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Më: 23 prill 2019  

P r i z r e n    
 

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

 

Nga mbledhja e Komitetit për  Politikë dhe Financa,  mbajtur më 23 prill 2019, në sallën e 

mbledhjeve  të KPF-ca, në  “Shtëpinë  e Bardhë”, me fillim  në ora  14:10 min. 

Pjesëmarrës ishin: Artan Abrashi, kryesues i KPF-ca, Alush Shala, Xhavit Uka, Lirija 

Bytyqi, Dafina Alishani dhe Sencar Karamuço, të gjithë anëtarë të  Komitetit për  Politikë 

dhe Financa. 

      Pjesëmarrës tjerë ishin: Ertan Simitçi dhe Zenel Ahmetaj nga Drejtoria e Financave, Fatmir   

      Memaj, Drejtor i Drejtorisë së Urbanizmit dhe Planifikimit Hapësinor, Egzon Elshani,   

      Drejtor i Drejtorisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, përfaqësuesi i OSBE-së, përfaqësuesi i   

      “Ec Ma Ndryshe”, si dhe përfaqësuesit e  mediave.   

Mungoi: përfaqësuesja e AAK-së, Simir Krasniqi dhe Dafina Bllaca.    

Mbledhja filloi në ora: 14:10. 

Mbledhjen e hapi dhe kryesoi, kryesuesi i KPF-ca, z. Artan Abrashi.  

       
Pika e parë: 

      Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar; 

       
     Kryesuesi,  i pyeti anëtarët e KPF-së,  nëse ka dikush  për të shtuar diçka lidhur me procesverbalin   

     nga  mbledhja e kaluar, nëse jo  e hedh në votim. 

     Komiteti për Politikë dhe Financa, me 4 (katër) vota për dhe 2 (dy) kundër, miratoi procesverbalin   

     nga mbledhja e kaluar. 

 
      Pika e dytë  

      Shqyrtimi dhe miratimi i rendit të ditës 

 
Artan Abrashi - Kryesues i KPF-ca; lexoi pikat e rendit të ditës të propozuar për këtë 

mbledhje dhe pyeti anëtarët e Komitetit nëse ka dikush me shtu diqka. Alush Shala dhe Lirija 

Bytyqi, thanë se edhe mbledhjen e kaluar kemi kërkuar që të futet në rend dite rasti i “Malik 

Impeks”, dhe propozuan që Zyra Përfaqësuese e Komunës, të pregadit njër raport të na 

informoj për këtë rast dhe të futet në rend dite për diskutim për këtë seancë apo seancën e 

ardhëshme të Kuvendit të Komunës, rasti i “Malik Impeks”, duke dhënë sqarimet e tyre dhe 

duke e arsyetuar këtë kërkesë të tyre. Poashtu thanë se pasi sështë futur në rend dite kjo 

kërkesë e jona nuk do ta përkrahim këtë rend dite dhe do të votojmë kundër për të gjitha pikat.  

 

Artan Abrashi: ne si komitet e kemi kry obligimin e kemi dorëzuar kërkesën tani presim prej 

zyrës kompetente kur të jenë gati ti bijnë materialet për në kuvend. Ajo si lëndë është në 

proces gjyqësor dhe ne si kuvend apo komitet pak mund të bëjmë sepse vendimi gjithmonë i 

takon institucionit gjyqësor, por se kërkesa për raportim dhe diskutim është e drejtë dhe është 

qështje që ka të bëjë me një pronë komunale. Krejt qka na mbetet neve është me pritë kohë 



dhe afatin kur landa na vjen dhe raporton personi i autorizum. Kucvendi e ka gadishmërinë 

me diskutu jo vetëm këtë temë por secilën temë por se këto qështjet procedurale të pregaditjes 

së materialeve dokumenteve i takon ekzekutivit dhe ne jemi në pritje e sipër për këtë punë. Ne 

si kuvend nuk do ta anashkalojmë asnjë kërkesë që vjen prej kuvendit dhe do ta trajtojmë në 

momentin kur të na vjen materiali nga organi kompetent.  

Alush Shala: kjo nuk është kërkesë personale e jona, por është kërkesë e atyre banorëve që na 

tju japim një përgjegjie, ne nuk mundemi me u bërë zëdhënës të gjykatës, por ne jemi të 

detyruar ti përgjigjemi popullit publikisht deri ku kemi shkuar na dhe a është fajit te na apo që 

është lënda në gjykatë dhe ne para gjykatës nuk mundemi me fole. Andaj unë mendoj që kjo 

është një anashkalim total nga ekzekutivi apo zyra ligjore e komunës.  

Artan Abrashi: ju faleminderit. Dikush tjetët për rend të ditës? Drejtori i Urbanizmit urdhëro.  

Fatmir Memaj: ju faleminderit, përshëndetje për të gjithë. Ne si Drejtori e Urbanizmit, në 

marrëveshje me kryetarin e Komunës i kemi sponzoruar dy pika për rend të ditës. Njëra prej 

tyre është propozim-vendim mbi trajtimin e mënyrës së shfrytëzimit të hapësirës publike 

brenda Qendrës Historike të Prizrenit, ne e kemi pasur një komision i formuar me vendim të 

kryetarit me e hartu një draft. Për shkak të problemeve që janë shfaqur gjatë kësaj kohe të 

shfrytëzimit të kësaj pjese nga subjekte të caktuara hoteliere, andaj jemi munduar ta hartojmë 

një draft në mënyrë që me pasë sa më pak probleme gjatë implementimit të mënyrës së 

shfrytëzimit të hapësirave publike të Zonës Historike të Prizrenit, në kuadër të kësaj ne kemi 

pasur edhe një takim me grupin e subjekteve afariste,  gjatë debatit publik me ta kanë dalur 

shumë rekomandime, propozime që faktikisht e ndërrojnë esencialisht tekstin e këtij 

propozim-vendimi. Kështu që këtë pikë të gjashtën, kisha kërkuar ta tërhjekim nga rendi i 

ditës dhe ta sponzorizojmë për seancën e ardhëshme. Për shkak të procedurave të përkthiomit 

dhe tjerat, sot të komitet e kam një propozim-vendim  për ndërrimin e destinimit të tokës 

bujqësore në atë ndërtimore sipas PZHK-së. ne gjatë punës tonë kemi hasur në disa probleme 

ku ka të ndërtuar vend e pa vend objekte të caktuara dhe marrë parasyshë gjendjen aktuale dhe 

faktike si em thënë ka ndërtime të shumta në disa zona që janë të nevojshme ndërrimi i 

destinimit në disa pjesë siç janë akset rrugore: rruga Prizren-Prishtinë, rruga Prizren-Gjakovë, 

rr. Prizren-Vërmicë, rr. Prizren-Reçan, rr. Prizren-Nashec, rr. Tranziti i ri-Tranziti i vjetër, 

rruga rreth autostradës dhe disa zona rurale që po ka kërkesa për ndërtime dhe disa zona tjera 

ku parashihen për zhvillim sipas legjstlacionit në fuqi. Këto janë zona ku qytetarët më së 

shumti kanë biznese dhe realisht, që ekonomia bazohet kryesisht në zhvillimin e bizneseve, 

kështu që bizneseve t’ju krijojmë lehtësira.  

Artan Abrashi: zt. Drejtor, ne po e bëjmë propozimin, po e vendosim si pikë të rendit të ditës 

pastaj një nga një i diskutojmë në mënyrë ma të detajume. Mirë dikush tjetër? Drejtori i 

Bujqësisë, urdhëro.  

Egzon Elshani: përshëndetje për të gjithë. Është një vendim i Agjensionit Pyjor, dhe e 

detyron Komunën e Prizrenit për caktimin apo rithemelimin e vendgjuetive. Është një vendim 

i vitit 2011, i miratuar në asamble janë themeluar vendgjuetitë në Komunën e Prizrenit, mirë 

pas kësaj asgjë nuk është procesu apo zbatu ky vendim. Sipas vendimit të kaluar kanë qenë të 

parapara 5 vendgjueti, mirëpo disa prej tyre janë paraparë në kuadër të parkut nacional, dhe ne 

tani në takimin me kryetarin dhe përfaqësuesit e shoqatave  

Artan Abrashi: mirë nëse s’ka dikush tjetër diqka së bashku me propozimet e hedhi në votim 

rendin e ditës. Pas votimit KPF-ca, me 4 (katër) vota për dhe 2 (dy) kundër për mbledhjen e 

sotme miratoi këtë:    



 

 

    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. Shqyrtimi dhe miratimi i Planit të Veprimit për Transparencë në Komunë, për periudhën 4 

(katër) vjeçare;   

4. Shqyrtimi i raportit financiar, për periudhën  janar – mars  2019;  

5. Shqyrtimi dhe miratimi i Rregullores për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve;  

6. Shqyrtimi dhe miratimi i Propozim-vendimit, për rregullimin e kompensimit me 

marrëveshje te tokës ndërmjet Komunës se Prizrenit dhe pronareve te tokave;   

7. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për ndërrimin e destinimit të tokës bujqësore 

në atë ndërtimore sipas PZHK-së; 

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

në territorin e Komunës së Prizrenit;  

 

Artan Abrashi: kalojmë tani një nga një në shqyrtimin e pikave të rendit të ditës,  

 

 

 

Pika e tretë:  

Shqyrtimi dhe miratimi i Planit të Veprimit për Transparencë në Komunë, për periudhën 

4 (katër) vjeçare;   

 

Artan Abrashi: Para se tje jap fjalën zt. Berishës, ne si Komitet dhe si Kuvend e patëm miratuar 

një plan të veprimit për transparencë, por me udhëzimin e ri Admninistrativ të miratuar nga 

Ministria përkatëse thuhet se tani e tujtje planet 1 vjeçare bijnë poshtë dhe Kuvendet Komunale 

të gjitha komunat duhet ti hartojnë planet komunale për transparencë për periudhë 4 vjeçare. 

Rrjedhimisht është rishqyrtim i vendimit të kuvendit veq se zgjatet në atat kohor. Për më 

detajisht ja kaloj fjalën zt. Ymer Berishës, të na bëjë prezantimin e këtij dokumenti.  

Ymer Berisha: faleminderit kryesues, përshëndetje për të gjithë. Një sqarim e dhatë, ne e kemi 

miratuar këtë plan. Ministria gjegjësisht Qeveria e Kosovës, me udhëzim administrativ na ka 

obliguar që planet të jenë 4 vjeçare, dhe sipas kësaj duhet që ky plan të zgjatet edhe për tri vitet 

në vijim. Për mos me u zgjat më shumë plani ka edhe disa ndryshime në krahasim me atë 1 

vjeçar, p.sh. tash e kemi edhe transmetimin e seancave në ueb-faqe të komunës të cilat edhe do të 

akrivohen dhe mund te jenë të qasshme nga secili në qdo kohë. Edhe tek rrjetet sociale kemi 

ndryshim përpos faqes së facebukut e kemi edhe 0900, numrin pa pagesë dhe What’s Up, i 

inkorporuar si mundësi e kësaj, jemi në përfundim e sipër edhe në instagram. Të tri këto rrjete 

sociale e kanë komunën brenda. Se sa do të jenë tani zyret, drejtoritë dhe vetë asambleja me e 

firnizu me të dhëna mbetet me e pa në vijim. Qëllimi i këtij dokumenti është që ta kemi një 

komunë sa ma të qashme dhe transparente dhe mbetet me e pa sa do të realizohet. Ndoshta jeni të 

informuar edhe si kuvend, Komuna e Prizrenit del mbi 90% sa i përket përmbushjes, 

llogaridhënies, informimit, komunikimit. Duhet të bëjmë pak më shumë në transparencën e 

prokurimit publik. Ky dokument jep hapsirë me e promovu si punën e kryetarit juve se 

asambleist dhe të gjithëve. Kjo hapsirë është mjaft e madhe, kështu që ne si zyre krejt qka vjen 

në adresën tonë implementohet dhe del shumë profesionale. Ne si zyre jemi me staf profesional 



dhe si produket për herë të parë në Komunën e Prizrenit, e kemi edhe qendrën e thirrjeve. Në 

zyrën ku unë veproj ka vend për me ndryshue, dhe a do të mundemi ne si komunë dhe si kuvend 

ti implementojmë kërkesat e këtij plani, ta shohim unë nuk e di por profesionalisht vullnetin e 

kemi dhe mendoj që do ta realizojmë.  

Artan Abrashi: faleminderit zt. Berisha, besoj që për detaje tjera edhe në kuvend i diskutojmë. 

E kemi pasur rastin që materialet mi marrë me kohë, i keni lexuar propozimet për qka është fjala, 

atëherë nëse ka dikush me shtu diqka për këtë pikë të rendit të ditës po e hap diskutimin.  

Alush Shala: mendoj që i tha edhe Ymeri sugjerimet, dhe nuk e di pse na duhet me diskutu para 

mbledhjes, por realishit fjala jonë dhe vendimet tona janë hiq para një institucioni siç është 

kryetari. Unë mendoj që ju është dasht bashk me kryetarin ta bini një vendim që ndoshta është i 

pranueshëm, kur është kanë në pyetje rangimi. Ju jeni të një rangu dy, tre digastere dhe asnjani 

nuk i jepni llogari njëri tjetrit, sepse secili i dini punët e juaja. Unë mendoj që është një kryetar, 

ai kryetar dhe ai duhet me i ditë të gjitha, përmes kryetarit besoj që edhe na kemi mundësi me i 

ditë të gjitha. Andaj propozoj që këtë ta ktheni edhe njëher mbrapsht dhe ta diskutoni me 

kryetarin dhe stafin profesional dhe të jeni të qartë.   

Ymer Berisha: propozimi është i kryetarit, kryetari e ka vullnetin duhet të jemi të qartë. Nuk ka 

ndonjë konflikt zt. Alush, letra është mjaft përmbajtësore, por sa do të mundemi me e realizu 

është qështje tjetër. Kërkesat që vijnë p.sh. për qasje në dokumente zyrtare, ne e procedojmë 

kërkesën pastaj sa përgjigjen ato ne s’mund ti urdhërojmë, por është kryetari që mund t’ju thotë 

të përgjigjen.   

Dafina Alishani: desha t’ju pyes diçka, ka shumë letra që po i votojmë por implementimi po 

asht pak i mangët. Ju e thatë që shoqëria civile e ka konstatuar që është në nivel të mirë komuna. 

Mua më intereson se a ka mundësi me i ba zyra juaj me ba manuale të cilat i informojnë 

qytetarët, se unë kam hasur që qytetarët nnk i kanë informatat dhe dhe nuk e dinë për qasje 

ligjërisht në informata zyrtare. Ligjërisht se di qysh është e mundëshme por duhet me e qitë 

qytetarët me ju qasë në ueb-sajt sepse nuk e dinë se si munden të aplikojnë për të ju qasë një 

dokumenti zyrtar. Poashtu desha t’ju pyes monitorimi a është tek zyrja e juaj, tek kryetari apo 

mekanizmat e monitorimit të këtij dokumenti, përgjegjësi e kujt është?  

Ymer Berisha: përgjegjësia është e kryetarit dhe e imja nëse e lyp në përgjegjësi institucionale 

me këtë plan pune, mirëpo ju mundeni edhe si kuvend me kërku raport nga zyra e informimit. 

Duhet të jenë ma konkret pyetjet, qasjet në dokumentet publike, sa kërkesa kan qenë, sa janë 

pranuar, sa janë refuzuar. Ose kërkesat e mendiave për kryetarin e komunës ose zyra e jonë me 

dhënë intervista, d.m.th. duhet me u detajizu kërkesat e na me e ditë brenda vitit sa kan qenë ose 

brenda një periudhe kohore me i detajizu. Sa i përket qasjes së qytetarëve në dokumente publike 

të gjithë qytetarët e kanë këtë të drejtë. Kemi edhe thirrje publike që të gjithë qytetarët e 

komunës së Prizrenit kanë drejtë në qasje në dokumente publike. Nëse ke naj model ma të 

avancuar ne mund ta shqyrtojmë.  

Dafina Alishani: manuale ka si të aplikoni, një nga një hapat që duhet ndjekur, sepse shumica 

nuk po e dinë zotëri Ymeri.  

Ymer Berisha: nëse ju do gjeni kohën ju kisha mirëpritur në zyrën time dhe e kishim diskutuar 

gjithqka që mund të jetë në dobi të qytetarëve.  

Artan Abrashi: ju faleminderit, dikush tjetër? Mirë po e lëmë atëherë pjesën tjetër e diskutojmë 

në mbledhjen e kuvendit. Po e hedhi në votim këtë pikë kush është për?  Pas votimit KPF-ca, me 

4 (katër) vota për dhe 2 (dy) kundër, i rekomandohet kuvendit për votim.  

Kalojmë në pikën tjetër.  

 



Pika e katërt: 

Shqyrtimi i raportit financiar, për periudhën  janar – mars  2019; 

 

Artan Abrashi: kjo pikë e rendit të ditës zakonisht nuk votohet por shqyrtohet dhe diskutohet, 

për këtë pikë këtu e kemi përfaqësuesin e drejtorisë së Financave zotëri Zenelin, i cili do ta bëjë 

prezantimin e kësaj pike të rendit të ditës. Urdhëro zotëri Zenel, në pika të shkurtëra na prezanto 

raportin.   

 

Zenel Ahmetaj:  faleminderit, përshëndetje për të gjithë.  Në aspektin e raportimit të 3 mujorit 

jemi në kohë është e paraparë prilli i vitit 2019. Në pika të shkurtëra ky material përmban 

buxhetin e përgjithëshëm, si përmbledhje Komuna e Prizrenit, ka në dispozicion buxhetin e 

aprovuar vitin e kaluar për këtë vit  në vlerë prej 47 milion e 594 mijë e 26 euro. Gjatë kësaj 

kohe prej janarit deri në 31 mars janë alokuar në vlerë prej 18 milion, 67 mijë e 496 euro, apo 

30%. Shpenzimet gjatë kësaj periudhe janë jan bërë në vlerë prej 7 milion e 717 mijë e 986 euro. 

Këtu janë të specifikume vijat e buxhetit, nga granti qeveritar të hyrat vetanake dhe nga 

donacionet dhe një kategori prej financimeve nga huamarrja. Deri më tani kemi pasur zakonisht 

shpenzime më shumë nga granti qeveritar tek të gjitha kategoritë ekonomike, gjithashtu edhe një 

shumë nga të hyrat vetanake gjatë kësaj periudhe sa kanë qenë të planifikume janë shpenzuar 

asht sa është mundësia, kjo është përmbledhja e realizimit të buxhetit në përgjithësi. Nga të hyrat 

vetanake për vitin 2019 Komuna e Prizrenit ka planifikuar rreth 8 milion e 717 mijë e 394 euro. 

Deri më 31 mars të këtij viti është realizuar në vlerë prej 1 milion e 573 mijë e 231 euro, rreth 

18%. Krahasuar me periudhë e njejtë të vitit të kaluar ky vit është më i mirë krahasuar me vitin e 

kaluar që ka qenë rreth 15%. Shpenzimet e klasifikuara nëpër kategori ekonomike për këtë 3 

mujor janë rreth 16%., është si përqindje e ulët por muajve në vijim besoj që do të realizohet me 

më shumë përqindje. Përgjithësisht u mundova të ju njoftoj në pika të shkurtëra, për detaje në 

material i keni. Për ma detajisht mundemi edhe në asamble diskutojmë.  

Artan Abrashi: faleminderit zt. Zenel. A ka dikush me shtu diqka apo po me lëmë për kuvend. 

Mirë pasi s’ka vazhdojmë me pikën e radhës.  

       

Pika e pestë:    
Shqyrtimi dhe miratimi i Rregullores për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve; 

 

Artan Abrashi: për këtë e kemi të ftuar znj. Mybexhele këtu e cila mund të na bëjë një 

prezantim të kësaj Rregullore. Kjo Rregullore i ka kaluar të gjitha ato fazat e parashikuara me 

Udhëzim Administrativ. Së fundi është mbajtur debati- diskutimi publik dhe janë marrë disa 

sugjerime, rekomandime me sa jam unë i informuar, për ma konkretisht mundet me na shpjegu 

zonja Mybexhele. Urdhëro znj. Mybexhele.  

Mybexhele Zhuri: ju faleminderit. Këtë Rregullore e kemi pasur gati qysh nga viti i kaluar mirë 

për shkaqe objektive dhe ka qenë në procedurë ligji për këtë dhe na ka mbetur deri më tani.                    

Pasi pjesa ma e madhe e legjistlacionit rreth 20%, bëjnë pjesë dispozitat e Konventës për të 

Drejtat e Njeriut edhe komuna si zbtatues i obliguar i konventës për të drejtat e fëmijëve i ka 

përgjegjësitë e veta, obligohet që përmes krijimit të politikave të përshtatshme dhe mekanizmave 

për zbatimin e Konventës për të drejtat e fëmijëve. Duke u bazuar në këto komuna është 

përpjekur që ta hartoj Regulloren për të Drejtat e Fëmijëve. Ju i përmendët procedurat që i kemi 

ndjekur për këtë Rregullore, ku gjatë dëgjimeve publike ne kemi marrë sugjerime të cilat do ti 

përfshijmë në Rregullore dhe do t’i përcjellim nesër tek anëtarët e kuvendit. Krahasuar me 



rregulloren e komunave tjera kjo rregullore është shumë e mirë dhe me sugjerimet e akterëve 

tjerë mendoj se e kanë begatuar edhe pak rregulloren dhe dhashtë zoti aq sa kemi mundësi ta 

zbatojmë. Une jam e angashuar në disa vende dhe si problem e shoh që nuk kemi të punësuar si 

zyrtar përgjegjës që parashihet me këtë rregullore por shpresoj që do të bëhet zgjidhje për këtë. 

Andaj të nderuar asamblesit kërkoj nga ju që të më përkrahni në këtë aspekt dhe shpresoj që do 

të miratohet dhe të mund të ju jap raport në fund të vitit në kuvend sa është zbatuar kjo 

rregullore.  

Artash Abrashi: mirë atëherë këto propozime që kanë dalur nga shqyrtimi publik ta bëni një 

listë. Mirë që nuk qenka përfshirë këtu sepse edhe anëtarët e kuvendit nëse kan eventualisht 

ndonjë kërkesë e përfshijmë dhe pastaj në tërësi e qesim në votim. ju faleminderit, atëherë kush e 

don fjalën? Urdhëro zt. Shala.  

Alush Shala: faleminderit kryesues, faleminderit znj. Mybexhele. Sa i përket kësaj pike që na 

paraqiti znj. Mybexhele Zhuri, e kam lexuar dhe tani e plotësoj me ato dhe sigurisht do të na 

dërgon materialin. Unë po pajtona që të diskutohet në kuvend dhe ajo që mundet me dal nga 

kuvendarët do ti shërben edhe zyrës së zonjës edhe qështjes për të cilën po flasim.  

Artan Abrashi: faleminderit, dikush tjetër? Dafina Alishani.  

Dafina Alishani: ju faleminderit, ish kan mir. 

Dafina Alishani: ju faleminderit, mirë do të ishte para seancës ti kemi edhe këto rekomandime 

të cilat i kemi prej dëgjimeve publike në mënyrë që të jemi të pregaditur për seancë.  

Mybexhele Zhuri: e thashë eventualisht nesër ja u dërgojmë.  

Artan Abrashi: mirë atëherë ja dërgoni materialin Shërbimit të Kuvendit dhe së bashku me këto 

rekomandimet e tjera ja u përcjellim anëtarëve të kuvendit. Nëse nuk ka dikush tjetër diqka po e 

hedhi në votim propozim-rregulloren për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. Pas votimit KPF-ca, 

me 4 (katër) vota për dhe 2 (dy) kundër, i rekomandohet kuvendit për votim. 

Tani në radhë kemi pikën:  

 

 

Pika e gjashtë:  

Shqyrtimi dhe miratimi i Propozim-vendimit, për rregullimin e kompensimit me 

marrëveshje te tokës ndërmjet Komunës se Prizrenit dhe pronareve te tokave;    

 

Artan Abrashi: është pikë e sponzorizuar nga Drejtoria e Urbanizmit, për ma konkretisht ftoj 

drejtorin që ta bëjë prezantimin. I nderuar fjala është për ju.  

Fatmir Memaj: ju faleminderit kryesues. Kjo pikë është si pikë e rregullt dhe e sponzorizuar për 

rend dite tek ju. Me këtë propozim-vendim  ne jemi munduar me i rregullu disa qështje që janë 

jetike për Komunën e Prizrenit, siq janë rrugët publike të cilat me rastin e hartimit të planeve 

rregulluese janë aty siq janë paraparë pjesë të caktuara të ngastrave të pronarëve të shpronësohen 

dhe të barten në publike. Një vendim i tillë funksionon në Komunën e Prishtinës prej vitit 2008, 

bëhet fjalë për rastet ku komuna e shpronëson tokë dhe deri në 20%, jipet bonus në ndërtim. Në 

rastet e kur nevojitet në një pronë shpalljen e interesit publik arrihet marrëveshje me pronarin e 

tokës ku e rritë koeficientin e ndërtimit shtesë për investitorin dhe komuna nuk paguan të holla 

dhe inkason takska për pjesën shtesë dhe po mendoj që është interes i dyfishtë. Besoj materialin 

e keni mare me kohë detajet i keni në propozim-vendim, nëse ka nevojë e elaborojmë pikë për 

pike, por kryesisht ky ishte përshkrimi i kësaj pike e cila mendoj që është në dobi edhe të 

komunës edhe të qytetarëve.  

Artan Abrashi: faleminderit i nderum, atëherë po e hap diskutimin kush e don fjalën?  



Alush Shala: faleminderit kryesues, i nderuar drejtor edhe në mandatin e kalum ato që kanë 

qenë e kanë dëgjuar dhe e kanë parë, kërkesa jem ka qenë që të ndahen minimum 2 milion euro, 

për shpronësime. Kështu qysh po kërkoni ju ndoshta dikun ka me konvenue tek ndonjë individ. 

Pronën e marrë nga komuna për hapjen e rrugës për interes të përgjithëshëm, ne duhet të ju 

përgjigjemi atina që ja këna marrë. Me këtë 20% ne prishim diqka ma të madhe dhe nëse ai për 

një hapsirë prej 5 ari ajo prishet sepse ti po don me ja leju me ndrëtu shtesë në dy ari. Do të 

prishet infrastruktura, planifikimi etj. Unë do ta përkrahi, si qëllim dhe si dëshirë nëse marrim 

vendim për krijimin e një buxheti edhe financiar por edhe nëse ka komuna pronë për ta 

kompenzuar do ta përkrahi. Si sugjerim i imi kishte me qenë që ju të mendoni me kryetarin me 

stafin e juaj për kompenzim real dhe jo mos ta quaj mashtrim sepse besoj që nuk e doni edhe ju 

personalisht këtë. Mendoj që është mirë me e tërheq si pikë dhe me e pregaditë mirë dhe kështu 

si është po ma merr mendja nuk duhet me e votue, ju faleminderit.  

Sencar karamuço: drejtor na e dimë që kemi probleme edhe të vjetra me pronat, a ka me qenë 

njejtë edhe për ata ma herët apo prej sodit.  

Fatmir Memaj: po edhe për ato ka me qen njejtë aty ku ka mundësi me u aplikuar kjo kuotë nuk 

është e detyrume, pronari mundet edhe mos me pranuar, ne jemi tuj e dhanë si mundësi. Aty ku 

ka mundësi dhe gadishmëri me arrite marrëveshje për ndërtim shtesë. Në parim qdo pronar e ka 

leverdinë e vetë ma të madhe me hy në marrëveshje sesa me ju kompenzuar me të holla. Në 

Prishtinë funksionon qe 11 vite ky model dhe ka zgjidhë shumë qështje. Nuk e di a e dini por 

p.sh rruga qindra vjeçare e cila kalon prej urës së Elkosit në drejtim të spitalit në dokumentat 

kadastral askund nuk figuron rrugë publike. Duhet me u mundu që na me ba zgjidhje që kudo që 

me plan figuron rrugë publike me qenë edhe ngastra kadastrale e evidentume dhe e regjistruar si 

rrugë publike.  

Sencar Karamuço: ju po thoni mundet me u rritë 20%, mundet me qen e planifikuar ndërtim 7 

katëshe mundet me u ba 8 apo 10 katëshe, atëherë a po ndryshohet plani rregullativ apo jo. Dhe a 

ka me u leju me u shtu vetëm lartësia apo edhe gjerësia. 

Fatmir Memaj: me vendim të juajin plani rregullativ ndryshohet, ju mundeni me e ndryshu 

edhe planin rregullativ urban dhe vendimi i ri ka fuqi ligjore para atij paraprak. Nvaret qysh i 

bjen matematika por 8 katëshe ma shumë smundet me i ra. Ka me u aplikuar vetëm në lartësi 

sepse në gjerësi  e nxen tokën.    

Dafina Alishani: drejtor d.m.th. ky propozim na lejon neve ndryshimin e planit rregullativ për 

këto raste, ku po mbeten hartat zonale, na jemi në përfundim të hartave zonale tash a ka lidhje 

me këto a jo?  

Fatmir Memaj: harta zonale i përcakton elementet e përgjithëshme të një konture të ndërtimit, 

mirëpo këto janë elemente konkrete. Ne po mundohemi me e zgjidhë këtë në kuptim të 

shpronësimit i cili kërkon kompenzimin financiar, na nuk kemi mundësi me kompenzuar qe sa 

vite përpos disa rasteve në gjykata që janë shpronësuar, por komuna ka pasur gjithmonë mungesë 

të mjeteve financiare, për shkak të këtyre na kemi mendu dhe tuj shpresu kemi ardhur deri tek ky 

propozim për me mujt me i zgjidhë disa probleme. Harta zonale është qështje në veti këtë nuk e 

pengon harta zonale.  

Dafina Alishani: më herët gjatë diskutimit e thatë që ka me pasur raste që do të pranohen këto  

ndërrimi i 20% sipas marrëveshjeve, Drejtoria e Urbanizmit ka me qenë ajo që ka me e monitoru 

dhe implementues i këtyre marrëveshjeve. A ka me pasë ndonjë rregullore që i tregon qytetarëve 

deri ku e ka të drejtën. Nëse e thoni me marrëveshje atëherë është pikëpyetje sepse nuk ka ndonjë 

rregullore që përcakton që qytetari ku ka të drejtë me e ba këtë marrëveshje dhe ku nuk ka. A i 

motivon kjo pronarët të cilët janë pronarë të tokave bujqësore me i kthy në prona ndërtimore?   



Fatmir Memaj: ajo është pika tjetër. Bahet fjalë për plane rregulluese ku palët të cilat vijnë me 

ba kërkesë për marrjen e lejes ndërtimore dhe në bazë të këtij një pjesë e pronës është e paraparë 

rrugë, pala kur vjen me ba kërkesë e ka mundësinë në vend të mjeteve financiare me e marrë 

bonusin nëse don me marrëveshje.  

Artan Abrashi: mirë atëherë, sqarimet dhe diskutimet ma të detajume i bajmë edhe në kuvend 

me anëtarët e kuvendit dhe qëndrimet e grupeve parlamentare i marrim aty. Po e hedhi në votim 

këtë propozim pastaj pjesën tjetër e lëmë në seancë.  Pas votimit KPF-ca, me 4 (katër) vota për 

dhe 2 (dy) kundër, i rekomandohet kuvendit për diskutim dhe votim. vazhdojmë me pikën e 

radhës.  

         

Pika e shtatë:  

Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për ndërrimin e destinimit të tokës bujqësore 

në atë ndërtimore sipas PZHK-së; 59.39 min 

 

Artan Abrashi: poashtu edhe kjo pikë është kërkuar nga Drejtoria e Urbanizmit, ja kalojmë fjalë 

përsëri fjalën.  

Fatmir Memaj: ju faleminderit kryesues. Edhe ky propozim ka ardhur si pasojë e disa 

problemeve me të cilat jemi ballafaquar ne si drejtori në teren dhe që kanë dalur në takimin 

përfaqësuesit e bizneseve. Ndërrimi i destinimit të tokës bujqësore në tokë ndërtimore deri në 

klasën e 4 është kompetencë e Ministrisë së Bujqësisë, mirëpo me atë rast kur i kanë kërkuar 

informatat ne i kemi informuar me një lloj përshkrimi sipas zonave që egzistojnë me hartat e 

planit zhvillimore komunal, mirëpo Ministria e Bujqësisë nuk i ka proceduar këto lëndë ma tutje 

për shkak të një mundësie të hartës, ndoshta kishin edhe njëfarë rezerve ndaj komunës për shkak 

se është një komunë e cila e ka hartuar PZHK, d.m.th. asnjë komunë nuk e kishte pëlqimin e 

Ministrisë së Bujqësisë. Duke pasur parasyshë se kemi shumë raste në praktikë kemi ardhur tek 

ky propozim për shkak se në përshkrimin me PZHK, në brendi ka edhe destinime tjera ta zamë  e 

kemi Vërmicën, është zonë e mbrojtur, ka vendbanim ka hotileri ka turizëm. Në bazë të këtyre 

elementeve ne i krijojmë mundësinë Ministrisë së Bujqësisë si me thënë në praktikë për me mujt 

me i klasifiku, vetëm kështu do të mundemi me ndihmu. I kemi cekur kryesisht akset rrugore për 

shkak se zhvillimi i bizneseve është bërë kryesisht në ato akse. Siq asht e cekur në propozim 

vendim, ky vendim duhet të jetë pjesë përbërëse e PZHK-së, dhe normalisht për zbatimin e këtij 

vendimi do të kujdesen: Drejtoria e Urbanizmit, Ministria e Bujqësisë, Drejtoria për Gjeodezi 

dhe kadastër dhe drejtoritë tjera eventuale. D.m.th. këto janë me qëllim të zgjidhjes së problemit 

të qytetarëve ku disa lëndë kanë mbetur, nuk kanë mundur me u mbyllë nga ne si drejtori. Tani 

është në dorën tuaj se si vendosni. 

Artan Abrashi: faleminderit drejtor. Atëherë po e hap diskutimin, kush e don fjalën?  

Sencar Karamuço: drejtor dua të të pyes edhe njëherë, me këto hapa me e zgjidhë këtë mos po i 

bjen dy herë me u marrë me të njëjtin sen, kur në fund të vitit mundemi me ba tjetër zgjidhje me 

këto hartat zonale. Mirë kish qenë me punu një sen ma profesional me qeto ngastra ka, tash na po 

e hapim një sen që nuk e dimë ku ka me dalë.  

Fatmir Memaj: jo nuk është punë dy herë, hartat zonale për shkak të planifikimit të qytetit. 

Hartat Zonale nuk kanë specifikime qysh ju po mendoni, Harta Zonale i cakton zonat dhe i 

përcakton kriteret për secilën zonë, nuk merret me akset rrugore, i ka zonat e caktuara dhe secila 

zonë i ka kriteret e veta. Nuk përputhen kriteret por nuk ka naj problem lidhur me këtë qështje. 

Me hartën zonale nuk naj naj problem apo konflikt asnjë dokument i cili është i propozuar. Me e 

ba në mënyrë ma profesionale ka kaluar qasja me hartimin e planit zhvillimore komunal. Nuk po 



them që nuk kanë ditur por se di sa kanë mujt me analizu kompania që e ka hartuar planin 

zhvillimor komunal. Nëse miratohet ky vendim ka me shku në Ministri për shqyrtim të 

ligjshmërisë pastaj e shohim a është në përputhje me ligjin a jo.  

Alush Shala: faleminderit, para se me shku këto në Ministri, unë kisha kërku nga ju edhe nga 

kuvendi që nëse ka kalu një fazë dhe nuk është ba tjetra që nuk po e evidentoj me qeverisje. Na 

po flasim për vendin tonë, komunën tonë në të cilën po jetojmë a, pse s’është ba dje diqka mirë 

ne duhet ta përmirësojmë, ndryshojmë sot. Nëse ne se ndryshojmë sot po bajmë edhe një krim 

tjetër. Nëse e këna pas për interesa të partisë apo qkado, ne nuk duhet ta bajmë sot. Une po 

pajtona edhe me Sengjarin që në hartat zonale me u klasifiku, këtu ndërtim, këtu bujqësi etj, 

është mirë edhe ju me i përcaktu në adto vende ku është e mundëshme. Me stafin dhe ekspertat e 

juaj mirë kish qenë me i pa edhe në teren gjërat dhe me na pru neve këtu, sepse kështu qysh po 

mendoni po më duket kot. 

Fatmir Memaj: nuk mundemi na tash edhe njëer me i hye PZHK-së, sepse e mbyllim rrugën për 

hartën zonale dhe planet tjera të rëndësishme për të cilat mundemi me pasur nevojë. PZHK-ja, i 

don 2 vjet me u hartu, e na 2 vite me i qu dam qytetarët dhe bisneset presin me i zgjidhë hallet e 

tyre. Prandaj na po mundohemi me i zbutë disa probleme të cilat nuk janë precizuar mirë me 

PZHK-në.  

Artan Abrashi:  i nderuar unë pata disa pyetje sa me e qartësuar. Pra ky propozim ka të bëjë me 

të drejtën për me e ndryshuar destinimin e tokës në këto akset rrugore për rreth. Rrugë që janë 

përmend këtu, tranziti i ri e tranziti i vjetër, zonat për rreth atutostradës, zonat rurale si dhe pjesa 

tjetër ku parashikohen si zona për zhvillim sipas PZHK-së.pak si shumë e gjanë po më doket!  

Fatmir Memaj: po në të dy anët rrugës Prizren-Prishtinë, në të dy anët ka zhvillime me plan 

zhvillimor komunal në përshkrimin e përgjithëshëm egziston zonë e mbrojtur bujqësore. gjendja 

faktike tash është që një biznes don me e marrë lejen Ministria e Bujqësisë,  nuk lejon sepse nuk 

mundet me e ndërruar destinimin e tokës. Ka shumë biznese që janë ndërtu pa leje dhe ka 

biznese që dojnë me ndërtu me leje por nuk lejohet për shkak të kësaj. Këto probleme po 

mundohemi me i zgjidhë sipas gjendjes faktike sepse këto kanë ndodhë. Edhe me Udhëzim 

Administrativ i referohet gjendjes faktike edhe nëse nuk është e paraparë me PZHK.  Për me e 

rregullu bazën ligjore për me leju ndërrimin e destinimit Ministria ne e kemi ba këtë propozim. 

Me PZHK, në rrugët që i përmendëm ka qenë e paraparë që në gjatësi prej 150 metrave të mos 

ndërtohet në të dy anët, por me vendim të veqantë të asamblesë janë lëshuar leje edhe për ato 

pjesë. Pra nëse një biznes i ndërtuar më herët don me marrë leje nuk mundet për shkak se nuk 

mund të bëhet ndërrimi i destinimit të tokës. Këto probleme ne po mundohemi me i zgjidhë.  

Artan Abrashi: drejtor nuk dyshoj aspak në gadishmërinë për me i zgjidhë problemet që janë 

egzistuese lar asaj, mirëpo pak forma po më duket që është shumë. Ndoshta do të ishte më mirë 

që me i evidentu rastet specifike që ka ndërtim në tokë bujqësore dhe kur të evidentohen ato 

rastet në akset rrugore apo zonat tjera me ardhë një nga një në kuvend se po më duket sikurse të 

drejtën tonë si kuvend për destinim të tokës me ja bartur ekzekutivit,  kështu po e shoh apo jam 

gabim. Mirë do të ishte me e dhënë një mendim edhe Drejtoria e Bujqësisë sepse mbroni një 

veprimtari me dy fushëveprime të ndryshme.  

Fatmir Memaj: jo se qdo lëndë deri në klasën e 4 ne i qojmë në Ministri, për ndërrim të 

destinimit, 5,6,7 i qesim në asamble dhe varësisht kësaj ne veprojmë.  

Artan Abrashi: mirë nëse jeni dakort po e rekomandojmë këtë pikë në kuvend, i bëjmë këto 

shqyrtimet ma të detajume edhe në mbledhjen e kuvendit marrimet mendimet edhe të tjerëve dhe 

marrim një vendim sa ma profesional. Po e hedhi në votim këtë propozim. Pas votimit KPF-ca, 



me 3 (tre) vota për, 2 (dy) kundër dhe një abstenim i rekomandohet kuvendit për shqyrtim. Krejt 

në fund e kemi pikën e propozuar nga Drejtoria e Bujqësisë, fjala është për,  

  

Pika e tetë   

Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për themelimin e vendgjuetive të përbashkëta 

në territorin e Komunës së Prizrenit;  

 

Artan Abrashi: për këtë e kemi Drejtorin e Bujqësisë, i cili do të na bëjë një prezantim të 

shkurtër, urdhëro.  

Egzon Elshani: është  marrë asnjë veprim për zbatimin e këtij vendimi, në asamble në vitin 

2011 për themelimin e vendgjuetive, ku janë themeluar 5 vendgjueti. Ky vendim nga ajo kohë 

nuk është zbatuar asnjëherë. Me rrijten e sipërfaqes së parkut nacional janë ndryshuar hartat dhe 

na prek neve në dy vendgjueti, d.m.th. nga 5 bahen 3 vendgjueti.  E kemi një vendim të drejtorit 

të drejtotarit të inspektoriatit qendor të pylltarisë dhe tregtisë, sipas vendimit obligohet Drejtoria 

e Bujqësisë e Komunës së Prizrenit për rithemelimin  e vendgjuetive. Në takim me kryetarin dhe 

shoqatat e gjuetarëve, prej 5 hartave i kemi ba 3, dhe sipërfaqja është zvogëluar. Kryetari dhe 

shoqatat janë dakort me këtë propozim, tani nvaret prej juve a keni ndonjë sugjerim apo a do ta 

votoni pastaj pas vendimit e marrim edhe një pëlqim prej Ministrisë për zbatimin e këtij vendimi.  

Artan Abrashi: faleminderit i nderuar, atëherë po e hapi diskutimin.   

Sencar Karamuço: a ka pasur ndonjë dëgjim me gjuetarët a janë pajtuar me këtë apo vetëm ju 

keni qenë për këtë kështu. Unë sa e di kur të bahet ndonjë rregullore apo diqka e re duhet me pas 

dëgjim publik, a e keni rrespektuar këtë. Ato qytetar a kanë me pranuar, duhet me e lënë një 

hapsirë edhe ata me tregu mendimin e vet mandej me e sjellë në kuvend me e votu. Po 

përmenden disa fshatra, mirë ish kanë me ba takim me fshatarët me me i informu si është situata.  

Artan Abrashi: poashtu duhet me e theksu edhe një gjë që është shumë e rëndësishme, 

meqenëse nuk ka pasur Prizreni, zona të gjuetisë kjo ka ndikuar në lulzimin e aktivitetit ilegal të 

gjuetisë. Fauna jonë është gati në shkatërrim pikërisht për shkak se nuk ka zona të gjuetisë të 

cilat fiton të drejtën një shoqatë për menaxhimin e asaj zone dhe krahas përcaktimit të rregullave 

të gjuetisë e bënë edhe mbrojtjen e faunës tonë sipas kritereve të përcaktuara me ligj. Duke u nisë 

nga kjo mendoj që është interes i komunës me u themelu këto vendgjueti, dhe kam frikë se nëse 

nuk ka me u rregullu kjo nuk ka me mbete asnjë kafshë e egër në Prizren. Gjuetarët kanë 

kërkesat e tyre por ne i marrim vendimet në kuvend bashkarisht gjithmonë duke pasur parasyshë 

interesin e përgjithëshëm. Nëse jeni dakort dhe nëse s’ka dikush tjetër diqka po e kalojmë në 

votim. Pas votimit KPF-ca, me 4 (katër) vota për dhe 2 (dy) kundër, i rekomandohet kuvendit për 

diskutim dhe votim. vazhdojmë me pikën e radhës.  

 

Atëherë të nderuar anëtarë ju falënderoj për kontributin dhe pjesëmarrjen, këto ishin pikat e 

rendit të ditës për këtë mbledhje. Mirëupafshim të enjten në mbledhjen e Kuvendit të Komunës.      
 

 

Përfundoi në ora 15: 36 min  

 

 

 

                                                                                                                      Kryesuesi i KPF-ca 

                                                   Artan Abrashi  

 



 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Republika e Kosovës                                                                                                      Komuna e Prizrenit 

Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti                                                    Opština Prizren – Prizren Belediyesi 

 

KUVENDI I KOMUNËS SË PRIZRENIT 

Komiteti për Politikë dhe Financa 

Nr. 001/060 -54861 

Më: 23 prill 2019  

P r i z r e n    
  

Propozimi i Rendit të Ditës për mbledhjen e IV (katërt) të rregullt për vitin 2019, të 

Kuvendit të Komunës së Prizrenit,  e cila do të mbahet më: 25 prill 2019 (e enjte), me fillim në 

ora 10:00, në Sallën e Kuvendit të Komunës, tek “Shtëpia e Bardhë”, sipas Rekomandimit të 

Komitetit për Politikë dhe Financa, është ky:   

 

R  E  N  D    D  I  T  E 
 

1. Shqyrtimi dhe miratimi, i procesverbaleve të datës 28 mars dhe 4 prill 2019;  

2. Dhënia e betimit, nga ana e anëtarëve të rinj të Kuvendit të Komunës; 

3. Shqyrtimi dhe miratimi i Rendit të Ditës; 

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

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

4 (katër) vjeçare;   

6. Shqyrtimi i raportit financiar, për periudhën  janar – mars  2019;  

7. Shqyrtimi dhe miratimi i Rregullores për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve;  

8. Shqyrtimi dhe miratimi i Propozim-vendimit, për rregullimin e kompensimit me 

marrëveshje te tokës ndërmjet Komunës se Prizrenit dhe pronareve te tokave;  

9. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për ndërrimin e destinimit të tokës 

bujqësore në atë ndërtimore sipas PZHK-së;  

10. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për themelimin e vendgjuetive të 

përbashkëta në territorin e Komunës së Prizrenit.  

                                                                                                         

                                                                                                     

                                                                                                           

                                                                                                            Kryesuesi  i KPF-ca  

                                                                                                                             Artan Abrashi                                                                                                                
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Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti                                                        Opština Prizren – Prizren Belediyesi 

 

 

KUVENDI I KOMUNËS SË PRIZRENIT 

Komiteti për Politikë dhe Financa 

Nr. 001/060 -54861 

Më: 23 prill 2019  

P r i z r e n    
 

 

Komiteti për Politikë dhe Financa, në mbledhjen e mbajtur më 23 prill 2019, shqyrtoi Planin e 

Veprimit për Transparencë në Komunë, për periudhën 4 (katër) vjeçare;   

Pas diskutimeve dhe propozimeve Komiteti për Politikë dhe Financa, me 4 (katër) vota për 

dhe 2 (dy) kundër jep këtë:  

 

 

 

 R E K O M A N D I M 

 

 

I rekomandohet Kuvendit, që ta shqyrtojë dhe diskutojë, Planin e Veprimit për Transparencë 

në Komunë, për periudhën 4 (katër) vjeçare;   

Pas diskutimeve dhe propozimeve të njëjtin ta miratoj si në propozim.   

   

 

 

                                                                                                            

 

                                                                                                                    Kryesuesi i KPF-ca 

                                                                                                                             Artan Abrashi 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Republika e Kosovës                                                                                                          Komuna e Prizrenit 

Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti                                                        Opština Prizren – Prizren Belediyesi 

 

 

KUVENDI I KOMUNËS SË PRIZRENIT 

Komiteti për Politikë dhe Financa 

Nr. 001/060 -54861 

Më: 23 prill 2019  

P r i z r e n    
 

 

 

      Komiteti për Politikë dhe Financa, në mbledhjen e mbajtur më 23 prill 2019, shqyrtoi, diskutoj          

      Shqyrtimi i raportit financiar, për periudhën  janar – mars  2019;  

      Pas diskutimeve dhe propozimeve Komiteti për Politikë dhe Financa, me 4 (katër) vota për dhe   

      2 (dy) kundër jep këtë:  

 

 

 R E K O M A N D I M 
 

 

     I rekomandohet Kuvendit të Komunës, që ta shqyrtojë, diskutoj  Raportin financiar të realizimit   

      të buxhetit të Komunës së Prizrenit, për periudhën  janar – mars  2019;  

   
 

 

                                                                                                            

 

                                                                                                                    

                                                                                                                      Kryesuesi i KPF-ca 

                                                                                                                              Artan Abrashi 
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KUVENDI I KOMUNËS SË PRIZRENIT 

Komiteti për Politikë dhe Financa 

Nr. 001/060 -54861 

Më: 23 prill 2019  

P r i z r e n    
 

 

       Komiteti për Politikë dhe Financa, në mbledhjen e mbajtur më 23 prill 2019, shqyrtoi dhe   

       diskutoi së bashku me propozimet e dala nga dëgjimet publike të cila do të bashkangjiten si   

       material shtesë i kësaj propozim-rregulloreje për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve.  

       Pas diskutimeve dhe propozimeve Komiteti për Politikë dhe Financa, me 4 (katër) vota për    

       dhe 2 (dy) kundër jep këtë:  

 

 

 

 R E K O M A N D I M 

 

 

      I rekomandohet Kuvendit të Komunës, që së bashku me propozimet e dala nga dëgjimet   

       publike të cila do të bashkangjiten si material shtesë i kësaj propozim-rregulloreje për   

       mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve.  

       Pas diskutimeve dhe propozimeve të njëjtin ta miratoj si në propozim.  

       

 

  

   

 

 

                                                                                                            

 

                                                                                                                    Kryesuesi i KPF-ca 

                                                                                                                             Artan Abrashi 
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KUVENDI I KOMUNËS SË PRIZRENIT 

Komiteti për Politikë dhe Financa 

Nr. 001/060 -54861 

Më: 23 prill 2019  

P r i z r e n    
 

 

      Komiteti për Politikë dhe Financa, në mbledhjen e mbajtur më 23 prill 2019, shqyrtoi propozim-

vendimin mbi trajtimin e mënyrës së shfrytëzimit të hapësirës publike brenda Qendrës Historike të 

Prizrenit. Për këtë pikë të rendit drejtori i Drejtorisë së Urbanizmit dhe Planifikimit Hapësinor, zt. 

Fatmir Memaj, tha se gjatë takimit të mbajtur me përfaqësuesit e bizneseve kanë dalë shumë 

sugjerime dhe propozime, prandaj për shkak të këtyre kërkoj që të mos jetë për këtë seancë të 

kuvendit, por të lihet për mbledhjen e muajit të ardhshëm. 

Pas diskutimeve dhe propozimeve Komiteti për Politikë dhe Financa, me 3 (tre) vota për, 2 (dy) 

kundër dhe 1 (një) abstenim jep këtë:  

 

 

 

 R E K O M A N D I M 

 

 

     I rekomandohet Kuvendit të Komunës, që për pikën e rendit të ditës, Shqyrtimi dhe miratimi i 

propozim-vendimit mbi trajtimin e mënyrës së shfrytëzimit të hapësirës publike brenda Qendrës 

Historike të Prizrenit, të mos jetë për këtë seancë por të lihet për mbledhjen e muajit të ardhshëm. 

   
 

 

                                                                                                            

 

                                                                                                                    

                                                                                                                      Kryesuesi i KPF-ca 

                                                                                                                              Artan Abrashi 
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KUVENDI I KOMUNËS SË PRIZRENIT 

Komiteti për Politikë dhe Financa 

Nr. 001/060 -54861 

Më: 23 prill 2019  

P r i z r e n    
 

 

 

Komiteti për Politikë dhe Financa, në mbledhjen e mbajtur më 23 prill 2019, Shqyrtoj dhe 

diskutoj, Propozim-vendimin, për rregullimin e kompensimit me marrëveshje te tokës ndërmjet 

Komunës se Prizrenit dhe pronareve te tokave;  

Pas diskutimeve dhe propozimeve Komiteti për Politikë dhe Financa, me 4 (katër) vota për dhe 2 

(dy) kundër jep këtë:  

 

 

 R E K O M A N D I M 

 

 

  I rekomandohet Kuvendit të Komunës, që ta shqyrtojë dhe miratoj Propozim-vendimin, për 

rregullimin e kompensimit me marrëveshje te tokës ndërmjet Komunës se Prizrenit dhe pronareve 

te tokave.  

   
 

 

                                                                                                            

 

                                                                                                                    

                                                                                                                      Kryesuesi i KPF-ca 

                                                                                                                              Artan Abrashi 
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KUVENDI I KOMUNËS SË PRIZRENIT 

Komiteti për Politikë dhe Financa 

Nr. 001/060 -54861 

Më: 23 prill 2019  

P r i z r e n    
 

 

Komiteti për Politikë dhe Financa, në mbledhjen e mbajtur më 23 prill 2019, shqyrtoj propozim-

vendimin për ndërrimin e destinimit të tokës bujqësore në atë ndërtimore sipas PZHK-së; 

Pas diskutimeve dhe propozimeve Komiteti për Politikë dhe Financa, me 4 (katër) vota për dhe 2 

(dy) kundër jep këtë:  

 

 

 R E K O M A N D I M 

 

 

  I rekomandohet Kuvendit të Komunës, që ta shqyrtojë dhe miratojë propozim-vendimin për 

ndërrimin e destinimit të tokës bujqësore në atë ndërtimore sipas PZHK-së. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Kryesuesi i KPF-ca 

                                                                                                                              Artan Abrashi 
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KUVENDI I KOMUNËS SË PRIZRENIT 

Komiteti për Politikë dhe Financa 

Nr. 001/060 -54861 

Më: 23 prill 2019  

P r i z r e n    
 

 

Komiteti për Politikë dhe Financa, në mbledhjen e mbajtur më 23 prill 2019, shqyrtoi  propozim-

vendimit për themelimin e vendgjuetive të përbashkëta në territorin e Komunës së Prizrenit. 

Pas diskutimeve dhe propozimeve Komiteti për Politikë dhe Financa, me 4 (katër) vota për dhe 2 

(dy) kundër jep këtë:  

 

 

 R E K O M A N D I M 

 

 

  I rekomandohet Kuvendit të Komunës, që ta shqyrtojë dhe miratojë propozim-vendimin për 

themelimin e vendgjuetive të përbashkëta në territorin e Komunës së Prizrenit. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Kryesuesi i KPF-ca 

                                                                                                                              Artan Abrashi 
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KUVENDI I KOMUNËS SË PRIZRENIT 

Komiteti për Politikë dhe Financa 

Nr. 001/060 -54861 

Më: 23 prill 2019  

P r i z r e n    
 

 

Komiteti për Politikë dhe Financa, në mbledhjen e mbajtur më 23 prill 2019, pas kërkesës së zt. 

Alush Shala dhe Lirija Bytyqi, KPF-ca, diskutoji rreth çështjes - kontestit pronësor ndërmjet 

Komunës së Prizrenit dhe kompanisë Malik Impex.  

Pas diskutimeve dhe propozimeve Komiteti për Politikë dhe Financa, jep këtë:  

 

 

 

 R E K O M A N D I M 

 

 

I rekomandohet, Zyrës Përfaqësuese Ligjore të Komunës së Prizrenit, që për mbledhjen e 

muajit maj të KPF-ca dhe të Kuvend të Komunës, të pregadit një raport me shkrim dhe të na 

informoj lidhur me këtë çështje.  

   

 

 

                                                                                                            

 

                                                                                                                    Kryesuesi i KPF-ca 

                                                                                                                             Artan Abrashi 

  


