. Ai atëherë është që do ti përfshij qendrat. Por buxhetin e qendrave 

sociale, e kemi të planifikuar në buxhetin komunal sipas kërkesave që ata i kanë. 

Të gjitha mbulimet e shpenzimeve që ata i kanë i mbulon komuna. Një ndër to që 

unë kam propozua me ua rritë, dhe e kemi rritë me buxhetin që e kemi këtë vit, 

është kujdestaritë. Kanë pas 3.000,00 € kujdestaritë, ndërsa në këtë vit i kanë 

10.000,00 €. Tjerat ashtu siç i ka propozua financierja e qendrës, duke i përfshi 

komunale, shpenzimet ditore, të gjitha janë paraparë në buxhet. Por për fat të keq 

nuk ka një grand specifik në buxhet që i duhet. Për gjënë më të thjeshtë, një fëmijë 
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e marrin e mbajnë tërë ditën të braktisur, s’kanë ushqim mi dhënë. Vetë punëtorët 

i japin ushqim. Është shqetësim i jashtëzakonshëm. Por nuk ka një grand specifik 

që e zgjidh këtë. Kemi premtime që do të ketë nga viti i ardhshëm. Te pastrimi, 

nuk qëndron ajo që tha drejtoria i ka pesë pastrues. Ti kisha pas pesë pastrues, 

isha kënaq. Nga pak i kisha ndihmua edhe shtëpisë së bardh. Asnjë pastrues se ka 

drejtoria. Se ka pas as nuk ka me pas. Pastruesit janë në nivel të komunës. Tash e 

pyeta drejtorin qysh janë. Janë përmes një kompanie të kontraktuar. Për fat të keq 

tash paska kontratë. Dhe ka disa muaj që qendra sociale po edhe komuna është 

ka vuan në këtë fushë. Nuk ka pastrues me pastrua, nuk ka drejtoria. Me pas pasë 

drejtoria, s’më vyejnë mua. Po nuk e pastrojnë punëtorët. Adem te lagja Dardania 

është funksionalizuar vite më parë. Edhe tashmë ajo lagje është lagje e rregullt e 

qytetit të Prizrenit. Besoj në konsultime me Drejtorin e Shërbimeve Publike, këta 

duhet tash. Ajo është lagje komunale tash. Do të konsultohemi e shohim, nëse 

unë duhet me ndërtua aty, e ndërtoj unë. Po shpresoj që duhet Shërbimet Publike. 

Nuk është funksionalizuar ende. Unë e kam ndërtua edhe e kam dorëzua te 

Shërbimet Publike atë park. Do më thënë ende s’ka qenë e funksionalizuar. E 

kemi dorëzua komplet si projekt. Edhe ndërtim edhe hapësirën ambientale. Nëse 

unë kam të drejtë me bo do ta bëjë. 

 Visar Shehu, drejtor i Drejtorisë për Shëndetësi: Më të drejtë z. Alush 

Shala e ngriti një çështje e cila është e vërtetë që ka ndodh. Rasti ka ndodh më 

23.03.2019, në orën 20:35, ka ardhur në shërbimin urgjent, të kërkoj ndihmë. 

Këtë radhë, po shfrytëzoj rastin që familjarëve ti shpreh ngushëllimet e mija të 

sinqerta për rastin që ka ndodh. Është fjala për një pacient mbi 80 vjeçar i cili ka 

ardhur në shërbimin urgjent, në këmbë. Edhe është ankuar si pasoj për shkak të 

gripit që ka. Dhe siç e dini ekzistojnë protokollet mjekësore. Faktikisht ata e 

vlerësojnë se a është rast urgjent, apo nuk është rast urgjent. Po atë ditë jam 

informua për rastin. Të nesërmen kam marrë raport me shkrim. Ekzistojnë edhe 

incizimet. Ju ftoj edhe ju po edhe të tjerët që informatat ti marrin prej dorës së 

parë. Ne i kemi edhe incizimet, edhe e shihni që janë krye të gjitha procedurat 

qysh duhet me u krye. Së paku ashtu e kam informatën unë, që është dashtë mu 

krye. Pra rasti është ankua për grip, është referua për në QKMF-re. Pastaj 

ndërkohë ka ndodh si ka ndodh. Prapë ka shkua shërbimi urgjent, ja ka dhënë 

ndihmën e shpejt. Mirëpo, ka ndodh ajo që ka ndodh. Kështu që është mirë ti 

merrni informacionet nga dora e parë, e mos ti merrni nga qytetarët që po ju japin, 

si informacione të gabuara. Sa i përket konkursit është e vërtetë jo 23, po janë 20 

pozita që do të hapën. 7 prej tyre me datë 21 veç janë hap, konkursi është publik, 

është shpallë në gazetë, në media, është edhe në ueb faqen e komunës. Është fjala 

për 7 mjek. Ndërkohë javën që vjen, do të shpallet konkursi edhe për 10 infermier. 

Pastaj do të shpallet konkursi për një laborant, për një shërbim teknik, 
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respektivisht pastrues dhe një është IT. Do më thënë 20 janë që duhet të shpallet 

konkursi. Sa i përket pyetjes së Ilirit. Unë jam dakord, edhe kisha me qenë shumë 

i lumtur që secila qendër e mjekësisë familjare me punua 24 orë. Mirëpo, 

përkundër dëshirës dhe vullnetit që çdo kush ka qejf me pas ekzistojnë disa 

barriera ligjore. Së pari numri i personelit mjekësor siç e dini është i kufizuar. Ne 

në komunën e Prizrenit i kemi 475 dhe nuk guxojmë me tejkalua. Për me ndodh 

24 orë me punua në stacionet e qendrave të mjekësisë familjare ne duhet me rrit 

këtë numër. Ky numër duhet me u rrit nga ana e Ministrisë së Financave dhe 

Ministrisë së Shëndetësisë. Pra nuk është që ne nuk po dojmë, po është numri i 

kufizuar. Barrierë tjetër që është, është se kjo llogaritet si ndërrim i tretë dhe ka 

kosto shtesë. Kështu që ne kemi fillua për herë të parë në komunën e Prizrenit, 

ku dy institucione shëndetësore punojnë 24 orë. Asnjëherë s’ka ndodh, është mirë 

që ka ndodh. Mirëpo, përkundër dëshirës nuk mundet kjo me ndodh në QKMF-

re. Kurse sa i përket Reçanit. Po ashtu mundem me i thënë Ilirit. Se nuk vetëm 

qendra e mjekësisë familjare që punon 24 orë. Faktikisht me ardhjen tonë në 

mandat për herë të parë QMF në Reçan punon dy ndërrime. Asnjëherë s’ka ndodh 

kjo deri më tani. Desha mos mi mbet borxh, më qenë se jam edhe me profesion 

ekonomist. Skenderi foli për grandin. Skenderi po të gjithë ju asamblistët duhet 

me ditë më mirë se unë se grandi Qeveritarë, nuk është fontanë dëshirash. Grandi 

Qeveritar ndahet për secilën komunë, në bazë të një formule. Arsyeja pse ndahet 

kjo, sepse ka taksapagues edhe Prizreni që paguan taksa duke përfshi TVSH-në, 

doganën, tatimin e mbajtur në burim, edhe taksa tjera që shkojnë direkt në 

llogarinë e nivelit qendror. Prandaj grandi ndahet për secilën komunë në bazë të 

formulës. Jo në bazë të dëshirës. Bartja e mjeteve ndodh vetëm prej të hyrave 

vetanake. S’di a e keni lexua raportin, është dy e diçka milion. Në QKMF, 

asnjëherë nuk ka pas kontratë për pastrim. Secila QKMF, e ka pastruesin e vetë. 

Kështu e kam trashëgua këtë gjendje. Sa i përket bartjes së mjeteve 2.200.000,00 

€ janë bartë. Janë prej të hyrave vetanake. Komuna e Prizrenit nuk do të ketë asnjë 

cent obligim ndaj operatorëve ekonomik. Krejt këto bartje që është bo, tash 

paguhen edhe zero është borxhi. Përkundër që kemi trashëgua 3.600.000,00 € 

borxh. Sa i përket suficitit. Po ta them kështu shumë sinqerisht. Në Drejtorinë 

Komunale të Shëndetësisë, kemi pas zë buxhetor për problemin e pajisjeve EHO-

në full digjital. 170.000,00 €, ka qenë buxheti i planifikuar. A e dini  sa është ble. 

Me 67.000.00 €. 98.000,00 € më kanë teprua veç në këtë pozicion. Pse, arsyeja 

është sepse s’keni ditë me bo buxhet. Do më thënë planifikimin e keni bo 

katastrofal. Unë po të tregoj çka kam trashëgua, se s’kam bo rishikim të buxhetit 

unë, siç e dini edhe ju. Buxheti është i viti të kaluar. Dy qendra të MF-së, kanë 

qenë me buxhetin e vitit kaluar të parapa me u bo. Asnjë projekt se kemi pas. As 

vend s’kemi pas ku mi bo. Kurrgjë s’është bo. Do më thënë së pari është mu gjet 

vendi, mu gjet prona komunale, mu bo projekti, pastaj me fillua punime. Është 
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lehtë mu qit në buxhet, po duhet mi paraparë do gjëra edhe më herët, para se mi 

qit në buxhet. Sa i përket harxhimeve në Drejtorinë e Shëndetësisë. Po mos të 

kishte qenë fondi i performacnës. 95% i buxhet komunal i Shëndetësisë është 

harxhua. Fondi i performancës i cili vjen çdo vjet. Vitin e kaluar ka qenë 

426.000,00 €. Me 20 shtator na ka ardhur fondi i performancës. E vetmja mënyrë 

për shfrytëzuar fondin e performacnës është përmes procedurave të prokurimit. 

A e dini pse ka ardhur fondi i performancës me 20 shtator. Për mi marrë paratë 

mbrapsht. 

 Osman Hajdari, drejtor i Drejtorisë për Administratë: Këshillat lokal 

të qytetit, Behari e ka ngritë këtë çështje. Ne kemi pas mbledhje krejt këshillat, 

që janë diku 70. Po secilin kryetar të bashkësisë lokale, të fshatrave i kam takua, 

jo një herë, shumë herë. E keni një drejtor të Administratës që e ka derën hapur 

për çfarëdo problemi. Jo vetëm ju si këshilltar, po secili qytetarë e aq më shumë 

kryetarët e bashkësive lokale, një prej tyre je ti. Disa prej çështjeve i kemi trajtua. 

Një projekt e kemi për bashkësitë lokale bashkë me OSBE-në. Fundi i prillit 

eventualisht java e parë e majit do të jetë forum formal i të gjithë kryetarëve të 

bashkësive lokale. Pra, duke përfshi të lagjeve dhe fshatrave. Po ashtu e kemi  

komisionin komunal dje me Filin, s’është këtu. E diskutuam çështjen që javën e 

ardhshme kemi një takim bashkërisht dhe i finalizojmë të gjitha këshillat lokal. 

Dhe pastaj do të fillojmë me fazën tjetër çka mundemi me implementua. Është 

një rregullore siç e dini ju. Është formale, nuk ka pagesa. Të shohim përmes juve 

të cilët jeni të forumit, që OSBE-ja mendon tre muaj. Do ta diskutojmë 

bashkërisht për me qenë pak më konkret. Do të jetë i përfshirë edhe segmenti i 

policisë, do më thënë siguria në bashkësi. Edhe mekanizmat tjerë të rëndësishëm 

që ne konsiderojmë që mund me dhënë prioritet, për mu ul te niveli bazë për krejt 

qytetarët komunës tonë. Pyetja për numrin e punësuarve Iliri. Ilir ti i dinë 

kompetencat, së paku është dashtë mi ditë. Çdo konkurs në administratë është 

publik. Nëse ke nevojë për numrin e saktë me ditë. Mundesh me bo kërkesë 

zyrtare edhe zyrës të personelit. Mendoj që gjithsesi e marrish një përgjigje. 

Përkthimi, unë po i lidhi bashkë me transparencën komunale. Kemi vendos 

bashkë me kryetarin e komunës, këtë vit me shpall vit të transparencës. Janë disa 

projekte Cengis lidhur me transparencën. Ne i kemi aktualisht dy përkthyes të 

gjuhës turke, dy përkthyes të gjuhës boshnjake. Tash del një konkurs në kontratë 

mbi veprën edhe për katër zyrtarë. Është shumë e vërtetë që në ueb faqe s’kemi 

arrit mi përkthye të gjitha dokumentacionet. Është punua shumë në ueb faqen e 

komunës. Paralelisht janë duke u punuar edhe disa projekte si e lejeve. Dikush 

pyeti, e lejet. Është një ekip që është duke punuar. Ka filluar sanimi i të gjitha 

lejeve ndërtimore. Do të jenë publike, do të jenë të qasshme në ueb faqen e 

komunës. Do të jenë të qasshme të gjitha vendimet. Jo veç të asamblesë, po edhe 



30 
 

drejtorët, do të jenë marrëveshjet, memorandume të ndryshme. Pastaj kryetarët e 

bashkësive lokale, do të kenë një hapësirë. Po ashtu edhe me OSBE-në javën e 

parë në prill do ta bëjmë një takim koordinues me krejt OJQ-të e Prizrenit. Ku do 

të krijohet një bazë e të dhënave, edhe ato do të jenë publike, do të jenë të 

qasshme. Do të jetë një koordinim së paku me bashkësitë lokale edhe me OJQ-

të, lidhur me këta tregues. Ne e kemi bashkë me kryesuesin e asamblesë, kryetarin 

e komunës, me drejtorët një platformë e treguesve masë transparencës komunale. 

Zakonisht komuna e Prizrenit renditet si e mesit, në këto vite të fundit. Nuk ka 

kalua në transparencën komunale, pikërisht për shkaqe më shumë teknike. Që 

kryesisht lidhet me ueb faqen e komunës, me publikimin e  vendimet, 

procesverbalet e ndryshme. Qasja e mekanizmave tjerë. Kështu që jemi duke 

punuar jashtëzakonisht shumë. Konsideroj që ka me qenë prioritet që komuna e 

Prizrenit në fund vit, nga mekanizmat monitorues KDI e mekanizma tjerë, me 

qenë komuna më transparente në nivel të shtetit. Sa i përket njësisë, faleminderit 

Dafinë. Njësia për barazi gjinore është kompetencë e administratës në strukturën 

administrative. Ndërsa njësia për integrime evropiane është në kuadër të zyrës të 

kryetarit. Është një strukturë organizative e vitit 2015 ku kryetari i komunës i ka 

disa zyre të cilat raportojnë drejtpërdrejtë. Njësia për barazi gjinore është në 

kuadër të Drejtorisë së Administratës. Po më vjen keq që ajo ka shfaq pakënaqësi 

ka qenë kudo që ngritët. Përndryshe ka mbështetjen permanente personale timen. 

Çdo aktivitet dhe çdo nisëm që kanë edhe që vjen e ka mbështetjen. Nuk e di pse 

e ka bo këtë ankesë. E kemi mbështetë me staf. Ajo ka qenë vetëm një zyrtare. 

Aktualisht është një zyrtare me kontratë mbi veprën që asiston në zyre. Ka qenë 

një praktikante tjetër, përmes një projekti me komunitetin RAI që ka qenë po 

ashtu. Çdo kërkesë që ajo zyre ka, e ka mbështetjen time. Personalisht prej muajit 

maj e tutje kam kërkuar që aktivitetet e njësisë për barazi gjinore të jenë nën 

monitorimin permanent të drejtorit. Edhe një raport të punës ua bimë publik, ka 

obligim. Jo vetëm zyrës për barazi gjinore. Cilës do zyre, cilit do sektor, çfarëdo 

çështje që keni. Kërkoni raport, janë të obliguar në fund të fundit me raportua, e 

kemi hap komunën absolut. Secili mundeni me ardhur në zyre për çfarë çështje 

me ju dhënë. Nuk ka komuna për diçka për me fsheh, këto janë raporte publike. 

Me dy  zyrtarët e IT që i kemi, kam kërkuar që çdo raport, jo vetëm i drejtorit 

edhe i kryetarit të komunës, por çdo raport i sektorit me qenë i publikuar në ueb 

faqe. Kështu që shumë shpejt, edhe kjo është një prej masa për transparencë 

komunale. Po ne thjesht mendojmë me aplikua fonde. Sa i përket pastrimit, 

pavarësisht që s’ke pyetja ime. U ngrit çështja edhe te Visari edhe te Mirëqenies. 

Llaptopët i kemi bo paramasat. Javën e ardhshme shkojmë në tender, bashkë me 

kryesuesin e Kuvendit komunal. Keni mi pas do llaptop  shumë të mirë. Kështu 

që besoj që do shkoj shumë shpejt procedura. Ne kemi telashe me sigurimin dhe 

pastrimin e objekteve të administratës komunale. Drejtori i Administratës e dinë. 
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Shumë problem Skender nuk kemi kënd në Qeveri aty, me ka 100 vetë me 

kontratë mbi vepër shoq. Se me pas, pas kryetari ndonjë ministër të qeverisë, i 

kishte bo 200 vetë e kishim krye. Po kryetarin e kemi shumë korrekt, shumë 

transparent. Sigurimin edhe pastrimin unë e kam një ide. Që ne duhet si komunë 

me krijua një ndërmarrje komunale. Ta shohim jemi duke e studiua, 

legjislacionin. Mi bo kërkesë Ministrisë së Financave. Mi kërkuar mekanizmat 

edhe me ndërtua një mekanizëm komunal. Ne kemi tërë kohën problem me 

sigurimin. Këto janë kompani të sigurimit që si ta hapesh tenderin, gjashtë muaj 

është në procedurë. Sot është një seancë në OSHP aty, Zoti e di edhe sa e shtynë. 

Kështu që aktualisht janë pesë punëtorë. Krejt objektet e administratës, janë duke 

i menaxhua me pesë punëtorë pastrimi. Shëndetësia e ka grandin e vetë, e ka stafin 

e vetë që i pastrojnë. Drejtoria e Arsimit e ka grandin e vetë. Këta një staf, roje, 

pastruese janë në veti. Bile më herët këto qendra kanë funksionuar shumë të 

pavarura njëra me tjetrën, ata kanë qenë njëfarë shteti në veti. Administrata 

komunale ne jemi duke u mundua me i unifikua. Edhe me drejtorin e Arsimit, 

edhe me drejtorin e Shëndetësisë. Kemi vendos p.sh. për disa kontrata publike. 

Sidomos, furnizimi që ka ndodh në mënyrë, ta zëmë QMF-ja ka pas furnizim me 

naftë. Administrata ka pas furnizim me naftë. Iliri e dinë këtë shumë mirë. Tash 

jemi duke unifikuar. Ata nuk kanë pas as imella zyrtarë. Nuk kanë pas as qasje 

në administratë. Ne jemi duke unifikua nivelin e pastërtisë ne jemi duke unifikua 

nivelin e hyrje daljeve. Ne jemi duke i unifikua furnizimet. Ne jemi duke 

unifikuar edhe çështjen e sigurimit të objekteve ato jenë objekte komunale. 

Faktikisht kanë funksionuar si shtete të pavarura. Edhe faktikisht komuna është e 

të gjithëve. Është në procedurë tenderuese xhipiesat për krejt veturat komunale. 

Kur them komunale, edhe në QKMF, edhe në Arsim edhe në Administratë. Do të 

thotë do të mundohemi maksimalisht. Do më thënë ideja është bashkë me juve, 

përmes asamblesë me ndërtua një ndërmarrje komunale lidhur me pastrimin dhe 

sigurimin.  

 Islam Thaçi, drejtor i Drejtorisë për Inspektorate: Pyetjen e parë, çka 

po bëhet me deponitë ilegale në Nashec, nga z. Shukri Quni. Sa për informim 

vitin e kaluar, e dini edhe ju vetë që ne, drejtoria përkatëse Drejtoria e Shërbimeve 

publike e ka bo pastrimin. Jo veç në Nashec, po në shumë deponi të identifikuara 

në Prizren. Mirëpo, gjendja vërtetë është alarmante. Kështu që ne kemi filluar nga 

ky vit si Inspektorat, me udhëzimin e ri administrativ. Kemi filluar aksion në të 

gjitha pikat që ka fillimi i marsit me inspektor statik. Mirëpo ky numër është që 

është i inspektoreve. Më qenë se e drejta ligjore më jepet. Unë e kam vetëm një 

inspektor të mjedisit e kam autorizua, për shkak se ligji e parasheh. I kam 

autorizua edhe inspektorët të rendit komunal që të shqiptojnë gjoba mandatorë. 

Kanë qenë disa raste, veçmas edhe në Nashec. Edhe banorët e Nashecit kanë 
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reagua. Na kanë përcjellë fotografi. Ne i kemi zhvilluar procedurat. Po realisht 

problemin e kemi me gjykatat. Nga 350 e disa raste që i kemi dërguar në gjykatë. 

Janë veç 150 deklarata të nxjerra në faror të Inspektoratit. Janë shqiptua gjobat 

operatorëve të ndryshëm, ndaj qytetarëve të ndryshëm që hedhin mbeturina kudo 

nëpër qytet. Kemi një moskordinim, a nuk di qysh ta quaj, për shkak se me 

udhëzimin e ri administrativ edhe policia e Kosovës ka të drejtë të inicioj 

procedura. Janë raste të shumta që policia e Kosovës na thirr. Ne dalim edhe 

natën, i ndjekim ku hedhin mbeturina. Mirëpo, si informacion që kam, policia e 

Kosovës, nga ministria përkatëse s’është e pajisur me blloqe për gjoba mandatorë 

ndaj këtyre rasteve. Numri është aq sa është i inspektorëve. Prandaj edhe qendra 

e thirrjeve është mu për këtë punë. Që të na asistoj në raste të tilla. Pyetja e dytë 

ke nga znj. Dafina Alishani, për lojërat të cilat janë vendosur në qendrën sportive. 

Dafinë, unë do të përgjigjem me shkrim, për shkak se nuk e kam përgjigjen për 

këtë. Për shkak se jemi duke u marrë nga fillimi i javës. Do të thotë jo veç me 

qendrën sportive, po janë disa lokacione, ku janë hapësirat të dhëna me kontrata. 

E kështu që ligji nuk ja mundëson dikujt që një kontratë që ia ka dhënë në 

shfrytëzim, të jep nënkontratë. E kështu që jo veç qendrën sportive, po edhe 

hapësirat tjera do ti trajtojmë për shkak se janë disa. Edhe në fund të vitit edhe 

festave edhe gjatë ekskursioneve. Për shkak të frikës edhe zhurmës që po bëhet. 

Po besoj që deri në fund të javës tjetër do ta kesh përgjigjën edhe me shkrim  për 

këtë rast. 

 Sadije Osaj: Unë kërkoj falje, ndoshta prej emocioneve pak stresin. Se më 

të vërtetë dje e kam pa kryetarin së bashku me drejtorin e Shëndetësisë, kanë qenë 

në vizitë sistematike tek shkolla “Mustafa Bakiu”. Dhe mandej në fund ka dal në 

top lajmë. Se në komunën e Prizrenit kanë ikur 2000 nxënës. Si duket, nuk është 

diçka pozitive, se shkolla “Motrat Çiriazi” prej 9 nëntorit të vitit 2018, nuk e 

mësojnë nxënësit e klasës së nëntë gjuhën dhe letërsinë shqipe. Dhe mund të them 

se unë nuk mundem ti qoj prindërit në prokurori ku më drejtor drejtori tash. Veç 

do të them që do ti përgatisë nxënësit që të mësojnë gjuhën angleze, se na pret 

Gjermania edhe Zvicra. 

 Ilir Baldedaj: Drejtor Osman nuk e pata për procedura si janë marrë ata. 

Po pyetjet e kuvendarëve, kryetari i komunës edhe drejtorët janë obligativ me pru. 

Unë kam kërkuar nga kryetari i komunës me pru listën e të punësuarve. Më gjithë 

se kryetari nuk e ka sjell, thash ndoshta drejtori i Administratës mund ta sjell 

listën e të punësuarve. Edhe prej datës kaq, kaq. S’kam fol as për procedura as 

për kurrgjë. 

 Skender Susuri: Unë nuk e dhashë përgjigjen te kuvendarja. Nuk e kam 

pas për ty por për prokurorinë, ata që përmendin emra personal. Përgjigjen nuk e 
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kam dhënë sepse e ke pas gjysmake. Nuk ma ke dhënë cilat shkolla edhe cilat orë 

janë humbë. Mi jep cilat shkolla edhe cilat orë janë humb unë ta jep edhe me 

shkrim edhe këtu. Po të përkujtoj, duhet me ditë të gjithë drejtorët e shkollave. 

Aty ku ka humbje të orëve, rrjedhje të orëve të mësimore nuk është fajtor drejtori 

i DKA-së po është drejtori i shkollës. I cili obligohet mi kompensua, buxhet ka. 

Sepse 60 drejtorë marrin ka 600 €. Kështu që drejtori nuk mund me ditë në sistem 

me 2.254 nxënës. Ma jep emri, ma jep shkollën. Ta jap përgjigjen. 

 Osaj: Shkolla “Motrat Çiriazi”. Që pesë muaj ditë, nëse nuk e dini. Është 

mëkat për komunën tonë. 

 Susuri: Shumë keq e ke informatën. Në shkollën ”Motrat Çiriazi” 

zhvillohet procesi mësimor. 

 Osaj: Jo, jo, absolut, fëmija im mëson aty në klasën e nëntë. Ai humb gjuhë 

dhe letërsi shqipe. 

 Susuri: Ta jap edhe me shkrim, aty zhvillohen të gjitha orët.  

 Osaj: S’paska mbet me ardhur.  

 Susuri: Tjetër send është nëse zëvendësohet prej ndonjë arsimtari dhe 

kombinohet. Dhe ta dini një send, se në atë shkollë unë e kam trashëgua një 

gjendje. Po unë  nuk merrem me drejtorët e kaluar, sepse nuk e kam në natyrë. 

Duhet me ditë ti se 53 arsimtarë i kam pas, që nuk i kam pas në listat e pagave. 

Sot i kam vetëm 3 arsimtar, do më thënë e kam stabilizua shumë gjendjen. Hiç 

institucionin e konkursit për të cilën jeni alergjik. Ti, atë çështje diskutoni haptas 

me drejtorin këtu. 

Pika e katërt: 

Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për bartjen e mjeteve të pa 

shpenzuara nga të hyrat vetanake të vitit 2017 dhe 2018 në vitin 2019. 

 

Kryesuesi: Për këtë pikë të rendit të ditës ftoj zyrtarin e lartë për buxhet të 

komunës së Prizrenit që ta bëjë prezantimin e propozim-vendimit. 

Zenel Ahmetaj: Sa i përket rendit të ditës në lidhje me bartjen e mjeteve 

të pashfrytëzuara vetanake, është një proces që ndodh çdo vit realisht. Të hyrat 

vetanake që mblidhen nga janari deri më 31 dhjetor, një shumë e tyre mbetet pa 

shfrytëzua për arsye të ndryshme. Këto mjete me ligj duhet të bartën në vitin 

vijues. Në këtë rast të gjitha të hyrat vetanake që kanë mbet të shpenzuara gjatë 

vitit 2018. Por edhe një pjesë të vitit 2017, bartën në buxhetin e vitit 2019. Unë 

do të ndalëm në shifra, në lidhje me mjetet që kanë mbet të pa shfrytëzuar gjatë 

dy viteve paraprake. Kështu që për vitin 2017, të pa shpenzuara kanë mbet në 
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vlerë 283.506 €. Ndërsa në vitin 2018 kanë mbetur të shpenzuara 2.498.980 €. 

Do të thotë këto dy vite që kanë mbet gjithsejtë të pa shpenzuara në vlerë prej 

2.732.486 €. Kjo shumë e pashpenzuar realisht duhet të bartet me votën e juaj, 

besoj që të kaloj. Dhe i shtohet buxhetit të këtij viti në mënyrë që të i paguajmë 

të gjitha obligimet që kanë mbet nga viti 2018. Gjithashtu në shifra do t’ju 

prezantoj, realisht ku do të shpërndahet në cilën kategori ekonomike. Dhe nëpër 

cilat drejtori. Ju në material e keni në tabelën përmbledhëse, që realisht tregon se 

shuma e tërësishme në cilën kategori duhet të bartët dhe në cilën drejtori. Për paga 

dhe mëditje do të këtë për bartje në vlerë prej 190.938 €. Këto paga dhe mëditje 

do të jenë në shëndetësi dhe arsim. Këto realisht janë të hyrat e tyre që i kanë 

mbledh, po nuk kanë mund me shfrytëzuar për shkaqe të ndryshme. Në 

kategorinë e mallrave do të kemi për bartje në vlerë prej 220.916 €. Ju e keni në 

tabelarë nëpër drejtori. Gjithashtu edhe shërbimet komunale e kemi një vlerë prej 

45.274 €. Dhe në kategorinë për subvencione në vlerë prej 102.700 €. Ndërsa 

pjesa tjetër në vlerë prej 2.172.663 €, do të bartët për kategorinë e investimeve, 

apo të projekteve kapitale, nëpër drejtori të cilat janë të caktuara. Ndërsa në faqet 

e fundit i keni edhe emërtimin e projekteve kapitale, me kodet e tyre me vlerë dhe 

sipas drejtorive. Këto bartje ne i kemi analizuar me shumicën e drejtorëve të 

drejtorive, por edhe me zyrtarët e tyre përkatës. Dhe jemi dakordua që realisht 

këto mjete të bartura janë si rezultat i obligimeve të cilat i kanë paraqit në fund të 

vitit 2018. Besoj një pjesë dërmuese e dinë që në pasqyrat financiare jemi të 

obliguar ti paraqesim të gjitha obligimet të cilat komuna nuk ka mund me i pagua 

për shkaqe të ndryshme. Prandaj kjo pjesë e mbetur, ekskluzivisht është për 

mbulimin e obligimeve nga viti 2018. 

Kryesuesi: Më qenë se kjo është kategori ligjore. Dhe është vit për vit, 

besoj që një përshkrim i shkurtër është i mjaftueshëm. Nëse ka diçka ndonjë 

dilemë, po e hapim diskutimin.  

Haziz Hodaj: Është një vendim i Kuvendit që nga fundi i vitit 2017, për 

pagesën e shpenzimeve të varrimit për qytetarët që vdesin, natyrisht të Prizrenit. 

Dhe nuk e di, kam disa informacione, që borxhi është në 700 familje, që realisht 

kanë vdekur edhe nuk janë kompensua. Unë nuk po e shoh këtu ndonjë bartje të 

mjeteve. Megjithëse drejtori e tha se diçka është bartë. Po unë këtu në raport nuk 

e kam. A i mbulon  këto bartje që keni bo. Sa është vlera, dhe a i mbulon këto 

borxhe. Kisha kërkuar nga Drejtoria e Financave, me gjet forma me gjet mënyra 

mos me humb donacione për shkak të mënyrave burokratike të pagesave. Po e 

zëmë është ai projekti me shumë shoqata tjera. Me shoqatën “Jetimet e Ballkanit”, 

që nuk po mund të realizohet për shkak të mënyrës së pagesave, që ai ka kërkua 

në formë me ju derdh mjetet në xhirollogarinë e atij. Që ai mos me pas problem 

pastaj me procedimin, e mënyrës tjetër është ndihma 15.000 €, a sa është. Do më 
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thënë po e humb donacionin, veç për forma burokratike të pagesave. Andaj do 

duhej me gjet një mënyrë qysh meja bart mjetet atij. Ajo është legale, është 

vendim i kuvendit. Mos të pengohen këto procedura kot.  

Ilir Baldedaj: E para është njëfarë hipokrizie me mbet tërë ai subvencion 

i pashfrytëzuar. Dhe me ardhur me kërkuar votën e asamblesë për bartje të 

mjeteve pa u konsultua. Sepse tash këtu po flasim si kuvendarë, pavarësisht pozitë 

apo opozitë. Është dashtë paraprakisht edhe të mjetet e ndara që i keni planifikua 

të paktën me shefat e grupeve të konsultoheni. Por më gjithë se ju e keni bo në 

atë formë dhe mjetet ju teprojnë. Dhe unë nuk shoh të arsyeshme sepse në 

mandatin e kaluar është akuzua për planifikim të dobët të buxhetit. Këtë vit besoj 

që vetë e keni planifikua atë buxhet. Dhe tash po kërkon, Zeneli po ma bënë me 

gisht atje. Zenel kur ta kryej ke të drejt me fol. S’ka problem e sqarojmë edhe 

këtë punë. Por ne si AAK nuk do ta mbështesim bartjen e mjeteve, sepse nuk e 

shohim të arsyeshme. Vitin e kaluar ju kemi mbështet. E kemi votua edhe atë 

tejkalimin e planifikimit nga ish qeverisja.  Mjetet ju kanë mbete sa të doni. 

Kështu që edhe me ua bartë, kanë me mbet prapë tjera. Kështu që më mirë tash 

le t’ju mbesin se sa ju mbesin në fund të vitit. 

Alush Shala: Edhe unë si kolegët e mi e kam lexua dhe jam mundua me 

kuptua. Po natyrisht që edhe jam këshillua me specialist të kësaj fushës. Edhe në 

KPF kam thënë, dhe mendoj që bartja e mjeteve është shumë normale që duhet të 

bëhet. Por sinqerisht mënyra e delegimeve të këtyre mjeteve nëpër drejtori 

përkatëse dhe pa asnjë marrëveshje, apo pa asnjë bashkëpunim edhe me neve. 

Sinqerisht ka lënë për me mendua për këtë drejtim. Andaj sikurse edhe në pikën 

që e hoqëm. Ndoshta s’po kërkoj me heq krejt, po për seancën e ardhshme 

gjithmonë duke u konsultuar, së paku me shefat e grupeve parlamentare që janë 

prezentë. Dhe ta japim edhe ne mendimin dhe nevojën ku mund të behën dhe a 

pajtohemi me ato ka i keni dërguar. Sepse sinqerisht lënë këtu vend, sikurse për 

dëshirat individuale të drejtorëve të caktuar. 

Ertan Simitçi, drejtor i Drejtorisë për Financa: Z. Haziz, është e vërtetë 

që vitin e kaluar kemi pas problem te pagesa për mbështetjen e qytetarëve për 

shpenzimet e varrimit. Por prej vitit 2016 ka qenë një vendim i Kuvendit kur është 

obliguar qeveria në atë kohë, që të mbuloj shpenzimet. Edhe atëherë kur e kemi 

bo një planifikim është marrë që 200 €, të jetë për një qytetarë. Dhe është bo 

planifikim që brenda një viti të paguhen afër 1000 persona. Edhe ka qenë 200.000 

€ në total shuma. Ndërkohë planifikimin e subvencioneve e përcakton Ministria 

e Financave. Edhe 477.000 €, i kemi pas në vitin 2018 planifikimin e 

subvencioneve. Për këtë arsye nuk kemi mundur ti paguajmë të gjitha ato familjet 

që i kanë këto kërkesat për kompensime. Por edhe drejtori i Mirëqenies Sociale 
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sa ka pas mundësi, hapësirë buxhetor. Edhe disa drejtori tjera, qoftë Drejtoria e 

Arsimit, Turizmit, Kulturës, e kanë ndihmuar në këtë aspekt. Për shkak se nuk ka 

qenë mirë të presin qytetarët të marrin kompensimet me kohë. Por me 

marrëveshjen me drejtorin, edhe me ZKF-në. Është kërkesa për bartjen e shumës 

për 102.700 €, për shpenzimet e familjeve apo qytetarëve, që janë vetëm deri në 

fund të vitit 2018. Tani do të mbesin për sivjet që janë kërkesat, do të shikojmë 

ndonjë zgjidhje që edhe me planifikimin e buxhetit për vitin 2019 është bo. 

Programi do të jetë prej mallrave dhe shërbimeve, si komunat tjera që janë. E 

dyta, në subvencion nëse e keni lexua realizimin e buxhetit. Nuk kemi ndonjë që 

nuk kemi mund me i shpenzua mjetet 99.5% është e realizuar subvencionet. Për 

këtë arsye edhe aty nuk kemi pas vitin e kaluar ndonjë problem. Marrëveshja edhe 

me drejtorët, edhe me kabinetin e kryetarit. Me bartjen e mjeteve po mbulohen të 

gjitha obligimet që janë paraqitur deri më 31 dhjetor 2018. Komuna e Prizrenit 

me këtë bartjen e mjeteve nuk do ti mbetet asnjë operatorit borxh në mënyrë 

ligjore. Nëse bartet dhe nëse votohet ky propozim i kryetarit. Përndryshe në këtë 

fazë, veç do të fillojmë KAB-in për vitet e ardhshme. Edhe aty do të mundohemi 

në bashkëpunim edhe me kuvendarët por edhe me kabineti edhe me qeverinë 

lokale. Që të bëjmë një planifikim më të mirë për tre vitet e ardhshme.  

 Kryesuesi: Nëse nuk ka dikush tjetër diçka të shtoj, po e hedhim në votim. 

Atëherë 30 anëtarë jemi në sallë e hedhim në votim propozim-vendimin për 

bartjen e mjeteve të pa shpenzuara për vitin 2017, 2018 në vitin 2019, kush është 

për? 

 Për? – 20. 

 Kundër? – 9.  

 Abstenim? –  1. 

 

 Atëherë konstatojmë se me 20 për, 9 kundër dhe 1 abstenim miratohet 

vendimi për bartjen e mjeteve të pa shpenzuara për vitin 2017, 2018 në vitin 2019. 

Pika e pestë: 

Shqyrtimi i Raportit financiar i realizimit të buxhetit të Komunës së 

Prizrenit, për vitin 2018. 

 

 Ertan Simitçi: Drejtoria e Financave e ka përgatit edhe e ka hartua raportin 

financiar për vitin 2018. Në bazë të ligjit për vetëqeverisje lokale, të ligjit për 

menaxhimin financave publike dhe parasë, ligji për financat e qeverisjes lokale 

dhe sipas Statutit të komunës së Prizrenit. Jemi të obliguar të informojmë apo ta 

publikojmë raportin financiar edhe në Kuvend, por edhe për opinionin e komunës. 

Komuna e Prizrenit në vitin fiskal 2018, ka pasur në realizimin e buxhetit, ka 
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pasur shumë probleme. Pasi që ka qenë edhe një mandat derisa është emëruar 

edhe drejtorët, apo qeveria lokale. Edhe derisa janë mbajt ato takimet për hartimin 

e planit të vitit 2018. Në bazë të ligjit edhe në bazë të programit të qeveris është 

e vërtetë që kemi pasur disa sfida. Prandaj problemi më kryesor ka qenë, të cilat 

projekte kanë qenë në shuma të vogla. Por hartimi i projekteve, kostoja ka qenë 

më e madhe se sa planifikimi. Edhe mos rishikimi i buxhetit, që është marrë 

vendim prej Qeverisë së Kosovës, që mos të jetë rishikimi i buxhetit në vitin 2018. 

Kanë qenë do probleme apo do sfida që ndoshta komuna e Prizrenit nuk ka mund 

ta kaloj atë fazën e realizimit të buxhetit. Komuna e Prizrenit i ka dy burime 

kryesore të buxhetit. Grandi Qeveritarë dhe të hyrat vetjake komunale. Dhe i ka 

disa burime tjera të cilët janë donacionet të brendshme, donacionet të jashtme dhe 

huamarrja nga Qeveria e Kosovës. Në grandin qeveritarë sipas planifikimit, ka 

qenë 36.134.711 €. Ndërsa deri në fund të vitit është alokuar 36.1 milion euro. 

Dhe 33.736.623 € është bërë një shpenzim deri në fund të vitit 2018. Alokimi apo 

mjetet e pa shpenzuara janë rreth 2.400.000 €, i cili është 93% të realizimit të 

buxhetit. Dhe 7%, ose 2.400.000 €, kthehet në buxhetin qendror, apo ne që themi 

në suficit. Gjatë vitit 2018, të hyrat vetanake janë alokuar 6.349.103 €. Ndërsa 

deri në fund të vitit janë shpenzuar 4.687.469 €, ose 57% ka qenë një shpenzim 

sipas planifikimit. Ndërsa deri në fund të vitit 2018, inkasimi i të hyrave vetjake 

ka qenë 7.186.449 €. Të hyrat e bartura nga vitet 2016 dhe 2017, kanë qenë 

2.300.000 €. Ndërsa janë shpenzuar 2.900.000 €. Dhe 233.506 € do të bartën për 

sivjet. Donacionet e brendshme kanë qenë 310.211 €. Dhe shpenzimi deri 31 

dhjetor ka qenë 56.121 €, ose 18% të realizimit. Donacionet e jashtme sipas 

buxhetit 251.670 € ka qenë planifikimi. Dhe 117.311 € është bërë një shpenzim 

deri në fund të vitit. Dhe huamarrja, planifikimi ka qenë 523.409 €. Ndërsa 

shpenzimet kanë qenë 156.008 €. Në total buxheti i komunës së Prizrenit për vitin 

2018, me ndryshime ka qenë 48.570.932 €. Alokimi i mjeteve 46.663.435 €. Dhe 

shpenzim 41.749.765 €. Të hyrat vetanake komunale nëse e shihni në raportin që 

e keni në faqen e pestë. Siç e thash planifikimin e të hyrave e planifikon Ministria 

e Financave në bazë  të formularit që e ka. Edhe komuna e Prizrenit ka pas një 

buxhet prej 8.121.284 €. Deri në fund të vitit ka qenë 7.186.449 € shuma e 

inkasuar ose 88%. Në tatim mbi pronë kemi pasur 102%, në menaxhimin e 

mbeturinave 85%. Te shfrytëzimi i tokës dhe lejet e ndërtimit me gjithë vendimet 

që ka pas gjykata 82%. Shfrytëzimi i pronave 55%. Pagesat në lidhje me 

automjetet apo gjobat 132% të realizimit. Në faqen 6 e keni tabelën sipas 

drejtorive. Të gjitha sqarimet tjera mund ti gjeni në raport. 

 Alush Shala: Më la përshtypje që jemi komuna e vetme, që kanë bo 

grumbullimin nga të dënuarit e qytetarëve të komunës së Prizrenit. Nëse s’jam 

gabim, në trafik. Unë mendoj që ky është një ndëshkim që i bëhet qytetarëve. 
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Sepse unë mendoj që ka nevojë për një mobilizim dhe ndërgjegjësim, në të gjitha 

sferat, e jo me dënime, sepse me dënime s’besoj që zgjidhen problemet. Dhe kjo 

po më vjen shumë keq, se ne jemi të vetmit që i ndëshkojmë qytetarët e komunës 

sonë.  

 Haziz Hodaj: Njëherë me aprovimin e buxhetit të këtij viti, ju pata thënë 

që duhet me pas kujdes me planifikimin e buxhetit. Sepse ne e dimë që vitin e 

kaluar ka qenë i planifikuar prej legjislacionit të kaluar. Dhe sigurisht që ka qenë 

një buxhet një buxhet tipik elektoral. Edhe ju s’keni pas kah të lëvizni nga ai 

buxhet, përveç se me realizua. Mirëpo, nuk mund të arsyetohet neglizhenca për 

realizimin e këtyre projekteve. Sigurisht në pjesën e parë të vitit. Dhe për pasoj 

pastaj, mbetja ose shkuarja në suficit e shumës së caktuar, e cila është shkua. Do 

t’ju mbajmë në vëzhgim, jo si opozitë, po edhe si pozitë që këtë vit të jeni më sy 

qel në realizimin e gjitha projekteve që janë aprovua në Kuvend. Përndryshe do 

të na keni përball edhe si opozitë, brenda pozitës. Sepse nuk mund të arsyetohet 

në asnjë mënyrë mosrealizimi i projekteve. Posaçërisht i atyre që vetë i kemi 

planifikuar dhe vetë i kemi votua në këtë Kuvend. Në këtë relacion po më 

intereson një krahasim me bo drejtor, për ndarjen e subvencioneve të vitit 2017 

me atë të vitit 2018. Më bëri përshtypje, më të thënë të drejtën nuk e kam analizuar 

hollësisht. Por më boni përshtypje një investim, ndërtimi i lapidarit në Gjonaj. 

15.000 € i planifikuar, i shpenzuar 13.400 €, nuk e di ku është bo ky lapidarë. 

Unë jam prej Gjonajve, le e rrit qaty. Edhe nuk e kam pa se ku është bo ky 

investim në vitin e kaluar. 

 Dafina Alishani: Lidhur me raportimin tek subvencionet për mua nuk 

është e qartë. Kategorizimi dhe subvencionet vetëm ka emra dhe mbiemra të cilët 

janë dhënë subvencionet. A ka mundësi me detajizua këto subvencionet në çfarë 

mënyre i kanë marrë këta persona këto subvencionet. Me çfarë projekte kanë 

aplikua. Të jetë me qartë se kështu vetëm me emër e mbiemër nuk është e çartë 

për neve se për çka pas përfitime. Këtu një organizatë e Grançanicës, zyra e 

komuniteteve. A ka mundësi me pas qartësim edhe për këtë çështje. Çfarë 

përfitimi ka pas kjo OJQ. 

 Ilir Baldedaj: Për që po ankoheni që s’keni ditë me i shfrytëzua paratë, në 

investimet kapitale dhe subvencione, hajt se po ua marrim pak se ka qenë viti i 

parë. Po për që dini me hëngër kaq shumë 38.000 €, shpenzime dreka e darka 

zyrtare. Pasi ja keni nis me hëngër mish të qengjit kryesues. Kanë qenë atëherë 

drekat edhe darkat e Kryeministrit të atëhershëm me arsimtarë dhe me mjekët që 

i ka bo. Dhe ja ka faturua komunës. Nuk i ka shfrytëzua ekzekutivi, z. Hodaj këto 

janë të ekzekutivit të shpenzuara. I ka pagua komuna, por jo ekzekutivi. Dallimi 

në mes shpenzimeve të ekzekutivit dhe kryeministrit dallojnë. Besoj që këtë gjë 
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e dinë. Besoj që bile qetë krahasim e bënë. 38.000 €, ma gjeni për katër vjet, sa 

kam qenë drejtor i Administratës, që janë shpenzua nga ekzekutivi 38.000 €. 

Vetëm një vit ma gjej. Jo, jo kanë qenë nga ish kryeministri, tani president. Dhe 

ka pas darkë me mësimdhënësit, shumë mirë e dini. Po këto nuk janë shpenzuar 

as prej kryeministrit. Po janë emrat se kanë shkua me listë arsimtarët. Që ku është 

drejtori i Financave e ka listën, se i njëjti drejtor i Financave është. A ke ndonjë 

koncept, a çka është telashja. A mundesh me bo dallimin kryeministrin edhe 

ekzekutivin lokal. Ekzekutivi lokal i ka shfrytëzua 38.000 €. Gjema për katër vjet 

z. Hodaj që janë shfrytëzuar 38.000 €. Po besoj që kultura e respektimit 

institucionit nacional edhe institucioneve lokale edhe sot është. Ai kryeministër i 

krejt qytetarëve ka qenë. Tash është president. Kështu që besoj e ke të qartë. E di 

që e ke për me ma ndal zërin, po kot e ke. Se na ke pas shurdhua këtu duke 

përmend qebapa ti me Artanin, bashkë me kryesuesin. E tash boni 38.000 €, sa 

kingja po ju dalin. Llogaritni sa kingja po ju dalin. Unë veç e di atë dallim se si 

kemi harxhua ne, i ka harxhua Qeveria. Pastaj shpenzimet e udhëtimit jashtë 

vendit. Janë në rregull, udhëtimet zyrtare duhet të ekzistojnë edhe është mirë. Pasi 

i keni shpenzuar 20.000 € udhëtime jashtë vendit, çfarë të mire i keni sjell 

qytetarëve edhe komunës së Prizrenit, pas këtyre vizitave që i keni pas jashtë 

vendit. Dhe besoj që ndoshta të paktën bile një projekt nëse ja keni pru Prizrenit, 

është në rregull. Po veç nëse keni shkua për ekskursion! Vërtetë është shumë, 

kogja shumë e madhe 20.000 €. Pa hy tash me analizua akomodimet edhe pjesët 

tjera. Pastaj mobile të blera nën shumën 1.000 €. Janë 43.000 € shpenzime nën 

shumën 1.000 €, që janë ble. Pajisje vlerë më pak se 1.000 €, janë 85.870 €. Ne 

laptopa s’kemi marrë bre, a i keni marrë ju a, nuk e di. Furnizime me dokumente 

bllanko, drejtor i financave. Se me qet bllankon diqysh, s’di sa herë jam duke ta 

përsëritë, dhe asnjëherë s’kam marrë shpjegim. Se në atë kohë kur ke qenë drejtor 

me ne nuk e ke pas këtë kod bllanko. Kështu që po e shoh 20.681 €. Pastaj 

shpenzime për karburante të veturave janë 73.955 €. Mirëmbajtja e veturave është 

67.543 €. Edhe kjo është qeveri luksi z. Hodaj, a është detyrë për ju kjo se duhet 

me i krye ju këto shpenzime. Pastaj plus është një kod tjetër mobile drejtor i 

Financave 14.920 €.  

 Kryesuesi: Një pik më lartë më duket se e akuzove ekzekutivin, që nuk 

është e aftë me shpenzua. Një pikë më poshtë tha që shpenzimet janë ekstrem. 

Tash duhet mi nda. Ja po harxhon dhe mjetet po shkojnë në suficit. Ja s’po 

harxhon. 

 Ilir Baldedaj: Kryesues, unë fola për zhvillim dhe mirëqenien e qytetarëve 

që nuk po dinë, por jo për  veti. Se për akomodime edhe për shpenzime të luksit 

të vetë, bajagi mirë. Bile po më vjen çudi qysh po i nxënë karrige këtë ekzekutiv. 

Se sa shumë kishte hëngër kingja. Zoti e dinë ku kishin përfundua.  
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 Kryesuesi: Ti asnjë kod nuk e përmende të shpenzimeve që kanë të bëjnë 

me projektet për qytetarët. Ti vetëm këto shpenzimet e brendshme i përmende. 

Dikush tjetër? Nëse nuk ka atëherë po vazhdojmë te pika e radhës. 

Pika e gjashtë: 

Rishqyrtimi i Rregullores për Taksa, Tarifa, Ngarkesa dhe Gjoba nga 

shërbimet dhe veprimtaritë komunale  të Kuvendit të Komunës,  nr. 001/011-

97976 të datës 28.06.2018. 

 

Ertan Simitçi: Ilir përgjigjet ju dërgoj me shkrim. Edhe të gjitha drekat 

zyrtare që janë krye në vitin 2018. Siç e dini kjo rregullore është miratua në 

Kuvend më 28 qershor 2018. Dhe pas një kohe të gjatë e kemi pranuar një vendim 

nga Ministria e Administratës të Pushtetit Lokal. Po ashtu të gjitha vendimet që 

merren në Kuvend, duhet të konfirmohen nga MAPL-ja. Dhe MAPL-ja në 

bashkëpunim me Ministrinë e Financave, edhe që është një komision atje për 

vlerësimin e akteve komunale ka shqyrtuar vendimin dhe ka pru një vendim që të 

bëhen disa ndryshime teknike dhe disa ndryshime sipas legjislacionit në fuqi. 

Gjithashtu kemi pranuar një shkresë përcjellëse me disa rekomandime, që janë 

për diskutime të disa ministrive përkatëse në Prishtinë. Prandaj pas pranimit të 

kësaj shkrese, komisioni i emëruar nga kryetari për plotësim-ndryshimin e 

rregullores, janë mbajt disa takime edhe këtu në drejtori. Të cilat kanë qenë të 

detyruar me i bo këto përmirësimet. Kemi pasur edhe disa takime edhe në 

Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal, bashkë me komisionin i cili është 

i emëruar nga Ministria e Financave për ti diskutuar këto rekomandime. Besoj që 

rregulloren e keni pranuar me kohë. Keni pas ndoshta edhe kohë për me analizuar. 

Por sidoqoftë po ju njoftoj në disa ndryshime që ka kërkuar ky komision. 

Kapitulli i tretë, ndihma juridike. Komisioni e ka pru një rekomandim që të 

tërhiqet ky. Në kapitullin e gjashtë, është Drejtoria e Inspektorateve tek neni 29. 

Inspektorati i Ndërtimtarisë pas rekomandimeve, është bërë modifikimi i 

emërimit të tarifave. Në kapitullin tetë, Drejtoria e Urbanizmit, pas 

rekomandimeve që neni 6 të dërgohet në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit 

Hapësinor. Janë bërë plotësime nga Drejtoria e Urbanizmit ku prej pikës 1-18, 

tarifat janë bërë zero. Sipas ligjit për ndërtimin 04/L-110 neni 16. Në kapitullin 

nëntë, Drejtoria për Ekonomi dhe Financa tek neni 46. Tarifa vjetore sipas 

veprimtarive pas rekomandimeve të marra nga MAPL-ja. Kategoritë e mbetura 

ABC, janë klasifikuar sipas kodeve të aktiviteteve nga RBK-ja. Po ashtu edhe 

neni 50 tarifa dhe ngarkesa nga Qendra komunale për regjistrimin e biznesit, pas 

rekomandime që të hiqet këto tarifa sepse janë të hyra Ministrisë. Edhe në 

Drejtorinë e Shëndetësisë, është kërkuar që neni 54 çmimorja e bashkë pagesave 

për shërbimet stomatologjike të nivelit ditor. Është kërkuar të hiqet sipas 
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rekomandimeve. Në kapitullin dhjetë, Drejtoria e Arsimit sipas rekomandimeve 

neni 56, është kërkuar që të hiqet, pasi që dokumentet vërtetohen tek noteri. Dhe 

në kapitullin katërmbëdhjetë, sipas rekomandimeve është kërkuar që të 

specifikohen gjobat. Ne si komision edhe Drejtoria e Financave  në bashkëpunim 

me drejtoritë përkatëse, i kemi përmirësuar këto rekomandimet teknike. Dhe tash 

duhet të aprovohet edhe njëherë sipas procedurave ligjore. Duhet të aprovohet 

nga Kuvendi i komunës së Prizrenit. Në nenin 15, 16, 17 dhe 18, do të hynë në 

fuqi me 1 janar 2020. Është propozimi i komisionit. Ndërsa rregullorja do të hy 

në fuqi pas konfirmimit nga MAPL-ja. 

 Sadije Osaj-Jakupi: Unë desha të plotësoj tek kapitulli i parë. Propozoj të 

shtohet këtu një paragraf. Ju lutëm ju që keni rregulloret faqe 11. Nën f është 

paragrafi që të shtohet te rastet sociale, një paragraf grupet e cenueshme, ose të 

margjenilarizuara. Pastaj kalojmë te faqja 13, te neni 7, ndihma juridike. Neni 7 

sipas komisionit për përshtatshmërinë e rregulloreve komunale është propozuar 

të hiqet në tërësi. Te kapitulli gjashtë, faqe 20. Inspektorati i Ndërtimtarisë. Në 

këtë nen është bo modifikimi i tekstit të tarifave të komisionit nga Ministria e 

Financave. Këto ndryshime janë bërë nga Drejtoria e Inspektorateve. Kalojmë tek 

komenti pika katër faqe 20. Është shtuar ky shërbim po me tarifë zero. E keni në 

faqe 20. Kërkesë për verifikimin e fazave ndërtimore, se a janë duke u kryer 

punimet ndërtimore sipas lejeve ndërtimore në objektet publike dhe private. Ku 

si investitor është komuna e Prizrenit. Do të thotë është shtuar ky shërbimi, po 

tarifa është zero. Ndërsa tek pesëshi, kjo tarifë është bërë 10 € nga 20 €, sa ka 

qenë. Ndryshimet janë bërë, nga Drejtoria e Inspektoratit. Ndërsa pika gashtë dhe 

pika shtatë janë shtuar. Ku ka qenë tarifa një euro, kërkesë për lëshimin e 

certifikatës të përdorimit të objekteve publike. Ndërsa tash tarifa është 1.000 dhe 

100 €. Kapitulli 18 tarifat nga neni 36 prej pikës 1-17 janë bërë zëro euro. Pas 

rekomandimeve nga komisioni i Ministrisë së Financave. Këto ndryshime janë 

bërë nga Drejtoria e Urbanizmit dhe të Planifikimit Hapësinor. Ndërsa 18, faqe 

28, tarifa e vendosjes së gjeneratorëve në hapësirat publike. Ka kaluar në 

Drejtorinë e Urbanizmit, nga Drejtoria e Shërbimeve Publike. Ndërsa pika 19, 

është shtuar tarifa për lëshimin e lejeve ndërtimore, për sipërfaqe bruto. 

Ndryshimet janë bo nga Drejtoria e Urbanizimit. Faqe 32, më sa dëgjova edhe 

drejtori e përmendi kategorinë ABC, të cilat Janë klasifikuar në bazë të kodeve të 

veprimtarisë. Këto ndryshime janë bërë nga Drejtoria e Financave. Faqe 37, ku 

këtu kërkoj dhe propozoj për me u shtua. Invalidët e luftës, veteranët, viktimat e 

dhunës seksuale të luftës, si dhe familja e ngushtë e dëshmorëve, viktimat civile 

dhe të zhdukurve të UÇK-së, rastet sociale. Këtu propozoj të shtohen edhe grupet 

e cenueshme. Ndërsa të 2 edhe këtu propozoj njëjtë të shtohet grupet e 

cenueshme, tek tabela një dhe dy. Ndërsa aty ku shkruan tarifat nga KQB, janë 
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hequr tarifat e QKB, nga rregullorja komunale për arsye se të hyrat nga këto tarifa 

nuk hynë në buxhetin e komunës Prizrenit. Pasi që këto tarifa janë të rregulluara 

me udhëzimin administrativ. Kalojmë në faqen 38 kapitulli 10. Edhe këtu njëjtë 

propozoj që të shtohen grupet tek rastet sociale në fund, grupet e cenueshme. Nën 

A, faqe 38. Do më thënë kur ceken rastet sociale të ceket edhe grupet e 

cenueshme, ose të margjinalizuara. Faqe 39 po të njëjtit kapitull, tabela 22. Tarifat 

prej pikës 22-38, të nenit 52 janë bashkuar çmimorës së bashkë pagesave për 

shërbime stomatologjike, të nivelit parësor. Nga shërbime stomatologjike të 

nivelit dytësor. Faqe 40, propozoj të lirohen nga bashkë pagesat në shërbime 

stomatologjike të shërbimit parësor edhe grupet e cenueshme. Aty ku përmendet 

rastet sociale, të futen edhe grupet e cenueshme. Ndërsa tek Drejtoria e Arsimit, 

neni 54, kur flitet për dublikate. Sipas rekomandimeve të komisionit të Ministrisë 

së Financave është hequr. Faqe 41, edhe këtu propozoj të lirohen nga participimi 

rastet sociale dhe grupet e cenueshme. Në bashkë pagesat për mësimin për të 

rriturit. Tek neni 56, propozoj që, të lirohen nga participimi rastet sociale dhe 

grupet e cenueshme. Në bashkë pagesat për riprovimet e mësimit për rritur, pas 

kalimit të aftit ligjor të provimeve. Neni 57, propozoj që të lirohen nga participimi 

rastet sociale dhe grupet e cenueshme, në bashkë pagesat për provimet e klasës. 

Neni 58, propozoj  me shtua një paragraf në këtë nen. Ku thuhet se lirohen nga 

participimi rastet sociale dhe grupet e cenueshme në bashkë pagesat afat shkurtra 

për ushtrimin e aktiviteteve zejtare. Faqe 42, neni 59, propozoj që të lirohen nga 

participimi nxënësit, për regjistrimin e arsimit parauniversitar, shërbimi parësor. 

Do të thotë aty ku e kemi nën A, për rastet sociale të futën edhe grupet e 

cenueshme. Ndërsa tek neni 61, kapitulli 12, edhe këtu në pikën e pestë ku thuhet, 

tarifat dhe ngarkesat. Vërtetim që personi nuk merr asistencë sociale, lirohet nga 

kjo taks. Familjet shfrytëzuese të ndihmës sociale, si dhe të shtohet edhe grupet e 

cenueshme, familjet e dëshmorëve, invalidëve të luftës, veteranëve etj. Faqe 43 

pika 8, është e njëjtë. Çdo vërtetim tjetër që nuk është rast social dhe nuk është 

pjesë e grupeve të cenueshme. Ndërsa çmimi është 3 €. Dhe në pikën 9, kërkesë 

për regjistrim të mëvonshëm të fëmijëve. Lirohen nga kjo taks, që e ka çmimin 5 

€, familjet shfrytëzuese të ndihmës sociale, do të thotë prapë njëjtë të grupeve të 

margjinalizuara. Gjobat kapitulli 14, faqe 44, neni 65. Pas rekomandimeve nga 

ana e komisionit të Ministrisë së Financave. Për  përshtatshmërinë e rregulloreve 

komunale. Janë vendosur ligjet në fuqi për gjobat nga trafiku 1, 2 dhe 3. Ky ishte 

propozimi, që mendoj se është në favor pozitiv për qyqarët. Dhe i ftoj që të gjithë 

ta votojnë.  

 Kryesuesi: Edhe këto propozime, unë besoj që ishin shumë të mira. 

Mirëpo, duhet ta theksojmë që ky rishqyrtim i këtij vendimi, ka të bëjë vetëm me 

përfshirjen e rekomandimeve të Ministrisë të Financave dhe të Mjedisit në 
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rregulloren që e patëm diskutuar më herët. Por sa për informacion, kjo rregullore 

shumë shpejt në nivel të Kosovës do të diskutohet edhe njëherë, me vendim të 

Ministrisë. Bile, bile më sa kuptove unë do ti ndryshohet edhe emri. Se si emër 

po duket se është shumë ndëshkues, taksa, tarifa, ngarkesa, gjoba. Edhe që do të 

përfshihen disa kritere krejt të tjera. E që kur ti vije koha, gjithë këto propozime 

që i thatë, në këtë rregulloren e re. Pse jo të merrni pjesë në grupin punues, ku 

hartohet prej fillimit edhe përfshihen të gjitha këto. Por tani duhet ti votojmë 

vetëm këto rekomandimet e Ministrisë së Financave dhe të Mjedisit. Edhe me i 

harmonizua me këtë rregullore. Kështu do të thotë e kemi kërkesën. Do më thënë 

në parim jemi për, por sot votohen vetëm këto rekomandime.  

 Iliri Baldedaj: Rreth kësaj tarifës është diskutuar edhe njëherë më herët 

në një seancë tjetër. Po njashtu nga ky pushtet është thënë që do të vjen në kuadër 

të kësaj pakoja për faljen e borxheve, që ka qenë premtim i juaj. Pikërisht në këtë 

foltore drejtori i Financave ka thënë që në seancën e radhës do ta sjellë. Por 

fatkeqësisht në asnjë seancë nuk ka ardhur. Unë e mbështesë propozimin e 

koleges kuvendare nga LDK-ja. Dhe AAK-ja do ta mbështet propozimet e tyre. 

Këtë pjesë të cilën e ka kërkuar Ministria. 

 Sinan Alija (Nisma): Më qenë se zonja nga LDK-ja i lexoi paraprakisht 

ato nenet. Unë diçka nuk jam ka kuptoj në formulimin e konceptit të Ministria e 

Financave. Realisht unë nuk kuptoj këtu grupet përcaktuese, te veteranët, invalid, 

edhe te familjet e dëshmorëve. Në raport me grupet e caktuara sociale, p.sh. të 

nevojave ose ata që janë me natyra të caktuara tjera. Kisha me pas një këshill, një 

sugjerim. Në rrafshin administrativ, juridik edhe ligjor. Nëse i ndajmë këto grupe, 

nuk mundet një veteran, më gjithë se edhe unë a kam një kompani timen, edhe 

rast social, këtë s’po më duket as logjike. E dyta nuk është edhe morale. Nuk 

mundet me qenë edhe veteran i luftës edhe njëkohësisht edhe i gjendje social. 

Mund ta kenë në rrafshin juridik e logjik, përcaktimin e ligjit nëpër këto nene. 

Kryeministri njëjtë, po as unë realisht nuk jam. Ka veteranë edhe tjerë këtu. S’po 

flas për kategoritë e dëshmorëve dhe invalidëve. Do më thënë nuk është në rregull 

atje me përcaktimin e atij ligji. Nëse i ndan, këto janë grupe vlerash. Nuk janë 

grupe mjerimi. Nuk e di kush po i bënë ato ligje. Nuk e di se sa janë të qartë ata 

me këtë përcaktim. Diçka duhet me thënë edhe në detaje. Te përcaktimi i vlerave, 

gjërave që e karakterizojnë këtë shtet, duhet njëherë e përgjithmonë të vendosën 

mirë. I pëlqen apo si pëlqej dikujt. Kur e përcaktojmë te pjesa historike të këtij 

vendi, të këtij shteti. Veteranët janë vlerë historike e këtij vendi, mos të harrojmë 

atë. Nuk mundesh ti me më quajt mua, unë jam rast social edhe jam sakat në krye 

në këmbë apo në dorë. Unë jam i aftë për të gjitha, edhe e dua vendin edhe meritat 

ku më takon mua. Pavarësisht prej biznesit edhe mënyrës edhe jetës çka bëjë unë. 

Se tash me ligj ti bijsh ndesh. Unë kam një kompani timen të caktuar, biznisore, 
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po në të njëjtën kohë të jem edhe rast social. Ku e kap ligji këtë, nuk e di. Jam ai 

që duhet paguar tatimin, më qenë se jam veteran. Apo duhet me marrë prej shtetit, 

edhe pjesën sociale. Se këto janë bllanko që po i bijën këto ligje. Po dua me thënë 

atë, në cilën pjesë jam unë. A jam prej atyre që jam veteran, që jam i zoti për një 

biznes. Apo është e dyta që jam edhe ashtu edhe kështu. Kjo shoqëria jonë nuk 

po di ku mi vendos vlerat e kësaj shoqërie dhe të kësaj historie tonë. Me i 

nëpërkëmbë ato, edhe gjuaj herë këndej e herë andej, herë i paaftë, herë i mençur, 

herë i çmendur. Duhet me pas pak respekt edhe një etikë. Kjo shoqëri duhet me 

mendua edhe për brezat e ardhshëm. Duhet me ditë mirë që ky vend nuk është 

krijuar bash, bash sikur po e shohim ne sot. Që dalim pimë kafe edhe hamë dreka 

e darka. Po është bo njëfarë mundi këtu. Prandaj edhe njerëzit e lypin vendin e 

merituar. Duke e nisur nga tekstet shkollore e deri te medaljet edhe te momentet 

kur duhet këta njerëz të nderohen. E thash, se nesër me pas punë me ligjin, nuk 

di se ku me u drejtua. Unë nuk di, a më takon a s’më takon mua. Rast social, unë 

nuk jam rast social. Veteran, nëse më takon ma jep, nëse s’më takon ndale. Nuk 

po flas veç në emirin tim personal. Po, po flas për të gjithë ata bashkëluftëtar që 

i kam, që janë të shëndosh. Se ai nuk ka qejf të kategorizohet rast social. Rast 

social, atëherë po mbetem unë edhe te fëmijët e mi, mbetem te gruaja ime. Kjo 

është thjesht me ta rrëzua dinjitetin edhe krejt atë mund që e ke bo. Unë e di që 

edhe më herët edhe ato qeveritë e mëhershme që i kanë në Parlament. Që nuk e 

di kush e ka ngritë zërin, duke u nisur prej atyre profesorëve të jurisprudencës e 

doktorë të shkencave, e historianëve aty, se ka aty mjaftë. Kjo nuk është jeta ime, 

po është edhe historia e gjeneratave që vinë. Nuk dua me më quajte mua rast 

social. Dikush mundët me pranua. Por unë nuk mundem me pranua atë. S’ma 

lejon ndërgjegjja ime, vetë fëmijët e mijë nuk ma lejojnë atë. Unë vetë e kërkoj 

mundin tim edhe vlerën time, vetë e mbroj atë. 

 Kryesuesi: Kjo çështje është e ndjeshme. Po në Kuvendin komunal nuk 

kemi çka të bëjmë ne. Këto janë vendime të nivelit qendror të Kuvendit të 

Kosovës. Atje ku përcaktohen, atje ku definohen temat. Fatkeqësisht s’kemi 

shumë mundësi na në dorë këtu.  

 Alush Shala: Edhe unë si parafolësi im, i përkrahi propozimet e znj. Osaj, 

me ndryshime. Pastaj defenitivisht me 100% atë që tha parafolësi im. Dhe mirë 

është, po them për Kosovën, ndoshta të mirën e kanë prej Prizrenit. Dhe prej 

Prizrenit çdo nismë ka shkua në favor të popullit të Kosovës. Andaj edhe kjo 

nismë, dhe ndarja definitive e vlerave, pa e nënçmua rastin social. Besoj për të 

gjithë ata që kanë shpirt, edhe për keqardhje edhe për rastet sociale. Po 

definitivisht duhet të ndahet vlera nga rastet sociale. Edhe ju si kryesues, po edhe 

kryetari, se është në asociacionin e komunave të Kosovës. Këto propozimet tona 
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me shkua, besoj që kanë me gjet edhe vend edhe përkrahje në tërë Kosovën. E 

përkrahë plotësisht parafolësin tim. 

 Eshref Memaj, nënkryetar i Komunës: Desha vetëm me u implikua te 

situata, çka propozoj Sadija dhe ju çka thatë i nderuar. Ligji i skemës sociale, 

është ligj i skemës sociale. Dallon prej ligjit të veteranëve, dallon prej ligjit të 

invalidëve dhe dallon prej familjeve të dëshmorëve. Unë kam punua në Qendrën 

për Punë Sociale edhe e njohë mirë këtë lëmi. Ligji i skemës sociale është, që 

janë dy kategori aty që e përcaktojnë skemën sociale. Është kategoria e parë dhe 

e dytë. Në kategorinë e parë hynë personat me aftësi të kufizuar, nënat vetë 

ushqyese etj. etj. Kurse në kategorinë e dytë hynë zakonisht personat që kanë 

aftësi punuese, por që nuk janë të punësuar. Më të paktën një fëmijë nën moshën 

pesë vjeçare, është në ligj. Atë çka e propozoj Sadija absolutisht nuk ka të bëjë 

me veteranët. Ai mundet me qenë në vijën ekonomike, rast social. Po shuma e 

mjeteve që e merr, është shumë e mjeteve, e cila përcaktohet me një ligj tjetër. 

Kurse Sacija propozoj diçka tjetër. Sadija tha që të futen te raste sociale, plus 

grupet cenueshmërisë vijuese. Cilat janë këta. Në këtë rast, kemi kur fëmija i 

mbush pesë vjet. Ai është rast social deri më sot, në mënyrë automatike hyn në 

sistemin kompjuterik. Do më thënë pesë vjet e një ditë, ai nuk i plotëson kriteret 

për ndihmë sociale. Nuk ka kalua ai prej rastit social. Vetëm pse se plotëson një 

kriter, që nuk e ka fëmijën nën moshën pesë vjeçare. Kjo është një prej arsyeve, 

që rasti social, është rast social. Prapë për një kriter nuk po e plotëson kushtin për 

me marrë ndihmën sociale. Ose fëmija ja plotëson 15 vite shkollim. Edhe 15 vjet 

e një ditë, ai eliminohet prej ndihmës sociale, te nënat vetë ushqyese është fjala. 

Kjo është ajo çështja që Sadija po thotë grupet e margjionalizuara të cilët kanë 

qenë raste social. Po në këtë moment, për shkak të një kriterit që nuk e plotëson 

e humb të drejtën e ndihmës sociale. Absolut ai prapë mbetet rast social. Se di sa 

jam i qartë në këtë drejtim. Vetëm një kriter nëse se plotëson. 

 Sinan Slija: Unë e kuptove zonjën Sadije edhe përmbajtjen e atyre pikave. 

Mua është kah më pengon prapë vija. Më mirë më qo në vijë të dreqit se në vijë 

sociale. Shtetit po drejtohem, po i drejtohem qeverisë, ose çdo ministria. Në vijë 

të dreqit qomë, po jo në vijë sociale. Nuk dua të më quajnë ashtu, nuk e dua atë 

emërim. Është degraduese për secilin luftëtarë dhe për secilin që e ka dhënë këtë 

kontribut. Është jashtëzakonisht degraduese, nënçmuese, poshtëruese. Aq më keq 

idioteske është. Më vjen prej atyre parlamentarëve, prej atyre deputetëve që janë 

atje. Njëzetë vjet duhet me kalua për me kuptua. Unë për çdo ditë e ndjej vetën të 

tillë. Pikërisht në atë skemë, pikërisht në atë vijë. Unë vetë publikisht e pranoj në 

vijë të dreqit të më dërgoj ky shtet, po jo në vijë sociale. Është fjala për buxhetin. 
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 Haziz Hodaj: Kërkesa ime është pikërisht kjo që po e thua ti. Ne e kemi 

një kërkesë edhe një rekomandim prej Ministrisë të Financave për ndryshimet të 

sanksionuara, të caktuara, për të cilat duhet të marrim vendim sot. Përndryshe ka 

vend mjaftë për ndërhyrje për të gjitha këto që u thanë edhe nga Sadija, edhe nga 

Siani, edhe nga të gjithë parafolësit. Janë kërkesat të rekomanduara prej 

Ministrisë së Financave. Përndryshe për ndryshim ne duhet me bo apel, por këtë 

e vendosin në Parlamentin e Kosovës.  

 Ertan Simitçi: Po Ilir, kryetari e ka emëruar komisionin. Komisioni ka 

fillua të hënën punën. Disa janë këtu edhe prezent. Tre janë të jashtëm, që janë 

zgjedhur me procedurat e konkurrimit, edhe dy janë prej komunës. Njëri është 

zyrtar i të hyrave, drejtori i Financave dhe Avokati i komunës. Ky komision do 

ta ketë një mandat gjashtëmujor. Brenda këtij mandati do ta bënë analizën,  

hulumtimin dhe llogaritë e arkëtuehsme, do më thënë borxhet që janë ndaj 

komunës. Dhe në këtë aspekt do ta nxjerr në fund një raport. Do më thënë borxhin 

e saktë të verifikuar. Edhe një plan të veprimit çka do të bëjmë ne tutje. Raporti 

do të jetë sigurisht në Kuvend, do të diskutohet. Po komisioni ka me pas edhe 

qëllimin që të takohet edhe me kryesuesin, edhe me kuvendarët edhe shefat e 

grupeve të ndryshme brenda Kuvendit. Që të bëjmë një hulumtim të përbashkët. 

Ndërsa komuna e ka një bashkëpunim me Bankën Botëror. Që BB-re brenda një 

projekti, që është duke e bërë analizën për koston e shërbimeve administrative 

dhe procedurat. Pas konfirmimit nga MAPL-ja që do të marrim për këtë 

rregullore, komuna e Prizrenit do të duhet me një komision prej ekspertëve që ta 

bëjë një rregullore, në bazë të ligjit për financa të pushtetit lokal. Për shkak se 

edhe Ministria e Financave ka bërë një kërkesë te Qeveria e Republikës së 

Kosovës edhe tek Parlamenti, që të bëhet plotësim ndryshimi i ligjit për financa i 

pushtetit lokal. Për shkak se ai ligj cakton obligimet, apo detyrimet për inkasimin 

e të hyrave. Edhe kryesuesi që tha, prej vitit të ardhshëm, asociacioni i komunave 

ka një qëllim që kjo rregullore mos të emërohet më për taksa, tarifa dhe gjoba për 

shkak se ka problem. Do të jetë rregullore për të hyrat jo tatimore, si një emër i 

përbashkët. Edhe të gjitha të hyrat që janë përveç gjobave, të jenë në këtë 

rregullore. Baca Alush harrova me të dhënë përgjigje për gjobat e trafikut. 

Komuna e Prizrenit nuk i zbaton gjobat e trafikut. I zbaton vetëm policia e 

Kosovës. Po si të hyra janë të hyra në komunë. Do më thënë nuk ka komuna asnjë 

kompetencë të gjobat e trafikut. Më sa kam informatë. 

 

 Kryesuesi: Faleminderit shumë drejtor për sqarimet. Atëherë nëse jeni 

dakord, po e hedh në votim propozimin për rishikimin e rregullores. 28 anëtarë 

jemi prezentë në sallë, kush është për? 
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 Për? – 27. 

 Kundër? – 1. 

 Abstenime? – S’ka. 

 

 Atëherë konstatoj se me 27 vota për, dhe një kundër miratohet rishqyrtimi 

i Rregullores për Taksa, Tarifa, Ngarkesa dhe Gjoba nga shërbimet dhe 

veprimtaritë komunale  të Kuvendit të Komunës,  Nr. 001/011-97976 të datës 

28.06.2018. 

 Pika e shtatë: 

Informatë rreth raportit vjetor të Këshillit për Trashëgiminë 

Kulturore të Qendrës Historike të Prizrenit, për periudhën: Janar – 2018 - 

Janar – 2019. 

 

Kryesuesi: Për këtë qëllim kemi të ftuar z. Arbënor Morinën të cilin e 

ftojmë këtu ta bëjë një prezantim të shkurtër të raportit.  

Arbënor Morina: Këshilli gjatë periudhës janar 2018 dhe janar 2019 ka 

pranuar 193 projekt-propozime, kryesisht nga Drejtoria e Urbanizmit dhe 

Planifikimit Hapësinor. Për të gjitha këto projekte, këshilli ka dal për secilin 

projekt, ka verifikuar hapësirën, pozitën, rëndësinë, lartësinë, zonën, nen zonën, 

afërsinë e monumenteve, etazhitetin, madhësinë, metrat kaltëror, hapjet e 

dritareve, qasje në rrugë. E  shumë detaje tjera që dalin nga ligji, për qendrën 

historike, plani i konservimit për zhvillimin e qendrës historike. Në këto 193 

projekte, të ardhura nga Drejtoria e Urbanizmit, 82 projekte janë refuzuar nga 

këshilli, gjegjësisht kanë marrë rekomandim negativ. Të cilat edhe nuk kanë 

marrë leje, nga Drejtoria e Urbanizmit për shkak të rekomandimit negativ të 

këshillit. Kjo është pjesa shqetësuese e këshillit për shkak se, nëse e shohim me 

përqindje nga 193 lëndë, 82 lëndë kanë qenë veç që kanë pas tejkalime në nën 

kulm, nën kate, në metër katrorë, në madhësi të dritareve, në madhësi të objektit. 

Edhe shumë detaje tjera, të cilat nuk  janë plotësua. Këto projekte që janë refuzuar 

nga këshilli, çdo projekt e ka specifiken e vetë. Prandaj edhe ka qenë shumë 

vështirë me bo një përmbledhje. Por kryesisht, problemet kryesore nga 

propozimet e ardhura nga Drejtoria e Urbanizmit për tu shqyrtuar në këshill. Janë 

që në një formë ose tjetër, vazhdimisht tentohet nga investitorët qytetarët, që të 

bëjë tejkalime, në madhësi, në etazhitet, në lartësi, nën kulm dhe shumë detaje 

tjera. Kjo është puna e këshillit për shqyrtimin e lëndëve, restauruese, 

konservuese, rehabilituese në qendrën historike të Prizrenit. Kurse sa i përket 

punës tjetër, ne si këshill që e kemi bërë. Është që këshilli është pjesë përbërëse 
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e komisionit për rehabilitimin e rrugës “Marlin Barleti”. Rrugën për të cilën tash 

e tre vite jemi duke diskutuar edhe duke tentuar ta mbrojmë dhe kemi arrite në 

një farë mënyre. Jo nuk po foli për te këshilli, po si komunë edhe si organ i 

trashëgimisë. Tashmë më është në përfundim projekti për rehabilitimin e rrugës 

“Marin Barleti”. Këshillin e përfaqëson një anëtare që unanimisht është votuar 

nga anëtarët e këshillit. Është Artnet Haskukaj, e cila është arkitekte, urbaniste 

edhe ka përvojë në fushën e trashëgimisë. Ajo është pjesë kyçe përbërëse, për 

projektin për rehabilitimin e rrugës “Marlin Barleti”. Dhe për përpilimin e planit 

të menaxhimit për qendrën historike. Sa i përket planit të menaxhimit. Këshilli 

tash e tre vite është duke marr pjesë intenzivisht në të gjitha punëtoritë. Mbi 15 

punëtori, i kemi marrë, katër anëtarë në grup punues të planit të menaxhimit. 

Kurse  për procedura tjera të mëtutjeshme është anëtarja përsëri e njëjta. E cila e 

përfaqëson këshillin me këtë plan të menaxhimit. Gjatë vitit kemi pas takime me 

Drejtorinë e Emergjencave. Drejtoria e Emergjencave ka formuar një komision 

për evidentimin e objekteve që paraqesin rrezikshmëri për qytetarët e Prizrenit. 

Kjo edhe tash po lidhet me raportin. Javën e kaluar isha në Gjykatën Themelore 

të Prizrenit. Kam dëshmua tre orë për tragjedinë në rrugën “Marlin Barleti”. Për 

mos tu përsëritur këto! Edhe para tragjedisë këshilli ka shkresa të cilat i ka dërgua, 

diku rreth katër muaj para se me ndodh në rrugën “Marlin Barleti”. Këto dëshmi 

të gjitha janë dorëzuar në Gjykatë, javën e kaluar nga unë, si kryesues i këshillit. 

Ne kemi bashkëpunuar dhe kemi tentuar të jemi maksimalisht praktik, në 

komisionin e Drejtorisë së Emergjencës. Se ne e dimë se trashëgimia është 

qenësore për neve. Për vazhdimësinë tonë të kulturës, identitetit. Mirëpo kur është 

në pyetje jeta e qytetarit, nuk mendoj që është primare trashëgimia në raport me 

jetën e qytetarëve. Prandaj masat që janë marrë nga Drejtoria e Emergjencave 

janë mirëpritura nga këshilli. Edhe për një pjesë të madhe të objekteve, ka 

rekomanduar këshilli për të marrë masa. Pas pranimit të lëndës nga Drejtoria e 

Emergjencave dhe Drejtorisë së Urbanizmit. Kjo ka zgjatë  disa muaj si komision 

për ti evidentuar objektet. Dua ta cek një gjë shumë më rëndësi. Masat që janë 

marrë nga Drejtoria e Inspektoratit. Ne si këshill e përgëzojmë drejtorin edhe 

stafin e inspektoratit. Janë ndoshta masat më serioze që nga paslufta që janë marrë 

në qendrën historike, nga një organ kompetent komunal në Prizren. Me largimin 

e të gjitha reklamave, me largimin e objekteve montazh shtesë të lokaleve, edhe 

shumë bizneseve operatorëve ekonomik të ndryshëm. Defintivisht qendra 

historike tashmë veç e ka një qetësi edhe një harmoni. Ku ne si këshill mund të 

veprojmë në qendrën historike, për ti analizuar rastet edhe problemet e ndryshme. 

Përndryshe këto masa që janë marrë nga Drejtoria e Inspektoratit kanë qenë 

kërkesa të kahershme të këshillit. Mirëpo, tashmë kemi pas ne situata shumë të 

rënda gjatë tre viteve, si këshill. Mirëpo, tash definitivisht ne si këshill e them me 

plot kompetencë jemi shumë të kënaqur me veprimet e Drejtorisë së Inspektoratit 
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sa i përket, disiplinës, ndalimit të punës pa leje, vendosjes së reklamave, 

vendosjes së objekteve montazh, çadrave, vitrinave. Këto gjithmonë janë bo pa 

leje. Nëse janë bo 100 intervenime private edhe publik të ndryshme. 90% kanë 

qenë që janë kryer gjatë ditëve të vikendit. Në një takim e kemi adresuar këtë 

shqetësim. E kemi edhe është prezent edhe drejtori i Inspektoratit z. Thaçi. Nga 

përvoja jonë ne i kemi cek rastet të cilat 90% i punimeve dhe ndërtimeve në 

qendrën historike behën gjatë ditëve të vikendit. Këtë Drejtoria e Inspektoratit e 

ka marrë parasysh. Edhe mund të them me kompetencë se në daljet tona të 

rregullta, në terren shohim se shumë probleme janë minimizua në qendrën 

historike të Prizrenit. Me drejtorinë e Administratës Publike, kemi qenë pjesë e 

komisionit dhe kemi pas kërkesë për gjetjen e një hapësire për vendosjen e bustit 

të Skënderbeut. Po edhe unë e thash njëherë shtatore. Vendi që ka qenë po flasim 

për bust, ka qenë i përshtatshëm te pjesa e Urës së Arastës. Ku është një kënd mbi 

40 metra katror. Mirëpo, pastaj ndërroj, kërkesa u bo për shtatore. Tash shtatorja, 

ne e kemi z. Sinan këtu, është skulptor, i dinë më mirë. Shtatorja nuk mundet me 

u vendos në një hapësirë 40 metra katror. Prandaj edhe ne si këshill kemi filluar 

nga fillimi të dalim në terren, ta gjejmë një vend të përshtatshëm për vendosjen e 

shtatores së Skënderbeut, heroit tonë kombëtar. Dhe rekomandimin final që e 

kemi dhënë, ka qenë Sheshi i Lidhjes, Sheshi i dëshmorëve, te Ëmbëltorja e 

Qytetit që është një oazë aty. Është hapësirë e mjaftueshme edhe e gjatë, për ta 

vendosur shtatoren. Po edhe ashtu ai shesh mund të quhet edhe Sheshi Skënderbe, 

nga ura e Arastës, deri te ura e Marashit. Ky ka qenë rekomandimi i jonë i fundit. 

Ne jemi shumë të kënaqur, kemi qenë pjesë të shumë tryezave qe i kemi adresua 

shpesh shqetësimet. Në takimin e fundit ku ka qenë prezent edhe kryetari z. 

Haskuka, edhe me drejtorët, ne e kemi ngritur si shqetësim numrin e madh të 

veturave që janë të pajisur me leje për të hyrë në qendrën historike. Kanë qenë 

mbi 700 vetura. Është një shifër enorm, sepse ne e dimë se qendra historike është 

qendër e biznesit. Ka aq shumë pak banorë, sa mundemi edhe mi numërua. Kjo 

është marrë parasysh nga kryetari dhe janë pezulluar mbi 250 leje. Megjithatë 

numri vazhdon me qenë i lartë. Hyrjet pa leje në qendrën historike, vazhdon me 

qenë problem kryesor. Nuk ka kontroll, nuk e di përgjegjësi e kujt është. Kam 

kontaktua edhe me zëvendës drejtorin e policisë rajonale në Prizren. Edhe kemi 

qenë bashkë në terren ja kam treguar gjendjen se si veturat e krijojnë kaosin rreth 

monumenteve. Nuk e di se çka është bërë më tutje. Me pika të shkurta janë këto. 

Është vështirë me përmbledhë raportin e këshillit, sepse është shumë kompleks. 

Dhe nuk ka asgjë të përbashkët me njëra-tjetrën. 

 Alush Shala: Edhe në KPF një pjesë të këtij diskutimi e kemi dëgjua. 

Fillimisht po filloj nga e fundit. Sheshi i Lidhjes, zyrtarisht është Sheshi i Adem 

Jasharit, është i emërtuar. Edhe është mirë të mos ngatërrohen. Për Skënderbeun 
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ne kemi votua këtu që të bëhet një bust, ose një pllakë, për shkak se ka qenë viti 

i Skënderbeut. Dhe për shtatore, realisht ende nuk ka marrë pëlqimin në Kuvend, 

këtu nuk është votua më sa di unë. Ndërsa për shtatoren e Adem Jasharit,  të 

Komandant Drinit, është marrë pëlqimi këtu, dhe me votë anonime ajo ka kalua. 

Këtu kemi një Shesh, është Sheshi i Skënderbeut. Nëse nuk e dini po ju njoftoj 

unë. Para Shtëpisë së Bardhë, kjo pjesa është Sheshi i Skënderbeut, është i 

emërtuar zyrtarisht. Ka qenë në fakt ne veç e kemi ri konfirmua. Unë nuk do të 

përzihem në profesionin e juaj. Por kërkoj nga ju në bashkëpunim me Drejtoritë 

e Urbanizmit, të Shërbimeve Publike, të Kulturës, Inspektoratit që ti evidentoni 

rreziqet që përbënë disa nga objektet që gjinden në kompleksin e kësaj qendrës 

për trashëgimi kulturore. Mendoj që puna e parë që duhet ta bëni sa më shpejt, 

është kjo urgjente. Shumë kisha dashtë që të bashkëpunoni me ekspertët të kësaj 

lëmie për trashëgimi q të largohen disa objekte që vërtet, jo që s’kanë vlera. Po 

ato janë mos ti quaj më emër më të keq të mundshëm. Sepse është bo para 50 

viteve. E tash për interesa të individëve të caktuar, lihet ajo si trashëgimi. Nuk e 

di ajo çfarë vlere edhe kujt i shërben. Nëse ju arrini sa më shpejt këtë punë, do 

më thënë ta eliminoni rrezikun kudo. Çoftë ajo me vlera trashëgimie, për neve 

duhet me qenë më me vlerë individi. Një fëmijë trevjeçar ka humb jetën aty. Uroj 

dhe dëshiroj që kujt mos ti ndodh një gjë e tillë. Sepse nuk e di cila vlerë 

trashëgimie do ta zëvendëson ma atë fëmijë. Eliminojeni këto. Ehe në KPF ju 

keni thënë fjalë të mira. Për bashkëpunimin me Inspektoratin. Por ju vetëm si 

këshill nuk mundeni me marr vendim. Por së bashku ju, besoj edhe Ministria e 

Kulturës do të ju mbështes në këtë drejtim, kur është në pyetje eliminimi i 

rreziqeve. Edhe të bëhet edhe një punë e mirë. Kjo është edhe kërkesë e imja  që 

mos të vonoheni në këto drejtim. Edhe eliminoni ato, që në emër të trashëgimisë 

kanë mbete dërrasa që janë bo para 50 viteve. 

 Kastriot Krasniqi: Unë kisha me pyet Arbënorin. Drejtoria e Urbanizmit 

paska 193 lëndë të pranuara nga ju. 82 lëndë ku janë rekomandua negativisht. A 

ju ka kthye ndonjë përgjigje a ju kanë ndërpre lejet këtyre? Apo çka ka bo 

Drejtoria e Urbanizmit. 

 Arbënor Morina: Z. Shala, sa i përket shtatores së Adem Jasharit Ne nuk 

kemi pranuar lëndë. Ne kemi pranuar lëndë për Skënderbeun. Ne e dimë që do të 

vendoset edhe Shtatorja e Adem Jasharit. Mirëpo, ne nuk jemi kompetent, ne 

mund të rekomandojmë për një hapësirë, ku nuk ju pengon monumenteve, 

vizurave e shumë gjërave tjera. Por jo për vendosjen e secilës shtatore. Mendoj 

që komuna është kompetente në këtë rast edhe besoj që zgjidhet brenda organeve 

ose drejtorive të komunës. Të cilat janë përgjegjëse për vendosjen e shtatoreve. 

Neve na ka ardhur vetëm lënda e Skënderbeut. Mirëpo, jo edhe lënda e Adem 

Jasharit. Sa i përket objekteve të cilat paraqesin rrezikshmëri të lartë. Siç e ceka 
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edhe më herët. Për shkak se ne e kemi përfunduar edhe mandatin. Drejtoria e 

Emergjencave është duke vazhduar me evidentimin e objekteve në bashkëpunim 

me organet e trashëgimisë. Për shkak se edhe këshilli e ka përfundua mandatin. 

Na është vazhduar, por në periudhën një mujore, kur ne s’kishim mandat. Puna 

ka vazhduar nga Drejtoria e Emergjencave. Dhe e di që janë në proces, për 

eliminimin e rrezikut në qendrën historike, nga objektet të cilat janë degraduar 

me vite, e me dekada nga mungesa e konservimeve, restaurimeve edhe 

ndërhyrjeve të ndryshme nga institucionet përgjegjëse. Sa i përket pyetjes tjetër 

për lëndët. Ne kemi takime në baza javore me ekspertet në Urbanizëm me 

arkitektet dhe inxhinierët e ndërtimtarisë. Lëndët që nuk e marrin rekomandimin 

e këshillit nuk vazhdojnë. Nuk pajisen me leje. Ne kur e kthejmë një lëndë Ne i 

qesim kushte të cilat janë shkel në projekt . Dhe pastaj i vendosim kushtet të cilat 

duhet të plotësohen. Dhe lënda shkon për plotësim. Në shumicën e rasteve 

refuzohet sepse duhet prej fillimit mu projektua një projekt. Por nuk vazhdon më 

leja nga Drejtoria e Urbanizmit. Ne nuk e kemi pas asnjë rast, kur Drejtoria e 

Urbanizmit nuk e ka marrë rekomandimin e këshillit, por e ka dhënë lejen. 

 Kryesuesi: Faleminderit z. Morina për gatishmërinë për me raportua këtu 

në Kuvend. Tani jemi tek pika e fundit të rendit të ditës për këtë mbledhje.  

Pika e tetë: 

Shqyrtimi dhe miratimi i propozim - rregullores për kategorizimin e klubeve 

sportive. 

 

 Për këtë pikë të rendit të ditës ftoj Drejtorin e Kulturës, që të na prezanton  

draft rregulloren e cila i kalua të gjitha fazat e përcaktuara me udhëzim 

administrativ dhe ligj. Dhe më në fund kemi një rregullore që vendos kritere, se 

si do të mbështetën, apo subvencionohen klubet sportive të Prizrenit. 

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

këtë rregullore kemi pas dy debate publike me klubet sportive. Dhe kemi marrë 

sugjerime dhe propozimet e klubeve sportive për të kompletuar rregulloren. 

Rregullorja për kategorizimin e klubeve sportive është në përputhje me 

rregulloren e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Normal  kemi përshtatur 

klubeve sportive, që veprojnë në komunën e Prizrenit. Rregullorja si rregullore, 

është e përberë në tri pjesë. Ku në pjesën e parë është pyetësori. Përveç të dhënave 

të klubeve sportive. Fillon prej rangut të sportit e deri te dokumentacioni. Dhe 

pastaj kriteret janë të përfshira deri në shtatë nene. Dhe gjithë kjo kompletohet 

me tabelën poentuese që në një mënyrë neve na ndihmon që të rangojm në klube 

sportive si në rezultate ashtu edhe organizimin e brendshëm të klubeve. Kështu 
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që ju ftoj kuvendarë të nderuar që të votoni këtë rregullore sepse kjo rregullore 

do të na ndihmoj në punën tonë të mëtejshme në këtë Drejtori.  

Kryesuesi: Mirë po shkojmë në emër të gupeve, apo ka dikush diçka me 

thënë. Nëse nuk ka dikush diçka. Atëherë 22 anëtarë jemi prezent në sallë, dhe e 

hedh propozim-rregulloren për kategorizim të klubeve sportive në votim, kush 

është për? 

 

Për? – 22. 

Kundër? – S’ka. 

Abstenim?  - S’ka. 

 

Atëherë konstatoj se me 22 vota për, aprovohet rregullorja për 

kategorizimin e klubeve sportive. 

 

Të nderuar anëtarë të Kuvendit, faleminderit për kontributin tuaj në këtë 

mbledhje. Dhe mirupafshim në mbledhjen e ardhshme të Kuvendit. 

 

 

 

Përfundoi në orën 15:25. 

 

Procesmbajtës;       Kryesuesi i Kuvendit 

Sehat Krasniqi                                                  Artan Abrashi 
 


