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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, e mbajtur më 23 shkurt 2021, në Sallën e 

mbledhjeve  të Kuvendit të Komunës në  “Shtëpinë  e Bardhë”, me fillim  në ora  10:10 minuta. 

Pjesëmarrës ishin: Sulltan Badalli, kryesues i KPF-ca, Simir Krasniqi, Getoar Besimi,  Haziz 

Hodaj, Lirija Bytyqi, Vjollca Kabashi, Dafina Bllaca. Dafina Alishani, dhe Sencar Karamuço, të 

gjithë anëtarë të  Komitetit për  Politikë dhe Financa. 
 

Pjesëmarrës tjerë ishin: Leonora Çerreti nga DEF, Artnet Haskuka nga Këshilli për 

Trashëgimi Kulturore të Qendrës Historike të Prizrenit, nga Emilija Redzepi nga DKRS, , 

Xhemile Thaqi-Vezgishi nga DKA, Osman Hajdari, nga D.A., Gursel Sekenderi nga Sektori i 

Pronës, si dhe OJQ-të e Mediat.   
 

Sulltan Badalli: Përshëndetje për të gjithë, mire se keni ardhë. Po fillojmë takimin e KPF-së, 

besoj materialin të gjithë e keni përpara sepse përmes e-mail ju ka ardhur.    

Menjëherë po fillojmë me rendin e ditës për me hedh në votim nëse s’ka kërkesë tjetër?  

Vjollca Kabashi propozoj që të futet në rend dite dhe një pikë, ti ndahet mirënjohje “NDERI I 

QYTETIT” të Prizrenit (POST MORTUM), për Shaban Bobaj. 

Sulltan badalli: ne në seancën e kalume kemi biseduar që dikush ka thënë me e formu një 

Komision që me u marrë me këto figura. Jo veq propozime me ba por edhe mi verifiku e me i 

mbikëqyr, kush ka qenë, qka është, qfar veprimtarie ka, nuk flasim për personin në fjalë por në 

përgjithësi. Është mirë me e diskutu edhe formimin e Komisionit e formojmë apo jo, duhet me u 

dakordu. Nëse ka dikush diqka lidhur me këtë propozim, urdhëroni.  

Haziz Hodaj: faleminderit kryesues, po është e vërtetë që kemi biseduar të formohet një 

Komision, mirëpo pasi është propozim konkret ne mundemi që nëpërmjet Komitetit mi 

rekomandu kuvendit që ta formoj një Komision dhe nëpërmjet këtij Komisioni të shqyrtohet këto 

kërkesa. Ta shfrytëzojmë këtë rast për një mirënjohje apo qmim që i akordon kuvendi, ta bëjmë 

këtë Komision dhe pastaj nëpërmjet këtij komisioni të procedohet edhe me figura tjera përveq 

Shaban Bobaj, që natyrisht pajtohemi të gjithë për figurën dhe veprimtarinë e tij që vlerësohet.  

Sulltan Badalli: atëherë formën duhet me gjete qysh me ju qasur formimit të këtij Komisioni, po 

urdhëro Dafina Alishani.  

Dafina Alishani: faleminderit të nderuar të pranishëm, unë e kam pranuar një kërkesë nga 

Sindikata e pavarur e punëtorëve të administratës, pas që veq është drejtori këtu,  mirë do të ishte 

të informohemi për atë që kërkojnë subvencionimin e shujtave punëtorët e administratës. Disa 

komuna si Malisheva dhe Mitrovica vetëm e kanë bërë, Komuna e Prizrenit, a ka mundësi me e 

ba këtë apo a ka ndonjë plan konkret së paku t’i informojmë punëtorët. D.m.th. vetë jam 

përcjellëse e informatës dhe kërkesës së tyre, ju faleminderit.  

Sulltan Badalli: kjo veq edhe mua më ka ardhur zyrtarisht, kanë kërkuar sindikata e punëtorëve 

komunal, poashtu e dimë që në Mitrovicë është votuar, në Vushtrri, Prishtina e ka që herët në një 

formë tjetër mesa e di. Duhet em dhënë sqarime ma të hollësishme qysh me ju qasur këtij 

propozimi. Drejtor nëse don me dhënë sqarime urdhëro.  

Osman Hajdari: përshëndetje për të gjithë, po është e vërtetë që është një kërkesë Dafinë e 

Sindikatës së Shërbyesve Civil. Siç e din në 2018-ën, ndër masat e para si drejtori që kemi 

ndërmarrë ka qenë harmonizimi i koeficienteve të pagave, ka qenë pikë tjetër shujta edhe tjetra 



sigurimi shëndetësor i punëtorëve, njëkohësisht edhe themelimi i Sindikatës. Prej 2018-ës, e 

kemi Sindikatën e themelume, i kam takuar zyrtarisht javën e kalume pa e ditur që si kërkesë ju 

ka ardhur juve si asambleist. Përndryshe gjatë këtyre 2-3 viteve kemi ba disa përpjekje edhe 

zyrtare për me kalu shujtën si diqka që ju takon të gjithëve shërbyesve civil të administratave, 

për shkak se në shëndetësi e marrin, në arsim përmes kontratës kolektive, janë disa procedura 

ligjore që përmes gjykatës janë tuj dasht me realizu atë të drejtë, dhe vetëm punëtorët e 

administratës e kanë pasur pothuajse të pamundshme me marrë. Në aspektin financiar është e 

palejume prej ministrisë së ekonomisë dhe financave, këto dy-3 muajt e fundit i këna 2-3 

vendime të asambleve të qytetetit të Mitrovicës dhe Malishevës, të cilët kanë marrë një vendim 

përmes Asamblesë, pa e sqaruar sakt as publikun as punëtorët se si ka me u realizu. Na këtu e 

kemi edhe drejtoreshën e Ekonomisë dhe Financave, e cila në pikpamje ekonomike dhe 

financiare është problematike me u financu, mirëpo më shumë është në kuadër të një presionit 

publik që Sindikatat e Shërbyesve Civil përmes vendimeve të Asamblesë po dojnë me ushtru 

realizimin e një të drejte. Ende nuk kemi konfirmime të ligjshmërisë së vendimeve as në 

Mitrovicë e as në Malishevë. Nëse kryesuesi ka informatë është mirë me na tregu a janë 

konfirmuar ato vendime të këtyre dy administratave. Kryetares dhe përfaqësuesve të Sindikatës 

edhe në takimin që kam pasur zyrtarisht, edhe në emër të Kryetarit të Komunës ju kam sugjeru 

që thjesht me i prit konfirmimet e ligjshmërisë në dy kuvende komunale tjera, nëse atje kalojnë 

në rregull. Se besoj që ka anëtar të asamblesë apo zyrtar publik që është kundër shujtave për 

Shërbyesit Civil. Thjesht idea është mos të marrim një vendim të cilin ministria pastaj e kthen që 

s’është i ligjshëm apo diqka e tillë. Konkretisht si drejtor i administratës  dhe si qeveri lokale na 

e kem një propozim konkret i cili do të jetë në seancën e ardshme, jemi duke kqyr format 

financiare si me e realizu, në kuadër të masave anti COVID, për shkak se ka 1 vit që jemi duke u 

ballafaquar me Pandeminë, shumica e zyrtarëve për mos me thënë rreth 80% e tyre kan qenë në 

kontakt të drejtpërdrejtë me këto vështërsi me dhënien e shërbimeve. Na do të propozojmë një 

paketë, një lloj subvencioni direkt për secilin shërbyes civil, kjo ka qenë tema edhe me 

Sindikatën e Shërbyesve Civil, besoj do ta kemi edhe miratimin e asamblesë komunale, vetëm 

jemi duke e shikuar formën se si në aspektin financiar mundemi me dal prej kësaj situate. Një 

propozim konkret është përmes subvencioneve ku Kryetari i Komunës, ka të drejtë deri në vlerën 

500 euro, me subvencionu individ të ndryshëm, ndoshta përmes një vendimi të asamblesë, 

Kryetari i Komunës, do të merr një vendim që ti subvencionoj secilin punëtor të komunës deri në 

këtë masë pa grupime. E di që disa kategori të shqërbyesve dhe të administratës të Komunës së 

Prizrenit, kanë përfituar, kryesisht kan qenë inspektorët komunal edhe zjarrfikës të cilët janë 

ballafaquar me situatën por jo edhe pjesa tjetër e e punëtorëve  të cilët jo pak u kanë e 

ekspozume karshi këtij sindromi si ata që punojnë në dhënien e shërbimeve direkte për qytetarë 

poashtue dhe stafi teknik që ka qen tan kohën ta zëmë me inspektorët edhe nuk kanë përfituar 

nga kjo edhe pse pak a shumë kanë asistuar gjat gjithë kohës. Sugjerimi im si drejtor është me 

prit konfirmimin e ligjshmërisë të këtyre dy institucioneve tjera që kanë ndodhur në Malishevë 

dhe Mitrovicë edhe pastaj me e pa formën se si na me vepru. Në aspektin financiar është problem 

e realizueshme pasiqë mëditjet, shujta duhet me kaluar përmes kategorisë së pagës dhe mëditjes 

të cilat duhet me qen mujore. Për momentin Ministria e financave së paku në dhjetra kërkesa që 

personalisht kam pasur me zyrtarin e buxhetit kan qenë të parealizueshme për punëtorët. Po 

shpresoj që qeveria e re, një prej reformave kryesore do ta ketë edhe qështjen e shujtës së 

puntorve në administratë edhe Ligjin për Zyrtarët Publik, ju faleminderit.  

Sulltan Badalli: aleminderit drejtor, ne kemi pasur takim me përfaqësuesit e sindikatës në zyrën 

time, ku e kemi lënë që të qartësohet kjo gjendje qe e theksove për 3 komunat si Mitrovicë,  

Vushtrri dhe Malishevë, që të pritet qfar ligjshmërie po i kthen Ministria. Drejtoreshë nëse don 

me u kqyr për ndonjë sqarim, informatë urdhëro.  



Leonora Cerreti: po kryesues faleminderit,  unë kam pasur kontakt direkt me drejtorin e 

financave ne komunën e Mitrovicës dhe atje vendimi ka qen direkt prej kuvendit dhe nuk ka 

kaluar përmes drejtorisë se financave apo administratës, pra ka qen propozim prej anetareve te 

asamblesë. Për momentin ende nuk dihet ligjshmëria prej MAPL- së, kështu që jemi tuj e prit 

edhe na ligjshmërinë. Ndërsa prej Vushtrrisë qka kan bërë është prej kategorisë mallëra dhe 

shërbime në fund të vitit të kalum ka pasur mjete që kanë qen në mbetje, nuk kanë arritur ti 

shpenzojnë dhe me atë mbetje e kanë ba një planifikim edhe e kanë shpërndarë per shutja per 

stafin. Mirëpo kjo zgjidhje nuk eshte afatgjatë sepse a mundemi me pasur mbetje vitin tjetër nuk 

është e sigurte. Kështu që na taash jemi tuj e prit vendimin prej Mitrovicës  dhe në rast se e 

miratojnë ministria atëherë mundemi edhe na me shku ne te njëjtën menyre. Por kjo zgjidhje 

qysh ka vepruar komuna e Vushtrisë është afatshkurtër.  

Sulltan Badalli: ju faleminderit, urdhëro Dafina Alishani.  

Dafina Alishani: faleminderit për sqarime, pasi që u deklarua se jeni në dijeni, atëherë pres që 

në seancën e ardhshme të vini me një zgjidhje dhe me një opsion, diskutimi na takon prap neve 

asamblesë dhe ne e marrim vendimin, por kërkesa është prezantuar tek ju, faleminderit. Do me 

thene nuk e fusim si rend të ditës për KPF-ca.  

Sulltan Badalli:  kërkesa ka qenë nga sindikata e punëtorëve. Dikush tjetër lidhur me rendin e 

ditës? Për kërkesën e Vjollca Kabashit, unë mendoj që është mirë mos me u ngut edhe me ju qas 

pak ma shtruar për me e formuar një Komision mendoj ma mirë është, edhe për rastin konkret 

eshte mirë me pasur pregaditje, një biografi me kan i kompletum si kërkesë, por nvaret prej juve 

se si do ta procedojmë. Urdhëro Vjollca.  

Vjollca Kabashi: por kësaj radhe ta fusim ne këtë pikë edhe mandej e bajmë Komisionin gjatë 

diskutimit.  

Sulltan Badalli: zyrtari ligjor Blerim Rakaj, një Sqarim.  

Blerim Rakaj: përshëndetje për të gjithë. lidhur me ndarjen e çmimeve, tash nuk ka qartësime 

sepse mirënjohje jep Kryetari i Komunës, duhet me pasur për secilin rast të propozuar një 

biografi për veprimtarinë e personit që propozohet ti ndahet ndonjë çmim apo titull. Tash nëse e 

futni si rend dite në KPF-ca, dhe si propozim për Asamble, bashkë me rekomandimin duhet të 

jetë një propozim-vendim dhe një biografi e shkruar e individit sepse varësisht prej kontributit 

dhe veprimtarisë i ndahet edhe titulli. Ka titull Remzi Ademaj, Nderi i Qytetit pra, ka disa 

klasifikime që varësisht sipas veprimtarisë i jepet titulli. Ka rreth 7,8 dituj dhe dekorata që 

parashihet në Rregullore që mund të ndahen, për atë arsye duhet një biografi e shkruar dhe me u 

përcaktuar me proceduar më tutje.  

Vjollca Kabashi: po në bazë të biografisë ne e dimë kush ka qen Shaban Bobaj, veprimtar i 

kahershëm, 20 vite në mërgim që familjen e tij nuk e ka parë asnjëherë. Na e dimë biografinë 

edhe nuk është qaq e rand të biografisë me e pru atë dokument edhe e vendosim.  

Sulltan Badalli: Atëherë e hedhim në votim nëse e shihni të arsyeshme. Në seancën e kalume ne 

kemi diskutuar që është mirë me u formu një Komision ka qenë kërkesë në kuvend dhe ka qen 

dakordim formal, po urdhëro Haziz.  

Haziz Hodaj: mirë tani kemi një propozim konkret. Vjollca le të pregatitet një biografi, në 

kuvend kur e ban propozimin e ban me arsyetimin e biografisë edhe le të votoj kuvendi. Na po ja 

rekomandojmë kuvendit edhe mandej në kuvend ta shohim.  Por gjithsesi le të pregaditet një 

biografi në detaje për veprimtarinë e Shaban Bobajt, në mënyrë që të ketë arsyetim edhe votimi.  

Sulltan Badalli: atëherë e hedhim në votim rendin e ditës së bashku me propozimin e Vjollcës 

për me hy në rend dite në KPF-ca, pas votimit KPF-ca, unanimisht e miraton këtë propozim për 

me hy në rend dite ju faleminderit. Po urdhëro drejtoreshë Leonora.  

Leonora Cerreti: faleminderit kryesues, kërshtu në vitin e kalum në maj një vendim të 

asamblesë është marrë për lirimin nga pagesa për shfrytëzuesit e pronës publike. Qka ka ndodh 

me atë vendim nuk e di sepse në atë kohë nuk kam qen dhe kisha dashur një sqarim prej juve. Ne 



për momentin jemi duke implementuar këto vendime dhe e kemi vërejtur që nuk kan qenë të 

përfshimë kiosqet, tezgat edhe barakat. Lirimi është ba vetëm për qiratë për tavolinat dhe për 

karriget. Kisha dasht një sqarim prej juve nëse ky ka qen vendimi apo gabimisht nuk janë 

përfshirë tezgat, kiosqet, barakat dhe parku i qytetit. Në rast se nuk janë përfshirë unë kam 

kërkuar edhe prej zyrtarve ligjor ta ndëgjojnë edhe procesverbalin e asaj mbledhje mirëpo ende 

s’kam marrë përgjigje. Kështu që kisha dashtë prej juve nëse kjo qëllimisht nuk është përfshirë 

apo vetëm ka qen lëshim. Në rast se kjo ka qen lëshim ta bëjmë një plotësim kë këtij vendimi në 

këtë mbledhje për të enjten.  

Sulltan badalli: Propozim-vendimi është ba nga ana e kryetarit dhe ajo qka është aty egziston, 

nuk e di qfar ndryshimi është bërë tjetër drejtoreshë. Urdhëro Blerim.  

Blerim Rakaj: përshëndetje përsëri, lidhur me këtë, me drejtoreshën kemi diskutuar 2 apo 3 

herë, ja kam sqaruar vendimin. Kjo ka ardhur si propozim i shefave të grupeve parlamentare, 

është kërkuar nga ish drejtori një raport se sa është shuma që do të falet për këto kategori. Nuk 

është ba gabim por vetëm këto kanë qenë të përfshira. E kam sqaruar disa herë me drejtoreshën 

por kjo përsëri thotë s’ka sqarime, unë nuk e di tjetër mënyrë qysh me e sqaru.  

Haziz Hodaj: mirë nëse është ba lëshim atëherë, le ta bëjmë një propozim tjetër që ti lirojmë 

edhe këto kiosqet e barakat sepse nuk janë edhe ato fare në gjendje ma të mirë sesa këto për të 

cilat e kemi marrë vendimin, le të plotësohet ky vendim dhe le të lirohen edhe ato prej pagesave.  

Leonora Cerreti: një sqarim shtesë, për barakat në vendimin e fundit që e morëm unë i kam 

përfshi të gjithë edhe kiosqat, tezgat dhe barakat. Por ky ka qen vendimi për periudhën janar-

shkurt dhe shtator-dhjetor.  Kjo periudha që ka qenë mars-gusht, nuk janë të përfshimë, nëse nuk 

e bëjmë këtë plotësim atëherë atyre ju bjen që vetëm për 6 muaj janë të lirume e për 6 muaj tjera 

jo.  

Sulltab Badalli: Haziz këtu është votu një vendim, egziston. Tash është duke u kërku plotësim-

ndryshim ose vendim të ri me marrë.  

Leonora Cerreti: jam tuj kërku me e ba një plotësim-ndryshim të këtij vendimi. Në rast se ju 

mendoni që duhet me u liru e gabimisht është ba ky lëshim e kishim përmirësu. Në rast se jeni të 

pajtimit që të mos lirohen edhe për 6 muaj e lejmë kështu qysh është.  

Blerim Rakaj: këto pikat kur po na vijnë pa pregatitje të materialit dhe pa pregatitje paraprake 

nuk po dihet pastaj në kuvend qka po votohet e qka s’po votohet dhe qka po miratohet. Aty për 

aty nuk bëhen propozim-vendimet. Me një propozim konkret ndoshta ishte dashur me ardhë apo 

lëreni seancën e ardhëshme të pregaditen taman, sepse shumë herë po vijnë ad-hoc. Tash për këtë 

qka me i rekomandu kuvendit, qfar propozim-vendimi p.sh tek pika që hyri në rend dite a me e 

rekomandu titull Qytetari Nderi, Nderi i Qytetit apo Remzi Ademaj apo çfarë? Sepse po ikin 

gabime në shumë raste kur po janë aty për aty, por ju e dini dhe vendosni qysh doni me vazhdu.  

Osman Hajdari: lidhur me vendimin për lirim nga pagesa. Ka qen vendim pak i ngutshëm, ka 

qen qëllimi me ju ndihmu krejt atyre që kanë prona me qira të komunës ndoshta nuk është leshu 

gabim teknik.  Sjemi këtu me fajsu as zyrën ligjore, as kuvendin as kurgjo. Krejt idea edhe qato 

kategori të cilat kanë objkete me qira janë me kushte financiare të këqija me ju ndihmu. kështu 

që nuk i kushton asgjë asamblesë me e ba një plotësim-ndryshim të vendimit edhe me i liru. Në 

frymën e masave anti Covid, në frymën e të bamit biznes edhe ato tezgat edhe ato, thjesht idea e 

kuvendit duhet me qen qdo pronë publike me qira, lokal, tezg qka ka qen e kuvendit me u liru, 

qekjo mendoj që ka qen fryma e asamblesë dhe asamleistave. Propozimi në atë kohë edhe i 

shefave të grupeve dhe ish drejtorit të ekonomisë aty për aty ka qen, kan qen disa shifra e sene 

por mujna me ba plotësim-ndryshimin, nuk e di pse po e komplikojmë.  

Sulltan Badalli: në rregull drejtor, nuk është komplikim por neve po na ndodh shpesh me këto 

plotësim-ndryshime dhe shum herën po na kthehen edhe prej Ministrisë vendimet si 

kundërligjshëm. Urdhëro Sencar.  



Sencar Karamuço: kryesues ne s’jemi kundër, drejtoresha le të përgatit, le të shkrun le të na 

bjen jo kështu me fjalë. Hajde unë tash po propozoj 5 pika, hajde krejt votojmë për dhe për hatër 

timin e qesim në kuvend. Drejtoresha le të përgatit qeto, njëherë vetë tha s’po dimë jam në 

dyshim a keni votu apo s’keni votu, ju po na pyesni neve, Blerimi tha kështu kështu. Ju bëjeni 

qat kërkesën për kuvend bjereni, propozoni e votojmë edhe u kry muhabeti. Kështu në qoftëse e 

lejmë hapur qdokush tash Osmani po qohet i ka ardh diqka në mend po kërkoj qeto, ai tjetri, ai 

tjetri po dalim pa seriozitet. Për qato  jam tu propozu, bane atë gati bjere për seancë edhe mund 

ta shtymë.  

Sulltan Badalli: faleminderit Sencar, atëherë drejtoreshë duhesh me e përgatit plotësimin e 

ndryshimit në kuadër të atij vendimi edhe me e pru në kuvend për mbledhjen e ardhëshme 

kuptohet. Atëherë me propozim shtesë të Vjollca Kabashit kush është për rendin e ditës. Pas 

votimit KPF-ca, për mbledhjen e sotme unanimisht e miratoi këtë rend dite:   

 

R  E  N  D    D  I  T  E 

 

1. Shqyrtimi dhe miratimi i Rendit të Ditës; 

2.  Shqyrtimi dhe miratimi i propozim - vendimit për marrjen e huas - kredisë nga Banka 

Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH);   
3.  Informatë rreth raportit të punës të Këshillit për Trashëgimi Kulturore të Qendrës 

Historike të Prizrenit, për periudhën: qershor 2020 – janar 2021;   

4.  Informatë rreth raportit të punës të Kompleksit për Kulturë dhe Zhvillim “Europa” për 

periudhën janar - dhjetor 2020;  

5.  Informatë rreth raportit mbi subvencionimin e bizneseve dhe OJQ-ve, të Komunës së 

Prizrenit, veprimtaria e të cilave ka qenë e ndaluar apo kanë pasur rënie të aktivitetit 

ekonomik si pasojë e Pandemisë COVID-19;  

6.  Informatë mbi ndarjen e bursave për nxënësit dhe studentët nga Komuna e Prizrenit për 

vitin 2020;  

7.  Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit  mbi dhënien e pronave komunale në 

shfrytëzim afatshkurtër organizatave të shoqërisë civile dhe themelimin e Komisionit 

Vlerësues.  

8.  Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për formimin e Komisionit të Ankesave;  

9.  Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për dhënien e pronës komunale në 

shfrytëzim-qera të objekteve – lokaleve pronë komunale dhe hapësirave publike si dhe 

formimi i Komisionit Vlerësues;     

10.  Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit, për dhënien e titullit “NDERI I QYTETIT” 

të Prizrenit (POST MORTUM), për Shaban Bobaj.  

11.  Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për plotësimin dhe ndryshimin e vendimit 

për lirimin nga pagesa e qirasë dhe taksave për bizneset në komunën e Prizrenit për 

periudhën gjashtë (6) mujore (mars-gusht 2020) me nr.001/011-43369 të datës 

29.05.2020, për shkak të situatës së pandemisë COVID/19, 

 

  

Tani vazhdojmë me pikat tjera të rendit të ditës  

 

 

Pika e dytë:  

Shqyrtimi dhe miratimi i propozim - vendimit për marrjen e huas - kredisë nga Banka 

Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH);   

 



Sulltan Badalli:  drejtoreshë ju lutemi një sqarim nëse mundesh me na dhënë lidhur me këtë 

pikë.  

Leonora Cerreti: në këtë mbledhje po  propozojmë që ta kalojmë nëpërmjet asamblesë, të 

marrim autorizimin përmes asamblesë për  një kredi që komuna po planifikon të marrë për 

financimin e projektit për efiqiencë të energjisë  ku planifikohen të renovohen rreth 100 objekte 

të komunës si shkolla, objekte të shëndetësisë dhe objekte tjera në pronësi të komunës. E keni 

materialin përpara ku janë kushtet e kredisë që do të plotësojmë si dhe të enjten nëse nuk ka 

diqka kërkesa prej juve, të enjten do ta kemi një prezantim në detaje të fizibilitetit të projektit, 

analizën e projektit dhe të gjitha në detaje për projektet që do të financohen, që do të rinovohen, 

prezent do ti kemi edhe përfaqësuesit e BERZH-it, që do të japin detaje edhe për anën financiare 

të projektit.  

Sulltan badalli: faleminderit drejtoreshë, urdhëro Haziz Hodaj.  

Haziz Hodaj: faleminderit, po e kam lexuar këtë pikë të rendit të ditës edhe këtë material : 

realisht marrja e kredisë është me hy borgj edhe atë me kamatë. Natyrisht se njerëzit edhe 

familjet edhe institucionet hyjnë borgj kur nuk kanë mjete, kur janë në mungesë të mjeteve. Ti je 

një drejtoreshë e mirë, me prespektivë mirpor ty duhet me të ardhë mrapa një ushtri që ta 

realizon buxhetin, na kemi përformancë shumë të dobët të realizimit të buxhetit, neve na shkojnë 

mjetet subficit në pamundësi të realizimit të projekteve. Po të sihte kryetari këtu mund të thoshte 

janë paraparë projekte p.sh me nga 300 mijë euro dhe janë realizu me 150 mijë euro, por më 

thoni mua cilat projekte nuk janë proceduar fare gjatë vitit 2020, projekte që kan qenë pozicione 

buxhetore të votuara në kuvend dhe nuk janë prekur fare dhe as nuk janë proceduar më tutje dhe 

natyrisht që nga ato pozicione buxhetore na shkojnë mjetet subficit. Pra me një performancë të 

dobët, të ngathët për mos realizim të buxhetit neve na shkojnë mjetet subficit  dhe qfar 

diskrecioni është tash që na nuk mujm me realizu buxhetin paret tona që i kemi dhe ne kërkojmë 

tash borgj të ri, pra kjo tash është shumë e pakuptimtë. Por unë po ju kërkoj juve bisedoni me 

ekonomistat ma të mirë të qytetit, cila është arsyeja e marrjes së kësaj huaje, kredie, kur ne nuk 

po mundemi me i shpenzu mjetet tona që i kemi në dispozicion, kaq.  

Sulltan Badalli:faleminderit Haziz, dikush tjetër a ka diqka, pasi s’ka e hedhim në votim për me 

u procedu në kuvend. Pas votimit KPF-ca, unanimisht ja rekomandon kuvendit për shqyrtim 

diskutim dhe miratim. Kalojmë pikën e radhës.   

 

Pika e tretë:  

Informatë rreth raportit të punës të Këshillit për Trashëgimi Kulturore të Qendrës 

Historike të Prizrenit, për periudhën: qershor 2020 – janar 2021;   

 

Sullta Badalli:  ju lutemi shkurt një prezantim nga përfaqësuesja e Këshillit për Trashëgimi 

Kulturore pra shkurt sepse edhe ashtu në kuvend keni me e prezantu. Mirë pasi po kërkoni me e 

lënë për diskutim në kuvend e hedhim në votim. pas votimit KPF-ca, unanimisht ja rekomandon 

Kuvendit për diskutim. Kalojmë në pikën tjetër.  

 

Pika e katërt:  

Informatë rreth raportit të punës të Kompleksit për Kulturë dhe Zhvillim “Europa” për 

periudhën janar - dhjetor 2020;  

 

Sulltan Badalli: edhe këtu kemi informatë, nëse e shihni të arsyeshme e kalojmë për kuvend me 

dhënë raportin. Pasi jeni dakort e hedhim në votim. pas votimit KPF-ca, unanimisht ja 

rekomandon Kuvendit për diskutim. Kalojmë në pikën e radhës.  

 

Pika e pestë 



Informatë rreth raportit mbi subvencionimin e bizneseve dhe OJQ-ve, të Komunës së 

Prizrenit, veprimtaria e të cilave ka qenë e ndaluar apo kanë pasur rënie të aktivitetit 

ekonomik si pasojë e Pandemisë COVID-19;  

 

Sulltan Badalli: a është dikush me raportu lidhur me këtë pikë? Urdhëro drejtoreshë.  

Leonora Cerreti: unë edhe për këtë pikë kisha propozuar me kaluar për kuvend me raportu 

sepse do të ketë raport prej drejtorisë tonë për subvencionet që janë nda për biznese por edhe prej 

DKRS-së, subvencionet që janë ndarë për OJQ-të. Nëse ka nevojë me ba një përmbledhje të 

raportit mirë por nëse jo e lëmë për kuvend.  

Sulltan Badalli: mirë atëherë mendoj që është mirë edhe kjo në kuvend me e dhënë një raport ma 

të hollësishëm. Pasi jeni dakort e hedhim në votim. Pas votimit KPF-ca, unanimisht ja 

rekomandon Kuvendit për shqyrtim dhe diskutim. Kalojmë në pikën e radhës.  

 

Pika e gjashtë:  

Informatë mbi ndarjen e bursave për nxënësit dhe studentët nga Komuna e Prizrenit për 

vitin 2020; 

 

Sulltan Badalli: a është dikush me raportu për bursat? po e shihni të arsyeshme me raportu tash 

apo në kuvend? Pasi po e shihni të arsyeshme me raportu në kuvend atëherë e hedhim në votim 

edhe këtë pikë. Pas votimit KPF-ca, ja rekomandon kuvendit për shqyrtim dhe diskutim Kalojmë 

në pikat e radhës.  

 

Pika e shtatë:   

Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit mbi dhënien e pronave komunale në 

shfrytëzim afatshkurtër organizatave të shoqërisë civile dhe themelimin e Komisionit 

Vlerësues. 

 

Sulltan Badalli: dikush të na jep një sqarim për këtë pikë, po Gursel të lutem shkurt një sqarim 

në mënyrë që të jemi të pregaditur për kuvend.  

Gursel Skenderi: tri drejtoritë duhet me prezantu, unë propozimin e kam përgatit, kuvendi 

komunal mundet me ju dhënë hapsirë publike në shfrytëzim shoqërisë civile të cilat veprojnë në 

Komunën e Prizrenit, pra organizata duhet me e kry veprimtarinë në kuadër të komunës. Në 

bashkëpunim me zyrën e kryetarit janë propozuar 3 objekte me u dhënë. Janë të cekura në 

propozim-vendim cilat objekte dhe ngastra, unë bisedova me zyrën e Kryetarit edhe me 

kryesuesin, për ngastrën kadastrale 237, duhet me qenë DKRS-ja, me arsyetue, për ngastrën 

kadastrale 257 duhet DPMS-ja, kurse për ngastrat, objeketet në ortakoll Drejtoria e Shëndetësisë. 

Do me thënë OJQ-ve, mundet me ju dhënë prona komunale, objektet por ato duhet me kry 

veprimtarinë në kuadër të komunës, kjo duhet me shku përmes tenderit dhe duhet me u ba 

themelimi i Komisionit Vlerësues, sepse tash me ligjin e ri prej vitit të kaluar, qdo propozim, qdo 

tender duhet të themelohet Komisioni i ri e jo sikur ligjet paraprake qka kanë me konstituimin e 

kuvendit komunal janë themelue Komisioni Vlerësues dhe komisioni i Ankesave edhe ata e kanë 

pasur afatin derisa ka qenë asambleja. Tash qdo propozim-vendim duhet të themelohet komisioni 

Vlerësues,  kurse Komisioni i ankesave i ak dy vite mandat, qe i bie dy Komisione t♪7 ankesave 

brenda mandatit të asamblesë.  

Sulltan Badalli: faleminderit Gursel, dikush tjetër? Urdhëro Getoar Besimi.  

Getoar Besimi: përshëndetje kryesues, këtu po thotë dhe themelimi i Komisionit vlerësues! 

Zotëri Gursel e tha por po du me kan edhe njëherë i qartë, d.m.th. ka mandat vetëm për 

Organizatat e Shoqërisë Civile e jo për operatorët tjerë.  

Gursel Skenderi: po Getoar vetë për këtë rast ka mandat.  



Sulltan Badalli: faleminderit, dikush tjetër?  

Sulltan Badalli: janë të cekura në propozim-vendim, kjo ka me ju nështru një tenderit, 

konkurrimit, 34.45 min 

Sencar Karamuço: ku janë qeto sakt, kush është sponzorizues të na tregon?  

Sulltan Badalli: janë këtu të shënuara numrat e parcelave, Gursel a mundesh me na dhënë 

sqarime?  

Gursel Skenderi: në bazë të tenderit Komisioni Vlerësues formohet dhe ai Komision i përgatit 

kushtet e tenderimit.  

Sencar Karamuço; a mundesh me na tregu lokalet, objektet ku janë?  

Gursel Skenderi: objekti Sahat Kulla është aty tek ish Bashkësia Lokale tek Xhuma Xhamia, i 

dyti është rruga Besim Ndrecaj, në qendër të Shadërvanit, d.m.th. ato Strehimorja e Grave dhe 

objekti i tretë në Ortakoll është Sindrom Doun Kosova.  

Sulltan Badalli: faleminderit, urdhëro Dafina Bllaca.  

Dafina Bllaca: përshëndetje për të gjithë, unë pata një pyetje për Komisionin Vlerësues, nga kush 

do të jetë, a është e përcaktuar përbërja e këtij Komisioni.  

Gursel Skenderi; në bazë të Ligjit, dy anëtar duhet me i propozu ju, dy anëtar prej ekzekutivit 

kryetari i propozon dhe dhe një anëtar i SH.C. dhe duhet me u votue të gjithë anëtarët e 

Komisionit nga ju anëtarët e kuvendit.  

Sulltan Badalli: ju faleminderit, atëherë nëse s’ka dikush tjetër diqka e hedhim edhe këtë pikë në 

votim. Pas votimit KPF-ca, unanimisht ja rekomandon Kuvendit për shqyrtim dhe diskutim dhe 

miratim. Tani kalojmë në pikën e radhës.  

 

Pika e tetë:   

Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për formimin e Komisionit të Ankesave; 

 

Sulltan Badalli: urdhëro Gursel pak sqarime.  

Gursel Skenderi: po Komisioni i Ankesave formohet dhe ka mandat dy vjeçar, për të gjitha rastet 

që zhvillohet tenderimi nëse ka ankesa Komisioni i shqyrton.  

Sulltan Badalli: një Komision ka qenë i ankesave? 

Gursel Skenderi: po ka qen por me ligjin e ri. Në nenin 3 të propozim-vendimit thotë me hyrjen 

në fuqi të këtij vendimi zhfuqizohet vendimi i kaluar i Komisionit të ankesave.  Me ligjin 

paraprak kanë qenë 3 anëtar ndërsa me Ligjin dhe Rregulloren e re i kërkon 5 anëtar, 2 prej 

kuvendit, 2 prej ekzekutivit dhe 1 prej shoqërisë civile. Lidhur me atë që tha Hazizi, kuvendi 

mundet me i propozu 2-3 veta por ai që merr vota ma shumë bëhet hyn në Komision.  

Sulltan Badalli: faleminderit Gursel, atëherë e hedhim edhe këtë pikë në votim. Pas votimit KPF-

ca, unanimisht ja rekomandon Kuvendit për shqyrtim dhe diskutim dhe miratim. Tani kalojmë në 

pikën e radhës, pikë nëntë  

 

 

 

 

Pika e nëntë  

Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për dhënien e pronës komunale në 

shfrytëzim-qera të objekteve – lokaleve pronë komunale dhe hapësirave publike si dhe 

formimi i Komisionit Vlerësues;      

 

Sulltan Badalli: urdhëro Gursel.  

Gursel Skenderi; po këto edhe ma herët kemi diskutuar janë disa lokale të lira dhe qka nuk kanë 

kontratë. Na me zyrën e kryetarit i kemi ba propozimet edhe të nja 2 hapsirave publike, d.m.th. 



këto janë lokale të lira, të sqarojmë se këto nuk janë lokalet të partive politike.  Edhe këtu duhet 

me u formue edhe një Komision tjetër Vlerësues e Komisioni i Ankesave mbetet i njeti ka 

mandat 2 vite.   

Sulltan Badalli: pra Komisioni Vlerësues për çdo tenderim bëhet i ri. Ju faleminderit,  

Sencar Karamuço; deshta me pyet kjo pika 19 për 60m2, qka është kjo pjesa dhe ku është?   

Gursel Skenderi; është hapsirë komunale në Rr. Remzi Ademaj, ma herët ka qen Vectori, e kjo 

76 është tek Brionet, ajo hapsira e Doku Fest ku është që i ka shfrytëzuar ato barakat dhe ka 

pasur interesim, pra kampi, këto dy rastet janë.    

Sulltan Badalli: ju faleminderit, atëherë e hedhim edhe këtë pikë në votim. Pas votimit KPF-ca, 

unanimisht ja rekomandon Kuvendit për shqyrtim dhe diskutim dhe miratim. Vazhdojmë me 

pikat shtesë, kërkesat që patën, në 1 Vjollca Kabashi, post mortum për Shaban Bobajn. Kalojmë 

në pikën tjetër. 

 

Pika e dhjetë;  

Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit, për dhënien e titullit “NDERI I QYTETIT” 

të Prizrenit (POST MORTUM), për Shaban Bobaj.  

 

Sulltan Badalli: Ne veq votuam si rend dite por me votu për me procedu në kuvend, a ka dikush 

tjetër diqka prap mu kyq lidhur me këtë? Po urdhëro Haziz.  

Haziz Hodaj; Vjollcës po ju drejtohna, le të bahet propozimi për Shaban Bobajn, për titullin 

“Nderi i Qytetit”, sepse e kemi biseduar ma herët që qytetarin e Prizrenit me e shpall “Qytetar 

Nderi”, nuk ka lezet, le të bahet propozimi konkret dhe një biografi që e shoqëron këtë propozim 

edhe del para kuvend dhe votohet, kaq.     

Sulltan Badalli; faleminderit, atëherë e hedhim në votim. Pas votimit KPF-ca, unanimisht ja 

rekomandon kuvendit për shqyrtim dhe miratim. 

 

 

Pika e njëmbëdhjetë;  

Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për plotësimin dhe ndryshimin e vendimit për 

lirimin nga pagesa e qirasë dhe taksave për bizneset në komunën e Prizrenit për periudhën 

gjashtë (6) mujore (mars-gusht 2020) me nr.001/011-43369 të datës 29.05.2020, për shkak të 

situatës së pandemisë COVID/19.  

 

Sulltan Badalli: drejtoreshë nuk e di sa mundemi, a e lëmë pë mbledhjen e ardhshme apo tash . 

pregaditjet për plotësim-ndryshimin duhet sot mu kry kjo punë në mënyrë që menjëherë 

materialin me ja shpërndarë kuvendarëve. 

Leonora Cerreti: jo nuk ka nevojë ajo krejt gati është, vetëm më trgon Blerimi në cilin format 

duhet, a duhet ajo që ka qenë e njëjta vetëm të plotësohet apo si ky vendimi që e morëm herën e 

fundit, vetëm me tregoni cilin version e doni edhe gati është ajo, një fletë ka me u shënu, s’ka 

nevojë me u shty.  

Blerim Rakaj; me sa më kujtohet mua është vendimi i muajit maj 2020 dhe me sa më kujtohet 

janë dy nene që ka nevojë me u ndryshu por duhet pasur parasysh se ka pasur ankesa nga 

anëtarët e kuvendit që mos të ndryshohen vendimet dhe kur të merret një vendim të ngel i njëjti e 

jo të ndryshohen disa herë.  

Sulltan Badalli: faleminderit, atëherë drejtoreshës i mbetet sot brenda ditës që me kry këtë. 

Kështu që ne duhet me ja shpërndarë kuvendarëve. Atëherë kush është për edhe këtë pikë me 

kalu, me procedu për kuvend. Pas votimit KPF-ca, unanimisht ja rekomandon kuvendit për 

shqyrtim dhe miratim. 

 



 

Atëherë e mbyllim këtë takim, shihemi  ditën e enjte në seancën e rregullt të  Kuvendit të 

Komunës.  

 

Përfundoi ora: 10:54,                                                                        

 

 

                                                                                                          Kryesuesi i KPF-ca 

                                                                                                             Sulltan Badalli        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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 - 25034 

Më: 23 shkurt 2021  

P r i z r e n  

  
           Propozimi i rendit të ditës për mbledhjen e II (dytë) të rregullt për vitin 2021, të Kuvendit të 

Komunës së Prizrenit, e cila do të mbahet më: 25 shkurt 2021 (e enjte), me fillim në ora 10:00, në Sallën 

për mbajtjen e mbledhjeve të Kuvendit të Komunës, tek “Shtëpia e Bardhë”, sipas Rekomandimit të 

Komitetit për Politikë dhe Financa, është propozuar ky:  

 

R  E  N  D    D  I  T  E 

 

1. Shqyrtimi dhe miratimi i Rendit të Ditës; 

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

3. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim - vendimit për marrjen e huas - kredisë nga Banka 

Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH);   

4. Informatë rreth raportit të punës të Këshillit për Trashëgimi Kulturore të Qendrës 

Historike të Prizrenit, për periudhën: qershor 2020 – janar 2021;   

5. Informatë rreth raportit të punës të Kompleksit për Kulturë dhe Zhvillim “Evropa” për 

periudhën janar - dhjetor 2020;  

6. Informatë rreth raportit mbi subvencionimin e bizneseve dhe OJQ-ve, të Komunës së 

Prizrenit, veprimtaria e të cilave ka qenë e ndaluar apo kanë pasur rënie të aktivitetit 

ekonomik si pasojë e Pandemisë COVID-19;  

7. Informatë mbi ndarjen e bursave për nxënësit dhe studentët nga Komuna e Prizrenit për 

vitin 2020;  

8. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit  mbi dhënien e pronave komunale në 

shfrytëzim afatshkurtër organizatave të shoqërisë civile dhe themelimin e Komisionit 

Vlerësues;  

9. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për formimin e Komisionit të Ankesave;  

10. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për dhënien e pronës komunale në 

shfrytëzim-qira të objekteve – lokaleve pronë komunale dhe hapësirave publike si dhe 

formimi i Komisionit Vlerësues;  

11. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit, për dhënien e titullit “NDERI I 

QYTETIT” të Prizrenit (POST MORTUM), për Shaban Bobaj.   

12. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për plotësimin dhe ndryshimin e vendimit 

për lirimin nga pagesa e qirasë dhe taksave për bizneset në komunën e Prizrenit për 

periudhën gjashtë (6) mujore (mars-gusht 2020) me nr.001/011-43369 të datës 

29.05.2020, për shkak të situatës së pandemisë COVID/19,                                                                                                            

                                                                                       Kryesuesi i KPF-ca 
                                                                                                                          Sulltani Badalli 



                                                           

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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 - 25034 

Më: 23 shkurt 2021  

P r i z r e n  

  

 

       Komiteti për Politikë dhe Financa, në mbledhjen e mbajtur më 23 shkurt 2021,  shqyrtoi    

dhe diskutoj pikën e rendit të ditës - Shqyrtimi dhe miratimi i propozim - vendimit për marrjen e 

huas - kredisë nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH);    

 

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

 

 

 

 R E K O M A N D I M 

 

 

I rekomandohet Kuvendit të Komunës, që pas diskutimeve dhe propozimeve të miratoj propozim 

- vendimin për marrjen e huas - kredisë nga Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH);                                 

 

  

 

                                                                                                            

 

                                                                                                                 Kryesuesi i KPF-ca 

                                                                                                                        Sulltani Badalli 

 

  

           

   

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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 - 25034 

Më: 23 shkurt 2021  

P r i z r e n  

  

 

       Komiteti për Politikë dhe Financa, në mbledhjen e mbajtur më 23 shkurt 2021,  shqyrtoi    

dhe diskutoj pikën e rendit të ditës - Informatë rreth raportit të punës të Këshillit për Trashëgimi 

Kulturore të Qendrës Historike të Prizrenit, për periudhën: qershor 2020 – janar 2021;   

 

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

 

 

 

 R E K O M A N D I M 

 

 

I rekomandohet Kuvendit të Komunës, që të shqyrtoj, diskutoj, Informatën rreth raportit të punës 

të Këshillit për Trashëgimi Kulturore të Qendrës Historike të Prizrenit, për periudhën: qershor 

2020 – janar 2021;   

 

  

 

                                                                                                            

 

                                                                                                                 Kryesuesi i KPF-ca 

                                                                                                                        Sulltani Badalli 

 

  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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 - 25034 

Më: 23 shkurt 2021  

P r i z r e n  

  

 

       Komiteti për Politikë dhe Financa, në mbledhjen e mbajtur më 23 shkurt 2021,  shqyrtoi    

dhe diskutoj pikën e rendit të ditës - Informatë rreth raportit të punës të Kompleksit për Kulturë 

dhe Zhvillim “Evropa” për periudhën janar - dhjetor 2020;  

 

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

 

 

 

 R E K O M A N D I M 

 

 

I rekomandohet Kuvendit të Komunës, që të shqyrtoj, diskutoj, Informatën rreth raportit të punës 

të Kompleksit për Kulturë dhe Zhvillim “Evropa” për periudhën janar - dhjetor 2020;  

 

  

 

                                                                                                            

 

                                                                                                                 Kryesuesi i KPF-ca 

                                                                                                                        Sulltani Badalli 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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 - 25034 

Më: 23 shkurt 2021  

P r i z r e n  

  

 

       Komiteti për Politikë dhe Financa, në mbledhjen e mbajtur më 23 shkurt 2021,  shqyrtoi    

dhe diskutoj pikën e rendit të ditës - Informatë rreth raportit mbi subvencionimin e bizneseve dhe 

OJQ-ve, të Komunës së Prizrenit, veprimtaria e të cilave ka qenë e ndaluar apo kanë pasur rënie 

të aktivitetit ekonomik si pasojë e Pandemisë COVID-19;  

 

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

 

 

 

 R E K O M A N D I M 

 

 

I rekomandohet Kuvendit të Komunës, që të shqyrtoj, diskutoj, Informatën rreth raportit mbi 

subvencionimin e bizneseve dhe OJQ-ve, të Komunës së Prizrenit, veprimtaria e të cilave ka 

qenë e ndaluar apo kanë pasur rënie të aktivitetit ekonomik si pasojë e Pandemisë COVID-19; 

 

  

 

                                                                                                            

 



                                                                                                                 Kryesuesi i KPF-ca 

                                                                                                                        Sulltani Badalli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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 - 25034 

Më: 23 shkurt 2021  

P r i z r e n  

  

 

       Komiteti për Politikë dhe Financa, në mbledhjen e mbajtur më 23 shkurt 2021,  shqyrtoi    

dhe diskutoj pikën e rendit të ditës - Informatë mbi ndarjen e bursave për nxënësit dhe studentët 

nga Komuna e Prizrenit për vitin 2020;  

 

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

 

 

 

 R E K O M A N D I M 

 

 

I rekomandohet Kuvendit të Komunës, që të shqyrtoj, diskutoj, Informatën mbi ndarjen e 

bursave për nxënësit dhe studentët nga Komuna e Prizrenit për vitin 2020; 

 

  

 

                                                                                                            

 



                                                                                                                 Kryesuesi i KPF-ca 

                                                                                                                        Sulltani Badalli 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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 - 25034 

Më: 23 shkurt 2021  

P r i z r e n  

  

 

       Komiteti për Politikë dhe Financa, në mbledhjen e mbajtur më 23 shkurt 2021,  shqyrtoi    

dhe diskutoj pikën e rendit të ditës - Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit  mbi dhënien e 

pronave komunale në shfrytëzim afatshkurtër organizatave të shoqërisë civile dhe themelimin e 

Komisionit Vlerësues; 

 

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

 

 

 

 R E K O M A N D I M 

 

 

I rekomandohet Kuvendit të Komunës, që pas diskutimeve dhe propozimeve të miratoj 

propozim-vendimin  mbi dhënien e pronave komunale në shfrytëzim afatshkurtër organizatave të 

shoqërisë civile dhe themelimin e Komisionit Vlerësues.                              



 

  

 

                                                                                                            

 

                                                                                                                 Kryesuesi i KPF-ca 

                                                                                                                        Sulltani Badalli 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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 - 25034 

Më: 23 shkurt 2021  

P r i z r e n  

  

 

       Komiteti për Politikë dhe Financa, në mbledhjen e mbajtur më 23 shkurt 2021,  shqyrtoi    

dhe diskutoj pikën e rendit të ditës - Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për formimin e 

Komisionit të Ankesave;  

 

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

 

 

 

 R E K O M A N D I M 



 

 

I rekomandohet Kuvendit të Komunës, që pas diskutimeve dhe propozimeve të miratoj 

propozim-vendimin  për formimin e Komisionit të Ankesave; 

  

 

                                                                                                            

 

                                                                                                                 Kryesuesi i KPF-ca 

                                                                                                                        Sulltani Badalli 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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 - 25034 

Më: 23 shkurt 2021  

P r i z r e n  

  

 

       Komiteti për Politikë dhe Financa, në mbledhjen e mbajtur më 23 shkurt 2021,  shqyrtoi    

dhe diskutoj pikën e rendit të ditës - Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për dhënien e 

pronës komunale në shfrytëzim-qira të objekteve – lokaleve pronë komunale dhe hapësirave 

publike si dhe formimi i Komisionit Vlerësues 

 



 

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

 

 

 

 R E K O M A N D I M 

 

 

I rekomandohet Kuvendit të Komunës, që pas diskutimeve dhe propozimeve të shqyrtoj dhe 

miratoj propozim-vendimin për dhënien e pronës komunale në shfrytëzim-qira të objekteve – 

lokaleve pronë komunale dhe hapësirave publike si dhe formimi i Komisionit Vlerësues.    

  

 

                                                                                                            

 

                                                                                                           Kryesuesi i KPF-ca 

                                                                                                                   Sulltani Badalli 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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 - 25034 

Më: 23 shkurt 2021  

P r i z r e n  

  



 

       Komiteti për Politikë dhe Financa, në mbledhjen e mbajtur më 23 shkurt 2021, shqyrtoi    

dhe diskutoj propozimin e anëtares së Komitetit për Politikë dhe Financa për dhënien e titullit 

“NDERI I QYTETIT” të Prizrenit (POST MORTUM) për Shaban Bobaj.  

 

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

 

 

 

 R E K O M A N D I M 

 

 

I rekomandohet Kuvendit të Komunës, që pas diskutimeve dhe propozimeve, të shqyrtoj dhe 

miratoj propozim-vendimin për dhënien e titullit “NDERI I QYTETIT” të Prizrenit (POST 

MORTUM), për Shaban Bobaj.  

  

 

                                                                                                            

 

                                                                                                           Kryesuesi i KPF-ca 

                                                                                                                   Sulltani Badalli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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 - 25034 

Më: 23 shkurt 2021  

P r i z r e n  

  

 

       Komiteti për Politikë dhe Financa, në mbledhjen e mbajtur më 23 shkurt 2021,  shqyrtoi    

dhe diskutoj propozimin e Drejtoreshës të Drejtorisë për Ekonomi dhe Financa, për plotësimin 



dhe ndryshimin e vendimit për lirimin nga pagesa e qirasë dhe taksave për bizneset në komunën 

e Prizrenit për periudhën gjashtë (6) mujore (mars-gusht 2020) me nr.001/011-43369 të datës 

29.05.2020, për shkak të situatës së pandemisë COVID/19, e cila tha se me këtë plotësim-

ndryshim të këtij Vendimi lirohen nga pagesa e qirasë edhe disa kategori tjera të bizneseve, dhe 

rekomandoi që të futet në rend dite për shqyrtim dhe miratim në këtë mbledhje të Kuvendit të 

Komunës. 

 

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

 

 

 

 R E K O M A N D I M 

 

 

I rekomandohet Kuvendit të Komunës, që pas diskutimeve dhe propozimeve të shqyrtoj dhe 

miratoj propozim-vendimin për plotësimin dhe ndryshimin e vendimit për lirimin nga pagesa e 

qirasë dhe taksave për bizneset në komunën e Prizrenit për periudhën gjashtë (6) mujore (mars-

gusht 2020) me nr.001/011-43369 të datës 29.05.2020, për shkak të situatës së pandemisë 

COVID/19, 

  

 

                                                                                                            

 

                                                                                                           Kryesuesi i KPF-ca 

                                                                                                                   Sulltani Badalli 

 

 

 

 


