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Prizren

blika Kosova- Kosova

S PRIZRENIT
PolitikE dhe Financa

Komuna e Prizrenit
Prizren - Prizren

e KPF-s€

N€ baze td nenit 52 paragrafil l:1e rigii.t.n!1vet€qeverisje Lokale, dhe nenit 59 paragrafit I t€statutit tc Komunds s€ Prizrenit, Nr. otlon-saq3, d; l5 tet; zoog, tirerras Mbredhjen e Komitetitp€r Politik€ dhe Financa e cila do t€ mbah et me i7 pril iob. (e rn6rkur6), ,e ,uiie, p6r mbajdene mbledhjeve te KPF-sE, n€ "Sht€pin€ e 'Ba.dhEi aut" filluar n€ oren 10:00.Prandaj, ftoheni q€ ne cildsind e an0tarit te Komitetit per Folitike dhe Financu, ie ....ni pjes€ n€punen e kesaj mbledhjeje, duke ju p€rmbajtur ores, dates dhe venoit t€ caktuar.
P€r pun€n e kesaj mbledhjeje, propozoj k6tE:

REND DITE
1. Shqyrtimi dhe mirarimi i Rendit td Dit€s;2' Shqyrtimi dhe miratimi i propozim - vendimit per formimin e komisionit t6 ankesave;3' Shqyrtimi dhe miratimi i-propozim - vendimii p€r kembimin e pron€s s0 paluajtshme t0. Komun.s me pron€n- e paruajtihme n€ pron€si t€ personit fizik;4' shqyrtimi dhe miratimi i propozim 

;^v.enairyrJ 
pe, uu.tlen e mjeteve t€ pa shpen zuara ngat€ hyrat vetanake te vitit zozo dhe 2o2r nE vitin 202i;'5' Shqyrtimi dhe-miratimi i propozim - vendimit p€r themelimin dhe emgrimin e andtar.ve t0Komitetit p5r Barazi Gj inore;

6' Shqyrtimi dhe miratimi i propozim - vendimit p€r themelimin dhe em€rimin e an.tar.ve t€_ Komitetit per Kultur€, Rini dhe Sport;
7 ' Shqyrtimi dhe miratimi i propozim - vendimit p€r themelimin dhe em€rimin e anetar€ve t€
^ Komitetit p€r Shdndet€si Ohe Mireqenie Sociale ;8' Shqyrtimi dhe miratimi i propozim -_vendimit p€r themelimin dhe em€rimin e an.tareve t€
^ Komitetit p.r Sherbime pubrike dhe pranifikirnurban;
9' Shqyrtimi dhe miratimi i propozim - vendimit p€r themelimin dhe emerimin e anetar.ve td
_ - Komitetit p6r Turiz€m, Zhvillim Ekonomik dh; nrjqesi;
10' Informat€ lidhur. me gjendjen e Pandemine sARS-cov2 (covlD-lg) n€ Komun€n e
. " Prizrenit, p€r periudhEn Janar-Mars2022;
I l' Informat€ rreth raportit t€ pun€s dhe financi ar tE ZyrEskomunale p€r Integrime Europianep6r vitin 2021;
l2' Informate rreth raportit tE realizimit t0 buxhetit komunal per periudh€n Janar-M ars 2022.
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Republika e KosovEs Komuna e Prizrenit
Kosova- Kosova Cumh

A TINE PRIZREN
Komitet za Politiku i Finansije
Br. 001/060 -56495
Dana:19 aprila2022
Prizren

Prizren - Prizren

Na osnovu Elana 52. stav l. Zakona o lokalnoj samoupravi i dlana 59. stav l. Statuta
opstine Prizren, br. 0l / 0ll-5643, dt. 15. oktobra 200-8. godine sazivam sastanak Komiteta zapolitiku i finansije koja 6e se odrZati 27 . aprila 2022. godine (srijeda), u sali za sastanke KpF, u
,,Bijeloj kudi", sa podetkom u l0:00 dasova.

Stoga ste pozvani kao dlan Komiteta za politiku i finansije da udestvujete u radu ovog
sastanka, pridrZavaju6i se odredenog vremena, daiuma i mjesta.
Za rad ovog sastanka predlaZem ovaj:

DNEVNI RED

l. Razmatranje i usvajanje dnevnog reda;

?. Razmatranje i usvajanje prijedrog-odluke o formiranju Zalbene komisije;
3. Razmatranje i usvajanje predlog-odluke za zamenu nepokretnosti op5iine sa nepokretnom

imovinom u vlasni5tvu fizidkog lica;
4. Razmatranje i usvajanje prijedlog-odluke za prenos neutroSenih sredstava iz sopstvenih

prihoda 2020. i2021. godine u2022. godini;
5. Razmatranje i usvajanje prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju dlanova Komisije za

ravnopravnost polova;
6. Razmatranje i usvajanje predlog odluke o osnivanju i imenovanju dlanova Odbora za

kulturu, omladinu i sport;
7. Razmatranje i usvajanje prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju dlanova Komisije za

zdravstvo i socijalnu za5titu;
8. Razmatranje i usvajanje predlog-odluke za formiranje i imenovanje dlanova Komisije za

javne sluZbe i urbanizam;
9. Razmatranje i usvajanje prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju dlanova Komisije za

turizam, privredni razvoj i poljoprivredu;
l0' Informacija u vezi sa stanjem pandemije SARS-COV2 (COVID-l9) u Opsti ni pizren, za

period januar-mart 2022. godine;
ll.Informacija o radu i finansijski izvje5taj Op5tinske kancelarije za evropske integracije za

2021. godinu;
12. Informacija o izvje5taju o izvr5enju budZeta opStine za period januar-mart 2022.godine.
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Republika e Kosov6s Komuna e Prizrenitblika Kosova- Kosova Prizren - Prizren
BELED

Siyasi ve Maliye Komite
No. 001/060 - 56495
Tarih: 19 Nisan 2022
Prizren

03/L - 040 sayrh Yerel 0z Ycinetim Kanun'un 52. Maddesi ve 001/011-19415 sayrh
Belediye Meclisi gahgma Ytinetmeli[in 3.maddesi l. ve 3.frkrasr ile ba[lantrh l5 Ekim 200g tarihlive 0l/0ll-5643 sayrh Prizren Belediye Tiiziiliin 59. Maddesi, l. i'rkrasr ve 0l-033/22 sayilr
Belediye Bagkan'tn talebine istinaden 27 Nisan 2022 tarihinde (Qargamba giinii) saat 10:00 da"BeyazEvde" SMK oturum salonunda Siyasi ve Maliye Komitesinin dtizenlenlcek olan toplantrya
katrlmanrz igin gafinda bulunuyorum.

Bciylelikle toplantrnrn belirlendili tarihte, saatte ve yerde Belediye Meclis iiyeleri srfatrnda
katrlmanrz igin davetlisiniz.

igbu toplantr igin gu giindem noktalarr belirlenmigtir:

GUNDEM

1. Gtindemin g6rtigtilmesi ve kabul edilmesi;

? $ikdyet komisyonun olugturulmasr igin 6neri kararrn gciriigtilmesi ve kabul edilmesi3. Belediyenin tagmrlmaz miilkiyeti ile- gergek t<igi s-arripiilindeki tagmrlmaz mtilkiyetin
deligtirilmesi igin 6neri kararrn gdriigtilmesi ve katul edilmesi;4' 2020 ve 2021 yrhndan harcanmamrg ciz gelir araglarn2022 yrhna aktanlmasr igin 6neri
kararm gdrtigtilmesi ve kabul edilmesi;

5. Cinsiyet Egitligi Komitesinin kurulmasr ve iiyelerin atanmasr igin 6neri kararm g6riigiilmesi
ve kabul edilmesi;

6' Kiiltiir, Genqlik ve Spor Komitesinin kurulmasr ve tiyelerin atanmasr igin cineri karann
gririigtilmesi ve kabul edilmesi;

7 ' Salhk ve Sosyal Refah Komitesinin kurulmasr ve tiyelerin atanmasr igin rineri karann
gdrtigiilmesi ve kabul edilmesi;

8' Kamu Hizmetleri ve $ehir Planlama Komitesinin kurulmasr ve iiyelerin atanmasr igin 6neri
kararm g<irtigtilmesi ve kabul edilmesi;

9. Turizm, Ekonomi Kalkrnma ve Tanm Komitesinin kurulmasr ve tiyelerin atanmasr igin
6neri karann gdrtigiilmesi ve kabul edilmesi;

10. Ocak-Mart 2022 ddnemi Prizren Belediyesinde SARS-COV2 (COVID-I9) pandemi
durumu hakkrnda Bilgi;

ll. 2021Avrupa Entegrasyon Belediye Ofisinin gahgma ve maliye raporu hakkrnda Bilgi;
12. Ocak-Mart2022 ddnemi belediye biitgesinin gergeklegtirme raporu hakkrnda Bilgi.
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Republika e Kosovds
Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti

Komuna e Prizrenit
Op5tina Prizren - Prizren Belediyesi

Kryetari i Komunes se Prizrenit nE baz€ t€ nenit 18 te Ligiit p€r Dh€nien ne Shfryt€zim dhe
Kdmbimin e Pron€s se Paluajtshme td Komunds Nr. 06/L-092, nenit 18 td Rregullores (QRK) per
Percaktimin e proceduarve tE Dhenies ne Shfrytezim dhe Kembimin e Prones sd Paluajtshme td
Komun€s dhe ne bazl tE nenit 50 t€ Statutit t€ KomunEs s€ Prizrenit :

PROPOZ ON

Qe Komiteti pdr PolitikE dhe Financa, nd mbledhjen e vet qd do te mbahet m€
dt:_202L nd bazl tE nenit 60 te Statutit t6 KK Prizrenit ti propozoje Kuvendit t6 Komunes
sE Prizrenit q€ te marr€:

VENDIM
PiIR FoRMIMIN E KoMISIoNIT IE aNrns.Ivr

Neni I

Themelohet Komisioni i Ankesave prej pese (5) an€tar€sh ne perberje prej dy (2) deputet€ve te
Kuvendit te Komunds (emrat dhe mbiemrat), dy (2) p€rfaq€suesve td ekzekutivit te Komun6s (emrat
dhe mbiemrat) dhe nje (1) an€tar nga sektori jo qeveritar, i cili do te shqyrtoj€ ankesat e palEve ne
proceduren e dh€nies se pronEs se paluajtshme komunale nE shfryt€zim afatshkurt€r dhe afatgjate, ku
mandati i komisionit te ankesave dshte dy (2) vjegar brenda mandatit te Kuvendit t€ Komun€s.

Neni 2

Detyrat e Komisionit te Ankesave do td jen€ q€ td shqyrtoje ankesat e paraqitura nga pal€t e
pak€naqura ofertuese pas procesit final te ofertave te pErzgjedhura nga ana e komisionit pEr dhenien nE

shfrytezim dhe k€mbim td pronds se paluajtshme tE Komunes i cili ka per detyr€ qE t€ merr Vendim
p€r refuzim apo aprovim t€ ankesave.

Neni 3

Per zbatimin e k€tij Vendimi, do te kujdeset: Kryetari i KomunEs, Kryesuesi i Komisionit dhe
NjEsit perkat6se t€ Administrat€s s€ Komun€s q€ i ofrojn€ p€rkrahje komisionit te ankesave.

Neni 4

Ky Vendim hyn nd fuqi nga dita e miratimit nE Kuvendin e Komunes s€ Prizrenit dhe
konfirmimit t€ ligjshm6ris€ nga ana e Ministris€ td Pushtetit Lokal.
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Republika e KosovGs
Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti

Komuna e Prizrenit
Op5tina Prizren - Prizren Belediyesi

06/L-092 sayrh Belediye Gayrimenkul Miilkiyetin Depiqtirilmesi ve Kullanrma verilmesi
yasasrntn 18. Maddesi, Belediye Gayrimenkul Miilkiyetin De[igtirilmesi ve Kullanrma verilmesi
prosedtirlerin belirlenmesi ile ilgili Yonetmeligin (QRK) 18. Maddesi ve Prizren Belediye Ttiziifitin
50. Maddesi gerefiince Prizren Belediye Bagkanr, Maliye ve Siyasi Komitesine :

6NEReRET
Maliye ve Siyasi Komitesi 2022 tarihinde dtizenlenecek olan toplantrsrnda

Prizren BM Ttizii[iin 60. Maddesi gerepince Prizren Belediye Meclisinde aqa[rda yer alan kararr
almasr tavsiye edilmigtir:

$ir,lyrr KoMisyoNUN oLU$TURULMAST iCiN
KARAR

Madde I

Belediye Gayrimenkul Miilkiyetin uzun ve krsa vadeli olarak kullanrma verilmesi ile ilgili
taraflann gikayetlerini g<irtigecek olan $ikayet komisyonu beg (5) iiyeden olugturulmugtur. g<iyleki:
Belediye Meclisinden iki (2) meclis tiyesi (ad ve soyadr), Belediye icrasrndan iki (2) tiye (ad ve
soyadr), STK bir (l) tiye. Sdz konusu qikayet komisyonun gorev stiresi Belediye Meclisin gdrev siiresi
iginde iki (2) yrl olacaktrr.

Madde 2

$ikayet Komisyonun g<irevi, Belediye gayrimenkul mtilkiyetin de[igtirilmesi ve kullanrma
verilmesi ile ilgili Komisyon tarafindan segilen tekliflerin son siiregten sonra teklifte butunan
memnuniyetsiz taraflann sunmug oldulu qikayetleri g<irtigmek ve qikayetleri reddetme ya da
onaylamak igin karar almaktrr.

Madde 3

Karann uygulanmasr igin: Belediye Bagkanr, Komisyon Baqkanr ve $ikayet Komisyonuna
destek sunan Belediye Yrinetimin ilgili birimleri ilgilenecektir.

Madde 4

igbu karar, Prizren Belediye Meclisinde onaylandr[r gtin ve Yerel Ydnetim Bakanhlr
tarafindan yasalh[r teyit edildikten sonra yiiriirlti[e girer.
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e Kosov6s Komuna e Prizrenit
Opitina Prizren - Prizren BelediyesiRepublika Kosova- Kosova Cumhuriyeti

Gradonadelnik Prizrena na osnovu dlana 18. Zakona o Davanju na Kori5ienje i Razmenu
Nepokretne imovine Opitine br. 06lL-092, dlan l8 Uredbe (CRK) za Odredivanje Procedura Davanja
na Kori56enje i Razmenu Nepokretne Op5tinske Imovine i na osnovu dlana 50 Statuta op5tine Prizren:

PREDLALf.

DaKomitetzapolitikuiFinansijenasastankukoji6eseodrZatidana-2022,naoSnovu
dlana 60 Statuta SO Prizren predloZi Skup5tini Op5tini Prizren da donese:

ODLUKU
ZA FORMIRANJE KOMISIJE ZALALBE

ilan I
Osniva se Komisija zaZ,albe od pet (5) dlanova, dva (2) predstavnika iz Skup5tine op5tine (ime i

prezime), dva (2) predstavnika iz izvr5ne vlasti Op5tine (ime i prezime) ijedan (l) iz nevladinog
sektora, koji ie razmatrati Zalbe stranaka u proceduri davanja op5tinske nepokretne imovine na
kratkorodno i dugorodno kori5ienje, gde je mandat komisije zaialbe dve (2) godine u okviru mandata
Skupstine opstine. 

iun 2
Zadaci, nadleZnosti i odgovornosti Komisije za Lalbe bi6e da razmotre dostavljene Zalbe od

ponudujuiih nezadovoljnih stranki nakon finalnog procesa odabranih ponuda od strane Komisije za
procenjivanje za davanje na kori5ienje i razmenu nepokretne op5tinske imovine, dijije zadatak da
donese odluku za odbijanje ili usvajanje Zalbi.

Clan 3
Za sprovodenje ove Odluke, starade se: Gradonadelnik, Predsedavajudi Komisij e za Lalbe i

odgovarajude jedinice op5tinske koje pruZaju podr5ku Komisiji zaZalbe.

elan 4
Ova odluka stupa na snagu nakon od dana usvajanja na SkupStini Op5tini i utvrdivanja

zakonitosti od strane Ministrastva Lokalne Samouprave.

I' l(
Op5tine
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Republika e Kosov6s
Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti

Komuna e Prizrenit
Opltina Prizren - Prizren Belediyesi

NE baz€ tE nenit 24 dhe nenit 25 te Ligiit ru. 06/L-092, p5r Dh€nien nt! Shfrytezim dhe
K6mbimin e Pronds sE Paluajtshme td KomunEs tti dt: 07.03 .2019, nerut 29 dhe 31 td Rregullores
(QRK) Nr.09/2020 p€r pErcaktimin e procedurave t€ dh6nies nE sh-fryt6zim dhe k€mbimin e pron€s
sE paluajtshme t€ Komun€s dhe nenit 50, shkronja l tE Statutit tE Komun€s sd Prizrenit, ne cilesi te
Kryetarit t€ Komun0s i

PROPOZOJ

I. Kuvendit te Komun€s per miratimin e vendimit p€r k€mbimin e pron€s s€ paluajtshme tE

Komun6s me pron6n e paluajtshme n0 prondsi td personit fizik me q6llim te realizimit
td p€rmbushjes s€ Interesit Publik te Sh{i$ezimit te hap€sir€s p€r ndErtimin dhe
negullimin e Fushes se Sportit per nevojat e banor€ve t€ kEsaj ane.

II. Pas shpalljes sC pronOs private Interes i Pergiitshem Publik me vendimin nr.001/0ll-17577
te dt:28 janar 2021dhe konfirmimit td ligishmerise te ketij vendimi nga ana e MPL-sO
tti dt:18.02.202I, Sipas propozimit te cekur nE pik0n I, te ketij propozimi k€mbimi do t€
n€nkuptoje:

1. Pronen komunale nr. 00501-0 ZK Serbic€ e Poshtme, me Pronar Komuna e Prizrenit, e

cila gjendet nd vendin e quajtur ,,Magak" me kultur€ kullos€ e klasds se IV-t6, ne
sip0rfaqe td ptlrgjithshme prej 855 m2, nga nj€ra an€ me

2. Pron0n private t0 pronarit fizik Beqir (Fehim) Bytyqi, me nr.00502-0 ZK Serbicd e

Poshtme, e cila gjendet n€ vendin e quajtur ,,Bunarishte-kod vakuf' me kultur€ ar€ e
klas€ s€ VI-te, n€ sip€rfaqe tii p€rgjithshme prej 855 m2, nga ana tjet€r.

III. Propozimi p0r inicimin e k0mbimit t€ paluajtshm€rive n€ mes t€ Komunes s€ Prizrenit dhe
personit fizik Beqir (Fehim) Bytyqi €shtd bErE me q611im t€ realizimit te permbustrjes sd

Interesit Publik tC Shfr5rtezimit t€ hap€sir0s p€r nd6rtimin dhe rregullimin e Fush6s s0

Sportit p€r nevojat e banor€ve t€ kesaj ane.

IV. Pas miratimit te vendimit nga Kuvendi i Komun€s p6r k6mbimin e paluajtshm€rive, do t€
bEhet vlerdsimi i kualifikuar i vler€s s0 tregut tE paluajtshm6rive nga ana e Zyrils pEr
vler€simin e paluajtshmErive pranE Departamentit te Tatimit mbi Pron€ n€ kuad€r t€
Ministris€ se Financave, si nE piktin II te ketij vendimi.

V. Me v€rtetimin e konfirmimit te figjshmerisd t€ Vendimit td Asambles€ komunale nga ana e
MAPL-s0, pal6t nE procedur€ jane te obliguar q€ ti! lidhin kontratdn mbi k€mbimin e
pronavo t0 paluajtshemrive.

VI. Ky propozim hyn n€ fuqi ditdn e miratimit.

T
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'I Republika e Kosov€s
Kosova-Republic of Kosovo

Qeveria - Vlada - Governmeni
Ministria e Puslfietit Lokal

Mittistnrstt o Loktiw Samouprazte

Mirtistry of Loml Gotenunent

I nderuar Kryetar,
I nderuar Kryesues,

N€ paitim me Rregulloren e Qeverisd sd ltepublikds se Kosov€s Nr.10/2S19 per
Administrativ td Akteve t€ Komunave, e n€ bazd td kompetencave ligjore te ministrip€
p€rcaktuara me ligjet bazike dhe Rregulloren e Qeveris6 Nr. 05/202C p€r Fushat
P€rgjegidsite At{ministrative t€ Zvrds sE Kryeministrit dhe Ministrive. Depar:amenti
dhe Monitorim td Komunave i Ministris€ sE Pushtetit Lokal ka pranuar p&r shqyrtim
detyrueshdm
Vet€qeverisje

te }igjshm6ris€ ashtu siq parashihet me nenin 8t te Ligjit Nr. 03/L-040
Lokale akfinl<omunal n€ vijim:

Ministria e Pushtetit Lokal, pas shqyrtimit td permbajtjes se aktit t€ komun€s si m€
vler€son se akti i komunijs nd aspektin procedural
legjislacionit n€ fuqi. Ministria e Pushtetit Lokal mbetet n€ disprozicion t€ komun€s
gfar€do sqarimi te mEtejmd nd lidhje me kdtd vlerdsim.

P€r: Mytaher Haskuka, Kryetar i Komuntis s€ Prizrenit
Sulltan Badalli, Kryesues i Kuvendit tE Kr:rnunEs s€
Prizrenit

Kopje: Nlesise p€r Adrninistrimin e Dr:kumenteve ne MPL
Njesise per Administrimin e Dokumenteve nd Krrmun€

Pdrmes:

Nga:

Zyrtaret p€rgiegi€s:
I Zwtafi konfirmues
vlerttsimit ligjor

2. Zyfiai hartues
vleresimit ligior

Goran Raki€ Z€vendds KryeministEr dhe Ministdr i
Trim Berisha,Zv. Sekretar i MPL-sd

08.02.2021

vI-020-84

'Lenda: Konfirmim
Komun€s s€

*i'*&r,ei6itmeris€
Prizrenit

sE aktit te

Lloji i aktit: o Vendim i Kuvendit td Komunds

Vendim i Kuvendit tE Komun€s Nr.00I/011-17577 mbishpalijen me interes te pergjithshern
publik.
I miratuar rxrE dat€:28.01.2021
I parashnuar p€r shqyrtim n€ MPL m€ dat€: 03.02.2A27

t

Venera Qerkini,
Departamentit Ligjor
Komunave 

".';::, 
'

Udh€heq6se e

dhe Monitorirn t€

I

Xhevat Tafa, Udhdhetles
Monitorim tii Komunave

i Divizionit p€r

komunave
Leonora
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Qeveria - Woda - Government

Ministria e Mjedisit, Ptanijikimit Hap4sinor dhe Infrastrukturis / Ministarstvo Zivotne Sredine, Prostornog Plonirania i Infrastrukture /
Ministry .of Environment, Spotiol Planning and Infrastruclure_ 
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AGJENCTA KADASTRALE E KosovES I xarasranSra acnNcIJA KosovA / Kosovo CADASTRAL AGENCY

CERTIFIKATE / CERTIFIKAT / CERTIFICATE

NJTSIA KADASTRALE / KATASTARSKA JEDINICA / CADASTRAL UNIT : P.71813020-OO5O2-O

Numri i l6nd6s / Broj Predmet / Case Referent Number: 07-029'2847-C-2022

Data dhe koha e lEshimit/ Datum i vremc izdavanja / Date and time of submission: 13.04.2022 - l0:16
Komuna / Opstina / Municipality: PRIZREN / PRIZREN / PRIZREN

Zona kadastrale / Katastarska Zona / Cadastral Zone: Serbic€ E Poshtme / Donja Srbica / SerbicE E Poshtme

Zyra Kadastrale Komunale / Op5tinska Katastarska Kancelarija / Municipal Cadastral Office: PRIZREN / PRIZREN / PRIZREN

A. TE DHENAT PER NJESINE KADASTRALE / PODACI O KATASTARSKOJ JEDINICI / CADASTRAL UNIT DATA

Numri i njEsists kadastrale
Broj katastarske jedinice

-^I tl-i. N^

Lloji i njEsis6
Vrsta Jedinice

tl-:. T.,-^uMr. rJP!

Lloji i pronEs
Vrsta imovine
Propcrty Type

Tnna
U/R
G/S
U/R

SipErfaqia
PovrSina

Area
(m')

PErshkrim
Opis

Description

Krijuar mi
dat€n

Uradjeno na
dan

Created On

Azhuruar
AZurirano
Updated

P-71813020-00502-0 PARCELE / PARCELA
/ PARCEL

Prone private /
Privatna Imovina
/ Privatelly owned

Land

1333

A.1 ADRESA E NJESISE KADASTRALE / ADRESA KATASTARSKB JEDINICE /CADASTRAL UNIT ADDRESS

Vendi i quajtur
Mesto zvano
Called place

Kodi Postal
PoStanski Kod

Postal Code

Emri i rrug6s
Naziv ulice
Street name

Krijuar md dat6n
Uradjeno na dan

Created On

Azhuruar
A-Iurirano
Updated
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A.2 LLOJI I SHFRYTEZIMIT / VRSTA KORISCENJA / TYPE OF USE

Numri
Broj

Number

Lloji i shfqtEzimit t6 parcel6s
Vrsta koriscenja parcele

Parcel Type Of Use

ShfrytEzimi aktual i parcelEs
Trenutno koriscenje parcele

Parcel Current Use

Kualiteti i klas6s
Kvalitet klase

Quality Class

Sip6rfaqja (m')
Povrlina (m')
Area (m')

I Bujqdsore/Polj oprivredno/Agriculture AraVNjive/Arable Ar€ E Klas€s 6Njiva 6 Klase/6th Class Arable
Land

1333
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Td drejtat
Prava
Rights

Emri
Ime

Name

Nr. personal
Licni broj

ID. No.

Vendbanimi
Prebivaliste

Resident

Kodi postal
Poltanski kod

Postal code

Holl6sitE e adres6s
Pojedinosti adrese

Address details

Pjesa e pronEs
Deo imovine
Share quota

Pershkrimi
Opis

Description

Azhuruar
Aiurirano
Updated
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Individualna Drzavina /
Single possessor
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Republika e KosovEs

Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria - Wada - Government

Ministria e Mjedisit, PtaniJikimit HapEsinor dhe InfrostrukturEs / Ministarsfio Zivotne Sredine, Prostornog Planiranja i Infrastruktare /
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AGJENCIA KADASTRALE E KOSOVES / KATASTARSKA AGENCIJA KOSOVA / KOSOVO CADASTRAL AGENCY

CERTIFIKATiI / CERTIFIKAT / CERTIFICATE

NJTSIA KADASTRALE / KATASTARSKA JEDINICA / CADASTRAL UNIT : P.71813020-OO5O1-O

i l6nd6s / Broj Predmet / Case Referent Number: 07-029-2847-C-2022
Data dhe koha e lEshinrit / Datum i vrcme izdavanja / Date and timc of submission: 13.04.2022 - 10:13
Komuna / Opltina / Municipality: PRIZREN / PRIZREN / PRIZREN
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Zyra Kadastrale Komunale / Op5tinska Katastarska Kancelarija / Municipal Cadastral Oflice: PRIZREN / PRIZREN / PRIZREN

A. TE DHiINA'T PER NJESINIi KADASTRALE I PoDACI o KATASTARSKoJ JEDINICI / CADASTRAL UNIT DATA
Numri i njEsisE kadastrale
Broj katastarske jedinice

Cad. Unit, No.

Lloji i nj6sis6
Vrsta Jedinice

Unit Type

Lloji i pronds
Vrsta imovine
Propcrty Type

Zona
U/R
G/S
U/R

SipErfaqia
Povrlina

Area
(m')

P€rshkrim
Opis

Description

Krijuar mi
datEn

Uradjeno na
dan

Created On

Azhuruar
Alurirano
Updated

P-71 813020-00501-0 PARCELE / PARCELA
/ PARCEL

PronE shoq€rore /
Drushtvena
lnovina /

Socially owned
Land

18485

A.I ADRESA E NJESISE KADASTRALE / ADRESA KATASTARSKE JEDINICE /CADASTRAL UNIT ADDRESS

Vendi i quajtur
I\{esto zvano
Called place

Kodi Postal
Poltanski Kod

Postal Code

Emri i rrug6s
Naziv ulice
Street name

Krijuar md dat€n
Uradjeno na dan

Created On

Azhuruar
Aiurirano
Updated
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A.2 LLOJI I SHFRYTEZIMIT / VRSTA KORISCENJA / TYPE OF USE

B. pRoNARI/posEDUEsI - vLASNIK/DnZ,q,Lac - owNER/possESSoR

Numri
Broj

Number

Lloji i shfrytEzimit tE parcelds
Vrsta koriscenja parcele

Parcel Type Of Use

Shfryt€zimi aktual i parcelEs
Trenutno koriscenje parcele

Parcel Current Use

Kualiteti i klas6s
Kvalitet klase

Quality CIass

Sipdrfaqia (m1)

Povrlina (m')
Area (m')

Buj qdsore/Poljoprivredno/Agriculture Kullosat/Pa5nj acilpasture Kullose E Klas€s 4/Pasnjak 4 Klase/4th Class
Pasture

r8485

TE drejtat
Prava
Rights

Emri
Ime

Name

Nr. personal
Licni broj

ID. No.

Vendbanimi
Prebivaliste

Resident

Kodi postal
PoStanski kod

Postal code

Holl6sitE e adres€s
Pojedinosti adrese

Address details

Pjesa e pron6s
Deo imovine
Share quota

Pershkrimi
Opis

Description

Azhuruar
Aiurirano
Updated

Posedim individual /
Individualna Drzavina I
Single possessor
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Republika e Kosovës                                                                                                          Komuna e Prizrenit 

Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti                                                          Opština Prizren – Prizren Belediyesi 

 

Propozim 

           Në bazë të nenit 12 paragrafit 2 pika d), nenit 24 paragrafit 1, nenit dhe neni 40 paragrafit 2 pika b0 dhe 

c),  të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale neni 27 paragrafit 1 nenit 72 dhe nenit 77 paragrafit 1  të Statutit të 

Komunës së Prizrenit, Kuvendi i Komunës së Prizrenit, në mbledhjen e mbajtur më ---------------,  miratoi këtë:  

 

 
VENDIM  

PËR BARTJEN E MJETEVE TË PA SHPENZUARA NGA TË HYRAT VETANAKE TË VITIT 

2020 DHE 2021 NË VITIN 2022 

 

     
Neni 1 

 

        Me këtë Vendim, bëhet bartja  e mjeteve të pa shpenzuara nga të Hyrat vetanake të realizuara por të pa shpenzuara 

gjatë vitit 2020 në vlerë prej: 907.350,53 euro dhe gjatë vitit 2021 në vlerë prej: 3.842.234,48 euro.  Gjithsej vlera për 

bartje është: 4.749.585,01 euro. 

 

Neni 2 

Paga dhe shtesa  

                 
        Për programin Arsimi dhe shkenca ( kodi 920) në nënprogramin: 

 Arsimi fillor,i mesem i ulet (kodi 93270) ne vlere prej:21.178,00 euro dhe  

 Arsimi i mesëm i larte  (kodi 94470) në kategorin e Pagave dhe shtesa në vlere prej: 52.567,00 euro.  

                                                                                                                Totali për Paga dhe shtesa :   73.745,00 euro. 

 

Neni 3 

Mallra dhe sherbime  

 

      Në programin e Shendetsise  dhe mireqenja sociale kodi (730), nen programi  sherbimet e shëndetësisë  primare (kodi 

73600) në vlerë prej : 14.137,91 euro ,  

            Në programin Planifikimi urban dhe mjedisi kodi (660) nenprogrami planifikimi hapsinor dhe rregulativ kodi 

(66055) ne vlere prej:  154.294.71 euro.  

     Në Programin Zyra e kryetarit kodi 160 , neneprogrami Zyra e kryetarit kodi (16010) në vlerë prej : 100.000,00 euro, 

     Në programin Administrata dhe Personeli kodi (163 ),nenprogrami Administrata kodi (13010) në vlerë prej 

:108.500,00 euro.  

     Në programin Sherbimet publike kodi  (180) nenprogrami Infrastruktura rrugore  kodi (18010) në vlerë prej : 

438.191.41 euro. 

     Në programin Sherbimet publike kodi  (180) nenprogrami Zjarrfikesit  kodi (18414) në vlerë prej : 40.811,08  euro. 

     Në programin Inspektimet (166) nenprogrami Inspektimet kodi (16619) në vlerë prej : 20.000,00 euro. 

     Në programin Buxhet e financa kodi (175), nën programi buxhetimi kodi (17510) në vlerë prej: 100.000,00 euro, 

     Në programin Bujqesi, pylltaria dhe zhvillimi rural kodi (470) ,nenprogrami Bujqesia (47010)në vlerë prej ;120.000,00 

     Në programin Zhvillimi ekonomik kodi (480) nënprogrami Turizmi kodi (48050) në vlerë prej:40.000,00 euro. 

     Në programin Sherbimet sociale dhe rezidenciale kodi (755) nenprogrami Sherbimet sociale kodi (75546 ) ne vlerë 

prej :350.000,00 euro. 

     Në programin Arsimi kodi ( 920) nënprogrami Administrata kodi (92050) në vlerë prej: 360.000,00 euro. 

     Në programin Arsimi i mesëm i larte  (kodi 94470) , në vlere prej: 22.979,50 euro 

                                                                                                      Totali për Mallra dhe sherbime:   1.868.914,61 euro. 

 

Neni 4 

Sherbime komunale  

 

Në programin Buxhet e financa kodi (175), nën programi buxhetimi kodi (17510),në kategorin e Sherbimeve komunale 

në vlerë prej : 246.756.99 euro 

                                                                                                             Totali për sherbime komunale :246.756,99 euro 

 

 

 

 

 



Neni 5 

 

Subvencione dhe transfere 

 

    Në programin Bujqesia,Pylltaria dhe Zhvillimi rural kodi (470), nën programi Bujqesia kodi (47010),në kategorine 

Subvencioneve dhe Transfereve në vlerë prej: 601.430,16 euro 

        Në Programin Zyra e Kryetarit, kodi (160) nën programi zyra e kryetarit kodi (16010) në kategorine Subvencioneve 

dhe Transfereve në vlerë prej: 200.000,00 euro.  

                                                                                                Totali per Subvencione dhe transfere : 801.430,16 euro. 

 

 

 

Neni 5 

 

 

Investime kapitale  

 

           Për kategorinë ekonomike Investimet Kapitale bartja të bëhet në vlerë prej: 1.758.738,25 euro për programet dhe 

nën programet e dhëna në Tabelarin e projekteve kapitale, ky tabelarë është pjesë përbërse e këtij Vendimi. 

                                                                                                          Totali për Investime kapitale :1.758.738,25 euro. 

 

 

Neni 6 

     
   Sqarime dhe arsyeshmëria e bartjes së mjeteve nga rritja e të Hyrave vetanake 2021 nëpër kategori ekonomike . 

 

    Nga të Hyrat e tërsishme deri ne fund të vitit 2021 ka rezultuar të inkasuara shuma në vlerë prej : 9.225.218,30 euro,  

    Të Hyrat e planifikuara per vitin 2021 kanë qenë në vlerë prej:                                                        7.174.026,99 euro. 

    Shuma e tejkaluar(rritja) në krahasim me ato të planifikuara për vitin 2021 ka qenë  në vlerë prej :2.051.191,31 euro. 

 

Kjo shumë e tejkaluar është shpërndarë për bartje ne vitin 2022 si në vijim: 

 

   - Paga dhe shtesa në vlerë prej : 50.000,00 euro , kjo shumë nga Drejtoria e Arsimit është paraqit si obligim (borgjë ) 

ndaj arsimtarëve të Komunës, prandaj është primare të i kryejmë obligimet e mbetura . 

   -Mallra dhe sherbime në vlerë prej : 1.731.191,31 euro, si borgje të mbetura (të paraqitura) nga viti i kaluar, 

pastaj shumë projekte kapitale të vleresuar si keq klasifikime nga viti i kaluar sipas UA MF-06/2019 ,jemi 

detyruar të i kërkojmë për bartje  në kategorine e Mallrave dhe sherbimeve në mënyrë që të kryhen obligimet. 

   -Subvencione dhe transfere në vlerë prej : 270.000,00 euro, gjithashtu përshkak të kërkesave të mëdha në 

subvencione si dhe përshkak të shume projekteve të vlerësuara si keqklasifikime në Investimet kapitale tani kemi 

kërkuar për bartje në këtë kategori për të i kryer  obligimet.  

   Pjesa tjetër për bartje janë mjete të cilat janë alokuar por nuk janë shpenzuar deri në fund të vitit 2021, prandaj edhe 

bartja e tyre është bërë sipas kategorive ekonomike ashtu si kanë qenë të alokuara në vlerë prej : 2.698.393,69 euro. 

Rekapitullim:Mjetet e alokuara por të pa shpenzuara deri me 31.12.2021 vlera :2.698.393,69 euro dhe  

                        Tejkalimi i inkasimit te mjeteve në vlerë prej :                               2.051.191,31 euro 

                                                                     TOTALI PËR BARTJE:                  4.749.585.01 EURO. 

   

 

Neni 7 

 

Me këtë Vendim, do të njoftohet Ministria e Financave dhe Transfereve e Republikës së Kosovës. 

 

Neni 8 

 

Ky Vendim hyn në fuqi pas dërgimit në autoritetin mbikëqyrës, konform nenit 81 Ligjit për Vetëqeverisje Lokale 

të Kosovës Nr.03/L-040 dhe publikimit në ueb - faqen zyrtare të Komunës. 

         

 

KOMUNA E PRIZRENIT 

Kuvendi i Komunës 

Nr.----------  

Më ---------- 

P r i z r e n 

 

                                                                                                        Kryesuesja e Kuvendit    

                                                                                                      Antigona Bytyqi 
  



 Kërkesë  për Bartje  të mjeteve  të pa shpenzuara nga viti 2020 dhe 2021 të cilat duhet të 

barten në vitin 2022. 
        

Të bëhet bartja  e mjeteve të pa shenzuara nga të Hyrat vetanake  të pa shpenzuara gjatë vitit 2020 dhe 2021 në 

vitin 2022 në vlerë prej: 4.749.585,01 euro   si në vijim: 

 Paga dhe shtesa :  

         Për programin Arsimi dhe shkenca ( kodi 920) në nënprogramin Arsimi i mesëm i larte  (kodi 94470) në kategorin e 

Pagave dhe shtesa  në vlere prej: 52.567,00 euro. 

   Për programin Arsimi dhe shkenca ( kodi 920) në nënprogramin Arsimi fillor, i mesëm i ulet  (kodi 93270) në kategorin 

e Pagave dhe shtesa  në vlere prej: 21.178,00 euro. 

  Mallra dhe sherbime :  

         Në programin Buxhet e financa kodi (175), nën programi buxhetimi kodi (17510) , në në vlerë prej: 100.000,00 euro. 

Në programin Administrata dhe personeli kodi (163), nen programi Administrata kodi (16310) nw vlere prej 108.500,00 

euro, 

 Në programin Shendetsia dhe mireqenja sociale kodi (730), nen programi  sherbimet e shëndetësisë primare (kodi 73600) 

në vlerë prej : 14.137,91 euro ,  

Në programin Arsimi e shkenca  kodi (920),nen programi Administrata kodi (92050) ne vlere prej :360.000 euro, dhe nën 

programi Arsimi i mesem kodi (94470) ne vlere prej :22.979,50 euro 

Në programin Sherbimet sociale kodi 755 nenprogrami Sherbimet sociale  kodi (75546) ne vlere prej :350.000,00 euro,  

Në programin Zyra e kryetarit kodi 160 nenprogrami Zyra e kryetarit kodi (16010) ne vlere prej :  100.000, 00  euro. 

Në programin Inspektorati kodi (166) nenprogrami Inspektimet kodi 16619 ne vlere prej :20.000,00, 

 Në programin Bujqesia , pylltaria dhe zhvillimi rural kodi (470) nen programi Bujqesia kodi (47010) ne vlere prej 

120.000,00 euro, 

 Në programin Zhvillimi ekonomik dhe turizmi kodi (480) nenprogrami Turizmi kodi (48050) ne vlere prej :40.000,00 

euro. 

Në programin Sherbimet publike, mbrojtja e ambientit kodi (180) nën programi Infrastruktura rrugore kodi (18010) në 

vlerë prej: 438.191,41 dhe nenprogrami Zjarrefikesit dhe inspektimet kodi (18414) në vlerë prej: 40.811,08 euro. 

Në programin Planifikimi Urban dhe mjedisi kodi (660) nënprogrami Planifikimi hapsinor dhe rregullativ kodi (66055) në 

vlerë prej: 154.294,71 euro. 

 Sherbime komunale :  

        Ne programin Buxheti dhe financa kodi (175), nenprogrami Buxheti kodi (17510) ne vler prej : 246.756,99 euro .                                                                                                                                                    

 Subvencione dhe transfere: 

         Në Programin Zyra e Kryetarit, kodi (160) nën programi zyra e kryetarit kodi (16010) në vlerë prej: 200.000,00 euro. 

euro,Programi Bujqesia , pylltaria dhe zhvillimi rural kodi (470) nen programi Bujqesia kodi (47010) ne vlere prej : 

601.430,16 euro. 

Investimet kapitale : 

           Për kategorinë ekonomike Investimet Kapitale bartja të bëhet në vlerë prej: 1.758.738,25 euro për programet dhe 

nën programet e dhëna në Tabelarin e projekteve kapitale, Tabelari është pjesë përbërse e  Vendimit të Asamblesë 

komunale.

Nr. Përshkrimi Mjetet e inkasuara
Mjetet e shpenzuara deri 

në fund të vitit 2021

Diferenca e mjeteve 

për bartje 2022
Te tjera

1 Mjetet nga të Hyrat e vi ti t 2020 3,313,003.44 2,405,652.91 907,350.53

2 Mjetet nga të Hyrat e vi ti t 2021 9,225,218.31 5,382,983.83 3,842,234.48

Totali: 12,538,221.75 7,788,636.74 4,749,585.01  



Programi
Kodi i nën-

programit

Kodi 

Funksional

Fondi 

Burimor

Kategoria 

ekonomike

Kodi i 

projektit  
Projektet

BARTJA NË 

VITIN 2022

ADMINISTRATA 16310 0133 22 30 49883 Ndertimi memorialit ne Krushe te Vogel 53,961.32

ADMINISTRATA 16310 0133 22 30 49893 Ndertimi i varrezave ne Krushe te Vogel 37,623.32

ADMINISTRATA 16310 0133 22 30 49900 Memoriali / Shtatorja e Adem Jasharit 90,000.00

INFRASTRUKTURA RRUGORE 18010 0451 22 30 51182 Ndërtimi i infrastruktures në Lubizhdë të Hasit,Dedaj 100,000.00

INFRASTRUKTURA RRUGORE 18010 0451 22 30 51112 Ndërtimi i rrugës Prizren-Hoqë e Qytetit (rruga e vjeter) 120,000.00

INFRASTRUKTURA RRUGORE 18010 0451 22 30 51100 Rregullimi i infrastruktures në Muradem, kanalizimi,rrugicat dhe muret mbrojtese 170,000.00

INFRASTRUKTURA RRUGORE 18010 0451 22 30 45241 Ndërtimi i Infrastrukturës në Kushnin Has 100,000.00

INFRASTRUKTURA RRUGORE 18010 0451 22 30 46753 Ndërtimi i Infrastruktures në Mazrek 30,000.00

INFRASTRUKTURA RRUGORE 18010 0451 22 30 44736 Ndërtimi i Infrastrukturës në Krushë të Vogël 65,000.00

INFRASTRUKTURA RRUGORE 18010 0451 22 30 45241 Ndërtimi i Infrastrukturës në Kushnin Has 49,846.60

INFRASTRUKTURA RRUGORE 18010 0451 22 30 51151 Rregullimi i infrastrukturës në rrugen "Kosova" 50,000.00

INFRASTRUKTURA RRUGORE 18010 0451 22 30 51115 Rregullimi i rrugicave në lagjen "Monega" dhe "Bardheci" ne fshatin Shpenadi 25,597.00

INFRASTRUKTURA RRUGORE 18010 0451 22 30 51129 Ndërtimi i infrastruktures në Malesi te Vrrinit 60,000.00

INFRASTRUKTURA RRUGORE 18010 0451 22 30 51128 Ndërtimi i infrastrukturës në fshatin Billushë 60,000.00

INFRASTRUKTURA RRUGORE 18010 0451 22 30 48340 Shtimi i kapacitetit të ujit të pijes në Komunën e Prizrenit 185,128.92

INFRASTRUKTURA RRUGORE 18010 0451 22 30 51153 Ndërtimi i infrastrukturës rrugore në zonen nga Benafi deri në Ortokoll 70,000.00

INFRASTRUKTURA RRUGORE 18010 0451 22 30 40619 Ndërtimi i rrugëve lokale në Lubizhdë të Prizrenit 50,000.00

INFRASTRUKTURA RRUGORE 18010 0451 22 30 43343 Ndërtimi i projekteve infrastrukturore (rrugë,kanalizime,ujësjellesa ,mure mbrojtese,ura,etj) 22,351.45

INFRASTRUKTURA RRUGORE 18010 0451 22 30 82463 Furnizimi me zhavor per rruget e paasfaltuara 50,000.00

INFRASTRUKTURA RRUGORE 18010 0451 22 30 51117 Rregulliimi i infrastruktures në Zym, kanalizimet dhe rruget 70,000.00

INFRASTRUKTURA RRUGORE 18010 0451 22 30 51116 Ndërtimi i infrastruktures në Karashengjergj, kanalizimi dhe rruget 100,000.00

INFRASTRUKTURA RRUGORE 18010 0451 22 30 51182 Ndërtimi i infrastruktures në Lubizhdë të Hasit,Dedaj 82,175.47

SHERBIMET SOCIALE 75546 1040 22 30 49939 Ndërtimi i objektit për qendrim tere ditor                710.55 

SHERBIMET E SHENDETSISE 

PRIMARE 
73600 0721 22 30 49452 Ndertimi i QMF-se ne  Arbana             6,842.79 

ADMINISTRATA E ARSIMIT 92050 0980 22 30 51176 Ndrrimi i dyshemese se salles se edukates fizike ne shkollen "Nazim Kokollari"-Prizren             1,817.00 

ADMINISTRATA E ARSIMIT 92050 0980 22 30 51173 Renovimi i kulmit te objektit shkollor "25 Maji "Lubinje e Poshtme             1,160.00 

ADMINISTRATA E ARSIMIT 92050 0980 22 30 49694 Rregullimi i ambietit te oborreve ne shkollat e Prizrenit             6,751.37 

ADMINISTRATA E ARSIMIT 92050 0980 22 30 46663 Ndertimi i aneksit te obj.shk. "Hasim Maliqaj" ne Poslishte           15,826.52 

ADMINISTRATA E ARSIMIT 92050 0980 22 30 51184 Ndertimi i objektit te ri shkollor ne Trave -Kushnin Has           24,170.94 

ADMINISTRATA E ARSIMIT 92050 0980 22 30 40736 Ndertimi i objektit te ri shkollor "Pllanjane" në Pllanjan           59,775.00 

TOTALI: PROJEKTET  KAPITALE 1,758,738.25

 KOMUNA E PRIZRENIT

  KUVENDI KOMUNAL I PRIZRENIT

TABELARI I PROJEKTEVE KAPITALE - i  bartjes së mjeteve të pa shpenzuara nga të 

hyrat vetanake 2020 dhe 2021  në vitin 2022



                                                                                                                                                           
Republika e Kosovës                                                                                                                   Komuna e Prizrenit 

Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti                                                                 Opština Prizren – Prizren Belediyesi 

Kuvendi i Komunës  

Nr. 001/011 -  

Më:              2022 

 

Në bazë nenit 12, paragrafit 1, 2, shkronja d), nenit 51 paragrafit 2, të Ligjit Nr. 03/L-040 për 

Vetëqeverisje Lokale,  neneve 13, 14 dhe 15 të Udhëzimit Administrativ (MPL) Nr.05/2020, Për Procedurën e 

Themelimit,  Përbërjen dhe Kompetencat e Komiteteve të Përhershme dhe Komiteteve tjera në Komunë, nenin 

6 paragrafin 7 dhe 8 të Ligjit Nr.05/L-20 për Barazi Gjinore, si dhe nenit 27 paragrafit 1, nenit 58 paragrafit 2, 

të Statutit të Komunës së Prizrenit Nr. 01/011-5643 dt.15 tetor 2008, Kuvendi i Komunës, në mbledhjen e 

rregullt të mbajtur më ....... 2022, miratoi këtë:  

 

PROPOZIM-VENDIM 

PËR THEMELIMIN DHE EMËRIMIN E ANËTARËVE TË KOMITETIT PËR BARAZI GJINORE 
 

 

Neni 1  

 

1. Me këtë vendim themelohet Komiteti për Barazi Gjinore, në përbërje prej pesë (5) anëtarëve. 

 

2. Anëtar/e të Komitetit për Barazi Gjinore, emërohen:  
 

1. 

       2. 

       3. 

       4. 

       5. 

 

Neni 2  

 

Detyra, Kompetencat dhe përgjegjësitë e anëtarëve të Komitetit për Barazi Gjinore do të jenë ashtu siç 

janë paraparë me Ligjin Nr. 03/L- 040 për Vetëqeverisjen Lokale, Udhëzimin Administrativ (MPL) 

Nr.05/2020, i datës 21/12/2020, Për Procedurën e Themelimit, Përbërjen dhe Kompetencat e Komiteteve të 

Përhershme dhe Komiteteve tjera në Komunë, Statutin e Komunës së Prizrenit Nr. 01/011 5643, të datës 15 

tetor 2008, si dhe aktet tjera ligjore dhe nënligjore në fuqi.    

 

Neni 3  

 

1. Nga përbërja e anëtarëve, vetë anëtarët e Komitetit në mbledhjen e parë me shumicë votash do ta 

zgjedhin Kryesuesin/ën e Komitetit.   

2. Mandati i anëtarëve të Komitetit për Barazi Gjinore përfundon me përfundimin e mandatit aktual të 

anëtarëve të Kuvendit të Komunës, apo me ndonjë vendim tjetër të Kuvendit të Komunës.  

 

Neni 4  

 

Kompensimi për anëtarët e këtij Komiteti, do të bëhet në pajtim me Udhëzimin Administrativ (MPL) 

Nr.05/2020, Për Procedurën e Themelimit, Përbërjen dhe Kompetencat e Komiteteve të Përhershme dhe 

Komiteteve tjera në Komunë,  

 

 



Neni 5  

 

 Mbështetjen dhe shërbimet administrative dhe teknike për Komitetin do t’i ofroj Drejtoria e 

Administratës. 

 

Neni 6   

 

Ky  Vendim, hyn në fuqi pas dërgimit në autoritetin mbikëqyrës, konform  nenit 81, të Ligjit Nr. 03/L-

040 për Vetëqeverisje Lokale, si dhe publikimit në gjuhët zyrtare  në ueb-faqen e  Komunës.  

 

 

                                                                                                                             Kryesuesja e Kuvendit 

                                                               Antigona Bytyqi  



                                                                                                                                                           
Republika e Kosovës                                                                                                                   Komuna e Prizrenit 

Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti                                                                 Opština Prizren – Prizren Belediyesi 

Kuvendi i Komunës  

Nr. 001/011 -  

Më:              2022 

 

Në bazë nenit 12, paragrafit 1, 2, shkronja d), nenit 51 paragrafit 2, të Ligjit Nr. 03/L-040 për 

Vetëqeverisje Lokale,  neneve 13, 14 dhe 15 të Udhëzimit Administrativ (MPL) Nr.05/2020, Për Procedurën e 

Themelimit,  Përbërjen dhe Kompetencat e Komiteteve të Përhershme dhe Komiteteve tjera në Komunë, nenin 

6 paragrafin 7 dhe 8 të Ligjit Nr.05/L-20 për Barazi Gjinore, si dhe nenit 27 paragrafit 1, nenit 58 paragrafit 2, 

të Statutit të Komunës së Prizrenit Nr. 01/011-5643 dt.15 tetor 2008, Kuvendi i Komunës, në mbledhjen e 

rregullt të mbajtur më ....... 2022, miratoi këtë:  

 

PROPOZIM-VENDIM 

PËR THEMELIMIN DHE EMËRIMIN E ANËTARËVE TË KOMITETIT PËR KULTURË, RINI 

DHE SPORT 
 

 

Neni 1  

 

1. Me këtë vendim themelohet Komiteti për Kulturë, Rini dhe Sport, në përbërje prej pesë (5) 

anëtarëve. 

 

2. Anëtar/e të Komitetit për Kulturë Rini dhe Sport, emërohen:  
 

1. 

       2. 

       3. 

       4. 

       5. 

 

 

Neni 2  

 

Detyra, Kompetencat dhe përgjegjësitë e anëtarëve të Komitetit për Kulturë, Rini dhe Sport do të jenë 

ashtu siç janë paraparë me Ligjin Nr. 03/L- 040 për Vetëqeverisjen Lokale, Udhëzimin Administrativ (MPL) 

Nr.05/2020, i datës 21/12/2020, Për Procedurën e Themelimit, Përbërjen dhe Kompetencat e Komiteteve të 

Përhershme dhe Komiteteve tjera në Komunë, Statutin e Komunës së Prizrenit Nr. 01/011 5643, të datës 15 

tetor 2008, si dhe aktet tjera ligjore dhe nënligjore në fuqi.    

 

 

Neni 3  

 

1. Nga përbërja e anëtarëve, vetë anëtarët e Komitetit në mbledhjen e parë me shumicë votash do ta 

zgjedhin Kryesuesin/ën e Komitetit.   

2. Mandati i anëtarëve të Komitetit për Kulturë, Rini dhe Sport përfundon me përfundimin e mandatit 

aktual të anëtarëve të Kuvendit të Komunës, apo me ndonjë vendim tjetër të Kuvendit të Komunës.  

 

 

 



Neni 4  

 

Kompensimi për anëtarët e këtij Komiteti, do të bëhet në pajtim me Udhëzimin Administrativ (MPL) 

Nr.05/2020, Për Procedurën e Themelimit, Përbërjen dhe Kompetencat e Komiteteve të Përhershme dhe 

Komiteteve tjera në Komunë,  

 

 

Neni 5  

 

 Mbështetjen dhe shërbimet administrative dhe teknike për Komitetin do t’i ofroj Drejtoria për Kulturë, 

Rini dhe Sport . 

 

Neni 6   

 

Ky  Vendim, hyn në fuqi pas dërgimit në autoritetin mbikëqyrës, konform  nenit 81, të Ligjit Nr. 03/L-

040 për Vetëqeverisje Lokale, si dhe publikimit në gjuhët zyrtare  në ueb-faqen e  Komunës.  

 

 

                                                                                                                             Kryesuesja e Kuvendit 

                                                               Antigona Bytyqi  



                                                                                                                                                           
Republika e Kosovës                                                                                                                   Komuna e Prizrenit 

Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti                                                                 Opština Prizren – Prizren Belediyesi 

Kuvendi i Komunës  

Nr. 001/011 -  

Më:              2022 

 

Në bazë nenit 12, paragrafit 1, 2, shkronja d), nenit 51 paragrafit 2, të Ligjit Nr. 03/L-040 për 

Vetëqeverisje Lokale,  neneve 13, 14 dhe 15 të Udhëzimit Administrativ (MPL) Nr.05/2020, Për Procedurën e 

Themelimit,  Përbërjen dhe Kompetencat e Komiteteve të Përhershme dhe Komiteteve tjera në Komunë, nenin 

6 paragrafin 7 dhe 8 të Ligjit Nr.05/L-20 për Barazi Gjinore, si dhe nenit 27 paragrafit 1, nenit 58 paragrafit 2, 

të Statutit të Komunës së Prizrenit Nr. 01/011-5643 dt.15 tetor 2008, Kuvendi i Komunës, në mbledhjen e 

rregullt të mbajtur më ....... 2022, miratoi këtë:  

 

PROPOZIM-VENDIM 

PËR THEMELIMIN DHE EMËRIMIN E ANËTARËVE TË KOMITETIT PËR SHËNDETËSI DHE 

MIRËQENIE SOCIALE 
 

 

Neni 1  

 

1. Me këtë vendim themelohet Komiteti për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale, në përbërje prej pesë 

(5) anëtarëve. 

 

2. Anëtar/e të Komitetit për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale, emërohen:  
 

1. 

       2. 

       3. 

       4. 

       5. 

 

 

Neni 2  

 

Detyra, Kompetencat dhe përgjegjësitë e anëtarëve të Komitetit për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale 

do të jenë ashtu siç janë paraparë me Ligjin Nr. 03/L- 040 për Vetëqeverisjen Lokale, Udhëzimin Administrativ 

(MPL) Nr.05/2020, i datës 21/12/2020, Për Procedurën e Themelimit, Përbërjen dhe Kompetencat e 

Komiteteve të Përhershme dhe Komiteteve tjera në Komunë, Statutin e Komunës së Prizrenit Nr. 01/011 5643, 

të datës 15 tetor 2008, si dhe aktet tjera ligjore dhe nënligjore në fuqi.    

 

 

 

Neni 3  

 

1. Nga përbërja e anëtarëve, vetë anëtarët e Komitetit në mbledhjen e parë me shumicë votash do ta 

zgjedhin Kryesuesin/ën e Komitetit.   

2. Mandati i anëtarëve të Komitetit për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale përfundon me përfundimin e 

mandatit aktual të anëtarëve të Kuvendit të Komunës, apo me ndonjë vendim tjetër të Kuvendit të 

Komunës.  

 

 



Neni 4  

 

Kompensimi për anëtarët e këtij Komiteti, do të bëhet në pajtim me Udhëzimin Administrativ (MPL) 

Nr.05/2020, Për Procedurën e Themelimit, Përbërjen dhe Kompetencat e Komiteteve të Përhershme dhe 

Komiteteve tjera në Komunë,  

 

 

Neni 5  

 

 Mbështetjen dhe shërbimet administrative dhe teknike për Komitetin do t’i ofroj Drejtoria e 

Shëndetësisë dhe Drejtoria për Punë dhe Mirëqenie Sociale. 

 

Neni 6   

 

Ky  Vendim, hyn në fuqi pas dërgimit në autoritetin mbikëqyrës, konform  nenit 81, të Ligjit Nr. 03/L-

040 për Vetëqeverisje Lokale, si dhe publikimit në gjuhët zyrtare  në ueb-faqen e  Komunës.  

 

 

                                                                                                                             Kryesuesja e Kuvendit 

                                                               Antigona Bytyqi  



                                                                                                                                                           
Republika e Kosovës                                                                                                                   Komuna e Prizrenit 

Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti                                                                 Opština Prizren – Prizren Belediyesi 

Kuvendi i Komunës  

Nr. 001/011 -  

Më:              2022 

 

Në bazë nenit 12, paragrafit 1, 2, shkronja d), nenit 51 paragrafit 2, të Ligjit Nr. 03/L-040 për 

Vetëqeverisje Lokale,  neneve 13, 14 dhe 15 të Udhëzimit Administrativ (MPL) Nr.05/2020, Për Procedurën e 

Themelimit,  Përbërjen dhe Kompetencat e Komiteteve të Përhershme dhe Komiteteve tjera në Komunë, nenin 

6 paragrafin 7 dhe 8 të Ligjit Nr.05/L-20 për Barazi Gjinore, si dhe nenit 27 paragrafit 1, nenit 58 paragrafit 2, 

të Statutit të Komunës së Prizrenit Nr. 01/011-5643 dt.15 tetor 2008, Kuvendi i Komunës, në mbledhjen e 

rregullt të mbajtur më ....... 2022, miratoi këtë:  

 

PROPOZIM-VENDIM 

PËR THEMELIMIN DHE EMËRIMIN E ANËTARËVE TË KOMITETIT PËR SHËRBIME 

PUBLIKE DHE PLANIFIKIM URBAN 
 

 

Neni 1  

 

1. Me këtë vendim themelohet Komiteti për Shërbime Publike dhe Planifikim Urban, në përbërje prej 

pesë (5) anëtarëve. 

 

2. Anëtar/e të Komitetit për Shërbime Publike dhe Planifikim Urban, emërohen:  
 

1. 

       2. 

       3. 

       4. 

       5. 

 

 

Neni 2  

 

Detyra, Kompetencat dhe përgjegjësitë e anëtarëve të Komitetit për Shërbime Publike dhe Planifikim 

Urban do të jenë ashtu siç janë paraparë me Ligjin Nr. 03/L- 040 për Vetëqeverisjen Lokale, Udhëzimin 

Administrativ (MPL) Nr.05/2020, i datës 21/12/2020, Për Procedurën e Themelimit, Përbërjen dhe 

Kompetencat e Komiteteve të Përhershme dhe Komiteteve tjera në Komunë, Statutin e Komunës së Prizrenit 

Nr. 01/011 5643, të datës 15 tetor 2008, si dhe aktet tjera ligjore dhe nënligjore në fuqi.    

 

 

Neni 3  

 

1. Nga përbërja e anëtarëve, vetë anëtarët e Komitetit në mbledhjen e parë me shumicë votash do ta 

zgjedhin Kryesuesin/ën e Komitetit.   

2. Mandati i anëtarëve të Komitetit për Shërbime Publike dhe Planifikim Urban përfundon me 

përfundimin e mandatit aktual të anëtarëve të Kuvendit të Komunës, apo me ndonjë vendim tjetër të 

Kuvendit të Komunës.  

 

 

 



Neni 4  

 

Kompensimi për anëtarët e këtij Komiteti, do të bëhet në pajtim me Udhëzimin Administrativ (MPL) 

Nr.05/2020, Për Procedurën e Themelimit, Përbërjen dhe Kompetencat e Komiteteve të Përhershme dhe 

Komiteteve tjera në Komunë,  

 

 

Neni 5  

 

 Mbështetjen dhe shërbimet administrative dhe teknike për Komitetin do t’i ofroj DSHP dhe DUPH. 

 

Neni 6   

 

Ky  Vendim, hyn në fuqi pas dërgimit në autoritetin mbikëqyrës, konform  nenit 81, të Ligjit Nr. 03/L-

040 për Vetëqeverisje Lokale, si dhe publikimit në gjuhët zyrtare  në ueb-faqen e  Komunës.  

 

 

                                                                                                                             Kryesuesja e Kuvendit 

                                                               Antigona Bytyqi  



                                                                                                                                                           
Republika e Kosovës                                                                                                                   Komuna e Prizrenit 

Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti                                                                 Opština Prizren – Prizren Belediyesi 

Kuvendi i Komunës  

Nr. 001/011 -  

Më:              2022 

 

Në bazë nenit 12, paragrafit 1, 2, shkronja d), nenit 51 paragrafit 2, të Ligjit Nr. 03/L-040 për 

Vetëqeverisje Lokale,  neneve 13, 14 dhe 15 të Udhëzimit Administrativ (MPL) Nr.05/2020, Për Procedurën e 

Themelimit,  Përbërjen dhe Kompetencat e Komiteteve të Përhershme dhe Komiteteve tjera në Komunë, nenin 

6 paragrafin 7 dhe 8 të Ligjit Nr.05/L-20 për Barazi Gjinore, si dhe nenit 27 paragrafit 1, nenit 58 paragrafit 2, 

të Statutit të Komunës së Prizrenit Nr. 01/011-5643 dt.15 tetor 2008, Kuvendi i Komunës, në mbledhjen e 

rregullt të mbajtur më ....... 2022, miratoi këtë:  

 

PROPOZIM-VENDIM 

PËR THEMELIMIN DHE EMËRIMIN E ANËTARËVE TË KOMITETIT PËR TURIZËM, 

ZHVILLIM EKONOMIK DHE BUJQËSI 
 

 

Neni 1  

 

1. Me këtë vendim themelohet Komiteti për Turizëm, Zhvillim Ekonomik dhe Bujqësi, në përbërje 

prej pesë (5) anëtarëve. 

 

2. Anëtar/e të Komitetit për Turizëm, Zhvillim Ekonomik dhe Bujqësi, emërohen:  
 

1. 

       2. 

       3. 

       4. 

       5. 

 

 

Neni 2  

 

Detyra, Kompetencat dhe përgjegjësitë e anëtarëve të Komitetit për Turizëm, Zhvillim Ekonomik dhe 

Bujqësi do të jenë ashtu siç janë paraparë me Ligjin Nr. 03/L- 040 për Vetëqeverisjen Lokale, Udhëzimin 

Administrativ (MPL) Nr.05/2020, i datës 21/12/2020, Për Procedurën e Themelimit, Përbërjen dhe 

Kompetencat e Komiteteve të Përhershme dhe Komiteteve tjera në Komunë, Statutin e Komunës së Prizrenit 

Nr. 01/011 5643, të datës 15 tetor 2008, si dhe aktet tjera ligjore dhe nënligjore në fuqi.    

 

 

Neni 3  

 

1. Nga përbërja e anëtarëve, vetë anëtarët e Komitetit në mbledhjen e parë me shumicë votash do ta 

zgjedhin Kryesuesin/ën e Komitetit.   

2. Mandati i anëtarëve të Komitetit për Turizëm, Zhvillim Ekonomik dhe Bujqësi përfundon me 

përfundimin e mandatit aktual të anëtarëve të Kuvendit të Komunës, apo me ndonjë vendim tjetër të 

Kuvendit të Komunës.  

 

 

 



Neni 4  

 

Kompensimi për anëtarët e këtij Komiteti, do të bëhet në pajtim me Udhëzimin Administrativ (MPL) 

Nr.05/2020, Për Procedurën e Themelimit, Përbërjen dhe Kompetencat e Komiteteve të Përhershme dhe 

Komiteteve tjera në Komunë,  

 

 

Neni 5  

 

 Mbështetjen dhe shërbimet administrative dhe teknike për Komitetin do t’i ofroj DTZHE dhe DBZHR. 

 

Neni 6   

 

Ky  Vendim, hyn në fuqi pas dërgimit në autoritetin mbikëqyrës, konform  nenit 81, të Ligjit Nr. 03/L-

040 për Vetëqeverisje Lokale, si dhe publikimit në gjuhët zyrtare  në ueb-faqen e  Komunës.  

 

 

                                                                                                                             Kryesuesja e Kuvendit 

                                                               Antigona Bytyqi  



Tabelari i të vaksinuarve me vaksinën anticovid në QV Prizren, për tremujorin e 

parë të vitit 2022 
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Koha: Doza e parë Doza e dytë Doza e tretë Totali 

Java e parë 474 749 653 1876 

Java e dytë 375 539 1167 2081 

Java e tretë 336 542 1784 2662 

Java e katërt 335 443 2025 2803 

Totali: 1520 2273 5629 9422 

S
h

k
u

rt
 

Java e parë 123 256 569 948 

Java e dytë 120 227 338 685 

Java e tretë 73 234 166 473 

Java e katërt 62 201 92 355 

Totali: 378 918 1165 2461 

M
a
rs

  

Java e parë 30 102 41 173 

Java e dytë 28 104 38 170 

Java e tretë 33 69 40 142 

Java e katërt 27 35 32 94 

Java e pestë 23 45 28 96 

Totali: 141 355 179 675 

  Totali i përgjithshëm: 2039 3546 6973 12558 
 

 Vendi: Periudha kohore Numri i të vaksinuarve 

1 Të palëvizshmit 01.01.2022 deri 31.03.2022 78 

2 QMF Reqan 31.01.2022 deri 25.02.2022 54 

3 QMF Gjonaj 21.02.2022 deri 04.03.2022 19 

4 Kontinjeri 08.03.2022  deri 31.03.2022 5 

5 AMF Billushë 17.03.2022 6 

 Totali: 162 

 



 

RAPORTI I TESTEVE RAPID PER MUAJIN  JANAR 2022 –JAVOR DHE MUJOR 

 

DATA 

TESTIME NEGATIV POZITIV  

 

JAVA   I 306 288 18  

JAVA  II 754 694 60  

JAVA   II 3977 3139 840  

JAVA  IV 6540 5172 1368  

TOTALI 11577 9293 2286  

    

RAPORTI I TESTEVE RAPID PER MUAJIN  SHKURT 2022 –JAVOR DHE MUJOR 

 

DATA 

TESTIME NEGATIV POZITIV  

 

JAVA   I 1488 1161 327  

JAVA  II 1457 1241 216  

JAVA   II 629 562 67  

JAVA  IV 526 486 40  

TOTALI 4100 3450 650  

 

 



RAPORTI I TESTEVE RAPID PER MUAJIN  MARS  2022 –JAVOR DHE MUJOR 

 

DATA 

TESTIME NEGATIV POZITIV  

 

JAVA   I 145 142 3  

JAVA  II 182 177 5  

JAVA   II 184 173 11  

JAVA  IV 184 182 2  

JAVA  V 134 132 2  

TOTALI 829 806 23  

 

RAPORTI I TESTEVE RAPID NGA DATA 18.01.2022 DERI ME 27.01.2022 NE 

SHKOLLAT  FILLORE TE ULTA DHE SHKOLLA TE MESME  NE PRIZREN 

 

 

TESTIME 

 

NEGATIV 

 

POZITIV 

 

 

 

Nxenes 2051 1398 653  

     

Mesimdhenes 845 617 228  

     

     

totali 2.896 2015 881  

 

 

 



RAPORTI I TESTEVE RAPID PER MUAJIN  JANAR –MARS 2022 

 

DATA 

TESTIME NEGATIV POZITIV  

 

03.01.2022 

deri 

    31.03.2022 

 

       

         19402 

 

15564 

 

3840 

 

 

 

 

Koordinatorja: 

Liridona Veqgishti 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Republika e Kosovës                                                                                                                       Komuna e Prizrenit                                                                                                                

Republika Kosova-Kosova Cumhuriyeti                                                                        Opština Prizren-Prizren Belediyesi         

    

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

     Zyra për Integrime Evropiane funksionon konform rregullores 08/2011 për Organizimin dhe 

Përgjegjësitë e Zyrave Komunale për Integrim Evropian. Komuna e Prizrenit e ka të themeluar 

zyrën dhe funksionon në kuadër të zyrës së kryetarit. Roli i zyrës është koordinim, monitorim 

dhe raportim. 

 

Gjatë vitit 2021 është bërë sigurimi i implementimit për zbatimin e obligimeve të Komunës nga 

Agjenda Evropiane për veprimet që ndërlidhen me komunën dhe raportimi sipas kërkesave të 

MAPL-së. 

Sipas kërkesës së MAPL/së janë mbledhur të gjitha informatat e kërkuara nga secila drejtori në 

lidhje me zbatimin e obligimeve  të komunës nga Agjenda Evropiane 2021 për PKZMSA ( Plani 

Kombëtar për Zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim Asocimit) 

MAPL/ja ka kërkuar 2 raportime në lidhje me zbatimin e obligimeve të komunës nga Agjenda 

Evropiane 2021. Raportimi i parë është bërë për periudhën Janar – Qershor 2021 dhe raportimi i 

dytë për periudhën Janar – Dhjetor 2021..Është bërë përmbledhja e përgjigjeve nga drejtoritë 

Komunale të Prizrenit nga pyetësori për zbatimin e obligimeve të komunës nga Agjenda 

Evropiane  2021 dhe dorëzimi në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal dhe në Ministrinë 

e Integrimeve Evropiane. Komuna e Prizrenit – Zyra për Integrime Evropiane  i kishte plotësuar 

të gjitha pyetjet që ishin kërkuar nga ministritë përkatëse. Para raportimit tek Ministria së pari 

NGA Eleonora Fetollari - Buş – Zyrtare e Lartë për Integrime Evropiane 

PËR:  Kryesuesen e Kuvendit ,Znj.Antigona Bytyqi 

LËNDA: Informatë nga Zyra e Integrimeve Evropiane për Obligimet e Komunës së Prizrenit që dalin     

nga Agjenda Evropiane – Të arriturat dhe sfidat 

 Janar – Dhjetor 2021 

DATË: Prill 2022 



është bërë raportimi tek zyra e kryetarit të komunës, janë marrë këshilla,është bërë korrigjimi dhe 

pastaj është nënshkruar dhe vulosur nga kryetari i komunës. 

 

         Procesi i përmbushjes së Marrësveshjes së Stabilizim Asocimit te rasti i komunave 

koordinohet dhe menaxhohet nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal. Plani Kombëtar për 

Zbatimin e Marrëveshjes së Stabilizim Asocimit është plan 4 vjeçar (2018-2022) dhe nga aty dalin 

planifikimet strategjike për hapat që duhet të ndërmerren. Nga ky plan dalin përgjegjësitë dhe 

detyrat e komunave ku në bazë të kësaj miratohen planet e veprimit, planet e punës dhe matrica e 

aktiviteteve. Sikurse të gjitha komunat edhe Komuna e Prizrenit Zyra për Integrime Evropiane 

direktivat i merr nga MPL në lidhje me obligimet që kanë ato në përputhje me të gjeturat vjetore 

që publikon Komisioni Evropian përmes raportit të vendit. 

E arritura më e madhe për nivelin lokal në lidhje me agjendën evropiane është saktësimi i 

obligimeve që kanë komunat në përmbushjen e MSA/së. 

Zyra për Integrime Evropiane në bashkëpunim me Ministrinë e Administrimit te Pushtetit Lokal  

ka hartuar planin me obligimet që dalin nga plani kombëtar për zbatimin e MSA. 

Ky Plan-Raporti është i bazuar në 53 veprime dhe 168 indikator që bien në përgjegjësi dhe 

kompetencë të komunës. Raporti përqëndrohet në 3 kritere: Poliike, Ekonomike dhe Standardet 

Evropiane. Por nga viti 2020 duke pasur parasysh  zhvillimin e pandemisë COVID 19 dhe 

kontributin e komunave në këtë fazë, raporti përfshin edhe Kapitullin e Pandemisë COVID19.  

Gjatë vitit 2021 totali i përmbushjes së obligimeve të dala nga Agjenda Evropiane është 62% 

Kriteret Politike 56%, Kriteret Ekonomike 74% dhe Standardet Evropiane 56%. 

 

 

Kriteret Politike 

Të arriturat : 

- Ngritja e kapaciteteve të burimeve njerëzore. 

- Është hartuar programi i trajnimeve për vitin 2021 sipas kërkesës së drejtorive 

- Posedon Planin Vjetor të komunikimit 

- Ka mundësuar përfshirjen e qytetarëve nëpër konsultime publike përmes thirrjeve 

publike,zgjerimit të rrjetit të informimit public,etj. 

- Të gjitha aktet që miraton komuna,para miratimit janë nënshtruar konsultimeve 

publike. 

- Është respektuar përdorimi i gjuhëve zyrtare – ku të gjitha dokumentet janë përkthyer 



në turqisht dhe boshnjakisht 

- Komuna e Prizrenit posedon Rregulloren Komunale për përdorimin e gjuhëve zyrtare 

- Në web faqen e komunës të gjitha dokumentet publikohen në 3 gjuhë: shqip, turqisht 

dhe boshnjakisht 

- Janë përkrahur shumë OJQ. 

- Të gjithë personat zyrtar i kanë deklaruar pasuritë e tyre. 

- Gjatë periudhës Janar-Dhjetor 2021, nuk ka pasur rast të deklarimit të konfliktit të 

interesit nga zyrtarët komunal apo anëtarët e Kuvendit Komunal. 

- Në Komunën e Prizrenit është funksionale Zyra për Komunitete dhe Kthim 

- Komuna e Prizrenit posedon Planin Rregullativ Urban të Konservimit të Qendrës 

Historike. 

- Është bërë identifikimi I numrit të shkeljeve në zonat e mbrojtura. 

- Janë ndërmarrë aktivitete për të përmirësuar dhe rritur koordinimin me ministritë të 

ndryshme si MAPL, MKRS, MMPH, etj. 

- Është formuar Këshilli për Trashëgimi Kulturore.Janë siguruar të gjitha materialet për 

Këshillin e Trashëgimisë Kulturore për Qendrën Historike të Prizrenit dhe kjo ka bërë 

këshillin të jetë më profesionale dhe ti ndjek të gjitha aktivitetet në Qendrën Historike 

të Prizrenit. 

- Ka filluar procesi i legalizimeve të objekteve të ndërtuara pa leje. 

- Komuna e Prizrenit ka caktuar 2 inspektor për të inspektuar ndërtimet pa leje në Zonën 

e Mbrojtur. 

- Komuna ka të përcaktuar zonat e mbrojtura ujore  sanitare  në Planin Rregullues 

detajor sipas planit nga DUPH-ja. 

 

 

Sfidat 2021: 

-Komuna e Prizrenit nuk e ka të hartuar Planin për Integritet. 

 

Kriteret ekonomike 

Të arriturat 

Sa i përket kriterit ekonomik, komuna ka formuar grupin punues për modernizimin e mbledhjes 

së të hyrave 

- Sa i përket pjesëmarrjes së publikut në planifikimin komunal buxhetor Komuna e 

Prizrenit ka kushtuar rëndësi të veçantë përfshirjes së qytetarëve në planifikimin e 

buxhetit nëpërmjet këtyre formave si: Publikimi i projektit në web faqe zyrtare të 



komunës, përmes takimeve me grupe të ndryshme të interesit, takimet me qytetarë, 

shoqata të biznesit, OJQ, debate me qytetarë ,etj) 

- Komuna e Prizrenit ka themeluar Qendrën e Regjistrimit të Bizneseve  

- Komuna e Prizrenit ka plan të veprimit për implementimin e rekomandimeve të 

auditorëve. 

- Komuna e Prizrenit ka regjistrin e pronave komunale, ajo ekziston edhe në Web faqen 

e komunës. 

- Njësia e Auditimit të Brendshëm është funskionale. 

- Në Komunën e Prizrenit është procedurë funksionalizimi i zonave ekonomike. 

- Për periudhën raportuese Janar –Dhjetor 2021 për Planifikimin e Buxhetit  janë mbajtur 

10   dëgjime publike. 

 

 

Sfidat: 

- Nuk është bërë funksionalizimi i zonave ekonomike. 

 

Standartet Evropiane 

Të arriturat: 

- Komuna e Prizrenit ka të Hartuar Plan Programin për Bujqësi dhe Zhvillim Rural. 

- Komuna e Prizrenit i posedon të gjitha regjistrat origjinale të Gjendjes Civile. 

- Ka të themeluar One stop Shopet 

- Ka caktuaar zyrtarin përkatës komunal për mbrojtjen e të dhënave personale 

- Është përmirësuar siguria fizike e dokumentacionit 

- Në kuadër të mirëfunksionimit të zyrave komunale për Komunitet dhe Kthim në 

Komunën e Prizrenit bëhet verifikimi i kërkesave të personave të riatdhesuar nga 

zyrtari për kthim dhe lënda shqyrtohet në Komisionin Komunal për riintegrimin e 

personave të riatdhesuar. 

- Është miratuar Plani Lokal I Veprimit për Riintegrim 

- Është formuar Komisioni Komunal për Siguri në Bashkësi 

- Është themeluar Këshilli Komunal për Siguri në Bashkësi 

- Është themeluar Ekipi Vlerësues për Siguri 

- Në Komunën e Prizrenit zbatohet  Ligji për mbrojtje nga Diskriminimi në respektimin 

e të drejtave të Personave me Aftësi të Kufizuara. 

- Në Komunën e Prizrenit është bërë përpjekje e vazhdueshme  për zbatimin e 

politikave gjinore: 

- Numri i përgjithshëm i grave të punësuara në institucione komuanale është 1,524, 



- Numri i zyrtareve të lartë nga gjinia femërore është 10 (vetëm administrata 

Komunale) 

- Numri i përgjithshëm i grave të emëruara në poste politike është 8. 

- Numri total i përfaqësimit të grave në administratën publike është 103 dhe 16 në 

Asamblenë Komunale. 

- Në Komunën e Prizrenit janë 5 drejtoresha të drejtorive komunale dhe 1 Drejtoreshë e 

Bibliotekës dhe 1 e Qendrës për Punë Sociale. 

 

- Është zbatuar udhëzuesi për mësimdhënie për vlerësimin e nxënësve me nevoja të 

veçanta në mësim-nxënie. 

- Është hartuar Plani për Menaxhimin e Mbeturinave dhe është funksionale. Janë 

mbajtur fushata vetëdijësuese në këtë fushë. 

- Komuna e Prizrenit ka mekanizmin koordinues komunal për  mbrojtjen e viktimave te 

dhunës në familje dhe baza gjinore.  

- Komuna bashkëpunon me të gjitha institucionet mban takime me mekanizmin kundër 

dhunës në familje,ka punësuar psikolog në shkolla ,shpërndan material senzibilizues 

në temën e dhunës,poston në web faqen e komunës material senzibilizues kundër 

dhunës në familje si dhe për trafikim. 

- Komuna ka hartuar edhe Rregulloren për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve. 

- Komuna e Prizrenit ka të emëruar Kordinatoren e Njësisë për të Drejtat e Njeriut 

(NJDNJ) e cila ushtron detyrën edhe të zyrtarit për mbrojtjen nga diskriminimi 

- Zbatohet udhëzimi administrativ për vazhdimin e regjistrimit të pronës së përbashkët 

nga ana e Drejtorisë së Kadastrit 

- Për periudhën raportuese Janar - Dhjetor 2021 në emër të dy bashkëshortëve  janë 

trajtuar 365 kërkesa për regjistrim të pronës në emër të dy bashkëshortëve. 

- Zyra rajonale për ndihme juridike falas ka ekziston dhe funksionon ku gjithë qytetarët 

ne nevojë marrin këtë ndihme juridike falas. Administrata e ka një zyre për shërbime 

administrative falas për qytetarët lidhur me përpilimin e kërkesave ankesave 

deklaratave apo ndonjë dokumenti tjetër. 

- Për periudhën raportuese Janar-Dhjetor 2021 në Regjionin e Prizrenit ka pasur 706 

raste që kemi ofruar Ndihmë Juridike Falas. Ku prej tyre kanë qenë: 457 

Administrative, 225 Civile , 2 Kundërvajtëse , 22 Penale. Parashtruesit e kërkesave 

kanë qenë: 350 femra 356 meshkuj 

- Komuna e Prizrenit ka të miratuar Planin Lokal të Veprimit për Integrimin e 

komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptian 

- Ka të themeluar Komitetin Lokal Veprues për zbatimin  e Strategjisë për Komunitetin  

Rom, Ashkali dhe Egjiptian 

- Në Komunën e Prizrenit janë të themeluar Këshillat e Fshatrave dhe janë funksionale. 

- Komuna ka Miratuar Planin për  Efiqiencë të Energjisë, konform Ligjit për Energji 

Elektrike.  

- Në komunën e Prizrenit është funksionalizuar 1 (një) çerdhe publike 



- Ka fuqizu shërbimin pedagogjik-psikologjik komunal, ka punësuar ne shkolla 

psikolog dhe pedagog. 

 

Sfidat: 

 

- Komuna e Prizrenit ende nuk ka caktuar zyrtarin për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve. 

- Komuna e Prizrenit nuk e ka të  themeluar Komitetin konsultative për Personat me 

Aftësitë të Kufizuar. 

- Nuk e ka të formuar Këshillin Komunal për Mbrojtjen e Viktimave të Dhunës në 

Familje 

- Nuk ka Plan të Veprimit për Cilësinë e Ajrit 

-  

 

VEPRIMET E NDËRMARRA NGA KOMUNA ME RASTIN E PANDEMISË COVID 19 

     

Masat e marra nga Qeveria kundër pandemisë COVID 19 si dhe rekomandimet nga Ministria e 

Shëndetësisë dhe Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës vazhdimisht janë 

zbatuar nga Komuna. 

Përveç respektimit të masave Komuna e Prizrenit ka themeluar shtabin emergjent komunal ,ka 

bërë dezinfektimin e të gjitha objekteve ,është ofruar përkujdesje shëndetësore ndaj personave të 

prekur me COVID 19,është ofruar ndihmë në familjet me nevojë ,është ofruar kontribut në 

kompanitë publike me pajisje për mbrojtje nga virusi, etj. Është bërë ndarja e mjeteve për 

menaxhimin e pandemisë. 

Numri i bizneseve të mbyllura gjatë kohës së pandemisë COVID-19: 

Në vitin 2020 – 79 biznese 

Për periudhën raportuese Janar-Dhjetor 2021 : 123 biznese. 

Gjatë vitit 2020 për subvencionimin e bizneseve Komuna ka ndarë buxhet në vlerë prej 698,600.00 

euro  

Ndërsa për vitin 2021 nuk ka pasur të planifikuar. Por për bizneset e komunës së Prizrenit ka 

larguar taksën komunale për biznese në vlerë prej rreth 280,000,00 euro. 

 

-Janë shqiptuar masa si vërejtje gojore dhe gjoba ndaj personave që nuk kanë zbatuar masat. Janë 

shqiptuar 52 dënime shuma në euro është 3,360.00euro. 

-DKSh ka ndërmarrë hapa konkret lidhur me luftimin e COVID 19. Duke ofruar pakon COVID 

te analizave për COVID duke filluar me testet serologjike, pastaj testet rapid, analizat e D-

 



Dimer, RTG te mushkërive etj. Te gjitha këto shërbime janë ofruar pa pagesë në QKMF për 

pacientët. Gjatë vitit 2021, janë administruar gjithsej 138,773 doza të vaksinave kundër COVID-

19 nga ekipet e KPSH tek qytetarët e Komunës së Prizrenit.  

-Nuk ka pasur mjete të ndara enkas për COVID nga ana e DSH, por të gjitha furnizimet janë bërë 

nga buxheti i rregullt i paraparë për drejtorinë. 

-DSh përkatësisht QKMF është pajisur me maska, dorëza, dezinfektues, rroba mbrojtëse, teste 

rapide e të ngjashme nga ana e Ministrisë së Shëndëtësisë. Numri total i materialit te furnizuar si 

me lartë është rreth 220,780.  

-DSH ka bërë dezinfektimin e të gjitha objekteve te shëndetësisë primare si QKMF, QMF-të dhe 

AMF-të.  

-DSH ka marrë donacione nga donatorë të ndryshëm siç janë IKSHP (1000 teste rapide) dhe 

Office off defense cooperation U.S. EMBASSY (3000 teste rapide).  

-DSH ka bashkëpunuar ngushtë për secilat hapa të ndërmarrë me nivelin qendror përkatësisht me 

Ministrinë e Shëndëtesisë. 

 

 

Rekomandimet e dala nga Raporti i Vendit për Komunën e Prizrenit për vitin 2021 janë: 

 Të hartohet Plani Komunal për Integritet 

 Të caktohet zyrtari që raporton për planin për integritet në komunat: 

 Të caktohet zyrtari përkatës për mbrojtjen e fëmijës: 

 Të hartohet plani i veprimit për cilësinë e ajrit në komunat: 

 Të hartohet Plan për Menaxhimin e Tokave Rurale në komunat: 

 Të hartohet Strategjia kundër dhunës në familje 

 Të hartohet Strategjia për Komunikim dhe Marrëdhënie me Publikun në komunat: 

Nga këto rekomandime këtë vit  pra më 2022:  

-Strategjia për Komunikim dhe Marrëdhënie me Publikun është miratuar.  

-Gjithashtu me rekomandimin e Zyrës për Integrime Evropiane, kryetari i Komunës e formoj 

komisionin për Hartimin e Planit për Integritet ku së shpejti pritet me grupin punues të hartohet 

ky plan dhe të miratohet nga Asambleja Komunale dhe pastaj edhe të caktohet zyrtari i cili 

raporton për këtë plan. 

 

Nga rekomandimet e Raportit të Vendit ajo çka i mbetet tani Komunës është të zbatohen edhe 4 

rekomandime të tjerë.  

 



 

 


