
 

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

 

Nga mbledhja X11-të e Kuvendit të Komunës, mbajtur më 31.01.2019, 

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: 

1. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga seanca e kaluar e datës 

31.01.2018. 

 

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

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

Atëherë  konstatojë se unanimisht është miratuar procesverbali i mbledhjes së 

kaluar. 

 

  Pika e dytë: 

2. Shqyrtimi dhe miratimi i rendit të ditës të propozuar. 

 

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

rekomanduara nga KPF-ja: 

 

 

R  E  N  D    D  I  T  E 

 

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

2. Shqyrtimi dhe miratimi i rendit të ditës; 

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

4. Informatë  mbi raportin e punës dhe raportin financiar të Kompleksit 

për Kulturë dhe Zhvillim “Evropa” për periudhën janar- dhjetor 2018;  

5. Shqyrtimi dhe miratimi i Planit të Veprimit për Transparencë në 

Komunë, për vitin 2019; 



6. Informatë  mbi Raportin financiar për Politikat Zhvillimore për lloto 

I-K.F. “Liria”, lloto II-K.B. “Bashkimi” dhe lloto III-Teatri i Qytetit 

“Bekim Fehmiu”, për vitet: 2015,  2016, 2017 dhe 2018;   

7. Shqyrtimi dhe miratimi i Planit lokal të Veprimit për përfshirjen e 

komuniteteve: rom, ashkali dhe egjiptian të Komunës së Prizrenit, për 

periudhën 2019-2023. 

8. Shqyrtimi i propozim-vendimit për lidhjen e marrëveshjes me 

bashkësitë fetare të Komunës së Prizrenit, për mbulimin e shpenzimeve 

të varrimit dhe 

9. Shqyrtimi i propozimit për emërtimin e pjesës të majës së malit, në 

vendin e quajtur “Vrtop”, me emrin e gjeneralit gjerman, Fritz Von 

Korff.  

 

 

 

 

 

 

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

rendit të ditës? 

Azem Durmiši (NDS): Pošto je deveta tačka dodata na KPF-je. I radi se o 

promeni imena, planina na kojoj treba izmeniti ime. Nalazi se na ataru Župe. I 

zahtevamo da se ova tačka ukloni sa dnevnog reda do sledeče seance. Radi 

razmatranja i diskusije sa svim našim članovima, političkim predstavnicima, što 

se tiče bošnjačke zajednice. 

Kryesuesi: Besoj që propozimi për këtë pikë të rendit të ditës, tash edhe ju 

vije, meqenëse u fut në mbledhjen e KPF-së. Sa për sqarim Kuvendi komunal 

nuk mund ta emëroj me vendim për këtë maje. Ideja është vetëm ti kërkojmë 

ministrisë përkatëse, që ta merr parasysh këtë kërkesë. Kjo kërkesë ka dal si 

rezultat i takimeve me KFOR-in gjerman.  Ka qenë kërkesë edhe e shoqatës së 

bjeshkatarëve, që kjo maje të emërohet me emrin e Gjeneralit gjerman. Pra, ne 

vetëm mund të sugjerojmë, jo edhe ta përcaktojmë.  

Haziz Hodaj (LDK): Më boni përshtypje pika e rendit të ditës, raporti 

katërvjeçar a pesëvjeçar, këto politika zhvillimore. Që janë derdh mjetet e klubit 

futbollistik “Liria”, të “Bashkimit” edhe të Teatrit të qytetit. Unë sinqerisht jam 

që njëzetë vjet anëtarë i Kuvendit dhe asnjëherë raport katërvjeçar për asnjë 



veprimtari nuk kemi pas. Unë nuk e di çështja e raportit katërvjeçar do  duhet të 

ishte problem i auditorit, jo i Kuvendit. Kështu që po kërkoj mi heq të gjitha ato, 

përveç raportit njëvjeçar të vitit 2018. Ne nuk kemi nevojë me u marrë me raporte 

prej vitit 2015, 2016 e 2017. Sepse ato kanë kaluar nëpër Kuvend, ose do duhej 

me pas kalua. Përndryshe le të jenë problem i auditimit ato.  

 Alush Shala (PDK): Ne edhe në KPF-në, kemi diskutua që ta na vijnë 

arsyetimet, pse duhet të ndërrohet kjo maja me emrin ‘’Vrtopi’’ dhe kuptimin e 

këtij emirit. Besoj që duhet dikush të na sqaroi se çfarë kuptimi ka pas ky emërtim 

më herët. Për këtë që po dojmë me propozua, po e kuptojmë dhe po e dimë tani 

kush është. Po nuk e keni pru, edhe pse jemi marrë vesh që dikush me na sqarua 

lidhur me kuptimin e emërtimit të deritashëm, të kësaj majës me emrin Vrtopi. 

Po ashtu i bashkohem kolegut Haziz Hodaj dhe ne më duket që u morëm vesh që 

raporti të kufizohet një vit. Po dëshira e dikujt ishte që edhe për 2017, që fundi i 

fundit nuk na prish punë. Po nëse vërtetë fillon me raportua për katër, pesë vjet, 

atëherë kem shumë çështje për me raportua. Nëse përmirësohet këto dy, 

normalisht se unë nuk jam kundër.  

 Kryesuesi: Sa i përket pikës gjashtë, po ju përkujtoj që ka qenë kërkesë e 

Kuvendit, që kjo pikë të lihet në mbledhjen e radhës. E kemi diskutua,  e kemi 

debatua në lidhje me këtë. Por se nga vetë anëtarët e Kuvendit ka qenë një vullnet, 

pak a shumë i shumicës, që kjo pikë të lihet të diskutohet në një mbledhje të 

radhës. Ku do ta kemi prezent përfaqësuesin, apo koordinatorin për sport, që do 

ti jep sqarimet më të detajuara rreth çështjeve që mund ti ngrini. Pra, është kërkesë 

e vetë juaja që kjo të jetë pikë e kësaj mbledhjeje.  

 Edis Aljilji (Vakat): Isto bih da se složim sa predlogom koji je dao Azem 

Durmiši. Da se ta tačka sa dnevnog reda makne. Jer mislim da nisu još obavešteni 

ni ljudi koji žive na tom prostoru. Tako da bi složio da se makne ta tačka sa 

dnevnog reda.  

 Kryesuesi: Deklarimet rreth rendit të ditës, po e lejmë pasi ta miratojmë 

rendin e ditës. I jepni qëndrimet e juaja, si anëtar i Kuvendit, si subjekt dhe në 

fund vendosim si Kuvend se çka do të bëjmë. Po tash ende jemi në proces të 

miratimit të rendit të ditës. Edhe në se jemi dakord, ne veç se po i qesim në votim. 

Dhe po vazhdojmë një nga një edhe i shqyrtojmë. Atëherë 36 anëtarë janë 

prezentë në sallë, e hedh në votim këtë rend dite, kush është për? 

 Për? – 33. 

 Kundër? – 1. 

 Abstenim? – 2. 



 Atëherë konstatoj se me 33 vota për, 1 kundër dhe 2 abstenim miratohet 

rendi i ditës i propozuar për këtë mbledhje. 

 

 Pika e tretë:  

Pyetjet e kuvendarëve dhe ngritja e çështjeve të ndryshme. 

 

 I lus anëtarët e kuvendit që ti përmbahen kohës, të përcaktuar me 

rregullore. 

 Dafina Bllaca (PDK): Nuk kam diçka të re që dua të bëjë ndonjë pyetje 

apo diçka tjetër. Mirëpo, ka të bëjë me kërkesat e mija të cila i kam bërë edhe në 

seancat e kaluara. I nderuari kryetar, në njërën nga seancat e kaluara ka kërkuar 

informacionin në lidhje me dy ngastrat kadastrale të shpallura me interes 

nacional, na legjislaturat e kaluar të Kuvendit komunal. Andaj unë kam siguruar 

një kopje të vendimit në lidhje me këtë çështje. Ku kërkoj nga ana e juaj që kjo 

çështje ti drejtohet si kërkesë Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe AKP-së, që 

pronat apo ngastrat kadastral me nr.615/1, 624 dhe 625/1 të kthehen në shfrytëzim 

të bashkësisë lokale në lagjen ‘’Arbanë’’. Kalimi në shfrytëzim të këtyre 

ngastrave për lagjen ‘’Arbanë’’, do të mundësonte realizimin e projektit e 

planifikuar që moti. Për ndërtimin e një objekti shkollor në këtë lagje. Edhe pse 

të gjithë e dimë se procesi për kthimin e pronave në pronësi të komunave, do të 

pezullohet deri në miratimin e ligjit të ri për dhënien në shfrytëzim dhe këmbim 

të pronës komunale. Unë kërkoj nga ana e juaj në iniciohen procedurat ligjore të 

kësaj çështje. Më qëllim që ne si komunë të jemi gati me dokumentacion dhe 

kërkesat tona që momentin kur të miratohet ligji për dhënien në shfrytëzim dhe 

këmbim të pronës komunale, ne të jemi një hap para dhe të përgatitur. Qoftë tani, 

qoftë në fund të seancës, do t’ua dorëzoj kopjen, pastaj rasti normal vazhdohet 

nga ju.  

 Kryesuesi: Çështja e kërkesave lidhur me shpalljen e interesit publike, në 

pronat që menaxhohen nga AKP-ja, tashmë është në shqyrtim të Gjykatës 

Kushtetuese. Dhe derisa është në shqyrtim ky proces tashëm përkohësisht është 

pezullua. Ka qenë një kërkesë e Presidentit, që e ka dërgua në Gjykatë 

Kushtetuese për interpretim. Dhe derisa të zgjidhet kjo çështje kam frik që  edhe 

ne komuna, po të gjitha komunat tjera jemi peng i këtij procesi. Përndryshe të 

gjitha këto kërkesat që i kemi shqyrtua, jo vetëm për çështjen që e ngritët. Po edhe 

për stadiumin, edhe për këto çështjet tjera, sigurisht që menjëherë do ti 

deponojmë, në momentin kur të hiqet kjo pengesë. 

 Simir Krasniqi (PDK): E pyes kryetarin, turistet e dështuar të komunës 

së Prizrenit. Në rrjetet sociale, krenoheni se në vitin 2018,  komuna ka shënuar 



rritje në të hyrat vetanake. Në 7.186.448,00 € ose 50.000,00 € shtesë, nga viti 

2017. Por duhet ta dini edhe këtë, se të planifikuar nga të hyrat vetanake për vitin 

2018, janë 8.121.284,00 €. Që i bije 1.000.000,00 € më pak të keni se planifikimi. 

Ta përkujtoj kryetar se mjetet e planifikuara, nga të hyrat vetanake për vitin 2017, 

kanë qenë 6.102.106,00 €. Kurse në fund të viti 2017, kemi të inkasuar 

7.136.421,00 €, mbi 1.000.000,00 € në shumë gjatë qeverisjes së PDK-së. Kurse 

grandi qeveritar, mbetjet ose suficiti, mund të themi se ishte zero. Kurse ju kryetar 

krenoheni me atë, se janë rritur të hyrat vetanake, që nuk është e vërtetë. Sa do të 

hyjnë në punë të hyrat vetanake në këtë situatë, ku mbi 7.000.000,00 € ju kanë 

shkuar në suficit nga grandi qeveritarë. Ky është keq menaxhimi i një kryetari të 

dështuar së bashku me koalicionin e tij. Ku këto mjete nga grandi qeveritar, jo të 

mbesin suficit mbi 7.000.000,00 €, ti kthehen Qeverisë. Ku komuna e Prizrenit 

ka nevojë për shumë investime. Shumica e projekteve janë të parealizuara, apo 

janë anuluar nga ju. Vetëm e vetëm me qëllim se kanë qenë projekte të PDK-së. 

Kryetari i komunës së bashku me koalicionin shpenzimet e luksit dhe shpenzimet 

e parasë së taksapaguesve të qytetarëve të komunës së Prizrenit, nuk ju ka 

munguar. Po i ceku vetëm disa prej shpenzimeve të luksit. Mëditjet e ud hëtimit 

zyrtarë për vitin 2018 janë 35.324 €. Dreka zyrtare 38.000 €. Shpenzimet e 

telefonisë Vala 900, 32.600 €. Furnizimi me ushqim, pije jo dreka zyrtare 41.190 

€. Akomodim 6.800 €. Shpenzimet e udhëtimit brenda vendit 317.465  €. Që i 

bije mund të themi në disa kode, mund të jetë 200% më i madh se qeverisja e 

PDK-së. Kurse ju i keni rritur 200% shpenzimet e luksit. Ky është keq menaxhimi 

i parasë të taksapaguesve të qytetarëve të nderuar dhe shumë të respektuar të 

komunës së Prizrenit. Nga qeverisja e dështuar Haskuka me koalicionin. 

Gjithashtu e kam edhe një pyetje për kryetarin. E pyes kryetarin, se a ishte 

premtim elektoral i juaji që punësimet do të jenë punësime me transparencë të 

plotë, në baza te meritokracisë. Nuk do të ketë ndikime politike, që të punësohen 

militant politik, ku kjo nuk do të ndodh. Në të gjitha sektorët e komunës e keni  

mbushur me militant politik të VV-së dhe koalicionit. Në një konkurs të fundit 

Udhëheqës i Sektorit të Ndërtimit, pranohet ish kandidatja për asambleiste e VV-

jes në komunën e Malishevës. Athua nuk paska pas Prizreni kuadër për të 

punësohet një militante e VV-jes, nga një komunë tjetër. Ku të rinjtë e të rejat e 

kualifikuara nga komuna e Prizrenit, po e lëshojnë Prizrenin, për në vendet 

perëndimore, për gjetjen e një vendi të punës. 

 Behar Begaj (LDK): Unë kam dy çështje për Drejtorinë e Kulturës, Rinisë 

dhe Sportit, që dua ti parashtroj direkt, pasi është prezent edhe drejtori. Kisha 

dashtë që këtyre përgjigjeve do të ishte e ndershme drejtor, të dilni këtu para nesh 

dhe para opinionit, i cili është duke na përcjell nëpërmjet televizioneve. Që ti 

jepni një sqarim këtyre përgjigjeve që unë do ti parashtroj. E para drejtor është 



për Shtëpinë e Kulturës. Jemi të gjithë dëshmitarë që shtëpia e kulturës vetëm ka 

hy për 11 vite që kanë filluar punimet në atë shtëpi. Dhe ende është e pa 

shfrytëzueshme, ende është e pa pranuar teknikisht. Më gjithë se ne edhe në emër 

të bashkësisë lokale të cilën e përfaqësoj. Kemi pas kërkuar që të bëhet një 

ekspertizë për statikën e objektit. Deri më tash unë nuk e di që është bërë ndonjë 

lëvizje nga kjo udhëheqësi, nga kjo qeverisje lokale. E dyta është, drejtor dua të 

di se për punën e stadiumit në Zhur të cilën erdhët me shumë kënaqësi, e pretë 

shiritin aty para qytetarëve. Ju duartrokiten qytetarët ngrohtësisht ju pritën. 

Punimet janë ndërpre! Kërkojmë që ta jepni një sqarim, pse janë ndërpre këto 

punime. Apo ka ndonjë prapavijë. Këtë duhet ta sqaroni publikisht që ta shohin 

të gjithë, se çka është ka punohet në Kuvendin komunal të Prizrenit. 

 Sadije Osaj (LDK): Si qytetare dhe si kuvendare jam e interesuar të marrë 

një sqarim. Dëshiroj të di për faktin e një grope në qendër të qytetit. Gropa gjendet 

pranë përmendores së dëshmorit Ismet Jashari – Kumanova. Pyetja ime është,  

pse ajo gropë ka mbet për vite me radhë e hapur, dhe nuk është ndërmarr asgjë në 

lidhje me të. Është e ditur se aty është hasur në gërmadha arkeologjike. Dhe është 

konstatuar se hulumtimet do të vazhdojnë më tej. Andaj shqetësimi im është se 

edhe sa kohë kjo gropë do të mbetet e hapur. Duke e ditur faktin se qytetin tonë 

e vizitojnë mbi 50.000 turist, sidomos gjatë stinës së verës organizohen ngjarje 

kulturore. Rrjedhimisht gropa paraqet një rrezik për të gjithë vizitorët. Natyrisht 

edhe për ne qytetarët. Si dhe na jep një imazh të keq të qytetit tonë. Andaj, kërkoj 

nga drejtoria përkatëse, të na ofroj përgjigje, neve qytetarëve lidhur me këtë 

shqetësim. Faleminderit.  

 Azem Durmishi: Javljam se iz novonastale situacije za reč da prenesem i 

iznesem nezadovoljstvo meštana Novog Sela, Lokvice i Jablanice, Puska i drugih, 

na teritoriji Župe i Podgore. A u vezi izdavanje pod zakupom lokalnih seoskih 

atara. I to licima koji ne pripadaju i opštni Prizren. Mi odbornici ispred NDS-sa. 

Smatrama da izdavanje pod zakup zemljišta u sredinama gde živi bošnjaci. 

Direktno uperono protiv opstanka i ostanka bošnjačka zajednica na svojim 

vekovnim ogništima. U Novom Selu na legalan način uz pomoč državnih 

institucija uzurpirana velika površina seoskog atara, na kojima godinama meštani 

tog sela koristili za svoje sportske i druge rekreativne prilike na toj parceli. I time 

izražavaju veliko nezadovoljstvo. A kao dokaz jeste da imam u ruke držim i 

potpisi i peticije građana ovog sela. Ista je situacije i sa ostalim selima, gde se 

izdaje dozvola za zakup na teritoriji gde najviše žive bošnjaci, u Župi i Podgori. 

Na osnovu iznetog predhodno je da, neophodno je da se donese odluku u 

Skupštini opštini Prizren, da se prenese institucijama na centralnog nivou. I da se 

prestane sa uzurpacijom bošnjačkih livada, pašnjaka i šuma. Jer se radi o jakom 

osetljivom pitanju, koje može da ima nesagledive posledice. Me meštani Župe i 



Podgore čemo strpljivo očekati da se ovaj problem reši, tamo gde je i nastao. U 

protivnom ako se to ne desi, bičemo prinuđeni da sami rešavamo ovaj problem. 

Da eventualne posledice nakon toga biče krivi oni koji su započeli ovaj projekat. 

Evo prilažem znači i peticiju. A iz ostalih sela ču da dostavim peticiju građana 

opštine Prizren, gde žive u Župi i Podgori. Pored ovih probleme u prošloj godini, 

mi smo naišli na još drugih problema, kada su u pitanju nevečinske zajednice. 

Konkretno, direktorijat kulture omladine i sporta za 2018 godinu. Od 35 nagrada, 

svih 35 dodeljuje večinskoj zajendici. I bošnjaci, turci, goranci, romi i drugih. 

Kao da ne postojimo. Pa se mi svih pitamo da li po vama nevečinske zajendice, 

nemaju svoju kulturunu baštinu, nemaju omladinske organizacije. A da nam je 

sport nepoznata aktivnost. Ja smatram i pitam da li je moguče da opštinska 

komisije nije mogla da pronađe nijednog od nevečinske zajednice od 35 nagrada. 

Poštovani odbornici, ista situacija je i u Direktorijatu za Rad i Socialnu Politiku. 

Gde se prave kuče i dodeljuju materijal za socijalne slučaje i isto samo iz večinske 

zajednice. Bar je tako bilo za 2018 godine. Videčemo šta če biti sa 2019 godine. 

Takođe ne ni pomenua Direktorijat Turizma. 

 Kryesuesi: Z. Durmishi të lutëm keni kaluar kohën, të lutëm përmbylle. 

 Durmiši: Gde se projekti izdaju u krugu porodice. Mi se kao partija 

pitamo, da li če neko od večinskih odbornika reagovati na to. I mi kao partija, da 

li nova gradska politika, svesno radi na uništavanju multietničkog grada opštine 

Prizren. Kao epitet, koji gradi ovu tradiciju vekovima. Ako se ovako stanje 

nastavi, neče biti dobro za sve grašane. A pogotovo za redove nevečinske 

zajednice. 

 Fatmir Kastrati (AAK): Unë i kam dy çështje për ti ngritur këtu. Njëra 

vlen për ju kryesues. Ne e aprovuam rendin e ditës, mirëpo herëve tjera nuk do ta 

bëjmë në gjë të tillë. Sepse ende nuk e kemi përfaqësuesin tonë në KPF. Prandaj 

tu kisha lutur që këtë çështje me zgjidhë dhe me pranua atë anëtar që ne e kemi 

qua në KPF, dhe jo sipas dëshirave të dikujt. E dyta, uroj për  gazetën e re që keni 

fillua me botua. Mirëpo, nuk po e shoh as kush është botues, as kush është 

kryeredaktor. Prandaj herëve tjera është mirë që të jetë emri i botuesit. Sepse çdo 

kush mundet me botua me na sjell këtu. Edhe pse aty po shkruan se Gazetë e 

Komunës. Edhe në faqet e kësaj gazetës e shoh edhe një shënim, që është një 

mashtrim i radhës për qytetarët e Prizrenit, ku thuhet 24 orë ujë për të gjithë. 

Mungesa e ujit të pijes do ti takoj të kaluarës. Nuk dashta me diskutua për ujin e 

pijes. Që 12 vjet jam duke e ngritur çështjen e ujit të pijes në lagjet “2 Korriku”, 

“11 Marsi” edhe në lagjen “Dardania”. Ende nuk ka ujë të pijes në ato lagje. 

15.000 banor i vuajnë ende pasojat e mungesës së ujit të pijes. Prandaj nuk e di, 

për atë arsye thash duhet me ditë kush është botues dhe kujt me ju drejtua. Po 



kësaj radhe besoj se kryetari i komunës është botues i gazetës.  Ju kisha drejtua 

që ta merr në pyetje, atë që e ka shkrua këtë shkrim. Edhe e kisha lut që ta tërheq 

dhe të kërkoj falje publikisht. Sepse nuk është e vërtetë që në Prizren 24 orë ka 

ujë të pijes. Unë jetoj në ato lagje, janë livrua të gjitha rrugët. Mirëpo kanë mbet 

ashtu. Kam pas dy herë përgjigje jo në korrik, jo në shtator. Nesër fillon shkurti 

edhe ende çështja e ujit të pijes nuk është rregullua. 

 Cengis Cesko (KDTP): Hepinizi saygı ile selamlıyorum benim bir tane 

sorum Levent Beye olucak Levent Kasemi’ye  Terzi Mahalle semtinde Vellezerit 

Deheri diye bir mahalle var orada ışıklandırma bir de kanalizasyoda sıkıntı var 

orada herhangi bir çalışmanın başlatılıp başlatılmayacağını sormak istedim iki ay 

önce bu kunuda dilekçe ile başvuruda bulunmuşlar ama hergangi bir cevap 

gelmemiş tekrar burada dile getirmek istedim bir de Şadırvandaki Teb Bankanın 

önünde taksilerin yeri değiştirilmiş birkaç taksici ile görüşme fırsatım oldu 

ağlaçlarını dile getirdiler bu konuda şu andaki durumlarından memnun 

olmadıklarını dile getirdiler aceba tekrar kendi yerlerine dönme fırsatı olabilir mi 

bunu sormak istedim bir de Kurila semtinde yapılan kanalizasyon işlerinin 

takipleri yapılıyor mu hangi durumda şu anda hangi aşamada bitmesi baharda 

doğru olacak mı bir de bunların herhangş bir denetlenmesi yapılıyor mu bir de 

gazeteyi gördüm Belediye Başkanına da burada teşekkür etmek istiyoruz güzel 

bir gazete olmuş aynı zamanda burada iste 24 saat suyumuzun olacağını dile 

getirmişsiniz biz de bunu temenni ediyoruz inşallah en kısa zamanda halkımız 24 

saat kesintisiz suya ulaşacaktır teşekkür ederim.  

Unë e kam një pyetje për Levent Kasem-in. Në lagjen Terzi Mahallë  është një 

mëhallë e quajtur Vëllezërit Deheri. Aty ka probleme me  ndreqim dhe kanalizim. 

Dua t’ju pyes se ka fillua ndonjë punim aty, sepse para dy muajve kanë aplikuar 

me një peticion por nuk kanë marr përgjigje. Para Bankës TEB në Shatërvan iu 

është ndërrua vendi i taksistëve me të cilët unë pata mundësi të takohem dhe i 

shprehen ankesat e tyre, se nuk janë të kënaqur me këtë gjendje. Andaj dëshiroja 

t’ju pyes se a ekziston mundësia të kthehen përsëri në vende të tyre. Në lagjen 

Kurillë, a janë duke u kontrolluar punët e kanalizimit në cilën fazë është dhe a do 

të përfundojnë deri në pranverë. Unë e pashë gazetën dhe dëshirojmë ti 

falënderohemi kryetarit të Komunës. Këtu keni cekur se do të ketë ujë 24 orë edhe 

ne shpresojmë se sa më shpejtë që është e mundur të kemi ujë pandërprerë 24 orë. 

Faleminderit.   

 Karanfil Haxhillari (LVV): Se po zbatohet ligji dhe po vendoset rregull 

në komunën tonë, kjo s’do koment. Faleminderit për punën tuaj drejtor i 

Inspektorateve Islam Thaçi. Se kanë filluar ndryshime substanciale në sektorin e 

shëndetësisë. Po ashtu këto kanë filluar edhe qytetarët ti prekin. Faleminderit 



drejtor i Shëndetësisë Visar Shehu. Një falënderim i veçantë nga qytetarët e lagjes 

Petrovë, e kam kryetarin edhe drejtorin e Mirëqenies Sociale Fejz Kabashin. Për 

bashkëpunimin e treguar dhe me kuptimin rreth shqetësimeve të cilat i kemi pas 

më herët. Tani dua të ngrisë një çështje për Drejtorinë e Arsimit. I nderuar drejtor, 

nëse i shikojmë konkurset publike të shpallura nga DKA-ja. Ato thirren në disa 

ligje dhe udhëzime administrative, të cilët s’po i përmend të gjitha. Por nëse i 

lexojmë këto ligje dhe udhëzime administrative, vijmë në përfundim, se nuk 

respektohet neni katër i udhëzimit administrativ 17/2009, i cili edhe është nga 

MASHT-i. Pra, neni 4 ku thotë  procedura e zgjedhjes së personelit arsimor. Pra 

nën një, paragrafi i parë thotë: Personelin arsimor në shkollë e zgjedh Drejtoria 

Komunale e Arsimit, në bazë të rekomandimit të komisionit për zgjedhjen e 

personelit. Në rregull është këtu. Nën dy thotë, komisioni për përzgjedhjen e 

personelit arsimor do ti shqyrtoj të gjitha kërkesat e kandidatëve. Dhe në bazë të 

kritereve, pra shkalla e përgatitjes profesionale. Rezultatet në punë, përvoja e 

punës në arsim, e të tjera. Do të përpilohet një listë e ngushtë prej tre kandidatëve 

për intervistë. Pra, komisioni do ti intervistoj kandidatët e listës së ngushtë një 

nga një dhe do ti vlerësoj ato në bazë të kritereve. Pra, po e përsërisë pas 

mbledhjes së testit me shkrim, përvojës së punës, notës mesatare, 

kualifikueshmërisë, bëhet lista e ngushtë, prej thotë decidivisht nga tre kandidatë. 

Por kjo është anashkaluar, dhe jeni shërbyer dhe keni aplikuar në fakt një udhëzim 

administrativ 07/2017 të Ministrisë për Punë dhe Mirëqenie Sociale, përkatësisht 

neni 11 paragrafi 1, ku thotë komisioni fton në intervistë kandidatët të cilët e kanë 

kaluar testin 50% e më shumë pikë. Prapë këtu vijmë në përfundim, pra ky nen i 

cili vjen nga udhëzimi administrativ i Ministrisë për Punë dhe Mirëqenie Sociale 

zbatohet nga kjo drejtori. Kurse anashkalohet nga udhëzimi administrativ i 

Ministrisë së Arsimit, për procedurën e përzgjedhjes së personelit arsimor. Edhe 

i cili unë mendoj se është adekuat. Pra në bazë të kësaj, shumë kandidatë të cilët 

edhe janë më të kualifikuar edhe me përgatitje shkollore më të lartë, edhe me nota 

mesatare më të larta, për shkak të intervistave subjektive në këtë rast. Se 

gjithmonë është thënë që përmes poentimit subjektiv, po mbeten njerëzit më 

profesionist dhe me shkollim më të lartë, po mbeten jashtë këtyre konkurseve. E 

kam edhe një çështje për Drejtorinë e Shërbimeve Publike. I nderuari drejtor, 

respekt për punën që është bërë deri tash në Shërbimet Publike. Por ende për mua 

mbetet shqetësim puna e taksive. Të cilën punë e kemi diskutua po bëhet rrefsh 

një vit tani. Kemi biseduar që ekziston një rregullore e komunës nga 2006, dhe 

asnjëherë nuk është ripërtërirë dhe uroj që së paku në këtë vit të formohet një 

komision dhe ta përpiloj një rregullore të re, e cila është adekuate për taksit në 

komunën e Prizrenit. Pra, siç e dini e keni një numër enormë. Është një numër i 

madh i taksive sot. Përpos numrit të madh që i tejkalon çdo normë të lejuar me 

rregullore. Kemi edhe shumë taksi të cilët veprojnë në të zezë po e quaj në 



thonjëza. Kurse inspektime në terren për këta taksi të cilët punojnë në të zezë po 

i dëmtojnë edhe taksit të cilët punojnë me nderë dhe janë taksapagues të rregullt 

të komunës së Prizrenit. Pyetja është për juve. A do të merren masa të cilët do ta 

rregullojnë punën e taksive. Që dihet nga qeverisjet e kaluara, është bërë një 

bastardim me dhënien e lejeve për këta taksi. Dhe nën dy, a do të rregullohen dy 

pika kyçe, të cilat e pengojnë ekskluzivisht parkingjet e këtyre taksive, përball 

Therandës dhe në Bazhdarhane. A do të rregullohet çështja e këtyre, sepse këto 

dy nyje po e pengojnë edhe komunikacionin e lirë në unazën e parë të qytetit.  

 Sulltan Badallaj (PDK): Më datë 25.01.2019, ishte një ditë e shënuar për 

qytetin e Prizrenit, ishte dita kur është bërë përurimi i Ministrisë së Kulturës, 

Rinisë dhe Sportit. Ka qenë ditë e veçantë për shumë arsye. Njëra ndër arsyet 

kryesore ishte se u dëshmua edhe njëherë se Prizreni është djep i kulturës i 

folklorit i traditës. Jo vetëm i qytetit por në gjithë Kosovën. Por çka ishte ajo që 

në këtë ngjarje me rëndësi nuk ju bashkuan. Nuk u pa i pari i qytetit, kryetari. Por 

asnjë zyrtarë tjetër komunal. Kjo është për të ardhur keq, të injorohet një ngjarje 

me një rëndësi të veçantë. Besoj që nuk do koment. Një problem tjetër është prapë 

me rëndësi në kompaninë publike regjionale “Ekoregjioni”. Lidhur me mandatin 

e skaduar të zyrtarëve të lartë në “Ekoregjion”. Njoftimi për ndërprerjen e 

marrëdhënies së punës, që është bërë pa asnjë bazë ligjore dhe hapja e konkursit 

me vendim të kryesuesit të bordit. Ku ajo i takon kryeshefit ekzekutiv. 

Seleksionimi që është bërë vetëm për menaxherin e njësisë Prizren, duke anuluar 

konkursin për njësitë tjera operative. Edhe duke e vazhduar marrëdhënien e punës 

menaxherëve të njësive Rahovec, Dragash dhe Suharekë. Kjo paraqet standard të 

dyfishtë, të cilët aplikohen nga kryesuesi i bordit Bujar Dakaj. Të cilin ju 

komisioni i aksionarëve e keni emërua. Përzgjedhja e menaxherit të ri është bërë 

në kundërshtim me ligjin, pasi që i njëjti as që ka konkurrua në afat ligjor, dhe 

është kontrabanduar nga ana e kryeshefit. Nga kjo kuptojmë se i ashtuquajturi 

kryetar i bordit, është dërguar aty si misar politik, vetëm e vetëm të bëjë 

diferencim politik. Dhe largimet e paligjshme, të cilat më siguri do ti kushtojnë 

shumë ndërmarrjes dhe komunës së Prizrenit. Pasi që do të detyrohemi të 

paguajmë shuma të mëdha të parave si kompensim për largimin e paligjshëm, nga 

puna selektive si në kohët e kaluara. Skandali më i madh është në komunën e 

Rahovecit, ku menaxherit të njësisë i ndërpritet marrëdhënia e punës, ende pa i 

kaluar mandati. Dhe në të njëjtën kohë emëron ushtrues i detyrës djalin e tij. 

Mandej prapë e shkarkon djalin e ish menaxherit, dhe të njëjtit i vazhdohet prapë 

kontrata. Kjo tregon më së miri se në çfarë gjendje është situata në këtë 

ndërmarrje publike komunale, ku kaa kaluar çdo etik profesionale. Nepotizëm, 

punësim partiak, largimi i njerëzve meritorë nga puna. Duke e dëmtuar 

ndërmarrjen me mos profesionalizëm dhe kjo më së miri është vërejtur kohët e 



fundit, duke filluar nga raportimet e mediave për shumë pikat e mbeturinave, të 

pa grumbulluara në qytetet, e deri të mirëmbajtja e rrugëve nga bora. Situatë kjo 

që reflekton kjo në largimin e njerëzve nga kryesuesi dhe kryeshefi i paligjshëm. 

Publikimi i konkursit është skandaloz dhe i paligjshëm. Së pari nuk i plotëson 

kriteret e gjuhëve. Për marrëdhënien e punës! Kujt i përgjigjet i punësuari e shumë 

e shumë shkelje të tjera të cilat janë në kundërshtim me udhëzimin administrativ 

të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale 07/2017. Për rregullimin e 

rregullimin e procedurave të konkursit në sektorin publik neni 4 pika 1,2,3,4,5,6. 

Si dhe neni 5 pika 1.6 pika 1.8, sipas Udhëzimit Administrativ të lartcekur. Që 

nga themelimi i komisionit të aksionarëve. Kjo situatë ka degraduar duke filluar 

nga emërimi i paligjshëm i anëtarëve të bordit, i cili nuk ka përmbushur edhe 

kriteret minimale për pozitën në të cilën duke ushtruar kryesuesi i bordit të 

drejtorëve. Filluar së pari nga përvoja e tij, që duhet të jetë së paku pesë vite 

përvojë pune në menaxhimin e udhëheqjes në ndërmarrjet ose në institucionet e 

ndryshme. Po vazhdon edhe largimi i paligjshëm nga puna i njerëzve me integritet 

të lartë profesional. Kjo nuk ka ndodhur më parë, që njerëzit për bindje politike 

të largohen nga vendet e punës. Vendi i punës është jetik për çdo familjar. Prandaj 

kujdes se jeni duke kaluar çdo limit me sjelljet tuaja. Dhe ju rikujtoj që largimi i 

menaxherit të njësisë operative në Prizren nga puna, është bërë pa asnjë bazë 

ligjore të aplikueshme në Republikën e Kosovës. Dhe me vendime që më shumë 

i ngjajnë ish regjimit, që siç po shihet jeni duke shkuar në rrugën e tyre. 

 Haziz Hodaj: Po të drejtohem ty me pyetjen e parë, rreth formimit të 

komisioneve të Kuvendit. Edhe në fillim kam thënë se arsyeja e formimit të 

komisioneve është se ia lehtëson punën Kuvendit. Por si duket drejtorëve po ju 

konvenon kjo sepse  ata do duhet të jenë sponsorues, ose kërkues të formimit të 

komisioneve të drejtorive përkatëse. Po nuk e di, kanë hesht se po ju konvenon 

kjo gjendje. Andaj po të lus që urgjent që në seancën tjetër, të parashohësh 

formimin e komisioneve për secilin dikaster për secilën drejtori. Sepse janë ato 

komisione që do të jenë direkt të lidhura edhe me punën e ekzekutivit edhe me 

Kuvendin. Nuk e di unë ngrit disa herë pyetje edhe jam bo monoton për shumë 

projekte, për shumë probleme. Po sinqerisht nuk di mi dhënë zgjedhje edhe mi 

dhënë kahe përgjigjeve që na jepen. Ekziston një zyre e vendit kryetar në Gjonaj 

kryetar e ndërtuar për tri vjet nga ish pushteti. Tri vjet ka zgjat ndërtimi i saj. Dhe 

premtimi i Drejtorit të Administratës që nga ditët e para që është emëruar drejtor, 

tha brenda dy jave do ta aktivizoj zyrën e vendit. Zyra e vendit është ndërtuar dhe 

ende që një vit e sa nuk është lëshuar në punë. Sinqerisht kam kërkuar në 

mandatin e kaluar që shkolla të shpallej muze, sepse ka zgjat pesë, gjashtë vjet 

ndërtimi. Po të kërkoj edhe ty, ta shpallni muze edhe këtë zyre të vendit, sepse 

është e pamundur që të implementohet projekti shumë i madh 20.000 €, edhe të 



vihet në punë ajo zyre e vendit. Një situatë e dhimbshme në arsimin e Kosovës. 

40.000 të komunës së Prizrenit rrinë, e treta javë në grevë. Nuk e di ju si po ja 

bëni me fëmijët e juve, me nxënësit që i kemi nëpër familje. Sinqerisht është e 

dhimbshme me u ballafaqua me fëmijën tënd, që në mëngjes. Dhe gjatë kësaj 

kohe fatkeqësisht po behën transaksione të dhimbshme nëpër drejtori të Arsimit. 

Merreni me mend kemi takua me drejtorin e Arsimit, edhe me qytetarët e fshatit 

Gjonaj në Lagjen Brez. Sepse kishte probleme, kishte reagime, kishte edhe 

protesta, që shkolla poshtë të funksionoj për premtimin, që të ndërtohen në këtë 

vit një shkollë e re. Dhe merreni me mend gjatë kësaj kohe të protestës të grevës, 

bëhen transaksione. Tani bartet shkolla e mesme edhe pse e kemi në marrëveshje 

më prindër me qytetarët. Shkolla e mesme të funksionoj edhe pse është në kushte 

jashtëzakonisht të rënda edhe të këqija. Mirëpo, në ato ka qenë që 20 vjet. Tani 

merret vendim që të bartet shkolla e mesme në gjyësmvjetor dhe të vendoset në 

shkollën fillore nalt. Vetëm një arsye e di. Jo për të pasur kushte më të mira. Por  

për ti ofrua bashkë drejtorin e arsimit, drejtorin e posa zgjedhur, që është sekretar 

i nëndegës të Nismës. Për të ofruar përgjegjësin e paraleles të gjimnazit me i bo 

bashkë, se është kryetar i nëndegës të Nismës. Dhe nënkryetari sillet  aty për ta 

zënë një pozicion tani. Sepse ashtu janë paralajmërimet një zyrë aty dhe të jenë 

bashkë që te tre dhe të qajnë hallet e partisë, e jo të arsimit në asnjë mënyrë. 

Drejtor po të lus që ta kthesh atë vendim dhe të kthehet shkolla e mesme poshtë, 

se përndryshe do të ketë konsekuenca. Edhe po të them mos të merresh me 

dezinformata, edhe me i etiketua njerëzit pa asnjë bazë. Sepse edhe kjo pastaj do 

të ketë konsekuenca. Po është mirë të bisedosh me anëtarët e Kuvendit, me njerëz 

të zgjedhur, për veprimet që po bëhen atje. Përndryshe po të them do të ketë 

probleme, të natyrës çfarë nuk mundesh me i parapa. Le të kthehet paralelja e 

ndarë e gjimnazit në lagjen poshtë, aty ku ka qenë. Le të funksionoj në ato kushte 

të rënda. Në mënyrë që të sensibilizohet edhe Ministria e Arsimit, që aty në niset 

një shkollë, sepse ka nevojë të jashtëzakonshme për ndërtimin e asaj shkolle. Tek 

e fundit ka qenë edhe premtim. Tek e fundit ka qenë edhe marrëveshje me prindit 

edhe me... E kam edhe një problem tjetër. Gjatë kësaj kohe kemi pas problem 

edhe me borën. Pastrimi i rrugëve nuk po them se ka qenë në nivelin e duhur. 

Mirëpo, në kontakt me operatorin, ai thotë se kam urdhëresë vetëm për rrugët 

kryesore. Unë po ju them për në Gjonaj. Nuk po dua me qenë shumë lokalist. Por 

po ju them për në Gjonaj. Janë dy lagje, njëra i ka 150 familje, e tjetra i ka ja 60, 

që nuk përshkohen dhe i kanë ka 2-3 kilometra. Ai thotë se unë e kam veç rrugën 

kryesore. Po ju lus Drejtorinë e Shërbimeve Publike që të hynë në orarin, apo në 

rregulloren e asaj që të pastrohen edhe ato. Sepse ndoshta këto probleme janë 

edhe nëpër fshatra tjera sigurisht. Po lagjet që kanë shumë familje. Sigurisht që 

kanë nevojë për pastrimin e borës. 



 Sherife Balaj (PDK): Sot në rendin e ditës po e shoh që janë nëntë pika, 

dhe nga të gjitha kemi më shumë raporte. Shumë mirë që ka raporte, sepse në 

seancën e fundit i kemi kritikua për shkak të mos sjelljes së raporteve të vitit të 

kaluar. Mirëpo, ajo çka e kam cek edhe në seancën e kaluar është raportet e 

drejtorive komunale. Madje as raport prej kryetarit nuk kemi. E kemi një raport 

mi thënë të njëqind ditëshit. Ku veç ka pas ankesa dhe ka pas ma shumë vajtime 

se sa ka pas raport. Ndërsa raportet e drejtorive komunale nëse hymë në ueb-

faqen e komunës, nuk mund të shohim asnjë lloj transparence. Nuk kemi pas 

raporte të ekzekutivit. Madje as prej tremujorit e tutje, unë nuk di që ka raporte të 

tilla. Gjë që është për të ardhur keq, tash e një vit komuna e Prizrenit nuk ka arritur 

të realizoj buxhetin e vet duke humbur mbi 7.000.000 €, të grandeve Qeveritare. 

Dhe krenohet për një rekord të rrejshëm. Me parashikime të të hyrave nën 

planifikimin e bërë nga vetë ky ekzekutivi i tanishëm. Kur Simiri shumë mirë e 

sqaroj që tha, në qeverisjen e kaluar ka pasur planifikim prej 6.000.000 €. Ndërsa 

është arritur mbi 6.000.000 €, në 7.000.000 €. 1.000.000 € më shumë se sa është 

paraparë. Ndërsa kjo qeverisje thotë që ka thyer rekorde, duke mos e realizuar as 

buxhetin të cilin e ka paraparë vetë. Nga mos realizim i këtij buxheti kemi normal 

mos kryerjen e planifikimit të projekteve duke i rrënuar objektet dhe duke i lënë 

ashtu si gërmadhe, duke nisur objektet. Nuk e di as ku donë me shkua me ato 

objekte. Ndërsa sa i përket punësimeve komunale, një pasqyrë e tmerrshme është 

në komunën e Prizrenit. Përveç që kemi të punësuar militant të partive në 

koalicion, së paku të jenë të kualifikuar dhe më përvojë pune. Ju z. Kryetar, 

zyrtaret ligjor apo saktësisht avokatet e komunës, të cilët po i prezantojnë lëndët 

e komunës në gjykata, është turp i komunës. Dhe nuk janë duke u marrë seriozisht 

për arsye të mos profesionalizmit të treguar. Prandaj komuna po i humb rastet në 

gjykata, jo pse juve ju është marrë ndonjë inat politik si kryetar apo parti politike. 

Siç po deklaroni vazhdimisht, që policia, gjykata, ministritë dhe vetë Qeveria nuk 

po ju mbështesin. Normal që nuk mund të ju mbështesin. Dhe mund të dështoni 

kur nuk dërgoni zyrtarë të duhur dhe nuk punësoni persona të merituar. Në 

raportin e gjykatës thuhet se nuk dihet se kush e përfaqëson komunën e Prizrenit 

nëpër gjykata. Prandaj, këto lëndë mund ti humbeni dhe mund të ankoheni deri 

në fund të qeverisjes tuaj.  

 Ilir Baldedaj (AAK): Pyetje për kryetarin e komunës. A është vazhduar 

leja për ndërtimin e shkollës së muzikës, në gurthemelin e qitur. E cila sipas meje 

dhe sipas këtij Kuvendi, është një shkelje e radhës nga kryetari i komunës. Sepse 

në një vendim të mëhershëm të asamblesë komunale,Ministria e ka kthyer 

mbrapsht. Sepse ka qenë në kundërshtim me planin rregullativ. Dhe ish drejtori i 

Urbanizimit e ka lëshuar një leje, por më sa di unë i ka skaduar afati. Dhe drejtori 

i ri nuk di a ka lesuar leje. Dhe si është e mundur, që deri kur keni ardhur në 



pushtet, keni akuzuar që të gjitha objektet janë nis pa leje, me shkelje e me 

gjithçka. A po vazhdoni avazin e njëjtë, sepse aty është plan rregullativ ndërtim i 

lartë dhe është në kundërshtim. Dhe është vendim i asamblesë komunale dhe 

është rikthye mbrapsht. Më siguri kryesuesi, duhet ta ketë diku nëpër zyre. Pyetje 

për drejtorin e Urbanizmit. Kur do të filloj hapja e rrugëve sipas planit urbanistik. 

Sepse vitin e kaluar nuk është bo asnjë. Dhe është mirë që të bëhet, sepse e ka një 

kod buxhetor. Dhe të implementohet plani urbanistik. Pyetje për drejtorin e 

Shërbimeve Publike. Çfarë është bërë me kanalizimin në Zym dhe çfarë  është 

bërë me rrugën Zym-Dedaj, që dy vjet nuk është investua asgjë. As vitin e kaluar 

dhe as këtë vit nuk po shihet që ka ndonjë lëvizje në këtë rast. Ka qenë një 

premtim i këtij koalicioni për faljen e borxheve. Dhe në seancën kur kemi mbajt 

për rregulloren, është thënë që do të vjen një pako në këtë seancë. Për vitin e 

kaluar. Ndërsa nuk po shohim as për këtë vit që do të vjen. Pyetje për kryetarin e 

komunës sa është numri i të punësuarve nga militant të koalicionit dhe të qyteteve 

tjera, sepse edhe në zyrën alo komuna ka të punësuar nga një komunë tjetër, për  

një vit të qeverisjes tuaj. Pyetje për kryetarin e komunës. A është shndërrua 

Drejtoria e Turizmit në familjar të drejtoreshës. A zhvillohet turizmi duke 

punësuar familjar të drejtoreshës aty. Apo ndoshta ky është model i ri i kësaj 

qeverisje për turizmin e Prizrenit. Pyetje për drejtorin e Administratës. Sa është 

kostoja drejtor e kontratës që e keni marrë për veturat e reja. Dhe udhëzimi i 

administrativ i Ministrisë të pushtetit lokal 2008/01, flet për, si përdorën veturat 

zyrtare. Ndërsa i nderuar drejtor, veturat zyrtare secili i punësuar në komunë është 

duke i vozitë. Duke mos i anashkaluar edhe drejtorët e komunës të Prizrenit. 

 Alush Shala: Pyetjen e fundit desha me lënë për kryetarin. Po, po e filloj 

në fillim. I nderuar kryetar, më 28 Nëntor të vitit po sa e lamë e kemi vendos 

shenjen e parë me emrin Adem Jasharit, që ishte diçka shumë e mirë. Jo vetëm 

për juve si kryetar dhe mua si njëri nga anëtarët e komisionit. Por realisht ishte e 

mirë për të gjithë qytetarët e komunës sonë, dhe kënaqësi. Dhe nga 28 Nëntori 

deri më sot, kanë kaluar fiks 2 muaj e 2 ditë, dhe më nuk ka ndodhur asnjë 

vendosje në shenjëzimin e asnjë rruge. Së paku nuk kam informata unë. Nëse ka 

ndodh diçka kërkoj falje, po besoj që jo. I nderuar kryetar po e them atë që e shoh 

për çdo ditë. Kerret zyrtare të komunës së Prizrenit, kryesisht vozitën kohët e 

fundit, më shumë nga punëtoret, jo punëtorët apo shoferet, po punëtoret e 

komunës. Prandaj nëse donë me vërtetua këto, është shumë thjesht se i keni 

mundësitë. I nderuari drejtor i Shërbimeve Publike. Mua ma keni dhënë një 

përgjigje për problemin e çështjes së ujit, për “2 Korrik”, “11 Mars” dhe 

“Dardania”. Kjo përgjigje është dhënë me 22.10.2018. Problemin e keni hedh te 

“Hidroregjioni”. A ka mundësi me ditë, kush është tash kompetent që të merret 

me “Hidroregjionin”, pse ka ndodh, apo si është puna. Se nuk është pak, është në 



pyetje tre muaj. Nëse nuk është bo lidhje po më duket diçka e pakuptueshme. 

Andaj tu kisha lut që ta marrish edhe njëherë seriozisht dhe ta kryejmë këtë 

problem. Dhe ta zgjidhim këtë problem, Fatmir Kastrati tha për 15000 banorë. Po 

unë po ju them z. Fatmir, që tani po flasim për rreth 30000 banorë. Sepse “11 

Marsi”, “2 Korriku” dhe “Dardania”, përafërsisht i bëjnë diku aty pari rreth 30000 

banorë. Po ashtu kryetar e keni pas një kërkesë nga një lagje në Arbanë për rreth 

rrotullimin. Edhe pse personalisht kam diskutua me juve, dhe premtimin e keni 

dhënë që do të ndodh kjo. Po, po ju them që kohëve të fundit kam ardhur dy, tri 

herë, nuk ju kam gjet fare në zyre. Ju kam kërkuar në telefon dhe ju nuk keni 

qasje. Nëse e ke ndërrua telefonin, drejtor ju duhet me pas telefonin publik. Sepse 

jeni drejtor i komunës. Po ashtu për drejtorin e Bujqësisë, i cili ndoshta është 

problem i ti, që duhet të merret me problemin e qenve endacak. Jemi bo gazi i 

botës. Sinqerisht nuk ka udhëkryq, nuk ka rrugë kryesore, po them edhe në 

Shatërvan. Që nuk ka qenë që nuk kapën në mes veti, lëvizin. Edhe është një 

pasqyrë shumë e keqe. Nuk po dua ma hy në detaje dhe në përgjegjësit e juaja për 

çështjen e tenderëve, po kjo çështje nuk ndodhë, po ka hy në vitin e dytë. Sa kemi 

qenë ne në qeverisje, po edhe viti i dytë që ju jeni. I nderuari drejtor i Shërbimeve 

Publike edhe njëherë po kthehem tek ju është një rrugë që lidhet nga T&A me 

autostradën. Nganjëherë verës është mirëmbajt dhe janë mbush ato gropa. Edhe 

pse dikush, nuk di atë pronarin ndoshta ka të drejtë që e ka zënë një pjesë të rrugës 

me tela. Nuk po dua me nda këtu, ta marrë detyrën e gjeodetit. Po sinqerisht ju 

kisha lut që ta shihni atë pjesë të rrugës, pse. Dhe së paku nëse s’ka mundësi tash 

mu asfaltua, apo rregullua, së paku të mirëmbahet kohë pas kohe. Po që se ka 

mundësi drejtori i Shëndetësisë, pasi ka dal në zyrat e reja. Publikisht me na thënë, 

dallimet në mes asaj që ka ndodh deri tani edhe tash. Sepse edhe unë kam lëvdata. 

Po mirë do të ishte me na raportua vetë se çfarë po bënë dhe pse ka shkua atje. 

 Petrit Hoxhaj (LDK): Për dallim nga kolegët tjerë, unë nga kjo foltore i 

bëjë apel të gjithë qytetarëve të komunës së Prizrenit, që ti paguajnë obligimet e 

veta karshi komunës. Ta paguajnë tatimin mbi pronë. Ta paguajnë për shërbime 

“Hidroregjionin” dhe “Ekoregjionin”. Që në atë mënyrë edhe ne të kërkojmë 

llogaridhënie për pagesat e tyre që i bëjnë karshi institucioneve. Ndërsa 

shqetësimi tjetër është për Drejtorinë e drejtorit,  Osman Hajdari. Që një vit kam 

kërkuar që të zgjidhën kryetarët e disa fshatrave që nuk janë zgjedh dhe tash bëhet 

një vit që nuk kam marr kurrfarë përgjigje. Kërkoj që sa më shpejt të filloj me 

procedurën, pasi që edhe Kuvendi komunal i ka caktua anëtarët e vetë në këtë 

komision. Ndërsa tjetra është për Drejtorinë e Shërbimeve. Më të vërtetë komuna 

e Prizrenit ka nevojë për ide kreative dhe si të tillë do të thotë e kemi vërejt shenjat 

e komunikacionit. Tek gjimnazi “Gjon Buzuku” që janë bo me ngjyra, që ka 

nevojë qyteti me ju dhënë ngjyrë. Dhe kërkoj që edhe tek shkollat tjera, që të 



bëhen këto shenja. Që në mënyrë të këtyre shenjave, që ne ti vetëdijesojmë 

qytetarët nxënësit, që ti respektojnë shenjat e komunikacionit, që të kemi më pak 

aksidente në komunikacion. 

 Ilir Gashi (LVV): Kam disa çështje për Levent Kasemin. Edhe kolegët 

para meje kanë ngritur shqetësimet në lidhje me punimet në disa lagje. Këtu p.sh. 

e kemi edhe rrugën “Nexhat Madranci”, dhe rrugët tjera ku po punohet. Po 

punimet nuk po përfundojnë shpejt. A është për shkak të kushteve klimatike, apo 

për shkak të kompanitë, që nuk po mund të mbërrin ti përfundojnë të  gjitha 

punimet. Një çështje tjetër është që para disa jave nëpër rrjetet sociale janë 

publikuar disa pamje, video dhe foto nga Marashi. Saktësisht nga Mulliri deri tek 

vendi që thirrët Këllëç. Ku gjatë pastrimit të shtratit janë prerë edhe drunjtë, lisat. 

A ka qenë kjo në projektin e Drejtorisë, apo vetë kompania e ngarkuar me këtë 

detyrë, vetë e kanë bërë prerjen e drunjtëve. Dhe nëse është kjo e fundit, a ka 

ndonjë përgjegjësi apo ndonjë dënim ndaj këtij veprimi. Çështja tjetër është që 

dua të pyes, se në çfarë faze janë punimet në varrezat e reja në Landovicë. Mos 

gabofsha i takon Drejtorisë së Urbanizmit. A do të përfundoj sivjet, sepse ka 

shqetësime edhe nga qytetarët, se nuk ka shumë vende të lira për ti kryer 

ceremonitë e varrimit. Dhe një pyetje tjetër pyetje për Drejtorinë e Urbanizmit 

dhe të Inspektoratit. Afër Euro Center është duke u ngritur një ndërtesë e re 

shumëkatëshe. E dimë që ajo është zonë historike. Dhe aty maksimum P+2 

lejohet, diku lejohet. Po kryesisht është P+1. A është kjo ndërtesë me leje, çka po 

ndërtohet. Sepse edhe qasja po më duket se ishte problematike deri aty. Edhe vetë 

ndërtesa afër asaj ka pas leje për dy kate, pastaj përfundoj me pesë, apo pesë plus 

një. Mos po përjetojmë edhe një ndërtesë tjetër aty. Që është jashtë parametrave 

të lejuar në atë zonë historike. 

 Mimoza Bushrani (LVV): Të gjithë ata që gjatë këtij dimri kanë shkua në 

qendrën sportive “Sezai Surroi”, kanë mundur ta ndjejnë se Qendra sportive është 

e ftohtë. Sistemi i nxehjes është i shkatërruar. Uzurpimi i sallës për sporte 

luftarake, banjat janë jashtë përdorimit. E gjërat tjera elementare e deri te mbyllja 

e bufesë. Sipas punëtorëve sportiv dhe sportistëve të klubeve të ndryshëm që 

stërvitën dhe i zhvillojnë garat aty, kanë ngritur një shqetësim bazik. Sipas tyre 

menaxhmenti i Qendrës sportive më së paku është kujdesur për kushtet e 

sportistëve, e shumë më tepër për xhepin e tyre. Duke ditur se nga restorant 

Emona merr nga 1.000 € për qira. Nga hapësirat e fitnesit 500 €. Nga kontrata për 

vendosjen e antenës së Ipkos në vlerë 300 €. Për terminët minimale për një muaj 

1.200 €. Shkollat e basketbollit, këtij menaxhmenti ia paguajnë 1.200 € për 

stërvitjet dhe zhvillimin e garave. E që në total i bije që menaxhmenti i qendrës 

sportive ka fituar në total shumën prej 4.200 € në muaj. Edhe dhënia me qira e 

hapësirës së jashtme, për parkun e lojërave gjatë sezonit të verës është bërë pa 



transparencë financiare dhe pa llogaridhënien ndaj askujt të këtij menaxhmenti. 

Këto veprime e kanë sjellë qendrën e vetme sportive në Prizren në këtë gjendje. 

Andaj sportistët kërkojnë nga përgjegjësit komunal që të merren masa përkatëse, 

që situata në qendrën sportive të rregullohet dhe mos lejohet që individët e 

ndryshëm të përfitojnë individualisht.  

 Vjollca Kabashi (AAK): Më gjithë se më duket boll e gjatë jam, po e 

fundit gjithmonë më le. Po e qoj dorën boll lart po s’po sheh. Kam disa pyetje. 

Pyetjet e mija janë të përhershme të zakonshme. Po megjithëse drejtori i 

Shëndetësisë, nuk qëndron këtu asnjëherë. Sikur të ishte prapë një femër këtu një 

femër, sikur Flaka Shiçeca, ajo ishte e kujdesshme deri në fund. Pyetja është, a 

ka mundësi të shtohet edhe një mamograf në QMF, ku sëmundja e kancerit çdo 

ditë po shtohet. Edhe numri i pacienteve në pritje ishte 365 persona, ku 60 persona 

ende s’kishin përfunduar të muajit tetor. Të bëhet një zgjatje e orarit nga ora 7 e 

mëngjesit me dy ndërrime deri në orën 18. Ku edhe pacientet do të jenë më të 

kënaqura me vizita. Ndërsa pyetja tjetër për Shërbimet Publike. Të bëhet 

rregullimi i rrugës në lagjen e “Duhit” deri në zonën industriale. Ku kjo është në 

favor të qytetarëve edhe të komunës, ku bëhet një lidhje e qytetit në dy anët. Pra 

edhe një zbrazje, që mos me dal në rrezik në rrugën kryesore, deri të OK, ku na 

qet. Pyetja tjetër është të shtohet linja e transportit në fshatin Korishë. Minimalja 

le të jetë çdo dy orë. Edhe sa kanë mbështetje nga komuna firmat e transportit, a 

ka mundësi me na sqarua drejtor këtë pyetje? Dhe pyetjen tjetër prapë për  

Shërbimeve Publike. Dritat e rrugës së fshatit është një problem kryesor, ku 

udhëtojnë fëmijë natën. Edhe dritat qëndrojnë mbi kokë mirëpo pa ndriçim. A ka 

ndonjë zgjidhje edhe për këto çështje. 

 Skener Sallauka (PDK): Unë si asamblist i Kuvendit komunal kam 

shqetësim në keq menaxhimin e komunës të Prizrenit. Definitivisht në dukuritë 

negative që po zhvillohen në punësimet partiake, familjare, shpenzimi i parasë 

publike, korrupsioni, tenderët, kurdisja e tenderëve. Po ka edhe shumë dukuri 

tjera, që duhet një kohë shumë gjatë për mi përmend të gjitha. Po janë do 

zhvillime tjera, që në emër të ligjit, që edhe ne i përkrahim. Po kisha pas edhe me 

kolegët e mi asamblistë me nda një mendim me Drejtorinë e Inspektoratit. Me 

vendimet kur merr për uzurpimin e pronës publike, nuk kemi qejf ne tash 

gjithmonë me kalua në emër të një fenomeni edhe dëmtohen edhe biznese tjera. 

Nuk jemi ne njerëz që në shekullin 21, e hajmë atë karrem me spektakle, e me 

drama me zhvillua me një traktor nëpër Shatërvan, e me qit kamera e dal filma. 

Po e lirojmë pronën publike që e kanë uzurpua. Më fal kush e ka uzurpua pronën 

publike? Karriget që vendosen në Shatërvan, pse si ke heq, a guxon mi heq! A 

guxojë me lënë turizmin në këmbë. Personalisht mua ka ndodh kur kam qenë në 

Shatërvan ulur, dhe jam detyruar me ia lëshua karrigen se kanë ardhur prej Tirane. 



Ka nevojë, po ajo pronë është trotuar. Tash unë mu qua si kuvendarë, e mi thënë 

qohu hiqi tavolinat prej Shatërvanit, se pronë publike, prona ime është. Pse po ja 

jep ti. Cili ligj thotë me ja lënë tavolinat me ia dhënë me para. Se ta kthen 

përgjigjen thotë pakuan ai. Po në qoftë se paguan, unë si qytetarë, si kuvendar, 

s’po dua mi lënë me pagua, po dua me lënë lirë. Për shembull po e marr si 

shembull. Unë personalisht para një kohe të shkurtë me kandidatin e VV-së e 

pamë. Më takoj, në të njëjtin lokal nuk pat vend, ishte përplot i stërmbushur. Dua 

të them se pajtohem që ata nuk duhet mi lejua me bo ndërtime statike, me uzurpua 

e më të gjitha. Po për një periudhë të caktuar kur e sheh që ai biznes, nëse e ka 

interesin e vetë. Edhe ti si qytet, edhe ne si komunë përfitojmë prej këtij. Ja bënë 

me dije zotëri, deri në fund të shkurtit këtë duhet me heq. Jo me shkua me heq në 

mënyrë arbitrare aty. Ku ne e dimë, jemi të vetëdijshëm krejt, që ka zhvillim 

ekonomik aty. Për çka me ja heq aty në emër të njërit. Në qoftë se ka bo Bujar 

Hasani, shko prishja krejt o burrë. Shko hiqja shtëpinë atje. Po mos ma lidh ti 

mua me bizneset tjera. Tani hiq, hiq po dalim, biznesi ndoshta nuk hup aty. Po 

humbin qytetarët që nuk po kanë ku mu ulë. Se ne i dimë sa të forta janë ato 

biznese. Sinqerisht kurrgjë s’u ke bo. Na i njohim, ne të Prizrenit jemi ne e dimë 

sa mund me dëmtua atë biznes. Edhe pse ai mundet me thënë jam i dëmtuar. Jo 

dëmtohet qytetari, turisti, se s’ka ku mu ulë aty. Po edhe unë prapë nuk jam për 

me ua lënë në mënyrë statike, për me mbyllë krejt. Që nesër pasnesër me uzurpua 

më të vërtetë. Po me ja bo me dije që e ke deri në këtë periudhë kohore. Problemin 

tjetër e kam edhe te uji i pijes. Në lagjen “22 Korriku”, “11 Marsi” dhe 

“Dardania” e thanë edhe kolegët e mi. Edhe të rruga te trafa atje që është, që e 

kemi shprehë shqetësimin edhe me deputeten e LDK-së, që i ka pru nënshkrimet. 

E di që është marrë një iniciativë. Po edhe vitin e kaluar kam thënë që një vit ka 

me zënë bora, kaloj bora, ata njerëz nuk di qysh janë duke ec atje. Veç një Zot e 

di në çfarë gjendje të mjerueshme janë. Kjo shtëpia këtu, kryetar e kam dhënë një 

propozim vitin e kaluar. Objekti i “Lirisë” që është i demoluar. Kryetari e dha 

përgjigjen në atë kohë. Tha është Qeveria në marrëveshje me komunën, që po e 

dimë kryetar, për Gjykatë Kushtetuese. E kam ditë që kanë me rrjedhë do gjëra. 

Po duhet me qenë pak ma praktik. Shqetësimi është kështu, në qoftë se nesër 

pasnesër privatizohet kjo. Kjo ka me të mbet tërë jetë, qytetarët e Prizrenit ka me 

i ngulfat. Unë jam i votuar për këto fenomene. Në qoftë se qytetarëve të Prizrenit 

jua lemë edhe për 100 mijë vjet, që s’kanë ku me lëvizë. Ajo është shqetësim për 

mua. Për këto dukurit tjera thash korrupsion e të tjera, munden mi ndal ka 

fenomene, mekanizma, që i luftojnë. Veç për këtë, që kur shitet kjo. Atëherë ti 

nuk ke ligj tjetër që guxon me ia ndal privatit. Është pak më urgjente me shkua 

me bisedua me AKP-në, a është në Gjykatë Kushtetuese, a ku është. Janë juristet 

tjerë që e dinë qysh shkojnë këto punë. Me AKP-në, me Ministrinë e Pushtetit 

Lokal. Ose mundemi mi thënë që ne edhe vetë e rrëzojmë o burrë. Si qytetarë të 



Prizrenit mundemi me rrëzua vetë se po na pengon. Pse, se e kemi frikën nesër 

pasnesër munden me shit. Edhe atëherë s’mundem me luajte prej aty. Edhe një 

ide tjetër e pata dhënë, për te sheshi i Kumanovës. Në përgjithësi ato ndërtesa që 

kanë mbet. Edhe kjo ku është mbi Aurorën. Me bo një ide. Nuk po them që kjo 

komunë tash mundet. Se gjithmonë kostoja e madhe. Me bo një projekt ideor për 

dhjetë vjet, njëzet vjet, a bëhet. Mi heq ato ndërtesa prej aty krejt. Mi ofrua një 

ofertë më të mirë. E kemi para qendrës sportive aty te katër kullat krejt qel. 

Mundemi mi dhënë një për dy, çdokush vjen. E kemi te Ben-afi toka e komunës. 

E kemi te shtrumfat atje, tokë e komunës. Kur i thua një qytetari atje me të mirë 

edhe e bind. Ti e ke një banesë i merr dy. Unë nuk besoj që nuk pranon. Po dy, 

tre kat i lëshon parking, janë ekonomistë tjerë që llogarisin aty, që kishte qenë 

shumë mirë. Rruga e transitit kryetar, që ka mbet e bllokuar ajo shtëpi. Çka u bo 

me atë shtëpi, krejt përgjigjen e kanë gjykata e ka. Gjykata shkon edhe dhjetë 

vjet, njëzet vjet. Tash ne si komunë s’mundemi me pritë gjykatën. Gjykata ka me 

ta zgjidhë nesër, një ankesë e bënë. Ne e dimë qysh shkon e drejta civile. Edhe 

një vit tjetër shkon ndoshta edhe dy vjet. Edhe ne krejt qytetarët mi bllokua për 

një shtëpi aty a. Ose shkojmë folim me atë zotërinë po ja paguajmë krejt qytetarët. 

Po i themi qitni ka 10 € krejt qytetarëve po ja paguajmë shtëpinë. Po nuk bllokohet 

qyteti. Ose një ide tjetër, mi thënë çfarëdo vendimi që merr gjykata ne përgjigjem 

si Kuvend komunal. Zotëri liro ti rrugën. Çfarëdo vendimi që merr gjykata ne si 

Kuvend komunal përgjigjem edhe u krye puna. Ose që ta bjen vendimin që ke 

pas drejt shtëpinë, gjykata ta ndërtojmë një shtëpi tjetër. Po mu bllokua kështu në 

këtë formë, unë sinqerisht s’po kuptoj. Edhe tuten njerëzit edhe me fol. Unë atë 

person nuk e njoh, kisha shkua vetë dhe i kisha marrë kolegët e mi kuvendarë. I 

kisha thënë zotëri lirona rrugën. Edhe me pas shkua në këtë gjuhë mi thënë falja. 

Po tash fjala mujtas me inati, po e lëshon s’po e lëshon. Ju ka lyp, s’ju ka lyp, 

kësi gjëra fjalë  të rrugës. Unë nuk po di. Po kisha thënë më mirië si institucion 

komunal mi thënë atij zotërisë, që 200000 banor, po edhe më shumë që vinë prej 

vendeve tjera, janë të bllokuar te transiti i ri. 

 Dafina Alishani (LVV): E kam një pyetje për drejtorin e Shërbimeve 

Publike. Çka është puna me rrugën “Mehmet Pasha”, afër Xhamisë së Bajraklisë. 

A ka ndonjë plan, të planifikimit të rregullimit të kësaj rruge. Sepse që nga 12 

dhjetori kanë filluar punimet po është njëlloj stagnimi i punimeve. A ka qenë për 

shkak të kushteve klimatike, apo ka diçka tjetër, që ka stagnuar. Pyetja e dytë 

është përsëri për drejtorin e Shërbimeve Publike. Në takimin e fundit me ju drejtor 

kemi diskutua për, në disa lagje në Prizren është bërë niveli i ujit ka rënë shumë. 

Dhe kemi biseduar që të vendosen disa pompa të reja, të cilat do të rrisnin nivelin 

e ujit. A ka diçka të re për këtë gjë, edhe kur planifikohet kjo. Pyetja tjetër është 

për Drejtorinë e Turizmit. Info qendra në lagjen Bazhdarhane përball qendrës 



sportive, ekziston por nuk është aktive. A ka ndonjë planifikim të riaktivizimit të 

kësaj, pasi që po vjen vera dhe do të kemi numër të madh të turistëve.  

 Cenet Sajadi (KDTP): Teşekkür ederim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Öncelikle sorularıma geçmeden önce, Kamu Hizmetleri Müdürü sn. Levent 

Kasemi’ye bir meclis üyesi olarak sorduğum sorulara resmi olarak bir şekilde 

cevap verdiği için, işini ciddiye aldığı için ve başarılı çalışmaları için teşekkür 

etmek istiyorum. Birinci sorum kültür müdürü Ehat Oreshka’ya olacak. Kültür 

Bakanlığı tarafından Prizren-Şadırvan’da açılan Şube ofisinde neden Türkçe 

tabela yok? İkinci sorum da Prizren Belediyesi tarafından hazırlanan bu gazete 

ve vaatler çok güzel olmuş fakat neden bu gazetenin Türkçesi yok?  

 Ju përshëndes të gjithëve me respekt. Para se të kaloj në pyetjet e mija dëshiroj 

të falënderojë drejtorinë e Shërbimeve Publike z. Levent Kasemin për përgjigjet 

në mënyrë zyrtare në pyetjet e mija si kuvendare, për punën që e ka marrë me 

seriozitet dhe për punët e tij të suksesshme. Pyetja e ime e parë është për drejtorin 

e kulturës z. Ehat Oreshka. Pse në zyrën e Ministrisë së Kulturës të hapur në 

Prizren në Shatërvan nuk ka tabelë në gjuhën turke? Pyetja ime e dytë, kjo gazetë 

e përgatitur nga ana e komunës së Prizrenit si dhe premtimet në të janë shumë të 

bukur, mirëpo pse kjo gazetë nuk është edhe në gjuhën turke?  

 Kujtesa Kabashi Shatri (LDK): Unë kam një kërkesë për Drejtorinë e 

Shërbimeve Publike në Prizren. Që për vitin 2019 të bëhet investime në 

infrastrukturën e fshatit Kushnin të komunës së Prizrenit. Pika një, rregullimi i 6 

km. rrugë me kupëza ose asfalt. Pika dy, vazhdimi i projektit të kanalizimit të 

ujërave të zeza. Dhe pika tre, ndriçimi publik në rrugë të fshatit. Rregullimi i 

rrugëve të fshatit, është shumë i rëndësishëm për lëvizjen e banorëve dhe lëvizjen 

e lagjeve brenda fshatit. Si dhe qarkullimin e nxënësve nëpër shkolla. Vazhdimi 

i projektit të ujërave të zeza është i domosdoshëm për evitimin e sëmundjeve të 

ndryshme. Dhe përfshirjen e gjithë banorëve në rrjetin e kanalizimit. Po ashtu 

edhe ndriçimi publik i rrugëve është i domosdoshëm për lëvizjen e banorëve të 

cilët janë të rrezikuar nga qentë endacak. Këto kërkesa i kam bërë edhe më herët, 

por nuk janë realizuar deri më tani. Më gjithë premtimet e bëra. Lus institucionet 

e lartpërmendura që të marrin kërkesën në shqyrtim, dhe të realizojnë gjithë këto 

gjatë vitit kalendarik. Kam edhe një pyetje tjetër. Më qenë se kryetari është 

prezent. Lus drejtorin e Drejtorisë së Administratës, të bëjë kërkesë që të na 

sigurohen laptop, për të gjithë kuvendarët. Ose tash e tutje, le të na sjellin 

materialin me postë. 

 Xhavit Uka (LDK): Pata një pyetje për drejtorin e Administratës po duel. 

Mirëpo kur të kthehet besoj që e dëgjon. Kisha me kërkuar prej drejtorit të 

Administratës, që prej formimit të këtij koalicioni. A ka mundësi të nxjerr një 



listë për të punësuarit që janë bërë prej formimit të këtij koalicioni. Desha të jem 

kurioz ta di, për atë arsye se po dëgjoj këtu prej disa kolegëve të partive tjera, që 

ka shumë të punësuar. Veç një ju garantoj, deri sot që dymbëdhjetë, trembëdhjetë 

muaj, për atë që jam përgjegjës për LDK-në, asnjë të punësuar se kemi. Dilni 

ndonjëri me emër që LDK-e edhe pse meriton me punësua, se është në koalicion. 

Dilni me emër që kanë punësuar, përveç dy, tre që kanë  qenë me kontratë mbi 

vepër edhe ata tash janë në shtëpi. Mos na akuzoni  neve si LDK, dilni me emra. 

Se po të kisha unë emra, kisha me dal me ju thënë. Po dilni edhe ju me emër edhe  

mbiemër dhe tregoni, që trembëdhjetë muaj LDK-e kënd e kanë punësuar. A unë 

ju jap emra dhe mbiemra, juve të PDK-së sidomos edhe të Nismës. Sa vetë janë 

punësuar gjatë periudhës të zgjedhjes së drejtorëve, para tre muaj, a sa kanë qenë. 

Kurse për LDK-në deri më sot ju garantoj që asnjë s’është i punësuar. Dilni me 

emër thoni, ky, ky është punësuar që dymbëdhjetë muaj. Drejtori më siguri e dinë, 

se ka evidencë sa janë punësuar që dy, trembëdhjetë muaj aty. Po veç një gjë 

garantoj, asnjë i LDK-së, s’është deri sot i punësuar. Se kam dëshirë  me ditë kush 

është ai i punësuar edhe me shkua me ja urua. Po deri tash s’kam pas rast me ia 

urua askujt i LDK-së që  është i punësuar. Edhe një pyetje për drejtorin e Arsimit. 

Z. Drejtor në shkollën fillore të fshatit Piranë, drejtor të zgjedhë një arsimtar i 

gjuhës angleze. Kurse vendi i drejtorit deri më sot nuk është shpallur. Desha ta di 

pse nuk është shpallur, kur drejtori i mbanë orët vetë. A i kemi nja dy tre të Piranës 

që janë me diploma. PDK-së po i tregoj këtu. Drejtorët e PDK-së janë gjysma që 

janë zgjedh tash. Veç një jaran timin e keni largu Shaip Budurin. Ata tjerët krejt 

i keni aty.  

 Adem Shabanaj (LVV): Në seancën e kaluar kam bo dy pyetje. Për njërën 

kam marrë përgjigje, për tjetrën jo. E që jam i detyruar edhe njëherë me kërkua. 

Në lagjen “Tusus” përkatësisht në lagjen e UÇK-së, ka mungesë uji, që njëzetë 

vite prej se u formua ajo lagje. Ka filluar hartimi i projektit në vitin 2018 dhe nuk 

ka përfunduar ende. Desha me marrë një përgjigje prej drejtorit të Shërbimeve 

Publike, deri ku ka mbërri kjo punë. Është një tjetër për rrugën Prizren-Zhur, Kur 

është finalizuar kjo rrugë në vitin 2016 apo 2015, ka pasur disa preferenca prej 

bizneseve të cilët kanë qenë të ish pushtetit. Edhe në murin që e ndanë dy korsit 

Prizren-Zhur. Disa biznese kanë hyrje-dalje nëpër dyert e tyre, disa janë 

diskriminua nuk kanë. A eksiton mundësia me i mbyllë të gjitha hyrje daljet dhe 

me i evitua rreziqet. Apo me bo kërkesë bizneset tjera për me pas qasje në rrugë, 

nga ana tjetër e korsisë.  Pyetja e tretë  ka të bëjë me rrugën e Malësisë së Vrrinit. 

Në shtator 2018, kemi bo kërkesë për asfaltim të rrugëve, ku ka disa shkëputje të 

dheut dhe pengesa për qarkullim për rrugën Malësi e Vrrinit. Urdhëresën  e ka 

operatori ekonomik, i cili i ka kontratën në kornizë për asfaltimin e rrugëve. Edhe 

nuk ka dal për me bo asfaltimin deri më sot. A ekziston kontrata ende e kompanisë 



për asfaltim apo jo, që me dal krye këtë rrugë. Ose me ditë edhe njëherë me bo 

kërkesë për këtë çështje.  

 Kryesuesi: Tani kalojmë tek përgjigja e ekzekutivit. Fjalën e ka kërkuar 

kryetari i Komunës.   

 

 Mytaher Haskuka, kryetar i komunës: Së pari të them që të gjitha pyetjet 

që janë parashtruar edhe më herët, ne jemi mundua me ju përgjigj. Edhe unë 

personalisht i jam përgjigj edhe me shkrim disa pyetjeve t të adresuar tek unë. Po 

disa çështje që janë ngrit, besoj që është mirë për shkak të opinionit publik, të 

dihen, sidomos ato që janë përsëritë. E para lidhur me listat për AKP-në edhe për 

kërkesat për prona, ne i kemi dërgua, edhe ndërtesa që është këtu mbrapa 

komunës, është në atë listë. Edhe e kemi dërgua në AKP. Prandaj këtu ndalet 

procesi i privatizimi. Edhe në momentin që ofrohet mundësia që komuna me i 

marrë ato. Edhe në aspektin e pronave ku mendojmë të bëjmë investim, si shkolla 

ose investime tjera kapitale. Do më thënë këto i kemi bo. Nëse ka nevojë do ti 

dërgojmë edhe njëherë. Faktikisht e kemi pas edhe një takim me drejtorin e AKP-

së. Edhe ju e dini se ndërtesa e Bankosit në të cilën është administrata, figuron si 

kontratë me qira. Edhe nëse e shikojmë këtë kontratën me qira. Komuna e 

Prizrenit i ka borxh AKP-së 15.000 €. Këtë duhet me zgjidh. Edhe ne e kemi nis 

këtë proces për me zgjidh. Kemi dialog me AKP-në. Edhe i kemi takimet e 

parapara. Që nga momenti qysh ka kaluar ajo, i kam treguar edhe rastet më herët. 

Kur ka shkua AKP-ja me shtua vlerën e kështu më radhë. Nuk ka pas 

bashkëpunim nga ana e komunës. Ata dhe ne jemi të interesuar me zgjidhë. Edhe 

normal ajo ndërtesë duhet ti përket komunës. Edhe si rast i veçantë, besoj qe duhet 

me kalua në pronësi të komunës pa pagesë. Po dua me zgjidhë këtë, se janë me 

letra të nënshkruara nga kryetarët e kaluar. Edhe të cilët faktikisht e kanë 

nënshkruar këtë marrëveshje me qira. Edhe momentalisht si pasoj e kësaj, 

komuna figuron që të ketë shumë borxhe ndaj AKP-së. Lidhur me çështjet tjera 

të cilat janë ngritë. Më të vërtetë, ju po thoni e dështuar, po komunën e Prizrenit 

kur e kemi marrë ka qenë para falimentimit në të gjitha aspektet. Në atë aspekt u 

hap çështja e gjykatave. Zyra e përfaqësuesit ligjor, s’ka pas askënd. Se edhe 

përfaqësuesja që ka qenë aty, pat dhënë dorëheqje para se me marr unë zyrën. Të 

cilën pastaj unë kam kërkuar që ajo me ndej edhe nja një muaj, deri sa ta 

rregullojmë edhe stabilizojmë gjendjen. Çka ka qenë problemi. Prej problemit që 

nuk është ditë dosja, ose cilat janë ato dosjet të cilat akuzohet komuna. Kanë 

ardhur kërkesat për me shkuar në gjykatë. Edhe nuk ka ekzistuar asnjë aspekt 

elektronik, ose asnjë aspekt arkivimi të rasteve. Nuk është ditë kur është hap rasti. 

Kush është përgjegjës. A është përgjigj komuna ndaj rasti. Çfarë përgjigje ka pas 



avokati komunës. Do më thënë të gjitha këto gjëra kanë munguar. Kemi arrit në 

një pikë, ku në shumë raste ku interesi i komunës është mbrojt. Prej stacionit 

autobusëve ku kemi fituar rastin, deri te rastet tjera të cilat shkojnë deri në 

9.000.000 €. Edhe po vazhdon. Po prapë a mjafton numri i personave të cilët janë 

në zyrën e përfaqësuesit ligjor. Nuk mjafton, se sipas organogramit kemi vetëm 

një përfaqësues ligjore edhe momentalisht i kemi marrë edhe tre persona të cilët 

janë me kontratë mbi vepër. Po ata faktikisht merren me aspektet e përgatitjes së 

dokumentacionit. Në mënyrë që përfaqësuesi ligjor kur shkon në gjykatë, me pas 

një dosje. Më përpara s’ka pas dosje për 3700 raste. Në anën tjetër, është e vërtetë 

që të gjitha rastet tash po vendosen. Do më thënë 15 vjet personi ka paditë 

komunën, nuk është mbajt seanca. Edhe tash qysh e kemi marrë ne qeverisje, tash 

për tri, katër seanca vendoset kundër komunës, edhe komuna duhet me i pagua 

ato. Në rastin konkret, shumicën e padive e kemi për shkak të rrugëve. Janë bërë 

rrugët që nga viti 2009. Tash është një rast 2009, sot ka qenë. Rruga që ta lexoj, 

se e kam informatën “Ismail Kryeziu”, asnjë rast nuk është kompensua për 

shpronësim. Do më thënë janë marrë pronat, është ndërtuar rruga. Nuk janë bo 

shpronësimet, nuk janë pagua. Tash aty normal që komuna ke me humb këto 

raste, sepse nuk i keni pagua. Tash neve po na mbetet barra për mi pagua këto. 

Kjo nuk është vetëm menjë rrugë. Po krejt rrugët në Prizren janë kështu. Do më 

thënë hajde ne po e bëjmë rrugën. Ju paditeni komunën edhe fitoni më shumë se 

rritët vlera e tokës. Para se mu bo rruga nëse vlera e rrugës është 1.000 €. Kur 

bëhet rruga bëhet 10.000 €. Më mirë mos ta bëjmë tash, ne po e bëjmë rrugën. 

Kështu kanë fol, kështu po na tregojnë njerëzit që momentalisht e kanë paditë 

komunën dhe po përfitojnë individë, e po humb komuna e Prizrenit edhe qytetarët 

e Prizrenit. Edhe mundem me vërtetua këtë me të gjithë përfaqësuesit ligjor. Edhe 

të gjithë janë të hapur edhe mundeni me shkua edhe me shikua se për çka është 

fjala. Ne mundemi me vazhdua edhe me atë qysh keni vazhdua ju. Po nuk bënë. 

Momentalisht të vetmet gjëra që janë bo shpronësimet në komunën e Prizrenit, 

janë pagua, ose janë në proces të pagimit. Është shpronësimet në Vlashnje dhe në 

Randobravë. Edhe këto kanë ndodh vitin e kaluar. Në aspektin e buxhetit, nuk 

është e vërtetë që 7.000.000 €, po i kthehen Qeverisë. Në aspektin e shpenzimeve, 

janë keq paraqit disa shpenzim. Do më thënë, po, raporti është zyrtarë është në 

ueb-faqen e komunës. Kjo është sipas buxhetit të planifikuar. Buxheti i alokuar 

ka qenë 2.000.000 €, më pak, buxheti i alokuar nga Qeveria. Po buxheti i 

planifikuar është 48.000.000 €. Faktikisht sipas të buxhetit të alokuar po figuron 

7.000.000 €. 450.000 € janë për paga dhe mëditje. Pse kaq suficit për paga dhe 

mëditje. Do më thënë pse nuk kemi nuk kemi veprua ashtu qysh keni veprua ju 

më herët. Nëse ka suficit në paga dhe mëditje kjo nuk është investim kapital. Edhe 

është faktikisht në të mirën e Republikës të Kosovës. Edhe nuk shoh kurrfarë 

problemi. Po me këto 450.000 €  ne kemi mendua, që është bërë vlerësimi i të 



gjitha koeficienteve të administratës publike. Dhe nëse shikohet administrata 

komunale e Prizrenit e ka pas koeficientin më të ulët në Kosovë. Është bërë 

vlerësimi, janë bërë të gjitha procedurat ligjore. Kemi kalua nëpër filtrat e 

Administratës Publike, Ministrisë Financave. Kur ka ardhur te thesari, thesari nuk 

e ekzekutua rritjen e pagave për shërbyesit civil në komunën e Prizrenit. Edhe me 

këto 450.000  €, kemi mund me pagua nga gushti, kur ka kuar vendimi prej 

Ministrisë së Administratës edhe prej Ministrisë së Financave. Ne kemi mund me 

pagua pagat në rritje të gjithë shërbyesve civil të komunës së Prizrenit. Po pse ka 

ndodh, pse është bllokuar në thesar, një vendim i tillë. Ajo mbetet me u shpjegua 

nga ana e PDK-së, se thesari është në kontrollin total të tyre. Mallrat dhe 

shërbimet i kemi 642.000 € suficit. Edhe po vijmë te ajo që më së shumti po 

diskutohet shpenzimet kapitale. Në aspektin e shpenzimeve kapitale. Sipas 

buxhetit të alokuar është 5.288.000 €. Më falni buxheti i planifikuar, buxheti i 

alokuar ka qenë më i vogël. Pos kësaj nga buxheti shtetëror i Republikës së 

Kosovës, ka qenë 2.500.000 €, edhe këto do të kthehen. Edhe këto 2.500.000 € 

nuk ishin kthye, se i kishim shpenzua. 2.500.000 € tjera janë të hyra vetanake 

edhe ato do ti transferojmë për sivjet për vitin 2019. Në total prej krejt buxhetit 

të planifikuar vetëm 2.500.000 €, nuk janë shpenzua në investimet kapitale. Edhe 

këto 2.500.000 € i kishim shpenzua po të kishte pas rishqyrtim të buxhetit, ose 

rishikim të buxhetit, i cili zakonisht është bo tërë kohën çdo vit në Kosovë  është 

bo në qershor. E pse nuk është bo rishikimi i buxhetit, kjo nuk është faji i 

komunës, dihet kush e bënë rishikimin e buxhetit. Ne i patëm bërë gati projektet 

ku do ta bëjmë rialokimin e mjeteve të investimeve kapitale. I kemi bërë të gjitha 

procedurat gati. I kemi dërguar në Ministrinë e Financave. Qeveria nuk e ka bo 

rishikimin e buxhetit. Nuk ka shkua në Parlamentin e Kosovës edhe nuk u votua. 

Prandaj nuk mundeni me fajësua komunën për këto 2.500.000 €, që po kthehen 

nga investimet kapitale. Në anën tjetër nga shpenzimet komunale kemi diku 

suficit rreth 480.000 apo 500.000 € shpenzime komunale. Por shpenzimet 

komunale çka do të thotë, rryma, uji. Dhe a dinë pse janë bërë 500.000 € më 

shumë shpenzime më përpara, pse janë pagua organizata të ndryshme. Është 

pagua si p.sh. qendra e Evropës. Është paguar rryma e tyre, uji. Edhe pse nuk 

është nën menaxhimin e komunës, është nën menaxhimin e ARZH-së. Ta marrim 

qira nga ky objekt nuk merr kurrgjë komuna. Edhe plus komuna i ka paguar 

rrymën atyre, diku rreth 25.000 € - 20.000 € në vit. Edhe për shkak që i kemi ndal 

këto keqpërdorime. Normal që 500.000 € kanë mbet suficit nga shpenzimet 

komunale. Në anën tjetër patët thënë që 300.000 udhëtime brenda vendit. Në 

udhëtime brenda vendit 300.000 € janë për mësimdhënësit e shkollave fillore dhe 

të mesme të komunës së Prizrenit. Ajo nuk është luks, ajo është diçka që është 

me kontratë. Është kontrata e qeverisjes së kaluar ku na e kemi respektuar dhe 

duhet ta respektojmë. Edhe që kompensimi për udhëtim i mësimdhënësve duhet 



të ndodh. Në aspektin e kësaj është 28.000 €. Dhe nga kjo në gjitha vendet të cilat 

janë organizua në komunën e Prizrenit. Prej festivaleve të ndryshme, deri te 

delegacionet që kanë në numër rekord. Edhe takime me ambasadorë. Se kështu 

vetëm për ato raste kemi bo shpenzime të drekës. Në asnjë rast tjetër nuk janë bo 

shpenzime. Nëse nuk është ndonjë organizim i cili është bërë ku ka njerëz të cilët 

vinë nga jashtë. Do më thënë herën e fundit, i kemi dy delegacione të studentëve 

me mbi 25 student, të cilëve ju kemi paguar ushqimin. Ngase kanë ardhur me 

ndej në Prizren për tre ditë. Edhe ne si komunë si një pjesë të punës e kemi bo. 

Edhe mendoj që këto nuk janë luks, po një prezantim i komunës së Prizrenit, i cili 

do të kthehet shumë fish në projekte. Shpenzime më të mëdha kemi pas kur ka 

ardhur delegacioni i Bingenit. Po delegacioni i Bingenit na ka premtua që sivjet 

pos mjeteve të ndryshme për zjarrfikësit, do të kemi edhe shumë projekte tjera të 

cilat do ti kemi nga Bingeni. Lidhur me komunitetet ose mosrespektimin e 

komuniteteve, unë nuk e shoh diçka e tillë që po ndodh. Ky botim që është sot 

është në përkthim, përkthehet edhe në gjuhën boshnjake edhe në gjuhen turke. 

Dhe mundohemi në të gjitha aspektet kur janë dokumentet zyrtare të jenë në tri 

gjuhët. Normal po merr kohë për shkak të numrit të përkthyesve që nuk mund ti 

përkthejnë të gjitha dokumentet të cilat po i prodhon komuna, brenda afatit të 

shpejtuar për shkak të përkthimeve. Po përndryshe sidomos banorët e Zhupës e 

dinë se tani e kanë qasjen shumë më të lehtë në komunën e Prizrenit. Edhe për 

ndërtimin e shtëpive, unë kam ofruar zyrës për komunitete, që ti bashkojnë mjetet 

me Drejtorin e Mirëqenies Sociale. Në mënyrë që ajo pjesa që ka qenë aty  për 

dhjetë shtëpi, të ndërtohet plotësisht ashtu si i kemi ndërtua 41 shtëpi në 

Drejtorinë e Mirëqenies Sociale. Por edhe brenda atyre 41 edhe 31 përfituesve të 

cilët kanë përfitua shtëpi dhe kulme. Ka pas pjesëtarë të komuniteteve të cilët 

jetojnë në Prizren. Edhe nuk mundet askush më akuzua komunën e Prizrenit që 

ka bo diskriminim. Për ndryshe për herë të parë në shumë subvencione edhe në 

bujqësi ka përfitues edhe nga Zhupa edhe nga komunitetet. Një prej problemeve 

ka qenë qasja në këto hapësira. Po edhe në grandet për bizneset që kemi thënë. 

Nëse shkojmë me përqindje, ndoshta kalojnë edhe përqindjen e popullatës në 

aspektin e shpërndarjeve. Prandaj askush nuk mundet me akuzua komunën e 

Prizrenit, që ka bërë diskriminimin në këtë aspekt. Edhe më së miri e keni me i 

pyet edhe kryetarët e fshatrave në rajonin e Zhupës, apo edhe në rajonet tjera ku 

ka komunitete. Se a e kanë qasjen tash, apo e kanë pas më përpara. 

 Skender Susuri, drejtor i Arsimit: Sa i përket pyetjes të këshilltarit 

Karanfil Haxhillari. Po, është e vërtetë që janë disa udhëzime administrative. 

Udhëzimi i Ministrisë thotë lista e ngushtë. Ndërsa Udhëzimi i Ministrisë të Punës 

dhe Mirëqenies Sociale thotë që të gjithë kandidatët që e kalojnë testin me shkrim, 

ju nënshtrohen pastaj procedurave të intervistimit me gojë. Ne kemi marr disa 



qarkore, qarkore edhe nga Ministria e Punës. Edhe nga Ministria e Arsimit, nga 

zyrat ligjore, nga departamentet përkatëse. Jemi të obliguar me respektuar 

Udhëzimin Administrativ 7/2017. Do të thotë secili kandidat i cili kalon testin, 

përkatësisht me shkrim i merr mbi 51 pikë, është i barabartë me vazhdua procesin 

e intervistimit me gojë. Drejtoria Komunale e Arsimit në Prizren ka një 

instrument, i cili krahas pikëve të fituara me shkrim dhe me gojë e respekton, ata 

që e njohin bazën ligjore, edhe kualifikimin e mësimdhënësve. Nëse një 

mësimdhënës është me mostër. Se qarkullon nga kuvendarë të caktuar, pa e njohtë 

legjislacionin. Në start i ka 15 pikë. Një kandidatë i cili është me profesor, me 

sistemin para Bolonjës ta quajmë i merr 10 pikë. Dhe një kandidat i cili i ka 240 

kredi, merr 8 pikë. Kjo është ajo diferencë që krijohet. Pastaj çështja e 

intervistimit dhe pikëzimit me gojë e thënë gjithmonë, është çështje subjektive. 

Unë mundem me ua thënë një fakt. Unë nuk e kam marrë këtë të dhënë. Po ma 

kanë dhënë zyrat tona. Ka pas 82 regrutime, jo të gjitha me marrëdhënie me punë 

të pacaktuar, ata që janë në fushën e arsimit e dinë. Zëvendësime lehoni e kështu 

më radhë. Nga 82 raste të procesit të intervistimit që kanë kaluar në zyrat e DKA-

së, vetëm në dy raste, kemi pas prapsim të institucionit të konkursit nga 

institucioni përkatës. Përkatësisht nga Inspektorati i Punës. Dhe në dy raste tjera, 

ka pas prapësim nga vetë komisioni i DKA-së. Proceset e tjera kanë qenë shumë 

normale, shumë transparente. Duhet me ditë diçka, të gjithë ata që tentojnë me 

ndukuay me presione të ndryshme në pikësim tek komisioni, e kanë gabim. Këtë 

nuk mund ta bëjnë. Kandidatët e pakënaqur kanë të drejtë të ankimimit në 

Inspektoratin e Punës. Drejtoria Komunale të gjitha rastet i shqyrton dhe i zbaton 

vendimet e Inspektoratit të Punës, sepse janë kategori ligjore. Edhe njëherë po 

përsëriti, asnjë presion askush nuk mund ta bëjë në komision. Për më shumë 

Drejtoria Komunale i ka disa komisione, të cilët ndërrohen me rotacion. Sa i 

përket çështjes që e ka ngrit kuvendari i nderuar Haziz Hodaj. Ti je shpreh gjithnjë 

në këtë Kuvend njëanshëm dhe ke dezinformua opinionin publik, ti dhe soji yt 

shkon e  dezinformon edhe kryetarin e komunës. Po ju tregoj në mënyrë shumë 

të sinqertë. Unë kur e kam marr mandatin e drejtorit, vetës ia kam shtua një 

obligim. Me asnjë nga kuvendarët nuk dua me pas fjalë, ose komunikim jo etik. 

Sepse unë një ditë nuk do të jem drejtor i DKA-së, dhe nuk do të kam apo dëshirë, 

dikush me më shikua me një shikim tjetër. Ama ata që folën në Kuvend unë duhet 

me ia dhënë përgjigjen e merituar. I nderuari kryetar, të nderuar kuvendarë, asnjë 

vendim të vetëm drejtori i DKA-së nuk e ka marrë dhe nuk do ta merr, për lëvizjen 

e gjimnazit “Gjon Buzuku” nga godina e vjetër në godinën e re shkollore. Ky 

është një interesim i vet mësimdhënësve që punojnë aty, dhe vetë komunitetit. 

Ndërsa kuvendari që do mi politizua çështje, është çështje e tij. Unë edhe njëherë 

po e përsërisë, gjithë kuvendarët që janë këtu, nuk i shikoj në aspektin partiak, po 

i shikoj në aspektin e votës të qytetarëve. Ndërsa kuvendari i nderuar është duke 



dashtë me politikë. Skender Susuri në Kuvend nuk bënë politikë, i shërben të 

gjithë qytetarëve të Prizrenit. Sa i përket pyetjes që e ka parashtruar kuvendari 

Xhavit Ukaj. Po është e vërtetë, nuk është ky rast i vetëm që ne nuk kemi procedua 

me konkurs. Ngaqë ka edhe një rast, apo dy shkolla, të cilët ende nuk janë 

konfirmua nga Këshilli i pavarur mbikëqyrës. Dhe ne kemi tentua pasi të 

kompletohen të gjitha vendimet e Këshillit të pavarur. Me dal me një konkurs të 

përbashkët. Nuk vetëm Pirana, e kemi edhe shkollën në Korishë. Kjo besoj do të 

ndodh shumë shpejt.  

 Fatmir Memaj, drejtor i Urbanizmit: Unë do të përgjigjen në dy pyetje 

njëra e cila u parashtrua nga kuvendari i nderuar z. Ilir Baldedaj. Ne, disa projekte 

që i kemi gjet në pozicionin buxhetor, kur e kemi marr detyrën kemi vazhduar 

për aq sa kemi mund dhe për aq sa kemi pas hapësirë kohore. Edhe shumicën prej 

tyre i kemi realizua. Njëra ndër ato është edhe kontrata për hapjen e rrugëve sipas 

planeve rregulluese. Të cilën e kemi gjet që është duke operuar në lagjen 

“Dardania 2”. Ku është më i volitshëm për me hap rrugët dhe më pak probleme. 

Ndërkaq sa i përket planeve tjera rregulluese është shumë e vërtetë që Prizreni 

lëngon. Lëngon nga dukuria e mos hapjes së rrugëve, sidomos nga paslufta. Me 

miratimin e planeve rregulluese. Për të cilat nuk janë ndërmarrë pastaj procedurat 

e nevojshme për shpronësime për të vazhdua me hapjen e rrugëve sipas planeve 

rregulluese. Kjo është një problem siç e tha edhe kryetari. Se pastaj po paraqiten 

padi nëpër gjykata. Ne nuk mendojmë që të bëjmë hapje të rrugëve, pa i ndjek 

procedurat e shpronësime. Do të kemi takime të veçanta me kryetarin për disa 

çështje ku edhe këto çështje do të jenë të shtruara,  që të iniciojmë procedurat e 

shpronësimit. Në mënyrë që të jemi koherent me procesin e hapjes së rrugëve. 

Ndërsa sa i përket pyetjes së kuvendarit të nderuar Ilir Gashi. Mund ti përgjigjem 

se objekti për të cilin ju parashtruat pyetje, është afër Euro Centrit, është i Euro 

Centrit edhe ky objekt. Nuk është në zonën historike. Ngastra në të cilën është 

duke u ndërtuar, nuk është në zonën historike. Ka leje ndërtimi. Leja e ndërtimit 

është e lëshuar në vitin 2017, të mos gaboj. Nga drejtori paraprak. Një problem 

rreth qasjes që e parashtruat që ka qenë evidente rreth këtij objekti. Në të cilën ka 

qenë e involvuar një pjesë e pronës publike. Investitori ka ardhur tek ne për me 

shikua mundësinë e plotësimit të procedurave. Pra, rregullimin e kësaj çështje. 

Dhe kemi qenë në hulumtim të mundësisë si të rregullohet. Mirëpo në ndërkohë 

jemi njoftuar se rasti është proceduar në gjykatë, dhe besoj që deri më tani është 

zgjidhë. 

 Ertan Simitçi, drejtor i Financave: Kryetari në fjalimin e vetë ju ka 

njoftuar për disa raste për realizimin e buxhetit. Por sipas shënimeve të fundit të 

Drejtorisë së Financave, për shkak të konsultimit të përbashkët me Ministrinë e 

Financave, ka ndryshime edhe në buxhet. Në raportin të cilin e kemi publikuar në 



ueb sajtin është raporti para përfundimtare. Por shënimet janë afërsisht të sakta. 

Por dua të njoftoj qytetarët, apo opinionin, që në krahasim me vitin 2017, 2018, 

buxheti i komunës së Prizrenit, afër 10.000.000 € ka qenë më i madhe. Vitin 2017 

ka qenë 38.000.000 €, në vitin 2018 është 48.000.000 €. Ndërsa në realizimin e 

buxhetit, afër 5.000.000 € kemi investim më shumë në krahasim me vitin e kaluar. 

Në krahasim me vitin 2016, është 4.700.000 €, rritje në realizimin e buxhetit. Por 

nëse e bëjmë një krahasim apo një opinion të saktë të rregullt. Në planifikimin e 

buxhetit me ndryshime, ka qenë 48.500.000 €. Ndërsa alokimi ka qenë 

46.700.000 €. Alokimi i mjeteve, përgjegjësia apo obligimi ligjor, që është i 

menaxhimit lokal është që të alokohen të gjitha mjetet. Sipas raporti 98% janë 

alokuar mjetet, qoftë të grandit, qoftë të hyrave, apo qoftë kategori të ndryshme. 

Por realizimi i buxhetit apo projekteve është e vërtetë që ka pasur probleme në 

proces, ka pasur probleme ndoshta në tenderim, apo tjera. Por edhe sipas raportit 

të zyrës të prokurimit në vitin 2018, janë planifikuar 249 projekte. Ndërsa 173 

projekte janë përfunduar sipas raporti të prokurimit. Të hyrat vetanake që dy, apo 

tre kuvendarë patën pyetje. Planifikimi qoftë i të hyrave, qoftë i kategorisë të 

grandit, e cakton Ministria e Financave. Këtu komuna nuk ka kompetenca apo 

nuk ka përgjegjësi, ta bëjë ndryshimin. Në vitin 2018 ka qenë planifikimi 

9.121.284 €. Ndërsa realizimi 7.186.448 €. 88.4% është realizimi i të hyrave. Në 

krahasim me vitin e kaluar ka qenë planifikimi 6.100.000 €. Ndërsa inkasomi ka 

qenë 7.100.000 €. Nëse bëjmë një planifikim, dhe këtu është opinioni i saktë, apo 

që duhem me dhënë koment të saktë. Në vitin 2016, komuna e Prizrenit ka pas 

një planifikim rreth 9.480.000 €. Ndërsa inkasomi ka qenë 6.200.000 €. Edhe 

realizimi në atë kohë ka qenë 66.3%. Këtu është opinioni i saktë që duhet me i 

dhënë të dhënat, për shkak se, planifikimi i të hyrave është kriteri që e cakton 

Ministria e Financave edhe ne vetëm që mundemi me bo një ankesë. Që çdo vit 

e bëjmë ankesën që të bëhet planifikimi i saktë. Edhe në vitin 2019 do ta kemi 

planifikimin 8.400.000 €. Është e vërtet që sivjet te inkasomi i të hyrave kemi 

pasur shumë probleme. Faktikisht ka qenë edhe te Drejtoria e Urbanizmit, për 

shkak se gjykata e ka pasur një vendim që ndërkrehen të gjitha lejet e ndërtimit. 

Dhe deri në fund të qershorit s’kemi pasur te urbanizmi asnjë inkasim. Por deri 

në fund të vitit 2018, 1.2, apo 1.300.000 € është inkasuar në Drejtorinë e 

Urbanizmit. Do më thënë ka qenë në fund mirë. Në tatim mbi pronë kemi pasur 

mbi 100% të hyrave. Në menaxhimin e mbeturinave mbi 90%. Sivjet që na kanë 

rritë të hyrat kanë qenë gjobat në trafik edhe gjobat e gjykatës. Në krahasim me 

vitin e kaluar kemi pasur sivjet 50.000 € inkasim më shumë. Edhe kjo është deri 

më sot në komunën e Prizrenit që ka pasur realizim më të suksesshëm. Ka pasur 

edhe në opinion pas raportimit të raportit të Drejtorisë së Financave. Pasi që jemi 

si komunë, por edhe si Drejtori e Financave, në krahasim me të gjitha komunat 

tjera. Ndoshta në vendin e parë apo në të dytin në realizimin e procesit, apo me 



çështjen e transparencës. Edhe e kemi obligim edhe kryetari na ka dhënë një si 

rekomandim që të gjitha raportet edhe të shpenzimeve edhe të të hyrave të 

publikohen në ueb-faqe. Çdo muaj që i bëjmë raportimet çoftë të hyrave vetanake, 

çoftë edhe shpenzimet publikohen në ueb-faqe. Sipas shënimeve të fundit, në 

kategorinë e grandit është 2.729.344 €, që është shuma e suficitit. Bartja e mjeteve 

për vitin 2019 do të jetë vetëm 3.200.000 €. Suficiti është diçka tjetër. Suficiti 

është vetëm prej grandit Qeveritarë, që nuk shpenzohen. 7.000.000 €, është vetëm 

2.700.000 €. 

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

desha shkurtimisht ti përgjigjem kuvendarit Behar Begajt për pyetjen që e 

parashtroj, sa i përket shtëpisë së Kulturës në Zhur. Ekspertet e ndërtimit 

ekspertet tjerë janë duke u marrë me ketë problematikë. Dhe deri sa ata nuk dalin 

me një përfundim të analizës, ne nuk mund të marrim akt në këtë drejtim. Ndërsa 

sa i përket stadiumit të futbollin në Zhur, punimet  janë ndërprerë për shkak të 

kushteve klimatike. Dhe së shpejti me përmirësimin e kushteve klimatike, do të 

vazhdojnë punimet.  

 Osman Hajdari, drejtor i Drejtorisë për Administratë: Zyra e vendit, 

Hazizi e ngriti çështjen. Prej fillimit kemi premtua është një projekt i drejtorit, 

është edhe drejtori këtu. Tri vjet ka zgjatë, 25.000 €, njëmend s’është vlerë e 

madhe. Po aty kemi telashe, si të dërgon ndonjë zyrtar shpërthen kanalizimi, s’ka 

pas rrymë. S’ka inventarë, nuk është e planifikuar mirë. Edhe tash e dini të gjithë. 

Për çdo imtësinë aty, është procedurë tenderuese. Ne sivjet e kemi një pozicion 

për renovimin e zyrave të vendit dhe në kuadër të atij pozicionit do ta 

funksionalizojmë. Iliri pyeti, kontratat për veturat zyrtare. Është kontratë kornizë 

e Qeverisë së Kosovës. E kemi bërë një analizë me kryetarin dhe me stafin tjetër, 

që ndoshta është kostoja më e mirë, mi shfrytëzuar veturat me qira. Janë fikse 

shumat, nuk vendos komuna. Këto vetura që i kemi janë ndarë me grand. Ka 324 

€ po më duket është qiraja. Po ajo nuk varët prej neve. Ne bëjmë kontratë. Kemi 

bo kërkesë për 10 vetura, 4 jemi duke i shfrytëzuar. Veturat zyrtare shfrytëzohen 

mbi bazën e dy udhëzimeve administrative. Udhëzimit administrativ  të Qeverisë, 

udhëzimit administrativ për veturat zyrtare në komuna. Po ashtu është edhe një 

vendim i ish kryetarit të komunës i vitit 2012, të cilin në seancën e ardhshme, po 

pretendojmë që kemi me kthye në rregullore. Për shkak të obligimeve ligjore, që 

s’është dashtë me qenë vendim, po është dashtë me qenë rregullore, do ta bëjmë. 

Drejtorët politik, kanë autorizim për mi shfrytëzua veturat zyrtare. Ajo është e 

drejtë ekskluzive e menaxhmentit me vendos. Nëse ka zyrtarë komunal që e 

shfrytëzojnë pa autorizim, secili individ e mbanë përgjegjësinë. Secila veturë, ka 

gjipies. Dihen kilometrat. Drejtoria e Inspektoratit ka punë jashtë orarit. Ka 

zyrtarë që janë të autorizuar. Ne i kemi disa zyrtarë, që janë shoferë të komunës, 



që i angazhojmë jashtëzakonisht shumë. Të cilët është dashet me i shfrytëzuar 

edhe inspektoratet. E tash ka ndërrua forma. Tash mundet edhe një zyrtar i 

komunës me shfrytëzua veturën, në bazën e autorizimit të drejtorit të 

Administratës dhe kryetarit të komunës. Nëse ka keqpërdorime, është mirë me i 

evidentua. Cili do zyrtarë ka përgjegjësi individuale, në raport me shfrytëzimin 

apo keq menaxhimin e veturës zyrtare. Në orare të punës i kemi tetë shoferë. 

Petriti e ngriti çështjen e kryetarëve të fshatrave. Ne me komisionin ja kemi 

dorëzuar rezultatin final. Me numra të telefonit, me listën e fundit, me vendimet 

2017, për të gjithë kryetarët e fshatrave. Edhe komisioni tash e tutje jep me punua 

për me nis procedurat për zgjedhjen e kryetarëve aty ku kanë dhënë dorëheqje, 

dhe aty ku nuk janë si rasti Vlashnjes dhe diku tjetër. Do të mundohem edhe me 

shkrim Ilir me të kthye përgjigje për veturat zyrtare. Në fund të fundit secili 

zyrtarë komunal në bazë përgjegjësive edhe detyrës zyrtare ka përgjegjësi 

individuale.  

 Kryesuesi: Për përgjigjet, për pjesën tjetër, lus drejtorët që ti kthejnë me 

shkrim. 

 Islam Thaçi, drejtor i Drejtorisë së Inspektorateve: Më janë bo dy 

pyetje. Pjesën e përgjigjes për z. Gashi, besoj që ishte i qartë drejtori i 

Urbanizimit. Do të thotë ai objekt ka leje ndërtimi. Leja është nga viti 2017. Ne i 

kemi ndal punimet pjesërisht vitin e kaluar. Për shkak se gjatë punimeve ka 

shkaktuar rrezikshmëri për fqinjët që i ka pas. Pas evitimit të rrezikshmërisë, do 

të thotë i është dhënë leja për ti vazhduar punimet në atë objekt. Edhe z. Sallauka, 

kështu e kuptova pyetjen. Aksioni për largimin e konstruksioneve brena Qendrës 

Historike, ka qenë arbitrarë. Se di si e keni kuptua a ka qenë a s’ka qenë arbitrarë. 

Megjithatë, në qoftë se ju kujtohet në seancën e fundit, kolegu i juaj, ish kolegu i 

juaj tash, ka ngritë çështjen për një objekt. Në fakt unë në raportin tim, për fund 

vit e kam elaboruar çështjen e Shatërvanit edhe çështjen e Qendrës Historike të 

Prizrenit. Do të thotë tri probleme janë shumë madhore. Edhe që kanë filluar mu 

trajtuar. Kanë qenë reklamat mbi çati, janë largua. Kanë qenë konstruksionet 

metalike mbi çati, që ligji mbi Qendrën Historike, rreptësishtë i ndalon. Edhe 

çështja e reklamave të objekteve afariste, është projekt goxha i madh që janë mbi 

100 e kusur lokale, që s ‘posedojnë leje. Që duhet me ligj që të posedojnë leje. 

Kjo ka qenë. Pse ka rastisë drejtori me qenë i pari, ajo është krejt diçka tjetër, për 

shkak të punëve teknike që kemi planifikua. Kemi fillua nga rruga “Adem 

Jashari” dhe kemi përfunduar afër Xhamisë të Sinan Pashës. Na ka mbet edhe një 

objekt. Po besoj se edhe ai objekt është përbrenda Qendrës Historike. Do të 

largohet. Për shkak se presim përgjigje nga gjykata. Për shkak se është pasuri e 

sekuestruar. Nëse gjykata na jep leje ne do ta largojmë konstruksionin që e ka 

ndërtuar zotëria, apo objektin afarist, në hapësirën publike. I kanë të gjitha 



rregulloret. E keni udhëzimin të cilin e ka nxjerr Drejtoria... Është vendimi nga 

ky Kuvend, për vendosjen e reklamave. Ka vendim nga Drejtoria e Urbanizimit. 

Edhe në periudhën të vitit 2012, si jepen hapësirat për shfrytëzim. Është fjala për 

karrige dhe tavolinat. Do të thotë një mori rregulloresh janë nxjerr. Unë jam i 

detyruar me respektua, asgjë më tepër. Për ndryshim duhet me kalua përsëri 

përmes këtij Kuvendi.  

Pika e katërt: 

Informatë mbi raportin e punës dhe raportin financiar të Kompleksit për 

Kulturë dhe Zhvillim “Evropa” për periudhën janar- dhjetor 2018. 

 

 Kryesuesi: Ftoi  përfaqësuesin nga AZHR jug, i cili ka për menaxhim këtë 

kompleks, që të na jep detajet në lidhje me raportin dhe aktivitetin e tyre gjatë 

vitit që e lamë pas. 

      Nderim Bytyqi, përfaqësues i AZHR-së: Ju e keni marrë një raport më 

gjerësisht. Ndërsa në e kam përgatit një përmbledhje të raportit. Fillimisht kisha 

dashtë me thënë se sivjet është viti i tretë që ne raportojmë radhazi pranë 

Kuvendit. Dhe gjithashtu tani më veç është krijuar një sistem për një personale. 

Ka aktivitete dhe çdo gjë është e strukturuar në kuadër të kësaj qendre për kulturë 

dhe zhvillim ekonomik. Brenda këtij kompleksi janë të vendosur subjekte të 

ndryshme. Janë gjithsej 13. 12 janë operator të shoqërisë civile. Ndërsa është i 

themeluar një organ i Kuvendit, që është këshilli për trashëgimi kulturore, i cili 

është në kuadër të këtij kompleksi. Sektorët që janë të përfshirë në kuadër të 

organizatave që kërkojnë janë, art, media, bujqësi, zhvillim bujqësor rural, film, 

edukim, ekonomi, artë. Gjithashtu kulturë, programe sociale dhe të ngjashme. Do 

më thënë çdo gjë është që shkon në kuadër të qëllimit për së cilën është themeluar 

ky kompleks. Të gjithë operatorët funksionojnë në kuadër të këtyre qëllimeve. 

Nëse shikoni raportin në vazhdimësi, është raport i specifikuar me aktivitete çdo 

ditë, kryesisht çdo muaj çka është bërë. Çdo detaj është i punës tonë, i veprimeve 

tona, kontakteve, prej së cilës ne synojmë edhe ti arrijmë objektivat. Nuk kish me 

hy mi lexua, janë të gjitha në detaje. Po kisha kaluar të objektivat edhe ta 

rezultatet e punës njëvjeçare. Nën një, objektivi i parë është promovimi i këtij 

kompleksi si model shumë i mirë i implementuar nga komuna e Prizrenit, 

agjencia regjionale jug dhe zyra e BE-së në Kosovë. Gjithashtu është fuqizimi i 

sektorit të kulturës në komunë, e cila bëhet përmes operatorit që funksionon në 

kuadër të kulturës. Fuqizimi i sektorit socio-ekonomik zhvillimor në komunë. 

Fuqizimi i të rinjve dhe grave në biznes. Dhe promovimi i aktiviteteve të 

KKZHE-së, së bashku me subjektet përcjellëse. Disa prej të arriturave kisha me 

i theksuar, janë organizimi në kuadër të qendrës. Organizimi, takimi rajonal, për 

bashkëpunim Kosovë Shqipëri për projekte ndërkufitare. Ku i kemi zhvillua së 



bashku me zyrën e Kryeministrit të Shqipërisë. Fondi shqiptar i zhvillimit. 

Agjencitë rajonale, ose disa nga zhvillimet e agjencive rajonale në Shqipëri. Ne 

si agjenci nikoqire në kuadër të qendrës. Qëllimi i këtij takimi ka qenë të 

bashkërendohen aktivitetet e zhvillimit rajonal në Kosovë. Realisht në rajonin jug 

të cilës ne i takojmë. Gjithashtu është bërë edhe promovimi i këtij modeli, i cili 

është marrë si shembull në republikën e Shqipërisë. Tanimë veç kanë filluar 

iniciativat të veprojnë ngjashëm. Gjithashtu në kuadër të qendrës ne kemi 

informua nëpër biznese të ndryshme, që njihen si infosesione. Për skema të 

ndryshme të grandeve, kryesisht nga zyra e BE-së në Kosovë. Gjithashtu nga 

Ministria e Zhvillimit Rajonal që ka pasur një skemë të grandëve vitin e kaluar. 

Të cilin e ka edhe sivjet, po kryesisht për zhvillim të balancuar socio ekonomik. 

Së bashku me komunën e Prizrenit e kemi iniciua një projekt të përbashkët edhe 

e kemi finalizua, përkrahje e ndërarrësisë në komunën e Prizrenit. Konkretisht 

është bërë përmes Drejtorisë për Zhvillim Ekonomik dhe Turizëm. Gjithashtu në 

kuadër të KKZHE-së, ne jemi duke implementuar një projekt nga grandet 

ndërqeveritare me Maqedoninë. Që quhet fuqizimi i turizmit rural dhe ambiental 

në Kosovës për rajonin jug që quhet fred stig. Gjithashtu është përkrahur edhe 

nga komuna e Prizrenit dhe drejtoritë përkatëse. Kemi punuar së bashku me disa 

organizata të shoqërisë civile lidhur me ri jetësimin ose rivitalizimin e rrugës 

“Marlin Barleti” që është e tërë ajo rrugë. Ku fillon nga Tifani aty deri në Kala, 

është e lënë pas dore. Po qëllimi i projektit ka qenë që të rijetësohet. Duke i futur 

në përdorim të gjithë ata banorët që janë aty. Duke i funksionalizuar të gjitha 

shtëpitë aty, që janë me interesa ekonomike e sociale. Po më qëllim që të 

promovojmë turizmin. Edhe gjithashtu në të gjitha aktivitetet kemi kujdes që të 

marrin pjesë femrat me numër sa më të madh. Gjithashtu edhe mosha respektohet, 

kryesisht është mosha rinore. Në kuadër të aktiviteteve që i bëjmë me palët tjera, 

Ne i kemi pas disa aktivitete jashtë vendit. Njëra prej tyre është në Shqipëri, me 

qëllim të turizmit ndërshtetëror Kosovë Shqipëri. Dhe e dyta është një vizitë në 

Greqi. Dukshmëria është ndryshe e këtij raporti ose fizibiliteti që ne e trajtojmë. 

Ne kemi një faqe në facebook. Gjithashtu një faqe të internetit që gradualisht 

është duke u funksionalizuar. Ne vitin e kaluar i kemi pas mundësit e kufizuara 

buxhetore. E kemi rinovua platonë, disa karrige i kemi rinovua në kuadër të sallës 

ose kinemasë së jashtme dhe gjithashtu disa rregullime të vogla në objekt. Në 

vazhdim e keni raportin financiar, i cili ka dy tabela, d.m.th, bilancin e gjendjes 

dhe i keni shpenzimet, realisht të hyrat. Një informatë, është se qendra funksionon 

që tri vite, auditorët auditimin e vitit të kaluar e bëjmë deri në muajin mars ashtu 

e kemi kufizimin. Gjithashtu dua me falënderuar një Këshill i cili është i formuar 

nga ju, i cili quhet Këshilli për kompleksin për kulturë dhe zhvillim Evropa, që e 

kryeson kryesuesi i asamblesë. Pastaj Fatmir Memaj, Eshref Memaj, Simir 

Krasniqi dhe një nga shoqëria civile.  



 Agnesa Sinanaj (AAK): Jam në ngjarje për punën e menaxhimit të 

agjencionit për zhvillim rajonal jo. Por praktikat e mira të vendeve evropiane, që 

mundohet ta transmetojnë edhe tek institucionet tona. Mirëpo fatkeqësisht se sa 

arrimë ne ti akceprojmë, është një e metë e jona që nuk jemi shumë fleksibil ndaj 

ndryshimeve. I nderuar z. Bytyqi, unë e kam dëgjua me vëmendje raportin tuaj. 

Më lejoni t’ju përgëzoj për mënyrën e raportimit. Keni dhënë aq shumë detaje 

dhe llogari të aktiviteteve, sa që nuk ka vend për ndonjë kritikë negative ndaj jush. 

Keni dhënë llogari më shumë se sa objektet e tjera komunale, të cilat komuna i 

financon herë pas here. Prandaj pyetja ime është shumë e thjesht. A është 

përkrahur financiarisht ndonjëherë nga komuna ky kompleks. Siç ndodh me 

objektet e tjera të komunës. Siç është shtëpia e kulturës, qendra sportive, klubi 

“Liria” etj. Tjetër çka desha me cek. Edhe pse kryetari nuk është këtu. Më duhet 

me kundërshtua, kur e përmendi që vitin e kaluar ka pagua shpenzime të rrymë 

25.000 €, për këtë objekt, nuk është e vërtetë. Deri sa unë kam informata për 

menaxhimin e këtij objekti. Ka persona që janë prej 2015, nuk është bërë asnjë 

pagesë e rrymës nga ana e komunës. Me informacionet dhe me ato njohuri që i 

kam unë, jo. Kaq kisha me thënë, veç për opinion e sqarove këtë. 

 Alush Shala:  I nderuar Bytyqi, do t’ju falënderoj për raportin që e keni 

paraqit. Ne edhe në KPF, ishim të gjithë konstruktiv. Sepse bazuar në punën e 

juaj reale, ne detyrimisht do ta pranojmë. Por unë do ju parashtroi dy pyetje. Sa 

janë të punësuar në këtë Qendrën Evropa? Çfarë obligimi keni ju ndaj komunës? 

Dhe çfarë përfitime ka komuna në veprimtaritë në Qendrën Evropa. 

 Ilri Baldedaj: Çështja e pagesës së rrymës, besoj qe Nderimi do ta 

shpjegoj, se në kohën kur ka ardhur Nderimi ka qenë një problem, në mes të zyrës 

së BE-së dhe komunës së Prizrenit. Dhe derisa në atë kohë nuk është menaxhua 

as nga BE-ja. Dhe është një çështje tjetër që kanë pas disa lokale aty. Dhe kanë 

ngel borxh. Dhe në atë kohë një komision nga komuna, ka bërë marrëveshje që 

ato obligime ti merr, ti paguaj. Për shkak se BE-ja i ka pas ngrirë raportet me 

komunën e Prizrenit. Dhe në kohën kur ka ardhur Nderimi, në atë kohë është bo 

pastaj edhe pranim dorëzimi nga ish menaxhmenti i kaluar. Dhe natyrisht që është 

e vërtetë, që disa obligime që i kemi marrë nga ajo marrëveshje në mes të zyrës 

të BE-së dhe komunës janë paguar, qëndron ajo. Por nuk janë paguar në kohën 

kur ky e ka marrë nën menaxhim.  Nuk besoj që komuna pastaj ka vazhduar. Por 

i ka paguar disa obligime pesëvjeçare. Që aty ka qenë një amulli në atë objekt. 

Ka qenë pa pranim teknik. Ka qenë në kundërshtim me planin e BE-së dhe gjithë 

ato. Besoj që qytetarët është mirë ta dinë. 

 Dafina Alishani (LVV): Më sa po shoh unë ka disa mangësi, edhe i kam 

disa pyetje rreth menaxhmentit të këtij kompleksi. Cilat kanë qenë investimet, të 



cilat janë bërë në këtë qendër?  Se ka raste që është edhe një kinema që është 

aktive aty dhe unë vetë si vizitore e kinemasë, ka pas raste që ka pas ndalim të  

ujit. Edhe është arsyetuar se nuk është bërë pagesa nga qendra. Meqë parafolësi 

na informoj për mos pagesën e përgjegjësive të rrymës. Dëshiroj të pyes çka është 

bërë me ato OJQ, të cilat i kanë paguar këto përgjegjësi. Pra rrymën nëse ka pas 

ndonjë OJQ që e ka pagur rrymën në kompleks. Çfarë po ndodh me ato, kur ju i 

keni inkasua të hyrat nga komuna. Do më thënë një shumë e caktuar për vitit e 

kaluara. Gjatë prezantimet tuaj, ju u deklaruat që janë 13 operator të shoqërisë 

civile. Ku njëra prej tyre është këshilli për trashëgimi kulturore. Por ne si qytetarë 

e dimë që ka pasur edhe lokale si biznese afariste, fitimprurëse. Si ka arritur të 

jetë atë kompleks, nëse kjo qendër i jep shërbim OJQ-ve. Çfarë mandati ka 

AZHR-ja, sa vjeçare e ka mandatin e menaxhmentit të këtij kompleksi. Dhe 

pyetja e fundit është. Si bëhet përzgjedhja e OJQ-ve? Sepse në raport unë po e 

shoh që sipas kërkesave të OJQ-ve, apo kur nuk kanë fonde me vazhdua në 

menaxhim. Atëherë bëjnë kërkesë te ju për dalje nga objekti. Dhe pastaj bëhet 

nga ju përzgjedhja e OJQ-së së re. Çfarë kritere kanë këto OJQ? Sipas ç’kahit 

zgjidhen këto OJQ? Dhe a ka OJQ të cilët janë pasiv dhe janë këtë kompleks? 

Nëse janë pasiv. Pse nuk merren masa për me i nxjerr nga ky kompleks. Që mi 

lënë hapësirë OJQ-ve tjera të cilat janë aktive. Edhe munden me përdorë këtë 

kompleks për të cilën është për të mirën e shoqërisë.  

 Sencar Karamuço: Parashtroi pyetje se qysh jepen lokalet për shfrytëzim. 

A respektohen ligjet dhe rregulloret. Edhe sa vjet lidhën kontratat. 

  Bytyqi: Po ja filloj prej ujit dhe rrymës. Kompleksi Evropa, emrin e ka 

kompleks dhe është si projekt kompleks. Ende nuk e zgjidhur çështja në mes të 

komunës së Prizrenit dhe zyrës së BE-së. Është një kontest që është në përfundim 

e sipër. Por besoj që së shpejti e përfundojmë me drejtorin e Financave dhe me 

zyrën e kryetarit. Ti hapim rrugë komunës së Prizrenit, që të ketë mundësi të 

financohet nga zyra e BE-së. Përndryshe çështja është e mbyllur sa i përket 

financimit. Kjo është një çështje që lidhet me atë çka po dua me u përgjigj. Si 

projekt duhet me ndarë në tri faza. Është faza kur është ndërtuar objekti. Është 

faza kur është dorëzuar nga operatori ekonomik, deri kur kemi ardhur ne si 

menaxhment. Edhe është faze pasi që ne e kemi marr nënë menaxhim. Që do më 

thënë që janë krijuar probleme në implementim që është kontestuese ende. Është 

në përfundim e sipër zgjidhja, në mes operatorit,  komunës edhe BE-së. Sa i përket 

fazës së dytë. Prej shtatorit të vitit të mos gaboj 2012 deri në nëntor të viti 2015, 

të gjitha shpenzimet që janë bërë, janë bërë në kuadër asaj amullie që ka ekzistua 

në kuadër të qendrës. Ku aty kanë hyrë dhe kanë dal përmes disa vendimeve që 

ekzistojnë aty. Aty ka pas edhe operator lokale biznesi. Edhe janë krijua borxhe të 

mëdha të rrymës dhe të ujit. Pra i kanë shfrytëzua, kanë dal. Pa kriter hyrës edhe 



pa kriter dalës. Në atë kohë i vetmi operator që ka qenë, që ka bërë një veprim. 

Ndoshta në atë kohë ka qenë i qëlluar edhe tash po del që është i qëlluar. E që nga 

aspekti i elektro-energjetik që ka KEDS-i me ne. Është ndarë ora nga ‘’Doku 

Festë’’. Vetëm ‘’Doku Festë’’ e ka orën e ndarë para se me ardhur ne. Në kohën 

kur ka qenë edhe pas përfundimit të projektit. Çdo ndryshim i orës, që është quajt 

orë primare, a nuk e di, se nuk i takoj atij profili, nuk ka qenë e lejuar prej 

operatorit KEDS. Sepse regjistrohen si 66-ta, qenka njëfarë ore, të cilat i kanë  

kompanitë e mëdha, ose fabrika, me të cilat ne ende sot e kësaj dite ballafaqohemi 

edhe me çmimin që paguajmë. Çështja e rrymës duhet me u nda në këtë aspekt. 

Para se me ardhur ne kur e ka dorëzuar operatori edhe gjatë kohës kur u ndërrua 

operatori. Borxhet janë krye në atë kohë. Borxhet, komuna e ka pagua një pjesë të 

rrymës elektrike, që është krijuar nga 1 dhjetori 2015, deri në përfundim të vitit të 

kaluar. Edhe Drejtoria e Shërbimeve Publike ka pas kontakt me neve. Gjë që ka 

qenë e pamundur me i nda orët. Në esencë është problem edhe kur është ndërtua 

çështje e rrymës. Edhe kur është bërë regjistrimi i orës, sepse ora e ka një 

karakteristikë. Deri kur është paguar nga komuna. Që unë nuk e di, po është shumë 

e madhe. Nga Drejtoria e Kulturës, nuk e di kujt i takon kjo. Është paguar realisht 

shuma për me e regjistrua orën, sepse deri në atë kohë nuk është regjistrua fare 

ora. Ka ardhur si shpenzim, po kemi kërkuar me ditë shumën, për me qit në këshill 

dhe me miratua, sepse Këshilli është i komunës. Edhe ka pjesë ekzekutivi aty. Ka 

qenë çështje ditësh kur është bërë pagesa dhe është lëshuar rryma, se kemi pas 

problem me rrymën. Uji, gjithashtu është bërë problem, se nuk është pagur. Edhe 

prej asaj kohës kur e ka dorëzuar operatori, deri kur e kemi marrë ne. Sot e kësaj 

dite paguhet nga secili operator, shfrytëzimi për metër katror. Sepse ora s’mundet 

me u nda. Të punësuar gjithsejtë janë 3+1 të punësuar. Do më thënë dy 

koordinator, një punëtor ndihmës i natës dhe pastrues. Unë si drejtor i AZHR-së 

nuk jam i paguar prej këtij burimi. Komuna realisht deri më sot na ka përkrah, 

edhe ashtu e kemi me rregullore, sa i përket çështjeve procedurale, administrative. 

Financiarisht, financimin e vetëm e ka pas me rrymë, kur është paguar ajo pjesa e 

rrymës. Edhe një financim në mjete, në asete në komunë nga Drejtoria e Kulturës, 

e kaluar. Me disa asete që do të shërbejnë për me ngritë ndonjë ekspozitë, në 

kuadër të hollit aty. Këtu në këtë raport nuk përfshihen aktivitetet që bëjnë 

operatorët. Po numri i tyre është relativisht i madhe. Ne raportojmë në kuadër të 

aktiviteteve që ne i kemi në mandat. Nuk ka  lokale afariste, ka pas lokale afariste. 

Një lokal që vepron në kuadër të qendrës është në kuadër të një shoqate, e cila 

krijon të hyra nga aty. Secili operator merr përgjegjësi të veçantë. Por ne i 

këshillojmë cilave kritere duhet me ju nënshtruar. Për të hyrë në qendër ekziston 

një rregullore, të cilat duhet ti plotësojnë. Janë diku rreth 13 kritere. Nëse dikush 

tërhiqet, duhet me lajmërua një muaj më herët. Ai që donë me u paraqit për mu 

pranua, ne i tregojmë kushtet. Këshilli është ai i cili është për pranim. Ka borxhe 



që kanë operatorët ndaj neve. E që në kontratë shkruan që nëse i kalon kushtet 

limitet kohore. Po ne synojmë me shikua pak politikën evropiane, të negocimit 

ose të marrëveshjes ndërmjet palëve. Në mënyrë që mos të ketë probleme të 

ndryshme. Ka OJQ pasive, mirëpo pasiviteti është një diçka që  është pak problem 

matë, është në kuadër të mandatit të tyre që ata veprojnë. Ne nuk kemi rregullore 

se si ti heqim ose se si ti ndryshojmë OQJ-të pasive. Po çështjet i ngrisim në kuadër 

të këshillit. Edhe takimet që i mbajmë në këshill, do më thënë diskutohen gjërat 

nga më të ndryshme, të cilat ne si menaxhment nuk mundemi me i zgjidhë. 

 Alishani: Operator ekonomik ka ende. Në plato është Zuma, kafiteria është 

aktive. Me çfarë kriteri ka hy ajo aty, a ka kontratë, apo qysh?  

 Bytyqi: Lokali që gjendet në plato, funksionon në kuadër të shoqatës 

“Blegtori”. Veprimtarinë se si e kryen, është përgjegjësi e operatorit që ka hy aty. 

 Alishani: Po duhet me pas monitorim si menaxhment, sepse ju jeni 

përgjegjës për menaxhemenitin e këtij objekti. Edhe nëse dikush vjen aplikon si 

OJQ e bujqve, edhe hap një lokal përfitues, një kafiq. Atëherë ku është efekti i 

juaj si menaxhment, edhe ku është monitorimi i juaj në këtë kompleks.  

 Bytyqi: Ne kemi marr masa sa i përket këtij rasti. Ka pas ankesa edhe nga 

këshilli i kaluar dhe nga ky këshill. Ne i kemi adresuar kërkesat, dhe realisht kemi 

bërë vërejtje me shkrim. Edhe ka një afat kohor, kur duhet të ketë përgjigje. Do 

më thënë ne kemi marrë masat tona, për çdo vendim i cili ka të bëjë me operatorin, 

vetë është përgjegjësi e tij. Por nëse ngritët kjo si çështje, e cila është problematikë 

për dikën, diskutohet në këshill dhe merren masa. Sepse njëherë ka ndodh në të 

kaluarën kur e kemi thirr operatorin edhe i kemi bo të gjitha këto kritika, se si 

funksionon.  

 Alishani: Nëse shihet si problem, atëherë e ngrisim në komision. Por ky 

është problem. Kush e vlerëson si problem. Ju a jeni ata që duhet me vlerësua si 

problem. 

 Kryesuesi: Edhe nga ky këshillë është dhënë vërejtja që e ngriti si 

shqetësim znj. Alishani. Dhe se presim që operatori ti përmbahet kritereve me të 

cilat edhe ka përfituar. Është trajtua kjo çështje, është dhënë edhe paralajmërimi. 

Andaj ta shohim se si do të operoj ai operator. Faleminderit edhe përfaqësuesve 

të AZHR-së për raportin të cilin e dërguan këtu në Kuvend. Ndonëse ky raport 

nuk s’është obligativ që të v ije në Kuvend. Po e pamë të arsyeshme që për hire 

të transparencës, ta bijmë në Kuvend, ta diskutojmë këtu para anëtarëve. Se në 

fund të fundit aj kompleks është pronë e komunës së Prizrenit. Ndonëse nuk mund 

të menaxhohet nga komuna, për shkak se është edhe investim i BE-së. Dhe deri 

sa të zgjidhet kjo çështje, vendimi i Kuvendit të kaluar mbetet në fuqi. Pra, ku 



AZHR-ja ka përgjegjësinë e menaxhimit. Tani pa humbur kohë vazhdojmë me 

pikën e radhës. 

  

 Pika e pestë. 
Shqyrtimi dhe miratimi i Planit të Veprimit për Transparencë në Komunë, 

për vitin 2019. 

 

 E dini që ky plan veprimi është plan vjetor. Çdo vjet në Kuvend e 

diskutojmë edhe në fund pas prezantimit nga zyrtari për informim, z. Berisha 

hapim diskutim dhe në fund votojmë. I nderuar fjala është për ju.  

 

Ymer Berisha: Dokumenti që sot u është ofruar për diskutim dhe aprovim 

është hartuar dhe respekton korrekt sfondin ligjor, kërkesat e tij. Sfondin politik, 

publik e qytetar, ofron mundësi të barabarta për të gjithë dhe sfondin demokratik 

e plural të ideve në politikëbërje, me mundësi të avancuara për komunikim dhe 

ndërveprim me të gjitha palët e interesuara. 

Me këtë Plan Veprimi për Transparencë 2019-të,  përcaktohet funksionimi i një 

sistemi koherent dhe të koordinuar për komunikimin komunal me publikun, OJQ-

të dhe medien si promotor i të gjitha arritjeve tona të përbashkëta, përfshirë edhe 

seancën e sotme të punës, që e përcjell ashtu si realizohet te publiku edhe 

drejtpërdrejte madje, standard që nuk e kanë mundësitë të gjitha  komunat e 

Kosovës, ngase nuk kanë botë mediatike në territorin e tyre. 

 

Parimet e komunikimit 

 

Komunikim i hapur me publikun – Komuna siguron të gjithë se puna, 

aktivitetet, projektet dhe gjithë vendimmarrja është e hapur për publikun. Çdo 

informacion që nuk i nënshtrohet kufizimeve ligjore është publik. 

Komunikim objektiv dhe i paanshëm -  Komunikojmë në mënyrë objektive, të 

paanshme, profesionale dhe ofrojmë informacione të sakta dhe të besueshme për 

publikun. 

Komunikim i qartë, i përgjegjshëm dhe në kohë – Komuna i ofron publikut 

informacione të qarta, të konfirmuara dhe në kohë. Krijojmë marrëdhënie të mira, 

korrekte, profesionale e ligjore me mediet dhe publikun; 

 

Komunikimi përfshirës  - Komuna siguron që përmes komunikimit, t’ia 

mundësojnë publikut pjesëmarrjen aktive në hartimin e politikave dhe projekteve. 



Publikut i sigurohet e drejta për të shprehur pikëpamjet e tij dhe për të komunikuar 

me vendimmarrësit. 

 

Komunikim aktiv – Shërbimi i Komunikimit Komunal me publikun nxitë 

aktivitete të komunikimit në kohën e duhur, në mënyrë që publiku të informohet 

për të drejtat dhe përgjegjësitë e tij. 

 

Komunikim koherent – Komunikimi komunal me publikun duhet të jetë i 

vazhdueshëm dhe i koordinuar sipas modelit win-win 

 

 

Në mbledhjen e komitetit Politikë dhe Financa znj. Alishanin kërkoi që të 

përimtojmë detyrat dhe angazhimet e departamentit të komunikimit në komunën 

tonë dhe më kënaqësi po bëj përshkrimin e detyrave si në vijim. 

 

Zëdhënësi/ja i/e Komunës 
 

Zëdhënësi/ja i/e komunës emërohet nga kryetari/ja i/e komunës dhe shërben si 

këshilltar/e kryesor/e profesional/e lidhur me çështje të komunikimit për 

kryetarin/en dhe komunën. 

 

Zëdhënësi/ja i/e komunës është përgjegjës/e për sigurimin e prezantimit medial të 

aktiviteteve zyrtare të kryetarit dhe komunës, brenda dhe jashtë vendit; 

 

Zëdhënësi/ja i/e komunës do të punoj së bashku me njësinë/udhëheqësin e 

komunës për komunikim, për komunikim efektiv me publikun. 
 
Zëdhënësi/ja i/e komunës bashkëpunon rregullisht me Ministrinë e Administrimit 

të Pushtetit Lokal për të koordinuar aktivitetet e përgjithshme të komunikimit 

 

Komunikimi Publik në Komuna 
 

Komunat, në kuadër të fushëveprimit të tyre, sigurojnë struktura organizative 

adekuate për të komunikuar për publikun politikat dhe aktivitetet e komunës 

Zyra/njësia/ja  përgjegjës  për  komunikim publik në Komuna ka përgjegjësitë si 

në vijim: 
 

Koordinon dhe bashkëpunon me kryetarin/en e komunës, drejtorët e drejtorive 

komunale, si dhe kryesuesin/en e Kuvendit të Komunës, për të komunikuar 

politikat dhe aktivitetet e komunës për publikun; 



 

Koordinon dhe bashkëpunon me MAPL-në për të siguruar reflektimin e sfidave, 

nevojave, prioriteteve, si dhe raportimin e arritjeve të komunës në punën e saj; 

 

Përditëson, siguron qasjen dhe kredibilitetin e informatave në ueb-faqen zyrtare 

të komunës dhe menaxhon me llogarinë  elektronike  zyrtare  për komunikim me 

publikun. 

Kryen të gjitha përgjegjësitë e përcaktuara sipas legjislacionit në fuqi 

Komuna jonë, gjegjësisht njësia që udhëheq unë, angazhohet fuqishëm që të 

ushtrojë të gjitha përgjegjësitë,  funksionet, mundësitë dhe të drejtat të garantuara 

me LVL-në dhe ligjet tjera të aplikuara në Republikën e Kosovës, për të 

përmirësuar në vazhdimësi komunikimin, të rrisim besimin e ndërsjellë në mes 

komunës dhe qytetarit, të punojmë fort dhe të gjithë bashkë në arritje të reja, për 

jetë më kualitative dhe mjedis të qëndrueshëm jetësor për fëmijët, familjen dhe të 

gjithë ne. 

Të nderuar kuvendar çmoj dhe vlerësoj punën tuaj, të secilit veç e veç, në grupe 

politike e kudo tjetër, ju jeni përfaqësues të besimit politik qytetar në kuvendin e 

komunës sonë, ndaj ju ftoj që solemnisht, në unanimitet të plotë të votoni 

dokumentin që keni në shqyrtim sot dhe publikisht t’i tregojmë qytetarisë politike 

e intelektuale në Prizren e Kosovë, se politikat publike cilësorë gëzojnë përkrahje 

dhe mbështetje nga të gjithë, diversitetet (dallueshmëritë) organizative 

politikbërëse e partiake nuk janë pengesë në jetën institucionale por i japin frymë 

vepruese demokracisë vendimmarrëse.  

Me votën tuaj pro, ju nderoni punën tuaj, subjektin politik që përfaqësoni dhe 

qytetarin votues tuajin. 

Në fund farë kërkoj ndjesë nëse nuk i kam përmbushë pritjet tuaja me dokumentin 

e ofruar për miratim dhe vlerësoj shumë kohën tuaj të çmuar. 

Dhe në fund fare profesor Fatmir, ky produkt që ka ardhur nga komuna, është 

jashtë përkujdesit tim profesional, përndryshe do të dilte pa gabime. 

 Kryesuesi: Faleminderit z. Berisha për prezantimin. Jo çdo dokument 

duhet të shkoj në formën se si ka shkuar. Por sido çoftë jeni paraeksilancë kur 

vjen puna tek paraqitja dhe këto nuk mund ta mohojmë. Jeni i mrekullueshëm.  

 Ilir Baldedaj: Kur shkoj Ymeri se po kam qejf me pa. Ndoshta e keni 

problem ju që s’po gjeni rrugëzgjidhje. Nëse flasim Ymer të përgëzoj për 

dokumentin, se asnjë pikë dyshimi nuk e kemi për punën tënde. Por nëse sot 

flasim për transparencë të njëvjeçari të kësaj qeverisje, besoj se veç një facebook, 



edhe ai kur ju ka thye në 12 të natës, po mbahet Zambakuk edhe s’po mbahet 

Zambaku. Ka dal të nesërmen se s’po mbahet. Besoj që komuna ka dështua, edhe 

kjo qeverisje ka dështua në transparencën komunale. Sepse njëherë e ka emërua 

një zëdhënëse edhe ajo u largua. Ka ardhur një tjetër tash, s’po di, sot po ia dëgjoj 

emrin. Po s’ka rëndësi unë a  e di. Është me rëndësi qytetaret ta dinë. Dhe asnjë 

komunikim, qoftë në media qendrore, qoftë në mediat lokale, të zëdhënësit të 

komunës, deri më sot nuk e kam pa. Nëse mendojmë se transparenca është vetëm 

facebooku  dhe instagrami, besoj që kjo është një dështim i qeverisje. Se ndoshta 

këta e kanë pa për të qeverisur nëpërmes facebookut është mjerim i transparencës. 

Aq më keq kur edhe në facebook , veç shkruhen fjalë. Edhe del që nuk mbahen 

premtimet që janë dhënë. Besoj që në atë rregulloren Ymer e ke paraparë që mos 

mbajtja e fjalës publike, duhet të kërkohet kërkim falje. Sepse një vit më parë të 

kemi parë në këtë foltore edhe sot po të shohim. Jo  pse dikush thotë Ymeri është 

i PDK-së, i kujtdo qoftë. Por ne po flasim si profesionist, në këtë fushë. Po këta 

që kanë ardhur në pushtet, nëse nuk donë me të pa në televizor është mirë këshillat 

mi marr prej teje. Sepse beso të kishte qenë kryetari i komunës i nivelin tendë, 

këtu asnjë problem, asnjë pikë me kalua nuk e kishte pas. Se lere më, këta kanë 

problem  nganjëherë edhe për rendin e ditës. 

 Kryesuesi: Ilir unë uroj që kjo akuzë që ja bane Ymerit, që është anëtarë i 

PDK-së, nuk qëndron. E dinë që me ligjin e Shërbimit Civil nuk lejohet shërbesë 

civil me pas përkatësi partiake. Z. Berisha, unë kisha thënë me bo një reagim edhe 

me mohua këtë gjë, publikisht. Sepse vë në pikëpyetje kriteret e përcaktuara me 

ligj.  

 Skender Sallauka: Ne e kemi përpara një dokument si asamble, që është 

plan i veprimit për transparencë. Këtë e kemi analizuar, me thënë të drejtën i kam 

vërejtjet e mia. Unë sinqerisht po ju them se këtë plan të veprimit për transparencë 

nuk guxoj me votua. Për veçse nëse përmirësohet dhe rregullohet për mbledhjen 

tjetër, po nuk ka kurrfarë problemi. Ky nuk i plotëson standardët. Unë më thënë 

të drejtën edhe para se me fillua mbledhja, bisedova pak. Këtu nuk janë përfshi 

shumë gjëra përmbajtjesore. Një element p.sh. është mënyra e shfrytëzimit të 

buxhetit nuk është e përfshirë, kryetarit, drejtorëve. Që kanë shumë interes 

qytetarët e Prizrenit për me ditë. Por edhe shumë elemente tjera në këtë plan. Tash 

ne këtë plan kemi me votua. Edhe këtij plani ka me iu përmbajt ekzekutivi. Nesër 

ne si asamble, kemi mi thënë vërejtjet tona, qysh i dha në këtë moment Iliri për 

transparencë. Vërejtjet i jep si asamblist në bazë të këtij plani. Ti sot po e voton 

këtë plan, edhe këtij plani ka me iu përmbajt dikush. Pse po e votomë ne, për 

kënd. Në qoftë se ai i përmbahet. Këtu nuk ka afate kohor. Tjetra, qysh e ka shkrua 

po e lexoi. Vlerat e rregullta të Kuvendit komunal, të komiteteve etj. Mbledhjet e 

jashtëzakonshme të Kuvendit komunal, konsultimet publike. S’është objektivë 



kjo, qysh me votua unë këtë. Objektivë mundem me qenë, ky ka dashtë me kursye 

kryetarin, Ymeri. Publikimi i shpenzimeve financiare të kryetarit. E qetë 

aktivitetin mënyrën e publikimit, një fletushkë, një ueb-faqe. Afatet kohore, duhet 

me qenë një muaj, tre muaj, njëvjeçarë. Përgjegjës, kush ka me qenë, zyra e 

kryetarit, ose institucioni tjetër. QKMF-ja, Drejtoria e Arsimit, Drejtoria e 

Kulturës. Edhe në fund e shkruan koston. Sa ka me kushtua ky plan. Unë i thash 

edhe më herët. Jo, thotë mbledhjet janë objektivë. Ne mbledhje edhe sot jemi 

duke mbajt. Kjo nuk është objektivë o zotëri. Mbledhja është obligim ligjor. Po 

në qoftë se ti në kuadër të transparencës, e mbanë një mbledhje, që ti e prezanton, 

edhe je transparent, edhe tregon transparencë para qytetarëve. Atëherë quhet 

aktivitet i yti. Se në fund të fundit ti ke me dhënë, e ke objektivë prapë 

transparencën. Po ai është lloj aktiviteti, veprim që e bënë ti. Një veprim ose një 

aktivitet tëndin, për me arrit te transparenca. Tash unë këtu nuk e shoh, ti 

objektiven e qetë vetë, p.sh. publikimin e kontratave, e qetë objektiv. Kryesues, 

thash unë pajtohem në qoftë e përmirësohen me këtë standard. Qitet objektiva, 

aktiviteti, afatet, përgjegjës institucioni edhe kostoja. Me këto isha pajtua. Këto 

tjerat pa pas një objektiv, pa pas një afat kohorë. Qysh ti si asamblist si kuvend 

ke të drejtë më pyet   një drejtor, ose një kryetari, ose një kryesi. Mi thënë pse se 

ke realizua tremujorin e parë, këtë transparencë. Thotë ngadalë prit, se ka të drejtë 

me thënë, se të tregoj në nëntor, në dhjetor të tregoj. S’po di sa jam i qartë. Vetëm 

a fatet kohore, aktivitet, edhe përgjegjës. Cili institucion ka me raportua në afatin 

e parë në afatin e dytë, tremujorin e tretë.  

 Kryesuesi: Po pajtohem me pjesën, që në të ardhmen në kuadër të planeve 

të tilla të veprimit të parashihen edhe këto informacione më të sakta, pse jo të 

përfshihet edhe kostoja buxhetore. Kjo gjë do të ishte shumë edhe më informuese 

për anëtarët e Kuvendit. Edhe shumë një plan veprimi i cili do ishte më i qartë 

edhe do të matej më lehtë, kur vije puna e përfundimit të vitit. Kështu që po 

pajtohem me këto çështje. 

 Alush Shala: Kolegu jonë u mundua mi përfshi ato pikat më të 

rëndësishme. Po besoj edhe po shpresoj që ka ndikua te secili kuvendarë edhe veç 

e veç. Prandaj mirë është me dal prapë këtu, sponsorisuesi i këtij dokumenti. Ose 

le ta merr zotimin që do të inkorporohen të gjitha këto kërkesat, që po i llogarisim 

edhe të nevojshme edhe ligjore. Përndryshe, nuk është mirë që një dokument i 

rëndësishëm për një komunë mos to votohet. Po jemi të detyruar ndoshta me marr 

një veprim jo çfarë kemi dëshirë.  

 Kryesuesi: Teknikisht tash e kemi të pamundur me ndryshua përmbajtjen 

e objektivave. Por le të jetë sugjerim për herën e ardhshme që me na ardhur. Sepse 

vitin që lamë pas ne votuam pak a shumë një formë të tillë, se si është. Kështu që 

po e hedhë në votim. Grupet parlamentare le të deklarohen, sigurisht me votë. 29 



jemi prezentë në sallë, e e hedh në votim planin për transparencë për vitin 2019, 

kush është për? 

          Për? – 21. 

 Kundër? – S’ka. 

 Abstenim? – 7. 

Konstatoj se me 21 vota për, asnjë kundër, 7 abstenime miratohet Planit të 

Veprimit për Transparencë në Komunë, për vitin 2019. 

 

 Pika e gjashtë: 

Informatë mbi Raportin financiar për Politikat Zhvillimore për lloto 

I-K.F. “Liria”, lloto II-K.B. “Bashkimi” dhe lloto III-Teatri i Qytetit “Bekim 

Fehmiu”, për vitet: 2015,  2016, 2017 dhe 2018. 

 

Për këtë pikë i kemi të ftuar edhe koordinatorët për sport të komunës. Ju e 

dini që në mbledhjen e fundit e lamë që të vazhdoj kjo pikë për këtë mbledhje. 

Dhe se Kuvendi do të pajiset me informacione më të sakta në lidhje me raportet 

financiare për këtë pikë. 

Lulzim Ibri: Raporti financiar për politikat zhvillimore të kulturës, rinisë 

dhe sportit, lloto I, lloto II, lloto III për vitet 2015, 2016, 2017 dhe 2018. Projekti 

politika zhvillimore lloto I, lloto II, lloto III, ka lindur si një nevojë e 

domosdoshme për të mbështetur financiarisht, fillimisht klubin e futbollit “Liria”, 

pastaj edhe klubin e basketbollit “Bashimi” dhe teatrin profesionist “Bekim 

Fehmiu” të qytetit të Prizrenit. Pas një gjendje jashtëzakonisht të vështirë 

financiare dhe buzë ekzistencës, me vendim të Kuvendit komunal, klubi 

futbollistik “Liria”, merret nënë patronatin dhe menaxhimin e Kuvendit komunal. 

Për udhëheqës caktohen tre anëtarë të Kuvendit komunal, Masr Shala, tash i 

ndjerë, Qemal Krasniqi nga LDK-e dhe Enis Subi nga KDTP. Të cilët gati për dy 

vjet e udhëhoqën klubin. Pastaj angazhimi orientohen me formimin e organeve të 

klubit të futbollit “Liria” dhe të klubit të basketbollit “Bashkimi”. Formohen 

kuvendet e klubeve, kryesit dhe zgjidhen kryetarët e klubeve. Njëkohësisht edhe 

shtëpia e kulturës dhe teatri profesionist, kanë qenë me probleme financiare. Dhe 

kështu Kuvendi komunal këto dy institucione i fuzionon dhe i bashkon në një. 

Nënë udhëheqjen e teatrit profesionist. Duke mos pasur mundësi tjetër financimi, 

aprovon projektin politikat zhvillimore të kulturës, rinisë dhe sportit. Duke 

autorizuar bordin e asamblesë komunale mbi menaxhimin e objekteve sportive 

dhe kulturore, që merret me këtë problematikë. Bordi i asamblesë komunale, 

fillimisht ka pasur 11 anëtarë. Pastaj më vonë reduktohet në 5 anëtarë. Kanë qenë 

përfaqësues të PDK-së, i LDK-së, i komunitetit turk dhe i AAK-së. Në vitin 2015, 



për lloto I janë ndarë 150.000 €, për lloto II janë ndarë 40.000 €, për lloto III janë 

112.000 €. Gjithsejtë 302.000 €. Në vitin 2016, për lloto I janë ndarë 130.000 €, 

për lloto II janë ndarë 130.000 €, për lloto III janë ndarë 100.000 €. Gjithsejtë 

360.000 €. Në vitin 2017 për lloto I janë ndarë 200.000 €, për lloto II janë ndarë 

180.000 €, për lloto III janë ndarë 130.000 €. Gjithsejtë 510.000 €. Dhe në vitin 

2018, për lloto I janë ndarë 230.000 €, për lloto II janë ndarë 220.000 €, për lloto 

III 60.000 €. Përsëri 510.000 €. Për zhvillimin e aktiviteteve, krijojnë edhe të hyra 

tjera, nga donator, sponsor, reklama, shitja e biletave etj. etj. Përveç teatrit që nuk 

ka sponsorizime. Fal këtij përkushtimi dhe mbështetje të komunës, teatri 

profesionist i qytetit tash e sa vite është një ndër teatrot më të suksesshme dhe më 

mirët në Kosovës dhe jo vetëm. Duke u dekoruar me shumë çmime të ndryshme. 

Klubi “Bashkimi” vitin e kaluar ka arritur suksesin më të madh të vetë në 

Kosovës, duke u shpallur kampion i Kosovës edhe duke qenë në finale të ligës 

ballkanike. Ndërsa klubi i futbollit “Liria” vitin e kaluar është rëndit e pesta në 

renditjen tabela të super ligës të futbollit të Kosovës. Sivjet ka pak vështirësi. Por 

shpresojmë që deri në fund të kampionatit të arrij synimet e veta.  

 Ilir Gashi: Në bazë të dokumenteve që i kemi marrë para fillimit të 

seancës, pra me imeil, unë pata rastin pak ti shikoj ato. Kam vërejt se tek teatri në 

lloto III 2018, është linja me nr. 11 dhe linjë me nr. 20 ku shkruan pagat, në vlerë 

prej 27.104 €. Dhe me përshkrim për muajit janar-maj 2018. Përse është shënuar 

dy herë njëjtë. 

 Ibri: Është gabim teknik. 

 Gashi: Ama në fund pastaj bilanci po del ndryshe. Një pikë që vlen për 

“Bashkimin”, “Lirinë” edhe Teatrin. Pse nuk kanë auditim për çdo vjet. Sipas 

materialit qe na keni dërguar, nëse nuk ka ndonjë ndryshim këtu, në hart kopi, 

figuron se auditimi është bërë për lloto I në vitin 2018, për periudhën 1 janar deri  

më 31 maj. Dhe auditimi është bërë për lloto I për vitin 2017. Ndërsa për vitet 

tjera të raportuara nuk kishte raportim. Për “Bashkimin” nuk kishte fare, as për 

Teatrin nuk kishte. Besoj që auditimi do të na lehtësonte mjaft punën të vlerësimit 

të harxhimit të parasë publike. Sa i përket raportit të klubit “Liria”. E kam një 

pyetje që kërkoj sqarim. Te raporti financiar i vitit 2018, për periudhën janar-maj, 

po shënon të hyrat nga Villa 900 kontrata ushqimi 7.751 €. Nuk e kam të qartë se 

si është bërë kjo e hyrë nga një restorant. Pastaj te shpenzimet është pika nr. 13 

dhe pika nr. 31. Pika nr. 13 thotë shkuarja  Durrës dhe Golem përgatitjet dhe i jep 

shpenzimet 11.487 €. Ndërsa në pikën 31. sërish thotë përgatitjet në Durrës 6.200 

€. Dhe kjo është për të njëjtën periudhë pra janar-maj. A është shkuar dy herë në 

përgatitje, apo si qëndron, nuk e pata të qartë. Për atë po e bëjë këtë pyetje. Pastaj 

vërejtja që shpenzimet e ushqimit dhe të pijeve,  në total janë gati 15.000 €. P.sh. 

për janar-maj 2018, janë 11.334 €. Ndërsa për periudhën qershor në fund të 



dhjetorit janë 3.518 €. Pra brenda vitit po bëhen gati 15.000 €. Pra, pse është kaq 

shumë e lartë për ushqime. Cilat janë ato evenimente ku është bërë kaq shumë 

shpenzime. 

 Behar Begaj: Propozoi që të vjen kryetari i klubit të “Lirisë” z. Iljaz Iljazi 

dhe të raportoi lidhur me ecurinë e çështjes, e cila e preokupojnë klubin e “Lirisë”. 

Pasi që edhe unë jam vet jam pjesë e sportit të klubit të futbollit “Vëllazëria e 

Zhurit” dhe e dimë shumë më mirë se sa disa të tjerë, se çfarë ecurie ka klubi. Sa 

i përket “Lirisë” ne po e shohim më të vërtetë se është në krizë. A do përkrahje, 

normal që do përkrahje. Jo vetëm “Liria”, po unë mendoj që duhet mi përkrah të 

gjitha aktivitetet sportive e kulturore, të cilat janë në Prizren. Unë mendoj se 

mjetet të cilat janë nda për vitin 2018, më të vërtetë janë shumë pak në krahasim 

me shpenzimet që dalin nga një klub. Kisha kërkuar që kjo të shqyrtohet edhe 

njëherë, dhe ky buxhet të rritet për vitin 2019, mund të them të dyfishohet. 

 Ilir Baldedaj: Për, që ky pushtet e ka degradua “Lirinë” dhe “Bashkimin” 

ajo nuk donë koment. Nga matrapaz të ndryshëm të quar nga anëtarë të partive 

politike dhe të politizimit të skajshëm të klubit “Liria”. Tregon rezultati i këtij 

klubi se ku është sot. Po edhe të klubit “Bashkimi”, nga një kampionat botërorë. 

Është degradua në shkallën më të ulët të mundshme sot. Kjo jo për fajin e tyre, 

por për fajin e kësaj keq qeverisje, të këtyre njerëzve të pa ditur. Që nuk dinë as 

të menaxhojnë as një klub më të vogël, e lëre më ta menaxhojnë qytetin e 

Prizrenit. Ky Kuvend në një kohë ka marrë vendim, që këto klube ti financoj me 

buxhetin e taksave të qytetarëve të komunës së Prizrenit. Unë i kisha bo thirrje 

këtij Kuvendi, që ta merr një vendim, ta formoj një komision, dhe të hiqen barrë 

këto klube, nga buxheti i komunës së Prizrenit. Sepse askund në botë, as në 

regjion, asnjë klub nuk e financon komuna. Klubet shkojnë në privatizim apo 

çfarëdo forme që e zgjedh ky kuvend, është mirë. Sepse barra i bije taksave të 

qytetarëve të komunës së Prizrenit. Ndërsa këtu manipulojnë militantët e 

subjekteve të koalicionit në pushtet. Është mirë edhe kryesuesi, edhe ju 

kuvendarë, me mbështetë me formua një komision, që njëherë e përgjithmonë të 

hiqet kjo barrë. Se në të gjitha legjislaturat e kaluara ka pas telashe. Bile në 

mandatin e kaluar ka pas edhe anëtarë të Kuvendit në një komision mbikëqyrës 

për klubin “Liria” dhe “Bashkimi”, ka qenë Qemal Krasniqi dhe Arbër Rexhaj 

nga LVV-sje në atë kohë. Dhe njëri prej tyre ka dhënë dorëheqje për shkak 

pakënaqësive në atë klub. Paramendoni ne votojmë buxhetin për ta. Menaxhmenti 

aktual i “Lirisë” drejtori, kuvendarin e fyen, i thotë matrapaz. Paramendoni çfarë 

kulture ai person dhe si mund ta udhëheq “Lirinë” ai. Unë po besoj që edhe 

kryetari i komunës, edhe kjo asamble, ka me ditë me marrë një vendim meritor 

për të gjitha klubet. Sepse sinqerisht tërë këto mjete të taksapaguesve të 



qytetarëve të Kosovës janë shpenzua. Edhe kur e shohim rezultatin, vërtetë duhet 

me e pyet vetveten a e meritojnë këta njerëz me i mbështet apo jo. 

 Karanfil Haxhillari: Më gjithë se unë prita që përfaqësuesit e këtyre tri 

llotove do të vinë do të raportojnë. Por z. Lulzim po të bije tash. Unë kam disa 

shqetësime të aktorëve për Teatrin e Prizrenit, që si  përfaqësues i qytetarëve nuk 

kam qare pa i thënë. P.sh. në qoftë se vërejmë raportin financiar më të vërtetë ka 

disbalanca të mëdha. Dhe në këtë rast p.sh. në vitin 2017, shfaqja ‘’Armiku i 

popullit’’ ka marrë shpërblim nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, si 

shfaqja më e mirë. Në shumë diku 2.000 – 2.100 €. Mjete të cilat janë ndarë për 

aktorët e shfaqjes. Por që ata aktorët asnjë cent nuk e kanë marrë nga ky 

shpërblim. Pastaj është shfaqja ‘’Pinoku’’ për fëmijë. Janë shfaqur afër 18 repriza 

pa premier me nxënësit e shkollave fillore. Ku të gjithë e dimë që çmimi i biletës 

ka qenë, në qoftë se 18 shfaqje realizohen dhe nga një euro për nxënës bëhet 

pagesa. Do më thënë janë mbledhur diku 6.900 €. Dhe në vendet se  qysh është e 

paraparë edhe me kontratë. Në këtë rast po ashtu asnjë cent nuk është shpërndarë 

aktorëve. Pra, këtu po shohim definitivisht një keq menaxhim të drejtuesve të 

Teatrit. Është pastaj edhe puna tjetër, që në fillim të vitit 2018 janar, shkurt, mars, 

thuhet që edhe ju si drejtori më sa e di i keni faktet. Që komuna i ka ndarë paratë 

për aktorët. Por 32.000 €, janë marrë nga xhirollogaria e teatrit dhe janë 

shpërndarë në vende tjera. Po aktorët e teatrit për tre muaj nuk i kanë marrë këto 

paga. Po ashtu kam pas disa pyetje për drejtorin e teatrit. P.sh. sa janë mëditjet 

për aktorët në qoftë se shkojnë në ndonjë qytet tjetër, apo jashtë vendit. Por kurrë 

nuk është zbatuar ligji. Dhe gjithmonë i është thënë sa ju ka tek drejtorit me ju 

dhënë aktorëve atë shumë me nga dhjetë euro. Pastaj ka edhe tentime tjera të cilat 

janë shqetësime të aktorëve. Ku në festivalin e teatrove 2018, aktorëve ju janë 

dorëzuar dy lista të nënshkrimeve për mëditje. Pra, kjo ta jep një arsye më tepër, 

që në listë në qoftë se nënshkruhet, paratë e listës së dytë ku shkojnë. Dhe në fund 

e kam një shqetësim për të gjithë, duke e ditë që aktorët e teatrit të Prizrenit, kanë 

edhe ata familje. Por gjithmonë mbeten në ankth, çka do të ndodh vit pas viti me 

të ardhmen e tyre për pagat. Sepse edhe ata duhet të paguhen. Por me këto zhagitje 

dhe keq drejtim të teatrit, më të vërtetë janë të shqetësuar edhe aktorët. 

 Dafina Alishani: I nderuar edhe në KPF, e ngrita këtë çështje. Dhe dua ta 

përsërisë këtë pyetje. Po e shoh që ka marrëveshje në mes Teatrit dhe  të KF 

“Lirisë”, ku ka bërë ndihmesë klubeve tjera sportiste. Teatri ka bërë 30.000 €, 

mbështetje financiare për klubet tjera sportive dhe është arsyetuar si mbështetje 

sportive. Si është e mundur të bëhet një marrëveshje e tillë, kur ky lloto është i 

ndarë për teatrin dhe nuk është i paraparë për klubet tjera. Si nuk është monitoruar 

kjo. Është e njëjta marrëveshja mbi huazimin e mjeteve financiare në KF “Liria”. 

Do më thënë është përdorur e njëjta metodë. Ku KF “Liria” ka dhënë huazim 



klubit të mundjes të Prizrenit. Po ashtu këtu raporte në vitin 2016, është bërë një 

raportim i përgjithshëm, pra jo i detajuar. Vetëm për çdo muaj është arsyetuar 

financiarisht, sa është bërë harxhimi. Si është e mundur që e keni pranuar këtë si 

Drejtori e Kulturës. Nuk është raportim me rrumbullakuar një muaj edhe me 

thënë, raportimi i këtij muajit me kaq. Çka kanë përfshirë ato shpenzime. Ato 

duhet të detajizohen. Edhe sinqerisht, dua të them se me këtë raportim si kanë 

arrit të marrin prapë këtë shumë të madhe. Edhe një çështje. Rifreskimi i ueb sajtit 

i klubeve futbollistike. Vetëm për kureshtje hyra ti shikoj. Nuk ka kurrfarë 

rifreskime, as nuk janë aktive këto ueb sajte. Për të hyrat, si nga biletat edhe si 

nga qiradhënia e këtyre vendeve. A ka ndonjë raportim më të detajizuar edhe për 

këto çështje, sepse ka të hyra të shumta, por nuk ka pas ndonjë monitorim. Dhe a 

do të vazhdoj kjo dhënia e huadhënies në klube tjera sportive. Edhe një gjë tjetër 

këtu, kthimi i huazimit në biznese private, të cilat janë marrë. Disa këtu, të cilat 

janë përmendur në raport. Unë personalisht i njoh dhe i kam pyetur. Dhe nuk 

qëndron fakti që i janë kthyer këto huazime. Si mund të na jepni një fakt që janë 

kthyer këto huazime. Sepse edhe bizneset private me një mirësi apo me një vullnet 

të mirë kanë ndihmuar këto klube. Edhe nuk kemi të drejtë as klubet, po as ne me 

i zhgënjye këta. Sepse do të kemi klube tjera, të cilët prapë do të shkojnë do ti 

trokasin këto dyer. Dhe keq menaxhimi i këtij lloji të huadhënies do të ndikoj në 

të keq për klubet tjera. 

 Dafina Bllaca: E përshëndes raportin e “Lirisë” për llogaridhënien rreth 

shpenzimeve. Edhe pse shqetësimi im si kuvendare dhe si qytetare e Prizrenit, 

mbetet politizimi i skajshëm i çdo institucioni. Adhuruesit e sportit si dhe 

qytetarët janë tejet të zhgënjyer me degradimin e sportit. Që është bërë në këtë 

qeverisje, nëse mund ta quaj ose faktikisht edhe mundem ta quaj qeverisje 

interesash. Mendoj që me sport nuk mund të merret askush që nuk e do sportin. 

Dhe nuk ka talent apo njohur rreth sportit. Kjo është edhe arsyeja pse “Liria” 

është në krizë dhe shihet gjendja e tanishme. Andaj, kishte me qenë mirë të 

ndalemi me këto degradime, keqpërdorime dhe mashtrime dhe të mendoni e të 

punoni në të mirë të sportit. E jo të emërohen apo të punësohen në klubin “Liria” 

persona të politizuar vetëm pse është militant i Nismës apo koalicionit qeveritar.  

 Alush Shala: Sinqerisht i thanë thuaja të gjitha kolegët para meje. Duke 

filluar nga Ilir Gashi, Dafina dhe të tjerët. Që deshëm apo s’deshëm duhet ti 

përkrahim, se ishin pyetje me vend. E kemi pa një auditim që ishte shumë i 

shkurtër dhe i pjesshëm. Dhe mua po më intereson pse është bërë i pjesshëm. Së 

paku të ishte bërë për një vit. Ose pse është bërë vetëm për “Lirinë”, dhe nuk 

është bërë edhe për të tjerët. Edhe në KPF, e kam bërë një kërkesë. Dua ta di 

gjithsejtë të hyrat sa janë për secilin veç e veç. Duke filluar prej klubit “Liria”, te 

“Bashkimi” e të Teatrit profesional. Sa para konkretisht dalin nga buxheti i 



komunës. Dhe sa janë grumbullimi i mjeteve vetanake. Duke marrë parasysh këtu 

edhe donacionet e ndryshme, kompanitë, apo individ të vullnetit të mirë. Është 

ndoshta me rëndësi jo vetëm për mua por edhe për kuvendarët, për të gjithë 

dashamirët e sportit. Të dihet sa është numri përbërës i  personelit. Po e marrim 

shembull prapë “Lirinë”. Përpos sportistëve edhe sa menaxhues edhe sa anëtarë 

të bordit paguhen nga taksat e buxhetit të shtetit. Nëse ka mundësi këtë raport për 

ta kompletuar, e shtyni për në mbledhjen e radhës, në mënyrë të na jepni 

informata të sakta. Edhe i nderuari Lul, nuk e di a ka ndonjë kuvend të komunës, 

që kërkohet raport për katër, pesë vjet. Dhe nëse raportohet për katër, pesë vjet 

për këto shumë pak të rëndësishme. Atëherë pse mos të raportohet edhe për gjërat  

tjera, çka kemi veprua për dhjetë vjet, që kemi qenë në pushtet. Nëse është 

tendencioze nuk është mirë, sepse  ne nuk duhet as ti fyejmë as menaxherët e 

klubeve sportive, as vetë sportistët. Nëse doni me gjet fajtorin. Unë mendoj që as 

ju as ne këtu nuk mundemi me gjet fajtorin. Fajtorin mundet me gjet për çdo 

çështje prokuroria, gjyqësia, policia. Dhe ne nuk është mirë as ti fyejmë ata që 

kanë menaxhua, as këta që janë duke menaxhua. Po ata që e keqpërdorin pozitën 

e vetë, mirë është le të përgjigjen. 

 Petrit Hoxhaj (LDK): Gjatë shtjellimit të këtij raporti të “Lirisë”, kishte 

qenë e udhës që të kishte qenë prezent edhe kryetari i këtij klubi. Mirëpo pasi që 

nuk është atëherë përgjegjësia mbetet mbi drejtorinë që e mbikëqyrë këtë. Unë e 

pash që të hyrat nga qiraja prej antenës së Ipkos është 600 €, për gjashtë muaj. 

Ku ne veç e dimë që Ipko, antenat nëpër fshatra që i ka pas, i ka pagu 1.500 deri 

2.000 € në muaj, nëpër fshatra. Ndërsa këtu në qytet 100 € në muaj, po më duket 

shumë absurde. Ndërsa në bazë informatave që kemi gjatë vitit 2018 “Liria” ka 

marrë 300.000 € prej Kuvendit komunal. Edhe të hyra tjera prej donatorëve dhe 

bizneseve. Dhe rezultati i këtij klubi, dita ditës është duke u degradua. Shqetësim 

tjetër është që shpenzimet e pagave për prill-maj, janë 16.563 € për lojtarët e huaj. 

Ndërsa lojtarët tonë, të qytetit të Prizrenit, shkojnë luajnë për Istogun, për 

Prishtinën. Ka edhe të atillë që shkojnë në botën e jashtme. Çka është duke 

ndodhur, që ne shkojmë marrim lojtarë të huaj, që as nuk e dimë se a janë lojtarë, 

a s’janë. Po i marrim po i përgatisim kah pesë, gjashtë muaj. Se është normal se 

ai ka mu mësua me shutua. Kështu që sinqerisht është shqetësuese, që lojtarët e 

huaj, ne ti financojmë. Ndërsa lojtarët e qytetit të Prizrenit janë duke ik prej 

“Lirisë”.  

 Mimoza Bushrani: Sa i përket raportit financiar të klubit “Bashkimi”, ka 

mjaftë parregullsi në këtë raport. Këtu shihet ashiqare që ka keqpërdorime të 

mjeteve financiare. Siç jam e informuar, kanë mbet borxhe të mëdha të 

papaguara. Në muajin gusht të vitit 2016, DKRS-ja kishte ndarë një shumë prej 

30.000 € klubit basketbollistik “Bashkimi”, për projektin promovimi i sportit 



përmes aktivitetit sportiv. Ku bartës kryesor ka qenë klubi “Bashkimi”, i cili 

përmes një memorandum bije dakord me organizatën KVRL, Këshilli i veprimit 

rinor lokal. Për realizimi e këtij projekti. Në këtë raport unë nuk vërejtja që 

figuron kjo shumë. Këtu ashiqare e keni degradua komplet e keni shkatërrua 

“Bashkimin”. Unë mendoj që duhet të bëhet një auditim i tërësishëm i klubit 

basketbollistik “Bashkimi”. Gjithashtu edhe Teatri i qytetit ka keqpërdorime e 

parregullsi. Shumë vendime janë marrë nga vetë drejtori z. Fetah Paçarizi, duke 

bërë edhe nepotizëm të njëanshëm. Duke punësuar edhe familjar e njerëz pa 

konkurse e pa kritere. Është shembulli i punëtorit Murat Javori, punëtor teknik në 

Teatër, i punësuar pa konkurs dhe familjar i Fetah Paçarizit. Gjithashtu është edhe 

Kaltrim Balaj, drejtues i skenës i punësuar pa konkurs. Dyshohet që ka edhe 

keqpërdorime të buxhetit. Edhe propozoj që të rishikohen edhe analizohen 

kontratat mbi vepër e faturat e shpenzimeve të këtyre projekteve. Shërbëtor i dy 

zotërinjve, vigjilje, muaji i mjaltit, mbledhje në parlament, art i komedisë, të 

drejtët, armiku i popullit, ata që ikën, Roberto Zuko dhe kukullat. Gjithashtu 

propozoj që të rishikohet dhe të analizohet edhe kontrata mbi vepër të gjithë 

pjesëmarrësve në këtë projekt, siç janë kostumografia, skenografia, asistenti. Po 

ashtu të analizohen edhe faturat e shpenzimeve të skenografisë, kostumografisë, 

rekuizitave dhe shpenzimeve tjera. Shembull konkretë është që një kostumografe 

paguhet në vlerë prej 3.000 €, ose më pak ose më shumë. Me cilën rregullore 

vlerësohen shuma e honorarit të kostumografisë, ose skenografisë, ose të aktorit, 

aktores, regjisorit, regjisores. 

 Haziz Hodaj: Ne së pari duhet me qenë korrekt me vetveten, me Kuvendin 

këtu. Krejt kjo çka është bërë, që katër, pesë vite. Prej se mbështetet në këtë formë 

edhe sporti edhe kultura edhe këto klubet që u përmendën, janë jashtë ligjit. Është 

e vërtetë që edhe klubi “Liria” edhe klubi “Bashkimi” edhe Teatri i qytetit, edhe 

klubet tjera janë asete të rëndësishme të qytetit të Prizrenit. Andaj është kërkuar 

forma si të financohen dhe është gjet kjo formë. Mirëpo, kjo mënyrë e financimit 

nuk do të thotë që, nuk do duhej të ishte më korrekte edhe në raportet e tyre. Po 

edhe në kontrollet që duhej ti bënte ky Kuvend. Siç është e vërtete unë edhe në 

legjislacionin e kaluar edhe në fillim të këtij, kam kërkuar që të krijohen borde. 

Të cilët do të jenë në kontakt edhe në kontroll të çdo lëvizje dhe çdo shpenzimi 

që i bëjnë këta shpenzues të buxhetit të komunës së Prizrenit. Prandaj, unë nuk 

dua me hy në detaje rreth këtij raporti. E thash në fillim të mbledhjes, nuk do 

duhej. Sepse këto prej vitit 2013 kanë pas pothuaj të gjitha partitë që janë 

përfaqësues edhe në mandatet e kaluara. Dhe për çdo vit ne kemi pas raporte të 

subjekteve financiare. Sepse kanë pas obligim ndaj Kuvendit të komunës ti 

raportojnë. Sikurse që duhej të raportohej më detalisht për vitin 2018. Dhe do 

duhej të ishte ky bordi pastaj mbikëqyrës, ky bordi që do ta kontrollonte çdo 



shpenzim çdo detal të këtyre mjeteve financiare që janë akordua nga Kuvendi i 

komunës. Iliri tha me marrë vendim, mos mi financua. Jo, kjo do duhej kur është 

debatua për buxhetin do duhej të hiqen, ose mos të debatohet për këtë pozicion 

buxhetor. Përndryshe tash është çdo gjë e kryer. Mirëpo, ne do duhej, rishikimi 

vjen në qershor. Ramushi bënë vaki se len prapë rishikimin në qoftë se është aty. 

Kështu që do duhej sa më parë ti formojmë këto borde, që do ti mbikëqyrnin edhe 

klubin futbollistik “Liria” edhe “Bashkimin” edhe Teatrin. Dhe këto sigurisht që 

do ta zvogëlonin pastaj punën e Kuvendit. Edhe do ishte Kuvendi më i informuar 

saktësisht në secilën kohë. 

 Azem Durmiši: Zahvaljujem se na izveštaju o finansiskom raportu, za ova 

tri kluba. A neču se osloniti na podatke i brojke, koje tokom ovog perioda 2015 

do 2018 godine. I ulaganja od strane opštinskog budžeta. Hoču da iizrazim jednu 

zabrinavajuči pogled na ovo, zato što Prizren grad sa 170.000 stanovnika. Nekako 

za mene konkretno je zabrinutost, da iznosimo ovakve podatke samo za tri kluba 

što se tiče sporta i kulture. Te smo za želimo da podržimo svih koji su za da se 

poveča budžet i finansiranje delatnosti sporta i kulture. Upravo zato na osnovu 

podataka o starosnoj dobiju nataliteta Prizrena, žalosno je, još oporažavajuće da 

nam se omladina nalazi u zatvorenim raznoraznim prostorijama. Te smatram da 

bi zaista bilo potrebno da povečamo investicije što se tiče konkretno za omladinu. 

Da bih isterali tako da kažem iz zatvorenih prostorija. I da ih pošaljemo na 

sportskim terenima, i teatarskim daskama. Da nam se omladina time bavi. Ono 

što dolikuje u toj dobi. I da investicija naravno slažem se sa ostalim kolegama da 

bude pod kontroli, i formiraju se komisije koje če kontrolisati utrošak 

finansiaranje. Dakle kao zaključak da podržimo svaki pogled povečanja 

investicije za našu omladinu. Da je pošaljemo na sportskim terenima, a ne da je 

pošaljemo na zatvorenim prostorijama. Još gore van granice naše države. 

 Kryesuesi: Këtu i kemi prezentë edhe përfaqësuesit e këtyre subjekteve, 

të cilat janë pjesë që kanë përfitua nga fondet publike tonat. Nëse Kuvendi e sheh 

të arsyeshme, ne mund ti dëgjojmë edhe këta. Të vazhdojmë me Teatrin e qytetit. 

       Fetah Paçarizi, drejtor i Teatrit profesionist të qytetit me emrin “Bekim 

Fehmiu”. Jam drejtor prej qershorit 2011. Tani kam mandatin e dytë si drejtor. 

Desha ta di ai që më bëri pyetjen pas Ilirit cili ishte. Kështu unë do të shkoj me 

pika të shkurta. Nuk dua me fol për të arriturat e teatrit. Do të flas për pyetjet që 

bënë asamblistët e nderuar. Unë nuk e që ndonjë kolegë i imi, që paska thënë 

kështu e nderuar. Po sido qoftë edhe është e mundur që kanë thënë. Çdo gjë që 

është bërë në teatër për mungesë të këshillit drejtues, që s’ka pas asnjëherë. Ka 

qenë tentativë, është anuluar nga drejtori në 2018. Çdo vendim që kemi marrë, 

kemi marrë së bashku me aktorët. Edhe përzgjedhjen e raportuarit për shfaqje 

teatrore. Edhe për çdo vendim tjetër. I nderuar Ilir, kur i keni sjellë këto 



materialet. Nuk është e vërtetë, i kanë edhe ata. Paga prej 1 deri më 31.05 është 

27.940 €. Ky është raporti financiar për janar-qershor 2018, lloto III, për teatrin. 

Raporti tjetër të hyrat për teatrin 30.08 deri më 31.12.2018. Do më thënë 

shpenzimet e pagave 30.06.2018, e 31. ? .2018 është 39.066.79 €. Pastaj janë 

pagat e kontributeve dhe tatimeve. Po ashtu janë edhe në gjysmë vjetorin e parë 

dhe të dytin është 8.105 €. Do më thënë është problemi që ta kanë shtypë dy herë 

të njëjtën, nga Drejtoria e Kulturës, apo nga ti kanë dhënë materialet. E nderuara 

i përmendi disa pakënaqësi të anëtarëve. Në raport kur ne kemi qenë në festivale. 

Në Ferizaj që ju e përmendet që qenkan bërë dy lista. Në raport që është këtu, 

është vetëm 110 € të harxhuara. Edhe atë vetëm për barrën e skenografisë. Për 

shfaqjen, Ata që ikin. Nuk ka tjera, i keni të gjitha aty. Tjetra është për shpenzimet 

për transportin e trupës, i ka heq Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. Ndërsa 

mëditjet që i kemi marrë në Ferizaj. E keni edhe ftesën që na bënë festivali për të 

marrë pjesë. Nga se çdo festival na bënë ftesë. Edhe në Kosovë edhe në rajon i 

kemi shfaqjet më kualitative sa i përket anës artistike edhe prezantuese. Edhe aty 

ato mëditje na ka dhënë festivali i Ferizajt. Nuk ka pas asnjë lidhje me atë. Nuk e 

di nga e keni marrë këtë informacion e nderuar. Nuk ka festival që ne kemi shkua 

dhe është paguar nga teatri që nuk i kanë pas nga 25 € mëditje aktorët. Edhe këtu 

janë të gjitha të prezantuara, në çdo raport vjetor që e kam bërë unë si drejtor. 

Mos harroni se nga viti 2011 deri në vitin 2018, Teatri nuk ka pasur asnjëherë 

administrator. Është deshtë të gjitha mi bo vetë. Çdo pjesëmarrje e imja si aktorë 

i ka kursyer 1.500, 2.000 apo edhe 3.000 €. Po ashtu Ishte fjala marrjen e 2.500 € 

të çmimit të si shfaqja më e mirë në nivel të Kosovës nga zotëria. Problemi është 

që në 2017, ne kemi realizuar shfaqjen Armiku i popullit, e cila është financuar 

nga Ministrisë së Kulturës. Pastaj në 2018, më të mirët e vitit për teatër, që ndanë 

Ministria e Kulturës. Teatri ynë me shfaqjen Armiku i popullit ka arritur mi 

marrë, me fitua çmimin e parë si shfaqje më e mirë në nivel të Kosovës. Kjo është 

radha e dytë se edhe në vitin 2015 kemi fitua. Nuk kanë qenë 2.100 €, kanë qenë 

2.500 €. Ato mjete kur ne kemi filluar projektin e 2018 Roberto Zuko. Ne kemi 

fillua projektin mjete nuk kemi pas. Jemi detyrua me ato mjete me fillua projektin, 

se fillimi i projektit e kërkon skenografinë, kostumin, rekuizitën, objektin. Është 

nga një specifik tjetër teatri. Është problem me kuptua edhe për me ardhur deri te 

ky konkluzion se çfarë po bëhet. Këto mjete janë harxhua për shfaqjen Roberto 

Zuko. Për Pinokun i kemi të gjitha, i kam dorëzua edhe në DKRS. Edhe plus kam 

marrë nga drejtorët e shkollave nga një nënshkrim, nga një vulë. Që edhe ata e 

kanë vërtetua se sa mjete, sa nxënës kanë ardhur në shkolla për ta parë shfaqjen 

Pinoku. 4.483 € janë mbledh mjete nga të gjitha shkollat, nxënësit që e kanë parë 

shfaqjen Pinoku. Po e përjashtoj premierën që ka qenë falas. Edhe po i përjashtoj 

73 edhe 103 persona që kanë qenë shfaqje që janë dhënë të shtunën. Do më thënë 

s’kanë qenë në kuadër të aktiviteteve për fëmijë. Kjo shfaqje shkon nga rreth 



5.000 shikues në përgjithësi. Mjetet që kanë ardhur 4.483 €. Kur neve i kemi 

deponua mjetet në atë bankomatin, jemi detyrua me i deponua pjesë, pjesë. Edhe 

tre eurot e fundit automati nuk i ka nxjerr letrën. E kam cekur edhe raport. Këto 

mjete janë shpenzuar për harxhimet e shfaqjes Pinoku. 2.000 €, është paguar 

regjisorja. 450 euro skenografia, 1.021 euro kostumet. Të gjitha këto mjete janë 

shpenzuar për harxhimet e shfaqjet Pinoku. S’di ka e keni marrë këtë raport. Unë 

kam dhënë të nderuar më dëshirë do ti ndaja nga 50 euro, po nuk mjaftojnë mjetet. 

Në 2018 Drejtoria e Kulturës na ka dhënë vetëm 60.000 €. Plus shtoja 38.750 € 

që kanë qenë të mbetura nga viti 2017. Do më thënë të hyra ka pasur 90 e diçka 

mijë euro nga komuna e Prizrenit. Edhe 8.540 € kanë qenë të hyra nga shtëpia e 

kulturës. Mirëpo ne të gjitha shpenzimet e ujit të rrymës i paguajmë nga shtëpia 

e kulturës. Edhe shpenzimet që janë. Shpenzimet tjera ti kanë dhënë gabim Ilir. 

Luli më tha që e ka shkruar gabim. Në vitin 2017 për teatrin janë ndarë 100.000 

€, plus 30.000 €, janë ndarë për sporte. Ka qenë direktivë, urdhër i drejtorisë së 

Kulturës që ne me bo këtë. Thjesht ma ka dhënë urdhrin drejtori e kam kryer këtë 

punë, siç e kanë kryer këto klubet tjera. Drejtori z. Ehati më ka thënë që duhet të  

rregullohen të gjitha ulëset jashtë shtupos së kulturës, se ishin të gjitha të kalbura. 

E kam dëgjua edhe atë edhe kam fillua me mjete të mija. Do më thënë jam i 

detyruar me dëgjua varësin tim. Kështu kam veprua. Në momentet më të vështira 

kur teatri s’ka pas mjete. Vetëm për ta humbur dinamikën dhe reputacionin e 

teatrit që e ka fitua që katër vitet e fundit 2015, 2016, 2017, 2018, që është teatri 

më i mirë në Kosovë edhe në rajon. Se e tregojnë edhe çmimet e fituara. Nga se 

s’ka pak mjete. Unë me mjete të mija e kam financua shkarjen e festivalit në 

Korçë, në Tiranë, e në këto festivalet ku kemi qenë. E tash unë po akuzohem për 

gjëra të tilla. Unë do ti mbledh të gjitha aktorët dhe do ti pyes. Si është e mundur 

të thonë për mua kështu. Kur përkundrazi ata flasin fjalët më të mira për mua. 

Është një kontradiktë shumë e madhe. Nuk e di pse po bëhet kjo. Teatri s’ka lidhje 

me a partiak, kurrë s’ka qenë as s’ka me qenë. 

 

 Kryesuesi: Të nderuar anëtarë të kuvendit, ju lutëm ta respektoni rendin e 

ditës. E di që ka shumë çështje që interesohen. Më në fund në komunë të Prizrenit 

po aplikohet një praktikë e dhënies llogari të parasë publike. Por sido qoftë e kemi 

një kohë të kufizuar. Ku në radhë e kemi edhe një subjekt tjetër, i cili ka me 

raportua. Kështu që për të gjitha çështjet që keni nevojë për sqarime shtesë, 

shfrytëzoni të drejtën për qasje në dokumente publike. Dhe për këtë çështje 

sigurisht nëse është nevoja çdo vit ne, ata të cilët përfitojnë nga paratë e komunës, 

do të vinë të raportojnë këtu në Kuvend. Ashtu siç e parashikojnë edhe ligjet në 

fuqi. I nderuari drejtor, faleminderit për raportimin. Tani në radhë ftoj, klubi 

futbollistik “Liria që ta merr fjalën. 



 Iljaz Iljazi- Përfaqësues i klubit “Liria”. Unë do të raportoj vetëm nga data 

18.06.2018 Më keqardhje duhet të them para jush, që gjendja kur unë e mora 

ekipin ishte shumë e rëndë. Ekipi thuaja se ishte shthurur në tërësi. Dhe kishin 

mbetur vetëm dy, tre lojtarë. Lojtarët e huaj kryesisht nga Shqipëria dhe disa 

vendor, tashmë ishin larguar. Borxhet që klubi i kishte ndaj tyre, stafi tjetër 

mbështetës, kompanisë, Hidroregjionit dhe të gjithëve shkonte diku mbi 130.000 

€. Ne është dashur të ri organizohemi të gjejmë ata pak futbollist në treg. Dhe 

kishim ngelur për të startuar për pjesën vjeshtore, edicioni 2018-2019. Në anën 

tjetër falë ndihmës së madhe të komunës dhe të DKRS-së, arritëm disi të 

konsolidohemi dhe të nisim garat. Ndërrimi komplet i ekipit, angazhimi i 

futbollistëve tjetër, aq sa lejohen mundësitë, përcollën edhe vështirësi gjatë 

vjeshtës. Aktualisht jemi në pozitën e dhjetë në tabelë, ku na pret luftë e madhe 

për mbijetesë. Na duhet mobilizim edhe më i madh, për të qenë skuadër e fortë 

konkurruese, ashtu siç e meriton qyteti ynë. Për të  arritur këtë nevojitet përkrahje 

e komunës, duke përfshirë të gjithë pozitë e opozitë. Kjo përkrahje edhe na ka 

ndihmuar në rrugëtimin tonë deri më tani. Gjithë shpresojmë se ajo do të 

fuqizohet. Nga ana jonë si përfaqësues të “Lirisë” ofrojmë gjithë transparencën 

tonë për çdo mjet të shpenzuar. Dhe ndihmë tjetër që nga komuna e deri te 

donatori më i vogël. Desha të përgjigjem në pyetje. Punësimi i militantëve dikush 

tha këtu. Në klub në listën e pagave përveç sportistëve, futbollistëve, trajnerëve 

që janë aty, staf tjetër është vetëm sekretari, i cili është Bashkim Kajdomçaj. Edhe 

e kemi një administrator Edon Thaçi, vëllai i dëshmorit Përparim Thaçi. Në çoftë 

se është Bashkimi militant, atëherë s’di unë për kënd është ka fol ky. 

Keqpërdorimi i parasë publike. Unë kam raportua në Drejtorinë e Sportit për 

gjashtë muaj sa jam kryetar i klubit futbollistik “Liria”. Të gjitha i kam të 

dëshmuara me fatura. Kopjen e faturave e keni në drejtori. Besoj se edhe 

kryesuesi i ka, sepse një kopje e kemi të kryesuesi. Të hyrat nga qiraja, dikush e 

përmendi. Ne i kemi dy objekte aty. Objektet kur kam mbërri unë veç kanë qenë 

të dhëna me qira. I kanë dhënë kompanisë “Miri”. Njëra është 200, tjetra 300 €. 

Kontrata ka qenë pesë plus pesë. Paratë që është dashtë ai me ia paguar klubit. 

Lojtarët që kanë ngrënë ushqim vitin e kaluar i kemi zbatua me një marrëveshje. 

Do më thënë ai nuk paguan qira këtë vit. Po vetëm atë borxh që ia ka klubi atij, 

aty kompensohemi. Do më thënë nga qiraja një cent se marrim. Vetëm jemi duke 

i paguar borxhet. Petriti e përmendi, qiraja 300 € për Ipkon. Vetëm dy muajit e 

parë kur kam ardhur unë aty Ipko i ka leshura dy herë ka 300 €. Edhe në momentin 

që antena është larguar, asnjë cent më se kemi marr ne. Petriti edhe diçka 

përmendi 16.000 € për lojtarët e huaj. Është fjala për lojtarët e huaj në maj, për 

ata që kanë qenë. Lojtarët ma të aguar momentalisht në “Liri” janë lojtarët vendor. 

Lojtarët e huaj paguhen sa gjysma e lojtarëve të Prizrenit. 25 lojtarë i ka “Liria”, 

19 prej tyre janë të Prizrenit. Jo të Kosovës, po të Prizrenit. 6 prej tyre i kemi pas, 



i kemi largua, s’na kanë dal të mirë. I kemi marrë tash tjerë, që besojmë që me 

pas sukses. Kjo është me rëndësi për neve. Huazime nuk kemi, unë nuk jap 

huazime. Ajo para që më jepet mua, unë askujt si jap huazime. Paratë e para që i 

kam marrë prej komunës, kanë qenë me 26.10. Se më kanë akuzua. Do më thënë 

deri më 26.10. krejt paratë prej xhepit tim i ka qit. Njerëzit më akuzojshin, militant 

i Nismës. Po unë dikë duhet me dashtë more burrë. Ato huazime që i shihni në 

emër të Iljaz Iljazi, ato janë mjete të mijat që i kemi shti. Qysh e përmendi Dafina 

për Abi-n e për disa tjerë, në momente të caktuara na ka ndihmua. Momentalisht 

nuk kemi mjete mi kthye. Por në momentin që ne e shohim që pak po ngitemi. 

Besoj që edhe ato huazime do të kthehen, por së pari duhet të verifikohen nëse 

janë të sakta. Më sa duket përgjigje ju dhashë. Njëri tha matrapaz i kam thënë. Ai 

mua publikisht më ka thënë, ndërsa unë në mesazh i kam thënë. S’kam dashtë 

publikisht me rendua. Po edhe unë kam familje, edhe unë kam fëmijë. Me më fye 

dikush publikisht nuk është ndjesi e mirë. Pasi e kemi marrë këtë post, po duhet 

gjithkënd me durua. Deri më 26. 10, asnjë cent nuk ka hy prej kuvendit komunal. 

E keni në raport. Me dy lojtar e kam marr klubin, askujt si ka interesua. Përveç 

Behari e di se me mu ka qenë çdo ditë. Askush se keni dit a ka topa “Liria”, As 

si ka interesuar askujt. Kam shkua i kam ble me paratë e mia. Më datë 26.10. 

paratë e para kanë hy. Deri sot kam marrë 150.000 € prej politikave zhvillimore. 

Edhe po akuzoni edhe s’po dini. Akuzat kur janë të bazuara, është krejt në rregull. 

Për ushqimin desha me thënë. Ne ushqehemi te “Beska” dhe atë e kemi gratis për 

ekipin e parë. Unë po flas prej 01.06.2018. 

 Kryesuesi: Kuvendi sigurisht do të kërkoj edhe raporte në kohët në vijim. 

E di që shumë çështje mbetën pa u shtrua. Po natyrisht se prapë do ta diskutojmë 

kur ti vije koha. Përfaqësuesit nga “Bashkimi” a dëshirojnë me marrë fjalën. 

Atëherë të nderuar kuvendarë pa humbë kohë po vazhdojmë me: 

 

Pika e shtatë:  

Shqyrtimi dhe miratimi i Planit lokal të veprimit për përfshirjen e 

komuniteteve: rom, ashkali dhe egjiptian të Komunës së Prizrenit, për 

periudhën 2019-2023. 

 

Për këtë qëllim ftojmë përfaqësuesin e Komiteti i komuniteteve, z. Osman 

Osmanin, që ta bëjë prezantimin e planit. Por e kisha lutur që ta bëjë në pika të 

shkurta, sepse anëtarët e Kuvendit, e kanë pas me kohë. Besoj që edhe e kanë 

shfletua. Dhe nëse eventualisht nëse dikush ka diçka të shtoj për këtë. Atëherë 

përsëri mund ta merrni fjalën. 



Osman Osmani: Sikurse tha edhe kryesuesi, ne veç e kemi diskutua këtë 

temë edhe në KPF-në. Unë jam mundua të jem sa më i shkurt, kur është çështja e 

këtij dokumenti apo të kësaj politike, e cila duhet të jetë në fund politikë e 

komunës së Prizrenit. Në krahasim me politikat tjera të cilat janë hartua, kjo është 

një politikë, e cila duhet të ketë karakter afirmativ. Sepse çështjet të cilat i ka 

prek, qysh prej vitit 2005, 2006, që kur është hartuar strategjia e parë për 

komunitetet rom, ashkali, egjiptian në Kosovë dhe e cila ka qenë aktive prej vitit 

2009 deri 2015. Po ashtu edhe për komunën e Prizrenit 2012-2015. Kjo e fundit 

të cilën sot e keni para vetit është politikë e cila është shumë më e përpiktë. Më e 

hartuar më mirë, sepse besoj edhe keni pas kohë edhe ta lexoni edhe ta studioni. 

Përfshinë katër apo pesë fusha të caktuara. Dhe ajo që ka përparësi në krahasim 

me politikën e mëhershme është që gjatë tërë kohës së hartimit të përpilimit të 

sajë, kanë qenë të involvuara edhe drejtoritë të komunës së Prizrenit. Do më thënë 

përfaqësues të drejtorive të caktuara edhe ekspert nga Drejtoria e Financave. 

Buxheti, që është diku kah mesi 42 apo 43 faqe është buxhet i cili është paraparë  

për pesë vite të ardhshme duke filluar prej vitit 2019-2023. Vjet nuk ka mund të 

hy në buxhetin e komunës, sepse aprovimi apo hartimi i këtij dokumenti ka qenë 

diku kah tetori, nëntori. Ndërsa aprovimi i buxhetit ka qenë shumë më herët. Edhe 

pse në diskutim me institucionet e komunës së Prizrenit, është lënë një hapësirë 

që qershor, që në momentin kur do të bëhet revidimi, rishikimi i buxhetit 2019, 

të ndahet një pjesë e buxhetit për implementimin e këtij projekti, i cili duhet të 

jetë i komunës së Prizrenit. Procesi i monitorimit është shumë i rëndësishëm, 

sepse nuk e përmenda edhe në KPF-ca. Është i njëjtë, sepse i përbën strukturat 

edhe të komunës edhe të shoqërisë civile. Në baza periodike duhet të raportohet 

dhe të dërgohet tek zyra për qeverisje të mirë e cila të gjitha raportet nga të gjitha 

komunat duhet ti grumbullon. Edhe të përgatit një raport në përgjithësi për 

zbatimin dhe realizimin e kësaj strategjie. Buxheti në krahasim edhe në të 

kaluarën 2012-2015 është shumë më i ulët. Sepse janë përfshi pesë fusha të 

caktuara, ndërsa në pjesën e parë kanë qenë njëmbëdhjetë fusha të caktuara. Dhe 

buxheti në atë strategji ka qenë shumë më i lartë dhe  jo real. Për atë edhe kjo ka 

qenë një element i cili na ka shty që  kur është planifikua hartimi i këtij 

dokumenti, të provojmë ti prekim vetëm fushat të cilat janë prioritet. Dhe të cilat 

vërtetë janë në interes të komunitetit rom, ashkali, egjiptian. Po ka edhe 

mbështetje edhe nga donatorët të huaj, të cilët duan të bashkëpunojnë me 

komunën. Dhe së bashku me ata të punojnë në implementimin, zbatimin e këtyre 

çështjeve, të cilat janë përmend në këtë dokument. Nuk e di a ka nevojë ti 

përmendi edhe njëherë të gjitha fushat brenda këtij dokumenti. Besoj se keni pas 

edhe kohë ta lexoni. 



Kryesuesi: Ju falënderoj z. Osman për prezantimin. Atëherë po i marrim 

qëndrimet e grupeve parlamentare, nëse jeni dakord. Pastaj edhe ndonjë anëtarë i 

kuvendit në qoftë se donë. Vazhdojmë me PDK-së. 

PDK: E mbështesim këtë projekt. 

LVV: E mbështesim. 

LDK: E mbështesim. 

AAK: E mbështesim. 

Nisma: Edhe ne si Nisma e mbështesim. 

KDTP: Edhe ne e mbështesim, vetëm dëshirojmë që të implementohet mos 

me mbet në letër 

Vakat: Edhe ne e mbështesim. 

NDS: Podržavamo. 

Kryesuesi: Atëherë 28 anëtarë janë preazentë në sallë, e hedh në votim 

Planin lokal të Veprimit për përfshirjen e komuniteteve: rom, ashkali dhe 

egjiptian të Komunës së Prizrenit, për periudhën 2019-2023, kush është për? 

 

Për? – Të gjithë. 

Kundër? – S’ka. 

Abstenim? – S’ka. 

 

Atëherë unanimisht miratohet Planin lokal të Veprimit për përfshirjen e 

komuniteteve: rom, ashkali dhe egjiptian të Komunës së Prizrenit, për periudhën 

2019-2023, 

Pika e tetë: 

Shqyrtimi i propozim-vendimit për lidhjen e marrëveshjes me bashkësitë 

fetare të Komunës së Prizrenit, për mbulimin e shpenzimeve të varrimit. 

 

 

Pas diskutimeve që u zhvilluan, kryesuesi propozoj që të tërhiqet kjo pikë dhe të 

lihet në një seancë tjetër, kur të kemi informata dhe material më shumë. Për këtë 

gjë le të përkujdeset edhe drejtori në fjalë, që ta konkretizojmë këtë gjë dhe ta 

bijmë në Kuvend propozimin e tillë, që ka më pak paqartësi. 

  

 

 

 



Pika e nëntë: 

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

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

 

 Pra, fjala është që në pikën malore, e cila është në kuadër të territorit 

administrativ të komunës, që quhet maja e Vrtopit. Në takimet e shumta që ka pas 

komuna e Prizrenit  me pjesëtarët e KFOR-it gjerman, pastaj edhe me shoqatat e 

bjeshkatarëve, ka ardhur një ide, që kjo maje të emërohet me emrin e gjeneralit 

gjerman Fritz Von Korff. Biografin e së cilit ndoshta keni pas mundësi me e lexua 

aty. Dhe duke qenë se kjo çështje është kompetencë e niveleve më të larta, ajo 

çka mund të bëjmë ne si Kuvend, është vetëm ti rekomandojmë zyrës së 

Kryeministrit. Përndryshe edhe ai ka shpreh gatishmërinë me shty përpara këtë 

çështje. Do të thotë, pëlqimin tonë të komunës së Prizrenit, që  kjo maje të 

emërohet me emrin e gjeneralit Fritz Von Korff. Prandaj të nderuar nëse jeni të 

pajtimit, po i marrim qëndrimet e grupeve parlamentare për këtë punë. Pastaj 

shërbimi i Kuvendit e bënë një kërkersë, të drejtuar në ministrin përkatëse. Edhe 

që të procedohet pastaj sipas mënyrës dhe ligjeve që e përcaktojnë. Po shkojmë 

me PDK-së. 

 

 PDK: E Përkrahim. 

  

 LVV: Edhe neve e përkrahim këtë propozim. 

 

 LDK: Edhe ne e përkrahim. 

 

 AAK: Po e mbështesim. 

 

 Nisma Socialdemokrate: Edhe ne e mbështesim. 

 

 Cennet Sayhadi: Boşnak meclis üyelerinin hassasiyetini bu konuda 

biliyoruz orada yaşayan halkın taleplerine kulak verilmesi gerektiğini 

düşünüyorum, biz de onaylıyoruz.  

Ne e dim se sa të ndjeshëm janë këshilltarët boshnjakë në këtë drejtim mendoja 

se duhet të dëgjohen kërkesat e qytetarëve që jetojnë në atë pjesë, edhe ne e 

votojmë.  

  

 Edis Aljilji: Mislim da ne bi trebalo da uđe na glasanje, dok se ne obaveste 

svih meštani Župe, za promenu imena mesto zvano Vrtop. I da se time slože. 

Možda je bolje uraditi raspravu. I da sam narod odluči, ili putem referenduma, 

ako je potrebno. I mi nečemo da podržimo. Sve dok se ne čuje i glas naroda koji 

živi tamo. 

  



 Kryesuesi: Besoj se komuniteti ju ka juve si përfaqësues këtu. Nuk ka 

nevojë për referendum për një emërtim të thjesht.  

 

 Azem Durmiši: Kao zaključak, ja več u samom početku, hteo da se izuzme 

ova tačka sa dnevnog reda. Jes da je zahtev iz ministarstva. Ali ja ne vidimo da 

ovaj stari naziv. Koji dotire vekovima gore. Da podriva nekakvu mržnju u vidu 

nacionalne ili verske i razne mržnje. Time da ne možemo da se složimo, i da 

pređemo preko toga. Da je zaista moralo da se zameni ime. Potrebno je da postoji 

dobar razlog. Da bi se menjalo neko ime. I time u nijednom slučaju nečemo 

podrđati. Niti pa želimo da ova tačka da ide na glasanje. Ako jeste, onda mi smo 

protiv toga. 

 

 Kryesuesi: Atëherë i morëm qëndrimet e grupeve parlamentare. 27 anëtarë 

jemi prezentë në sallë e hedhim në votim këtë propozim, kush është për? 

 

 Për? – 23. 

 Kundër? – 2. 

 Abstenim? – 2. 

 

 Atëherë me 25 vota për, 2 kundër dhe 2 abstenim, miratohet kërkesa e 

kryetarit që të sugjerohet emërtim i kësaj maje me emrin e gjeneralit Fritz Von 

Korff. 

 

 Të nderuar anëtarë të Kuvendit, ju falënderoj shumë për pjesëmarrje në 

diskutime, në votime. Dhe mirupafshim në mbledhjen e radhës. 

 

 

Përfundoi në orën 16:05. 

 

Procesmbajtës;       Kryesuesi i Kuvendit 

Sehat Krasniqi                                                  Artan Abrashi 

 

 

 
 

 
 


