
                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Republika e Kosovës                                                                                         Komuna e Prizrenit 

Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti                                              Opština Prizren – Prizren Belediyesi 

 

KUVENDI I KOMUNËS SË PRIZRENIT 

Komiteti për Komunitete 

Nr. 001/060 - 0146148 

Më: 14 tetor 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 21 tetor 2019, në sallën për 

mbledhjet e KPF-ca, tek “ Shtëpia e Bardhë ” me fillim në ora 14:10  
  

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

znj. Sherife Balaj.  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.  

 

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

Komunitete. Ferdi Kovaç, koordinator për Komunitetin Turk në DKA dhe Almir Saiti 

Koordinator për Komunitetin Boshnjak në DKA, përfaqësuesit nga OSBE, dhe përfaqësuesit 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,  i pyeti anëtar se a ka dikush 
për të shtuar diçka. 



Pasi nuk pati askush për të shtuar diqka lidhur më këtë pikë, e njëjta u hodh në votim.  
Pas votimit 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 te Ditës së propozuar; 

3. Diskutim mbi fillimin e vitit të ri shkollor 2019/ 2020 ( sfidat dhe furnizimi i teksteve 

shkollore në gjuhë Boshnjake dhe ato në gjuhën Turke), si dhe regjistrimi i nxënësve nga 

komunitetet jo shumicë në vitin e ri shkollor); 

4. Të ndryshme.                                                                                                              
  

 

 

Pika e tretë  

Diskutim mbi fillimin e vitit të ri shkollor 2019/ 2020 ( sfidat dhe furnizimi i teksteve shkollore në 

gjuhë Boshnjake dhe ato në gjuhën Turke), si dhe regjistrimi i nxënësve nga komunitetet jo shumicë 

në vitin e ri shkollor);  

 

Edis Aljilji: për këtë pikë prezent i kemi Almir Saiti, Koordinator për Komunitetin Boshnjak në DKA 

Ferdi Kovaç, Koordinator për Komunitetin Turk në DKA, të cilët i falënderojmë që kanë gjetur kohën 

të jenë prezent me ne dhe të na japin sqarimet e nevojshme. Urdhëro, zt. Almir Saiti.  

 

Almir Saiti:  faleminderit zt. Kryesues, përshëndetje për të gjithë. Do të mundohem në pika të shkurta 

të ju prezantoj dhe të ju informoj mbi gjendjen në  arsim për komunitetin boshnjak.  

Gjendja në arsim në gjuhën boshnjake në përgjithësi është mirë kemi, sa kemi mundur jemi angazhuar 

pë të ju mundësuar kushtet për shkollim qoftë në nivelin parashkollor fillorë apo të mesëm në këto 

nivele numri i përgjithshëm është rreth 1060, nxënës. Kemi pasur edhe probleme si transporti i 

nxënësve, pastaj kemi pasur edhe probleme për disa klasë me pajisje tekste shkollore. Në shkollën 

Nazif Kokollari, kemi mungesë të nxënësve. Kemi pasur problem me regjistrimin e nxënësve në 

gjimnazin Gjon Buzuku në Prizren, për shkak se sipas drejtorit nuk i kanë plotësuar kriteret për pranim 

në këtë shkollë. Pastaj një pjesë prej këtyre nxënësve janë regjistruar në Shkollën e Mesme të 

Mjeksisë. Kemi bërë kërkesë në drejtori edhe për qështjen e nivelizimit të pagës sepse me pozitë të 

njejtë kemi koeficiente të ndryshme, deri më tani e kemi të pa rregulluar këtë qështje. Raportin 

informues mund ta bëni kopje apo do ja u dërgoj edhe unë në email adresë nëse dëshironi. Në pika të 

shkurta ishin këto nëse ka dikush diqka do të mundohem t’ju jap sqarimet e nevojshme.  

 

Edis Alilji: Faleminderit Zt. Almir Saiti. Tani ja kalojmë fjalën zt. Ferdi Kovaç, koordinatorit në 

gjuhën turke në DKA – Prizren.    

 

Ferdi Kovaç: ju faleminderit. Përshëndetje për të gjithë. Fillimisht deshta t’ju njoftoj se Drejtoresha e 

Arsimit edhe pse e kishte planifikuar të vijë, nuk mundi të marrë pjesë këtë mbledhje të Komitetit, për 

shkak të një problemi që kishte ndodhur në një shkollë në Prizren e ka shkuar aty.  

Sa i përket qështjeve të arsimimit të nxënësve të komunitetit turk në Prizren, në përgjithësi është 

gjendja e mirë. Kemi edhe ne probleme me tekste shkollore në disa klasë, pastaj ka gabime edhe në 

përkthime të teksteve shkollore nga gjuhën shqipe në gjuhën turke. Kemi edhe probleme me staf dhe 

po ashtu me transportin e nxënësve. Problemet e cekura më lartë i kanë edhe komuniteti shumicë pra 



janë probleme të përgjithëshme në arsimin në Komunën e Prizrenit. Kemi bërë kërkesë në drejtori 

edhe për qështjen e nivelizimit të pagës sepse me pozitë të njejtë kemi koeficiente të ndryshme, deri 

më tani e kemi të pa rregulluar këtë qështje. Po ashtu edhe unë raportin informues mund ta bëni kopje 

apo do ja u dërgoj edhe unë në e-mail adresë nëse dëshironi. Pra kjo ishte pak a shumë në pika të 

shkurta nëse do të keni nevojë për sqarime do mundohem t’ju japë përgjigje.  

 Edis Alilji: Faleminderit Zt. Ferdi Kovaç. Tani ja kalojmë fjalën zt. Ferdi Kovaç, koordinatorit në 

Gjuhën turke në DKA – Prizren.    

 

 

Edis Alilji: Faleminderit Zt. Ferdi Kovaç. Tani e hap debatin rreth raporteve. Lidhur me problemet 

dhe sfidat e paraqitura nga koordinatorët për komunitetin boshnjak dhe turk, në debat morën pjesë dhe 

diskutuan: Memnuna Ajdini, Sherife Balaj, Sadije Jakupi Cennet Sayhadi, Denis Skenderi,Gani 

Elshani, dhe Osman Osmani, diskutuan për çështjen e mungesës së kuadrit mësimdhënës mungesës së 

ndriçimit afër shkollave, transportin falas për nxënësit, mungesën, me ç’rast u pajtuan që duhet bërë 

përpjekje për zgjidhjen e këtyre problemeve dhe se t’i rekomandohet Drejtorisë Komunale të Arsimit 

dhe Shkencës si dhe Kryetarit të Komunës t’i ndërmarrin veprimet e nevojshme për zgjidhjen e këtyre 

problemeve. 

Osman Osmani: gjithashtu tha se po e përsëris kërkesën e herëve të kaluara që të punësohet një 

koordinator edhe për gjuhën rome sepse këtu po jemi sikurse mos të egzistojmë ne dhe se OJQ-të 

dikur do ti ndalin donacionet. Prandaj duam ta kemi dhe ne njjë koordinator të punësuar në DKA. Po 

ashtu kërkoj nga DKA dhe Kryetari i Komunës, të hap konkurs për profesor të gjuhës rome, për 

zëvendësimin e të ndjerit, profesorit Nexhip Menekshe.    

 

 

Pika e katërt:  

Të ndryshme   

Edis Aljilji: i pyeti anëtarët e Komitetit a ka dikush diçka të ngrisë në këtë pikë? Mirë nëse s’ka, 

ju falënderoj për kontributin e dhënë në këtë mbledhje mirupafshim në takimin e radhës.    
 

Mbledhja e Komitetit për Komunitete përfundoi në ora 15:30.  

 
                                                                                           

                                                                                          Kryesuesi i Komitetit për Komunitete 

                                                                                               Edis Aljilji   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Republika e Kosovës                                                                                                          Komuna e Prizrenit 
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KUVENDI I KOMUNËS SË PRIZRENIT 

Komiteti për Komunitete 

Nr. 001/060 - 0146148 

Më: 14 tetor 2019  

P r i z r e n    

 

 

Komiteti për Komunitete, në mbledhjen e mbajtur më 21 tetor 2019, në sallën e mbledhjeve të 

KPF-ca, tek “ Shtëpia e Bardhë”, shqyrtoj,  diskutoj mbi fillimin e vitit të ri shkollor 2019/ 2020  

Pas diskutimeve dhe propozimeve Komiteti për Komunitete, unanimisht jep këtë:  

 

 

 R E K O M A N D I M 

 

I REKOMANDOHET: Kryetarit të Komunës së Prizrenit, dhe Drejtorisë Komunale të Arsimit 

dhe Shkencës që brenda mundësive ti ndërmarrin këto veprime: të sigurohet kuadri mësimdhënës 

në të gjitha shkollat të nivelit fillor dhe të mesëm, të mundësohet ndriçimi afër shkollave, të 

sigurohet transport falas për të gjithë nxënësit dhe të ju mundësohet pajisja me libra shkollorë për 

të gjithë klasat, për nxënësit.   

Po ashtu, i rekomandohet Kryetarit të Komunës së Prizrenit, që të punësohet një koordinator 

edhe për gjuhën rome, dhe të hapin konkurs për punësimin e një profesori të gjuhës rome, për 

zëvendësimin e të ndjerit, profesorit Nexhip Menekshe.    

     

  

                                                                                                            

                                                                                           Kryesuesi i Komitetit për Komunitete 

                                                                                                                      Edis Aljilji 


