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Procesverbali i konsultimit publik me qyterarë për “Përcaktimin e Procedurave të Dhënies në 

Shfrytëzim më pak se një vit të pronës së paluajtshme të Komu 

 

Të pranishëm në konsultim publik me qytetarë kanë qenë:  

Ymer Berisha-Zyrtar për Informim 

Haziz Krasniqi-Zyrtar përgjegjës për koordinimin e konsultimeve publik  

Procesmbajtëse: Florentina Çoçaj 

Gursel Skenderi-Udhëheqës i Sektorit të Pronës,     

Sefer Avduti-Zyrtar Ligjor i Sektorit të Pronës,        

Florentina Çoçaj-Zyrtare Ligjore në DUPH, 

Fatmir Memaj-Zyrtar Ligjor në DI, 

Feriha Paçarizi-Zyrtare Ligjore në Sektorin e Pronës, 

Ilir Gashi-qyetaraë,  

Haki Reshtana. 

Konsultimi është mbatur me 15.06.2022, në ndërtesën e Ekzekutivit në katin e tretë. 

Konsultimi publik ka filluar në ora 10:10 

Në fillimit të konsultimit, zyrtarët për haritmin e rregullorës për “Përcaktimin e Procedurave të 

Dhënies në Shfrytëzim më pak se në vit të pronës së paluajtshme të Komunës” , u kanë shpërndarë 

materialin në formë fizike. 

 

 

 

Ymer Berisha e hapë takimin e dëgjimit publik për draft rregulloren për “Përcaktimin e 

Procedurave të Dhënies në Shfrytëzim më pak se në vit të pronës së paluajtshme të Komunës” 

   

 

 

     Republika e Kosovës  Komuna e Prizrenit 

     Republika Kosova 

     Kosova Cumhuriyeti 

 Opština Prizren 

Prizren Belediyesi 
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Haziz Krasniqi sqaron se draft rregullorja në fjalë është model nga MAPL-ja dhe se komunat e 

kanë përshtat varësisht prej kompetencës së drejtorive, po ashtu udhëzon të gjithë të pranishmit si 

dhe të gjithë të interesuarit se të gjitha vërejtjet, sugjerimet dhe komentet lidhur me këtë draft 

rregullore mund t`i paraqesin deri më datën 30.06.2022 përmes e-mailit të tij si dhe anëtarëve të 

komisionit. 

Sefer Avduti po ashtu sqaron se të gjitha komentet duhet të jepen me shkrim duke dërguar e-mail, 

si dhe thekson lidhur me vërejtjen e DUPH-së që është bërë lidhur me draft rregulloren lidhur me 

nenin 7 paragrafi 2 pika 2.4, mirëpo ato duhen të dërgohen përmes e-mailit. 

Florentina Çoçaj konfirmon se është bërë vërejtje nga DUPH-ja sa i përket kompetencës së nenit 

7 paragrafi 2 pika 2.4 ku thuhet se “Për dhënien në shfrytëzim të hapësirave publike rreth vend 

punishteve, kërkesa i drejtohet Drejtorisë për Shërbime Publike”, ku kjo drejtori konsideron se 

është kompetencë e DUPH-së. 

Ilir Gashi pyet se hapësirat e përbashkëta të banesave-hapësirat gjelbëruese a konsiderohen si 

hapësirat të të gjithë banorëve të banesave apo hapësira të komunës? 

Sefer Avduti sqaron se këto hapësira do të rregullohen në bazë të draft rregullores tjetër e cila është 

duke u përgatitur nga një grup punues dhe është në proces e sipër. 

Ilir Gashi- lokalet e komunës a mund të jepen për afarizëm? 

Gursel Skenderi jep sqarime se ato lokale të cilat përmes ankandit kanë kaluar në listën përfituese 

mirëpo nuk kanë arrit të merren në shfrytëzim nga personat fizik apo juridik ato lokale mund t`i 

jepen aplikuesve në shfrytëzim. 

Ilir Gashi kërkon sqarime lidhur me nenin 7 paragrafi 2 pika 2.3 ku thotë se “Për dhënien në 

shfrytëzim të lokaleve në pronësi të komunës, kërkesa i drejtohet drejtorisë përkatëse për prone”, 

komenton se nuk është drejtori por sektor. 

Sefer Avduti jep sqarime dhe udhëzon të shikohet neni 10 i draft rregullores, paragrafi 1 ku thotë 

se “Kryetari i Komunës nxjerr vendim për formimin  e komisionit për secilën drejtori e cila në 

bazë të kësaj rregullore ka kompetencë dhe autoritet të jap në shfrytëzim pronën e paluajtshme të 

komunës”. 

Ilir Gashi - të precizohet mënyra e dhënies së lokaleve në shfrytëzim tek neni 7 paragrafi 2 pika 

2.3. e draft rregullores. 

Haziz Krasniqi-e udhëzon që përmes e-mailit të dërgohen të gjitha vërejtjet dhe komentet ashtu 

siç po jepen në takim. 

Haki Reshtana komenton lidhur me vërejtjet e Ilir Gashi. 

Fatmir Memaj komenton nenin 10 të draft rregullores dhe pyet se a i përcakton cilat drejtori janë 

kompetente. 

Gursel Skenderi udhëzon dhe i sqaron se neni 7 i draft rregullores e përcakton dhe e precizon një 

gjë të tillë. 
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Fatmir Memaj propozon që të precizohet neni 5 paragrafi 2 pika 2.4 “Lokalet në pronësi të 

Komunës” si dhe t`i shtohet ato të cilat nuk janë në shfrytëzim. 

Ilir Gashi propozon që te neni 5 paragrafi 2 pika 2.1 i draft rregullores të futen edhe barakat, 

konstruksionet metalike. 

Ymer Berisha pyet të gjithë pjesëmarrësit nëse kanë diçka tjetër për të diskutuar lidhur me draft 

rregulloren. 

Të gjithë pjesëmarrësit pajtohen që takimi i dëgjimit publik të konsiderohet i përfunduar pasi që 

nuk kanë diçka tjetër për të shtuar. 

Konsultimi ka përfunduar në orën 10:45 

 

Procesmbajtësi/ja 

___________________ 

Nënnshkrimi 

__________________ 


