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Republika e Kosovts
Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti

Kom u na e Prizrcnit
Opitina Prizren - Prizren BclediXesi

Kuvendi i Konrun0s
Nr. 001/01I -16411
M6: 26 jana r 2023

N€ baz6 t0 nenit 12 paragrafit 2 pika d), dhe nenit 40, paragrafi 1 dhe 2, pika d), te
Ligjit per Vetdqeverisjen Lokale, nenit 25, paragrati I, pika d, dhe nenit 27 paragrafi l, te

Statutit te Komunes s€ Prizrenit, Kuvendi i Komun€s s€ Prizrenit, n€ mbledhjen e mbajtur m€
26 janar 2023, miratoi kete:

VENDIM
PERMIRATIMIN E PLANIT TE PUNES SE KUVENDITTii KOMUNES

PER VITIN 2023

Nen i I

Miratohet Plani i Punds i Kuvendit td Komunes s€ Prizrcnit, p€r vitin 2023. Me kete Plan te

Punds p6rcaktohen: objektivat e Kuvendit te Komunes, kalendari i takimeve dhe aktiviteteve
dhe aktet qE propozohen te shqyrtohen, diskutohen dhe miratohen giat€ vitit 2023 (agjenda
legjislative).

Neni2

Perpos muajve t€ parapare me kete Plan tE Punds, Kuvendi i Komun€s, mund te mbaje mbledhje
td tjera, n6se pdr nje gie te tille paraqitet nevoja, sipas procedurave te parapara me legjislacionin
n€ fuqi.

Neni 3
Aktet komunale dhe propozimet tE cilat planifikohen te shqyrtohen, diskutohen dhe miratohen
nE mbledhjet e Kuvendit td Komun€s nd vitin 2023, jand dh€nE ne Shtojcen "Agienda
legjislative e Kuvendit td Komun€s".

Neni 4
PEr zbatimin e kdtij Vendimi do td kujdeset; Kryesuesi iKuvendit, Kryetari i Komun6s,
drejtor6t e Drejtorive Komunale, dhe te gjitha subjektet qejane te p€rfshira me k€td Plan.

Neni 5
Ky vendim hyn nE fuqi, pasi te plotdsohen kushtet e parapara sipas nenit 81, td LVL-sd dhe do
te shpallet n0 ueb faqen e komunds.
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2.  Qëllimet dhe pikësynimet e Kuvendit të Komunës së Prizrenit 

2.1 Hyrje 

Kuvendi i Komunës është organi më i lartë në Komunë i cili zgjidhet drejtpërdrejti nga qytetarët 

dhe funksionon në bazë të Ligjit për vetëqeverisje lokale, Statutit dhe akteve të tjera nënligjore. 

Kuvendi i Komunës ka përgjegjësi ekskluzive për çështjet vijuese (Neni 40.2, LVL): 

- Statutin dhe Rregulloren e punës, rregulloret komunale dhe miratimin, ndryshimin dhe 

shfuqizimin e tyre;  

- Miratimin e buxhetit dhe planeve investuese;  

- Miratimin e çështjeve të tjera financiare, të cilat janë të rezervuara për Kuvendin sipas 

statutit apo Rregullores së punës;  

- Planin vjetor të punës dhe raportin vjetor;  

- Themelimin e komisioneve të kërkuara sipas Ligjit;  

- Nivelin e tarifave dhe ngarkesave;  

- Krijimin dhe përdorimin e simboleve, dekoratave dhe titujve të nderit të Komunës, në 

pajtim me ligjin në fuqi;  

- Emërimin dhe riemërimin e rrugëve, rrugicave dhe vendeve të tjera publike;  

- Arritjen e marrëveshjeve ndërkomunale dhe brenda komunale;  

- Marrjen e vendimeve për t’u bashkuar me asociacione përfaqësuese të komunave të 

Republikës së Kosovës; dhe  

- Përgjegjësive të tjera që kërkohen me ligj.  

 

Për marrjen e vendimeve në çështje të caktuara, Kuvendi i Komunës mund t’ia delegojë 

pushtetin e tij komiteteve të përhershme të Kuvendit të Komunës, apo Kryetarit të Komunës 

(40.3). 

2.2 Struktura dhe përbërja e Kuvendit të komunës së Prizrenit 

Legjislatura aktuale e Kuvendit të Komunës së Prizrenit është zgjedhur nga zgjedhjet lokale të 

tetorit të vitit 2021. Përbërja aktuale e Kuvendit të Komunës së Prizrenit, është si në vijim: 

 

Grafiku 1: Përbërja e Kuvendit të komunës Së Prizrenit 
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Struktura e Kuvendit të komunës dhe organeve të tij përcaktohet me Ligjin për vetëqeverisje 

lokale, sipas skemës vijuese:  

 

Grafiku 2: Struktura e Kuvendit të komunës Prizren 

Komiteti për Politikë dhe Financa është përgjegjës për shqyrtimin e të gjitha politikave, 

dokumenteve fiskale dhe financiare, planeve dhe iniciativave, duke përfshirë dokumentet e 

planifikimit strategjik, Kornizën vjetore buxhetore afatmesme, planin vjetor të prokurimit, 

rregulloren vjetore për tatimet, tarifat dhe pagesat, planin vjetor të punës për auditimin e 

brendshëm, buxhetin vjetor afatmesëm dhe çdo ndryshim të buxhetit gjatë vitit fiskal si dhe për 

marrjen e raporteve nga kryetari dhe dorëzimin e rekomandimeve në Kuvendin e Komunës.  

Plani i Punës së Kuvendit të Komunës së Prizrenit është dokument i mbështetur në Ligjin për 

Vetëqeverisje lokale, Statutin e Komunës, Rregulloren e Punës së Kuvendit dhe aktet tjera 

nënligjore, por edhe Planin komunal për zhvillim (PKZH), në mënyrë që të arritet sinergji e 

qëllimeve dhe e veprimit.  

Për t’i përmbushur detyrimet ligjore dhe për të ushtruar përgjegjësitë e përcaktuara me ligj në 

dobi të qytetarëve të Prizrenit, Plani vjetor i Kuvendit të komunës synon të ngërthejë dhe të 

parasheh aspektet e shumta të funksionimit të tij. Prandaj, plani përbëhet nga tre pjesë, të cilat 

së bashku janë pjesë përbërëse e Planit vjetor të punës:  

1. Vendimi per miratimin e planit të punës, nga Kuvendi i Komunës së Prizrenit 

2. Ky dokument narrativ, ku jepet sfondi dhe baza ligjore e punës së Kuvendit të komunës, 

qëllimet dhe pikësynimet për vitin përkatës 

3. Agjenda legjislative e Kuvendit të Komunës së Prizrenit, e dhënë në formë tabelare, 

krahas Kalendarit të takimeve dhe aktiviteteve 

 

 

2.3 Qëllimet dhe pikësynimet e Kuvendit të Komunës së Prizrenit 

Pas seancës së konsultimeve ku janë përfshirë të gjitha partitë politike të përfaqësuara në 

kuvendin e Komunës së Prizrenit, janë dakorduar qëllimet dhe pikësynimet vijuese për vitin 

2023.  

 

Qëllimi 1: Përmirësimi i efektivitetit të punës së Kuvendit të Komunës të Prizrenit  

Për t’i kontribuar këtij qëllimi, anëtarët e kuvendit të komunës kanë përcaktuar pikësynimet 

vijuese:  

Qytetarët

Kuvendi i 
komunës

Komiteti për 
politikë dhe 

financa

Komiteti për 
komunitete

Komitetet dhe 
komisionet tjera
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1. Hartimi sa më cilësor i materialit të propozuar për shqyrtim dhe miratim nga kuvendi i 

komunës. Kudo që është e mundur, dhe posaçërisht në pikat ku shqyrtohen pronat 

publike apo private, të përdoren mjete ndihmëse të konkretizimit dhe ilustrimit 

(projektorët, skicat, hartat, etj.) 

2. Shpërndarja e materialit të përgatitur me kohë, sipas dispozitave përkatëse ligjore. 

3. Mbajtja e konsultimeve më të afërta ndërmjet të gjithë akterëve për përcaktimin e pikave 

relevante për takimet e kuvendit të komunës 

4. Të kërkohet sigurimi i përkthimit cilësor për mbledhjet e kuvendit të komunës nga 

drejtoritë dhe shërbimet përkatëse të komunës. Gjithashtu, Kuvendi i komunës do të 

shqyrtojë mundësinë e përkthimit të të gjitha dokumenteve zyrtare të cilat përdoren apo 

lëshohen nga komuna, si dhe të përmbajtjes së ueb faqes në të gjitha gjuhët në përdorim 

zyrtar në komunë. Për këtë qëllim, do të bëhen përpjekje për të siguruar resurset e 

nevojshme. 

Qëllimi 2: Përmirësimi i transparencës së punës së Kuvendit të komunës të Prizrenit 

Kuvendi i komunës i Prizrenit synon të arrijë një nivel sa më të madh të transparencës së punës 

së vet, qoftë në raportin ndërmjet partive të ndryshme politike, por në veçanti në raport me 

qytetarët e komunës së Prizrenit.  

Kuvendi i komunës synon ta arrijë këtë qëllim përmes pikësynimeve vijuese:  

1. Publikon shpalljet dhe njoftimet, përmes formave të ndryshme (elektronike dhe fizike), 

si dhe mediave të ndryshme (ueb faqja, rrjetet sociale, portalet elektronike, mediat, etj.) 

lidhur me datat e mbajtjes së takimeve. Kudo që është e mundur, do të komunikohen 

edhe pikat e parapara të rendit të ditës, ndërsa vendimet dhe procesverbalet e takimeve 

publikohen në ueb faqen e komunës për qasje nga të gjithë të interesuarit.  

2. Transmetimi i drejtpërdrejtë i takimeve të kuvendit të komunës, përmes rrjeteve lokale 

të televizionit apo rrjeteve sociale, nëse lejojnë kushtet teknike.  

3. Përmes shqyrtimit adekuat, sigurohet që të gjitha informatat dhe dokumente relevante, 

që propozohen nga kryetari, të miratohet në formën e cila është më e përshtatshme për 

t’u kuptuar nga qytetarët.  

4. Kuvendi i komunës vendos dhe mirëmban dialog dhe bashkëveprim të rregullt me 

organizatat e shoqërisë civile. Për këtë qëllim, do të shqyrtohet mundësia e vendosjes 

së një mekanizmi më të rregullt të konsultimeve (takimet periodike, forumet e 

përbashkëta, etj.)  

 

Qëllimi 3: Ngritja e vazhdueshme e kapaciteteve të anëtarëve të Kuvendit të Komunës 

Për të përmbushur detyrën e vetë në shërbim të interesit publik të qytetarëve dhe arsyetuar 

besimin e dhënë nga votuesit, anëtarët e kuvendit të komunës zotohen të angazhohen për ngritje 

të vazhdueshme të kapaciteteve dhe njohurive të tyre në mënyrë që sa më mirë ta realizojnë 

këtë detyrë publike.  

Prandaj, anëtarët e kuvendit të komunës synojnë t’i ngrisin kapacitetet dhe njohuritë e tyre 

përmes pikësynimeve vijuese:  

1. Trajnimeve për tema relevante, të cilat ofrohen nga partnerët dhe bashkëpunëtorët e 

kuvendit të komunës (DEMOS, USAID, BE, GiZ, OSBE, KDI, Ec ma Ndryshe, etj.) 
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2. Vizitat studimore kuvendeve të tjera komunale por edhe kuvendeve tjera simotra jashtë 

Republikës së Kosovës, për të shkëmbyer përvoja dhe mësuar mbi praktikat më të mira 

të punës.  

3. Hartimit të raporteve, udhëzuesve dhe dokumenteve të tjera të cilat mundësojnë ruajtjen 

e kujtesës institucionale, në mënyrë që përvoja dhe dija e arritur ndër vite të mos 

pakësohet për shkak të ndryshimeve në përbërje të kuvendit si rezultat i zgjedhjeve.  

 

2.4 Përfundim 

Plani vjetor i punës së Kuvendit të Komunës, do të ndihmojë dhe lehtësojë punimet e 

mbledhjeve të Kuvendit, duke iu ofruar anëtarëve të Kuvendit këtë plan, ata do të kenë një 

pasqyrë për punët dhe aktivitetet e parapara për vitin 2023 e që kanë të bëjnë me interesat e 

qytetarëve. Gjithashtu, përcaktimi i qëllimeve dhe pikësynimeve ofron një referencë të qartë të 

matjes së përparimit në punë dhe ofron mundësinë e veprimeve korrigjuese, sipas nevojës.  

Plani parasheh mbajtjen e 10 seancave të rregullta, por mund të mbahen edhe seanca tjera 

përfshirë edhe seanca të jashtëzakonshme, siç parashihet me LVL dhe Statutin e Komunës.   

Kalendari i takimeve dhe aktiviteteve të Kuvendit të Komunës (bashkëngjitur dhe pjesë 

përbërëse e planit) përcakton orarin tentativ të mbledhjeve të Kuvendit dhe të Komitetit për 

Politikë dhe Financa. 

Kryesuesi i Kuvendit mund të mbajë takime periodike me shefat e grupeve parlamentare të 

Kuvendit, për të bashkërenditur punën e komiteteve obligative dhe funksionale dhe punën e 

Kuvendit të Komunës. 

Për realizimin e këtij Plani të punës, Kuvendi i Komunës mbështetet në shërbimin e tij 

profesional, por edhe në mbështetjen profesionale dhe administrative të departamenteve dhe 

organeve të komunës, në ndjekje të qëllimit të përbashkët në shërbim të qytetarëve.  

Përveç çështjeve dhe veprimeve të rregullta të Kuvendit të Komunës, Kuvendi i Komunës mund 

të përfshijë në program të vet edhe shqyrtimin e çështjeve të tjera, në kuadër të detyrave dhe 

kompetencave të veta. Këto çështje përfshijnë, por nuk kufizohen vetëm në: 

 Miratimin e iniciativave për bashkëpunim ndërkomunal dhe ndërkombëtar. 

 Propozime për debate dhe propozime përmbajtjesore, 

 Propozime për raportime dhe informata, 

 Peticione, 

 Pyetje të anëtarëve të Kuvendit. 

 Takime dhe konsultime publike  
 

Shtojcat:  Agjenda legjislative e Kuvendit të komunës Prizren    
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Agjenda legjislative dhe kalendari i takimeve dhe aktiviteteve të Kuvendit të Komunës së  Prizrenit 

 

 

PLANI I PUNËS SË KUVENDIT TË KOMUNËS SË PRIZRENIT PËR VITIN 2023 

SHKURT 2023 
 

 

Nr Aktet e propozuara për shqyrtim dhe miratim  

PROPOZUESI 

Muaji 

Konsultimi/dëgji

mi 

 

 
Po Jo 

1.  
Shqyrtimi i propozim - vendimeve dhe kërkesave nga 

ekzekutivi komunal;  

Kryetari i Komunës – 

Drejtoritë Komunale  

 

Shkurt 2023 
☐ ☐ 

2.  

Shqyrtimi dhe miratimi i Rregullores për vullnetarizëm . Kryetari  i Komunës 

Drejtoria për Kulturë Rini 

dhe Sport 

 

Shkurt 2023 
☐ ☐ 

3.  

Informatë rreth raportit vjetor financiar 2022. Kryetari i Komunës 

Drejtoria për buxhet dhe 

financa  

 Shkurt 2023 ☐ ☐ 

4.  

Informatë rreth gjendjes së infrastrukturës, menaxhimin e 

mbeturinave dhe furnizimin me ujë 

Kryetari i Komunës 

Drejtoria për shërbime 

publike 

Shkurt 2023  ☐ ☐ 

5.  

Shqyrtimi dhe miratimi i Rregullores për bashkëpunimin e 

komunës me fshatrat, lagjet urbane dhe vendbanimet e 

komunës 

Kryetari i Komunës 

Drejtoria për administratë 

 

Shkurt 2023 

 

☐ ☐ 

6.  

Shqyrtimi dhe miratimi i Plotësim - ndryshimit të vendimit 

për rregullimin e qytetit dhe shërbimeve komunale Nr. 

01/011-2 i datës 18.11.2004. 

 

Kryetari i Komunës 

Drejtoria e Inspektoratit 

 

Shkurt 2023 
☐ ☐ 

7.  

Shqyrtimi dhe miratimi i propozim vendimit për Formimin 

e  Komisionit për emërtimin e rrugëve dhe shesheve  

Kryetari i Komunës 

Drejtoria për Urbanizëm 

dhe Planifikim Hapësinor 

Shkurt 2023 ☐ ☐ 

8.  Raportimi në Kuvend për zbatimin e Planit Komunal Zyra për informim Shkurt 2023 ☐ ☐ 

9.  
Informatë rreth raportit të nga zyrtari për Planin e 

Integritetit  
Zyrtari përgjegjës 

 

Shkurt 2023 
☐ ☐ 



8 

 

10.  
Raporti i Këshillit të Fshatit Zym për periudhën 2018-2022 Këshilli për fshatin Zym i 

Hasit 

Shkurt 2023    

11.  
Raporti mbi Planin trevjeçar të banimit social  Kryetari i Komunës 

Drejtoria për Punë dhe 

Mirëqenie Sociale 

         Shkurt 2023   

12.  
Informatë rreth Planit të punës së Zyrës së Prokurimit Kryetari i Komunës 

Menaxheri i Zyrës së 

Prokurimit 

Shkurt 2023   

13.  
Raport rreth funksionimit të Asamblesë Komunale të 

Fëmijëve 

Kryetari i Asamblesë  

Komunale të fëmijëve 

Shkurt 2023   
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PLANI I PUNËS SË KUVENDIT TË KOMUNËS SË PRIZRENIT PËR VITIN 2023 

MARS 2023 
 

 

Nr Aktet e propozuara për shqyrtim dhe miratim  

PROPOZUESI 

Muaji 

Konsultimi/dëgji

mi 

 

 
Po Jo 

1. 
Shqyrtimi i propozim - vendimeve dhe kërkesave nga 

ekzekutivi komunal;  

Kryetari i Komunës – 

Drejtoritë Komunale  

 

Mars 2023 
☐ ☐ 

2. 

Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për 

themelimin e grupit punues për bashkësitë lokale/këshillat 

e fshatrave 

Kryetari i Komunës 

Drejtoria për administratë të 

përgjithshme 

 

 

Mars 2023 

☐ ☐ 

3. 

Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për hartimin e 

planeve rregulluese të hollësishme konform Hartës Zonale 

së Komunës së Prizrenit 

Kryetari i Komunës 

Drejtoria për Urbanizëm 

dhe Planifikim Hapësinor.  

 

Mars 2023  
☐ ☐ 

4. 
Shqyrtimi i Raportit të Punës së Zyrës së Prokurimit Kryetari i Komunës  

Zyra e Prokurimit 

  

Mars 2023 
☐ ☐ 

5. 

Raporti i Komisionit komunal të aksionarëve të 

Ekoregjionit Komisioni komunal i 

aksionarëve 

 

 

Mars 2023 

 

☐ ☐ 

6. 
Informatë rreth raportit të punës të Zyrës -njësisë për 

barazi gjinore dhe të drejtat e fëmijëve 

Zyra- njësia për barazi 

gjinore 

 

Mars 2023 
☐ ☐ 

7. 
Informatë rreth Raportit të punës së Zyrës për integrime 

evropiane 

Zyra komunale për 

integrime evropiane 

 

Mars 2023 
☐ ☐ 

8. 

Shqyrtimi dhe miratimi i Strategjisë komunale për personat 

me aftësi të kufizuara.  

Kryetari Komunës 

Drejtoria e Punës dhe 

Mirëqenies Sociale 

Mars 2023 ☐ ☐ 

9. 
 

 
 ☐ ☐ 

     10.    ☐ ☐ 

14.     ☐ ☐ 

15.     ☐ ☐ 
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PLANI I PUNËS SË KUVENDIT TË KOMUNËS SË PRIZRENIT PËR VITIN 2023 

PRILL 2023 
 

Nr Aktet e propozuara për shqyrtim dhe miratim  

PROPOZUESI 

Muaji 

Konsultimi/dëgji

mi 

 

 
Po Jo 

1.  
Shqyrtimi i propozim - vendimeve dhe kërkesave nga 

ekzekutivi komunal;  

Kryetari i Komunës – 

Drejtoritë Komunale  

 

Prill 2023 
☐ ☐ 

2.  
Shqyrtimi dhe miratimi i Rregullores e për transparencë 

komunale 

Zyra për informim/Zyra e 

Kryetarit 

Prill 2023  ☐ ☐ 

3.  

Informatë rreth Raportit financiar janar – mars 2023 Kryetari i Komunës  

Drejtoria për Buxhet dhe 

Financa 

 

Prill 2023 
☐ ☐ 

4.  

Informatë për vlerësimin e Planit Zhvillimor Komunal  

(PZHK-së) 

Kryetari i Komunës  

Drejtoria për Urbanizëm 

dhe Planifikim Hapsinor 

 

Prill 2023 
☐ ☐ 

5.  

Hartimi i Planit Zhvillimor Komunal 2023-2030 Kryetari i Komunës  

Drejtoria për Urbanizëm 

dhe Planifikim Hapsinor 

 

Prill 2023 
☐ ☐ 

6.     ☐ ☐ 

7.     ☐ ☐ 

8.     ☐ ☐ 

9.  
 

 
 ☐ ☐ 

10.     ☐ ☐ 

11.     ☐ ☐ 

12.     ☐ ☐ 
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PLANI I PUNËS SË KUVENDIT TË KOMUNËS SË PRIZRENIT PËR VITIN 2023 

MAJ 2023 
 

Nr Aktet e propozuara për shqyrtim dhe miratim  

PROPOZUESI 

Muaji 

Konsultimi/dëgji

mi 

 

 
Po Jo 

1.  
Shqyrtimi i propozim - vendimeve dhe kërkesave nga 

ekzekutivi komunal;  

Kryetari i Komunës – 

Drejtoritë Komunale  

 

Maj 2023 
☐ ☐ 

2.  
Shqyrtimi dhe miratimi i Planit Zhvillimor të Arsimit 

2023-2025  

Kryetari i Komunës- 

Drejtoria e Arsimit dhe 

Shkencës 

 

Maj 2023 
☐ ☐ 

3.  

Plani i Veprimit për Komunitetin jo shumicë 2023-2025 Kryetari i Komunës- 

Zyra për Komunitete dhe 

Kthim 

Maj 2023 ☐ ☐ 

4.  

Shqyrtimi dhe miratimi i plotësimit dhe ndryshimit të 

rregullores për përdorimin e gjuhëve 

Kryetari i Komunës- 

Zyra për Komunitete dhe 

Kthim 

Maj 2023 ☐ ☐ 

5.     ☐ ☐ 

6.     ☐ ☐ 

7.     ☐ ☐ 

8.     ☐ ☐ 

9.  
 

 
 ☐ ☐ 

10.     ☐ ☐ 
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PLANI I PUNËS SË KUVENDIT TË KOMUNËS SË PRIZRENIT PËR VITIN 2023 

QERSHOR 2023 
 

 

Nr Aktet e propozuara për shqyrtim dhe miratim  
PROPOZUESI 

 

Muaji 

 

Konsultimi / 

dëgjimi 

 Po Jo 

1.  
Shqyrtimi i propozim - vendimeve dhe kërkesave nga 

ekzekutivi komunal;  

Kryetari i Komunës – 

Drejtoritë Komunale 

 

Qershor 2023 
☐ ☐ 

2.  
Raporti i Kryetarit për gjashtëmujorin e parë të punës  

Kryetari i komunës 
 

Qershor 2023 
☐ ☐ 

3.  
Informatë rreth raportit të performancës komunale për vitin  

2022 

Kryetari i komunës 

Koordinatori për 

performancë 

Qershor 2023 

 
☐ ☐ 

4.  
Shqyrtimi dhe miratimi i propozim vendimit për rishikimin e 

buxhetit 2023 

Kryetari i Komunës  

Drejtoria për Buxhet dhe 

Financa 

Qershor 2023 ☐ ☐ 

5.  
Dëgjimi buxhetor për KAB 2024 - 2026 Kryetari i Komunës  

Drejtoria për Buxhet dhe 

Financa 

Qershor 2023 ☐ ☐ 

6.  
Raporti i Këshillit të Fshatit Zym për periudhën janar – 

qershor 

Këshillit i fshatit Zym i 

Hasit 

Qershor 2023 ☐ ☐ 

7.    Qershor 2023 ☐ ☒ 

8.  
Informatë gjashtëmujore e punës së Këshillit të Qendrës 

Historike të Prizrenit 
Këshilli i Qendrës Historike 

Qershor 2023 ☐ ☐ 

9.  
Shqyrtimi dhe miratimi i Kornizës Afatmesme Buxhetore 

(KAB) 2024-2026. 

Kryetari i Komunës  

Drejtoria për Buxhet dhe 

Financa 

Qershor 2023 ☐ ☐ 

10.     ☐ ☐ 
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PLANI I PUNËS SË KUVENDIT TË KOMUNËS SË PRIZRENIT PËR VITIN 2023 

KORRIK 2023 
 

 

 

Nr Aktet e propozuara për shqyrtim dhe miratim  
PROPOZUESI 

 

Muaji 

 

Konsultimi / 

dëgjimi 

 Po Jo 

1.  
Shqyrtimi i propozim vendimeve dhe kërkesave nga 

ekzekutivi komunal 
Kryetari i Komunës, Drejtoritë 

komunale 
 

Korrik 2023 
☐ ☐ 

2.  
Informatë rreth raportit financiar janar – qershor 2023 Kryetari i Komunës  

Drejtoria për Buxhet dhe 

Financa 

 

Korrik 2023 
☒ ☐ 

3.  
Raporti i Zyrës së personelit për periudhën janar – qershor 

2023 

Kryetari i Komunës  

Zyra e Personelit 

 

Korrik 2023 
☒ ☐ 

4.  
Informatë dhe përfundimit të vitit shkollor Kryetari i Komunës 

Drejtoria e Arsimit dhe 

Shkencës 

 

Korrik 2023 
☐ ☐ 

5.  
 

 
 ☐ ☐ 

6.  
 

 
 

 
☐ ☐ 

7.     ☐ ☐ 

8.     ☐ ☐ 

9.     ☐ ☐ 

10.     ☐ ☐ 

11.     ☐ ☐ 

12.     ☐ ☐ 
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PLANI I PUNËS SË KUVENDIT TË KOMUNËS SË PRIZRENIT PËR VITIN 2023 

GUSHT 2023 
 

Nr Aktet e propozuara për shqyrtim dhe miratim 
PROPOZUESI 

 

Muaji 

 

Konsultimi / 

dëgjimi 

 Po Jo 

1.  PUSHIM  
 

☐ ☐ 

2.  
 

 
 ☐ ☐ 

3.     ☐ ☐ 

4.     ☐ ☐ 

5.     ☐ ☐ 

6.     ☐ ☐ 

7.     ☐ ☐ 

8.     ☐ ☐ 

9.  
 

 
 ☐ ☐ 

10.     ☐ ☐ 

11.     ☐ ☐ 

12.     ☐ ☐ 
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PLANI I PUNËS SË KUVENDIT TË KOMUNËS SË PRIZRENIT PËR VITIN 2023 

SHTATOR 2023 
 

Nr Aktet e propozuara për shqyrtim dhe miratim  
PROPOZUESI 

 

Muaji 

 

Konsultimi / 

dëgjimi 

 Po Jo 

1.  
Shqyrtimi i propozim vendimeve dhe kërkesave nga 

ekzekutivi komunal 

Kryetari i Komunës - 

Drejtoritë komunale 

 

Shtator 2023 
☐ ☐ 

2.  

Shqyrtimi dhe miratimi i propozim- buxhetit komunal për 

vitet 2024 si dhe parashikimi për vitet 2025 dhe 2026 

Kryetari i Komunës  

Drejtoria për Financa dhe 

Ekonomi 

Shtator 2023 

 
☒ ☐ 

3.  

Shqyrtimi dhe miratimi i propozim vendimit për caktimin e 

normave tatimore për tatimin në pronën e paluajtshme për 

vitin 2024. 

Drejtoria për Buxhet dhe 

Financa 

 

Shtator 2023  
☐ ☐ 

4.  
Informatë për fillimin te vitit shkollor Drejtoria e Arsimit dhe 

Shkencës 

Shtator 2023 

 
☐ ☐ 

5.  
Diskutim rreth raportit të Zyrës Kombëtare të Auditimit për 

vitin 2022 si dhe plani i veprimit 

Kryetari i Komunës Zyra e 

Auditimit  

 

Shtator 2023 
☐ ☐ 

6.  
 Informatë rreth raportit të Zyrës së Auditimit të Brendshëm Kryetari i Komunës Zyra e 

Auditimit të brendshëm 

 

Shtator 2023 
☐ ☐ 

7.  
 

 
 

 
☐ ☐ 

8.      ☐ ☐ 

9.     ☐ ☐ 

10.     ☐ ☐ 

11.     ☐ ☐ 

12.     ☐ ☐ 
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PLANI I PUNËS SË KUVENDIT TË KOMUNËS SË PRIZRENIT PËR VITIN 2023 

TETOR 2023 
 

Nr Aktet e propozuara për shqyrtim dhe miratim  
PROPOZUESI 

 

Muaji 

 

Konsultimi / 

dëgjimi 

 Po Jo 

1. 
Shqyrtimi i propozim vendimeve dhe kërkesave nga 

ekzekutivi komunal 

Kryetari i Komunës - 

Drejtoritë komunale 

 

Tetor 2023 
☐ ☐ 

2. 
Informatë rreth raportit financiar janar – shtator 2023  Drejtoria për Buxhet dhe 

Financa 

 

Tetor 2023 
☒ ☐ 

3. 

Shqyrtimi dhe miratimi i projekt rregullores për parkingje Kryetari i Komunës –

Drejtoria për Shërbime 

Publike 

 

Tetor 2023 
☐ ☐ 

4. 
 

 
 

 
☐ ☐ 

5. 
 

 
 

 
☐ ☐ 

6. 
  

 
 

 
☐ ☐ 

7. 
 

 
 

 
☐ ☐ 

8.     ☐ ☐ 

9.    ☐ ☐ 

10.      
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PLANI I PUNËS SË KUVENDIT TË KOMUNËS SË PRIZRENIT PËR VITIN 2023 

NËNTOR 2023 

 

 

 

Nr Aktet e propozuara për shqyrtim dhe miratim  
PROPOZUESI 

 

Muaji 

 

Konsultimi / 

dëgjimi 

 Po Jo 

1. 
Shqyrtimi i propozim vendimeve dhe kërkesave nga 

ekzekutivi komunal 

Kryetari i Komunës - 

Drejtoritë komunale 

 

Nëntor 2023 
☐ ☐ 

2. 

Informatë mbi ndarjen e subvencioneve nga Drejtoria e 

Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, për vitin 2023. 

Kryetari i Komunës - 

Drejtoria e Bujqësisë dhe 

Zhvillimit Rural 

 

Nëntor 2023 
☒ ☐ 

3. 

Informatë mbi ndarjen e subvencioneve nga Drejtoria e 

Turizmit dhe Zhvillimit Ekonomik, për vitin 2023. 

Kryetari i Komunës - 

Drejtoria e Turizmit dhe 

Zhvillimit Ekonomik 

 

Nëntor 2023 
☐ ☐ 

4. 

Informatë mbi ndarjen e subvencioneve dhe ndihmave nga 

Drejtoria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, për vitin 2023. 

Kryetari i Komunës - 

Drejtoria e Punës dhe 

Mirëqenies Sociale 

 

Nëntor 2023 
☐ ☐ 

5. 
 

 
 

 
☐ ☐ 

6. 
  

 
 

 
☐ ☐ 

7. 
 

 
 

 
☐ ☐ 

8.     ☐ ☐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nr Aktet e propozuara pdr shqyrtim dhe miratim
PIIOPoT,U ESI

Muaji
Konsultimi/

d[giimi
Iro Jo

I
Shqyrtimi i propozim vendimeve dhe kerkesave nga
ekzekutivi komunal

Kryctari i Komunes -
Dre.itorite komunalc Dhietor 2023

tr tr

1 Informat€ pdr raportin e punes te Kuvendit td Komun€s p6r
vitin 2023, si dhe miratimi i plan it te punes per vitin 2024;

Kryesuesja e Kuvcndit te
Komunes

Dh.letor 2023 x tr

')
Raporti pdr gjasht€mujorin e dytE te Kryetarit tE Komunes

Kryetari i Komunes
Dhjetor 2023

.l Miratimi i Planit te Punds se Kryetarit te KomunEs 2024
Kryetari i KomunEs

Dhjetor 2023
tr n

Raporti i Komisionit per emdrtimin e rrugeve dhe shesheve
Komisioni

Dhjetor 2023
n

(r

Informat€ rreth raporteve te punes per vitin 2023 te
komiteteve dhe komisioneve te themeluara nga Kuvendi i
KomunEs

Konritctct dhc Korrr isionct Dhjetor 2023

1
l{aporti i Zyres pi:r korlunitcte dhe kthim pcr vitin 202.i Kryetari i Komunes - Zyra

pEr komunitete dhe kthim
Dhjetor 2023 tr D

8

9

Inlorrnate rreth raportit te punes tC PErlirqdsucsit ligjor te

komun€s p0r- 207)
Kryetari i Komunes -

P6rfaq€suesi ligior
I)h.ictor 2023 tr tr

tr tr

10.

PLANI I PUNiiS Sii KUVENDIT TE KOMUNES Sii PRIZITENIT PiiR VITIN 2023
DHJETOII,2023

Shdnim zyrtar ky plan i punds 6sht0 miratuar m0 26 janar 2023, nE mblcdhjcn e mbajtur tE Kuvendit td Komun0s.

/, .iacK
n

.i
cndit

rys

I8

tr tr

5

A
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Republika Kosovo
Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti

OpStina Prizrcn
OpStina Prizren - Prizreo Belcdiycsi

****

*

**

Skup5tina OpStine
Ilr.001/0ll -16411
Dana: 26 Januar 2023

Na osnovu dlana 12. stav 2. tadka d idlana 40. stav l. i2. tadka d Zakona o lokalnoj
samoupravi, dlana 25. stav l. tadka d i dlana 27. stav l. Statuta opStine Prizren, Skup5tina
opStine Prizren, na sastanku odrZanom 26 Januar 2023, usvojila ovaj:

ODLUKA
O USVAJANJU PLANA RADA SKUPSTINE OPSTINE

ZA2023 GODINTI

e lan I

Usvaja se Plan Rada SkupStine op5tine Prizren za 2023. Ovim planom rada utvrcluju se: ciljevi
skup5tine op5tine, kalendar sastanaka i aktivnosti i ake koj i se predlaZu za ruzma:ranje,
diskusiju i usvajanje tokom 2023. godine (zakonodavni program).

Clan 2

Pored meseca predvicleni ovim Planom rada, SkupStina Opstine moZe odrZati i druge sastanke,
ukoliko se za to ukaLe potreba, shodno postupcima predvideni zakonima na snazi.

Clan 3

Op5tinski akti i predlozi koji 6e biti razmotreni na sednicama SkupStine opStine godinu 2023
godine dati su u Aneksu "Zakonodavni program SkupStine op5tine".

ilan 4

Za sprovodenje ove odluke staraju se: Predsedaju6a SkupStine Op5tine, gradonadelnik
Op5tine, direktori opStinskih odeljenja, i svi subjekti koj i su uktjudeni u ovaj Plan.

Clan 5

Ova odluka stupa na snagu kada se ispune uslovi iz dlana 81. ZLSU-a i biie objavlien na

op5tinskoj veb stranici.

u6a SkupStine
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2.  Ciljevi i objektivi Skupštine opštine Prizren 

2.1 Uvod 

Skupština opštine je najviši organ u opštini koju neposredno biraju građani i funkcioniše u 

skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi, Statutom i drugim podzakonskim aktima. 

Skupština opštine ima isključivu odgovornost za sledeća pitanja (član 40.2, LVL): 

- Statut i Poslovnik o radu, opštinske pravilnike i njihovo usvajanje, amandman i 

ukidanje;  

- Usvajanje budžeta i planova investicija;  

- Usvajanje drugih finansijskih pitanja, rezervisanih za Skupštinu prema statutu ili 

Poslovniku o radu;  

- Godišnji plan rada i godišnji izveštaj;  

- Uspostaviti komisije potrebne u skladu sa zakonom;  

- Nivo tarifa i naplata;  

- Kreiranje i korišćenje simbola, ukrasa i počasnih zvanja opštine, u skladu sa važećim 

zakonom;  

- Imenovanje i preimenovanje puteva, ulica i drugih javnih mesta;  

- Postizanje međuopštinskih i opštinskih sporazuma;  

- Donošenje odluka o pridruživanju predstavničkim udruženjima opština Republike 

Kosovo; i  

- Ostalih obaveza predviđeni zakonom.  

 

Za donošenje odluka o specifičnim pitanjima, Skupština opštine može preneti svoja ovlašćenja 

na stalne komisije Skupštine opštine ili na gradonačelnika opštine (40,3). 

2.2 Struktura i sastav Skupštine opštine Prizren 

Aktuelno zakonodavstvo Skupštine opštine Prizren izabrano je na lokalnim izborima u 

novembru 2021. godine. Trenutni sastav Skupštine opštine Prizren je sledeći: 

 

Grafikon 1: Sastav Skupštine opštine Prizren 
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Struktura Skupštine opštine i njenih tela utvrđena je Zakonom o lokalnoj samoupravi, po 

sledećoj šemi:  

 

Grafikon 2: Struktura Skupštine opštine Prizren 

Komitet za politiku i finansije odgovoran je za razmatranje svih politika, fiskalnih i finansijskih 

dokumenata, planova i inicijativa, uklјučujući dokumente strateškog planiranja, srednjoročni 

godišnji budžetski okvir, godišnji plan nabavki, godišnju regulativu o porezima, naknadama i 

plaćanjima, godišnji plan rad za unutrašnju reviziju, srednjoročni budžetski okvir i sve promene 

u budžetu tokom fiskalne godine, kao i primanje izvještaja od predsedavajućeg i podnošenje 

preporuka Skupštini opštine.  

Plan rada Skupštine opštine Prizren je dokument koji je podržan Zakonom o lokalnoj 

samoupravi, Statutom opštine, Poslovnikom o radu Skupštine i drugim podzakonskim aktima, 

ali i sa Opštinskim razvojnim planom (NPD) kako bi se postigla sinergija cilјeva i akcija.  

Da bi ispunio zakonske obaveze i izvršio odgovornosti utvrđene zakonom u korist građana 

Prizrena, Godišnji plan Skupštine opštine ima za cilј da uklјuči i predvidi mnoge aspekte 

njegovog funkcionisanja. Zbog toga se plan sastoji od tri dela, koji zajedno čine sastavni dio 

Godišnjeg plana rada:  

1. Odluka o usvajanju Plana rada, od Skupštine opštine Prizren 

2. Ovaj narativni dokument, koji daje pozadinu i pravnu osnovu za rad Skupštine opštine, 

cilјeve i objektive za odgovarajuću godinu 

3. Zakonodavna agenda Skupštine opštine Prizren, predstavlјena u tabelarnom obliku, 

pored Kalendara sastanaka i aktivnosti 

 

 

2.3 Ciljevi i objektivi Skupštine opštine Prizren 

Nakon konsultacije sa svim političkim partijama koje su bile predstavlјene u Skupštini opštine 

Prizren, dogovoreni su sledeći cilјevi za 2023. godinu.  

 

Cilј 1: Pobolјšati efikasnost rada Skupštine opštine Prizren  

Za ostvarenje tog cilja, članovi Skupštine opštine su definisali sledeće objektive:  

Građani;

Skupština 
Kosova

Komitet за 
политику и 
финансије

Комитет за 
заједнице

Drugi komiteti i 
komisije
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1. Što kvalitetnija izrada materijala predloženog za razmatranje i odobrenje Skupštine 

opštine. Gde god je moguće, a naročito u tačkama na kojima se razmatraju javna ili 

privatna svojina, koristiti konkretna i ilustrativna pomagala (projektore, skice, karte itd) 

2. Pravovremena isporuka pripremlјenog materijala, u skladu sa relevantnim zakonskim 

odredbama. 

3. Održavanje bliže konsultacije između svih učesnika u određivanju relevantnih tačaka 

za sastanke skupštine opštine 

4. Tražiti obezbeđivanje kvalitetnog prevođenja za sastanke skupštine opštine od 

relevantnih opštinskih odeljenja i službi. Takođe, Skupština opštine razmatraće 

mogućnost prevođenja svih službenih dokumenata koji opština koristi ili izdaje, kao i 

sadržaj veb stranice na svim jezicima za službenu upotrebu u opštini. U tom cilјu, će se 

uložiti napori da se obezbede neophodni resursi. 

Cilј 2: Pobolјšati transparentnost rada Skupštine opštine Prizren 

Skupština opštine Prizren ima za cilј da postigne veći stepen transparentnosti svog rada, bilo u 

odnosu između različitih političkih partija, a naročito u odnosu na građane opštine Prizren.  

Skupština opštine namerava da ostvari ovaj cilј putem sledećih objektiva:  

1. Objavlјuje oglase i obaveštenja putem različitih oblika (elektronskih i fizičkih), kao i 

različitih medija (veb stranica, društvene mreže, elektronski portali, mediji, itd.) U vezi 

sa datumima sastanaka. Kad god je to moguće, predviđene tačke dnevnog reda biće 

dostavlјene, kao i odluke i zapisnici sa sastanaka objavlјuju se na opštinskoj veb stranici 

za pristup svih zainteresovanih.  

2. Prenos uživo sastanka skupština opština, putem lokalnih televizijskih mreža ili 

društvenih mreža, ako tehnički uslovi to dozvole.  

3. Kroz adekvatno razmatranje, sve relevantne informacije i dokumenti koje predlaže 

gradonačelnik, usvajaju se u obliku koja je najprikladnija za građane da razumeju.  

4. Skupština opštine odlučuje i održava redovan dijalog i interakciju sa organizacijama 

civilnog društva. U tom cilјu, razmotriće se mogućnost uspostavlјanja redovnijeg 

mehanizma konsultacija (periodični sastanci, zajednički forumi, itd.).  

 

Cilј 3: Kontinuirano jačanje kapaciteta članova skupštine opštine 

Da bi ispunio svoj zadatak u službi javnog interesa građana i opravdava poverenje birača, 

članovi skupštine opštine se obavezuju da se angažuju na kontinuiranoj izgradnji kapaciteta i 

znanja kako bi najbolјe ostvarili ovaj javni zadatak.  

Zato, članovi Skupštine opštine nameravaju povećati svoje kapacitete i znanje kroz slјedećih 

objektiva:  

1. Obuka o relevantnim temama koje pružaju partneri i saradnici Skupštine opštine 

(DEMOS, USAID, EU, GiZ, OEBS, KDI, Ec ma Ndryshe itd.) 

2. Studijske posete drugim opštinskim skupštinama, kao i drugim sestrinskim skupštinama 

izvan Republike Kosovo radi razmene iskustava i saznanja o najbolјim radnim 

praksama.  
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3. Izrade izveštaja, smernica i drugih dokumenata koji omogućavaju očuvanje 

institucionalne memorije tako da iskustvo i znanje postignuto tokom godina ne bude 

smanjeno zbog promena u sastavu skupštine kao rezultat izbora.  

 

2.4 Zaklјučak 

Godišnji plan rada Skupštine opštine će pomoći i olakšati sastanake Skupštine. Usvajanje ovog 

plana pružiće članovima pregled rada i aktivnosti predviđenih za 2023. godinu, u interesu 

građana. Takođe, definicija aktivnosti i cilјeva daju jasnu referencu za merenje napretka rada i 

pruža mogućnost korektivnih mera po potrebi.  

Plan predviđa održavanje 10 redovnih sednica, ali se mogu održavati i druge sednice, 

uklјučujući i vanredne sednice, kako je predviđeno ZLS i Statutom Opštiine.   

Kalendar sastanaka i aktivnosti Skupštine opštine (priložen i sastavni deo plana) određuje 

okvirni raspored skupštinskih sastanaka i komiteta za politiku i finansije. 

Predsedavajući Skupštine može održati redovne sastanke sa šefovima parlamentarnih grupa, da 

koordinira rad obaveznih i funkcionalnih odbora i rad Skupštine opštine. 

Za sprovođenje ovog Plana rada, skupština opštine se oslanja na svoju profesionalnu službu, ali 

i na stručnu i administrativnu podršku odelјenja i organa opštine, u cilјu ostvarivanja 

zajedničkog cilјa u službi građana.  

Pored pitanja i redovnih dela Skupštine opštine, Skupština opštine može u svoj program 

uklјučiti i razmatranje drugih pitanja u okviru svojih dužnosti i nadležnosti. Ova pitanja 

uklјučuju, ali nisu ograničena na: 

 Usvajanje inicijativa za međuopštinsku i međunarodnu saradnju. 

 Predloge za rasprave i značajne predloge, 

 Predlozi za izvještavanje i informacije, 

 Peticije, 

 Pitanja članova Skupštine. 

 Javni sastanci i konsultacije  
 

Prilozi:  Zakonodavna agenda Skupštine opštine Prizren    
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Zakonodavna agenda i kalendar sastanaka i aktivnosti Skupštine opštine Prizren 

 

 

PLAN RADA SKUPŠTINE OPŠTINE PRIZREN 2023 GODINU 

FEBRUAR, 2023. 
 

 

 

Br. Akti predloženi za razmatranje i usvajanje  

Predlagač 

Mesec 

Konsultacije/ras

prava 

 

 
Da Ne 

1.  
Razmatranje predloga - odluka i zahteva od opštinskih 

izvršnih organa;  

Gradonačelnik – opštinski 

direktorijat   

 

Februar 2023 
☐ ☐ 

2.  

Razmatranje i usvajanje Uredbe o voluntarizmu. Gradonačelnik 

Direktorijat za kulturu 

omladinu i sport 

 

Februar 2023 
☐ ☐ 

3.  

Informacija o godišnjem finansijskom izveštaju za 2022. Gradonačelnik 

Direktorijat za budžet i 

finansije  

 Februar 2023 ☐ ☐ 

4.  
Informacije o stanju infrastrukture, upravlјanja otpadom i 

vodosnabdevanja 

Gradonačelnik 

Direktorijat za javne službe 

Februar 2023  ☐ ☐ 

5.  

Razmatranje i usvajanje Uredbe o saradnji opštine sa 

selima, gradskim kvartovima i naseljima opštine 
Gradonačelnik 

Direktorijat za upravu 

 

Februar 2023 

 

☐ ☐ 

6.  

Razmatranje i usvajanje Dopune - izmene odluke o 

uređenju gradskih i opštinskih službi br. 01/011-2 od 

18.11.2004. 

 

Gradonačelnik 

Direktorijat Inspektorata 

 

Februar 2023 
☐ ☐ 

7.  

Razmatranje i usvajanje nacrta odluke o osnovanju 

Komisije za imenovanje ulica i trgova  

Gradonačelnik 

Direktorijat za urbanizam i 

prostorno planiranje 

Februar 2023 ☐ ☐ 

8.  
Informacija o izveštaju službenika Plana integriteta  

Odgovorni službenik 
 

Februar 2023 
☐ ☐ 

9.  Izveštaj Saveta sela Zjum za period 2018-2022 Savet Sela Zjum i Has Februar 2023  ☐ ☐ 
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10.  
Izveštaj o trogodišnjem planu socijalnog stanovanja  Gradonačelnik 

Direktorijat za rad i 

socijalno staranje 

 

 

Februar 2023 

  

11.  
Informacija o planu rada Kancelarije za nabavke Gradonačelnik 

Menadžer Kancelarije za 

nabavke 

Februar 2023   

12.  
Izveštaj o funkcionisanju Dečije Skupštine opštine  Predsednik Dečije skupštine 

Opštine   

Februar 2023   
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PLAN RADA SKUPŠTINE OPŠTINE PRIZREN 2023 GODINU 

MART, 2023. 
 

 

Br. Akti predloženi za razmatranje i usvajanje  

Predlagač 

Mesec 

Konsultacije/ras

prava 

 

 
Da Ne 

1 
Razmatranje predloga - odluka i zahteva od opštinskih 

izvršnih organa;  

Gradonačelnik – opštinski 

direktorijati  

 

Mart, 2023. 
☐ ☐ 

2 

Razmatranje i usvajanje nacrta - odluke za formiranje 

radne grupe za mesne zajednice/seoske savete 

Gradonačelnik 

Direktorijat za Opštu 

Administraciju 

 

 

Mart, 2023. 

☐ ☐ 

3 

Razmatranje i usvajanje predloga-odluke za izradu 

detaljnih regulacionih planova u skladu sa Zonskom 

mapom Opštine Prizren 

Gradonačelnik 

Direktorijat za Urbanizam i 

Prostorno Planiranje.  

 

Mart, 2023.  
☐ ☐ 

4 
Pretres Izveštaja o Radu Kancelarije za nabavke Gradonačelnik  

Kancelarija za nabavke 

  

Mart, 2023. 
☐ ☐ 

5 

Izveštaj Opštinske komisije akcionara Ekoregiona 

Opštinska komisija 

akcionara 

 

 

Mart, 2023. 

 

☐ ☐ 

6 
Izveštaj o radu Kancelarije – jedinice za rodnu 

ravnopravnost i prava deteta 

Kancelarija – jedinica za 

rodnu ravnopravnost 

 

Mart, 2023. 
☐ ☐ 

7 
Izveštaj o radu Kancelarije za evropske integracije Opštinska kancelarije za 

evropske integracije 

 

Mart, 2023. 
☐ ☐ 

8 

Razmatranje i usvajanje opštinske strategije za osobe sa 

invaliditetom. 

Gradonačelnik 

Direktorijat za rad i 

socijalno staranje 

Mart, 2023. ☐ ☐ 

9 
 

 
 ☐ ☐ 

10    ☐ ☐ 

11    ☐ ☐ 
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PLAN RADA SKUPŠTINE OPŠTINE PRIZREN 2023 GODINU 

APRIL, 2023. 
 

Br. Akti predloženi za razmatranje i usvajanje  

Predlagač 

Mesec 

Konsultacije/ras

prava 

 

 
Da Ne 

1.  
Razmatranje predloga - odluka i zahteva od opštinskih 

izvršnih organa;  

Gradonačelnik – opštinski 

direktorijati   

 

April 2023 
☐ ☐ 

2.  

Razmatranje i usvajanje Uredbe o transparentnosti opština Kancelarija za 

informisanje/Kabinet 

predsednika 

April 2023  ☐ ☐ 

3.  

Informacija o finansijskom izveštaju januar - mart 2023 Gradonačelnik  

Direktorijat za budžet i 

finansije 

 

April 2023 
☐ ☐ 

4.  

Informacija o procenjivanju Opštinskog Razvojnog Plana 

(ORP) 

Gradonačelnik  

Direktorijat za Urbanizam i 

Prostorno Planiranje 

 

 

April 2023 
☐ ☐ 

5.  

Izrada Razvojnog Plana Opštine 2023-2030 Gradonačelnik  

Direktorijat za Urbanizam i 

Prostorno Planiranje 

 

 

April 2023 
☐ ☐ 

6.     ☐ ☐ 

7.     ☐ ☐ 

8.     ☐ ☐ 

9.  
 

 
 ☐ ☐ 

10.     ☐ ☐ 

11.     ☐ ☐ 

 

 



11 

 

 

PLAN RADA SKUPŠTINE OPŠTINE PRIZREN 2023 GODINU 

MAJ 2023. 
 

Br. Akti predloženi za razmatranje i usvajanje  

Predlagač 

Mesec 

Konsultacije/ras

prava 

 

 
Da Ne 

1.  
Razmatranje predloga - odluka i zahteva od opštinskih 

izvršnih organa;  

Gradonačelnik – opštinski 

direktorijati   

 

Maj 2023. 
☐ ☐ 

2.  
Razmatranje i usvajanje Razvojnog Plana Obrazovanja 

2023-2025  

Gradonačelnik 

Direktorijat za obrazovanje i 

nauku 

 

Maj 2023. 
☐ ☐ 

3.  

Plan Delovanja za Manjinsku Zajednicu 2023-2025 Gradonačelnik 

Kancelarija za Zajednice i 

Povratak 

 

 ☐ ☐ 

4.  

Razmatranje i usvajanje dopune i izmene pravilnika za 

korišćenje jezika  

Gradonačelnik 

Kancelarija za Zajednice i 

Povratak 

 

 

 ☐ ☐ 

5.     ☐ ☐ 

6.     ☐ ☐ 

7.     ☐ ☐ 

8.     ☐ ☐ 

9.  
 

 
 ☐ ☐ 

10.     ☐ ☐ 

11.     ☐ ☐ 

12.     ☐ ☐ 
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PLAN RADA SKUPŠTINE OPŠTINE PRIZREN 2023 GODINU 

Jun 2023. 
 

 

Br. Akti predloženi za razmatranje i usvajanje  
Predlagač 

 

Mesec 

 

Konsultacije/ras

prava 

 Da Ne 

1.  
Razmatranje predloga - odluka i zahteva od opštinskih 

izvršnih organa;  

Gradonačelnik – opštinski 

direktorijat  

 

Jun 2023. 
☐ ☐ 

2.  
Šestomesečni izveštaja rada Gradonačelnika  

Gradonačelnik 
 

Jun 2023. 
☐ ☐ 

3.  
Informacija o Izveštaju o opštinskom učinku za 2022. godinu Gradonačelnik 

Koordinator učinka 

Jun 2023. 

 
☐ ☐ 

4.  
Razmatranje i usvajanje nacrta odluke za razmatranje 

budžeta 2023 

Gradonačelnik  

Direktorijat za budžet i 

finansije 

Jun 2023. ☐ ☐ 

5.  
Budžetsko saslušanje za Srednjoročnom budžetskom okviru 

2024 - 2026 

Gradonačelnik  

Direktorijat za budžet i 

finansije 

Jun 2023. ☐ ☐ 

6.  Izveštaj Saveta sela Zim za period januar – jun Savet sela Zjum i Has Jun 2023. ☐ ☐ 

7.  
Šestomesečna informacija o radu Saveta istorijskog centra 

Prizrena 
Savet istorijskog centra 

Jun 2023. ☐ ☐ 

8.  
Pregled i odobrenje Srednjoročnog budžetskog okvira 

(MAF) za 2024-2026. 

Gradonačelnik  

Direktorijat za budžet i 

finansije 

Jun 2023. ☐ ☐ 

9.     ☐ ☐ 
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PLAN RADA SKUPŠTINE OPŠTINE PRIZREN 2023 GODINU 

Jul 2023. 
 

 

 

Br. Akti predloženi za razmatranje i usvajanje  
Predlagač 

 

Mesec 

 

Konsultacije/ras

prava 

 Da Ne 

1.  
Razmatranje predloga, odluka i zahteva od opštinskih 

izvršnih organa 
Gradonačelnik, opštinski 

direktorijati 
 

Jul 2023. 
☐ ☐ 

2.  
Informacije o finansijskom izveštaju za januar - jun 2023 Gradonačelnik  

Direktorijat za budžet i 

finansije 

 

Jul 2023. 
☒ ☐ 

3.  
Izveštaj Kancelarije za osoblje za period januar - jun 2023. 

godine 

Gradonačelnik  

Kancelarija osoblja 

 

Jul 2023. 
☒ ☐ 

4.  
Informacija o završetku školske godine Gradonačelnik 

Direktorijat za obrazovanje i 

nauku 

 

Jul 2023. 
☐ ☐ 

5.  
 

 
 ☐ ☐ 

6.  
 

 
 

 
☐ ☐ 

7.     ☐ ☐ 

8.     ☐ ☐ 

9.     ☐ ☐ 

10.     ☐ ☐ 

11.     ☐ ☐ 

12.     ☐ ☐ 
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PLAN RADA SKUPŠTINE OPŠTINE PRIZREN 2023 GODINU 

Avgust 2023 
 

Br. Akti predloženi za razmatranje i usvajanje 
Predlagač 

 

Mesec 

 

Konsultacije/ras

prava 

 Da Ne 

1.  ODMOR  
 

☐ ☐ 

2.  
 

 
 ☐ ☐ 

3.     ☐ ☐ 

4.     ☐ ☐ 

5.     ☐ ☐ 

6.     ☐ ☐ 

7.     ☐ ☐ 

8.     ☐ ☐ 

9.  
 

 
 ☐ ☐ 

10.     ☐ ☐ 

11.     ☐ ☐ 

12.     ☐ ☐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

 

PLAN RADA SKUPŠTINE OPŠTINE PRIZREN 2023 GODINU 

September 2023 
 

Br. Akti predloženi za razmatranje i usvajanje  
Predlagač 

 

Mesec 

 

Konsultacije/ras

prava 

 Da Ne 

1.  
Razmatranje predloga, odluka i zahteva od opštinskih 

izvršnih organa 

Gradonačelnik, opštinski 

direktorijati 

 

September 2023 
☐ ☐ 

2.  

Razmatranje i usvajanje predloga opštinskog budžeta za 

2024. godinu kao i prognoze za 2025. i 2026. godinu 

Gradonačelnik  

Direktorijat za finansije i 

privredu 

September 2023 

 
☒ ☐ 

3.  
Razmatranje i usvajanje predloga odluke o utvrđivanju 

poreskih stopa poreza na nepokretnosti za 2024. godinu. 

Direktorijat za budžet i 

finansije 

 

September 2023  
☐ ☐ 

4.  
Informacija o početku školske godine Direktorijat za obrazovanje i 

nauku 

September 2023 

 
☐ ☐ 

5.  
Informacija o izveštaju Nacionalne Kancelarije Revizije za 

2022. godinu kao i akcionom planu 

Gradonačelnik, Kancelarija 

za revizije  

 

September 2023 
☐ ☐ 

6.  
 Obaveštenje o izveštaju Službe za internu reviziju Gradonačelnik, Kancelarija 

za internu reviziju 

 

September 2023 
☐ ☐ 

7.  
 

 
 

 
☐ ☐ 

8.      ☐ ☐ 

9.     ☐ ☐ 

10.     ☐ ☐ 

11.     ☐ ☐ 

12.     ☐ ☐ 
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PLAN RADA SKUPŠTINE OPŠTINE PRIZREN 2023 GODINU 

Oktobar 2023 
 

Br. Akti predloženi za razmatranje i usvajanje  
Predlagač 

 

Mesec 

 

Konsultacije/ras

prava 

 Da Ne 

1. 
Razmatranje predloga, odluka i zahteva od opštinskih 

izvršnih organa 

Gradonačelnik, opštinski 

direktorijati  

 

Oktobar 2023 
☐ ☐ 

2. 
Informacija o finansijskom izveštaju januar - septembar 2023  Direktorijat za budžet i 

finansije 

 

Oktobar 2023 
☒ ☐ 

3. 
Razmatranje i usvajanje projekt pravilnika za parkinge  Gradonačelnik 

Direktorijat za Javne Usluge  

 

 
☐ ☐ 

4. 
 

 
 

 
☐ ☐ 

5. 
 

 
 

 
☐ ☐ 

6. 
  

 
 

 
☐ ☐ 

7. 
 

 
 

 
☐ ☐ 

8.     ☐ ☐ 

9.    ☐ ☐ 

10.      

11.      

12.      
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PLAN RADA SKUPŠTINE OPŠTINE PRIZREN 2023 GODINU 

November 2023 

 

 

 

Br. Akti predloženi za razmatranje i usvajanje  
Predlagač 

 

Mesec 

 

Konsultacije/ras

prava 

 Da Ne 

1. 
Razmatranje predloga, odluka i zahteva od opštinskih 

izvršnih organa 

Gradonačelnik, opštinski 

direktorijati  

 

November 2023 
☐ ☐ 

2. 

Informacija o dodeli subvencija Odeljenja za polјoprivredu i 

ruralni razvoj, za 2023. godinu. 

Gradonačelnik – 

Direktorijat za 

polјoprivredu i ruralni 

razvoj 

 

November 2023 
☒ ☐ 

3. 
Informacija o dodeli subvencija Odeljenja za turizam i 

ekonomski razvoj, za 2023. godinu. 

Gradonačelnik - Direktorijat 

za turizam i privredni razvoj 

 

November 2023 
☐ ☐ 

4. 

Informacija o dodeli subvencija i pomoći Odeljenja za rad i 

socijalne usluge za 2023. godinu. 

Gradonačelnik – 

Direktorijat za rad i 

socijalne usluge 

 

November 2023 
☐ ☐ 

5. 
 

 
 

 
☐ ☐ 

6. 
  

 
 

 
☐ ☐ 

7. 
 

 
 

 
☐ ☐ 

8.     ☐ ☐ 

9.    ☐ ☐ 

10.       

11.      

 

 



llr. Akli prcdloZcni za razmatranjc i usvajanje
l'rcdlagat

Mesec
Konsultacije/ras

praya
I)a Nc

I
Razmatranje predloga, odluka i zahteva od op5tinskih
izvr5nih organa

Gradonadelnik, op5tinski
direktorijati Deccmbar 2023

D n

) Informacija o izvcitaju o radu Skupitinc opitine za 2023.
godinu. kao i usvalanie plana rada za 2024. godinu1.

Predsedava j uia Sku pStine

Opitine
Decembar 2023 N tr

-)
lzve5taj Gradonadelnika za drugo Sesto-meseije

Gradonadelnik
[)cccnrbar 202i

!

Usvajanjc Plana rada Gradonadelnika za 2024
Gradonadelnik

Decembar 2023
n

5
Izve5taj Komisije o imenovanju ulica itrgova

Komisila
Dccembar 2023

tr

Komiteti i komisije
Decernbar 2023

tr

7

Cradonadelnik op5tine -
Kancelar'rja za tajednice i

povratak

Dccerrbar 2023

lt
Informacija o izve5taju o radu zakonskog zastupnika opStine
za 2023 . godinu

Gradonadclnik - pravni
zastupnik

Dccembar 2023 !
(.)

PI-AN RADA SKT]PSTINI.] OI'S'I'INIi PRIZRI'N 2023 (;ODINU
Dccenr ba r 2023

SluZbena napomcna, ovaj plan rada je odobrcn 26. januara 2023. godinc na sjednici Skupltineo 3tinc.

Sku nc
vtvoi'"l t

,\r_

Itt

n

4.
!

!

6.
ln{brrnaci.ia o izve5tajima o radu odbora i komisija koje .je

osnovala Skupitina opStine za 2023. godinu

Izvc5taj Kancelarije za zajednice ipovratak 2023 ! tr

tr

tr tr



i) FePlBLtXl E t(0sott5*RrpuELihr i:0sor,i
fi0s0Yl cilt{flutirtEii

Xanuna c Priz,.ntt rOrjri!! plizr,n
Fri2rc^ B.l.drv.si

D,.rro,,: ( lddi!lrlr:r..Dir.lr.rirrr z. rdrin,!rrrci,r
to!rI'E I u.t! I tuiu

DALE SE-IZLAZ.CI KI S

ool

Rcpublika e KosovEs
Republika Kosova- Kosova Cumhu ri) e ti

-e(1.^,,l6({t ^.
..''o(.ot- 2-€)e=?

* ****

Belediye Meclisi
No. 001/01 I -16.1I I
Tarih: 26 ocak 2023

Prizren Belediye Meclisi,26 ocak 2023 tarihinde diizenledi[i oturumunda, 03/L-040
sayrlr Yerel Ozydnetim Yasasrnrn l2.maddesi 2.fikrasr d). harfi ve 40.maddesi 1. ve 2.frkasl
d). harti ve Prizren Belediye Tiiztifliin 25. Maddesi l.frkrasr d). harfi ve 2T.maddesi l.frkasr
gere[ince, Belediye Bagkanr dnerisini gorii$tilkten sonra gunu kabul etti:

2023 YILI
MECLISi CALI$MA PLANIN ONAYLANMASI iCiN

KARAR

l. Madde
2023 yrh Prizren Belediye Meclisi Qalrgma Planr kabul ediliyor. Bu Qalrgma Plant ile

belirlenir: Belediye Meclisi hedetleri,2022 yrhnda 96riiqtilmek igin 6nerilen akitler ve gcirtigme

ve etkinlikler takvimi (yasama gtindemi).

2. Madde
Bu Qahqma Planr ile dngdrtilen aylarrn drgrnda, Belediye Meclisi yiir[rl0kteki yasalar

ile 6ngdriilen siireglere gdre ihtiyag dolrultusundaek toplantrlar da diizenleyebilir.

3. lVladdc

2023 yrhnda Belediye Meclisi oturumlannda gdriigtilecek, tartrgrlacak ve onaylanacak olan
belediye akitleri ve dneriler "Belediye Meclisi Yasama Giindemi" Ekinde yer almaktadrr.

4. Madde

Sdz konusu karann uygulanmasr ile ilgili: Meclis l3agkanr, Belediye Baqkanr. Belediye
Miidiirliikleri Miidiirleri ve de plana dahil olan ttim olugunrlar ilgilenecektir.

5. Madde
igbu karar, Yerel Oz Ytjnetim Yasasrnrn 81. Maddesi ile 0ng0ri.ilen koqullar yerine getirildikten

soffa ytirilrltige girer ve belediyenin web sayfasrnda yayrmlanacaktrr.
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1.  Prizren Belediye Meclisinin amaç ve hedefleri  

1.1 Giriş 

Belediye Meclisi, Yerel Özyönetim Yasası, Tüzük ve diğer alt yasal akitler gereğince faaliyet 

gören ve vatandaşlar tarafından doğrudan seçilen Belediyenin en üst organıdır.   

Belediye Meclisi aşağıdaki konularda özellikle sorumludur (YÖY, 40.2. madde): 

- Tüzük ve Çalışma Yönetmeliği, Belediye yönetmelikleri, bunların onaylanması, 

değiştirilmesi ve yürürlükten kaldırılması, 

- Bütçe ve yatırım planların onaylanması, 

- Tüzük ve İş Yönetmeliği ile Meclise ayrılmış diğer finansal konuların onaylanması, 

- Yıllık çalışma Planı ve Yıllık Rapor; 

- Yasaların gerektirdiği komisyonların oluşturulması; 

- Tarife ve yükümlükler düzeyi; 

- Yasalara uygun Belediyenin sembol, ödül ve onursal başlıkların oluşturulması ve 

kullanılması; 

- Yol, sokak ve diğer kamusal yerlerin adlandırılması ve yeniden adlandırılması; 

- Belediyeler arası ve belediyenin içerisinde anlaşmalara varılması; 

- Kosova Cumhuriyeti belediyelerinde temsil edilen birliklere birleşme kararın alınması; 

ve Yasaların gerektirdiği diğer sorumlulukları.  

 

Belediye Meclisi, belli konularda kararın alınması için,  hükmünü Belediye Meclisin daimi 

komitelerine veya Belediye Başkanına aktarabilir. (40.3). 

 

2.1 Prizren Belediye Meclisin yapısı ve oluşumu  

Prizren Belediye Meclisin mevcut yasama organı 2021 Ekim ayın yerel seçimlerinde 

seçilmiştir. Prizren Belediye Meclisin mevcut yapısı aşağıdaki gibidir:  

 

 

Grafik 1: Prizren Belediye Meclis Oluşumu  
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Belediye Meclisin ve organlarının yapısı aşağıdaki tablo doğrultusunda Yerel Öz Yönetim 

Kanun’u ile belirlenir:  

 

Grafik 2: Prizren Belediye Meclisin Yapısı 

Siyasi ve Maliye Komitesi strategjik planlama belgeleri de dahil olmak üzere tüm politikaları, 

mali ve yazarkasa belgelerini, plan ve girişimleri, orta vadeli bütçe çerçevesini, yıllık teminat 

planını, vergi, tarife ve ödemelere ilişkin yıllık yönetmeliği, iç denetleme ile ilgili çalışmaların 

yıllık planını, orta vadeli yıllık bütçeyi ve cari yıl süresince her türlü bütçe değişikliği 

incelemekle ve ayrıca Belediye Başkanından raporlar almak, Belediye Meclisine tavsiyelerde 

bulunmakla yükümlüdür. 

Prizren Belediye Meclisin Çalışma Planı amaç ve eylem sinerjisine ulaşmak için Yerel Öz 

Yönetim Kanun’un, Belediye Tüzüğüne, Meclisin Çalışma Yönetmeliğine, diğer altyasa 

akd’ları ve Belediye Kalkınma Planına dayanan bir belgedir.  

Prizren sakinlerin yararına yasal yükümlülükleri yerine getirmek ve yasalarla belirlenen 

sorumlulukları yerine getirmek amacıyla Belediye Meclisin yıllık planı işlevselliğinin birçok 

yönünü içermeyi ve görmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle plan, yıllık çalışma planın bir parçası 

olan üç bölümden oluşmaktadır:  

1. Prizren Belediye Meclisince çalışma planın onaylanması için karar 

2. Belediye Meclisinin çalışmalarının arka planını ve yasal dayanağını, ilgili yıl için amaç 

ve hedefleri sağlayan anlatı belgesi  

3. Toplantı ve faaliyet takvimine kıyasen tablo şeklinde sunulan Prizren Belediye Meclisin 

yasama gündemi  

 

 

2.2 Prizren Belediye Meclisin amaç ve hedefleri  

Prizren Belediye Meclisinde temsil edilen siyasi partilerin tamamının yer aldığı istişare 

toplantısının ardından 2023 yılı ile ilgili aşağıda yer alan amaç ve hedefler konusunda 

anlaşmaya varılmıştır. 

 

 

 

 

Vatandaşlar

Belediye Meclisi

Siyasi ve Maliye 
Komitesi

Topluluklar 
Komitesi

Diğer Komite ve 
Komisyonlar 



5 

 

1. Hedef: Prizren Belediye Meclisinin çalışmalarının etkinliğinin arttırılması 

Bu amaca katkıda bulunmak için belediye meclisi üyeleri aşağıdaki hedefleri belirlemiştir: 

1. Belediye meclisi tarafından görüşülmesi ve onaylanması üzere önerilen malzemenin 

olabildiğince kaliteli hazırlanması. Mümkün olan her yerde ve özellikle kamu veya özel 

mülklerin incelendiği noktalarda, somutlaştırma ve resimleme yardımcı malzemeler 

(projektör, kroki, harita vb.) 

2. İlgili yasal hükümlere göre zamanında hazırlanmış malzemenin teslimi. 

3. Belediye meclis toplantıları için ilgili noktaları belirlemek için tüm paydaşlar arasında 

daha yakın istişareler düzenlemek.  

4. Belediye meclis toplantıları için ilgili belediye müdürlüklerinden ve hizmetlerinden 

kaliteli tercüme talebinde bulunulması. Ayrıca, Belediye Meclisi, belediye tarafından 

kullanılan veya yayınlanan tüm resmi belgelerin ve web sitesinin içeriğinin belediyede 

resmi olarak kullanılan tüm dillere çevrilmesi olasılığını değerlendirecektir. Bunun için 

gerekli kaynakların sağlanması adına çabaları sarf edilecektir.  

 

2. Hedef: Prizren Belediye Meclisi çalışmalarının şeffaflığının arttırılması 

Prizren Belediye Meclisi, hem farklı siyasi partiler arasındaki ilişkilerde hem de özellikle 

Prizren belediyesi vatandaşları ile ilgili olarak çalışmalarında daha fazla şeffaflık elde etmeyi 

amaçlamaktadır. 

Belediye Meclisi bu amaca aşağıdaki hedeflerle ulaşmayı amaçlamaktadır:  

1. Toplantı tarihlerine ilişkin çeşitli şekillerde (elektronik ve fiziki) ve çeşitli mecralarda 

(web sitesi, sosyal ağlar, elektronik portallar, medya vb.) duyuru ve bildirileri yayınlar. 

Mümkün olan her yerde gündemin öngörülen maddeleri iletilecek, toplantı kararları ve 

toplantı tutanakları tüm ilgililerin erişimine açık olmak üzere belediyenin internet 

sitesinde yayımlanacaktır. 

2. Belediye meclis toplantılarının yerel televizyon ağları veya teknik koşullar izin verdiği 

takdirde sosyal ağlar aracılığıyla canlı yayınlanması.  

3. Uygun görüşme yapılarak, belediye başkanı tarafından önerilen ilgili tüm bilgi ve 

belgelerin vatandaşların anlayabileceği şekilde onaylanması sağlanır. 

4. Belediye Meclisi, sivil toplum örgütleriyle düzenli diyalog ve etkileşim kurar ve 

sürdürür. Bu amaçla, daha düzenli bir istişare mekanizmasının (periyodik toplantılar, 

ortak forumlar vb.) oluşturulması olasılığı değerlendirilecektir. 

 

 

3. Hedef: Belediye Meclis üyelerin kapasitelerinin sürekli arttırılması 

Vatandaşların kamu yararına hizmet etme görevini yerine getirmek ve seçmenlerin güvenini 

haklı çıkartmak için Belediye Meclis üyeleri üstlendikleri kamu görevini daha iyi yerine 

getirmek için kapasitelerini ve bilgilerini sürekli arttırmakla meşgul olmalıdır.  

Bu nedenle, Belediye Meclis üyeleri aşağıda yer alan hedeflerle bilgi birikimlerini ve 

kapasitelerini artıtmayı hedeflemektedir:  
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1. Belediye Meclis işbirlikçileri ve ortakları (DEMOS, USAID, BE, GiZ, OSBE, KDI, Ec 

ma Ndryshe, v.s.) tarafından verilen ilgili konulara ilişkin eğitimler  

2. Deneyim alışverişinde bulunmak ve en iyi çalışmalar hakkında bilgi edinmek için diğer 

belediye meclislerine ve Kosova Cumhuriyeti dışındaki diğer kardeş meclislere çalışma 

ziyaretlerinde bulunmak.  

3. Seçimlerin sonucu olarak meclis yapısındaki değişiklikler nedeniyle yıllar içinde elde 

edilen deneyim ve bilgilerin azalmaması için kurumsal hafızanın korunmasını sağlayan 

raporların, yönergelerin ve diğer belgelerin hazırlanması.  

 

2.3 Sonuç 

Belediye Meclisin yıllık çalışma planı, Meclis toplantılarının çalışmalarına yardımcı olarak ve 

kolaylaştırarak meclis üyelerine bu plan sunularak vatandaşların çıkarları ile ilgili olan 2021 

yılı için öngörülen ve yapılması gereken iş ve faaliyetler konusunda genel bilgiye sahip 

olacaklardır.  Ayrıca amaç ve hedeflerin belirlenmesi gerektiğinde çalışmaların ilerlemesini 

ölçmek için net bir referans ve düzeltici eylem imkânı sunar.  

Plan, 10 düzenli oturumun yapılmasını öngörür fakat YÖK ve Belediye Tüzüğünde 

öngörüldüğü üzere olağanüstü oturumlar da dâhil olmak üzere diğer oturumlar da 

düzenlenebilir.  

Belediye Meclisin toplantı ve faaliyet takvimi ( planın parçası olan kısımlar da eklenerek) 

Meclis ve Siyasi ve Maliye Komitesi toplantılarının geçici programını belirler. 

Meclis Başkanı, zorunlu ve işlevsel komisyonların ve Belediye Meclis çalışmalarını koordine 

etmek için Meclisin siyasi parti grup şefleri ile periyodik toplantılar düzenleyebilir.  

Bu çalışma planın gerçekleştirilmesi için Belediye Meclisi vatandaşların hizmetinde olmak için 

ortak bir amaç doğrultusunda profesyonel hizmetten, belediye birim ve organlarından destek 

alabilir.  

Belediye Meclisin olağan konu ve eylemleri dışında Belediye Meclisi görev ve yetkileri 

dâhilinde diğer konuların değerlendirilmesini de programına dahil edebilir. Bu konular aşağıda 

yer alanları içerir ancak bunlarla sınırlı değildir:   

 Belediyeler arası ve uluslararası işbirliği girişimlerinin onaylanması. 
 Tartışmalı ve içerikli öneriler, 

 Raporlama ve bilgi önerileri, 

 Dilekçe, 

 Meclis üyelerin soruları. 
 Kamu istişare ve toplantılar Ek:  Prizren Belediye Meclisin yasama gündemi 
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Prizren Belediye Meclisinin yasama gündemi ve toplantı ve faaliyet takvimi 

 

 

 

PRİZREN BELEDİYESİ MECLİSİ 2023 YILI MECLİSİ ÇALIŞMA PLANI 

ŞUBAT 2023 
 

No İnceleme ve onay için önerilen eylemler 

ÖNEREN 

Ay 

Danışma / 

dinleme 

 

 
Evet Hayır 

1 
Belediye İcrasından öneri-karar ve taleplerin görüşülmesi: Belediye Başkanı – 

Belediye Müdürlükleri  

Şubat 2023 
☐ ☐ 

2 

Gönüllülük Yönetmeliğinin görüşülmesi ve onaylanması.  Belediye Başkanı  

Kültür Gençlik ve Spor 

Müdürlüğü 

Şubat 2023 

 
☐ ☐ 

3 
2022 yıllık mali rapor hakkında bilgi. Belediye Başkanı  

Bütçe ve Maliye Müdürlüğü  

Şubat 2023  ☐ ☐ 

4 
Altyapı, atık yönetimi ve su tedariği durumu hakkında bilgi Belediye Başkanı  

Kamu Hizmetler Müdürlüğü 

Şubat 2023  ☐ ☐ 

5 

Belediyenin köy, semt ve yerleşim yerleri işe işbirliği 

yönetmeliğin görüşülmesi ve onaylanması 
Belediye Başkanı  

Yönetim Müdürlüğü 

Şubat 2023 

 

 

☐ ☐ 

6 

18.11.2004 tarihli ve 01/011-2 sayılı Belediye hizmetlerin 

ve şehrin düzenlenmesi ile ilgili kararın değiştirilmesi  - 

tamamlanmasının görüşülmesi ve onaylanması. 

Belediye Başkanı  

Müfettişlik Müdürlüğü 

 Şubat 2023 

 
☐ ☐ 

7 

Yol ve meydanların adlandırılması için Komisyonun 

Oluşturulması ile ilgili öneri kararın görüşülmesi ve 

onaylanması 

Belediye Başkanı  

Şehirleşme ve Alan 

Planlama Müdürlüğü 

Şubat 2023 ☐ ☐ 

8 
Entegrasyon Plan yetkilisi tarafından hazırlanan rapor 

hakkında bilgi 
Sorumlu Görevli 

Şubat 2023 ☐ ☒ 

9 2018-2022 dönemine ilişkin Zym Köyü Kurulunun raporu  Zym i Hasit Köy Kurulu Şubat 2023  ☐ ☒ 

10 

Sosyal konutun üç yıllık planı ile ilgili rapor Belediye Başkanı  

Çalışma ve Sosyal Refah 

Müdürlüğü 

 

Şubat 2023 

 

☐ ☒ 
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11 

Teminat Dairesinin çalışma planı hakkında bilgi  Belediye Başkanı  

Teminat Dairesinin 

Yöneticisi 

Şubat 2023 ☐ ☐ 

12 
Çocuk Belediye Meclisinin işleyişi hakkında rapor Çocuk Belediye Meclisi 

Başkanı 

Şubat 2023 ☐ ☐ 
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PRİZREN BELEDİYESİ MECLİSİ 2023 YILI MECLİSİ ÇALIŞMA PLANI 

MART 2023 
 

 

No İnceleme ve onay için önerilen eylemler 

ÖNEREN 

Ay 

Danışma / 

dinleme 

 

 
Evet Hayır 

1 
Belediye İcrasından öneri-karar ve taleplerin görüşülmesi: Belediye Başkanı – 

Belediye Müdürlükleri  

Mart 2023 
☐ ☐ 

2 

Köy kurulları / yerel birlikler için çalışma grubun 

oluşturulması ile ilgili öneri – kararın görüşülmesi ve 

onaylanması 

Belediye Başkanı 

Genel Yönetim Müdürlüğü 

Mart 2023 

 
☐ ☐ 

3 

Prizren Belediyesi Bölge Haritasına uygun olarak ayrıntılı 

düzenleyici planların hazırlanması için teklif kararının 

incelenmesi ve onaylanması 

Belediye Başkanı 

Şehirleşme ve Alan 

Planlama Müdürlüğü  

Mart 2023  ☐ ☐ 

4 
Teminat Dairesinin Çalışma Raporunun görüşülmesi   Belediye Başkanı  

Teminat Dairesi 

Mart 2023  ☐ ☐ 

5 

Ekoregjion Hissedarları Belediye Komisyon Raporu  
Belediye Hissedarlar 

Komisyonu 

Mart 2023 

 

 

☐ ☐ 

6 
Cinsiyet eşitliği ve çocuk hakları birimin – dairesinin 

çalışma raporu hakkında bilgi 

Cinsiyet Eşitliği Birmi - 

Dairesi 

Mart 2023 

 
☐ ☐ 

7 
Avrupa Entegrasyon Dairesinin çalışma raporu hakkında 

bilgi  

Avrupa Entegrasyonu için 

Belediye dairesi 

Mart 2023 ☐ ☐ 

8 

Engelli kişiler için belediye stratejisinin gözden geçirilmesi 

ve onaylanması. 

Belediye Başkanı 

Çalışma ve Sosyal Refah 

Müdürlüğü 

Mart 2023 ☐ ☐ 

9 
 

 
 ☐ ☐ 

10    ☐ ☐ 

11    ☐ ☐ 
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PRİZREN BELEDİYESİ MECLİSİ 2023 YILI MECLİSİ ÇALIŞMA PLANI 

NİSAN 2023 
 

No Görüşme ve onaylama için önerilen akitler 

ÖNEREN 

Ay 

Danışma / 

dinleme 

 

 
Evet Hayır 

1.  
Belediye İcrasından öneri-karar ve taleplerin görüşülmesi: Belediye Başkanı – 

Belediye Müdürlükleri  

Nisan 2023 
☐     ☐ 

2.  
Belediye Şeffaflık Yönetmeliğin görüşülmesi ve 

onaylanması 

Bilgilendirme Dairesi / 

Başkan Dairesi 

Nisan 2023   ☐ ☐ 

3.  
Ocak – Mart 2023 Mali Rapor hakkında bilgi Belediye Başkanı  

Bütçe ve Maliye Müdürlüğü  

Nisan 2023  

 
☐ ☐ 

4.  

Belediye Gelişim Planının değerlendirilmesi hakkında bilgi Belediye Başkanı  

Şehirleşme ve Alan 

Planlama Müdürülüğü  

 

Nisan 2023 
☐ ☐ 

5.  

2023-2030 Belediye Gelişim Planının hazırlanması Belediye Başkanı  

Şehirleşme ve Alan 

Planlama Müdürülüğü 

 

Nisan 2023 
☐ ☐ 

6.     ☐ ☐ 

7.     ☐ ☐ 

8.     ☐ ☐ 

9.  
 

 
 ☐ ☐ 

10.     ☐ ☐ 

11.     ☐ ☐ 

12.     ☐ ☐ 
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PRİZREN BELEDİYESİ MECLİSİ 2023 YILI MECLİSİ ÇALIŞMA PLANI 2023 

MAYIS 2023 
 

No Görüşme ve onaylama için önerilen akitler 

ÖNEREN 

Ay 

Danışma / 

dinleme 

 

 
Evet Hayır 

1.  
Belediye İcrasından öneri-karar ve taleplerin görüşülmesi: Belediye Başkanı – 

Belediye Müdürlükleri  

Mayıs 2023 
☐ ☐ 

2.  
2023-2025 Eğitimin Kalkınma Planının görüşülmesi ve 

onaylanması  

Belediye Başkanı  

Eğitim ve Bilim Müdürlüğü  

Mayıs 2023 

 
☐ ☐ 

3.  

Çoğunlukta Olmayan Topluluk için Eylem Planı 2023-

2025 

Belediye Başkanı –  

Topluluklar ve Geri dönüş 

Dairesi 

Mayıs 2023 ☐ ☐ 

4.  

Dillerin Kullanımı Yönetmeliğin tamamlanması ve 

değiştirilmesinin görüşülmesi ve onaylanması  

Belediye Başkanı –  

Topluluklar ve Geri dönüş 

Dairesi 

Mayıs 2023 ☐ ☐ 

5.     ☐ ☐ 

6.     ☐ ☐ 

7.     ☐ ☐ 

8.     ☐ ☐ 

9.  
 

 
 ☐ ☐ 

10.     ☐ ☐ 

11.     ☐ ☐ 

12.     ☐ ☐ 
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PRİZREN BELEDİYESİ MECLİSİ 2023 YILI MECLİSİ ÇALIŞMA PLANI 2023 

HAZİRAN 2023 
 

 

No Görüşme ve onaylama için önerilen akitler 
ÖNEREN 

 

Ay 

 

Danışma / 

dinleme 

 Evet Hayır 

1.  
Belediye İcrasından öneri-karar ve taleplerin görüşülmesi: Belediye Başkanı – 

Belediye Müdürlükleri 

Haziran 2023 
☐ ☐ 

2.  
Belediye Başkan’ın ilk altı aylık çalışma raporu  

Belediye Başkanı 
Haziran 2023 

 
☐ ☐ 

3.  
2022 yılı Belediye performans raporuna ilişkin bilgi Belediye Başkanı  

Performans koordinatörü 

Haziran 2023 

 
☐ ☐ 

4.  
2023 yılı bütçesinin yeniden görüşülmesi ile ilgili öneri 

kararın görüşülmesi ve onaylanması 

Belediye Başkanı  

Bütçe ve Maliye Müdürlüğü 

Haziran 2023 ☐ ☐ 

5.  
2024-2026 OVBÇ için bütçe dinletisi Belediye Başkanı  

Bütçe ve Maliye Müdürlüğü 

Haziran 2023 ☐ ☐ 

6.  Ocak – Haziran dönemine ilişkin Zym Köy kurulun raporu  Zym i Hasit köy kurulu  Haziran 2023 ☐ ☐ 

7.  
Okul yılın tamamlanması ile ilgili bilgi  Belediye Başkanı  

Bütçe ve Maliye Müdürlüğü 

Haziran 2023 ☐ ☒ 

8.  
Prizren Tarihi Merkez Kurulun altı aylık çalışması ile ilgili 

bilgi 
Tarihi Merkez Kurulu 

Haziran 2023 ☐ ☐ 

9.  
2024-2026 (OVBÇ) Orta Vadeli Bütçe Çerçevesinin 

görüşülmesi ve onaylanması  

Belediye Başkanı  

Bütçe ve Maliye Müdürlüğü 

Haziran 2023 ☐ ☐ 

10.     ☐ ☐ 
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PRİZREN BELEDİYESİ MECLİSİ 2023 YILI MECLİSİ ÇALIŞMA PLANI 2023 

TEMMUZ 2023 
 

 

 

No Görüşme ve onaylama için önerilen akitler 
ÖNEREN 

 

Ay 

 

Danışma / 

dinleme 

 Evet Hayır  

1.  
Belediye İcrasından öneri-karar ve taleplerin görüşülmesi: Belediye Başkanı – 

Belediye Müdürlükleri 

Temmuz 2023 
☐ ☐ 

2.  
2023 Ocak – Haziran yılı mali raporu hakkında bilgi  Belediye Başkanı  

Bütçe ve Maliye Müdürlüğü 

 

Temmuz 2023 
☒ ☐ 

3.  
2023 Ocak – Haziran dönemi ile ilgili personel dairesinin 

raporu  

Belediye Başkanı  

Personel Dairesi 

Temmuz 2023 

 
☒ ☐ 

4.  
 

 
 

 
☐ ☐ 

5.  
 

 
 ☐ ☐ 

6.  
 

 
 

 
☐ ☐ 

7.     ☐ ☐ 

8.     ☐ ☐ 

9.     ☐ ☐ 

10.     ☐ ☐ 

11.     ☐ ☐ 

12.     ☐ ☐ 
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PRİZREN BELEDİYESİ MECLİSİ 2023 YILI MECLİSİ ÇALIŞMA PLANI 2023 

AĞUSTOS 2023 
 

NO Görüşme ve onaylama için önerilen akitler 
ÖNEREN 

 

Ay 

 

Danışma / 

dinleme 

 Evet Hayır  

1.  TATİL  
 

☐ ☐ 

2.  
 

 
 ☐ ☐ 

3.     ☐ ☐ 

4.     ☐ ☐ 

5.     ☐ ☐ 

6.     ☐ ☐ 

7.     ☐ ☐ 

8.     ☐ ☐ 

9.  
 

 
 ☐ ☐ 

10.     ☐ ☐ 

11.     ☐ ☐ 

12.     ☐ ☐ 
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PRİZREN BELEDİYESİ MECLİSİ 2023 YILI MECLİSİ ÇALIŞMA PLANI 2023 

EYLÜL 2023 
 

No Görüşme ve onaylama için önerilen akitler 
ÖNEREN 

 

Ay 

 

Danışma / 

dinleme 

 Evet Hayır  

1.  
Belediye İcrasından öneri-karar ve taleplerin görüşülmesi: Belediye Başkanı – 

Belediye Müdürlükleri 

Eylül 2023 
☐ ☐ 

2.  
2024 yılı ve 2025 – 2026 yılları için öngörülen Belediye 

bütçe önerisinin görüşülmesi ve onaylanması 

Belediye Başkanı  

Bütçe ve Maliye Müdürlüğü 

 

Eylül 2023 
☒ ☐ 

3.  
2024 yılı gayrimenkul mülkiyet vergisinin vergi oranlarının 

belirlenmesi için öneri kararın görüşülmesi ve onaylanması  
Bütçe ve Maliye Müdürlüğü 

 

Eylül 2023 
☐ ☐ 

4.  
Okul yılın başlaması ile ilgili bilgi 

Eğitim ve Bilim Müdürlüğü 
Eylül 2023 

 
☐ ☐ 

5.  
2022 yılı Ulusal Denetleme Dairesi raporu ve eylem planı 

hakkında bilgi  

Belediye Başkanı 

Denetleme Dairesi 

Eylül 2023 

 
☐ ☐ 

6.  
 İç Denetleme Dairesinin raporu hakkında bilgi Belediye Başkanı İç 

Denetleme Dairesi 

Eylül 2023 

 
☐ ☐ 

7.  
 

 
 

 
☐ ☐ 

8.      ☐ ☐ 

9.     ☐ ☐ 

10.     ☐ ☐ 

11.     ☐ ☐ 

12.     ☐ ☐ 
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PRİZREN BELEDİYESİ MECLİSİ 2023 YILI MECLİSİ ÇALIŞMA PLANI 2023 

EKİM 2023 
 

No Görüşme ve onaylama için önerilen akitler 
ÖNEREN 

 

Ay 

 

Danışma / 

dinleme 

 Evet Hayır 

1. 
Belediye İcrasından öneri-karar ve taleplerin görüşülmesi: Belediye Başkanı – 

Belediye Müdürlükleri 

Ekim 2023 
☐ ☐ 

2. 
2023 Ocak – Eylül mali rapor hakkında bilgi 

Bütçe ve Maliye Müdürlüğü 
Ekim 2023 

 
☒ ☐ 

3. 

Otoparklar için yönetmelik taslağının görüşülmesi ve 

onaylanması 

Belediye Başkanı– 

Kamu Hizmetleri 

Müdürlüğü 

 

Ekim 2023 

 

☐ ☐ 

4. 
 

 
 

 
☐ ☐ 

5. 
 

 
 

 
☐ ☐ 

6. 
  

 
 

 
☐ ☐ 

7. 
 

 
 

 
☐ ☐ 

8.     ☐ ☐ 

9.    ☐ ☐ 

10.      

11.      

12.      
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PRİZREN BELEDİYESİ MECLİSİ 2023 YILI MECLİSİ ÇALIŞMA PLANI 2023 

KASIM 2023 

 

 

 

No Görüşme ve onaylama için önerilen akitler 
ÖNEREN 

 

Ay 

 

Danışma / 

dinleme 

 Evet Hayır 

1. 
Belediye İcrasından öneri-karar ve taleplerin görüşülmesi: Belediye Başkanı – 

Belediye Müdürlükleri 

Kasım 2023 
☐ ☐ 

2. 

2023 yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma Müdürlüğün 

sübvansiyon ayrımı ile ilgili bilgi 

Belediye Başkanı – Tarım 

ve Kırsal Kalkınma 

Müdürlüğü 

Kasım 2023 

 
☒ ☐ 

3. 

2023 yılı Turizm ve Ekonomik Kalkınma Müdürlüğün 

sübvansiyon ayrımı ile ilgili bilgi 

Belediye Başkanı –Turizm 

ve Ekonomik Kalkınma 

Müdürlüğü 

Kasım 2023 ☐ ☐ 

4. 
2023 yılı Çalışma ve Sosyal Refah Müdürlüğün sübvansiyon 

ve yardımların  ayrımı ile ilgili bilgi 

Belediye Başkanı –Çalışma 

ve Sosyal Refah Müdürlüğü 

Kasım 2023 ☐ ☐ 

5. 
 

 
 

 
☐ ☐ 

6. 
  

 
 

 
☐ ☐ 

7. 
 

 
 

 
☐ ☐ 

8.     ☐ ☐ 

9.    ☐ ☐ 

10.       

11.      

12.      

 

 



prrfzREN BriLUDiyrisi MlicLisi z0z2ytLt MECLisi CALI$MA PLANI 2023
AITALIK 2023

Rcsmi not, bu gah;ma planr 26 Ocak 2023 tarihli llclediye Mcclisi toplantrsrnda onaylanmrqtrr.

o
c,". I

No (Jiirii;urc vc onavlanta iqin ijncrilen akiller
oNIiltIN

Ay
Danrqma /
dinlcme

Ivet llayrr

I
Ilelcdiye lcrasrndan 6ncri-karar ve taleplerin gririi;;iilmcsi: Belediye Bagkanr -

Belediye Miidiirliikleri Aralk2023 n

2
Belediye Meclisinin 2023 galrpma raporu ve 2024 gahgrna
planrnrn onaylanmasrna iligkin bilgiler;

Belediye Meclis Bagkanr
Aralrk 2023 fl

.,
Ilelediye Bapkan'rn ikinci altr aylrk raporu

Belediye Bagkanr
Arahk2023 !

1 Belediye Bagkanr
Aralrk 2023 tr

5
Yol ve meydanlann adlandrrrlmasr ile ilgili Komisyonun
raporu

Komisyon
Aralrk 2023 n tr

6
Belediye Meclisince olugturulan komite ve komisyonlarrn

2023 yrh galrqma raporlarr hakkrnda bilgi
Komite ve Komisyonlar

Aralrk 2023

7

2023 yth T'opluluklar ve Geri Ddnilg Dairesinin Raporu Belediye Bagkanr -
lbpluluklar vc Geri Dtiniig

Dairesi
Aralrk 2023

8
2023 yrh Belediyenin Yasal 'lemsilcisinin galrgma raporu
hakkrnda bilgi

Belediye Bapkanr Yasal
Temsilci

Aralrk 2023 tr

9 tr

t0.

lll t

qi

tr

tr

tr

2024 yrlr Belediyc Bapkan'rn Qalrqma Planrnrn Onaylanmasr tr

tr tr

D


