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Ky raport është përgatitur duke u bazuar në Udhëzimin Administrativ (MAPL) Nr. 06/2018 për 

Standardet Minimale të Konsultimit Publik në komuna me theks neni 5. Zbatimi i standardeve të 

konsultimit publik dhe neni 17- Mbledhja e komenteve, komunikimi dhe adresimi i tyre. 

 

-Me 13.12.2022, konform afateve ligjore janë publikuar njoftimit në webfaqen zyrtare të 

komunës, në platformën e konsultimeve publike si dhe në rrjetin social facebook. 

Në webfaqe: 

https://kk.rks-gov.net/prizren/wp-content/uploads/sites/26/2022/12/Njoftim-per-organizimin-e-

takimit-te-dyte-publik-me-qytetare.pdf  

Në facebook: 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0pdKZt8WbRwy3QDmZeGW51kZCdpyQ

uWknHaj6agVEnaRwHmDtPYJbyrYLDk7YP3uRl&id=100064489910139&mibextid=Nif5oz  

  

Në platformë: 

https://konsultimet.rks-gov.net/viewMeeting.php?MeetingID=139  

 

Me 27.12.2022, është mbajtur takimi, në këtë vegëz: https://kk.rks-gov.net/prizren/news/mbahet-

takimi-i-dyte-publik-me-qytetare/, mund të gjeni lajmin për mbajtjen e takimit. 

-Me 06.01.2023, është publikuar procesverbali për mbajtjen e konsultimit publik, procesverbali 

është i publikuar në këtë vegëz:  

https://kk.rks-gov.net/prizren/wp-content/uploads/sites/26/2022/11/Procesverbali-per-Projekt-

Planin-e-punes-se-Kryetarit-te-Komunes-per-vitin-2023-SCAN.pdf  

 

Njoftimi ka qenë publik në uebfaqen zyrtare të komunës dhe platformën e konsultime publike si 

dhe në rrjetin social facebook, nga data 13.12.2022 deri me 27.12.2022, ndërsa komentet janë 

pranuar deri me datë 23.12.2022. 

Përmes formës elektronike në emailat e zyrtarëve përgjegjës për pranimin e komenteve, nuk është 

pranuar asnjë koment në formë elektronike nga ana e qytetarëve, nuk është pranuar asnjë koment 

as në formë fizike, ndërsa gjatë takimit publik janë pranuar 10 komente. 
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0pdKZt8WbRwy3QDmZeGW51kZCdpyQuWknHaj6agVEnaRwHmDtPYJbyrYLDk7YP3uRl&id=100064489910139&mibextid=Nif5oz
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0pdKZt8WbRwy3QDmZeGW51kZCdpyQuWknHaj6agVEnaRwHmDtPYJbyrYLDk7YP3uRl&id=100064489910139&mibextid=Nif5oz
https://konsultimet.rks-gov.net/viewMeeting.php?MeetingID=139
https://kk.rks-gov.net/prizren/news/mbahet-takimi-i-dyte-publik-me-qytetare/
https://kk.rks-gov.net/prizren/news/mbahet-takimi-i-dyte-publik-me-qytetare/
https://kk.rks-gov.net/prizren/wp-content/uploads/sites/26/2022/11/Procesverbali-per-Projekt-Planin-e-punes-se-Kryetarit-te-Komunes-per-vitin-2023-SCAN.pdf
https://kk.rks-gov.net/prizren/wp-content/uploads/sites/26/2022/11/Procesverbali-per-Projekt-Planin-e-punes-se-Kryetarit-te-Komunes-per-vitin-2023-SCAN.pdf
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Tabelori me të dhëna të shkurtra: 

 

Metodat e 

konsultimit 

Data / 

Kohëzgjatja 

Numri i 

pjesëmarrësve 

Numri i atyre që 

kanë dhënë 

komente, kërkesa / 

sugjerime 

Numri i kërkesave të 

pranuara  

1-Takim i 

drejtpërdrejtë me 

qytetarë për raportin 

e punës për 

periudhën janar-

dhjetor 2022 

 

27.12.2022 

 

1 orë e 15 

minuta 

 

F       M         T 

 

4        9          13   

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

10 

 

 

Shtojca-Tabela e detajuar me informatat për kërkesat e dhëna, arsyetimet për kërkesat e pranuara dhe të 

refuzuara.  

 

Nr Kërkesat /Sugjerimet  / 

Komentet 

Kush ka dhënë kërkesë /  

sugjerim për Projekt-

Planin e punës së 

Kryetarit të Komunës 

për vitin 2023 

 

Arsyetimi (komentimi për  pranimin pjesërisht 

dhe mos pranimit te komenteve është 

 i detyrueshëm) 

1 Përgatitja e rregullores për 

zgjedhjen e kryetarëve të 

lagjeve dhe fshatrave 

Bashkim Gashi Grupi punues është formuar dhe gjatë vitit 2023 

rregullorja do të përgatitet. 

2 Zgjedhja e nënkryetarit për 

komunitete 

Kemi tentuar të zgjedhim nënkryetarin, por siç edhe e 

dini kjo vendoset nga votat e komuniteteve që janë në 

kuvend. 

 

3 Shpërndarja e mjeteve 

financiare për OJQ-të, të 

caktohen kriteret  

Përmes rregullores për dhënien e subvencioneve janë 

përcaktuar edhe kriteret për aplikim. 

4 Të mbahen takime të rregullta 

me OJQ 

Do të mbajmë takime të rregullta çoftë edhe mujore 

me përfaqësues të OJQ-ve. 

 

1 Rregullimi i kubzave në 

“Shadërvan” 
Haki Rashtana Në muajin mars 2023, punëtorët e KEDS-it, do ti 

fusin kabllot në gypat nëntokësor dhe në momentin që 

do të rregullohet problemi i kabllove, do të vijnë 

mjeshtërit për rregullimin e kalldermës nga qyteti i 

Edirnës, sepse kryetari na ka premtuar dhe siguruar që 

ata mjeshtër do të vijnë. Pas rregullimit të kalldermës, 

ne do të bëjmë rregullimin e hapësirave publike në 

“Shadërvan”, si rregullimi i tavolinave, karrigeve dhe 

çadrave. 

2 Rregullimi i shtratit të 

“Lumbardhi” 

Jemi duke e përgatitur një projekt ma të madh se sa 

veç renovimi i kubëzave në sheshin Shadërvan, por që 
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kjo pjesë është zonë e mbrojtur, në kuadër të kësaj 

zone është problem pasi që ligji mbi qendrën historike 

nuk ka mundëson vendosjen e kaskadave. Do të bëhet 

mirëmbajtjen dhe rregullimin e shtratit aç sa na 

mundësojnë ligjet në fuqi. Sa për informacion, në 

pjesën nga ura e “Xhevrisë” rreth 3.5 km, në drejtim 

të Hoqës së Qytetit është duke u finalizuar projekti për 

rregullimin e shtratit të Lumbardhit. 

3 Çka është bërë për varrezat e 

qytetit 

Është ndarë lokacioni tek tranziti  por që ka pasur 

probleme procedurale dhe jemi në bashkëpunim me 

AKP-në, për me e rregulluar statusin e pronës në 

mënyrë që varrezat të transferohen tek rruga e 

tranzitit, jam shumë optimist që gjatë vitit 2023 do ti 

përfundojmë të gjitha procedurat.   

 

1 Vizitë shoqaten “Hadër” Resmije Krasniqi-

shoqata“Hader” 

Në momentin që kemi mundësi do t’ju bëjmë vizitë 

në objektet e shoqatës suaj. 

 

2 Ofrimi i një shtëpize për 

prezantim-shitje, të punimeve 

që përgatitet nga anëtarët e 

shoqatës 

Për këtë vit nuk kemi mundësi pasi që veç janë dhënë 

të gjitha shtëpizat në shfrytëzim. 

3 Ofrimi i një veture për 

shfrytëzim për anëtarët e 

shoqatës 

Do ti shohim mundësitë ligjore se a kemi mundemi 

dhe më pas ju njoftojmë. 

 

Shkurtesat: 

F-Femra 

M-Meshkuj 

T-Totali 

Bashkangjitur në këtë raport janë edhe këto dokumente: 

1. Njoftimin për mbajtjen e konsultimit publik, 

2. Lista e nënshkrimeve të qytetarëve pjesëmarrës në konsultimin publik, 

3. Lista e zyrtarëve pjesëmarrës në konsultimin publik. 

 

Raporti është përgatitur nga: 

 

Haziz Krasniqi:________________ 


