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Procesverbali për mbajtjen e takimit të parë publik me qytetarë i kryetarit të komunës, Shaqir Totaj për punën 6-të 

mujore për vitin 2022 

 

Organizimi i takimit publik është bërë nga kryetari i komunës, Shaqir Totaj dhe zyra për Informim.  

Takimi është mbajtur me datë 24.06.2022. 

Takimi ka filluar në orën 10:15. 

Takimi është mbajtur në sallën e mbledhjeve të Kuvendit Komunal të Prizrenit. 

Takimi është transmetuar në kohë reale nga operatori ekonomik i cili ka për obligim transmetimin e takimeve dhe 

konsultimeve publike. 

Të pranishëm në konsultim kanë qenë: 

Shaqir Totaj-Kryetari i Komunës, Kujtim Gashi-Nënkryetar, Antigona Bytyqi-kryesuese e KK-Prizren, Ymer Berisha-

udhëheqës i njësisë për komunikim me publikun, Sencar Karamuco-Drejtor i DGJK-së, Pranverim Berisha-Drejtor i 

DUPH-së, Sulltan Badalli-Drejtor i DEF-së, Adem Morina-Drejtor i DKRS-së, Lirije Bytyqi-Drejtoreshë e TZHE-së, 

Bexhet Bytyqi-Drejtor i DBPZHR-së, Vjollca Kabashi-Drejtoreshë e DPMS-së, Edin Shehu-Drejtor i Administratës, 

Luljeta Veseli-Gutaj-Drejtoreshë e Arsimit, Fejsal Hoti-Udhëheqës i DSHP-së, Ramize Shala-Drejtoreshë e DES, 

Islam Ukaj-Drejtor i Inspeksionit. 

Hapja e takimit është bërë nga Ymer Berisha-udhëheqës i njësisë për komunikim me publikun, duke thënë se ky takim 

publik sipas udhëzimeve administrative dhe ligjeve aktuale në fuqi, do të procedohet në këtë mënyrë, kryetari i 

komunës, Shaqir Totaj në pika të shkurtra do të paraqet raportin e punës së tij dhe kabinetit të tij për periudhën 6-të 

mujore të viti 2022. Pas përfundimit të fjalës së kryetarit do të keni rastin që edhe ju të pranishëm të  merrni fjalën dhe 

eventualisht nëse keni ndonjë pyetje, në adrës të kryetarit ose drejtorive mund ta shtroni. Lidershipi i komunës, del 

me të gjitha kapacitetet e veta vendimmarrëse para qytetarëve për të raportuar se çka ka punuar në këta 6 muaj dhe 

secili nga drejtorët do të evidentoj kërkesat-pyetjet me kujdesin më të madhe që do të dalin nga qytetarët të pranishëm 

në takim. 

Kryetari, Shaqir Totaj, në fillim të takimit ka falënderuar qytetarët, kuvendarë, mediat, shoqërinë civile dhe gjithë të 

pranishmit tjerë ishin të pranishëm në takim, duke thënë se  ky raportim është realizuar me qëllimin e jetësimit të 

parimit tonë kryesor; 

Qeverisje BASHKË PËR PRIZRENIN 

Sepse bashkë mund të bëjmë më shumë për qytetin tonë, bashkë mund të realizojmë më shumë, bashkë mund ta bëjmë 

Prizrenin qytet më të mirë për fëmijët tanë. 

   

 

 

     Republika e Kosovës  Komuna e Prizrenit 

     Republika Kosova 

     Kosova Cumhuriyeti 

 Opština Prizren 

Prizren Belediyesi 



2 
 

Bashkë me ju do të transformojmë qytetin tonë dhe gjithë fshatërat e komunës. 

6 mujori parë i punës nuk ka qenë i lehtë, nuk ka qenë as më i mire që ne mund të ofrojmë, sepse ne duam të ofrojmë 

çdo ditë më shumë për ju. 

Sot jam këtu para jush me përgjegjësi të plotë për punët që kemi bërë, e duke premtuar se çdo 6 mujor i ardhshëm do 

të jetë më i mirë se i kaluari. 

Do të jem përgjegjës para jush duke raportuar dhe duke marrë kërkesat dhe rekomandimet tuaja për bazë gjithmonë. 

Në gjashtë mujorin e parë të qeverisjes sonë, kemi vepruar për të vënë në levizje Prizrenin në të gjitha segmentet e 

jetës: sociale, ekonomike, kulturore, sportive, artistike dhe politike. 

Kemi punuar në projekte infrastrukturore, në aktivitete sportive, në aktivitete kulturore dhe kemi takuar organizata 

publike, private, joqeveritare e ndërkombëtare të cilët do të na fasilitojnë në përmasimin e mirëqenies së qytetarëve 

tanë. 

Me kthimin e politikës së dyerve të hapura në Komunën e Prizrenit, ka ndryshuar edhe mënyra e komunikimit me 

media, OJQ, shoqërinë civile dhe me publikun, ku, është rritur niveli i transparencës së aktiviteteve të Kryetarit dhe 

të kuvendit e të komiteteve të Komunës. 

Ne kemi obligime ndaj qytetarëve tanë dhe jemi në shërbim të interesit publik. 

Në raportin 6 mujor të parë për vitin 2022, ne do të raportojmë për aktivitetet e drejtorive komunale në Komunën e 

Prizrenit dhe për konceptin e menaxhimit tonë. 

 

PRIORITETET TONA: 

-TRANSPARENCË DHE NGRITJE E NIVELIT TË PERFORMANCËS 

KOMUNALE 

-INFRASTRUKTURË MODERNE, HAPËSIRA TË GJELBËRUARA DHE HAPËSIRA TË 

LIRA PUBLIKE 

-ARSIM CILËSOR 

-TURIZMI I ZHVILLUAR DHE PROMOVIMI I QYTETIT 

-ZHVILLIMI DHE NDËRTIMI I QYTETIT: PRIZRENI GJELBËRT 

-RREGULLIMI DHE MIRËMBAJTJA E QENDRËS HISTORIKE 

-ZHVILLIMI JETËS KULTURORE, SPORTIVE DHE TA BËJMË QYTETIN ATRAKTIV PËR RININË 

1. TRANSPARENCA DHE POLITIKA E DYERVE TE HAPURA 

*Transparenca, llogaridhenia, qasja proaktive, puna efiçente dhe qasja mediale në aktivitete janë pjesë integrale e 

punës sonë: 

-Aktivitetet e kryetarit janë të hapura për media, mediat ftohen në aktivitete të kryetarit, nënkryetarit dhe gjithë 

kabinetit. 

-Në mbledhjet e përjavshme të drejtorëve me Kryetarin, janë ftuar mediat dhe shoqëria civile, të jenë prezente. 

Ndërkaq, kanë pasur mundësi edhe të shtrojnë pyetje për të gjitha çështjet. Pra, mediat dhe shoqëria civile janë pjesë 

e të gjitha proceseve të Komunës së Prizrenit. 

-Pas mbledhjes raportohet para mediave për diskutimet në mbledhjet e drejtorëve. 
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-Njoftimet për mbledhjet e kuvendit, respektivisht, aktiviteteve të Kryetarit apo ekzekutivit, bëhen me kohë. 

-Përgjigjet në pyetjet e qytetarëve, mediave dhe shoqërisë civile, në të gjitha platformat e komunikimit, bëhen me 

shpejtësi dhe në kohë, brenda afateve ligjore. 

-Komunikatat për media, të aktiviteteve të Kryetarit, ekzekutivit, Kuvendit Komunal apo drejtorive, në shërbim të 

qytetarëve, lëshohen në kohë reale. 

-Kryetari dhe drejtorët kanë takuar organizatat joqeveritare me spektër të veprimit respektiv dhe kanë iniciuar projekte 

të ndryshme. 

-Përfaqësuesit e OJQ-ve janë pjesë e grupeve punuese të projekteve të ndryshëm dhe në përgatitjen e dokumenteve 

komunale. 

PERFORMANCA KOMUNALE 

Kam nënshkruar vendimin për caktimin e koordinator për performancë komunale në komunën e Prizrenit. 

Në të njëjtën datë janë bërë ndryshimet në uebfaqe dhe janë krijuar këto rubrika të reja: 

 

Konsultime Publike, janë bërë disa ndryshime dhe janë shtuar disa nen rubrika si njoftime, raporte, platforma e 

konsultimeve publike, rregulloret në konsultim publik, planet në konsultim publik, strategjitë në konsultim publik. 

Është publikuar rubrika: Takime Publike Është publikuar rubrika: E-Kosova Është publikuar rubrika: Gazeta Zyrtare 

Është publikuar rubrika: Institucionet Qendrorë të Prokurimit Është publikuar rubrika: Ndërmarrjet Publike Komunale 

Është publikuar rubrika: Marrëveshjet/Memorandumet e Bashkëpunimit (për herë të parë janë publikuar të gjitha 

memorandumet dhe marrëveshjet e nënshkruara) 

Është publikuar rubrika: Koordinatori për Performancë Është publikuar rubrika: Portali i konkurseve për punësim 

Krejt këto rubrika që janë formuar na japin mundësi që të publikojmë dokumente në kohën e duhur në rubriken e 

duhur dhe qytetarët apo OJQ-të, të mund të marrin të dhëna të sakta dhe zyrtare, me këtë mund të themi se 

transparenca, llogaridhënia financiare dhe performanca komunale do të rritet. 

Grupi i performancës po punon në kohë reale dhe me të gjitha kapacitetet maksimale, po mbahen takimet e 

vazhdueshme të ekipit të performancës dhe ata po rregullojnë të gjitha hapësirat për të ngritur nivelin e performancës 

së Komunës së Prizrenit. 

Për 6 muaj: 

Kam mbajtur 11 takime me drejtorë. 

Kam organizuar edhe takime/vizita nëpër drejtori, me drejtor dhe zyrtarë përkatës të drejtorive, ku jemi njoftuar nga 

afër me punën e drejtorive dhe kërkesat e tyre. 

Kam takuar gjithsejë 16 Ambasadorë, dy zëvendës Ambasadorë dhe delegacione nga Ambasadat. 

Kam takuar 64 përfaqësues të institucioneve të ndryshme në nivelin lokal, atë qendror dhe ndërkombëtar. 

8 takime me përfaqësues të KFOR-it. Mbi 20 OJQ. 

Kam mbajtur takime me përfaqësues të bizneseve, me zejtarë, etj. 

Kam takuar qindra qytetarë, grupe qytetarësh nga lagje e fshatra të ndryshme. 
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Në kuadër të punës në Kabinetin e Kryetarit, janë pranuar gjithsej 145 kërkesa zyrtare nga qytetarët, OJQ-të, biznese, 

etj për çështje të caktuara, ku disa prej tyre janë adresuar në drejtoritë përkatëse, ndërsa pjesa tjetër janë në proces tek 

zyra e Kryetarit 

RREGULLIMET INFRASTRUKTURORE, HAPESIRA TE GJELBERUARA DHE HAPESIRA TE LIRA 

PUBLIKE 

-Zona Ekonomike është në proces të funksionalizimit. 

-Lirimi hapësirave publike ka filluar në të gjitha lagjet e qytetit. 

-Shumë procedura kanë përfunduar në unazën e pare siç janë; asfaltim, shtigjet e biçikletave, sinjalizimi horizontal 

dhe vertikal; kurse në disa pjesë të unazës procesi është në përfundim e sipër. 

-Infrastruktura po rregullohet me hov të madhë; në shumë lagje dhe fshatra të komunës. 

-Po shtohen çdo ditë hapësirat e gjelbëruara, vetëm gjatë Qershorit në unazën e parë janë mbjellur 260 drenjë 

dekorativ. 

ARSIM CILESOR 

-Hapja e konkurseve për drejtor dhe zëvendësdrejtorë / proces transparent pjesëmarrje e OJQ-ve, mediave dhe këshillit 

të prindërve. 

-Rritja e mbështetjes së nxënëse me bursa, rritja e numrit te nxënësve përfitues. 

-Po bëhet analizë e hollësishme për fillimin e procesit të riorganizimit në klasa dhe shkolla në fshatra dhe qytete ku 

ka disbalancë në numrin e nxënësve dhe të mësimdhënësve, në funksion të rritjes së efikasitetit të mësimdhënies. 

TURIZMI I ZHVILLUAR DHE PROMOVIMI I QYTETIT 

-Kemi iniciuar funksionalizimin e fshatrave turistike; 2 fshatra turistik janë në proces. 

-Kemi filluar bashkëpunime me organizata jo qeveritare te huaja për promovimin e qytetit në shtetet e Evropës. 

ZHVILLIMI DHE NDËRTIMI I QYTETIT: PRIZRENI GJELBËRT 

-Jemi bërë pjesë e platformës “100 Smart Cities”, ku asnjë qytet i Kosovës nuk është pjesë; platformë e cila mundëson 

qasjen në fonde për projektet e gjelbërta, për zhvillimin e qytetit tonë. 

-Mbjellja e drunjëve: tashmë kemi filluar me mbjelljen e drunjëve në gjithë hapësirat, vetëm në muajin e fundit në 

unazën e parë të qytetit janë mbjellur 260 drunjë. 

-Projekte me UNDP – do të realizojmë pilot projekte për zgjidhjet alternative të gjelbërta në qytetin e Prizrenit. 

 

RREGULLIMI DHE MIRËMBAJTJA E QENDRËS HISTORIKE 

-Rregullorja për Menaxhimin e Hapësirave Publike në Qendrën Historike është në përfundim e sipër. 

-Marrëveshjet e Bashkëpunimit- 6 mujori i parë 

Kemi ngritur nivelin e bashkëpunimit me të gjitha institucionet: shtetërore, private dhe organizatat joqeveritare. 

Kemi nënshkruar 23 Marrëveshje/Memorandume bashkëpunimi për projekte të ndryshme. 

-Marrëveshje bashkëpunimi Komuna e Prizrenit dhe Fondacioni Terre des hommes në Kosovë 

-Marrëveshje bashkëpunimi me qëllim të ofrimit të shërbimeve të specializuara, bazuar në modelet e zhvilluara nga 

TDH, shërbimet e urgjencës për fëmijë të cilët gjenden në rrezikshmëri të lartë dhe kanë nevojë për strehimin e 
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menjëhershëm, shërbime të specializuara për viktima të abuzimit seksual si dhe aktivitete edukative fuqizuese dhe 

rekreative për fëmijë, në qendrën me adresë në Nashec. 

-Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Komunës së Prizrenit dhe Shoqatës Concordia Projekt Sociale 

-Projekti me Qendrën Concordia për trajtimin e fëmijeve për rastet Sociale. 

-Marrëveshje Komuna e Prizrenit me Petit Fute 

-Platforma Francese ku po promovohet Prizreni tek turistet e Francës. 

-Marrëveshje Komuna e Prizrenit dhe EBRD; Public Building Energy Efficiency 

-Kemi nënshkruar marrëveshjen me EBRD për rregullimin, meremetimin e 100 objekteve komunale me qëllim rritjen 

e efiçencës së energjisë; do të rinovohen dritaret, sistemi ngrohjes, sanitari etj. 

-Marrëveshje mirëkuptimi për bashkëfinancim në projektin Memoriali për Martirët e Krushës së Vogël 

-Marrëveshje në mes të Komunës së Prizrenit dhe UNDP 

-Projekti “Strengthening Local Climate Actions”, projekt me të cilin do të kemi aktivitete për zhvillimin e koncepteve 

të avancuara për uljen e nivelit të gazrave serë në vendin tonë dhe ndërtimin e pilot projekteve që do të mundësonin 

një gjë 

të tillë– jemi duke punuar me grupin punues për fillimin e aktiviteteve – në grupin punues kemi përfshirë shërbyesit 

tanë civil, përfaqësues të OJQ-ve, universitetin, biznesin etj. 

-Marrëveshje për bashkëfinancimin e projektit në mes të Komunës e Prizrenit dhe KRU Hidroregjinoni Jugor SHA 

Prizren. 

-“Furnizimi me ujë të pijes për qytetin e Prizrenit” 

-Marrëveshje për mbështetjen financiare të projektit Ndërtimi i murit mbrojtës në fshatin Novoselan-Komuna e 

Prizrenit 26.05.2022 

Me MAPL 

-Marrëveshje për mbështetjen financiare të projektit Rregullimi i 6 rrugicave në fshatin Pllanjan- Komuna e Prizrenit 

26.05.2022. 

-Marrëveshje për mbështetjen financiare të projektit Rregullimi i infrastrukturës në fshatrat e Zhupës dhe Podgurit-

Komuna e Prizrenit 26.05.2022 

-Marrëveshje për mbështetjen financiare të projektit rregullimi rrugës Iliajz Kurteshi në fshatin Lubinjë e Poshtme-

Komuna Prizren 26.05.2022 

-Marrëveshje për mbështetjen financiare të projektit rregullimi rrugës Agim Bajrami në lagjen Jeta e Re-Komuna 

Prizren 26.05.2022 

-Marrëveshje për mbështetjen financiare të projektit Rregullimi rrugës për këmbësor nga shkolla deri në fshatin 

Mushnikovë -Komuna e Prizrenit 26.05.2022 

-Marrëveshje për mbështetjen financiare të projektit rregullimi rrugës Torbanet e Lesht në fshatin Lubizhdë-Komuna 

e Prizrenit 26.05.2022 

-Marrëveshje për shërbime të ujësjellësit dhe ujërave të ndotura-Komuna Prizren-KRU- Hidroregjioni jugor SH. A 

Prizren. 

-Marrëveshje bashkëpunimi në mes të Komunës së Prizrenit dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave të Shqipërisë. 
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-Marrëveshje Bashkëpunimi për ofrimin në shfrytëzim të shërbimit të sallës së studimit të Drejtorisë së Përgjithshme 

të Arkivave të Republikës së Shqipërisë në qytetin e Prizrenit, Kosovë. 

 

-Marrëveshje Komuna e Prizrenit-GIZ 

-Marrëveshje për ngritjen e kapaciteteve të energjisë efiçiente në disa objekte shkollore. 

-Memorandum bashkëpunimi Komuna e Prizrenit dhe OJQ Makerspace-Innovation Center Prizren MICP 

-Ndërtimi i hapësirës HAKERSPACE, ngritja e kapaciteteve inovative tek të rinjtë me anë të trajnimeve dhe kurseve 

të financuara nga ky projekt, për të rinjtë e qytetit. 

-Memorandum bashkëpunimi në mes të Komunës së Prizrenit-Agjencia për Zhvillim Rajonal-Jug 

-Memorandum Bashkëpunimi për zbatimin e politikave të zhvillimit rajonal, hartimin, dizajnimin dhe zbatimin e 

Projektit ERPK. 

-Memorandum bashkëpunimi për projektin “Stabilizimi i mëtejmë i komuniteteve pakicë dhe shumicë në Kosovë 

përmes mbështetjes së shtuar Socio-Ekonomike”. 

-Memorandum i bashkëpunimit-Agjencia Kadastrale e Kosovës-Komuna e Prizrenit për 

-Kompletimin e sistemit të adresave në territorin e komunës. 

 -Memorandum mirëkuptimi -Komuna e Prizrenit-Shoqata Humanitare Bamirëse të Kosovës Nëna Terezë. 

-Memorandum Mirëkuptimi për përkrahjen e përbashkët për personat e moshuar të vetmuar të atakuar edhe nga 

pandemia COVID-19 të cilët jetojnë në qytet apo vise rurale me fokus gratë. 

-Memorandum-Komuna e Prizrenit-Komuna e Shkupit 

-Për bashkëpunime në IPA Fonde, aplikim i përbashkët. 

Në fund të këtij takimi, të gjitha pyetjeve të parashtruara nga qytetarët e pranishëm, e që kryesisht kishin të bënin me 

infrastrukturën, shërbimet publike, arsimin, shëndetësinë, bujqësinë, sigurinë dhe urbanizmin, iu përgjigj Kryetari i 

Komunës, Shaqir Totaj, nënkryetari, Kujtim Gashi dhe drejtorët e drejtorive komunale. 

 

Takimi ka përfunduar në orën: 11:43. 

 

Videon e mbajtjes së takimit mund at gjeni në këtë vegëz: 

 https://www.facebook.com/prizreni.tv/videos/598616311481300  

 

  

Përgatiti: 

 

Nënshkrimi: 

https://www.facebook.com/prizreni.tv/videos/598616311481300

