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KUVENDI I KOMUNËS SË PRIZRENIT 

Komiteti për Komunitete 
Nr. 001/060 - 38419 

Më: 25 mars 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 Komunitete, mbajtur më 25 mars 2019, në objektin e 

Administratës së Përgjithshme (kati  II), me fillim në ora 13:40  
  

            Në mbledhje morën pjesë: z. Edis Aljilji- kryesues i Komitetit për Komunitete,  znj. 

Mimoza Bushrani, znj. Sadije Jakupi, znj. Cennet Sayhadi, z. Denis Skenderi, z. Gani Elshani,       

z. Osman Osmani, dhe z. Tihomir Stojanovič.të gjithë anëtarë të Komitetit për Komunitete.  

 

Mungoi: Sherife Balaj.  

 
 Në mbledhje morën pjesë edhe: Memnuna Ajdini, Nënkryetare e Komunës për 

Komunitete. Ajredin Alija, nga zyra për Komunitete dhe Kthim, përfaqësuesit nga OSBE, dhe 

përfaqësuesi nga UNMIK. 

 

Mbledhjen e kryesoi kryesuesi i KK-së, Edis Aljilji,  

 

Kryesuesi  i  njoftoj anëtarët e KK-së me rendin e ditës të propozuar 

 

 Pika e parë: 

Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbalit nga mbledhja e kaluar.  

 

Kryesuesi,  anëtarët e KK-së, i pyeti nëse  kanë diçka për të shtuar lidhur me procesverbalin, 
e nëse jo  po e hedhi në votim. 
Komiteti për Komunitete  unanimisht   miratoi procesverbalin nga mbledhja e kaluar  
 

Pika e dytë:  

Shqyrtimi dhe miratimi i rendit të ditës 

 

Kryesuesi , e hapi debatin lidhur me këtë pikë të rendit të ditës, duke pyetur se a ka dikush 
për të shtuar diçka. 
Pasi që nuk pati asnjë debat lidhur më këtë pikë, e njëjta u hodh në votim.  



Komiteti për Komunitete,  unanimisht   miratoi këtë:  
 

R EN D  D I T E 

 

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

2. Shqyrtimi dhe miratimi i Rendit të Ditës së propozuar;  

3. Diskutim rreth mundësisë së caktimit të vizitës të Koordinatorëve në gjuhën boshnjake 

dhe turke, në Drejtorinë Komunale të Arsimit dhe Shkencës;  

4. Diskutim rreth mundësisë së caktimit të vizitës nëpër shkollat fillore ku vijojnë mësimin 

nxënësit e komuniteteve dhe takimi me drejtorët e këtyre shkollave;  

5. Diskutim për pikat e rendit të ditës së Kuvendit të Komunës;   

6. Të ndryshme.   

 
 

 

Pika e tretë  

Diskutim rreth mundësisë së caktimit të vizitës të Koordinatorëve në gjuhën boshnjake dhe 

turke, në Drejtorinë Komunale të Arsimit dhe Shkencës; 

 

Edis Aljilji: lidhur me këtë pikë e hapi diskutimin, kush e dëshiron ta marrë fjalën? 

 

Osman Osmani: kërkoi që të caktohet dhe diskutohet për mundësinë që në kuadër të Drejtorisë së 

Arsimit të jetë edhe një Koordinator për gjuhën rome, duke pasur parasysh numrin e nxënësve dhe 

nevojat e nxënësve të komunitetit rom.  

 

Sadije Jakupi: shumë pikë e qëlluar e rendit të ditës. Gjatë vizitës që do ta bëjmë me drejtorin dhe 

Koordinatorët, kisha propozuar të diskutohet për qështjen e Shtëpisë së Kulturës, nëse është në 

kompetencë të tyre dhe ta ngirsim qëshjten e një nxënëseje të komunitetit rom në shkollën fillore 

Avdyl Frashëri, e cila ka ndërprerë mësimin, t’i mësojmë arsyet.  

 

Edis Aljilji: faleminderit për qështjet e ngritura, këto dhe të tjerat do ti ngrisim  në takimet që do ti 

zhvillojmë. Tani a do të shkojmë të gjithë në vizitë apo do ta caktojmë nga një grup.  

Do ta caktojmë për nesër një takim me koordinatorin në gjuhën turke dhe boshnjake.  

Osman Osmani: propozoi që ky takim nëse është i mundur të caktohet pas orës 13:00.  

Gani Elshani: propozoi që përveq këtyre të ketë takim edhe me drejtorët e shkollave.    

Edis Aljilji: mirë atëherë nëse jeni dakort po e lëmë takimin pas 2 dite në DKA, me koordinatorët për 

komunitetin turk dhe boshnjak si dhe Drejtorin e Arsimit nëse do ketë kohë për takim.  Nëse ska 

dikush tjetër diqka kalojmë në pikën  tjetër.  

 

 

Pika e katërt: 

Diskutim rreth mundësisë së caktimit të vizitës nëpër shkollat fillore ku vijojnë mësimin 

nxënësit e komuniteteve dhe takimi me drejtorët e këtyre shkollave;  

 

Edis Alilji: pas diskutimeve dhe propozimeve anëtarët e Komitetit për Komunitete u dakorduan 

për takimet-vizitat në shkollat ku vijojnë mësimin nxënësit e komuniteteve pakicë, shkollat 



fillore: “Emin Duraku”, “ Motrat Qiriazi”, “Abdyl Frashëri”, “ Lekë Dukagjini”,                               

“Mati Logoreci”, “Mustafa Bakia” dhe “Nazif Kokollari”. Mirë kalojmë në pikën tjetër.  

 

 

Pika e pestë:  

Diskutim për pikat e rendit të ditës së Kuvendit të Komunës;   

 

Edis Aljilji: i lexoi pikat e rendit të ditës të Kuvendit të Komunës, të parapara për këtë muaj. 

Mirë atëherë e hapi debatin lidhur me këtë pikë të rendit të ditës.  

Anëtarët e komitetit diskutuan për pikat e rendit të ditës të Kuvendit të Komunës. Patën vërejtje 

që disa anëtar të komitetit që nuk janë edhe anëtar të kuvendit nuk e kanë pasur materialin që 

është paraparë për shqyrtim në seancën e kuvendit. Mirë kalojmë në pikën e rendit të ditës në të 

ndryshme.  

 

Pika e gjashtë:  

Të ndryshme   

Kryesuesi i KK-së, pyeti anëtarët e Komitetit nëse ka dikush të shtoj diçka lidhur me këtë pikë.  

Osman Osmani: kisha kërkuar që ne si komitet t’ia bëjmë një rekomandim Kryetarit të 

Komunës dhe Drejtorit të Arsimit, që të caktohet një përgjegjës- koordinator për mbikëqyrjen e 

procesit mësimor të gjuhës rome. Poashtu desha ta ngrisë edhe një problem të banorëve në lagjen 

e Kurrillës mbi veqshërbimin e vjetër një kohë të gjatë nuk kanë ujë vazhdimisht me vite të tëra, 

por kanë vetëm 4-6 orë në ditë.   

Në diskutim lidhur me qështjen e ujit të pijes edhe anëtarët tjerë u pajtuan që kjo qështje duhet 

zgjidhur por është një problem që kërkon kohë për me u zgjidhë. Po ashtu në këtë pikë të rendit 

të ditës u diskutua edhe mundësia për vendosjen e kontenjerëve në disa vende dhe lagje të 

qytetit. Ndër të tjera u tha se kah pjesa e shatërvanit dhe rrugës për kala nuk është e lejuar me u 

vendos kontejnerë.  

Poashtu u ngrit edhe qështja e rekomandimeve dërguar kryetarit dhe drejtorive të ndryshme ku 

ndër të tjera pyetën e apo përcjellën rekomandimet që po i bëjmë ne si komitet dhe se na po 

bëjmë rekomandime e nuk po mirren parasyshë edhe nuk po  ndryshohet asgjë.  

Blerim Rakaj: tha se të gjitha rekomandimet janë përcjellë kujt ju kanë drejtuar ndër to ka qenë 

edhe plani i veprimit për integrimin e komunitetit rom, ashkali dhe egjiptian i cili është miratuar 

ne Kuvend të Komunës. Rekomandimet që janë bërë këtu janë përcjellë tek organet përkatëse të 

komunës dhe janë të bashkangjitura në fund të procesverbali.  

Edis Aljilji: mirë nëse ska dikush tjetër diqka, ju falënderoj për kontributin e dhënë në këtë 

mbledhje mirëupafshim në takimin e radhës.    
 

Mbledhja e Komitetit për Komunitete përfundoi në ora 14:49.  

 

 
                                                                                          Kryesuesi i Komitetit për Komunitete 

                                                                                                      Edis Aljilji   


