
PROCESVERBAL 

 

 

      Nga mbledhja III-të e Kuvendit të Komunës, mbajtur më 27.01.2022, duke 

filluar nga ora 10:10, në Kuvendin e Komunës së Prizrenit. 

Në këtë mbledhje ishin të pranishëm 33 anëtarë. 

Të pranishëm ishin edhe përfaqësuesit e shoqërive civile, përfaqësuesit e mediave. 

Mbledhjen e hapi dhe e kryesoj Antigona Bytyqi, kryesuese. 

Atëherë këto janë pikat për këtë rend dite: 

 

 

1. Dhënia e betimit nga ana e anëtarëve të rinj të Kuvendit të Komunës së 

Prizrenit; 

2. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbaleve të datës 10 dhjetor dhe 23 dhjetor 

2021; 

3. Shqyrtimi dhe miratimi i Rendit të Ditës; 

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

5. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për themelimin dhe emërimin e 

anëtarëve të Komitetit për Politikë dhe Financa; 

6. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për themelimin dhe emërimin e 

anëtarëve të Komitetit për Komunitete; 

7. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për formimin e grupit punues për 

hartimin e punës së Kuvendit të Komunës së Prizrenit, për vitin 2022. 

 

Pika e parë:  

 Dhënia e betimit nga ana e anëtarëve të rinj të Kuvendit të Komunës së 

Prizrenit 

 

Në bazë të vendimit të KQZ-së me numër 110/2022, Bujar Hasani e zëvendëson 

Islam Ukaj. 



Në bazë të vendimit të KQZ-së me numër 52/2022, Driton Daci e zëvendëson 

Nehat Elshanin. 

Në bazë të vendimit të KQZ-së me numër 109/2022, Shkëlzen Kastrati e 

zëvendëson Sulltan Badallin. 

I lus tre anëtarët që ta bëjnë betimin. 

 

Ju kërkoj falje, mirëpo  në fillim po e kërkon fjalën Kryetari para se të ta bëjnë  

betimin anëtarët. 

 

     Shaqir Totaj- kryetar i Komunës. Pasi i përshëndeti të pranishmit theksoj se 

asamblistë të pozitës dhe të  opozitës, mediat dhe të gjithë mysafirët, dua që  t’iu 

inkurajoj për energji pozitive për qasje proaktive dhe në këtë frymë të vazhdojmë 

jo vetëm sot por edhe në çdo seancë tjetër, sepse Prizrenin e kemi prioritet secili 

prej nesh pavarësisht se cilës parti i takon. Prandaj përshëndetje, punë të mbarë. Ju 

faleminderit. 

 

   Antigona Bytyqi, kryesuese: Faleminderit Kryetar. 

  Atëherë i  lus  tre anëtarët që të ngritën në këmbë dhe ta bëjnë betimin. Unë do ta 

lexoj betimin dhe ju i përsërisni me fjalët. Teksti i betimit: Unë ........... betohem se 

do ti kryej me nder, besnikëri, pa anime e me ndërgjegje dhe sipas ligjit detyrat dhe 

do ti ushtroj autorizimet e mia si anëtar i Kuvendit të Komunës së Prizrenit, në 

mënyrë që të sigurohen kushte për jetë të qetë për të gjithë. Urime kolegë dhe ju 

priftë e mbara.  

 

Pika e dytë: 

Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbaleve të datës 10 dhjetor dhe 23 dhjetor 

2021 

 

Kryesuesja, e hapi debatin lidhur më procesverbalin, duke pyetur se a ka 

dikush për të shtuar diçka, e nëse jo e hedh në votim, kush është për. 

Për? – 33. 



Kundër? – 0. 

Abstenim? – 3. 

 

Atëherë me 33 për  dhe 3 abstenime, miratohen procesverbalet e datës 10 

dhjetor dhe 23 dhjetor 2021. 

 

 Pika e tretë: 

Kryesuesja, e hapi debatin lidhur më Rendin e Ditës, duke pyetur se a ka dikush për 

të shtuar diçka, e nëse jo e hedh në votim, kush është për. 

Për? - 33 

Kundër? - 0 

Abstenime? - 2. 

 

Pika e katërt:  

Pyetjet e kuvendarëve dhe ngritja e çështjeve të ndryshme 

 

     Qemal Krasniqi: Pasi i përshëndeti të pranishmit theksoi se u bënë gati me 

shumë se 4 muaj që Kuvendi Komunal në Prizren thuajse nuk është duke funksionuat 

ashtu siç duhet. Kanë mbetur shumë punë në gjysmë dhe janë disa çështje që janë në 

interes të Komunës dhe qytetarëve të Prizrenit në përgjithësi, që duhet shtyrë 

përpara. Nga fillimi i fushatës zgjedhore e deri më tani thuajse shumë pak është 

punuar. U bënë gati 5 muaj që Komuna nuk ka aprovua projekt-buxhetin, edhe pse 

në seancën e jashtëzakonshme kaloi, është aprovua, tani së fundi e kuptuam që 

buxheti u rikthye. Që nga fillimi i fushatës zgjedhore, shumica e zyrave brenda 

institucioneve të Komunës kanë qenë të boshatisura, sepse  shumica prej tyre duke 

ndjekur fushatat. Më pas në kohën kur ju u zgjodhët Kryetar, u krijua njëfarë amullie 

dhe njerëzit që kërkonin ti kryenin shërbimet e tyre u detyroheshin të ktheheshin 

mbrapa. Pastaj Kryetar u bënë gati 2 muaj që ju nuk i zgjodhët drejtorët. Kryetar 

popullata e Komunës tonë ka nevojë për mbështetjen tuaj, për mbështetjen e 

institucionit. Ata kërkojnë ndihmën dhe dorën e institucionit sidomos kategoria e 

rasteve sociale, të cilët gati 4 muaj nuk është ndihmuar aspak nga ne si kuvendar dhe 

si ju si kryetar. Ata kanë pasur nevojë për ushqim, për strehim, ngrohje. Atyre më së 



paku i’u ka interesuar se kush do të zgjidhet kryetar, sepse ata i kanë hallet dhe 

problemet e veta. Kam pasur rast të kontaktoj disa prej tyre të cilët kanë kërkuar 

ndihmë, mirëpo nuk kanë  marrë asnjë ndihmë dhe asnjë zgjidhje. Pra, ne si të 

zgjedhur në përgjithësi dikush më shumë e dikush më pak kemi dështua. Kryetar, ju 

qe 2 muaj e keni marr pozitën, dhe ka qenë e nevojshme që të kontaktoni edhe me 

Hidroregjionin, sepse një numër i madh i familjeve kanë pasur problem me furnizim 

të ujësjellësit me ujë. Gjithashtu ka qenë shumë e udhës që të kontaktoni dhe me 

KEDS, të bashkëpunoni me ta. Nuk po flas për këto reduktime, sepse nuk është 

përgjegjësi e juaja, po flas për ato dëmet të cilat janë shkaktua nëpër rrugë dhe 

vendbanime të ndryshme, të cilat qytetarët me ditë të tëra kanë mbetur në terr. U 

desh të kontaktoni me Ekoregjionin, sepse  nuk është bërë pastrimi i rrugëve dhe 

larja. Ka dhe një varg ankesa, mirëpo kësaj radhe jemi për here të parë, po e 

diskutojmë çështjen e kësaj pike, do ta lej me kaq. Ju faleminderit. 

 

    Kujtesa Shatri: Pasi i përshëndeti të pranishmit theksoi se është shqetësueses 

problemi i qeneve endacak, ku  është një numër i madh i qeneve endacak. 

Mostrajtimi i tyre nga Organet Kompetente po shkakton probleme te shumta të 

qytetarëve. Frika te fëmijët dhe rreziku që për ta është permanent. T’i mbrojmë 

fëmijët dhe t’u ofrojmë siguri atyre është obligimi i ynë, ata janë e ardhmja dhe të 

kujdesemi për ta që ata të rriten mirë dhe pa brenga. Andaj kërkoj që të bëjmë 

zgjidhje sa më të mirë dhe sa më të shpejtë që mundemi. Të reagojmë sa nuk është 

vonë. Më mirë të mbrohemi se sa më vonë t’i vuajmë pasojat. Faleminderit. 

Merdzan Osmani: Poštovana predsedavajuća, zamenik predsedavajući, 

poštovani gradonačelniče, direktori, uvažene kolege odbornici mediji kao I svi 

prisutni u ovoj Sali, poštovani građani opštine Prizren. Najpre bih želeo da čestitam 

novo imenim direktorima na pozicijama nadam se I očekujem od njih puno uspeha 

u radu I saradnju u predstojećem mandatu. Danas sam se javio više javio radi 

sugestije, ne mogu da tražim odgovor, jer su direktori prvi put ovde sa nama, ali 

obratio bih se direktoru javnih službi da ga obavestim o konstantnom problem koji 

se dešava unazad 22 godine a to je slabo održavanje I čišćenje puteva koji vode u 

selima Župe, odakle ja dolazim. Zamolio bih direktora da obezbedi jedno posebno 

vozilo za taj region, znamo da se Župa nalazi na visokoj nadmorskoj visini, kada 

ovde u Prizrenu greje Sunce, gore je još uvek temperature u minusu. Tako da mislim 

da nije ništa sporno ako imamo u obzir stavku o buđetu za održavanje puteva od 750 

000 eura, održavanje puteva u toku tri ili četiri meseca ne bi prošlo cifru od 4 000 



eura da se to održava konstantno I da se održava onako kako treba. Prvo pada sneg, 

najmanje je 6 puta pao sneg na teritoriji Župe a u gradu je pao samo jednom 

nemožemo da posmatramo vremenske prilike iz grada gore. Ono što bih isto želeo 

da zamolim direktora da da neki kontakt nekog kordinatora koji će biti zadužen kako 

bi meštani sela Župe odnosno predstavnici sela bili u stalnom kontaktu sa tim 

koordinatorom I kako bi uvek obaveštavali o problemima u saobraćaju. Takođe bih 

zamolio direktora, u pojedinim selima su doneli rizlu I so a pojedinim selima nisu, 

tako da ni to nije sporno da se odnese u svim selima so sa rizlom koja će služiti za 

posipanje, usled naglog otopljavanja snega dolazi do leda I pravi velike problem 

kako učesnicimka u saobraćaju tako I svim ostalim pešacima. Zahvaljujem se.  

E nderuara Kryesuese, nënkryesues, i nderuar kryetar Komune, drejtorë, të 

nderuar kolegë asambliste, media si dhe të gjithë të pranishmit në këtë sallë, të 

nderuar qytetarë të Komunës së Prizrenit. Fillimisht dëshiroj t'i përgëzoj drejtorët e 

sapoemëruar për pozitat e tyre, shpresoj dhe pres nga ta shumë suksese në punën dhe 

bashkëpunimin në mandatin e ardhshëm. Sot e marri fjalen më shumë për sugjerime, 

nuk mund të kërkoj përgjigje, sepse drejtorët janë për herë të parë këtu me ne, por 

dua të informoj drejtorin e shërbimeve publike për problemin e vazhdueshëm që po 

ndodh prej 22 vitesh dhe kjo është mirëmbajtja dhe pastrimi i dobët I rrugëve që të 

çojnë në fshatrat e Zhupës nga vij unë. Do të kërkoja nga drejtori që të sigurojë një 

veturë të veçantë për atë rajon, e dimë që Zhupa është në lartësi të madhe, kur dielli 

bie këtu në Prizren, temperaturat janë ende në minus nalt. Pra, nuk mendoj se është 

e diskutueshme nëse kemi parasysh kodin e buxhetit për mirëmbajtjen e rrugëve prej 

750 mijë eurosh, mirëmbajtja e rrugëve për tre apo katër muaj nuk do ta kalonte 

shifrën prej 4 mijë euro për t'u mirëmbajtur vazhdimisht dhe për t'u mirëmbajtur siç 

duhet. Fillimisht bie borë, të paktën 6 herë në territorin e Zhupës dhe në qytet ka 

rënë vetëm një herë, kushtet e motit nuk mund t'i vëzhgojmë nga qyteti lart. Ajo që 

dua t'i kërkoj edhe drejtorit është që të emëron një koordinator që do të jetë 

përgjegjës në mënyrë që banorët e fshatrave të Zhupës ose përfaqësuesit e fshatit të 

jenë në kontakt të vazhdueshëm me atë koordinator dhe të informojnë gjithmonë për 

problemet e trafikut. Dua te pyes edhe drejtorin, ne disa fshatra kane sjelle zhavorr 

dhe kripe ne disa fshatra jo, andaj nuk eshte e diskutueshme te shpërndahet ne te 

gjitha fshatrat qe do te perdoren per sperkatje, per shkak te shkrirjes se papritur të 

borës dhe bën problem si pjesëmarrësve në komunikacion ashtu   edhe për të gjithë 

kalimtarë të tjerë. Ju falënderoj. 

   Kastriot Krasniqi: Pasi i përshëndeti të pranishmit ceki se i kam dy çështje mi 

ngritë. Mandatin e kaluar e kemi pasur një Drejtor që është marr me qytetin shumë, 



një peshkatar ka qenë. Po me duket që atë peshkatarë Shaqir Totaj e ka zëvendësuar. 

Ne  e kemi kundërshtuar pushtetin për 4 vite. Andaj, e kisha lutë drejtorin të del 

nëpër qytet ti shikon sa gropa i ka nëpër rrugë, sepse po bëhet armotizimi i kerreve 

të qytetarëve ku ata po paguajnë taksa. Kontratat i keni, andaj kërkoj të vazhdohet 

puna, e jo të rrini mbyllur tërë ditën. Faleminderit. 

 

   Naxhije Memaj: Pasi i përshëndeti të pranishmit theksoi se Komuna jonë ka 

shumë çështje për te diskutuar. Mirëpo unë kam një çështje për të ngritur para jush 

ku ka të bëj me drejtorinë e Shërbimeve Publike dhe me kompaninë  e Hidroregjionit 

Jugor. Në fshatin Llutogllav dhe Malësin e Re, është ndërtuar rrjeti i ujësjellësit para 

disa vitesh për furnizim me ujë të pijshëm. Në këto fshatra janë  ndërtuar by bazena 

për akumulimi e ujit të pijshëm, mirëpo bazeni i cili është ndërtuar për fshatin 

Llutogllav zbrazet shpejtë për dy-tri ditë, ndërsa mbushja e tij zgjat me javë. Është 

një defekt diku në fshat ku humb uji dhe kjo po ndodh qe disa vite dhe banorët e 

fshatit mbesin pa ujë vazhdimisht. Deri më sot askush nga organet kompetente nuk 

e ka marr mundimin të merret me zgjidhjen e këtij problemi. Me fjalë tjera banorët 

e fshatit Lluqtogllavë e kanë  rrjetin e ujësjellësit e kanë ujin, por në fakt nuk kanë 

ujë për të pirë. Prandaj, në emër të banorëve të fshatit e paraqes këtë çështje që të 

merreni me zgjidhjen e këtij problem, qoftë si Komunë qoftë në bashkëpunim me 

Hidroregjionin Jugor, sepse banorët e fshatit ngarkohen me tarifa të pagesës për 

njehsor të ujit por nuk kanë ujë për të pirë. Ju faleminderit. 

Alban Bislimaj: Pasi i përshëndeti të pranishmit ceki se i kamë tri kërkesa për 

ti parashtruar.  Nga Drejtorë i Shërbimeve Publike kërkoj  që qyteti të sinjalizohet 

me sinjalizime vertikale dhe horizontale, sepse një numër i madh i aksidenteve 

rrugore ndodh nga sinjalizimet. Gjithashtu edhe bukuria e një qyteti do të ishin 

sinjalizimet rrugore. Ndërsa çështja e dytë për  Drejtorinë  e Arsimit. Në fshatin 

Kobaj është një shkollë e cila brenda është bukur, mirëpo nga  ana e jashtme nuk ka 

asgjë që i përket Institucionit shkollor. Aty  mungojnë rrethojat , infrastruktura e 

jashtme  sportive, oborri  etj. Gjithashtu ajo shkollë është e ndërtuar në vendin e 

pylltarisë. Gjatë bisedës dhe me të pylltarisë më kanë thënë që është e mundur të 

zgjidhet ky problem. Andaj kërkoj  ta bëjnë në këmbim të  territorit, me ia dhënë 

pylltarisë një vende tjetër që është i komunës  dhe me ja marrë atë pjesë, në mënyrë 

që të investohet. Ose përndryshe të hiqet krejt ajo shkollë dhe të bëhet një shkollë 

tjetër, sepse sinqerisht edhe vendi ku është i ndërtuar është vend malor dhe 

rregullisht ka kafshë në oborr dhe është e turpshme ta shohim atë shkollë në atë vend.  



Pika tjetër prapë për Drejtorinë e Arsimit. Sa i përket transportit rrugor e di qe në të  

gjitha shkollat/institucionet- mësimdhënësit/punëtorët ju bëhet pagesa rrugore,  

përveç shkollës së mesme  “Qendra e Kompetencës” dhe “11 Marsi”, ku të vetmet 

shkolla nuk ju paguhet mësimdhënësve/punëtorëve  transporti rrugor. Unë e di që 

këto shkolla janë të ndara nga Ministria, janë me një agjenci që është në Prishtinë, 

por janë shkolla publike nuk janë private. Andaj mendoj që mund ta miratojmë,  t’ia 

gjejmë një zgjidhje dhe këtyre kolegëve që janë tatimpagues të Prizrenit dhe nxënësit 

janë tonët dhe nuk ka arsye ata të mbesin jashtë d.m.th mos të kanë pagesën rrugore 

të cilët e kanë çdo mësimdhënës në Komunën e Prizrenit, në rrethinë dhe qytet. 

Faleminderit.  

Petrit Hoxhaj: Pasi i përshëndeti të pranishmit kërkoj nga drejtoria e 

Administratës që të filloj procedurën për blerjen e llaptopave për kuvendarët, pasi 

që është mjet i punës dhe është i domosdoshëm. Faleminderit. 

 

Ymran Fusha: Pasi i përshëndeti të pranishmit, kërkoj nga Kryetari, 

kryesuesja , drejtoresha së Turizmit, drejtori i  Kulturës,  që në emër  të grave të cilat 

promovojnë produktet e trashëgimisë kulturore të qytetit të rrethinës tonë, u mungon 

një hapësirë për promovimin e produkteve të trashëgimisë të punuara nga gratë. Këtë 

kërkesë e kam parashtruar edhe në qeverinë e kaluar, mirëpo ka hasur në  vesh të 

shurdhër. Andaj besoj dhe shpresoj që ju do ta merrni parasysh këtë kërkesë. 

Shpresat nga gratë janë të mëdha për implementimi e këtij projekti. Siç e dini festat 

jon afër e sidomos 8 Marsi, dhe nëse realizohet ky projekt të gjitha gratë të cilat 

promovojnë trashëgiminë kulturore të Prizrenit do të jenë mirënjohëse. Kërkesa për 

lokacion është në sheshin e dëshmorëve rruga ‘’Adem Jashari’’, aty ku gjinden 

lokalet të cilat janë pronë e Kuvendit Komunal. Faleminderit. 

Selman Sokolaj: Pasi i përshëndeti të pranishmit kërkoj sqarim nga Drejtoria 

për Punë dhe Mirëqenie Sociale, sa i përket renovimit apo meremetimit të  shtëpive 

apo banesave të skamnorëve. A ka të bëj edhe me banesat kolektive apo vetëm me 

shtëpitë apo kulmet. E dyta, sa i përket  kryetari të Komunës më shumë po e 

ushtron pushtetin ose autorizimet e tij ligjore, po tenton me u paraqit si një figure 

unifikuese ose po promovon mendim pozitiv. Po e them shumë shkurt se është 

personi i fundit në këtë sallë se është personi më i pa duhur me qenë figure 

unifikuese, tu e ditë të kaluarën dhe sjelljet e tij gjatë fushatës. Faleminderit. 

 



         Karanfil Haxhillari: Pasi i përshëndeti të pranishmi dhe ju uroj të gjithëve 

punë të mbarë në postet e fituara, i ngriti dy çështje. E para ka të bëjmë me shujtat 

nëpër shkollat e komunës së Prizrenit. Në ditën dhe momentin që është fitua pushteti 

komunat nga ana juaj Kryetar, janë ndërpre edhe shujtat nëpër të gjitha shkollat, nga 

klasa e parë deri të pestën. Çështja e dytë ka të bëjë me buxhetin e Komunës, ku sot 

e kuptova që është kthye. Kjo po del ajo çka kemi diskutuar në seancën e kaluar, po 

del e vërtetë dhe po i bie që Kujtimi nuk ka munguar hiq a? Në qoftë se fillojmë të 

na kthehen nga MAPL-ja si të paligjshme, kjo nuk  e ka ndonjë rrugëtim të hairit. Ju 

faleminderit. 

Ertan Simitqi: Sayın Başkan, Sayın Meclis Başkanı, Meclis Başkan 

Yardımcısı, Belediyenin değerli Müdürleri,   yeni görevinizde bütün müdürlere ben 

başarılar diliyorum. Bu kurulun içerisinde bir Türk Müdür arkadaşımızın da yer 

alması Prizren için çok takdir edici bir durumdur. Hepsine ben başarılar diliyorum. 

Sorum Prizren Belediyesi Eğitim müdürüne olacak; 2022 yıl planlamasında 

Üniversitede okuyan öğrencilere burs programı planlandı mı ve eğer planlandıysa 

bunun bütçesi ne kadar olacak? Diğer bir sorum, yine Eğitim Müdürüne, geçen sene 

hem Kurila “Motrat Qirizi” ilkokulunda hem de “Nazim Kokollari” ilkokulunda iki 

tane Türkçe öğretmeni alımı için konkur açılmıştı, bildiğim kadarıyla bu konkurlar 

tamamlandı, bütün süreç bitti ancak yaklaşık iki buçuk aydır maalesef öğrenciler 

öğretmensiz kalıyor ve öğretmenler atanamıyor, bu konuda bir açıklama bekliyoruz 

Sayın Müdüre hanımımızdan çünkü toplumumuz için önemli bir durumdur. Diğer 

bir sorum da İdari Müdürü sn. Shehu’ya yöneliktir, Prizren Belediyesi uzun yıllardır 

özellikle de tercüman konusunda sıkıntılar yaşıyor, çünkü Prizren Belediyesinde 

bildiğimiz kadarıyla iki tane Türk tercüman vardır ve bu iki Türk tercüman hem 

Prizren Belediyesi Yönetimi hem de Meclis çalışmalarıyla 

yetkilendirildi/görevlendirildi ve sürekli problemler yaşamaktayız özellikle 

belgelerin, duyuruların, ilanların ve diğer yazılı materyallerin basımı konusunda ya 

tercümanlar yetişemiyor ya da çok yoğunluktan dolayı bu işi sağlıklı bir şekilde 

yapamıyorlar bu konuda Sayın Müdürümüzden ya yeni bir memur alımı konusunda 

bir konkurun açılması ya da bu tercümanlık hizmetlerinin dışarıdan bir şirket 

tarafından temin edilmesini öneriyorum, hani bu konuda gereğini yapmasını talep 

ediyorum. Teşekkürler. 

 

          Osman Hajdari: Pasi i përshëndeti të pranishmit, ceki se kam një pyetje dhe 

një koment. Kryetar a e presim shpejt programin qeverisës, ta kemi edhe ne 



kuvendarët për mi pa politikat orientuese të qeverisë dhe mbi bazën e premtimeve 

elektorale dhe të asaj se si do ta shohim zhvillimin ekonomik të qytetit, cilësinë në 

arsim, shëndetësi, në shërbime administrative. Ta kemi një program ma konkret dhe 

ndoshta ai program pastaj do të jetë edhe për neve asamblenë. Mos me ngrit tema 

dhe tema dhe pyetje ndoshta që lidhen pikërisht me programin qeveritar. Thjeshtë 

është 100 ditësh i qeverisjes dhe unë e respektojë këtë praktikë. E dyta të gjithë 

ekzekutivit i dëshiroj sukses në detyrat e tyre, konsideroj se është një ekip solid larg 

premtimeve dhe pritshmërive, konsideroj se është një ekip jo ambicioz por shpresoj 

se do të bëjë punë të mira. Faleminderit. 

 

Sevil Kazas: Sayın Belediye Başkanımız, Meclis Başkanımız, Meclis Başkan 

Yardımcımız, Sayın Müdürler, meclis üyeleri, medya mensupları ve değerli 

katılımcılar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle başta Türk toplumunu 

temsilen müdürlük görevine atanan Sayın Sencar Karamuço’yu ve diğer müdürleri 

tebrik etmek istiyorum, başarılı, sağlıklı ve verimli çalışmalar diliyorum. Sorularıma 

geçmeden önce Sayın Başkanımıza cinsiyet eşitliğine saygı duyacağı ve belediye 

yönetiminde %50 kadın temsil vaadini hatırlatmak istiyorum toplamda 13 

müdürlükten sadece 5’inin kadın olması bizim açımızdan memnun edici bir tablo 

değildir maalesef. Sorularıma ve taleplerime, halkımızdan aldığım mesajlarla 

başlamak istiyorum. Tarım Müdürüne ilk sorum olacak, vatandaşlarımız için tehlike 

arz eden ve bu soğuk kış günlerinde başıboş gezen sokak köpekleri hakkında bir 

planları var mı, bu konuda bir çalışmaları var mı onu sormak istiyorum? Eğitim 

müdürümüze de birkaç sorum ve talebim olacak. Okullarda resmi dillere ne kadar 

önem veriliyor bu konuyu daha yakından takip etmesini talep ediyorum, özellikle 

Türkçe ve Boşnakça eğitim verilen okullarda öğrencilerimizin okulun herhangi bir 

yerine asılan duyuru, pano veya bildirileri kendi dillerinde okumaları en büyük 

haklarıdır diye düşünüyorum ve bu haklarımıza saygı duyulmasını talep ediyorum. 

Varlığı çok tartışılan öğrenci beslenme programının yani okullarda çocuklarımıza 

dağıtılan yiyeceklerin neden yeni belediye başkanın göreve gelmesiyle birden bire 

durdurulduğunu ve yeniden devam edip etmeyeceğine kendisine sormak istiyorum. 

Üçüncü talebim, Emin Durak ilkokulunda Türkçe birinci sınıflar okulun üçüncü 

katında bulunuyor ve yaklaşık 6-7 kiloluk çantalarla çocuklarımız kendilerini zor 

taşırken 60-70 merdiven çıkmak zorunda kalıyorlar, bunun için derhal bir çözüm 

üretilmesini ve çocuklarımızın okul kapısına daha yakın sınıflarda ders yapmalarını 

talep ediyorum. Yönetim ve İdari Müdürümüze bir talebim olacak. Prizren 

Belediyesinde memur statüsü için açılacak konkurlarda kriterlere ek bir maddenin 



eklenmesini talep ediyorum o da resmi dilleri tanıma kriteri. Vatandaşlarımızın daha 

iyi ve daha kaliteli hizmet alabilmesi için konkurlarda resmi dilleri tanıyanlara 

öncelik verilmesini talep ediyorum. Son olarak, Sağlık Müdürümüze yönelmek 

istiyorum, kısa bir analiz yapacak olursak Kültür Müdürlüğü, Turizm ve Ekonomik 

Kalkınma Müdürlüğü ve diğer müdürlükler her yıl çeşitli faaliyetler için 

sübvansiyon desteği sunmaktadır, bu sübvansiyon desteği minimum 500€’dan 

başlamaktadır oysa şehrimizde geçen yılki kayıtlara göre yaklaşık 300’ün üzerinde 

kanserli hastamız mevcuttur ve bu hastalara sadece 350€-luk bir destek 

sağlanmaktadır, bu desteğin yıllık 500€-ya çıkarılmasını talep ediyorum. Ve son 

olarak Sayın Belediye Başkanımıza dönmek istiyorum. Bilindiği üzere Prizren 

Belediyesi, Avrupa ve Türkiye’de olmak üzere yaklaşık 15 belediye ile kardeş şehir 

statüsündedir. Bu işbirliklerini daha fazla geliştirmek, ilişkileri daha iyi yöneltmek 

özellikle Avrupa birliği fonlarından yararlanmak için kardeş şehirler ile profesyonel 

anlamda projeler üretmek için belediye yönetimi, meclis ve sivil toplum 

kuruluşlarının oluşturacağı kardeş şehirler komisyonun kurulmasını talep ediyorum. 

Saygılarımla. 

 

        Bajram Kastrati: Pasi i përshëndeti të pranishmit dhe i përgëzoj për emërimet 

e drejtorëve , i ngriti dy çështje. Sa i përket Varrezave bë lagjen ‘’Arban’’ dhe 

varrezave të qytetit, në përgjithësi janë të stërmbushura  dhe nuk ka vend për varre 

të reja. Është për keqardhje se në çfarë forme duhet varrosur të vdekurit. Kemi raste 

që i vdekuri varroset mbi një varr tjetër. Ka disa vite që është ndarë vendi për varrezat 

e qytetit dhe nuk është ndërmarrë asgjë. Nuk e di kryetar deri ku ke arrit që të merresh 

me këtë projekt. Pyetja e dytë apo kërkesa ka të bëjë me rrugën përtej hekurudhave 

nga Transiti në Arbanë deri tek rrethi në lagjen ‘’Ortakoll’’,  e cila është në gjendje 

shumë të keqe. Pranë asaj rruge jetojnë shumë qytetar dhe operojnë shumë biznese, 

por rruga është në gjendje të mjerueshme për qarkullim. Aty bëhet pluhur gjatë verës 

dhe tani dimrit kemi gropat e mbushura me ujë dhe në këmbë është vështirë të 

kalohet. Asfaltimi i kësaj korsie është jashtëzakonisht i nevojshëm. Faleminderit. 

 

Levent Bus: Sayın Belediye Başkanı, sayın Belediye Başkan Yardımcısı, 

Meclis Başkanı, yeni atanan müdürler ve Türk toplumunu temsilen Sayın Sencar 

Karamuço’yu da bu görevinde tebrik ediyorum. Bildiğiniz üzere iki yıldan beri bir 

pandemi dönemi geçiriyoruz Kosova çapında ve bununla ilgili göründüğü 

kadarıyla psikolojik ve pedagojik olarak öğrencilerimize biraz daha fazla 



eğitmenin üzerine durulması gerektiğini düşünüyorum çünkü insanlarda psikolojik 

rahatsızlıkların oluşmaya başladığını ve aile için şiddetin arttığı bu dönemlerde bu 

konuyla ilgili bir altyapı çalışmaların belediye olarak  üstlenmemizin gerektiğini 

düşünüyorum. Ayrıca Kosova Hükümeti Başbakan tarafından bu yıl engelli 

vatandaşlarımızla ilgili yılı olduğunu ifade etti bununla ilgili acil olarak Belediye 

olarak bir komisyonun kurulması ve bu komisyonun içerisinde engelli 

vatandaşlarımızın sağlıklı nasıl bir ortam yaşattırılır onunla ilgili bir altyapı 

çalışmasının yapılması gerektiğini ve öncü Belediye olarak bizlerin olması 

gerektiğini düşünüyorum ve en önemlisi olan bizler için Prizren’de yaşayan Türk 

toplumu olarak maalesef 20 yıldan beri Türkçe’de sıkıntılar yaşıyoruz, Türkçe 

çeviride sıkıntı yaşıyoruz, Türkçe tercümede sıkıntı yaşıyoruz bunu bir an önce 

öncelik olarak Belediye Başkan’ın artık web sayfasından tutup, facebook 

sayfasında ve diğer  belgelerle ilgili maalesef şu anda ben Türkçe konuşuyorum ve 

bunun tercümesi bile tam doğru dürüst yapılmıyor bununla ilgili bir altyapı 

çalışması yapılması gerekiyor ve profesyonel olarak toplantılar başta olmak üzere 

diğer konularda da tam profesyonel olarak çevirilerin yapılması gerekiyor. Yıl 

2022 biz hala tercüme ile yani biz bu işi nasıl çözeriz düşünmeye çalışıyoruz ben 

üzülüyorum buna ve bunun  bir an önce biz Türk toplumu temsilcileri olarak da 

oturup bunu somut olarak çözmemiz gerektiğini ve somut olarak ta adımların 

atılmasını Belediye başkanından bekliyoruz teşekkür ederim.   

          

          Dafina Alishani: Pasi i përshëndeti të pranishmit dhe ju uroj sukses 

ekzekutivit, ceki se shpresoj  që do të kem frymë  bashkëpunim me legjislativin. Po 

ashtu pres më shumë punë dhe bashkëpunim prej ish kolegëve tanë, të cilët në 

mandatin e kaluar kanë qenë në këto ulëse dhe e dinë mirë sa është më rëndësi më 

pas frymë bashkëpunimi. Po ashtu sa është me rëndësi  kthimi i përgjigjeve te 

legjislativi. Andaj nga seanca e parë kërkoj nga ju që secila do pyetje që ngritët nga 

asamblistët të kemi përgjigje ose me shkrim ose menjëherë të kemi sqarimet, të cilat 

edhe qytetarët po i kërkojnë nga ne. Sa i përket disa pyetjeve që u përsëritën edhe 

mua po më intereson çështja e shujtave, po e shoh që po i vizitoni shkollat dhe besoj 

se edhe nxënësit po ju pyesin për çështjen e shujtave. Nëse ka ndonjë parregullsi apo 

ndonjë pritje administrative atëherë mirë është ti sqaroni qytetarëve, sepse ka shumë 

kërkesa dhe shumë pyetje nga qytetarët. Pyetja e dytë po më intereson me datën 31 

dhjetor në shatërvan është montuar një skenë ku është paraparë një koncert dhe po 

në atë ditë ajo skena është çmontuar. Andaj, dua të di a është bërë pagesa e asaj dhe 

me çfarë kodi buxhetor është paguar, sepse me sa e di nuk është planifikuar një gjë 



e tillë. Po ashtu duhet të di dhe ta ndani listën e shfrytëzuesve të shtëpizave të cilat 

kanë qenë të montuara gjatë festave të fund vitit. Unë nuk hasa në ndonjë listë të 

shfrytëzuesve në ueb faqe. Mendoj meqë janë asete komunale ti dimë shfrytëzuesit 

kush kanë qenë. Andaj kërkoj nga drejtoritë përkatëse ta ndajnë këtë informatë me 

ne. Si dhe së fundi edhe pse po i presim ato 100 ditë të famshme mirë është ta kemi 

një plan të punës të kryetarit. Unë e interesuar jam të di çfarë prioritete do të ketë 

viti i parë i qeverisjes. Dhe në  fund e kam një kërkesë për stafin e departamentit të 

mediave të kryetarit. Ueb faqja ka shumë mungesa, nuk e di se cili dikaster duhet të 

merret me këtë. Ndoshta edhe administrata, por duhet sa më shpejtë të rregullohet 

që qytetarët të kenë qasje dhe me pas informata sidomos te kuvendarët. Pjesa e 

kuvendarëve mungon dhe pjesa e informatave dhe kontakteve duhet të përditësohen 

sa ma shpejtë, sepse ka disa muaj që jeni aty dhe duhet të veproni sa ma shpejtë. Ju 

uroj vit të mbarë dhe shpresoj se do të kemi bashkëpunim me juve. Suksese. 

          Islam Thaqi: Pasi i përshëndeti të pranishmit theksoi se pasi meqenëse 

kolegët para meje e cekën që Kryetari nuk e ka planin qeverisës, unë po i drejtohem 

kryetarit të Komunës. Meqenëse tani jemi në valën e tretë të pandemisë, siç e dini, 

Komuna nga fillimi i pandemisë e deri me tash është munduar që ti mbështesë 

familjet në nevojë. Sipas regjistrimeve të qendrës për punë sociale Komuna i përkrah 

financiarisht diku deri 800 familje. Ne nga fillimi i pandemisë dhe vite më parë i 

kemi mbështet edhe me pako ushqimore. Andaj mua më intereson se a e keni parapa 

edhe tani që t’i mbështesni këto familje me pako ushqimore. Këtë çështje e  ngris,  

sepse tani e kemi një ngritje të madhe të çmimeve ushqimore dhe shporta e tyre është 

goxha e varfëruar. Kjo është e vetmja pyetje, e kam parasysh që ekzekutivi ende nuk 

është njoftua  me vendin e punës. Kështu që edhe i respektoj atë 100 ditët  e parë. Ju 

faleminderit. 

 

          Shukri Quni: Pasi i përshëndeti të pranishmit, ceki se nuk kamë pyetje, vetëm 

ekzekutimit ju uroj suksese dhe punë të mbarë. Ju priftë e mbara. Punoni sepse 

opozita dhe ne jemi këtu për t’ju kontrolluar juve dhe për t’ju dhënë vërejtje për 

inicimin e projekteve që na i kërkojnë qytetarët, sepse edhe ne jemi të ngarkuar prej 

qytetarit që brengat dhe kërkesat e tyre mi paraqitë këtu në Kuvend. Andaj urime 

dhe suksese, me punë keni mi arrit të gjitha. Faleminderit. 

 

      



      Shaqir Totaj- kreyetar i Komunës: Pasi i përshëndeti të pranishmit, i 

falënderoj të  gjithë për konstruktivitetin, sepse të gjitha çështjet që u ngritën janë 

çështje me të cilat ballafaqohen qytetarët e Prizrenit. Sa i përket pyetjeve ceki se  për 

disa çështje kam përgjigje, e për disa tjera do të kërkoj nga drejtorët e drejtorive 

përkatëse të japin shpjegime. E para që po dua ta theksoi është se vëllimi i punëve, i 

nevojave të qytetarëve të Prizrenit është shumë më i madh se kapaciteti i Komunës, 

duke  na përfshi edhe neve këtu të gjithëve për ti plotësuar ato. Prandaj është e 

domosdoshme me bë një listë duke filluar nga prioritetet, pastaj me vazhdua me 

plotësim të atyre nevojave, deri sa të mbërrijmë. Në fillim u përmendën disa pika, 

po mendoj ia vlen me dhanë shpjegime. U përmend që drejtorët  janë zgjedh qe 2 

muaj. Drejtorët janë zgjedh qe një muaj me 10 janar janë emërua të gjithë drejtorët.  

Një prej shkaqeve që ka ndodh ky vonim është pikërisht vonimi i  bisedimeve me 

LDK-në dhe pamundësia e arritjes së marrëveshjes për koalicion. Gjithashtu 

përmend qe u dashtë me kontaktua me Hidroregjionin, Ekoregjionin dhe KEDS-in, 

z.Qemali është normale që ndoshta nuk ka informacion se me të tria kemi kontaktua  

dhe natyrisht edhe pse nuk kemi kompetenca ekzekutive ndaj tyre. Mua si kryetar i 

Prizrenit më takon me inicu çështjet të cilat i preokupojnë banorët e Prizrenit, 

prandaj nga të tria këto këto ndërmarrje kam kërkuar që të jenë në nivel të plotësimit 

të detyrave të tyre që kanë në kompetencë dhe duhet ti plotësojnë. Po ashtu e kemi 

pasur një kërkesë edhe nga lagjja ‘’Bajram Curri’’ që kanë pasur një ndërprerje të 

ujit. I kemi thirrur edhe përfaqësuesit e lagjes edhe kryeshefinë ekzekutiv të 

Hidroregjionit, ky kryeshefi ia ka shpjegua banorëve të lagjes, cilat janë shkaqet, pse 

ka ardhur deri te ndërprerja e ujit. Natyrisht kemi kërkua nga ata që ta bëjnë 

maksimumin për plotësimin e nevojave të qytetarëve. Po ashtu të njëjtën gjë e kemi 

bërë edhe me KEDS-in dhe Ekoregjionin. Me Ekoregjionin kemi pas kontakte më të 

shpeshta, sepse janë kontraktor për mirëmbajtjen e rrugëve. Mirëpo gjithmonë ka 

hapësirë dhe mundësi që të bëhet më mirë dhe ne vazhdimisht insistojmë dhe 

kërkojmë që të bëhet më mirë. E  dimë që perfeksionizmi  nuk ekziston por 

gjithmonë duhet me tentua për ma mirë. U përmend për qentë endacak, një çështje 

shumë e rëndësishme, mirëpo sa kam informacion kompetencat kanë kaluar te 

Ministria dhe me rregullore e obligon ministrinë me u marr me këtë çështje. Kjo në 

asnjë mënyrë nuk do me thënë që ne nuk do të merremi, do të mundohemi aq sa 

kemi mundësi dhe kapacitete për me u marrë me këtë çështje. Sa i përket gropave 

nëpër rrugë, informacionin që kam unë është se një tender për mirëmbajtje është 

akoma në OSHP dhe meqenëse OSHP-ja. Akoma nuk është funksionale ne jemi të 

limituar sa i përket ndërhyrjes për rregullimin e rrugëve të qytetit. Përndryshe 

plotësisht pajtona me Kastriotin se ky është problemi i të gjithë neve se po dëmtohen 



makinat zyrtare dhe ato private. Me Petritin pajtona plotësisht sepse samblistët kanë 

nevojë nga një llaptop dhe do ta shikojmë mundësin ose me financim nga Komuna 

ose ndonjë donator që me ju pajis me llaptopë. Hapësira për promovimin e 

produkteve të trashëgimisë kulturore kulturore-historike është një kërkesë e 

rëndësishme, e cila i ndihmon ruajtjes së trashëgimisë kulturore po edhe zhvillimit 

të turizmit, por ka edhe premisa të zhvillimit ekonomik, pra do të marrim në 

konsideratë. I lus drejtorët që pikat që i takojnë resorit të tyre, t’i shënojnë si çështje 

që duhet mu marrë. Dua t’ia  përkujtojë  Selmanit që zgjedhjet kanë përfunduar, e 

kemi një rezultat të zgjedhjeve dhe nuk kemi ndërmend me u marr me të kaluarën. 

Çështja e energjisë pozitive, çështja e motivacionit të njerëzve me të cilën unë punoj 

dhe bashkëpunoj, është çështje që i takon kryetarit të Komunës. Prandaj nga unë do 

të pritni mesazhe të tilla, edhe shpresoj të më mirëkuptoni. Nuk bëhen sa për sy e 

faqe por sinqerisht mendoj që duhet të kemi motivacioni në nivel, duhet të kemi 

energjinë në nivel, sepse qytetarët presin nga ne. Ne jemi një grup i njerëzve të cilët 

e kemi prioritet qytetin e Prizrenit, pa dallime politike të paktën, unë e konsideroj 

kështu, Zgjedhjet kanë përfunduar secili e ka rezultatin, secili  e ka pozicionin e vet, 

prioriteti ynë është qyteti dhe krejt komuna e Prizrenit.Sa i përket shujtave dua të 

sqaroj se Komuna nuk papasur tender për shujta. Ka qenë i agjencionit të prokurimit 

edhe faktikisht sipas asaj logjike Komuna e Prizrenit ka marrë pjesë atje. Edhe ka 

pasur një furnitor i cili ka qenë nga Prishtina, i cili përveç tjerash i ka pasur çmimet 

shumë të larta, por edhe njëkohësisht ka pasur shumë ankesa më gojë deri më tani. 

Unë kam kërkuar edhe me shkrim të na i bëjnë ato në kualitet të produkteve të tilla. 

Arsyeja pse për momentin është ndërpre,  është fakti se nuk ka pasur burime te 

mjeteve nuk ka pasur kod buxhetor prej nga t'i paguajmë ato, Këtë çështje e kemi 

lënë  me shqyrtua drejtoresha e DKA-së dhe të bisedoi me drejtorë të shkollave edhe 

me arsimtarë, po edhe me prindër, se a ja vlen apo nuk ja vlen. Po ashtu  me bisedua 

edhe me furnitorin sa i përket kualitetit dhe freskisë së produkteve por edhe 

çmimeve, të paktën ato çmime i di mirë, atë profesion e di mirë sepse me traditë 

familjare jam furrxhi  dhe kësaj nuk i iki. Nuk është ofendim me më thënë furrxhi 

është kompliment. Programin e qeverisjes mendoj se duhet ta prezantojmë, sepse 

kam kërkuar nga drejtorët secili të më prezantojë një program se çka me punua deri 

në fund të vitit. Pastaj e bëjmë komplet dhe ja u dërgojmë juve. Sa i përket varrezave 

e dimë që një kompani e ka fitua tenderin më 2017. Është një çështje që është ngritur 

nga shumë njerëz dhe është një çështje që do të merr vëmendje në punën e drejtorive. 

Kjo i takon Celës në mos gabofsha edhe Cela do të merret më këtë punë. Po ashtu 

problemet që i ka shkaktua pandemia kjo në një far mënyre është jashtë mundësisë 

së kontrollit tonë. Sa i përket gatishmërisë tonë për me u marrë me çështjen e cila 



më së miri kishte me qenë me veprua në mënyrën preventive. Ne kemi themeluar 

një shtab dhe ai shtab do ta mbajë një mbledhje inicuese konstituive shumë shpejt 

dhe do të jetë në gjendje gatishmërie. Më së miri është më u marrë në mënyrë 

preventive por nëse dështojmë atëherë duhet më marrë kapak me pasoja. Po pajtona 

edhe me Leventin më duket Leventi e përmendi që pandemia ka shkaktuar edhe 

probleme sociale mos të them psikike, së shumë fjalë e rëndë. Por definitivisht ka 

shkaktuar edhe probleme ekonomike dhe këto masat e fundit vetëm sa e kanë rënduar  

gjendjen. Nuk po dua me polarizua në aspektin politik por është një mendim qytetar 

që masat janë jo proporcionale me nivelin e zhvillimit ekonomik te pandemisë. Në 

këtë moment kjo mund të jetë edhe një mendim personal i imi. Sa i përket pakove 

ushqimore që i përmendi Islami, drejtoresha mund të na informoj më tepër. Edhe një 

kërkesë e kam për të gjithë, ne e kemi me rregull me mbajt nga një takim në muaj, 

mos e pritni muajin me ngrit një çështje nëse një çështje është shumë e rëndësishme 

edhe kërkon vëmendje secili prej juve. E ndieni veten të lirë të vini  të unë dhe të 

diskutoni për atë çështje, mos me prit takimin e ardhshëm mos me prit 1 muaj ditë 

për shkak se gjatë punës  dhe aktiviteteve të përditshme mundeni me has në ndonjë 

kërkesë që nuk jep afat dhe kohë. Kështu që llogariteni veten që jeni të lirë që të 

bëjmë më të mirën që mundemi bashkërisht. Perfeksionizëm nuk ka por përmirësimi 

është qëllimi i secilit prej neve, gjithmonë duke pasur parasysh faktin se vëllimi i 

punëve,  nevojave dhe kërkesave është shumë më i madh se kapaciteti ynë.  Të 

paktën ato kapacitete që i kemi qoftë njerëzore qoftë financiare ti shfrytëzojmë sa 

më racionalisht që mundemi.  Unë pres kontributin e secilit në këtë drejtim dhe jam 

i siguritë që nuk do të mungon. Ju falënderoj për vëmendje. 

           

          Kujtim Gashi: Pasi i përshëndeti të pranishmit, theksoi se sa përket pyetjes 

së parashtruar nga Karanfili, në lidhje me kthimin e buxhetit nga MAPL-ja, 

ndoshta Karanfili sot e ka kuptuar se Ministria nuk e ka konstatuar afatet ligjore të 

buxhetit. Unë dhe ti kemi pasur debat në lidhje me buxhet, se a kemi të drejtë 

ligjore me miratua buxhetin, unë kam thënë po dhe ti ke thënë jo. Ministria ka 

thënë që kemi drejtë por ka kërkuar që me kalua në shqyrtim në KPF,  të cilën ne 

nuk e kemi themelua ende. Kjo është çështja për të cilën e ka konstatua Ministria, 

por nuk e ka konstatua dhe nuk i ka kontestua afatet ligjore të cilat t’i i ke 

kontestua. Faleminderit. 

     Karanfil Haxhillari:  Sa i përket çështjes së qenve endacak, theksoi se nuk e di 

a është i informuar kryetari, mirëpo brenda Drejtorisë së  Bujqësisë është e 



kontraktuar kompani e cila merret me trajtimin e qenve endacak. Andaj kjo nuk i 

përket Ministrisë, sepse Drejtoria e Bujqësisë e ka kontraktuar kompanin she ajo 

merret me trajtimin e qenve endacak. Andaj puna juaj  në këtë rast është që kompania 

të detyrohet ta kryej punën e saj ashtu qysh duhet. Ndërsa sa i përket buxhetit, 

vërejtja ime ishte, pra,  u kthye buxheti, ky është fakt  ishte, të mos fillojmë qysh në 

hapat e parë dhe vendimet e para të kuvendit komunal të na kthehen prej Ministrisë. 

Faleminderit. 

           

        Qemal Krasniqi: Ceki se dua edhe njëherë një replikë  ndaj kryetarit, sepse ai 

e potencoj çështjen për mosmarrëveshje më LDK-në, ku theksoi se si pasoj e asaj që 

nuk ka mundur ta zgjedh ekzekutivin. I nderuar Kryetar koj nuk qëndron. Ju i keni 

pasur disa marrëveshje dhe takime me LDK dhe nuk jeni pajtuar, në fakt nuk keni 

dashur mu pajtua, sepse i keni marr votat e LDK-së dhe tani nuk ke qenë në zor për 

LDK-në. Nuk ke dashur t'i ikësh takimeve dhe asaj çfar ke premtuar në fillim. Nuk 

është fajtor LDK-ja që ti dy muaj nuk e ke zgjedhur ekzekutivin, Jeni ju fajtor që 

nuk jeni marrë vesh mes veti, kaq kisha. 

      Selman Sokolaj:  Theksoi se ju jeni Kryetari Prizrenit dhe duhet të qeverisni në 

bazë të autorizimeve dhe kompetencave ligjore. Çdo herë që ju tentoni ta luani një 

rol tjetër që nuk ju takon, atëherë ne normal që duhet të reagojmë. E keni një program 

të shkruar që e kemi të gjithë dhe në bazë të atij programi ju duheni të punoni dhe të 

jepni llogari para qytetarëve. Është shumë relative me na tregu mundësitë të cilat 

duhet të qeverisni në bazë të një programi, në bazë të disa premtimeve. Po ta përsëris 

disa herë ju po luani rolin e një kryetari i cili nuk jeni, për herë të parë në komunën 

e Prizrenit, po vjen një person që pretendon që është për bashkues, ndërsa ju jeni e 

kundërta e asaj që po përklamoni. 

          Shaqir Totaj- kryetar i Komunës: E falënderoj  kuvendarin Selmanin dhe 

ceki se paska shumë energji, ka potencial. Kish me qenë mirë që këtë energji me 

shfrytëzu në interesa të qytetarëve dhe jo me u marrë me çështje të padobishme. 

         Çelë Lamaj: Pasi i përshëndeti të pranishmit, u përgjigj në pyetjet e 

parashtruara nga ana e kuvendarëve. Sa i përket pyetjes në lidhje për pastrimin e 

rrugëve në Zhupë, Drejtoria e Shërbimeve Publike operon me dy operator. Gjatë 

reshjeve të borës këto dy kompani kanë veprua në pjesët rurale, sepse në qytet nuk 

ka pas nevojë, se nuk ka pasur borë e as ngrica për të hedhur kripë. Kështu që telefoni 

im është i hapur 24 orë, jo vetëm për ju si kuvendarë, por edhe për  qytetarët e 

Prizrenit. Ndërsa sa përket pyetjes së parashtruar nga ana e Kastriotit në lidhje me 



gropa. Ne e dimë se një operatorë i cili i mbulon  gropat është në OSHP, ndërsa e 

kemi një operator tjetër i cili është aktivë, i cili është duke i mbulua gropat nëpër 

qytet. Derisa operatori tjetër është në OSHP ne kemi me vazhdua kësisoj me I 

mbulua gropat diku me beton dhe diku me kupëza. Kurse sa i përket pyetjes së 

Albanit, në lidhje me shenjëzimin, ne si drejtori kemi marrë këtë iniciativë. Kështu 

që shumë shpejtë qyteti i Prizrenit do të jetë i shenjëzuar edhe me shenjëzim 

horizontal dhe vertikal. Kërkesa të duhet të jenë në DSHP e ato do të shqyrtohen në 

mundësinë e parë të shpejtë të mundshme. Ne  e dimë se sezona  nuk është për asfalt, 

është kohë të dimri. Kështu që ne jemi të gatshëm që në hapje të sezonës t’i 

mbulojmë gropat dhe kërkesat e qytetarëve t'i realizojmë në mënyrën sa më të 

shpejtë. 

      Shaqir Totaj- kryetar i Komunës: Ceki se sa i përket pyetjeve nga Dafina 

Alishani, dua ta falënderoj për konstruktivitenin. Sa i përket shtëpizave, ka qenë një 

tender i cili është hapur dhe pa përfunduar para se ne me marrë pushtetin. Ekziston 

lista e të gjithë atyre që i kanë marrë ato shtëpiza , ku atë listë mundet me pa kush të 

donë. Ndërsa sa i përket skenës  e cila ka qenë në Shatërvan, komuna nuk ka bërë 

pagesë asnjë centë. Organizimi ka qenë i Menanit, ku ka premtuar se nëse I fitojmë 

zgjedhjet do ta organizoj një koncert, mirëpo për shkak të masave kundër pandemisë 

nuk u mbajt   koncerti. Gjithashtu sa i përket rekomandimeve për ueb faqe i pranoj. 

Ueb faqja është në njëfarë  mënyre është tregues i Komunës, sa i përket performances 

dhe transparencës së komunës. Kemi diskutuar më Ymerin, se  duhet të shtohen 

informacione dhe elemente. Andaj jemi duke u marr me këtë çështje. Mirëpo kurdo 

që keni ndonjë sugjerim dhe rekomandim  jemi të gatshëm për bashkëpunim. 

 

        Kastriot Krasniqi:  Theksoi se pasi që Cela tha dy tendera janë dhënë për 

kupëza, a me çfarë mbulohen ato gropa pak ka rëndësi. Me rëndësi është qe qytetari 

me ec nëpër rrugë. Faleminderit. 

      Luljeta Veselaj:  Pasi i përshëndeti të pranishmit, i falënderoj të gjithë  dhe ju 

uroj shëndet dhe  punë të mbarë këto katër vite. Formacionet politike i kemi këtu që 

i ka përcaktuar qytetari i Prizrenit, mirëpo përtej kësaj duhet dalluar shumica nga 

pakica vetëm nga numrat. Objektivi ynë i përbashkët është puna e mirë, hapësira, 

mundësitë, bashkëpunimi për ta ngritur Komunën.  Unë flas për fushën e arsimit aty 

edhe ku jam në krye të këtij dikasteri. I falënderojë të gjithë kuvendarët për pyetjet, 

interesimet  dhe shqetësimet e qytetarëve që i bartin në këtë kuvend. Sa i përket 

pyetjes së parashtruar nga ana e Albanit, në lidhje m shkollën në Kobaj. Ju e cekët 



se kjo shkollë është në zonën e pylltarisë.  Dhe janë disa  shkolla në Komunën e 

Prizrenit, për të cilat do të marrim informacion dhe do t'i fillojmë procedurat që të 

kthehen në shkolla publike, për shkak se nuk mund të ndërhyjmë as në rrethoja dhe 

asgjë tjetër ,përderisa jemi në një pronë tjetër dhe nuk jemi në pronë publike. Ndërsa 

sa i përket mësimdhënësve udhëtues, të dy shkollat janë nën udhëheqjen e Ministrisë 

së Arsimit dhe Agjencionit. Unë do të shqyrtojë mundësitë brenda DKA, se cilat 

janë mundësitë ligjore se si mundemi me  i mbulua shpenzimet e mësimdhënësve, 

por për momentin ne nuk kemi të drejtë. Në ditët në vijim do të merrni informacionin 

qoftë me shkrim qoftë kur të jemi këtu në séancë plenare. Pyetje nga kuvendarja 

Sevil Kazas sa i përket mësimdhënësve në katin e tret në shkollën ‘’Emin Duraku’’, 

nga informacionet që kam nga mësimdhënësit, ata kanë kërkuar vetë të jenë të gjithë 

bashkë në katin e tretë, Tani vetëm sa më kthyen përgjigje nga shkolla aktuale 

mësimdhënësit e gjuhës Turke kanë kërkuar vetë të jenë në katin e tretë bashkarish. 

Ofertën e kanë pasur në katin e parë por ishte kërkesë e tyre, kjo është përgjigjja. Si 

përket konkurseve, është një rrëmujë e madhe me konkurse që unë e kam gjetur në 

DKA, dhe janë disa mjegulli aty. Unë kam kërkuar opinione ligjore nga linja 

përkatëse të ministrive dhe po pres opinione ligjore se çfarë na thonë për me vazhdua 

me procesin d.m.th kjo vlen për të gjithë kuvendarët që bënë pyetje për konkurset. 

Sa i përket bursave e tha dhe Kryetari, ka qenë kontratë që është bërë në kuadër të 

agjencionit për furnizim, e kemi diskutuar brenda, por jemi edhe në diskutime me 

drejtor të shkollave edhe me këshillin e prindërve edhe me mësimdhënës, sepse ka 

shumë dilema. Janë ngritur shumë dilema prej se kam marr detyrën për çështjen e 

furnizimit të këtyre kileve. Ne do të bëjmë përpjekjen për të gjet mundësinë më të 

mirë të mundshme. Përtej formacioneve politike ju ftoj të gjithëve që t'i zgjidhim 

problemet bashkë sidomos në fushën e arsimit që ka shumë probleme që janë bërë, 

duke fillua prej çështjes së pronave të shkollave, ku qe pesë vjet nuk është bërë asnjë 

lëvizje. Në vitin 2016 janë bërë 8 shkolla të cilat nga prona private janë kthyer në 

publike, mirëpo prej atëherë nuk ka lëvizur asnjë proces. Kemi shumë punë për të 

bërë, unë ofroj bashkëpunim, do të bëjmë punë bashkë sa të formohet komisioni për 

arsim. Kuvendarët të cilët do të jenë përgjegjës do të jemi bashkë, derën e keni te 

hapur për të gjitha shqetësimet, nuk d.m.th që të gjitha kemi me i zgjidhë, por të 

paktën të bëjmë përpjekje për zgjidhje. Faleminderit shumë. 

          Vjollca Kabashi: Pasi i përshëndeti të pranishmit, ju uroj punë të mbarë dhe 

energji pozitive. Sa  i përket pyetjes së kuvendarit Selmani në lidhe me aplikimin e 

qytetarëve për renovim kulme dhe ndërtim, a ka të bëjë me banesa kolektive. Jo, 

këtu është bërë thirrje për qytetarët për aplikim, renovim dhe banesa se afati ditor do 



të jetë 30 ditë, ndërsa për banesa kolektive është projekt i veçantë, sepse e keni 

buxhetin dhe mundeni me e rishikua aty.  Faleminderit.   

         Antigona Bytyqi: Atëherë në qoftë se nuk ka kush e merr fjalën prej 

drejtorëve, besoj që përgjigjet do ti merrni me shkrim.  

Pika e pestë: 

Shqyrtimi dhe miratimi i Propozim – Vendimit për themelimin dhe emërimi e 

Komitetit për Politikë dhe Financa  

Besoj se e keni parë që Komuna e Prizrenit do t’i ketë 9 anëtarë në KPF. Kryesuesja 

do të shkojë me automatizëm, LVV i  takojnë 3 anëtarë, PDK 2, LDK 2 dhe AAK 1 

anëtarë. Atëherë para se të fillojmë me propozime a ka dikush për të shkuar diçka, 

nëse jo fillojmë nga  LVV. 

LVV propozon: Adem Shabanaj, Dafina Alishani dhe Karanfil Haxhillari. 

PDK propozon: Egzona Hoxhaj, Levent Bus. 

LDK propozon: Florent Ukaj, Naxhije Memaj. 

AAK propozon: Bajram Kastrati. 

          Antigona Bytyqi, kryesuese: Atëherë  e hedhin në votim si pako të gjithë 

këta emra, kush është për? 

Për? – 39. 

Kundër? – 3. 

Abstenime? - 1. 

 

Pika e gjashtë: 

Shqyrtimi dhe miratimi i Propozim – Vendimit për themelimin dhe emërimin 

e Komitetit për Komunitete 

Besoj se e keni parë që ky Komitet do të përbëhet prej 15 anëtarëve, para se të 

fillojmë me propozime, a ka dikush për të shtuar diçka. 

            Karanfil Haxhillari: Theksoi se para së të fillojmë, dua si kuvendar dhe si 

asamble të jemi të i informuar për anëtarët për Komunitete, a janë bërë të gjitha 

kërkesat nga anëtarët e komuniteteve dhe a janë trajtua ato në mënyrë që të jemi sa 



më transparent. Të dimë për secilin prej anëtarëve të këtij komiteti, thjesht ta kemi 

një pasqyrë nëse dikush është marrë me organizimin e këtij komiteti. Kish me qenë 

mirë paraprakisht para se të votojmë ta dimë se për kë po votojmë, e kam fjalën për 

ata anëtarë që vijnë nga jashtë. Faleminderit. 

 

       Antigona Bytyqi- kryesuese: Gjithsesi do t’i keni emrat, por nuk i kemi bë 

publike për arsye privatësie, kemi bashkëpunua edhe me OSBE,  kështu që jemi në 

rregull. Po shkojmë me propozime. 

LVV propozon: Mimoza Bushanin, 

PDK propozon: Drita Qenaj, 

LDK propozon: Hanefi Muharremin, 

AAK propozon: Agim Muqaj, 

Nisma propozon: Shukrije Berisha, 

KDTP propozon: Sevil Kazas, 

NDS propozon: Merdzan Osmani, 

VAKAT propozon: Sead Arifi, 

SDU propozon: Admir Alilji, 

JTHP propozon: Ertan Simitciu 

Pjesa tjetër e komuniteteve që nuk ka përfaqësim në kuvend janë: 

Komuniteti Serb: Tihomir Stojanoviq, 

Komuniteti Rom janë dy propozime: Lejla Veshalli dhe Sylejman Elshani, 

Komuniteti Ashkali: Gani Elshani, 

Komuniteti Egjiptian: Hysnije Berisha,  

Komuniteti Goran: Almira Bajrami, 

Si fillim të shkojnë në votim Lejla Veshalli dhe Sylejman Elshani. 

Karanfil Haxhillari dhe kuvendari Selman Sokolaj kundërshtuan çështjet e 

nënshkrimeve të anëtarëve të Komitetit për Komunitete jashtë kuvendit, kurse  

Selmani kërkoi opinion ligjor nga zyra ligjore. 



 

         Blerim Rakaj- Zyrtar Ligjor: Pasi  i përshëndeti të pranishmit, theksoi së në 

bazë të Udhëzimit Administrativ nr. 05/2020 të MAPL-së për procedurën e 

themelimit dhe përbërjen e kompetencave te komiteteve të përhershme dhe 

komiteteve tjera, duhet të këtë përbërje të kuvendit. Secili komunitet që jeton në 

Prizren duhet ta ketë nga një përfaqësues, në rastin konkret kemi 2 propozime dhe 

në udhëzim thotë që propozohet nga komuniteti dhe votohet në Kuvend të Komunës 

d.m.th në rastin konkret që i kemi 2, fiton ai i cili merr votat e kuvendarëve. Nuk e 

përcaktojnë nënshkrimet se kush duhet të hyj e kush jo në këtë komitet. Pra kuvendi 

e përcakton se cili i merr votat të jetë fitues. 

     Islam Thaqi kërkoi që tu lexohet  biografia, ndërsa Bujar Hasani kërkoi që të 

vazhdohet me procedurë dhe nuk është e nevojshme sepse vet nga komuniteti i tyre 

janë përfaqësua dhe neve nuk na intereson shumë. 

 

      Ertan Simitci:  Theksoi se Komiteti për Komunitete është përgjegjëse për 

shqyrtimin e përputhshmërisë së të gjitha akteve dhe politikave për të siguruar se të 

drejtat dhe interesat e komuniteteve respektohen plotësisht. Komiteti i rekomandon 

Kuvendit të Komunës masat që duhet të merren për të siguruar jetësimin e 

dispozitave që kanë të bëjnë me nevojën e komuniteteve për të avancuar, shprehur 

dhe zhvilluar etnitetin e tyre etnik, kulturor, fetar dhe gjuhësor, si dhe për të siguruar 

mbrojtje adekuate për të drejtat e komuniteteve brenda Komunës. Ligji për 

Vetëqeverisje Lokale ka caktuar një rol të veçantë specifik për Komitetin për 

Komunitete, si organ legjislativ dhe obligativ. Të gjithë e dimë se Komiteti për 

Komunitet për dy mandatet e kaluara nuk ka qenë funksional aq sa duhet, duke i 

ditur përgjegjësitë dhe detyrat e komitetit. Puna e komitetit monitorohet nga 

institucione të ndryshme qoftë OSBE, OJQ, MAPL, media etj. Pra, deri më sot nuk 

kemi pasur ndonjë raport pozitiv  lidhur me aspektin e punës dhe arritjes së 

objektivave të komitetit. As në ueb faqen e Komunës nuk mund të gjejmë asnjë 

raport dhe procesverbal dhe asnjë rekomandim të komitetit. Plus kjo na dëshmon se 

Komiteti i Komuniteteve nuk duhet të përbëhet sipas interesave të partive politike, 

por duhet të përbëhet sipas vullnetit të politikës. Nëse duhet të kemi një kuvend 

funksional duhet të japim hapësirë dhe mundësi që organet e kuvendit të përbëhen 

sipas vullnetit të politikës. Mendoj se komiteti me 15 anëtarë nuk do të jetë 

funksional në aspektin e punës, ne aspektin teknik dhe organizim. Duke u bazuar në 

nenin 8 dhe 9 të Udhëzimit Administrative të MAPL nr.05/2020, propozoj që 



përbërja e komitetit të jetë me 11 anëtarë. Ky është mendimi im sipas analizave të 

dy mandateve të kaluara, por sidoqoftë sipas udhëzimit, miratimi i Komitetit për 

Komunitete bëhet nga Kuvend. E nëse sot vendoset që përbërja të jetë me 15 anëtarë, 

atëherë kërkoj që të sigurohet mbështetja maksimale teknikisht dhe administrativisht 

që të funksionoj ky komitet. Prandaj Kryesuese ju duhet të bashkëpunoni 

maksimalisht me komitetin që në fund të mandatit tonë ky vullnet i sotëm të jetë i 

suksesshëm, Prandaj unë kërkoj që të shqyrtohet edhe një herë numri i komitetit, por 

sidoqoftë edhe nëse vendoset sot me 15 anëtarë kërkoj mbështetje edhe nga 

kryesuesja edhe nga kryetari. Faleminderit.  

 

       Levent Bus: Sayın Belediye Başkanı, sayın Belediye Başkan Yardımcısı, 

Meclis Başkanı, yeni atanan müdürler ve Türk toplumunu temsilen Sayın Sencar 

Karamuço’yu da bu görevinde tebrik ediyorum. Bildiğiniz üzere iki yıldan beri bir 

pandemi dönemi geçiriyoruz Kosova çapında ve bununla ilgili göründüğü kadarıyla 

psikolojik ve pedagojik olarak öğrencilerimize biraz daha fazla eğitmenin üzerine 

durulması gerektiğini düşünüyorum çünkü insanlarda psikolojik rahatsızlıkların 

oluşmaya başladığını ve aile için şiddetin arttığı bu dönemlerde bu konuyla ilgili bir 

altyapı çalışmaların belediye olarak  üstlenmemizin gerektiğini düşünüyorum. 

Ayrıca Kosova Hükümeti Başbakan tarafından bu yıl engelli vatandaşlarımızla ilgili 

yılı olduğunu ifade etti bununla ilgili acil olarak Belediye olarak bir komisyonun 

kurulması ve bu komisyonun içerisinde engelli vatandaşlarımızın sağlıklı nasıl bir 

ortam yaşattırılır onunla ilgili bir altyapı çalışmasının yapılması gerektiğini ve öncü 

Belediye olarak bizlerin olması gerektiğini düşünüyorum ve en önemlisi olan bizler 

için Prizren’de yaşayan Türk toplumu olarak maalesef 20 yıldan beri Türkçe’de 

sıkıntılar yaşıyoruz, Türkçe çeviride sıkıntı yaşıyoruz, Türkçe tercümede sıkıntı 

yaşıyoruz bunu bir an önce öncelik olarak Belediye Başkan’ın artık web sayfasından 

tutup, facebook sayfasında ve diğer  belgelerle ilgili maalesef şu anda ben Türkçe 

konuşuyorum ve bunun tercümesi bile tam doğru dürüst yapılmıyor bununla ilgili 

bir altyapı çalışması yapılması gerekiyor ve profesyonel olarak toplantılar başta 

olmak üzere diğer konularda da tam profesyonel olarak çevirilerin yapılması 

gerekiyor. Yıl 2022 biz hala tercüme ile yani biz bu işi nasıl çözeriz düşünmeye 

çalışıyoruz ben üzülüyorum buna ve bunun  bir an önce biz Türk toplumu 

temsilcileri olarak da oturup bunu somut olarak çözmemiz gerektiğini ve somut 

olarak ta adımların atılmasını Belediye başkanından bekliyoruz teşekkür ederim.   

 



       Antigona Bytyqi: Atëherë po besoj që gjithçka është në rregull edhe me barazi 

gjinore edhe me propozime, Merdzan Osmai ka kërkua fjalën. 

      Merdzan Osmani:  Hvala. Slažem se sa Leventom da ovaj Komitet za zajednice 

može da ima 15 članova, bar ćemo preko tog komiteta za zajednice pokazati jednu 

pravu sliku Prizrena onako kako to treba u realnosti da izgleda, pošto nemamo takvu 

sliku u izvršnoj vlasti jer nemamo direktora iz bošnjačke zajednice niti iz ostalih 

zajednica osim iz turske zajednice. Takođe želim da naglasim da imamo jedan drugi 

problem a to je, vidim nekako se preskače na komitetu za politiku i finansije mi 

nemamo nijednog pripadnika iz zajednice niti iz bošnjačke iako je bošnjačka 

zajednica zastupljena sa tri odbornika, a druga zajednica po broju stanovnika u 

opštini takođe zajednica turaka je zastupljena sa tri odbornika i oni nemaju člana u 

komitetu za politiku i finansije. I mislim da mi možda tu trebali da nađemo neki 

modus da po jedan predstavnik bošnjaćke i turske zajednice budu članovi komiteta 

za politiku i finansije jer smatram da će tako na taj način prisustvom najbolje raditi 

u zaštiti interesa svojih zajednica. Hvala vam. 

 

      Antigona Bytyqi, kryesuese: Propozimet që na kanë ardhur nga komuniteti rom 

ti qesim në votim dhe po vazhdojmë me procedurën: 

 Lejla Veshalli-  23 

 Sylejman Elshani- 8 

     Antigona Bytyqi, kryesuese: Atëherë këtë përbërje po e hedhim ne votim 

komplet si pako të Komitetit për Komunitete, kush është për? 

Për? – 29. 

Kundër? - 0 

Abstenime? - 4. 

Atëherë konstatoj së me 29 vota për dhe 4 abstenime miratohet ky propozim-vendim. 

 

 

 

Pika e shtatë: 



Shqyrtimi dhe miratimi i Propozim- Vendimit për formimin e Grupit Punues 

për Hartimin e Planit të Punës së Kuvendit të Komunës së Prizrenit, për vitin 

2022 

Unë si Kryesuese do të jem përsëri në krye të këtij grupi, atëherë shkojmë me 

propozime për Grupin Punues: 

LVV propozon: Ilir Gashin, 

LDK propozon: Marin Përgjokaj, 

AAK propozon : Agnesa Sinanaj, 

NISMA propozon: Shukri Qunin, 

KDTP propozon: Sevil Kazas, 

NDS propozon: Merdzan Osmani, 

SDU propozon: Admir Alilji, 

VAKAT propozon: Sead Arifi, 

YTHP propozon: Ertan Simitci, 

Atëherë e hedhim në votim këtë përbërje, kush është për? 

Për? – 33. 

Kundër? - 0 

Abstenime? - 2. 

Atëherë ky propozim- vendim miratohet me 33 vota për dhe 2 abstenime. 

 

 

   Ju faleminderit për pjesëmarrje në këtë seancë. Mirupafshim në mbledhjen e 

radhës. 

 

 

  

Mbledhja përfundoj në orën 15:20. 



                                                                                                                                   


