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

Nga mbledhja e Jashtëzakonshme e Kuvendit të Komunës, mbajtur më 08. 

04. 2019, duke filluar në orën 10.25 në sallën e Kuvendit të Komunës së Prizrenit. 
 

Në mbledhje ishin të pranishëm 22 anëtarë. 

 

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

EULEX-it, KFOR-it dhe përfaqësues të mediumeve.  

  

Mbledhjen e hapi dhe e kryesoi kryesuesi i KK të Prizrenit, Artan Abrashi.  

Për këtë seancë është propozuar ky: 

 

R E E N D   D I T E 

 

1.Shqyrtimi dhe miratimi i propozimit të nismës por bashkëpunim 

ndërkomunal ndërmjet Komunës së Prizrenit dhe Komunës së Mamushës, 

në fushën e infrastrukturës rrugore. 

 

 Kryesuesi: Qëllim i këtij bashkëpunimit ndërkomunal  do të bëhet 

pikërisht në këtë fushë. Duke ofruar dhe pranuar shërbime në fushën e 

infrastrukturës. Bashkëpunimi do të zhvillohet mbi bazat e një reciprociteti të 

përfitimeve të shumanshme në mbrojtjen e interesit të përgjithshëm. Për më 

konkretisht ftoj Drejtorinë e Shërbimeve Publike, respektivisht drejtorin Levent 

Kasemi që para Kuvendit ta bëjë prezantimin e kësaj nisme, dhe të na informoj 

më shumë lidhur me detajet e këtij propozim-vendimi. 

 

 Levent Kasemi, drejtor i Drejtorisë për Shërbime Publike: Në kuadër 

të donacioneve të MAPL-së, gjegjësisht skema për financim të projekteve në 

komuna, realizimi i projekteve për infrastrukturë socio-ekonomike dhe 

bashkëpunimi ndërkomunal. Njëra prej kritereve në këtë skemë është që Kuvendi 

i komunës e miraton nismën për themelimin e bashkëpunimit ndërkomual. Dhe 

Kuvendi me vendim e autorizon kryetarin e komunës, për të filluar konsultimet 

me komunat. Dhe palë të tjera për përgatitjen e propozim-marrëveshjes për 

themelimin e bashkëpunimit ndërkomunal. Bashkëpunimi do të bëhet në fushën 

e infrastrukturës rrugore. Duke ofruar dhe pranuar shërbime në fushën e 

infrastrukturës. Bashkëpunimi do të zhvillohet mbi bazat e reciprocitetit dhe 

përfitimet e shumanshme në mbrojtjen e interesit të përgjithshëm. Duke pasur 

interesin e përgjithshëm të qytetarëve të komunës së Prizrenit dhe komunës së 

Mamushës. Projekti i rrugës Smaç-Mamushë do të ndikoj në mirëqenien e 

banorëve të dy komunave. Prandaj duke marrë parasysh interesin e përgjithshëm 

besoj se Kuvendi do ta autorizoj kryetarin për bashkëpunim. Do më thënë e gjithë 
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kjo është vetëm për ta aplikuar në donacionet e MAPL-së. Nuk është ende 

definitive. Mirëpo është njëra prej kritereve që duhet të plotësohen për aplikim. 

 

 Simir Krasniqi (PDK): Pikë së pari ne si grup parlamentar i PDK-së nuk 

do ta mbështesim këtë nismë. Pse nuk do ta mbështesim! Ka edhe shumë çështje 

tjera komuna e Prizrenit të pazgjidhura, për të mbajtur seanca të jashtëzakonshme. 

E jo kjo, sikurse është sot. Me nguti sikurse thirrët në këtë rast. Dihet që ligji për 

bashkëpunim ndërkomunal, ligji O4/L-010, e jep që të ketë bashkëpunim 

ndërkomunal ndër komuna. Dhe atë procedurat për themelimin e bashkëpunimit 

ndërkomunal, lidhën përmes nismës. Atë i bënë nisma kryetari i komunës me 1/3 

e anëtarëve të komunës. Nisma për themelimin dhe bashkëpunimin ndërkomunal 

parashtrohet me shkrim. Po ashtu së paku 5% e qytetarëve të komunës së Prizrenit 

me të drejtë vote. Neni 7 procedurat për nisëm dhe vendosje të bashkëpunimit 

ndërkomunal pika 2 Kuvendi i komunës ka për detyrë të mbaj një seancë të hapur 

për shërbimin dhe marrjen e vendimit. Lidhur me nismën në bazë të vendimit të 

nenit 6 të këtij ligji. Seanca në fjalë duhet të mbahet brenda 90 ditësh. Nuk e di 

aq më nguti, pse ju ngutet që të mbahet kaq shpejt. Ne si kuvendarë nuk kemi 

informata, se çfarë të mira përfitojnë fshatrat Medvegjë, Zojz dhe Smaç nga kjo 

nismë. Ku thuhet që është bashkëpunim ndërkomunal në infrastrukturë. Unë më 

sa e di që ata nuk përfitojnë asgjë. Ne si PDK-së nuk do ta mbështesim.    

 

 Ilir Baldedaj (AAK): Natyrisht që seancë të jashtëzakonshme është e 

drejtë ligjore ta thërret kryetari i komunës. Por edhe ne si opozitë ka qenë e drejtë 

ligjore, kur kemi ftuar seanca të asamblesë, të jashtëzakonshme. Që kanë qenë në 

interes i qytetarëve të komunës së Prizrenit. Kur ka pas të diskutohet për arsimin 

dhe për çështje kulturore në Prizren. Dhe ju si pushtet nuk e keni marrë mundin 

të vini në seancat e jashtëzakonshme e aq më pak as kryetari i komunës nuk ka 

qenë. Unë e ftoj opozitën, që ta lëshoj seancën. Dhe nuk do ta mbështesim këtë 

iniciativë.  

  

 Dafina Bllaca (PDK): Sinqerisht kur kam marrë emailin për një seancë të 

jashtëzakonshme. Gjëja e parë që më ka shkua ndërmend, që mundet me qenë kjo 

seancë është ndoshta, dikujt i ka ra ndërmend për aktorët e Teatrit “Bekim 

Fehmiu”. Që po thuaj që 98 ditë kanë mbetur pa paga. Autoritetet komunale, e 

mbi të gjitha kryetari i Prizrenit i ka mbyllur sytë dhe veshët duke heshtur dhe 

duke ulur kokën. Duke luajtur rolin e një të padituri, e duke injoruar këta punëtor 

të teatrit të cilët mbetën pa pagë që katër muaj. Më thoni si do të jetonit sikur të 

ju ishin ndalur pagat e juaja. Çfarë do tu kishit dërguar fëmijëve në mbrëmje, kur 

presin që në tavolinë të shtrohet darka për ta. Ata fëmijë, athua a ndjekin shkollën. 

Dhe sipas jush a duhet të kenë para të xhepit. A duhet të kenë këpucë për stinën 

e pranverës. A duhet ata fëmijë ta jetojnë jetën ashtu siç jetojnë fëmijët tonë. Unë 

e di që po jetojmë në një shtet ku ndoshta asgjë nuk është siç duhet. Mirëpo, ju 

bëjë thirrje që nga kryetari, nga ju kryesues, nga të gjithë ne ta hapim derën e 
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ndërgjegjes dhe të punojmë për këta qytetarë. Dhe të ju përgjigjemi këtyre 

aktorëve të cilët kanë mbetur pa pagë. 

 

 Karanfil Haxhillari (LVV): Shumë mirë drejtori e shpjegoj rëndësinë e 

implementimit dhe dhënies së drejtës së autorizimit. Por paraprakisht po i 

përgjigjem koleges kuvendare. Që para këtyre ne jemi interesuar për të ardhurat 

e aktorëve. Dhe këto zbrazëtira ligjore dhe ky kaos që është ndërtua në teatër. Kjo 

është qysh prej viteve të mëhershme. Po kaloj në temë. Tanimë po shikohen 

procedurat të rregullohen me ligj dhe mirë. Si grup parlamentar i LVV-je, ne e 

mbështesim që të autorizohet kryetari për këtë pikë të jashtëzakonshme të rendit 

të ditës.  

  

 Azem Durmiši (NDS): Na dnevnom redu je predlog usvajanja 

međuopštinske sarednje Prizren-Mamuša. U vezi putne infrastrukture. Gospodo, 

pitam se ja kojom bi rukom reba da za ovaj predlog da glasam. Jer dolizim iz 

regiona Župe opštine Prizren. Čija je veza put Prizren-Prevalac, jedini od najloših 

situacija u opštini Prizren. A ovim glasanjem treba da glasam za infrastrukturu 

između drugih opština. A u samoj opštini nismo rešili dati problemi. Te pitam se 

još jednom, i tražim od vas da mi pomognete. Kako bi se vratio u Župi. I evo baš 

sada dolazim, i kada je ovakvo vreme. Dođite pa da vidite odronavanja kamena i 

ostalo kako se dolazi. Ja sad ne mogu slikovito da objasnim. To uradite sami pa 

da vidite. Poboljšanje infrastrukuture, nismo protiv, ali prvo svoju kuču da 

izgradimo. Pa tek onda da podpomažemo drugim kučama.  

 

 Levent Kasemi: Po më dukët se nuk më dëgjuan më vëmendje edhe 

kuvendarët tjerë. Po shihet sa janë duke bashkëpunuar për qytetarët. Kjo është 

vetëm një fond shtesë që ka me ardhur në komunën tonë. Prandaj, këta kuvendarë 

duhet të mundohen që ti bijën fondet shtesë në qytet. Jo të bëjnë kërkesa. Sa i 

përket rrugës për Prevallë, është rrugë rajonale. Ministria është duke e bërë 

projektimin. Edhe sivjet do të tenderohet ajo rrugë. Kështu që është vetëm prurje 

e fondeve shtesë nga Ministria që e ka përcaktuar një kriter, që Kuvendi ta 

autorizon kryetarin që të bëjë marrëveshje. 

 

 Kryesuesi: Faleminderit drejtor. Atëherë në mungesë të kuorumit, kjo pikë 

e rendit të ditës shtyhet për mbledhjen e ardhshme. Ju faleminderit për 

pjesëmarrje dhe mirë pafshim në mbledhjen e rregullt. 

 

 

 Mbledhja përfundoj në orën 10:40. 

 

 

Procesmbajtës;       Kryesuesi i Kuvendit 

Sehat Krasniqi                                                  Artan Abrashi 


