
KUVENDI I KOMUNËS SË PRIZRENIT 

Komiteti për Politikë dhe Financa 

Nr. 001/060 – 10024 

Më: 26 janar 2021   

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 26 janar 2021, në Sallën e 

mbledhjeve  të Kuvendit të Komunës në  “Shtëpinë  e Bardhë”, me fillim  në ora  10:13 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, Emilija Redzepi nga DKRS, Beni Kizolli 

nga DUPH, Xhemile Thaqi-Vezgishi nga DKA, Gursel Sekenderi nga Sektori i Pronës, si dhe 

OJQ-të e Mediat.   
 

Sulltan Badalli: Përshëndetje për të gjithë, mire se keni ardhë. Është mbledhja e parë për këtë 

vit, shpresoj të na shkoj mbarë. Besoj se materialet të gjithë i keni marrë me kohë. Kryesuesi i 

lexoi pikat e rendit të ditës të propozuara për këtë mbledhje.   

Fillojmë menjëherë me pikën e parë,  
 

Pika e parë:  

Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbaleve të datës 17 nëntor dhe 22 dhjetor 2020,   
 

Sulltan Badalli: nëse s’ka ndokush me u kyq le ta merr fjalën. Pasi nuk ka atëherë e hedhim në 

votim. Pas votimit KPF-ca, unanimisht e miratoi procesverbalet. Atëherë kalojmë në pikën e 

dytë.  
 

Pika e dytë: 

      Shqyrtimi dhe miratimi i rendit të ditës  
       
Sulltan Badalli: tha se rendin e ditës e keni në material dhe i pyeti anëtarët e KPF-së,  nëse ka dikush  

për të shtuar diçka rreth rendit të ditës për mbledhjen e sotme të KPF-së? po urdhëro Drejtor z. Beni 

Kiziolli, i cili propozoi që të futet në rend dite edhe një propozim-vendim për anulimin e vendimit 

lidhur me vendimin pë rregullimin e kompensimit me marrëveshje ndërmjet Komunës së Prizrenit dhe 

pronarëve të tokave. Është kërkesë e Ministrisë për mu rishqyrtuar ky vendim dhe kërkesë për 

plotësimin e Grandit të performacës së Komunës. Faleminderit drejtor, dikush tjetër? Pasi s’ka atëherë 

bashkë me pikën e propozuar nga drejtori e hedhim në votim rendin e ditës për mbledhjen e sotme.              

Pas votimit KPF-ca, miratoi këtë rend dite:  

 

    R  E  N  D    D  I  T  E 
  

1. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbaleve të datës 17 nëntor dhe 22 dhjetor 2020; 

2. Shqyrtimi dhe miratimi i Rendit të Ditës;    

3. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit mbi shpalljen e interesit të përgjithshëm 

publik; (Ngastra kadastrale Nr. 00502-0 ZK Serbicë e Poshtme);  



4. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim - vendimit për formimin dhe emërimin e anëtarëve e 

bordit mbikëqyrës për menaxhimin dhe shfrytëzimin e objekteve publike sportive 

kulturore dhe rinore;  

5. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për dhënien e titullit “Nderi i Qytetit”                    

(Post Mortum) për Bujar Gjurgjeali;  

6. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim -vendimit për anulimin e vendimit nr.001/011-160724 

dt:11.11.2019 mbi hyrjen në koncesion të pronës komunale (Sopaj);  

7.  Shqyrtimi dhe miratimi i propozim -vendimit për anulimin e Vendimit Nr.001/011-82822, 

i dt. 30.09.2020 për dhënien në shfrytëzim afatgjatë me kompensim të pronës komunale                 

(Çlirimi);  

8. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për lirim nga pagesa e qirasë dhe taksës 

komunale për ushtrimin e veprimtarisë afariste në Komunën e Prizrenit, për shkak të 

Pandemisë COVID 19;  

9. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit mbi shpalljen e interesit të përgjithshëm 

publik;  (Ngastra kadastrale: Nr.01187-0 ZK Gjonaj);  

10. Shqyrtimi dhe miratimi i kërkesës-propozimit të DKA-së, për votimin e Komisionit për 

përzgjedhjen e drejtorëve të institucioneve edukativo-arsimore dhe aftësues në Komunën e 

Prizrenit;  

11. Shqyrtimi dhe miratimi i propozimit-vendimin për anulimin e vendimit Nr.001/011-77311 

dt. 30.05.2019, për rregullimin e kompensimit me marrëveshje të tokës ndërmjet Komunës 

së Prizrenit dhe pronarëve të tokave.       
 

Mirë atëherë kalojmë tek pika e tretë  
 

Pika e tretë:    

Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit mbi shpalljen e interesit të përgjithshëm 

publik; (Ngastra kadastrale Nr. 00502-0 ZK (Serbicë e Poshtme);  
 

Sulltan Badalli: e keni edhe propozimin, është fjala për një pronë ku është ndërtuar stadiumi, e 

njëjta do të kompensohet me pronën komunale që është ngjitur me të.  

Sencar Karamuço: Kryesues e kemi diskutuar edhe mbledhjen e kaluar këtë vazhdojmë.  

Haziz Hodaj: ju lutem na jepni sqarime sepse nuk e kam të qartë sepse këmbimi dhe 

kompensimi janë qështje të ndryshme.  

Gursel Skenderi: Me ligjin e ri për me u këmbye prona fillimisht duhet me shpallë interes prona 

private, këtu po shpallet interes prona private.  

Haziz Hodaj: eh mirë sepse na herën e kalume i anuluam disa pika  që nuk kemi të drejtë me 

shpall interes të përgjithshëm në prona komunale. Atëherë plotësoni pikën e rendit të ditës që një 

pronë private duhet të shpallet interes i përgjithshëm.  

Sulltan Badalli: është si material propozim-vendimi mbi shpalljen e interesit, jo veq rendin e 

ditës, duhet me e lexu edhe përmbajtjen e saj.  

Getoar Besimi, tash jemi vonë em fol për këtë qështje por mu maru stadiumi e masanej me lyp 

këmbimin e pronës, kjo dyqysh pa kuptim sepse njëherë duhet me u kry proceduart ligjore e tani 

me u ba investimi kapital. Mirëpo tash kjo punë ka ndodhë, jam për me e kry këtë proces edhe 

normal qytetari i cili e ka dhënë pronën dhe ka qen i mirëkuptueshëm, duhet me miratu por 

përndryshe nuk është mirë me shku me hapa të ngushtshëm me ba investime kapitale pa u kry 

procedurat, ju faleminderit.  

Sulltan Badalli: faleminderit, kemi raste të tilla por duhet me i kry procedurat. Mirë nëse s’ka 

dikush tjetër po e hedhi në votim për me ja rekomandu kuvendit. Pas votimit KPF-ca, ja 

rekomandon kuvendit për shqyrtim dhe miratim. Atëherë kalojmë në pikën e katërt. 



Pika e katërt:  

Shqyrtimi dhe miratimi i propozim - vendimit për formimin dhe emërimin e anëtarëve e 

bordit mbikëqyrës për menaxhimin dhe shfrytëzimin e objekteve publike sportive 

kulturore dhe rinore;  
 

Sulltan Badalli: ne e kemi miratuar një Rregullore lidhur me menaxhimin dhe shfrytëzimin e 

objekteve kulturore dhe dsportive. Tash kërkohet një vendim tjetër me u marrë për formimin e 

Bordit. A ka dikush me u kyq lidhur me këtë pikë?   

Sencar Karamuço: a kan me qen edhe tjer apo vetëm kuvendar duhet me qen?  

Sulltan Badalli: jo vetë kuvendar parashihet me qen. A ka dikush tjetër diqka, nëse ska e 

hedhim në votim. Pas votimit KPF-ca, ja rekomandon kuvendit për shqyrtim dhe miratim.    

Kalojmë në pikën tjetër.  
 

Pika e pestë 

Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për dhënien e titullit “Nderi i Qytetit”                    

(Post Mortum) për Bujar Gjurgjeali;  
 

Sulltan Badalli: A ka dikush mu kyq në këtë pikë? Mirë nëse ska e hedhim në votim. Pas 

votimit KPF-ca, ja rekomandon kuvendit për shqyrtim dhe miratim.     

Kalojmë në pikën tjetër.  
 

Pika e gjashtë:  

Shqyrtimi dhe miratimi i propozim -vendimit për anulimin e vendimit nr.001/011-160724 

dt:11.11.2019 mbi hyrjen në koncesion të pronës komunale (Sopaj);  
 

Sulltan Badalli: e dini rastin ju që Ministria e ka kthy, kërkohet anulimi i këtij vendimi. Mirë 

nëse s’ka dikush me shtu diqka e hedhim në votim. Pas votimit KPF-ca, ja rekomandon kuvendit 

për shqyrtim, diskutim dhe miratim.   Kalojmë në pikën tjetër.  
 

Pika e shtatë:   

Shqyrtimi dhe miratimi i propozim -vendimit për anulimin e Vendimit Nr.001/011-82822, i 

dt. 30.09.2020 për dhënien në shfrytëzim afatgjatë me kompensim të pronës komunale                 

(Çlirimi);  
 

Sulltan Badalli: edhe kjo pikë është njejtë sikur pika paraprake kërkohet anulimi i vendimit. 

Nëse s’ka dikush me shtu diqka e hedhim në votim. Pas votimit KPF-ca, ja rekomandon kuvendit 

për shqyrtim, diskutim dhe miratim.   Kalojmë në pikën tjetër.  
 

Pika e tetë:   

Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për lirim nga pagesa e qirasë dhe taksës 

komunale për ushtrimin e veprimtarisë afariste në Komunën e Prizrenit, për shkak të 

situatës së Pandemisë COVID 19;  
 

Sulltan Badalli:  kemi të bëjmë me taksën komunale të cilën ne për 6 muaj ne veqse i kemi 

liruar. Për shkak të situatës që po vazhdon është kërkuar që edhe për 6 muaj tjerë me qen të liruar 

nga këto obiligime komunale. 

Getoar Besimi: përshëndetje, mendoj që perpos lirimit nga taksa komunale per lokalet qe kemi 

me marrë për 6 muaj do të ishte mire që edhe atyre që ju ka kaluar kontrata me ja u vazhdu bile 

edhe për 6 muaj, për shkak që nuk ka kaluar lista e pronave komunale për me i dhënë me qira. 

Sepse derisa të kryhen procedurat lokalet duhet me ndejt mbllur edhe goxha do vende të punës 



humben. Ndoshta është mire me e shti edhe këtë që kush s’ka qira me ju vazhdu kontrata në 

mënyrë automatike me i pagu qiratë ose mos me i pagu s’ka rëndësi por mos me I qit njerzit 

jashtë në këtë kohë të keqe mos me i lënë njerzit pa punë. Më kanë kontaktum shumë prej këtyre 

bizneseve që ju ka skadu kontrata dhe nuk kanë asnjë obligim ndaj komunës por thjesht për 

shkak të procedurave nuk munden me vazhdu. Andaj është mire na si kuvend me mendu në këtë 

drejtim. Edhe komuna gjendet në një vështërsi juridike, në njërën anë s’ka se si tju vazhdon 

kontratën në anën tjetër duhet me qi qitë dhe nuk besoj që është në interes të komunës me I qit 

njerëzit jashtë. Në këtë drejtim kishim mujt me diskutu me e gjetë një formë ligjore qysh kishim 

mujt të paktën me ju shty për një kohë derisa ti bëjmë zgjidhjet tona mes veti me ato zyret e 

partive politike që spo mirremi vesh, e pastaj dikush po duhet me i leshu lokalet, ju faleminderit.  

Sulltan Badalli: faleminderit Getoar, dikush tjetër? Po urdhëro Dafina Alishani.  

Dafina Alishani: faleminderit kryesues ne poashtu kemi mungesë të dhënave prej disa 

shfrytëzuesve të lokaleve komunale. Nuk e kemi këtu prej drejtorisë, apo e kemi këtu prej 

Sektorit të pronës. Ndoshta me shty nuk ka të drejtë për shkakun se nuk kanë kontrata. Ne e kemi 

votuar listen e pronave që kanë me u dhënë në shfrytëzim dhe derisa të vije puna deri te ankandi 

dhe të kryhen procedurat, le të jetë një tolerancë që ta shfrytëzojnë ata qiramarrës, shfrytëzues të 

këtyre pronave komunale, ju faleminderit.   

Sulltan Badalli: po mendoj që është e arsyeshme me e ngritë si qështje vetëm duhet me shiku 

formën ligjore qysh mundet me u bërë. Urdhëro Gursel.  

Gursel Skenderi: po kryesues, faleminderit. Edhe Dafinës edhe Getoarit mundemi me ju thane 

se vetëm njërit i ka kaluar afati. Shfrytëzuesit tjerë momental i kanë kontratat deri më 

31.12.2021. procedure ligjore për vazhdim nuk ka të drejtë as kryetari as kuvendit por duhet 

vetëm përmes tenderit. Kemi biseduar me kryetarin qe për muajin shkurt me i bërë pregaditjet pr 

lokalet e lira qka është me i bërë pregaditjet mu hap tenderi, me u formu Komisionet e krejt 

tjerat.  

Dafina Alishani: me sa e di unë ankandi dhe kontratat bahet njejt për të gjithë, si ka arritur që 

këtij me i dale kontrata para tjerve. Dhe nuk është e vërtetë që është vetëm njëri ose po shkojnë 

njerëz tjerë që po shkojnë po ju thojnë që duhet me e liru lokalin, pra e di vendimin e juaj që e 

keni dërguar edhe tek një qiramarrës. Por ka njerëz që po ju bajnë presion që ato pa afat nga 

komuna do të largohen. Asesi për shkelje ligjore nuk jam, atë ditë që lirohen të gjitha lironi, por     

tash në në këtë periudhë me i liru edhe mos me ardhë mandej në rend të ditës edhe mos me mujt 

me u votu, nuk i ban mirë as qiramarrësit i cili është në shfrytëzim por as komunës nëse nuk 

arrijmë ta fusim në ankand apo edhe ta japim me qira.  

Gursel Skenderi: Dafina unë po them dhe po deklaroj këtu nuk janë fjalët e vërteta, ndoshta ka 

persona fizik privat që vijnë tek ti dhe të thojnë. Por vendim për largim nuk ka, nëse e ke bjerna. 

Sa i përket vetëm pse njëri s’ka afat, ka qenë qen dikush shfrytëzues në mes të mandatit dhe 

është tërhjek, pastaj jemi detyrue me e hap sërish ankandin me bërë ritenderim vetëm për atë 

lokalin për këtë arsye ka mbetur kështu kontrata për këtë lokal.  

Haziz Hodaj: nuk është fajtor shfrytëzuesi por komuna, prandaj ai duhet ta shfrytëzoj lokalin 

deri në hapjen e tenderit nga komuna.  

Sulltan Badalli: sa e kuptona Gurselin situate është në rregull, vetëm një local qenka. Atëherë 

nëse s’ka dikush tjetër diqka e hedhim në votim edhe këtë pike. Pas votimit KPF-ca, unanimisht 

këtë pike ja rekomandon kuvendit për shqyrtim  dhe miratim.  

Sulltan Badalli: atëherë vazhdojmë me pikën e nëntë.  

 

 

 

 



Pika e nëntë  

Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit mbi shpalljen e interesit të përgjithshëm 

publik (Ngastra kadastrale: Nr.01187-0 ZK Gjonaj); 

 

Sulltan Badalli: kush don me u kyq lidhur me pike?    

Dafina Bllaca: kryesues disa tema edhe janë tepruar po me duket! Këtë e kemi diskutuar edhe 

herën e kaluar, duhet vetëm të vendoset në votim a po e rekomandojmë apo jo, le të përfundon.  

Sulltan badalli: në KPF=ca, vetëm e kemi diskutuar, në kuvend jo. Mire atëherë nëse s’ka 

dikush diqka e hedhim në votim. Pas votimit KPF-ca, unanimisht ja rekomandon kuvendit për 

shqyrtim dhe miratim. Kalojmë në pikën e dhjetë.  

 

Pika e dhjetë;  

Shqyrtimi dhe i kërkesës – propozimit të DKA-së, për votimin e Komisionit për 

përzgjedhjen e drejtorëve të institucioneve edukativo arsimore dhe aftësuese në Komunën 

e Prizrenit.  

 

Sulltan Badalli: lidhur me këtë pike për sqarimet e nevojshme e ka fjalën Drejtoresha e Arsimit.  

Xhemile Thaqi - Vezgishi: ju faleminderit kryesues, përshëndetje të gjithëve. Sot jemi këtu pëtë 

të bërë kërkesën për formimin e Komisionit për përzgjedhjen e drejtorëve të institucioneve 

edukativo-arsimore dhe aftësuese në Komunën e Prizrenit. Kërkoj nga KPF-ca, që përmes 

votimit të jape pëlqimin për shtyrjen e pikes së rendit të ditës për këtë mbledhje konkretisht të 

pikes për formimin e Komisionit për zgjedhjen e drejtorëve të shkollave të cilëve ju ka kaluar 

kontrata e punës si drejtor shkolle. KPF-ca, në mbleedhjen e dt. 04.08.2020, e ka tërhequr nga 

rendi i ditës, këtë pike të propozuar nga Drejtoria Komunale e Arsimit, me arsyetimin se kanë 

munguar emrat e anëtarëve të Komisionit të propozuar nga DKA dhe gjithashtu në mbledhjen e 

radhës të Asamblesë Komunale nuk ka kaluar kjo pike edhe pse janë prezantuar emrat e 

anëtarëve të Komisionit përzgjedhës. Si drejtoreshë e DKA-së i pata kompletuar dhe i pata 

propozuar anëtarët e Komisionit dhe të njejtit mund ti prezantoj para juve dhe asamblesë 

komunale. Kërkesa për votimin e Komisionit përzgjedhës bazuar në Udhëzimin Administrativ të 

MASHT 151/2020, Komisioni ka 3 anëtar nga të cilët dy propozohen nga DKA-ja, dhe një nga 

Këshilli i prindërve. Në rastin konkret DKA-ja, propozon Hamdi Fazliun, mësimdhënës në 

Gjimnazin Remzi Ademaj në Prizren dhe Fazli Përvizaj, mësimdhënës në SHFMU në Krajk. Të 

dy të propozuarit janë punëtor arsimorë shumë vjeçar, kanë përvojën e tyre të duhur profesionale 

dhe pregaditje shkollore përkatëse, në tërësi i plotësojnë kushtet e kërkuara me Udhëzimin 

Administrativ, të njejtit nuk i përkasin strukturave partiake dhe nuk kanë ndonjë konflikt interesi. 

Fazli Përvizaj, ka të kryer Fakultetin e Edukimit-Prizren, drejtimin Kimi-Fizikë, përvojë pune 22 

vjeçare punon në shkollën SHFMU –Mit’hat Frashëri në Krajk dhe është fërfaqësues i këshillit të 

prindërve në shkollën Avdyl Frashëri si dhe është Koordinator në shkollën në Krajk. Ndërsa 

Hamdi Fazliu, është Magjistër i Historisë, ish drejtor shkolle në Gjimnazin Gjon Buzuku dhe 

Remzi Ademaj, aktualisht mësimdhënës në Gjimnazin Remzi Ademaj dhe ka 32 vjet përvojë 

pune në Arsim, kjo ishte.  

Sulltan Badalli: anëtar të Këshillit të Prindërve a kishte?  

Xhemile Thaqi - Vezgishi:  kjo ishte edhe për Këshillin e Prindërve.   

Dafina Bllaca: unë pata vetëm një pyetje, me sa e di unë shkollimi i personave që janë në 

Komision duhet të jetë ma i lartë sesa i atyre që intervistohen. Njëri ishte vetëm em fakultet të 

Edukimit dhe si mund ta intervistoj dikan që mundet me qen me master sepse mendoj se sipas 

ligjit është kështu për atë arsye edhe po pyes.  



Xhemile Thaqi - Vezgishi:  sipas ligjit duhet të jetë barazvlerë me kandidatët, d.m.th. kandidatët 

kan me qenë të niveleve të ndryshme.  

Dafina Bllaca: kurr nuk mundemi me e ditë mundet me qen dikush që aplikon me Master apo 

Doktorraturë dhe qka ndodhë në ato raste. Për këtë arsye mendoj që ato që janë në Komision 

duhet të jenë me shkollim shumë ma të lartë sesa ato që kan me u intervistu.  

Xhemile Thaqi-Vezgishi: në arsimin parauniversitar mjafton të jetë bachelor për të qenë drejtor 

shkolle. Kështu që qkado që është ma tepër se ajo është e mirëseardhur, normalisht për arsimin 

parauniversitar vlen kjo.  

Dafina Bllaca: drjtoreshë edhe unë e kuptoj këtë por personi që e interviston, nuk guxon me qen 

me shkollim më të ulët se personi që intervistohet.  

Xhemile Thaqi-Vezgishi: prap po e përsëris, p1%r nivelin parauniversitar për drejtor shkolle 

mjafton me qen me Bachelor, në ndonjë kandidat ka master kjo është e mirëseardhur.  

Vjollca Kabashi: faleminderit kryesues, përshëndetje për të gjithë. Drejtoresha tha që mjafton 

me qen vetëm bachelor për drejtor shkolle, por pa e kryer kurrikulën për menaxhim asnjë person 

nuk duhet të zgjedhjet drejtor shkolle.  

Xhemile Thaqi-Vezgishi: pothuajse të gjithë drejtorët e kanë të kryer Menaxhimin e Arsimit, 

Udhëheqja në Arsim, ku dhe do të jetë edhe si kriter i konkursit.  

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

për me procedu në kuvend. Pas votimit KPF-ca, me 3 vota për, 6 kundër dhe asnjë abstenim, nuk 

miratohet për me u procedu në kuvend. Vazhdojmë me pike e radhës.    

 

Pika e njëmbëdhjetë;  

Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për anulimin e vendimit 001/011-77311, dt. 

30.05.2019, për rregullimin e Kompensimit me marrëveshje të tokës ndërmjet Komunës së 

Prizrenit dhe pronarëve të tokave.  

 

Sulltan Badalli: pra kërkohet edhe kjo pike për mu procedu për kuvend për anullim të këtij 

vendimi.  

Dafina Bllaca;  kryesues a ka mundësi sqarime sepse nuk e kam të qartë për qka është fjala!  

Beni Kizolli: e keni votuar njëfarë vendimi dhe ministria nuk e ka pranuar ligjshmërinë e këtij 

vendimi dhe tash duhet me anuluar në Asamble. Këto kan me u ba me harta zonale por këtë 

vendim tash për tash duhet me anulu. Sikur vendimet paraprake që ishin, nuk kanë arritur me e 

marrë ligjshmërinë e tash duhet me e anulu.  Simir Krasniqi kërkoi që në të ardhmen të ketë më 

shumë sqarime, Dafina Bllaca pati vërejtje për vendimet që po procedohen në kuvend.  

Sulltan Badalli: mire nëse s’ka dikush tjetër diqka e hedhim në votim. Pas Votimit KPF-ca, 

unanimisht ja rekomandon kuvendit për shqyrtim dhe miratim.    

 

Mirë atëherë po e përfundojmë, ju faleminderit për pjesmarrjen, shihemi në mbledhjen e rregullt 

të  Kuvendit të Komunës.  

 

Përfundoi ora: 10:48,                                                                        

 

 

                                                                                                          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 - 10024  

Më: 26 janar 2021   

P r i z r e n    

  

           Propozimi i rendit të ditës për mbledhjen e I (parë) të rregullt për vitin 2021, të Kuvendit 

të Komunës së Prizrenit, e cila do të mbahet më: 28 janar 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 

 

12. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbaleve të datës 19 nëntor dhe 24 dhjetor 2020; 

13. Shqyrtimi dhe miratimi i Rendit të Ditës; 

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

15. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit mbi shpalljen e interesit të përgjithshëm 

publik; (Ngastra kadastrale Nr. 00502-0 ZK Serbicë e Poshtme);  

16. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim - vendimit për formimin dhe emërimin e anëtarëve e 

bordit mbikëqyrës për menaxhimin dhe shfrytëzimin e objekteve publike sportive 

kulturore dhe rinore;  

17. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për dhënien e titullit “Nderi i Qytetit”                    

(Post Mortum) për Bujar Gjurgjeali;  

18. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim -vendimit për anulimin e vendimit nr.001/011-160724 

dt:11.11.2019 mbi hyrjen në koncesion të pronës komunale (Sopaj);  

19. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim -vendimit për anulimin e Vendimit Nr.001/011-82822, 

i dt. 30.09.2020 për dhënien në shfrytëzim afatgjatë me kompensim të pronës komunale                 

(Çlirimi);  

20. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për lirim nga pagesa e qirasë dhe taksës 

komunale për ushtrimin e veprimtarisë afariste në Komunën e Prizrenit, për shkak të 

Pandemisë COVID 19;  

21. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit mbi shpalljen e interesit të përgjithshëm 

publik;  (Ngastra kadastrale: Nr.01187-0 ZK Gjonaj);  

22. Shqyrtimi dhe miratimi i propozimit-vendimin për anulimin e vendimit Nr.001/011-77311 

dt. 30.05.2019, për rregullimin e kompensimit me marrëveshje të tokës ndërmjet Komunës 

së Prizrenit dhe pronarëve të tokave.                                                                   
                                                                                                                  Kryesuesi i KPF-ca 

                                                                                                                          Sulltani Badall                                                           

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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 - 10024  

Më: 26 janar 2021   

P r i z r e n    

  

 

 

       Komiteti për Politikë dhe Financa, në mbledhjen e mbajtur më 26 janar 2021,  shqyrtoi    dhe 

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

interesit të përgjithshëm publik; (Ngastra kadastrale Nr. 00502-0 ZK Serbicë e Poshtme);       

 

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 shpalljen e interesit të përgjithshëm publik; (Ngastra kadastrale                    

Nr. 00502-0 ZK Serbicë e Poshtme).       

 

  

 

                                                                                                            

 

                                                                                                                 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 - 10024  

Më: 26 janar 2021   

P r i z r e n    

  

 

  

          Komiteti për Politikë dhe Financa, në mbledhjen e mbajtur më 26 janar 2021 shqyrtoi dhe 

diskutoj,  propozim - vendimin për formimin dhe emërimin e anëtarëve e bordit mbikëqyrës për 

menaxhimin dhe shfrytëzimin e objekteve publike sportive kulturore dhe rinore; 
 

  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 dhe emërimin e anëtarëve e bordit mbikëqyrës për 

menaxhimin dhe shfrytëzimin e objekteve publike sportive kulturore dhe rinore.  

 

 

                                                                                                            

 

                                                                                                                    

                                                                                                            Kryesuesi i KPF-ca 

                                                                                                                    Sulltan Badalli  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Republika e Kosovës                                                                                                          Komuna e Prizrenit 
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KUVENDI I KOMUNËS SË PRIZRENIT 

Komiteti për Politikë dhe Financa 

Nr. 001/060 - 10024  

Më: 26 janar 2021   

P r i z r e n    

  

  

          Komiteti për Politikë dhe Financa, në mbledhjen e mbajtur më 26 janar 2021,  shqyrtoi    dhe 

diskutoj,  për propozim-vendimin për dhënien e titullit “Nderi i Qytetit” (Post Mortum) për Bujar 

Gjurgjeali; 

 

  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 dhe miratoj propozim-

vendimit për dhënien e titullit “Nderi i Qytetit” (Post Mortum) për Bujar Gjurgjeali.  

 

 

                                                                                                            

 

                                                                                                                    

                                                                                                            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 - 10024  

Më: 26 janar 2021   

P r i z r e n    

  

 

  

          Komiteti për Politikë dhe Financa, në mbledhjen e mbajtur më 26 janar 2021, shqyrtoi    

dhe diskutoj, propozim -vendimin për anulimin e vendimit nr.001/011-160724 dt:11.11.2019, 

mbi hyrjen në koncesion të pronës komunale (Sopaj) 

 

 

  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 dhe miratoj, propozim -

vendimin për anulimin e vendimit nr.001/011-160724 dt:11.11.2019, mbi hyrjen në koncesion të 

pronës komunale (Sopaj)  

 

 

                                                                                                            

 

                                                                                                                    

                                                                                                            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 - 10024  

Më: 26 janar 2021   

P r i z r e n    

  

 

  

          Komiteti për Politikë dhe Financa, në mbledhjen e mbajtur më 26 janar 2021, shqyrtoi    

dhe diskutoj, propozim -vendimin për anulimin e Vendimit Nr.001/011-82822, i dt. 30.09.2020 

për dhënien në shfrytëzim afatgjatë me kompensim të pronës komunale (Çlirimi). 

 

 

  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 dhe miratoj, propozim -

vendimin për anulimin e Vendimit Nr.001/011-82822, i dt. 30.09.2020 për dhënien në shfrytëzim 

afatgjatë me kompensim të pronës komunale (Çlirimi).  

 

                                                                                                            

 

                                                                                                                    

                                                                                                            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 - 10024  

Më: 26 janar 2021   

P r i z r e n    

 

  

         Komiteti për Politikë dhe Financa, në mbledhjen e mbajtur më 26 janar 2021,  

shqyrtoi dhe diskutoj, propozim-vendimin për lirim nga pagesa e qirasë dhe taksës 

komunale për ushtrimin e veprimtarisë afariste në Komunën e Prizrenit, për shkak të 

Pandemisë COVID 19. Drejtoresha rekomandoi që për lirim nga pagesa e qirasë të mos 

jenë lokalet që janë pronë komunale, të tjerat mbeten sikurse në propozimin paraprak. 

 

 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 ta shqyrtoj diskutoj dhe miratoj, propozim – 

vendim për lirimin nga pagesa  e taksave për biznese dhe shfrytëzimin e hapësirës publike 

komunale të komunën së Prizrenit per shkak të situates së Pandemisë COVID-19, sipas 

propozimit të Drejtoreshës së DEF.   

  

 

 

 

                                                                                                            

 

                                                                                                                    

                                                                                                            Kryesuesi i KPF-ca 

                                                                                                                    Sulltan Badalli  
 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
Republika e Kosovës                                                                                                          Komuna e Prizrenit 
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KUVENDI I KOMUNËS SË PRIZRENIT 

Komiteti për Politikë dhe Financa 

Nr. 001/060 - 10024  

Më: 26 janar 2021   

P r i z r e n    

  

 

  

         Komiteti për Politikë dhe Financa, në mbledhjen e mbajtur më 26 janar 2021,  shqyrtoi 

dhe diskutoj, propozim-vendimin mbi shpalljen e interesit të përgjithshëm publik;  (Ngastra 

kadastrale: Nr.01187-0 ZK Gjonaj), 
 

 

 

  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, ta shqyrtoj diskutoj dhe miratoj, propozim-

vendimin mbi shpalljen e interesit të përgjithshëm publik;  (Ngastra kadastrale: Nr.01187-0 ZK 

Gjonaj).  

 

 

                                                                                                            

 

                                                                                                                    

                                                                                                            Kryesuesi i KPF-ca 

                                                                                                                    Sulltan Badalli  
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KUVENDI I KOMUNËS SË PRIZRENIT 

Komiteti për Politikë dhe Financa 

Nr. 001/060 - 10024  

Më: 26 janar 2021   

P r i z r e n    

  

  

 

 

 

       Komiteti për Politikë dhe Financa, në mbledhjen e mbajtur më 26 janar 2021,  shqyrtoi    dhe 

diskutoj pikën e rendit të ditës - Shqyrtimi dhe miratimi i kërkesës-propozimit të DKA-së, për 

votimin e Komisionit për përzgjedhjen e drejtorëve të institucioneve edukativo-arsimore dhe 

aftësuese në Komunën e Prizrenit, Drejtoresha e DKA-së prezantoi dy emra për anëtarë të 

Komisionit: Hamdi Fazliun mësimdhënës dhe Fazli Përvizaj mësimdhënës, si dhe një 

përfaqësues që do të propozohet me shkrim nga MASHT.    

 

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 pika e rendit të ditës Shqyrtimi dhe miratimi i kërkesës 

për votimin e Komisionit për përzgjedhjen e Drejtorëve të Institucioneve edukative-arsimore dhe 

aftësuese në Komunën e Prizrenit, për shkak se disa anëtarë të KPF-ca, ishin të mendimit dhe 

deklaruan se këto dy anëtar të propozuar për Komision nuk e kanë kualifikimin adekuat dhe nuk 

i plotësojnë kriteret. Prandaj, Rekomandohet që kjo pikë të mos jetë për shqyrtim dhe miratim 

për këtë mbledhje të kuvendit.   

 

                                                                                                            

 

                                                                                                                 Kryesuesi i KPF-ca 

                                                                                                                        Sulltani Badalli 
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KUVENDI I KOMUNËS SË PRIZRENIT 

Komiteti për Politikë dhe Financa 

Nr. 001/060 - 10024  

Më: 26 janar 2021   

P r i z r e n    

  

  

 

 

 

       Komiteti për Politikë dhe Financa, në mbledhjen e mbajtur më 26 janar 2021,  shqyrtoi    dhe 

diskutoj propozimin e drejtorit të DUPH-së në emër të Kryetarit të Komunës, për futjen në rendit 

të ditës për KPF dhe Kuvend të propozim-vendimin për anulimin e vendimit Nr. 001/011-77311 

dt. 30.05.2019, për rregullimin e kompensimit me marrëveshje të tokës ndërmjet Komunës së 

Prizrenit dhe pronarëve të tokave.  Ministria ka kërkuar ta rishqyrtojmë këtë vendim ku dhe është 

kusht për Grantin e performancës, por pasi nuk mund të plotësohen kërkesat ligjore të Ministrisë,  

ju rekomandojmë që të anulohet ky vendim.  

 

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 ta shqyrtoj, diskutoj dhe miratoj, propozimin e 

drejtorit të DUPH-së për futjen në rendit të ditës për mbledhjen e Kuvendit të Komunës dhe pas 

diskutimeve dhe propozimeve ta miratoj propozim-vendimin për anulimin e vendimit                        

Nr. 001/011-77311 dt. 30.05.2019, për rregullimin e kompensimit me marrëveshje të tokës 

ndërmjet Komunës së Prizrenit dhe pronarëve të tokave.    

 

 

 

 

                                                                                                                Kryesuesi i KPF-ca 

                                                                                                                        Sulltani Badalli 


