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Dr ej t or i a e I nspekt or at eve

Prizreni si kryeqytet i historisë, kulturës, traditës dhe me pasuri të 

jashtëzakonshme natyrore është me i vizituari si nga turistët vendor 

ashtu edhe të huaj.

Duke pasur këto potencionale qyteti i Prizrenit si dhe numrin e madh 

të banorëve rezident në qytetin tonë, ne kemi mundësuar me anë të 

inspektimeve dhe kontrolleve në teren që të gjithë vizitorët dhe 

qytetarët të kenë qasje më të lehtë gjatë vizitave dhe jetesës në 

qytetin tonë!

Drejtoria e Inspektorateve në kuadër të gjashtë sektorëve të saj, në 

vazhdimësi kryen inspektime në gjithë territorin e komunës sonë si 

dhe i kushton vëmendje të lartë zonës historike të qytetit të Prizrenit.
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DI - Sek t or i i  Ndër t im it

(03.01.2020 - 13.12.2020)

Sektori i ndërtimit është njëri nga sektorët më të ndjeshëm të Drejtorisë së Inspektorateve. E 
gjithë dinamika e punës i kushtohet këtij sektori ndoshta edhe për faktin se është njëri nga 
sektorët që ekspozohet më së shumti. Fatkeqësisht si pasojë e disa suspendimeve, dënimeve 
nga Gjykata si dhe dorëheqjeve të disa inspektorëve nga ky sektor numri i inspektorëve të 
ndërtimit krahasim me qytetin e madh të Prizrenit është relativisht i ulët. Por përkundër këtij 
fakti vetëm tre inspektor nga ky sektor kanë arritur të ndalin ndërtimet pa leje duke mbajtur 
kështu premtimin e dhënë nga kryetari i Komunës (shiko foton më poshtë vlerësuar nga 
Instituti GAP)! E këtë e vërteton edhe numri i madh i lejeve ndërtimore të lëshuara nga DUPH!
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- Sekt or i i  ndër t im it  ka realizuar :

- Inspektimin e ndërtimeve pa leje ndërtimore dhe ndalimin e këtyre ndërtimeve deri në 

paisjen me leje ndërtimore,

- Aktvendime për rrënimin e ndërtimeve pa leje si pasojë e mos respektimit të urdhërit për 
ndalim punimi,

- Inspektimin e ndërtimeve me leje ndërtimore lëshuar nga organet kompetente,

- Aktvendime për kthim të ndërtimit sipas lejes së lëshuar nga organet kompetente,

- Mbikqyrjen e zbatimit të ligjit dhe rregullave tjera që kanë të bëjnë me ndërtimet (projektet e 

ndërtimit, planet etj.),

- Mbikqyrjen e standarteve të ndërtimit dhe të produkteve ndërtimore si dhe konstruksionet 

që përdoren gjatë ndërtimit.



Dr ej t or i a e I nspekt or at eve



Dr ej t or i a e I nspekt or at eve



Dr ej t or i a e I nspekt or at eve

DI Sek t or i i  Shërbim eve Kom unale

(03.01.2020 ? 13.12.2020)
Plani i punës së Sektorit për Shërbime Komunale nuk ka mundur të realizohet sipas plan 

programit të paraparë për periudhën e vitit 2020, si pasojë e pandemisë COVID-19, andaj 

Inspektorati i Shërbimeve Komunale ka asistuar Sektorët tjerë për zbatimin e vendimeve të 

Qeverisë dhe Vendimeve Komunale por asnjëherë nuk ka hequr dorë nga problematikat e 

mëdha që i takojnë këtij Sektori andaj rëndësi më të madhe i është kushtuar:

- Pastërtisë së qytetit, largimi i pikave të egra të mbeturinave në qytet dhe lagjet periferike të 

qytetit si dhe largimi i materialeve të ndryshme ndërtimore si : rërë, blloqe, hekur etj. nga 

hapësira publike-trotuari,

- Inspektimit permanent i lokaleve afariste, të cilët janë obliguar të lidhin kontratë me ?Eco 

Regjionin? Sh.a. Prizren, apo ndonjë ndërmarrje tjetër të autorizuar për bartjen e mbeturinave.

- Shfrytëzimit të hapësirave publike para lokaleve afariste, këtë vit nuk është inspektuar pasi që 

Kuvendi Komunal ka nxjerrur një Vendim për lirimin nga pagesa e bizneseve që shfrytëzojnë 

hapësirën publike para lokaleve afariste (Vendimi nr.001ë011-43369, dt. 29 maj 2020, si pasojë 

e pandemisë COVID-19),

- Lirimit të hapësirave publike, në rrugë të ndryshme të qytetit, janë larguar reklamat e 

vendosura pa leje në hapësira publke. Janë bërë dy ekzekutime dhe rrënimi i disa mureve për 

hapjen e rregullimin e rrugëve (kërkesë nga DSHP dhe Zyra e Pronës),

- Ujësjellësit dhe Kanalizimeve të qytetit ku janë kontrolluar kyçjet ilegale, ku për të njëjtit janë 

ngritur procedura kundërvajtëse për personat të cilët kanë bërë kyçje ilegale në këto rrjete, po 

ashtu është asistuar Hidroregjioni Jugor sa herë që ka kërkuar një gjë të tillë,

- Kërkesave të qytetarëve për inspektime të llojeve të ndryshme
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DI Sek t or i Sanit ar  

13.12.2020
Ky sektor gjatë punës së tyre ka inspektuar:

1. Objektet tregtare ku bëhet qarkullimi dhe shitja e artikujve ushqimorë me pakicë dhe 
shumicë. Janë inspektuar kushtet në të cilat këto objekte zhvillojnë veprimtarinë e tyre 
tregtare, kushtet e ruajtjes së artikujve ushqimorë sipas dekleracionit të prodhesit, pastaj 
rregullsia higjenike e artikujve ushqimor, si dhe afatet e perdorimit ku të gjithë artikujt e 
hasur në gjendje jo të rregullt higjijenike dhe me afat të skaduar të përdorimit janë asgjësuar 
dhe janë pamundësuar për shitje, njeherit janë ndërmarr edhe masa për eliminimin e të 
metave të konstatuara në këto objekte.

2. Objektet hoteliere gjithashtu kanë qenë nën mbikëqyrjen permanente të Inspektoratit 
Sanitar, në mënyrë që të eliminohet mundësia e paraqitjes së helmimeve të ndryshme me 
ushqim. Në shumë objekte hoteliere janë marrë masa për eliminimin e të metave higjienike 
dhe sanimin e dëmtimeve të ndryshme dhe përmirësimin e kushteve në këto objekte. Pataj 
ështe zbatuar edhe masa e DDD-së në të gjitha ato objekte apo lokale ku ka patur 
indikacione për këtë masë. Gjate muajit Qershor janë Inspektuar të gjitha objektet hoteliere 
? Sallonet e Dasmave. Gjithashtu janë inspektuar edhe shumica e hoteleve, moteleve dhe 
bujtinave

3 .Objektet ku bëhet prodhimi zejtar i artikujve ushqimor si: furrave të bukës, mishtoret,

4 .Objektet për prodhimin e ëmbëlsirave,

5. Barnatoret humane me pakicë,

6. Ordinancat e ndryshme mjekësore

7. Çerdhet e fëmijëve

8. Tregu i bylmetit

9.Objektet ku shiten preparatet kozmetike dhe mirëmbajtje të higjienës

10. Objektet për sport dhe rekreacion, si pishinat e notit

11. Objekteve për furnizim me ujë të pijshëm dhe i ujit të pijshëm me anë të marrjes së 
mostrave të ujit për analiza bakteriologjike dhe kimike nga ana e ekipit të autorizuar të 
IKSHPK-së rajonale në Prizren

Në t ë gjit ha kët o biznese janë ndërm ar r  m asa për  elim inim in e t ë m et ave 
higjieno-sanit are nga m ë t ë ndryshm et , t ë konst at uara gjat ë kont rollave inspek t uese.
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DI Sekt or i Sanit ar

(Pandem ia ? COVID 19)

Për shkak të paraqitjes së pandemisë COVID 19, në të gjitha objektet afariste, e sidomos në 
fushën e gastronomisë, rëndësi e veqantë u është kushtuar zbatimit të masave kundër 
epidemiologjike, të cilat masa janë paraparë me Vendimet e MSH, IKSHP, Qeverisë së 
Republikës së Kosovës si dhe Manualit për parandalimin dhe luftimin e virusit. 

Është punuar me dy ndërrime dhe në bashkëpunim me inspektorët e shërbimeve tjera në 
kuadër të Drejtorisë së Inspektorateve, po ashtu bashkëpunim me inspektorët e AUV si 
dhe me Policinë e Republikës së Kosovës.

1.Nga data 13.03-18.03.2020 është urdhëruar dhe mbikëqyr zbatimi i masës së dezinfektimit të 
objekteve me rëndësi si: objekte arsimore, Qendrat e Mjekësisë Familjare, Stacioni i autobusëve, 
Stacioni i Policisë, Shtëpia e kulturës, të gjitha lokalet hoteliere, qendrave tregtare, objektit të 
Kuvendit Komunal, tregjeve dhe gjitha objektet ku mund të ketë qëndrim më të madh të qytetarëve,

2.Pas Vendimeve të Ministrisë së Shëndetësisë mbi emergjencën e shëndetit publik dhe pas 
URDHËRESËS së MEPTINIS me datën 23.03.2020 është mbikëqyr mbyllja e përkohshme e të gjithë 
operatorëve ekonomik që ndalonte ushtrimin e veprimtarisë vet Urdhëresa. Njëkohësisht është 
mbikëqyr ndërmarrja e masave sipas rekomandimeve të IKSHPK-së në parandalimin e përhapjes së 
virusit tek gjithë operatorët të cilët e kanë pasur të drejtën e ushtrimit të veprimtarisë së tyre.

3.Nga data 13.03-28.04.2020 janë mbyllur mbi 121 lokale në gastronomi të cilat nuk e kanë zbatuar 
Vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe MEPTINIS për ndalimin e ushtrimit të 
veprimtarisë ku është kërkuar edhe asistimi i Policisë së Kosovës,

4.Nga data 06.04.2020 së bashku me Policinë e Kosovës janë mbyllur për shfrytëzim dhe qëndrim 
për qytetarët hapësirat publike si sheshet, parku i qytetit, parqet e lagjeve, vendet për piknik të cilat 
hapësira janë konsideruar si vende ku është mundësia e përhapjes së virusit,

5.Me departamentin e Krimeve Ekonomike dhe inspektoratin e ATK- së në periudhën kohore 23 mars 
- 24 prill 2020 janë ndërmarr aksione të përbashkëta në inspektimin e Qendrave të mëdha Tregtare,

6.Rregullisht gjatë ndrrimeve është kërkuar mbajtja e distancës sociale tek operatorët ekonomik si: 
qendra tregtare, furrave të bukës, mishtoreve, barnatoreve,

7. Në fillim të muajit të Ramazanit të gjithë furrtarëve të Qytetit të Prizrenit u jan shpërnda materiali 
sensibilizues për mbajtjen e higjijenës, paisjeve mbrojtëse si dhe sinjalizimi për distancën sociale,

8. Nga fillimi i Gjendjes së Emergjencës Shëndetësore ka filluar bashkëpunimi me institucionet tjera 
shtetërore si: Policia e Kosovës, Inspektorati i Punës, Inspektorati Sanitar i AUV, Inspektoratin e 
ATK-së.
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DI Sekt or i i  Vet er inar isë

03.01.2020-13.12.2020

Ky sektor gjatë punës së tyre ka kryer kontrolla të shumta inspektuese në lëmin e veterinaries 
si:

1.Mbikqyrjen dhe kontrollin e artikujve ushqimor me prejardhje shtazore në prodhim, 
qarkullim dhe deponim,

2.Kontrollin e kafshëve për therje dhe kontrollin e mishit në linijën e therjes në thertore,

3.Kontrollin e përpunimit të mishit dhe nënprodukteve të mishit,

4.Kontrolla e qumështorëve,

5.Kontrolla të fermave të pulave,

6.Kontrolla të mishtoreve dhe thertoreve private në KK Prizren,

7.Kontrolla të DPT dhe DPH-ve,

8.Kontrollimi i produkteve ushqimore me prejardhje shtazore tek qendrat tregtare,

9.Ka kryer asgjësimin e mishit dhe nënprodukteve të mishit,

10.Kontrolli i frigoriferave më kapacitet të lartë,
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DI Sek t or i i  Tregut

Ky sek t or  për  shkak  t ë nat yrës së punës ka realizuar :

1. Bashkëpunim me Policinë për Krime Ekonomike,

2. Inspektimi i lokaleve të natës,

3. Inspektimi i peshoreve elektronike (artarët),

4. Bashkëpunim me Sektorin e veterinaries dhe sanitar janë inspektuar bizneset që merren me 
prodhimin e mishit,

5. Inspektimi i pompave të benzinës (rivulosja e dorëzave për mbushje)

6. Inspektimi i produkteve që nuk kanë deklaracion në gjuhën shqipe,

7. Inspektimi i vendosjes së çmimeve afër produkteve,

8. Inspektimi i bizneseve ku shiten produktet 18+ (duhan, alkool ? vendosja e shenjës 18+),

9. Inspektimi i vendosjes së flamujve tek produktet e importuara,

10. Inspektimi dhe mbyllja e disa lokaleve për lojra të fatit në QHPz, (ilegale),
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11. Bashkëpunim me Prokurorinë dhe me urdhër të tyre janë mbyllur edhe disa biznese të 
jashtëligjshme,

12. Reklamacionet e ardhura nga konsumatorët janë shqyrtuar dhe pas urdhërit të 

inspektorit konsumatori është paisur me paisje të reja si p.sh frigorifer, telefon, hekur për 

hekurosje etj.),

13. Inspektimi i 40 hoteleve të qytetit tonë,

14. Inspektimi i çmimeve të produkteve raft ? arkë,

15. Bashkëpunim me Njësitin kundër Trafikimit me Qenje Njerëzore janë mbyllur disa 
lokale ilegale,

16. Si pasojë e pandemisë disa biznese kanë filluar ngritjen e çmimeve të produkteve dhe 

si pasojë ne jemi detyruar të inspektojmë këto biznese dhe janë urdhëruar të mos bëhet 

ngitja e çmimeve të këtyre produkteve,

17. Inspektimi tek bizneset dhe respektimi i vendimeve dhe urdhëresave të Qeverisë së 
Republikës së Kosovës.
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DI Sek t or i i  Bujqësisë dhe Hidroekonom isë

Ësht ë inspek t uar  çdo lam i në aspek t in e bujqësisë dhe Hidroekonom isë:

1.Prodhimet ushqimore me prejardhje bimore,

2.Barnatoret bujqësore,

3.Pijet alkoolike,

4.Kualiteti i miellit dhe prodhimeve nga mielli (furrat e bukës),

5.Prodhuesit e llokumit, keqapit, majonezit,

6.Ndërmarrjet që plasojnë farëra dhe plehra minerale,

7.Tokat bujqësore sipas rasteve,

8.Autotransportuesit e rërës,

9.Eksploatuesit e rërës dhe gurit natyror.

10.Resurset ujore si dhe KRU ?Radoniqi & Dukagjini?
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