
P R O C E S V E R B A L I 

 

 

Nga mbledhja e Jashtëzakonshme e Kuvendit të Komunës, mbajtur më 14.02.2023, duke 

filluar nga ora 11:00, në Kuvendin e Komunës së Prizrenit. 

 

Mbledhjen e hapi dhe kryesoi Antigona Bytyqi, Kryesuese e Kuvendit të Komunës së Prizrenit, 

ku dhe i përshëndeti të gjithë të pranishmit. 

 

U konstatua kuorumi me 30 anëtarë të Kuvendit të pranishëm, u bashkëngjitën gjatë mbledhjes 

edhe 3 të tjerë ndërsa munguan 8 anëtarë. 

Të pranishëm në mbledhje ishin ekzekutivi komunal, kryetari i Komunës, nënkryetari dhe drejtorët 

e drejtorive komunale. 

 

Po ashtu të pranishëm ishin edhe përfaqësuesit e shoqërisë civile, OSBE-ja, dhe përfaqësuesit e 

mediumeve.   
 

Atëherë, kjo mbledhje e jashtëzakonshme e thirrur nga kërkesa e Kryetarit të Komunës, ka këtë 

rend dite: 

 

 

1. Ndarja e mjeteve buxhetore në shumë prej 10,000 Euro për Republikën e Turqisë dhe 

shuma tjetër prej 10,000 Euro për Komunën e Skenderajt. 

 

 

Fillimisht i jepet fjala Kryetarit të Komunës, si propozues i kësaj mbledhjeje. 

 

 

 

 

Shaqir Totaj (Kryetar i Komunës): Faleminderit Antigona, të nderuar asambleistë, të nderuar të 

pranishëm. Duke parë situatën e jashtëzakonshme që ka ndodhur në Turqi, edhe duke ndier 

keqardhje për të gjithë ato viktima atje edhe duke parë edhe reagimin e qytetarëve tonë, por edhe 

të asambleistëve tonë dhe njëkohësisht duke pas parasysh se edhe në Skenderaj kemi pas një situatë 

emergjente para jo shumë larg kohësh..! E kemi diskutu, kemi shiku më së pari mundësitë 

buxhetore tonat cilat janë edhe kemi vendos që të thirrim këtë seancë të jashtëzakonshme, për me 

kërku përkrahjen apo pëlqimin prej juve, në mënyrë që sado pak t’ju dalim në ndihmë qytetarëve 

apo Komunës së Skenderajt, por edhe qytetarëve apo shtetit të Turqisë, për humbjet e mëdha që i 

kanë pësuar. Ne e dimë që dëmet atje janë katastrofale dhe jetët në njerëz nuk mund të 

kompensohen dhe dëmet materiale janë shumë të mëdha, mirëpo ne, përmes kësaj seance, përmes 

kësaj shume simbolike, dëshirojmë të shprehim qëndrimin tonë dhe keqardhjen tonë lidhur me 

tragjedinë që ka ndodh atje. Njëjta gjë vlen edhe për Skenderajn, edhe pse atje dëmet janë shumë 

më të vogla dhe kjo shuma që ne planifikojmë të ndajmë, mund të ketë një efekt pak më të madh. 

Unë jam i sigurt që edhe ju keni ndjeshmërinë e njëjtë për sa i përket këtyre ngjarjeve, prandaj 

edhe llogaris që nuk do të ketë shumë nevojë për ndonjë elaborim shumë të veçantë edhe 

argumentim se pse duhet me përkrah një iniciativë të tillë, sidomos duke pas parasysh faktin 



raportet shumëdimensionale që Kosova, sidomos Prizreni ka me shtetin e Turqisë. Edhe natyrisht 

se kemi keqardhje edhe për qytetarët e Skenderajt, sepse kemi qenë dëshmitarë të vërshimeve të 

cilat kanë pasur dëme të mëdha materiale. Prandaj edhe natyrisht mjetet do të merren nga 

subvencionet, këtë e kemi diskutuar edhe me Sulltanin edhe në Skenderaj ekziston një llogari e 

hapur ku ato mjete mund të transferohen. Kurse për sa i përket pjesës tjetër, do të shohim se çfarë 

mundësi teknike kemi për të realizuar atë transfer, natyrisht gjithmonë duke llogaritë se ju do të 

pajtoheni me këtë dhe do të votoni. Ju falënderoj për vëmendje.  

 

 

Antigona Bytyqi(Kryesuese e Kuvendit): Faleminderit kryetar, atëherë po vazhdojmë me 

qëndrimet e përfaqësuesve të subjekteve politike. 

 

 

Karanfil Haxhillari(LVV): Faleminderit kryesuese, i nderuari kryetar, të dashur kolegë 

kuvendarë, qytetarë të Komunës së Prizrenit. 

Grupi i kuvendarëve të Lëvizjes Vetëvendosje, bashkëndjen dhimbjen me të gjithë qytetarët e 

Turqisë, me rastin e fatkeqësisë dhe lutemi për të gjitha viktimat atje dhe shpresojmë që siç po 

shohim dita ditës edhe kontributin e Forcës së Armatosur të Kosovës dhe shumë organizatave të 

cilët po e ndihmojnë nxjerrjen nga gërmadhat të shumë qytetarëve turq. Neve si Grupi i 

parlamentarëve të Lëvizjes Vetëvendosje, pa e zgjat shumë, e mbështesim këtë subvencionim apo 

ndarjen e 10.000 eurove për Turqinë. Edhe pse me të drejtë e kemi pas parë si kuvendarë një e-

mail të kolegut tonë Ertan Simitçiu, që e kemi mbështet edhe atë e-mail të gjitha grupet e 

kuvendarëve, por njëkohësisht e mbështesim edhe ndarjen e 10.000 eurove edhe për Komunën e 

Skenderajt, në qoftë se bile bile, neve do ta kishim mbështet edhe për komunat e tjera, në qoftë se 

ka iniciativa të tilla dhe me këtë rast që si grup, definitivisht e mbështesim këtë propozim. 

Faleminderit! 
 

 

Ymran Fusha(PDK): Përshëndetje i nderuari kryetar, përshëndetje e nderuara kryesuese, 

përshëndetje drejtorë, nënkryetar, koleg/e, media dhe shoqëria civile.  

Grupi i asambleistëve të PDK-së, mbështesim nismën e kryetarit z. Shaqir Totaj të qytetit të 

Prizrenit, për ndarjen e mjeteve buxhetore për Komunën e Skenderajt dhe viktimave të tërmetit në 

Turqi. 

Kohët e fundit Kosova dhe Turqia, përjetuan fatkeqësi natyrore ku për fat të keq dëmet e 

shkaktuara ishin shumë të mëdha. Komuna e Skenderajt, është djepi i lirisë së Kosovës. Nga aty 

lindën shumë trima ku e dhanë jetën e tyre që ne sot të gëzojmë liri të plotë. Si qytetar të Republikës 

së Kosovës, e kemi obligim moral që ti dalim në ndihmë vëllezërve tanë në Skenderaj, dhe t'ia 

lehtësojmë dëmet ekonomike që erdhën nga fatkeqësia natyrore. Me këtë shumë të parave 

shpresojmë që sadopak ti zbusim humbjet e tyre nga vërshimet që kanë ndodhur muajin e kaluar.  

Tërmeti që ndodhi javën e kaluar në Turqi, ka prekur 10 qytete duke përfshirë përafërsisht 14 

milion banorë turq. Numri i të vdekurve është mbi 30 mijë banorë dhe ka një numër shumë të madh 

të lënduarve. Shumica e shtëpive dhe banesave janë të pabanueshme, ku qytetarët kanë filluar të 

emigrojnë në qytete tjera për të gjetur një vendbanim të përshtatshëm. Në kohët më të vështira të 

Kosovës, Turqia dhe populli turk janë munduar ti ndihmojnë Kosovës në mënyra të ndryshme. Me 

rastin e çlirimit të Prizrenit, ushtria turke ka qenë e para që ka hyrë në Prizren, dhe bashkarisht e 



kemi festuar lirimin e Prizrenit. Turqia ka qenë njëra ndër shtetet e para që e ka pranuar Republikën 

e Kosovës. Ndihmat e shtetit turk ndaj popullit të Kosovës, janë shtuar me kalimin e viteve dhe 

sot në Komunën e Prizrenit, ne numërojmë një numër të lartë të diplomuarve nga universitetet 

turke, ku kemi edhe një numër të lartë të studentëve që ende vijojnë studimet në Turqi, në nivele 

të ndryshme me bursa shtetërore turke dhe pastaj kthehen të japin kontributin e tyre profesional në 

Kosovë. Numri i madh i të sëmurëve, gjejnë shërim pranë spitaleve më të mira të Turqisë. Në 

kohët më të vështira të Kosovës, Turqia është gjendur pranë neve dhe tani është koha që edhe ne 

të japim kontributin që sado pak t’ia lehtësojmë dhimbjet e tyre. Shuma që sot ne e japim është sa 

një pike uji në oqean, mirëpo kjo vjen nga zemra e pastër e qytetarit të Prizrenit për ti ndihmuar 

vëllezërit tanë që gjenden në kushte shumë të vështira. Solidarizohemi me popullin turk dhe urojme 

që kësi fatkeqësi natyrore të mos përjetohet as në Kosove dhe as në Turqi. Shprehim ngushëllime 

më të sinqerta familjarëve të viktimave dhe urojmë shërim të shpejtë të lënduarve. Faleminderit! 
 

 

Haziz Hodaj (LDK): Faleminderit shumë. Natyrisht, bashkëndi gjithë këtë dhimbje që ka ndodh 

edhe në Turqi edhe në Siri edhe komunave po më pak sigurisht që për fat nuk ka jetë të humbura, 

por gjithsesi e mbështesim iniciativën dhe jemi pro. Faleminderit shumë! 

 

Bajram Kastrati (AAK): Faleminderit kryesuese, i nderuari kryetar, nënkryetar, ekzekutiv, zv. 

kryesues, të nderuar kolegë kuvendarë. Tërmeti i ndodhur në Turqi të hënën e kaluar, e që e ka 

tronditur botën, sigurisht që na ka prekur tej mase. Vdekja e më shumë se 30 mijë njerëzve atje, 

është e lidhur çdo ditë me ndjenjat tona shpirtërore. Turqia, ishte ndër vendet e para që e njohu 

pavarësinë e Kosovës dhe asnjëherë nuk u ndal duke ndihmuar dhe përkrahur popullin tonë, 

gjithashtu ndihmoi jashtëzakonisht shumë edhe popullin shqiptar pas tërmetit që ndodhi në 

Shqipëri. Përkrahim pa diskutim ndihmën për Turqinë edhe pse ndihma më duket pak modeste. 

Gjithashtu, ditë më parë kishim vërshime të mëdha në disa komuna në vendin tonë, e veçanërisht 

në Skenderaj, ku fatmirësisht nuk kishte viktima. Vërshimet shkaktuan dëme të mëdha dhe meqë 

ndihma është e nevojshme, përkrahim dhe urojmë që kjo ndihmë sado pak të ndihmojë në 

tejkalimin e gjendjes. Faleminderit! 

 

Shukri Quni(NISMA): Faleminderit kryesuese, përshëndetje kryetar, përshëndetje kuvendarë, 

media dhe gjithë të pranishëm. Edhe partia Nisma Socialdemokrate, ndjen dhimbje të madhe për 

tërmetin që është shkaktuar në Turqi, po ashtu edhe për vërshimet në Skenderaj, po edhe në shtetin 

e Sirisë. Kështu që ne familjeve ju shprehim ngushëllime, të lënduarve shërim, dashtë Zoti të 

shpëtohen edhe të tjerët që kanë mbetur ndër gërmadha. Pa dyshim që e përkrahim, por po më 

duket që është një shumë simbolike, por megjithatë solidarizohemi edhe ne me të. Ju faleminderit! 

 

Levent Bus (KDTP): I nderuari Kryetar i Komunës, Kryesuese e Kuvendit, Nënkryetar i 

komunës, kuvendar, media dhe qytetarë të Prizrenit. Për fat të keq sot po realizojmë këtë mbledhje 

nga tërmeti i shekullit. Në emër të komunitetit turk në Prizren unë e falënderoje Kryetarin e 



Komunës për këtë propozim. Ky tërmet nuk ndikojë vetëm Turqinë port ë gjithë komunitetet që 

jetojnë këtu, unë dëshirojë t’i falënderoje një nga një të gjithë vëllezërit shqiptar, boshnjak, rom, 

të komunitetit Katolik për kontributet e tyre. Gjithashtu dëshirojë një nga një t’i falënderoje të 

rinjtë e Prizrenit që kontribuuan në mbledhjen e ndihmave. Ne në këtë ngjarje dhamë mesazhin që 

Turqia është Kosovë dhe se Kosova është Turqi. Sikurse Turqia që na u gjendet neve që nga vitet 

e 90’ta gjerë në ditët e sotme aq sa kem mundësi, u munduam të ndihmojmë. Ato që ka bërë 

Republika e Turqisë  për ne sa do që mundohemi të kthejmë është e pakët, mirëpo këtu u tregua 

diçka që duke filluar nga Presidentja e vendit, Shteti ynë, Qeveria jonë, e sidomos ushtria jonë 

derisa nxori ata fëmijë nga rrënoja pas 162 orësh këto kanë një vend të veçantë tek ne. Si një i 

diplomuar në Turqi dhe si njëri prej mijërave studentëve të shkolluar me bursat e Republikës së 

Turqisë edhe përkundër kësaj dua të jap një porosi se ata do të vazhdojnë të na shkollojnë, përsëri 

kur do kemi ndonjë të sëmurë ata do të kujdesen për ne, kjo do të thotë që të gjithë duhet të 

kujdesemi për njëri-tjetrin një ditë dhe duhet ta mbrojmë këtë unitet në çdo kohë. Këtu nuk duhet 

të bëjmë ndarje racore apo të religjionit . Sepse kjo ngjarje jo vetëm në Republikën e Turqisë por 

edhe në Siri na ka prekur, ngjarjet e fundit që ndodhën në Skenderajn dhe rajonin e tij na kanë 

prekur edhe neve, vetëm ajo që mund të na ndajë është  vetëm vendi ku do të shkojmë kur të vijë 

ajo ditë që Zoti mund të na ndajë. Dëshiroj t'ju falënderoj të gjithëve, Prizrenin, Kosovën dhe të 

gjitha shtetet dhe kombet që dhanë kontributin e tyre dhe mendoj se duhet të marrim masa të 

ngjashme sepse këto përgatitje po bëhen në botë, duhet të jemi të gatshëm për një ngjarje të tillë  

dhe duhet të përkrahim njëri-tjetrin në ngjarje të tilla. Sërish ndoshta nuk kam dashur të rendis 

emra individësh apo shoqatash, dua t'i falënderoj të gjithë me gjithë zemër dhe shpresoj që të mos 

mbajmë mbledhje të kuvendit me ngjarje të tilla. Faleminderit. 

 

Levent Bus (KDTP): Sayın Belediye Başkanı, Meclis Başkanı, Belediye Başkan Yardımcısı, 

Meclis üyeleri, medya ve Prizren halkı. 100 yılın depreminden maalesef bugün bu 

oturumu/toplantısını gerçekleştiriyoruz, Belediye Başkanına bu önerisinden dolayı ben 

Prizren’deki Türk halkı adına teşekkür etmek istiyorum. Bu deprem sadece Türkiye’yi değil burada 

yaşayan tüm toplulukları da etkilemiştir, ben buradaki Arnavut kardeşlerimize, Boşnak 

kardeşlerimize, Rom kardeşlerimize, Katolik mensubu arkadaşlarımıza, desteklerinden dolayı tek 

tek teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca yardımların toplanmasında emeği geçen Prizren’deki 

gençlerimize özellikle hepsine tek tek teşekkür etmek istiyorum. Biz bu olayda gerçekten Türkiye 

Kosova’dır, Kosova Türkiye’dir-in mesajını vermiş olduk. Nasıl Türkiye bize 90’lı yıllardan 

bugüne kadar desteğini açık olarak sunduysa bizler de bir nebze olarak bu günlerde elimizden 

geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık, tabi ki imkânlar dâhilinde.  Türkiye Cumhuriyetinin bize 

bugüne kadar yaptıklarını ne kadar yapsak azdır ama burada bir şey gösterdi ki başta 

Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Devletimiz, Hükümetimiz, özellikle askerimiz yani 162. saatten 

sonra o çocukların oradan çıkarılması bizim için ayrı bir önemi var. Türkiye’den mezun olmuş bir 

öğrenci olarak ve burslu olarak binlerce öğrencisinden birisiyim ve Türkiye Cumhuriyeti buna 

rağmen yine bizleri okutmaya devam edecektir bunun da mesajını vermek istiyorum. Yine bizim 

hastamız varsa hastamıza yine bakacağına, buna da inanıyorum, bu şu demektir hepimiz bir gün 

birbirimize sahip çıkmamız gerekiyor ve bu birliğimizi her zaman korumamız lazım. Burada ne dil 

ne ırk ne din ayırımı yapmamamız gerekir. Çünkü bu sadece Türkiye Cumhuriyeti değil Suriye’de 

de yaşanan olay bizi etkilemiştir, son Skenderaj’da yaşanan ve bölgesinde yaşanan olaylar da 



bizleri etkilemiştir, bizi sadece ne ayırabilir, bizi sadece o gün geldiğinde Allah tarafından 

gideceğimiz yer bizi ayırabilir. Ben hepinize, Prizren’e, Kosova’ya ve tüm dünyadan katkısını 

sunan devletlere, milletlere teşekkür etmek istiyorum bir, buna benzer önlemleri bizim de almamız 

gerektiğini düşünüyorum çünkü bu hazırlıklar artık dünyada yapılması gerekendir, hazır olmamız 

lazım böyle olaylara ve böyle olaylarda birbirimize sahip çıkmamız lazım. Ben tekrardan,  belki 

kişilerin isimlerini ya da derneklerin isimlerini saymak istemedim gönülden herkese teşekkür 

etmek istiyorum ve inşallah böyle olaylarla böyle meclis toplantılarını bir daha gerçekleştirmeyiz. 

Teşekkür ederim.   

 

 

Ertan Simitçi (YTHP): I nderuar Kryetar i Komunës, E nderuar Kryesuese, Të nderuar drejtor, 

Të nderuar kuvendar, 

Të nderuar anëtarë të medias, Të nderuar qytetar të Prizrenit, Do të doja të ishim takuar sot jo me 

një axhendë të tillë, por me një axhendë më të mirë. Tërmetet e ndodhura në mëngjesin e 6 shkurtit 

në juglindje të Turqisë prekën drejtpërdrejt 10 qytete dhe pas kësaj fatkeqësie humbën jetën mbi 

30 mijë persona. Më shumë se 7,000 ndërtesa u shkatërruan, kushtet e jetesës së afërsisht 13 milion 

njerëzve u ndikuan negativisht; kjo ngjarje jo vetëm që tronditi Turqinë por siç tronditi edhe mbarë 

botën po ashtu edhe neve na pikëlloi thellë. 

Zoti i mëshiroftë të gjithë vëllezërit dhe motrat tona që humbën jetën në tërmet kurse ata të 

lënduarve iu uroj shërim të shpejtë. Secili nga qytetarët tanë që jeton në Kosovë shprehu 

pikëllimin, klithmën dhe ndjenjat e tij në mjedise të ndryshme; organizatat joqeveritare dhe 

qytetarët tanë iu ndihmuan popullit turk me fushata të ndryshme ndihmash dhe donacionesh. 

Pjesëmarrja e Forcave Ushtarake të Kosovës në pjesën e tërmetit dhe përkushtimi i tyre ditë e natë 

me të vërtet na bënë krenar. Zoti i bekoftë te gjithë. 

Nga ana tjetër, në pranin e juaj dua të falënderoj të gjithë qytetarët dhe institucionet tona që 

dhuruan ndihma financiare dhe rroba. 

Republika e Turqisë dhe kombi turk gjithmonë kanë qëndruar pranë popullit të Kosovës qoftë gjatë 

luftës, qoftë gjatë periudhës së shtetësisë dhe zhvillimit. 

Turqia është vendi me të cilin Kosova ka bërë më së shumti marrëveshje ndërkombëtare deri më 

sot. 

Në kuadër të këtyre marrëveshjeve, 

- Që nga viti 2009, qindra qytetarë tanë janë duke u trajtuar pa pagesë në Kosovë çdo vit; 

- Më shumë se 500 mjekë kanë zhvilluar trajnimin e tyre profesional në Turqi; 

- Forcave Ushtarake të Kosovës i është dhënë ndihmë e madhe në fushën e industrisë së mbrojtjes; 

- Janë investuar në ndërtimin, rinovimin dhe infrastrukturën e dhjetëra shkollave në arsim, duke 

filluar nga kopshtet e deri tek institucionet më të larta; 

- Që nga viti 1991, më shumë se 3000 studentë të Kosovës kanë përfunduar studimet universitare, 

master dhe doktoraturë në Turqi me bursa; kurse sot ata marrin punojnë në zyrat më të rëndësishme 

të vendit tonë. 

- Kosova nënshkroi marrëveshjen e parë të tregtisë së lirë me Turqinë. Sot, 70% të kompanive tona 

kanë marrëveshje bashkëpunimi tregtar me kompanit turke. 



- Turqia ka qenë pioniere në zhvillimin e shumë institucioneve, veçanërisht organizatave të 

Policisë dhe Sigurisë.  

- Turqia është një nga vendet që e ka mbështetur më së shumti Kosovën gjatë periudhës së 

pandemisë. 

- Marrëdhëniet ndërkomunale në kulturë, sport, asistencë sociale dhe veçanërisht në fushën e 

pushtetit lokal janë rritur në mënyrë të vazhdueshme çdo vit. 

I nderuar Kryetar, të nderuar pjesëmarrës. 

Vazhdimi i marrëdhënieve mes dy vendeve mike dhe vëllazërore është shumë i rëndësishëm për 

të gjithë ne. 

Si qytetare të Kosovës dhe përfaqësues të komunitetit turk, dëshiroj të them se ne qëndrojmë pranë 

popullit turk, ndajmë dhimbjen e tyre dhe solidarizohemi në këtë periudhë të vështirë të Turqisë. 

Edhe shembulli më i vogël i solidaritetit që do ta bëjmë si Komuna e Prizrenit do të jetë shembull 

i madh për gjeneratat e ardhshme. 

Për këtë qëllim, si Kuvend i Komunës së Prizrenit mbështesim miratimin e vendimit të propozuar. 

Gjithashtu, shprehim të kaluarat për të gjithë qytetarët Kosovarë që u dëmtuan nga fatkeqësia e 

përmbytjeve në veri të Kosovës muajin e kaluar. Në këtë drejtim theksojmë se ndihma e cila do ti 

bëhet Komunës së Skenderajt është me vend dhe shumë e duhur andaj shpresojmë që plagët do 

ti’a shërohen sa më shpejt. Jemi dëshmitarë edhe një herë se sa e rëndësishme është të jemi solidarë 

si shoqëri. 

Në fund, në emër të popullit dëshiroja të falenderoj përfaqësuesit e VV-së, PDK-së, AAK-së, 

LDK-së, NISMA-s, KDTP-së, Vakat-it, SDU-së dhe NDS-së; në veçanti, Kryetarin e Komunës së 

Prizrenit z.Totaj, Kryetarën e Kuvendit z.Bytyqin të cilët nuk e kursyen mbështetjen e tyre për ta 

sjellë këtë vendim në rend dite duke më thirr menjëherë dhe duke u deklaruar se janë të gatshëm 

të ofrojnë të gjitha llojet e mbështetjes. 

Në situata të tilla mësojmë se gjëja më e rëndësishme janë njerëzit. 

Dëshiroj t'i mbyll fjalët e mia me fjalët e Shejh Edebali: ‘Lëreni popullin të jetojë që të jetojë 

shteti’. Është shembull për mbarë Kosovën fakti që të gjithë mund të bashkohemi me të njëjta 

mendime dhe ndjenja, duke qëndruar larg të gjitha mendimeve politike.  

Faleminderit. 

  

Ertan Simitçi (YTHP): Sayın Belediye Başkanı, Sayın Meclis Başkanı, Sayın Müdürler, Sayın 

Meclis üyeleri,  

Değerli medya mensupları, Saygı değer Prizren Halkı!  

Bugün keşke böyle bir gündemle değil de, daha güzel bir gündemle bir araya gelmiş olsaydık.  

6 Şubat sabahı Türkiye’nin güneydoğusunda meydana gelen depremler, 10 şehiri doğrudan 

etkilemiş ve bu affet sonrasında 30.000’in üzerinde insan hayatını kaybetmiştir. 7.000’in üzerinde 

bina yıkılmış, yaklaşık 13 milyon insanın yaşam koşulları olumsuz etkilenmiştir; bu olay sadece 

Türkiye’yi değil, tüm dünyayı sarsmış olduğu gibi bizleri de derinden üzmüştür.  

Depremde hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah’tan rahmet; yaralılara acil şifalar 

diliyorum. Kosova’da yaşayan her bir vatandaşımız üzüntülerini, feryadını ve duygularını çeşitli 

ortamlarda dile getirmiş; onlarca sivil toplum kuruluşumuz ve vatandaşlarımız çeşitli yardım ve 

bağış kampanyalarıyla Türk halkının yardımına koşmuştur.  



En başta Kosova Askeri Güçlerinin deprem bölgesine intikal etmesi ve gece-gündüz demeden 

özverili çalışmalar yapması, gerçekten bizim için onur vericidir. Hepsinden Allah razı olsun. Diğer 

yandan, maddi ve eşya bağışı yapan tüm vatandaşlarımıza ve kurumlarımıza huzurunuzda 

teşekkür etmek istiyorum.  

Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti, ister savaş esnasında, ister devletleşme ve kalkınma 

dönemlerinde çeşitli alanlarda her zaman Kosova halkının yanında olmuştur. Bugüne kadar 

Kosova’nın en fazla uluslararası anlaşma yaptığı ülke Türkiye’dir.  

Bu anlaşmalar kapsamında,   

- 2009 yılından bu yana her yıl yüzlerce vatandaşımız Kosova’da ücretsiz tedavi edilmektedir; 

- 500’ün üzerinde Doktor, mesleki eğitimlerini Türkiye’de geliştirmiştir;  

- Savunma sanayi alanında Kosova Askeri güçlerine çok büyük yardımlar yapılmıştır;  

- Eğitimde anaokullardan tutun, en üst kurumlara kadar onlarca okulun inşaası, tadilatı ve altyapı 

alanında yatırımlar yapılmıştır; 

- 1991 yılından bu yana, 3000’den fazla Kosova’lı öğrenci burslu olarak Türkiye’de üniversite, 

yüksek lisans ve doktora alanında eğitimler almıştır; bugün ülkemizin en önemli makamlarında 

görev almaktadırlar.  

- Kosova ilk serbest ticari anlaşmasını Türkiye ile imzalamıştır. Bugün şirketlerimizin %70’i 

Türkiye şirketleriyle ticari işbirliği anlaşmaları var. 

- Polis ve Güvenlik teşkilatları başta olmak üzere, birçok kurumun kalkınmasında Türkiye öncü 

olmuştur.  

- Pandemi döneminde Kosova’ya en çok destek veren ülkelerden biridir Türkiye.   

- Kültürde, sporda, sosyal yardımlaşma ve özellikle de yerel yönetimler alanında belediyelerarası 

ilişkiler her yıl daha da istikrarlı bir şekilde artmıştır.    

Sayın başkan, değerli hazirun.  

İki dost ve kardeş ülke arasında ilişkilerin devam etmesi hepimiz için çok önemlidir. Kosova 

vatandaşı ve Türk toplumunun bir temsilcisi olarak, Türkiye’nin yaşadığı bu zorlu dönemde Türk 

halkının yanında olduğumuzu, acılarını paylaştığımızı ve dayanışma içerisinde olacağımızı 

belirtmek isterim.  

Prizren Belediyesi olarak yapacağımız en ufak bir dayanışma örneği bile, emin olun gelecek 

nesillere çok büyük örnek teşkil edecektir. Bu amaçla, Prizren Belediye Meclisi olarak önerilen 

kararın onaylanmasını destekliyoruz. 

Ayrıca, geçen ay Kosova’nın kuzeyinde meydana gelen sel felaketinde zarar gören tüm Kosovalı 

vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu doğrultuda Skenderaj Belediyesine 

yapılacak yardımın da çok yerinde olduğunu belirterek, en kısa zamanda yaraların sarılmasını 

temenni ediyoruz. İşte toplum olarak dayanışma içerisinde olmanın nedenli önemli olduğuna bir 

kez daha hepimiz şahit oluyoruz.  

Son olarak, bu kararın gündeme getirilmesinde desteklerini esirgemeyen ve hemen şahsımı 

arayarak her türlü desteği sunmaya hazır olduklarını belirten VV, PDK, AAK, LDK ve NİSMA 

temsilcilerine, KDTP, Vakat, SDU ve NDS temsilcilerine; özellikle de Prizren Belediye Başkanı 

Sayın Totaj’a, Meclis Başkanı sayın Bytyqi’ye, vatandaşlarımız adına teşekkür etmek istiyorum. 

Bu tür durumlarda en önemli şeyin insan olduğunu öğrenmekteyiz. Sözlerimi Şeyh Edebali’nin 

sözüyle bitirmek istiyorum: ‘İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın’. Tüm siyasi düşüncelerden uzak 

kalarak, hepimizin aynı düşüncede ve duyguda bir araya gelebilmemiz tüm Kosova’ya örnek 

olmuştur. Teşekkürler. 



Sead Arifi (VAKAT): I nderuar Kryetar i Komunës, e nderuar kryesuese, të nderuar kolegë. Jemi 

dëshmitar i tragjedisë që ndodhi  në shtetin tonë mik, Republikën e Turqisë. Mua si qytetar i këtij 

shteti, më bën krenar që është  dërguar ekipi i shpëtimit në vendet më të goditura, por edhe 

mobilizimi i qytetarëve, institucioneve dhe OJQ-ve për mbledhjen e ndihmave. Ne, qytetarë të 

Republikës së Kosovës më së miri e dimë si dhe kur keni nevojë për ndihmë. Duhet t’i mësojmë  

edhe gjeneratat e ardhshme, kush na ka ndihmuar gjatë luftës dhe kush na ndihmon edhe sot. Turqia 

është shteti kur është gjithmonë  me ne, sot ata  kanë  nevojë për neve qoftë edhe simbolikisht. Për 

atë e mbështesë iniciativën për ndihmën e  Republikës së Turqisë dhe komunës së Skenderajt. 

Komuna e Skenderajt ka qenë gjithashtu e goditur nga vërshimet ku ka pasur dëme të madhe 

materiale. Kanë nevojë për ndihmën tonë dhe me ndihmën e ndërsjellët nuk mund të ecim përpara 

dhe të jetojmë në kushte normale. Të nderuar kolegë, dëshiroj që në këtë moment të iniciojë edhe 

një iniciativë. Mëditjet që do i marrim sot t’i japim atyre që kanë më së shumti nevojë. Unë 

mëditjen e sotme do t’ia dhuroj komunës së Skenderajt dhe fondit për Republikën e Turqisë. Rroftë 

miqësia e popullit turk dhe Kosovës. 

 

Admir Aljilji (SDU): I nderuar kryetar, të nderuar drejtorë, e nderuar kryesuese, kolegë dhe 

mediume. Jemi dëshmitar që në ditët e fundit është ndodhur një nga katastrofat më të mëdha që i 

ka goditur vëllezërit  tonë në Turqi dhe Siri.  E para që dëshiroj të ceki është që jam shumë krenar 

më ushtarët  tonë të Republikës së Kosovës që janë pjesë e ekipit shpëtimtar. Të gjithë jemi në 

dijeni që Republika e Turqisë e para ka pranuar pavarësinë e Kosovës. Nuk ekziston asnjë shkollë 

ose fshatë ku nuk ka investuar qeveria turke për të na lehtësuar kushtet e jetesës. Dua të theksoj që 

ka ardhur koha ti ndihmojmë vëllezërve tonë në Turqi. Turqisë nuk i ndihmojnë 10.000 euro, por 

është e rëndësishme të dihet që jemi gjithmonë me ata. Sa i përket vërshimeve në Skenderaj, 

falënderoj Allahun që nuk ka pasur viktima. Të gjitha ato dëme do të kompensohen materialisht. 

Megjithatë unë me partin Social Demokrate e mbështesim propozimin  që Komuna e Prizrenit ti 

ndan mjetet për Republikën e Turqisë dhe Komunën e Skenderajt. 

 

Antigona Bytyqi (Kryesuese e Kuvendit): Atëherë nëse ka edhe dikush tjeter prej anëtarëve të 

kuvendit?  

 

Sevil Kazaz (E Pavarur):  I nderuar Kryetar I Komunës, i nderuar Kryesues, Zëvendës Kryesues, 

Zëvendës Kryetar i Komunës, anëtarët e kuvendit, Drejtor, OJQ dhe përfaqësuesit e mediave mirë 

se erdhët.  

Unë jam duke shërbyer në Kuvendin e Prizrenit për mandatin e tretë dhe mendoj se kjo duhet të 

jetë seanca më e vështirë për mua. Siç e dini, një nga fatkeqësitë më të mëdha në botë ndodhi në 

Turqi më 6 shkurt. Jemi përballur me një tërmet nën ndikimin e 500 bombave atomike dhe rreth 

13 milionë banorë u prekën në 11 qytete. Si vend, ne kemi qëndruar pranë miqve tanë dhe 

vazhdojmë të jemi. Presidenti i Republikës së Kosovës ka deklaruar mbështetjen tonë për ta duke 

e shpallur 8 shkurtin zi kombëtare. Kryeministri dhe ministrat tanë ofruan mbështetje të ndryshme. 

Ministria jonë e Mbrojtjes dërgoi menjëherë në terren njësitë e saj ushtarake dhe ekipet e kërkim-



shpëtimit dhe ne u mburrëm  me Forcat tona të Sigurisë së Kosovës, të cilët shpëtuan shumë jetë. 

Sot dua të falënderoj kryetarin tonë Shaqir Totaj dhe kryetarin tonë të Kuvendit për mbajtjen e 

kësaj seance të veçantë. Jemi të vetëdijshëm se mbështetja prej 10 mijë euro e cekur në rendin e 

ditës është simbolike, andaj do të kërkoj që kjo vlerë të rritet së paku në 50 mijë euro. Në rajon për 

momentin është i nevojshëm strehimi, ngrohja dhe materialet higjienike. Sipas informacioneve që 

kam marrë, kostoja e transportit të një kontejnerë për 4 persona në zonën e tërmetit me shtrat, 

kuzhinë dhe me nevojat e duhura në është rreth 5 mijë euro. Mendoj se është e drejtë ta ndajmë 

këtë informacion me ju, sepse ju rekomandoj që tani e tutje ta merrni parasysh këtë informacion 

kur dëshironi të bënë ndihmën dhe mbështetjen tuaj. Në të njëjtën kohë, shumë Organizata 

Joqeveritare, shoqatat tona, mësuesit tanë, studentët tanë, të gjithë janë të mobilizuar dhe bëjnë 

çmos për të ndihmuar andaj si anëtare e Kuvendit të Komunës së Prizrenit, dëshiroj t'i falënderoj 

edhe një herë nga këtu dhe ti përgëzoj sinqerisht iniciativat e TÜDEP, EMPATİ, Tüm Gençler El 

Ele, Orkide, Esnaf, Kosova Kadınları  Yardımlaşma Derneği, Art Teatri, Boshnak, Rom, Ashkali, 

Egjiptian, vëllezër e motra shqiptare, dua t'i falënderoj edhe një herë. Unë kam studiuar me bursa 

të Republikës së Turqisë, arsimimin universitar e kam studiuar me taksat e qytetarëve të Turqisë 

pa bërë asnjë pagesë, qindra mijëra të diplomuar si unë u arsimuan në këtë mënyrë, mendoj se 

është radha jonë të japim një dorë ndihme në një moment kaq të vështirë. Prandaj ju njoftoj në 

prezencën e të gjithëve se si anëtare e Kuvendit të Komunës së Prizrenit do të dhuroj pagën një 

mujore për viktimat e tërmetit në Turqi. Së fundi, do të doja t’ju njoftoj se ndihmat për veshmbathje 

dhe ushqime kanë arritur me tepricë në rajon. Dëshiroj t'u drejtohem veçanërisht prodhuesve të 

higjienës, kujdesit personal dhe ushqimit të thatë në Prizren, ju mund të ndihmoni duke na 

kontaktuar në rrjetet sociale. Edhe një herë i uroj mëshirën e Zotit për ata që humbën jetën në 

tërmet, shërim të shpejtë të lënduarve, familjeve të tyre dhe gjithë popullit turk, ngushëllimet dhe 

durim. Turqia është një shtet i fortë, Turqia është një komb i fortë dhe Turqia është më e madhe se 

Turqia. Nuk kam asnjë dyshim se këto plagë ne do t'i shërojmë sa më shpejt. Unë do të doja të ju 

falënderoj të gjithë përsëri, respekt për të gjithë. 

Sevil Kazaz (E Pavarur): Sayın Belediye Başkanı, Meclis Başkanı, Meclis Başkan Yardımcısı, 

Belediye Başkan Yardımcısı, Meclis Üyeleri, Müdürler, Sivil Toplum Kuruluşları, Medya 

Mensupları hepiniz hoş geldiniz.  

Üçüncü dönem Prizren Meclisinde görev alıyorum ve sanırım en zor oturum bu benim için olsa 

gerek. 06 Şubat’ta bildiğiniz gibi Türkiye’de dünyanın en büyük felaketlerinden biri yaşandı 500 

atom bombası etkisinde bir depremle karşı karşıyayız ve 11 şehirde yaklaşık 13 milyon nüfus 

etkilendi 20 milyar dolar ihracat hacmine sahip Türkiye’nin, Türkiye coğrafyasının altıda biri 

teşkil eden büyük bir bölgenin yıkımına şahit olduk. Ülke olarak dostlarımızın yanında olduk ve 

olmaya da devam ediyoruz. Kosova Cumhuriyeti Cumhur Başkanı 08 Şubatı ulusal yas ilan ederek 

onlara desteğimizi göstermiş oldu. Başbakanımız, Bakanlarımız çeşitli destekler sundu. Savunma 

Bakanlığımız derhal Askeri Birliklerini ve Arama Kurtarma ekiplerini sahaya gönderdiler biz de 

birçok cankurtaran Kosova Güvenlik Güçlerimiz ile gururlandık. Bugün bu özel oturumun 

gerçekleştirilmesi için ben başta Belediye Başkanımız Shaqir Totaj’a ve Meclis Başkanımıza 

teşekkür etmek istiyorum. Gündemde belirlenen 10 bin yuro’luk desteğin sembolik olduğunun 

farkındayız, dolayısıyla bu değerin en azından 50 bin yuro’ya çıkartılması talebini iletmek 

istiyorum. Bölgede şu an en fazla ihtiyaç olan barınma, ısınma ve hijyenik malzemeleridir. 

Dolayısıyla aldığım bilgilere göre 1 adet 4 kişilik konteynır içinde yatağı, mutfağı ve gerekli 



ihtiyaçları ile birlikte deprem bölgesine ulaşması maliyeti yaklaşık 5 bin yuro civarındadır. Bu 

bilgiyi de sizlerle paylaşmanın doğru olduğunu düşünüyorum çünkü yardım yaptığınız ve bundan 

sonra yapacağınız her desteğin bu bilgiyi göz önünde bulundurarak yapmanızı öneriyorum. Aynı 

zamanda birçok Sivil Toplum Kuruluşu, Derneklerimiz, öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz herkes 

seferber olmuş durumda ellerinden gelen yardımları yapıyorlar dolayısıyla ben Prizren Belediyesi 

Meclis üyesi olarak onlara bir kez daha buradan teşekkür etmek istiyorum TÜDEP, EMPATİ, Tüm 

Gençler El Ele, Orkide, Esnaf, Kosova Kadınları Yardımlaşma Derneği, Art Teatır, Boşnak, Rom, 

Aşkali, Eciptyan, Arnavut kardeşlerimizin girişimlerini canı gönülden kutlamak ve onlara bir kez 

daha teşekkür etmek istiyorum. Ben Türkiye Cumhuriyetinin bursları ile okudum, hiçbir ücret 

ödemeden Türkiye vatandaşlarının vergileri ile Üniversite eğitimini aldım, benim gibi yüzlerce 

binlerce mezun bu şekilde eğitim aldı, böyle zor bir zamanda yardım elini uzatma sırası bizde 

olduğunu düşünüyorum ve bu yüzden Prizren Belediye Meclis üyesi olarak bir aylık maaşımı 

Türkiye’deki depremzedelere bağışlayacağımı buradan hepinizin huzurunda bildirmek istiyorum. 

Son olarak bölgeye giyisi ve gıda yardımının fazlasıyla ulaştığını bilmenizi isterim. Prizren’de 

özellikle hijyen, kişisel bakım, kuru gıda üreticilerine seslenmek istiyorum yardımlarınızı sosyal 

medyadan bizlere ulaşarak yapabilir siniz. Bir kez daha depremde hayatını kaybedenlere 

Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar ailelerine ve tüm Türk halkına başsağlığı ve sabırlar 

dilerim. Türkiye güçlü bir devlettir, Türkiye güçlü bir millettir ve Türkiye Türkiye’den büyüktür. 

Bu yaraları hep birlikte en kısa zamanda saracağımıza hiç şüphem yok tekrardan herkese çok 

teşekkür etmek istiyor ve saygılarımı sunuyorum. 

 

 

Levent Bus (KDTP): Më vjen keq që harrova të shtoj këtë. Unë sugjeroj që ndihmat t'u jepen 

Gjysmëhënës së Kuqe ose AFAD në Turqi, sepse janë të lidhura me institucionet shtetërore të 

Republikës së Turqisë, propozoj që përkrahja t'u jepet këtyre institucioneve. 

Levent Buş(KDTP): Sadece şunu eklemeyi unuttum kusura bakmayın. Yapılacak olan yardımı 

Türkiye’deki Kızılay ya da AFAD’a yapılmasını öneriyorum ben çünkü bunlar Türkiye 

Cumhuriyeti devlet kurumlarına bağlı olduklarından dolayı bu kurumlara verilmesini öneriyorum.   

 

 

Shaqir Totaj (Kryetar i Komunës): Përshëndetje për të pranishmit përsëri, e kuptoj shqetësimin 

e asambleistëve, se me të vërtetë tragjedia është e atyre përmasave sa që kjo ndihma jonë është 

simbolike. Mirëpo dua me i’u përkujtu atë që veç e dini, se me qytetin e Prizrenit, shoqatat e 

bizneseve, shumë organizata humanitare..., Prizreni, sa për informacion i ka 11 shkolla të 

binjakëzuar me shkollat e Turqisë dhe veç me një shkollë janë mbledhur diku 7 mijë euro, shoqatat 

e bizneseve, shoqatat afariste, shoqatat humanitare, nga komuniteti shqiptar, nga komunitetet tjera, 

t’gjitha janë mobilizu edhe kanë mbledhë ndihma edhe financiare edhe materiale. Prandaj, kjo 

shumë që po e ndajmë ne nuk është vetëm kjo, po ka edhe shumë të tjera, natyrisht kishte me qenë 

mirë sikur ne të kishim pasur mundësi më tepër, sepse asnjëherë nuk është mjaft, sidomos për një 

popull i cili gjithmonë ka qenë pranë nesh, mirëpo e dini që mundësitë tona buxhetore janë të 



limituar, janë të kufizuar. Unë, desha me iu falënderu atyre që kanë mbledh ndihma, nuk e di... po 

besoj që e dini që Bashkësia Islame, ka pasur organizim në këtë aspekt dhe kanë mbledh ndihma 

edhe ata. Kështu që ndihma nga qyteti i Prizrenit, nuk do të jetë veç kjo ndihmë që ne sot po e 

akordojmë, por do të ketë shumë më tepër. Edhe mendoj se është mirë që të tregohemi solidar në 

këso rrethana, sepse thonë ‘miku i mirë në ditë të vështirë’, por fatkeqësisht mundësitë tona 

buxhetore janë shumë të limituar dhe këtë ju besoj që e dini, por sido që të jetë, ju falënderoj për 

përkrahje të kësaj iniciativës tonë edhe mendoj që të gjithë së bashku do të dalim mirë. Ju 

falënderoj për vëmendje! 

 

 

Antigona Bytyqi (Kryesuese e Kuvendit): Faleminderit kryetar, faleminderit anëtarë të Kuvendit 

për të gjitha këto komentet, sugjerimet që i dhatë. Edhe mundësitë buxhetore i tregoi kryetari. 

Pastaj siç e thamë edhe për Komunën e Skenderajt, llogaria veç se është e hapur. Ndërsa nga z.Bus, 

U propozua që për Republikën e Turqisë, këto të shkojnë nëpërmjet Hanës së Kuqe, kështu që 

neve na mbetet vetëm me hedh në votim këtë pikë të rendit të ditës. Prezent jemi 33 anëtarë, kush 

është? 

Për? 33 (Unanimisht).  

Faleminderit të gjithëve, faleminderit për pjesëmarrje në mbledhje dhe shihemi në mbledhjen e 

radhës. 

 

Pjesë përbërëse e këtij procesverbali-transkripti është edhe video-incizimi i kësaj mbledhjeje. 

https://www.youtube.com/watch?v=590Z7LenusA  

 

 

         Kryesuesja e Kuvendit 

              Antigona Bytyqi 

 

 

         

 

https://www.youtube.com/watch?v=590Z7LenusA


P R O C E S V E R B A L I 

 

 

Nga mbledhja e Solemne e Kuvendit të Komunës, mbajtur më 17.02.2023, duke filluar nga 

ora 11:00, në Kuvendin e Komunës së Prizrenit. 

 

Ftesa për këtë mbledhje ishte për nder të 17 shkurtit – ditës së pavarsisë së Kosovës si dhe dorëzimi 

i titullit ‘Qytetar Nderi’ i Prizrenit, z.Erion Veliaj, Kryetar i Bashkisë së Tiranës. 

 

Të ftuar në këtë mbledhje Solemne ishin të gjitha institucionet komunale dhe më gjerë. 

 

Mbledhja u hap me himnin Kombëtar dhe himnin e Kosovës që u interpretuan nga Kori i Shka 

Agimi. 

Mbledhjen e filloi dhe kryesoi Antigona Bytyqi, Kryesuese e Kuvendit të Komunës së Prizrenit, 

ku përshëndeti të gjithë të pranishmit dhe ftoi të gjithë grupet parlamentare të Kuvendit, që të 

marrin fjalën për nderë të 17 shkurtit dhe për dorëzimin e titullit “Qytetar Nderi” i Prizrenit, z.Erion 

Veliaj. 

 

 

 

Islam Thaqi (LVV): Përshëndetje i nderuari kryetar i Bashkisë së Tiranës, z.Erion Veliaj, i 

nderuari Kryetar i Komunës z.Shaqir Totaj, i nderuari kryetar-prefekti i parë i Komunës së 

Prizrenit, z. Kadri Kryeziu, i nderuari egzekutiv, kolegë kuvendarë, përshëndetje për përfaqësuesit 

e Policisë së Kosovës, përshëndetje për më të shtrejtit familjet e Dëshmorëve, Invalidëve dhe 

Vetaranëve të UÇK-së, përshëndetje e veçantë shkon edhe për Nderin e Qytetit, z.Halil Kastratin, 

njëashtu përshëndetje edhe për përfaqësuesit e KFOR-it. 

Të nderuar qytetarë, historia e njerëzimit edhe mund të na jep shembuj të shumtë të popujve dhe 

përpjekjeve të tyre për liri. Mirëpo përpjekjet e popullit tim për liri, kanë zënë vendin e veçantë ne 

Historinë Botërore. Filluam si shumica e popujve të Evropës, që të zgjoheshim në shekullin e 19. 

E ne në Ballkan jemi autokton dhe jetojmë në territor të caktuar me shekuj . Filluam me Rilindjen 

Kombëtare që të zgjohemi nga një gjumë shekullor, me një kauzë të përbashkët për liri.                                                                                                                                                    

E rruga drejt lirisë  na zgjati shumë , tërë shekullin e 20.  Luftuam, u vramë, u pushkatuam , u 

dëbuam, u burgosëm e u persekutuam. Kaluam : perandori, mbretëri, federate e konfederata, 

apartahejd e okupim por nuk u mposhtëm e s’u dorëzuam .                                                                                                      

Edhe me rezistencë paqësore u munduam që botës ti dëshmojmë të drejtën tonë për liri. Ashtu si 

që e filluam këtë shekull të 20, ashtu edhe e mbaruam. 

U vramë e u pushkatuam, u burgosëm, e u dëbuam por në fund të këti shekulli mbar botën e 

zgjuam! Me një ushtri nga populli e çlirimtare të përkrahur nga Aleanca e NATO-së, në zumë 

vendin e veçantë në Historinë Botërore! E ne fillim të shekullit 21, botës ja dëshmuam atë që 

shumë studiues e kanë konfirmuar se i plotësojmë tri kushte themelore për ekzistimin dhe 

formimin  e shtetit: Në posedojmë territorin e caktuar, popullsinë e përhershme dhe dëshirojmë 

pushtet sovran !                                                                                                                                         

Ne, në një shekull e dëshmuam dëshirën tonë, atë që Romaket e quajtën res publica: "pushtet 

publik" e meritojmë  këtë, e kem  kauzë të përbashkët si vlerë universale dhe kuptim të lirisë. 



Prandaj 17 shkurti është synimi jonë shekullor, i bartur ndër gjenerata por me gjurmë të pa shlyera 

të shumë personaliteteve tona, me gjakun e shumë dëshmorëve dhe martirëve që vendosën 

themelet e Republikës tonë. 

Lavdi të gjithë dëshmorëve të kombit që dhanë jetën për liri, lavdi martirëve dhe gjakut të tyre që 

ndërgjegjësuan mbar botën. Zoti e bekoftë Kosovën, popullin e saj, Zoti i bekoftë miqtë tanë që 

mbështetën kauzën ton për liri. 

Urime Kosovë 15 vjetori i pavarësisë, ju faleminderit!  

 

 

Adrit Krasniqi (PDK): Të nderuara Familje të Deshmorëve, të nderuar Invalid e Veteran të luftes, 

i nderuar Kryebashkiaku i Tiranës z.Veliaj, i nderuar kryetar Totaj, i nderuar nënkryetar Gashi, të 

nderuar përfaqësues të bashkësive fetare, i nderuar Nderi i Qyetetit, Halil Kastrati, i nderuar 

prefekti i parë i Komunës Kadri Kryeziu, i nderuar ekzekutiv, koleg kuvendar, media. 

Të nderuar pjesëmarrës të këtij manifestimi, me lejoni që ne emër të grupit kuvendarëve të PDK-

së t’ua uroj Ditën e Pavarësisë. 17 shkurti, kjo ditë e bekuar nga Zoti në të cilën ëndrra e 

kahmotëshme u bë realitet, kur ankthi shekullor u shndërrua në gëzim, kur frika e guximi bashkë 

u kthyen në krenari e lavdi. 15 Vjet më parë Kuvendi i Kosovës e shpalli Kosovën shtet të Pavarur 

e Demokratik. Ky ishte një moment shumë i rëndësishëm dhe i lumtur për të gjithë ne. Ëndrra e 

shumë trimave të këtij populli u bë realitet. Ishin sakrificat e bijëve të kësaj toke dhe gjaku i 

derdhur i tyre për Liri, që ne sot të festojmë të lirë. Lufta e lavdishme e familjes emblematike 

Jashari nuk ka dyshim se ishte gurthemeli i lirisë që ne e gëzojmë sot. Dhe fal Trimave të UÇK-

së, sot Kosova frymon lirshëm. 

E Sot në këtë përvjetor të 15-t, po na mungojnë burrat e mëdhenj të Kombit tonë, ata që e nisën 

luftën, ata që e shpallën Pavarësinë, ata që po mbahen padrejtësisht në Hagë, Hashim Thaqi e Kadri 

Veseli me shokë... 

Prandaj, urime të veçanta për të gjithë ata që  me përpjekjet e tyre të mëdha gjatë këtyre pak viteve 

pavarësi, kanë bërë që Kosova të arrijë kaq shumë në ndërtimin dhe konsolidimin e institucioneve 

të saj. E në këtë ditë madhështore, në ditëlindjen e shtetit tone, qyteti jone, Kryeqyteti historik i 

gjithë Shqiptareve, ka nderin që t’i japë titullin “Qytetar Nderi” krye bashkiakut të Tiranës z.Erion 

Veliaj. z.Veliaj përfaqëson një model të ri të ideve të udhëheqjes dhe të lidershipit. Është një 

shembull për të gjithë të rinjtë që e synojnë politikën, veçanërisht të rinjtë e Komunës tonë. 

Qytetarët e Prizrenit të nderojnë sot ty i nderuar Kryetar, nderojnë Bashkinë e Tiranës, e nderojnë 

shtetin shqiptar dhe e bëjnë me shumë respekt e me nder, por ama edhe me shumë dashuri,” 

Festat bëhen më të bukura, kur festohen me miq të vërtete, të cilët krah për krah po qëndrojmë nga 

Tirana e gjerë në Prizren, për festuar ditëlindjen e Kosovës, e për të uruar ditë më të mira për 

Kombin tonë. Gëzuar për jetë e mot Pavarësinë, Kosovë! 

 

 

Agim Muçaj (AAK): Përshëndetje i nderuari kryetar Erion, përshëndetje kryetar Totaj, kryesuese, 

ekzekutiv, përshëndetje i nderuari Kryeziu, kryetar i parë i Komunës së Prizrenit, i nderuari Halil 

Kastrati, përfaqësues të shoqatave të dalura prej luftës, përfaqësues të FSK-së, policisë dhe 

përfaqësues të bashkësive fetare, media të nderuara, qytetarë të nderuar. 



Në emër të familjeve të Dëshmoreve, Veteraneve, Invalidëve të UÇK-së, të familjes legjendare të 

Adem Jasharit dhe Haradinajve, sot është një ditë e veçantë që na bashkoi dita e Pavarësisë. Për të 

ardhur deri te dita e Pavarësisë për vuajtjet, persekutimet, burgosjet, vrasjet, torturimet e 

shqiptarëve nga armiqtë tanë, që na përcollën me vite të tëra. Nga ana tjetër rezistenca e popullit 

shqiptar duke i bërë ballë të gjitha këtyre padrejtësive. Kjo ishte Kosova jonë deri në vitin 1999, 

lufta e Ushtrisë Çlirimtare te Kosovës, ishte vepra më sublime e shqiptarëve që qëndruan nen 

thundrat e armiqve të ndryshëm. Ishin familja Jashari, Haradinaj dhe shumë familje të tjera që 

dhanë nga vetvetja më të shtrenjtën, jetën, që Kosova të lirohet njëherë e përgjithmonë nga barbaret 

e shovinistët serb. Sakrifica e ndër shekullore e popullit tonë, për liri dhe pavarësi për 17 shkurt 

2008 u kurorëzua me Pavarësinë e Kosovës. Të nderuar kolegë, shumë nga ata që kontribuuan për 

liri dhe shtet ndërtim, sot padrejtësisht po ballafaqohen në Hagë prej akuza të pa baza nga ...serbe. 

Lavdi të gjithë dëshmoreve dhe martirëve të rënë për lirinë dhe pavarësinë të Kosovës. Në këtë 

ditë të veçantë për Kosovën, prezent kemi edhe një njeri të veçantë për Prizrenin, një Qytetar Nderi 

të Prizrenit. Kemi kryetarin e Bashkësisë se përmasave botërore, kryetar shembull për vepra 

madhështore dhe kreative. Kryetar Erion, kënaqësi dhe nder që të kemi prezent. Urime dhe 

faleminderit për prezencën tuaj dhe urime të gjithë shqiptarëve kudo që janë. 

 

 

Shukrije Berisha (NISMA): I nderuar Kryetar Shaqir Totaj, i nderuar kryebashkiaku i Tiranës 

Erion Veliaj, e nderuara kryesuese Antigona Bytyqi, i nderuar nënkryetar Kujtim Gashi, të nderuar 

drejtorë, koleg kuvendar, të nderuar përfaqësues të institucioneve kombëtare e ndërkombëtare, të 

nderuara familje të Dëshmorëve, Invalidë e Veteran të luftës, të dashur qytetarë e miq të vendit 

tonë dhe të gjithë ju të pranishëm. 

Është kënaqësi e veçantë që sot jemi mbledhur për të festuar 15 vjetorin e shpalljes së Kosovës 

shtet i pavarur e sovran, ditë e shenjtë për ne dhe për gjeneratat që do të vijnë. 

Sot 15 vjet më parë, Kosova u shpallë shtet i pavarur dhe sovran, e cila hapi një kapitull të ri, jo 

vetëm për ne, por edhe për globin, duke regjistruar në historinë e saj, shtetin më të ri në botë 

Kosovën. 

Ushtria Çlirimtare e Kosovës dhe lufta e saj e drejtë për liri, janë dhe do të mbeten pjesa më e 

lavdishme në historinë tonë Kombëtare. Edhe në këtë përvjetor, u jemi mirënjohës dhe shumë 

falënderues krerëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, ku ata i dhanë kuptim kësaj ditë dhe po 

sakrifikohen përsëri për ti dhënë integritet vendit tonë, pra të cilët në emër të drejtësisë, po mbahen 

padrejtësisht në Hagë. Mund të dallojmë në bindjet tona politike, në pikëpamjet tona për botën apo 

shoqërinë tonë, por duhet të jemi unik së bashku për të ruajtur shtetin e Kosovës. Andaj, mbi të 

gjitha dhe për të gjithë Kosova. 

Liria e Kosovës i ka rrënjët me gjak, andaj sot festojmë  falë vajzave  e djemve të UÇK-së, të 

dëshmorëve të luftës sonë çlirimtare ku gjaku i të cilëve na bëri dritë, të invalidëve të luftës të cilët 

nuk hezituan të japin gjithçka për liri, viktimave civile të luftës sonë, burra e gra e shumë fëmijë 

të cilët ranë për lirinë që ne sot e gëzojmë. Liria jonë i dedikohet edhe shteteve mike që na u 

gjenden pranë në ditët më të rënda për popullin tonë. 

Faleminderit për atëherë, por faleminderit nga zemra edhe për sot, për të gjithë ata që na sollën 

lirin! 

Urime dita e pavarësisë të gjithë qytetarëve të Kosovës!   



I nderuar kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj   

Në emër të Nismës Socialdemokrate, ju urojmë mirëseardhje në qytetin historik të të gjithë 

shqiptarëve. Është kënaqësi e veçantë dhe privilegj që sot në mesin tonë, kemi kryebashkiakun e 

Tiranës Erion Veliaj. Është kënaqësi e veçantë dhe nder për qytetin e Prizrenit, që t’i japim titullin 

“Qytetar Nderi” kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj. Shqiptarët kudo që janë si dhe Bashkia e 

Tiranës, është me fat sepse Ju përfaqësoni një model të ri të ideve të udhëheqjes dhe të lidershipit, 

që është një shembull  për tu ndjekur dhe motivim për të gjithë të rinjtë kudo që ata janë. Qytetarët 

e Prizrenit të nderojnë juve sot Erion, nderojnë Bashkinë e Tiranës, e nderojnë shtetin shqiptar dhe 

këtë e bëjnë me respekt e nder. Urime dhe ta gëzoni titullin “Qytetar Nderi” lidershipi model Erion 

Veliaj! Urime! Ju faleminderit! 

 

 

Levent Bus(KDTP): Ardhja juaj si përfaqësues i ambasadorit turk na gëzoi sot.   Edhe njëherë ju 

ngushlloj për humbjet e juaja nga tërmeti që përjetuat, Zoti u dhashtë jetë të mbijetuarve dhe duke 

qenë se ne besojmë se Republika e Turqisë do t'i kalojë shpejt këta tërmete, besoj se ne do t'i sjellim 

shpejt marrëdhëniet tona në një formë më efektive. Po, sot 17 Shkurt është dita e Pavarësisë së 

Republikës së Kosovës, unë fillimisht këtu dua të ju uroj të gjithë ushtarët dhe policët e Kosovës, 

dëshmorët tanë që ranë dëshmorë për këtë atdhe, organizatat tona joqeveritare, bashkësinë islame, 

anëtarët tanë katolikë, organizatat tona joqeveritare, mediat tona, populli i Prizrenit, populli i 

Kosovës. Po, Republika e Kosovës kaloi shumë vështirësi deri sa erdhëm në këtë ditë të pavarësisë, 

së bashku me miqtë tanë nga jashtë dhe bashkë me shqiptarët, turqit, boshnjakët dhe romët, ne u 

përpoqëm dhe e krijuam këtë pavarësi me aq sa mundëm dhe kemi ardhur deri në këtë ditë. 

Dëshirojmë të falënderojmë të gjithë politikanët tanë që kanë kontribuar deri më tani, mësuesit 

tanë që na kanë rritur, punonjësit tanë shëndetësorë dhe të gjithë miqtë tanë që e duan Kosovën. 

Uroj 15 vjetorin tonë si për Kosovën ashtu edhe për miqtë tanë që na duan në mbarë botën. 

 

Levent Buş: Türkiye Büyükelçinin temsilcisi olarak gelmeniz bizleri bugün mutlu etmiştir, 

yaşadığınız deprem dolayısıyla tekrardan başınız sağ olsun Allah kalanlara uzun ömürler versin 

ve hızlı bir şekilde Türkiye Cumhuriyetinin hızlı bir şekilde bu depremleri atlatacağına 

inandığımızdan dolayı, inanıyorum ki hızlı bir şekilde de ilişkilerimiz daha fazla etkili bir şekle 

getireceğiz. Evet, bugün 17 Şubat Kosova Cumhuriyetinin Bağımsızlığı günü, ben burada ilk başta 

Kosova askerine, polisimize bu vatan için şehit olmuş şehitlerimize, sivil toplum örgütlerimize, 

İslam Birliğimize, Katolik mensuplarımıza, sivil toplum örgütlerimize, medyamıza, Prizren 

halkına, Kosova halkına 15. yıldönümümüz hayırlı uğurlu olsun diyorum. Kosova Cumhuriyeti bu 

bağımsızlık gününde evet çok zorluklardan geçti, bu zorlukları hep birlikte hem dıştan 

dostlarımızla beraber hem bizler de Arnavut, Türk, Boşnaklar, Romlar’la beraber elimizden 

geldiği kadar bu bağımsızlığı kurmaya çalıştık ve kurduk en sonunda ve bugünlere kadar geldik. 

Bugüne kadar emeği geçen bütün siyasilerimize, bizleri yetiştiren öğretmenlerimize, sağlık 

çalışanlarımıza-mensuplarımıza ve tüm Kosova’yı seven dostlarımıza teşekkür etmek istiyoruz. 15. 

yılımız hem Kosova için hem de tüm dünyadaki bizleri seven dostlarımız için tebrik ediyorum.     

 

 



Ertan Simitçi (YTHP): I nderuar Kryetar i Komunës, I nderuari Kryetar i Bashkisë së Tiranës, E 

nderuara Kryesuese, Të nderuar drejtorë, anëtarë të kuvendit; përfaqësues të mediave, ushtria, 

policia, organizatat tona joqeveritare, përfaqësues të Bashkësisë Islame dhe komunitete të feve të 

tjera, shumë të respektuar Konsull, Konsull i Hungarisë, të nderuar mysafir dhe pjesëmarrës; 

Të nderuar qytetarë të Kosovës dhe ju të dashur qytetar të Prizrenit, 

Ju përshëndes të gjithëve me respekt dhe dashuri.  

Procesi i pavarësisë së Kosovës filloi në vitin 1989. Lufta të ashpra politike në vitet 1990, më pas 

një luftë lufte në vitet 98-99 dhe më në fund shpallëm pavarësinë tonë më 17 shkurt 2008. 

Natyrisht, në këtë proces ranë dëshmorë mijëra qytetarë tanë dhe mijëra heronj tanë. 

Një luftë 20 vjeçare. Në këtë luftë ranë dëshmorë mijëra qytetarë dhe ushtarë tanë; familjet u 

detyruan të migrojnë; Fëmijë, gra dhe të moshuar u vranë brutalisht. Në vitet e fundit të shekullit 

të 20-të, krimi i gjenocidit u krye në zemër të Evropës. Nuk jemi vetëm ne këtë që e themi por këtë 

e thonë me dëshmi institucionet e pavarura ndërkombëtare, vëzhguesit, mediat, administratorët 

shtetërorë dhe më kryesorja historianët. Por, përkundër gjithë këtyre dëshmive, administrata serbe 

deri më sot nuk është gjykuar para ligjit dhe drejtësisë. Duhet ta pyesim veten këtë pse? 

Pavarësia ishte shumë e rëndësishme për ne. Që të shërojë plagët e luftës, të jetojmë në paqe dhe 

siguri, të qeveriset nga përfaqësues të zgjedhur në demokraci dhe ligj; Ishte shumë e rëndësishme 

si shtet t'u shërbente të gjithë qytetarëve. Prandaj, nuk kemi nevojë për asociacion të komunave 

me strukturë etnike apo administrata paralele. Ne kemi nevojë vetëm për drejtësi, ligj dhe 

demokraci të avancuar. Ne kemi nevojë që në tolerancë të bashkë jetojmë dhe të punojmë së 

bashku. Për këtë arsye, ne duhet të mbrojmë dhe forcojmë strukturën unitare të shtetit tonë.  

z. Velijaj, i cili është sot në mesin tonë, e mirëpresim me respekt vendimin për qytetar nderi të 

marrë nga Kuvendi i Prizrenit. Si komunitet turk, ne besojmë se kontributet që ai ka dhënë, 

veçanërisht duke pasur parasysh marrëdhëniet e tyre me Turqinë, do të përmirësojnë punën mes 

dy vendeve mike dhe vëllazërore dhe i uroj atij më të mirën e këtij titulli dhe e përshëndesë me 

respekt. 

Të nderuar pjesëmarrës, Në përfundim të fjalëve të mia,   

I uroj të gjithë qytetarët dhe pjesëmarrësit tanë ditën e Pavarësisë së Kosovës, i përkujtojmë me 

respekt të gjithë heronjtë tanë, veçanërisht Krye Komandantin tonë Adem Jashari, dhe para jush 

shpreh nderimet e mia për të gjitha vendet mike dhe vëllazërore që kontribuan gjatë këtij procesi 

të pavarësisë së Kosovës. Gjithashtu, dëshiroj të shpreh mirënjohjen time për të gjithë zyrtarët, 

pushtetarët, udhëheqësit dhe të rinjtë tanë që kontribuan në zhvillimin e vendit tonë; Me respekt e 

përshëndes kuvendin tonë. Faleminderit. 

 

Ertan Simitçi: Sayın Başkan, Sayın Tiran Belediye Başkanımız, Sayın Meclis Başkanı, Değerli 

Müdürler, Saygı değer meclis üyeleri; Değerli medya mensupları, çok değerli askerimiz, polisimiz, 

sivil toplum kuruluşlarımız, İslam Birliği ve diğer din temsilcilerimiz, çok saygıdeğer 

Başkonsolosumuz, Macaristan Başkonsolosumuz olmak hepinizi saygıyla ve sevgiyle 

selamlıyorum.  

Kosova’nın bağımsızlık süreci 1989 yılından itibaren başlamıştır. 1990’lı yıllarda çetin siyasi 

mücadeleler daha sonra 98-99’da bir savaş mücadelesi ve nihayetinde 17 Şubat 2008 yılında 

bağımsızlığımızı ilan ettik. Tabi bu süreçte binlerce vatandaşımız, binlerce kahramanımız şehit 

düştü  



 20 yıllık bir mücadele. Bu mücadele yolunda binlerce vatandaşımız ve askerimiz şehit düştü; 

aileler göçe zorlandı; çocuklar, kadınlar, yaşlılar zalimce katledildi. 20. yüzyılın son yıllarında 

Avrupa’nın göbeğinde soykırım suçu işlendi. Bunu biz değil; uluslararası bağımsız kurumlar, 

gözlemciler, medyalar, devlet yöneticileri, tarihçiler delillerle bunu söylüyor. Fakat tüm bu 

delillere rağmen, Sırbistan yönetimi bugüne kadar adalet ve hukuk önünde yargılanmadı. Bunu 

kendimize neden diye sormamız gerekiyor? 

Değerli katılımcılar;   

Bağımsızlık, bizim için çok önemliydi. Savaşın yaralarını sarmak, huzur ve güven içerisinde 

yaşamak, demokrasi ve hukuk ilkekeri içerisinde seçilmiş temsilcilerimiz aracılığıyla yönetilmek; 

devlet olarak tüm vatandaşlara ve yurttaşlarımıza hizmet etmek için çok önemliydi. Bu yüzden 

bizim etnik bir yapıya sahip, ayrı bir belediyeler birliğine veya paralel yönetimlere ihtiyacımız 

yoktur. Bizim sadece adalete, hukuka ve ileri demokrasiye ihtiyacımız var. Bizim; hoşgörü 

içerisinde birlikte yaşamaya ve birlikte çalışmaya ihtiyacımız var. Bu nedenle devletimizin uniter 

yapısını, hem korumalıyız ve hem de güçlendirmeliyiz.   

Bugün aramızda ayrıca bulunan Sayın Velijaj’ı, Prizren Belediye Meclisi tarafından alınmış olan 

Karar Fahri vatandaşlık kararını saygıyla karşılıyoruz. Türk toplumu olarak da özellikle Türkiye 

ile olan ilişkilerini de düşünerek yapmış olduğu katkılar dost ve kardeş her iki ülke arasında daha 

iyi çalışmalar yapacağına inanıyoruz ve kendisine bu makamın bu sıfatın hayırlı olmasını temenni 

ediyorum saygılarımı sunuyorum.  

Değerli katılımcılar son olarak;   

Kosova’nın Bağımsızlık Gününü burada bulunan tüm vatandaşlarımıza katılımcılarımıza tebrik 

ediyorum, bu uğurda şehit düşmüş tüm kahramanlarımızı başta Başkomutanımız Adem Jashari 

olmak üzere bütün şehitlerimizi saygıyla anıyoruz, Kosova’nın bu bağımsızlık sürecinde emeği 

geçen, katkısı geçen tüm dost ve kardeş ülkelere huzurlarınızda saygılarımı sunuyorum. Ayrıca 

ülkemizin kalkınmasında ve gelişmesinde emeği geçen bütün memurlarımıza, devlet adamlarımıza, 

yöneticilerimize, gençlerimize şükranlarımı sunar; meclisimizi saygıyla selamlıyorum. 

Teşekkürler. 

 

 

Merdzan Osmani (NDS): I nderuar kryetar i bashkisë së Tiranës, i nderuar kryetar i Prizrenit, i 

nderuar ish kryetar, e nderuara kryesuese, të nderuar drejtorë, kolegë asamblist, përfaqësues së 

korit diplomatik, përfaqësues së policisë së Kosovës, përfaqësues së ushtrisë, përfaqësues së 

veteranëve të luftës, përfaqësues së familjeve të dëshmorëve që kanë jap jetën e tyre për ato që ne 

sot të mundemi të festojmë të gjithë së bashku. I nderuar Halil Kastrati, humanitarë më i madh, jo 

vetëm në Kosovë, unë gjithmonë dua të ceki që është humanitari më i madh në Ballkan dhe 

posaçërisht më vjen mirë që është Kosovar por edhe jemi nga të njëjti qytet nga qyteti historik i 

Prizrenit. Të nderuar përfaqësues së mediumeve, të nderuar qytetar ju dëshiroj të gjithë juve që 

jetoni këtu në Kosovë edhe atyre në diasporë ju uroj 15 Vjetorin e Pavarësisë së shtetit tonë të 

Republikës së Kosovës. Ajo që dua të ceki është që dëshiroj të dërgoj mesazh të gjithë atyre që 

merremi me punët publike që quhet politika, duhet të them që sot kur festojmë 15 vjetorin, por jo 

vetëm sot por edhe viteve paraprake, ne jemi ballafaquar me shkuarjen e popullatës tonë. Kështu 

që çdo vjet kur festojmë Pavarësinë ne e festojmë me numër të zvogëluar. Vendimet tona që i 

marrim këtu i prekin të gjithë qytetar pa marr parasysh përkatësinë etnike dhe fetare, vendimet 



tona e përcaktojnë fatin i të gjithë qytetareve të Republikës së Kosovës. Unë sot në këtë ditë 

solemne kur festojmë 15 Vjet do të dëshiroja ti them të gjithëve që maksimalisht ti përkushtohemi 

dhe të pranojmë seriozitetin e punës tonë për të pasur prosperitet. Edhe një herë ju uroj Pavarësinë 

e Kosovës. I nderuar kryetari i Tiranës, gëzohem që jeni sot me neve në këtë ditë tonë solemne kur 

festojmë pavarësinë dhe kur kemi edhe një festë tjetër kur sot ju zyrtarisht jeni pjesë e qytetit tonë 

dhe shoqërisë tonë. Prizreni nuk është vetëm qyteti historik por edhe qyteti multietnik me shekuj, 

qyteti me kultura të ndryshme, tradita të ndryshme dhe qyteti i urave. Më vjen mirë që një njeri i 

suksesshëm siç jeni ju është pjesë e qytetit tonë dhe komunës sonë. Në emër të partisë boshnjake, 

cilën e përfaqësoj, dëshiroj t ju uroj shumë shëndet, fat dhe progres dhe shumë suksese politike. 

Urime dhe faleminderit! 

 

 

Sead Arifi (VAKAT): i nderuar kryetar komune, i nderuar kryetar i Tiranës, të nderuar mysafir, 

mediume, para se gjithash dëshiroj të uroj mirëseardhjen z. Veliu, dhe është kënaqësia e madhe që 

është sot në mesin tonë, mirëserdhët në Prizren, në një qytet multietnik që ka vlerë të posaçme për 

të gjithë popuj në këto troje. Shpresoj që këtë titull do të kontribuoj në bashkëpunimin e qyteteve 

tona sepse Prizreni dhe Tirana kanë vlerat të posaçme. Të nderuar qytetar të Republikës së 

Kosovës, sot e festojmë shpalljen e 15 Vjetorit të Republikës së Kosovës, kam nderin të ju 

drejtohem dhe të ju uroj këtë ditë. Në ditën e sotme nuk është shpallur vetëm Pavarësia por është 

themeluar e ardhmja e shtetit, cila do të brengoset për drejtësinë dhe progresin e të gjithë qytetareve 

të republikës së Kosovës. Te nderuar qytetar për disa pavarësia ka qene end ëndërr erë, e ne jetojmë 

atë ëndërr. Ju dëshiroj edhe një herë urime Pavarësinë. 

 

 

Admir Aljilji (SDU) : I përshëndes të gjithë të pranishmit. I falënderohemi të gjithëve që ne sot e 

gëzojmë lirinë, dëshirojë të falënderohem veteraneve të luftës si dhe familjeve që kanë jap viktima 

për të gëzuar ne lirinë. Nuk duhet të harrojmë komandantin legjendar Ekrem Rexha Drini edhe sa 

ka bërë ai për neve, edhe një herë urime Pavarësia e Kosovës. 

 

 

Antigona Bytyqi (Kryesuese e Kuvendit): Të nderuar anëtarë, ju falenderoj të gjithëve për 

fjalimet e juaja, gjithashtu falenderojmë edhe shoqërinë kulturore artistike ‘Agimi’ të cilët sot e 

kemi prezent dhe në vazhdim do të kemi një interpretim tjetër. 

 

 

Interpretim nga SH.K.A ‘Agimi’. 

 

 

Antigona Bytyqi(Kryesuese e Kuvendit): Tani kam nderin që ta ftojmë edhe kryetarin e 

Komunës së Prizrenit, z.Shaqir Totaj, që t’ju drejtohet me një fjalë rasti. 

 

 



Shaqir Totaj (Kryetar i Komunës): Jo pa arsye thonë që arti e fisnikëron shpirtin, prandaj një 

falënderim për korin e shoqërisë kulturore artistike Agimi, për një performancë të 

jashtëzakonshme. Kërkush nuk e përshëndeti Antigonën, më s’pari, Antigona është zoja e shtëpisë. 

Kështu që e nderuara e zoja e shtëpisë Antigona, të nderuar ansambleist dhe ekzekutiv, i nderuari 

miku im z.Erion Veliaj krye bashkiaku i Tiranës bashkë me ekipin e tij, inshallah nuk e harroj 

ndonjërin, i nderuari z.Kadri Kryeziu kryetari i parë, të nderuar përfaqësues të bashkësive fetare, 

të nderuar përfaqësues të konsullatës të Republikës së Turqisë edhe konsull i nderit të Republikës 

së Hungarisë, të nderuar përfaqësues të policisë, të nderuar përfaqësues të FSK-së, veçanërisht me 

respekt të veçantë të nderuar përfaqësues të familjeve të Dëshmoreve, të Veteranëve të luftës, 

përshëndetje e veçantë për z.Halil Kastrati, të nderuar media, miq e dashamir, të nderuar të 

pranishëm.  

Me të vërtetë është një rast i jashtëzakonshëm edhe një ndjenjë edhe privilegj pak, meqë jem sot 

këtu para jush, për me ja uru 15 vjetorin e shpalljes së Pavarësisë së Kosovës. Nuk ka ndodh 

rastësisht, e as nuk ka pik prej qiellit, por është rezultat i një pune, i një angazhimi, i një sakrifice 

gjenerate pas gjenerate, brez pas brezi, duke fillu nga periudha e rilindëseve e shumë e shumë të 

tjerëve, që për shkak të kohës, nuk mund ti përmendim të gjithë. Po me të vërtete ka pas përpjekje 

të jashtëzakonshme. Unë po du me përmend edhe mu kthye vetëm qato që i mbaj në mend vet edhe 

një pjesë e madhe këtu e njerëzve prezent, me siguri i mbajnë në mend. Po kthena tek momenti ku 

në territorin e ish Jugosllavisë, ka fillu sistemi shumë partiak edhe në momentin kur përmes 

rezistencës paqësore, ish lideri ka arrit ta sjell çështjen e Kosovës në maja të vendimmarrjes 

globale. Pastaj për shkak të ndryshimit të rrethanave, kërkohej një lidership tjetër. Në skenë erdhën 

ata të cilët sot padrejtësisht ndoshta mbahen në Hagë, për të cilën jam shumë i sigurt që do të 

lirohen, edhe lufta e UÇK-së, sakrifica, vuajtjet tona, me në fund me ndihmën e miqve tonë 

ndërkombëtar, duke ia fillu nga Europa, SHBA-ja, Britania e Madhe, e kështu me radhë, e arritëm 

Pavarësinë, e arritëm ëndrrën shekullore për të gjithë ata që jetojnë në territorin e Republikës së 

Kosovës, jo vetëm për shqiptar. Prandaj është një vlerë të cilës ne duhet të i’a dimë rëndësinë. Sot 

jemi këtu dhe festojmë 15 vjet shtet, 15 vjet në histori të shtetit, janë si 15 ditë të në histori të jetës 

se individit! Pra shteti ynë është si një foshnjë e cila i ka 15 ditë, i cili për me u rrit donë shumë 

dashuri, donë kujdes, donë punë, donë angazhim në mënyre që të forcohet, të zhvillohet edhe të 

jete mburojë me e mira për të gjithë ata që jetojnë këtu, duke e ri konfirmuar faktorin politik 

kosovar edhe shqiptar si faktor stabiliteti, që në fakt jemi në rajon. 

Edhe një herë në këtë rast, pra po du me ja uru të gjithëve, gëzuar Pavarësia të gjithëve që jetojnë 

në territorin e Komunës së Prizrenit, po edhe me gjerë sepse është një vlerë e cila do të vazhdon, 

nuk ka kthim mbrapa edhe këtë e dimë të gjithë ne. Por po e përsëris, duhet punë, duhet dashuri, 

duhet angazhim, duhet lidership që të forcojmë, që të ia japim një vlerë të shtuar. 

Sot po ashtu kemi një rast tepër të veçantë, ku në fakt ne nderojmë z.Erion Veliaj. mikun dhe 

shokun tim, por dhe ky na nderon me prezencën e tij në Prizren, në një ditë tonën të veçantë. 

Po du me shfrytëzu rastin me i falënderu asambleistat të cilët e kanë pranu propozimin tim dhe 

kanë votu për z.Erion Veliaj, si Qytetar Nderi i Prizrenit. Me të vërtetë është nderë me e pas një 

bashkëqytetar si Erioni. Edhe një mini biografi në qoftë se e themi, e dimë që është një student 

amerikan, një student që ka studiu në Britaninë e Madhe, shumë i ri ka dhënë model se si duhet të 

udhëhiqet një organizatë joqeveritare, ju kujtohet organizata “Mjaft”, ju kujtohet se Erioni ka hyrë 

shumë i ri në politikë, është bërë deputet, ministër, që dallohet për reforma edhe ka pas disa punë 



shumë të rëndësishme si ministër. Pastaj ka fitu në zgjedhje edhe dallohet si kryebashkiak i 

Tiranës, me një qasje pro aktive, me një energji pozitive, me një lidership modern, i cili na bën 

krenar të gjithëve neve që jetojmë në Kosovë në Prizren, po edhe kudo në Shqipëri, e keni parë 

Tiranën se si është transformu. Po ashtu, është themelues i Unionit të Bashkive, në organizatë e 

cila promovon vlera, promovon bashkëpunim mes qytetesh në rajon, e cila ka sjellë një kualitet të 

ri, një angazhim të ri edhe një çasje të re. Ka pasur disa projekte të rëndësishme, fatmirësisht 

Prizreni apo Komuna jonë është një nga themeluesit e Unionit të Bashkive, dhe për të ndihemi 

krenarë edhe kur jemi takuar me Erionin vitin e kaluar pas marrjes së detyrës, jemi dakorduar që 

do të bëjmë shumë punë të mira, ato punë të mira veç kanë fillu, kemi bashkëpunim në laminë e 

kulturës, sportit, kemi binjakëzim e dy shkollave të muzikës, kemi pas gara sportive në mes 

shkollash, kemi pas pjesëmarrje të shoqërive kulturore-artisike të Prizrenit, për nderë të 28 

nëntorit, po ashtu e kemi pas një festë madhështore kisha me thënë me rastin e Lidhjes së Prizrenit 

vitin e kaluar, por ajo që na pret është akoma më e madhe, më e rëndësishme. Pra, përmes 

projekteve të UBSH-së, në bashkëpunim me Komunën tonë dhe jo vetëm, do të promovojmë 

bashkëpunimin rajonal, do të promovojmë bashkëpunimin mes qyteteve, do të promovojmë 

zhvillimin e turizmit si një komponentë shumë e rëndësishme e zhvillimit ekonomik. Do të 

përdorim, po e promovoj një projekt të rëndësishëm që na pret, do të përdorim forcën e rrok 

muzikës për t’i pru të rinjët dhe të vjetrit këtu, për të marrë vëmendjen e një opinjoni, ky është 

projekt në bashkëpunim me UBSH-në. Këto janë vlera të mëdha, të rëndësishme që na presin. Unë 

shpesh e kam cituar Majkel Gjordanin, se jam basketbollist i pasionum, i cili ka thënë se një 

person..një lojtar i mirë e fiton një lojë vet, kurse ekipi e fiton kampionatin. Edhe jam shumë i 

sigurt se bashkë do të jemi më të fortë edhe sfidat nuk i limitojmë, i sfidojmë limitet dhe duke i 

sfidu limitet do të hapim horizonte të reja për të gjithë ata që jetojnë në këto qytetet tona edhe a ka 

simbolikë më të mirë sesa bashkëpunimi në mes të Tiranës si kryeqytet i shqipëtarëve edhe 

Prizrenit si kryeqytet shpirtëror i të gjithë neve. Prandaj edhe një herë po e them, unë, jam i sigurtë 

se edhe ju, kemi knaqësinë që sot këtu e kemi z.Erion Veliaj, mikun dhe shokun tim, e nga sot 

edhe bashkëqytetarin tonë, të cilin e ftoj që t’ia dorëzoj çmimin ‘Qytetar Nderi’ i Prizrenit. 

 

 

Erion Veliaj (Kryetar i Bashkisë së Tiranës): Ju falënderoj nga zemra të gjithëve sot në këtë ditë 

kaq të bukur, kaq të shënuar, në këtë ditëlindje të 15-të të Kosovës. Jam vërtetë shumë i nderuar, 

sidomos kur shoh këtu që shumë prej veteranëve të luftës, shumë prej familjeve të dëshmoreve, na 

kanë nderuar me prezencën e tyre, bashkë me mikun- vëllaun tim Shaqirin, e filluam ditën në 

varrezat e dëshmoreve, për të kujtuar ku i kemi rrënjët, për të kujtuar që kjo nuk është një rastësi, 

kjo nuk është një dhuratë që dikush e vuri tek dera e Kosovës, kjo është diçka që u fitua me shumë 

mund, me shumë sakrificë, me shumë gjak. Më kujtohen ditët e para kur nga kampet në Peshkopi, 

ajo organizatë që unë punoja u transferuam në Kosove fill pas luftës, Prizreni mbante era shkrumb 

edhe hi, era e thëngjillit të shtëpive të djegura, sot janë ditët më të mira të Shqipërisë dhe Kosovës. 

Unë e di që jo çdo gjë është perfekt, unë e di ne e kemi pak sport kombëtar me kritiku dhe me gjet 

qime ke syri i secilit prej nesh, ama sot janë ditët më të mira, unë nuk mendoj ka pas një ditë 

përpara kësaj ditë që Kosova ose Shqipëria të kenë qenë me mirë, e teksa luftoj për këtë perfeksion, 

e teksa luftoj për një Republikë më të drejtë, një komb më të zhvilluar, një progres më të madh në 

qytetet tona, le mos të harrojmë nga e filluam, nga gjaku i të rënëve dhe përulem sot me respekt 



edhe këtu për familjarët dhe gjithë përfaqësuesit e asaj gjenerate që në ditët e tyre më të mira, në 

ditët e tyre të rinisë dhe të energjisë të jashtëzakonshme, sakrifikuan për vendin tonë, ju falënderoj 

të gjithëve nga zemra.  

Jam vërtet i nderuar që sot shikoj koleg që janë me një tjetër uniforme, jo uniformën e luftëtarit, 

po uniformën e forcave të sigurisë së Kosovës, uniformën e atyre që drejtojnë policinë e Kosovës, 

ju falënderoj shumë, është uniforma me dinjitoze e përfaqësimit të shtetit, është ballafaqimi i parë 

me simbolet Kombëtare, kur takon policin dhe ushtarin. Edhe duke menduar që një pjesë e madhe 

prej jush jeni ish luftëtarë, jeni veteran ose jeni familjarë të atyre që ranë për këto ditë, që të ishte 

kjo uniformë, e të ishte kjo përfaqësi dinjitoze e Kosovës, ju inkurajoj të vazhdoni këtë mision. 

Nuk duhet me luftu vetëm luftën, duhet me luftu dhe paqen, duhet me tregu dinjitet në çdo aspekt 

edhe sot që jemi në ditët më të mira, ju falënderoj dhe ta mbani me nderë edhe atë uniformë që 

është ndoshta përfaqësimi me i bukur, më i mirë i Kosovës, shumë faleminderit për punën tuaj. 

Jam vërtet i nderuar sot që përfaqësuesit të trupit diplomatik, sidomos në ato vende që ne 

konsiderojmë vende motra dhe vëllezër, janë këtu me ne sot. Kosova vërtet e ka fituar Pavarësinë, 

ama beteja vazhdon në fushën diplomatike edhe për kombe që ne i konsiderojmë miq, ju 

konsiderojmë gjithashtu pjesë të skuadrës tonë, patjetër Shqipëria drejton këtë skuadër edhe në 

Këshill të Sigurimit edhe në gjithë avokatin. Por teksa ka ende interesa që duan  të shkurtojnë listën 

e njohjeve, duan të pengojnë njohjet e reja, gjejnë gjithmonë një sebep  justifikim për t’mos avancu 

në këtë njohje diplomatike të gjithë bashkësisë ndërkombëtare të Kosovës, ndihma juaj është 

shumë e nevojshme, patjetër në ditët e para, mbaj mend që shumë prej ambasadave dhe trupit 

diplomatik u përfshinë rindërtimin e Prizrenit, rindërtimin e Kosovës, mbaj mend projekti im i 

parë në Kosovë, ka qenë ndërtimi i qendrës shëndetësore në Xerxe, e di që është në Rahovec, po 

jo shumë larg nga këtu. Por tani kemi nevojë jo me për ndihma materiale, se sa për  një ndihmë 

edhe për një zë të fort diplomatik. Edhe unë besoj që ajo shprehja shqiptare ‘trimi i mirë me shok 

shumë’, vlen sot më shumë se kurrë. Andaj jam vërtet i nderuar që jeni këtu, e vërtet i nderuar që 

qeveritë tuaja respektive vazhdojnë dhe avokojnë dhe janë pjesë e kësaj skuadre që e kërkon 

afirmimin e Kosovës, deri sa ta qojmë në fund këtë mision. Shumë faleminderit për prezencën tuaj. 

Jam i nderuar që sot përfaqësuesit e klerit janë këtu edhe unë besoj që suksesi me i madh i shtetit 

të ri të Kosovës, është krijimi i një Republike dinjitoze, multietnike dhe multifetare. Edhe shumë 

prej atyre që në vitin 2008 vinin bast edhe uronin dështimin e Kosovës edhe tregoheshin cinik se 

kjo do të ishte një Republikë monoetnike, monofetare, sot më vjen mirë që janë zhgënjyer me 

sukses, sepse kjo Republikë i zhgënjeu ata që vinin bast kundër suksesit të saj! Ndaj edhe me vjen 

mirë që ju shoh bashkë. Edhe thoshin rilindasit tanë: ‘feja e shqiptarit është shqiptaria’, ndërkohë, 

patjetër që na respektojmë besimeve, patjetër që ne respektojmë harmoninë e besimit. Po aq sa 

kemi vuajt si komb, na ka bashkuar me shpesh identiteti kombëtar dhe kjo na ka bërë dhe më bujar 

edhe tolerant. Ishte muzik për vesht e mi edhe pse nuk kuptoj turqisht edhe gjuhen boshnjake, ishte 

muzik për veshet e mi, që të dëgjoja që, në një Komunë shqiptare, në Kryeqytetin Historik, nëse 

Tirana është Kryeqyteti Administrativ i shqiptarëve, Prizreni është kryeqyteti historik, e ne këtë 

kryeqytet në Kosovën e lirë, të flitet në gjuhë të tjera të ketë përfaqësim të tjerëve, ndonjëherë 

përfaqësim bujar edhe përtej votave që mund të ketë ai komunitet, veç se ja ngrehe emri Prizrenit 

edhe lavdinë Kosovës dhe Republikës së Kosovës. Ju falënderoj për këtë kontribut, ka qenë 

privilegj kur dëgjova lajmin edhe dua ta falënderoj Antigonën. Siç e tha kryetari, unë e kam fillu 

karrierën në Gjirokastër dhe Antigoneja, qyteti lashtë ka qenë pamja që kisha çdo ditë në dritare, 



teksa shikoja nga njëra anë e luginës së Drinos në Gjirokastër, Antigonenë. Edhe më vjen mirë që 

Prizreni drejton emancipime edhe në Tiranë edhe Prizren kemi zonja që i drejtojnë parlamentet e 

qyteteve tona. Edhe me vjen mirë sërish, që ata që vinin bast kundër Kosovës edhe na konsideronin 

të pa emancipuam, jo tolerant, jo bujar, sot shikojnë emancipim gjinor, sot shikojnë bashkësi dhe 

harmoni fetare dhe sot shikojnë një tolerancë të jashtëzakonshme për komunitetet tjera, ju lumtë 

Antigon dhe vazhdoni kështu bravo ju qoftë, ju falënderoj shumë për kontributin tuaj.  

Sot kam një përshëndetje të veçantë sidomos, më vjen mirë që zotëri Halil Kastrati është këtu me 

ne sot, po sidomos për kolegët që përfaqësojnë komunitetin Turk! Tirana sapo ka quar 4 kamionët 

e parë, unë e di që Turqia është shumë e madhe, ndoshta është një pikë në oqean ato bateri, e 

gjeneratorë, e dysheqe krevati që shkojnë nga Tirana, por ne duam që të bëjmë të tonën për popullin 

Turk, sepse ka qenë aty për ne, kur ne kishim një nevojë të jashtëzakonshme siç ishte situata jonë 

fatale me tërmetin. Edhe qartazi me sa duket ne jemi destinuar që të shkojmë nga beteja në betejë, 

njëherë një betejë për pavarësi, por tani betejë për qytetet tona, betejë me klimën, betejë me 

çmenduri që nuk janë shumë larg çmendurive të milloshoviqit. Kur mendon që ngjyrat e Kosovës 

që shumica e zonjave kanë veshur sot, janë edhe ngjyrat e Ukrainës dhe kur mendon që ne jemi 

vetëm pak vite pas  tragjedisë që ndodhi në Kosovë edhe po përsëritet nga një tjetër kasap, nga një 

tjetër diktator, nga një tjetër agresor, kjo do të thotë që jemi destinuar ta kujtojmë historinë, se nëse 

nuk e kujtojmë historinë ajo përsëritet diku tjetër edhe kush e kishte menduar që mbas tragjedisë 

së Kosovës, do të ndodhte diçka e tillë. Ndaj nëse është luftë, a nëse është termet, është e 

rëndësishme që të jemi bashkë. Edhe e çmoj jashtë mase këtë harmoni që keni mes jush dhe duhet 

ta mbyll edhe me grupet politike, e vlerësoj jashtë mase. Dje ishim në Tiranë me Kryeministrin 

tonë Edi Ramen ne rezidencën e qeverisë, hapëm një ekspozitë Rexhep Selimit edhe përfaqësues 

politik, po kryesisht i njohur si komandant i luftës, pata mundësi të takoja Rexhën, të takoja 

Hashimin, isha në Hagë për Kadriun e Jakupin! Në humor, me moral të lartë, me kokën lartë për 

atë kontribut të jashtëzakonshëm, por një kujtesë që beteja nuk ka mbaruar.! Ajo nuk është një 

betejë për të mbajtur të izoluar 4 vete, ajo është një betejë për të deligjitimuar atë lavdi që sot feston 

15 vjetorin e Pavarësisë, ndaj dhe nuk është betejë e një partie ose një force, është betejë për 

dinjitetin e një kombi dhe t’një vendi, pavarësisht se për momentin është trupëzuar nga ata 4 vete, 

ku forcat e errëta duan të deligjitimojnë atë kontribut të jashtëzakonshëm edhe atë finalizim të një 

aspirate shumë shekullore të kombit tonë. Me vjen mirë që përkon në këtë datë, jemi duke 

rindërtuar shkollën 17 shkurti ne Tiranë, një shkollë që e shkatërroi tërmeti do të ngrihet më e fortë 

dhe me e bukur se kurrë. Unë vet jam një nxënës i shkollës Kosova, një shkollë nga më të vjetrat 

edhe më të fortat në Tiranë, që gjithashtu e shkatërroi tërmeti dhe rindërtuam shkollën Kosova, më 

të bukur edhe më të fortë edhe më të madhe sigurisht. Më vjen mirë që sheshi Adem Jashari, është 

një nga hapësirat më të bukura urbane, mu në hyrje të Tiranës, më vjen mirë që para dy ditësh 

bashkë me Kryeministrin, ne zgjatimin edhe më të gjatë të rrugës Ibrahim Rugova, ne do të 

ndërtojmë dy godina të reja, do të jetë godina e bibliotekës kombëtare të Shqipërisë dhe biblioteka 

e qendrës kombëtare të fëmijëve. Kështu që në këtë rrugë që tani zgjatet duke hyrë në park, do 

kemi dy simbole tjera që do na kujtojnë këtë lidhje speciale që kemi me Kosovën. Dhe më vjen 

mirë që rruga më e rëndësishme dhe me e shtrenjtë sot në Tiranë, është bërë rruga e Kosovarëve, 

ajo rrugë që deri dje identifikohej me zonën e kampit pritës, për vëllezërit dhe motrat që erdhën në 

ato ditë të vështira. Sot në fakt është kthyer në një nga rrugët me elitare të Tiranës dhe sa të jem 

kryetar edhe drejtues i Tiranës, do të sigurohem gjithmonë që shenjat dalluese të vëllazërisë sonë, 



të dashurisë për njërin tjetrin, të jenë kudo në qytetin që unë përfaqësojë, që është qyteti i Tiranës, 

dhe siç është kjo shtëpia ime, dua të jetë dhe shtëpia juaj, për secilin prej jush.  

Sot, kryetar të jam mirënjohës për punën e palodhur, bashkë bëjmë humor, është një nga punët me 

të vështira, ama Zoti e ka caktu edhe një nga punët më të bukura! Punën e kryetarit të Komunës e 

Bashkisë. E di që ka shumë njerëz që kanë vërejtje, jam i sigurt që rruga e re që po bën kryetari, 

dikush e ka shtëpinë në mes të rrugës, ndoshta mërzitet, ndoshta edhe kërcënon, ndoshta edhe i 

prishet terezia e vet, nuk kam asnjë dyshim për këtë, po për secilin prej nesh detyra jonë nuk është 

që të na pëlqejnë të gjithë njerëzit!? Detyra jonë është që ti shërbejmë të gjithë njerëzve, e nëse i 

shërben të gjithë njerëzve, qëllon që dikush të mërzitet, ama pyetja është. A është vendimi për 

shumicën? a e përmirëson jetën për shumicën? a sjell progres dhe zhvillim për shumicën? Nëse 

përgjigjja është po, duhet me ec përpara, duhet me vazhdu, duhet me përvesh mëngët dhe duhet 

me maksimizu çdo ditë. Iken 15 vjet sa hap e mbyll sytë, mbaj mend atë ditë në Prishtinë, po ja ku 

jemi sot, fluturon koha, duhet ta bëjmë çdo ditë, çdo ore, çdo minutë së për këtë ditë ka sakrifiku 

njerëz. Detyra jonë është mos me harxhu kohën kot edhe kurdo kur jemi thirrur të shërbejmë në 

Kuvend Komunal, në krye të Komunës, në krye të Parlamentit, të qytetit, në krye të organizatave 

që drejtojmë, me shfrytëzu çdo ditë, çdo orë, çdo minutë për ta qu Kosovën, e për ta qu Shqipërinë 

përpara. Sot si qytetari më i ri i Prizrenit, ndjeje një obligim që përveç se të veje përpara punët e 

mia, e punët e qytetit të Tiranës, ta mbaj gjithmonë një hapësirë të kohës sime, të energjisë time, 

për ta promovu Prizrenin. Edhe më vjen mirë, është një lajm i jashtëzakonshëm që sot Prizreni 

kryeqyteti historik, kryeqyteti multifetar, multietnik është bërë një qendër e gravitetit. T ‘gjithë e 

dinë dokufest-in, e jam i sigurt që mbas 10 qershorit t ‘gjithë duhet dinë  rrok edhe bluz festin. Dhe 

për sa kohë që sot kthehet në një qytet që promovon vlera, promovon mirësi, promovon dashuri, 

kulturë, muzik, art, unë besoj që ditët më të mira në qytetin tonë të Prizrenit i kemi përpara. Jam 

sot i nderuar që bashkë me mua edhe  Blerina e tjeni dy deputet të Republikës së Shqipërisë janë 

këtu me ne, për të dëshmuar që ne jemi bashkë, ne mund të kemi punë t ‘ndryshme, mund të kemi 

vokacione t ‘ndryshme, mund të kemi parti t ‘ndryshme, ama për disa qëllime ne punojmë bashkë. 

Dallimet tona nuk janë aq të mëdhaja sa të na përçajnë edhe është bukur që kemi dallime në 

demokraci, biem dakord që mos t ‘biem dakord herë pas here, ama për qëllime të përbashkëta 

duhet me punu, duhet me e maksimizu kohën. 

Dhe për ta mbyll, më kujtohen vargjet e Ali Podrimes, teksa po kaloja atë kufirin që gjithmonë po 

bëhet më i pa dukshëm, me më pak barriera, kur thotë: ‘Kosovë t’i njoh hallet, t’i njoh ëndrrat, t’i 

njoh vuajtjet, t’i njoh lindjet, t’i njoh vdekjet edhe zotohem sot si një bir i ri i këtij qyteti, i këtij 

vendi, ti njohë me shumë, t’kuptojë më shumë dhe të kontribuojë me shumë. 

Ju falënderoj të gjithëve nga zemra, e çmoj jashtë mase dhe përkulem me respekt për t ‘gjithë 

dashurinë që më keni ofru dhe t ‘gjithë mikpritjen që na keni dhënë sot në këtë ditë të shënuar. 

Urime festa e Pavarësisë, gëzuar e për shumë vjet, lavdi dëshmoreve dhe i pa harruar gjaku, jeta, 

dhe vepra e tyre. Faleminderit shumë.  

 

Pjesë përbërëse e këtij procesverbali-transkripti është edhe video-incizimi i kësaj mbledhjeje. 

https://www.youtube.com/watch?v=LJ8O2GWWUYg  

 

         Kryesuesja e Kuvendit 

              Antigona Bytyqi 

https://www.youtube.com/watch?v=LJ8O2GWWUYg


 



P R O C E S V E R B A L I 

 

 

Nga mbledhja II / 2023 e rregullt e Kuvendit të Komunës, mbajtur më 27.02.2023, duke 

filluar nga ora 10:00, në Kuvendin e Komunës së Prizrenit. 

 

Në fillim të mbledhjes ishin të pranishëm 31 anëtarë të Kuvendit, u bashkëngjitën gjatë mbledhjes 

edhe të tjerë. 

 

Të pranishëm në mbledhje ishin ekzekutivi komunal, kryetari i Komunës, nënkryetari dhe drejtorët 

e drejtorive komunale. 

 

Po ashtu të pranishëm ishin edhe përfaqësuesit e shoqërisë civile, OSBE-ja, dhe përfaqësuesit e 

mediumeve.   

 

Mbledhjen e hapi dhe kryesoi Antigona Bytyqi, Kryesuese e Kuvendit të Komunës së Prizrenit, 

ku dhe i përshëndeti të gjithë të pranishmit dhe sipas rekomandimeve të KPF-së për këtë mbledhje 

kemi këtë rend dite:  

 

1. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbaleve të datës 26.01.2023 dhe 06.02.2023; 

2. Shqyrtimi dhe miratimi i Rendit të Ditës; 

3. Pyetjet e kuvendarëve dhe ngritja e çështjeve të ndryshme; 

4. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për themelimin dhe emërimin e anëtarëve të 

Komisionit për emërtimin e rrugëve, shesheve dhe lagjeve të qytetit të Komunës së 

Prizrenit;   

5. Informatë rreth Raportit financiar për periudhën janar – dhjetor 2022; 

6. Informatë rreth gjendjes së infrastrukturës, menaxhimin e mbeturinave dhe furnizimin me 

ujë; 

7. Informatë rreth Planit të punës së Zyrës së Prokurimit; 

8. Informatë (Raport) rreth funksionimit të Asamblesë Komunale të Fëmijëve; 

9. Informatë rreth raportit për realizimin e Planit të veprimit për transparencë komunale për 

vitin 2022; 

10. Raporti i Këshillit për fshatin Zym i Hasit për periudhën 2018-2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pika e parë: 

Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbaleve të datës 26.01.2023 dhe 06.02.2023; 

 

Antigona Bytyqi (Kryesuese e Kuvendit): Para se me kalu fjalën, dua ta ceki që në 

procesverbalin e datës 06.02.2023, pasi e kemi marrë prej përkthyesve, kam vërejtur që fjalimi i 

zotërisë Admir Aljilji mungon, është diku 30 sekonda, 27 kështu diçka. Mirëpo ju bëj me dije që 

derisa ta publikojmë këtë procesverbal do ta bëjë edhe at plotësim. Në qoftë se kemi ndonjë 

vërejtje, sugjerim prej anëtarëve të Kuvendit lidhur me procesverbalet?! E në qoftë se jo, atëherë 

e hedhim në votim kush është për? Prezent jemi e (34) tridhjetë e katër anëtarë: 

Kush është për? 33 

Kundër? 0  

Abstenim? 0 

Atëherë bëhet edhe miratimi i procesverbaleve. 

 

Pika e dytë: 

Shqyrtimi dhe miratimi i Rendit të Ditës; 

 

Antigona Bytyqi (Kryesuese e Kuvendit): A ka dikush diçka të shtojnë n’lidhje me rendin e 

ditës? 

Haziz Hodaj (LDK): Faleminderit kryesuese, përshëndetje për kryetarin, nënkryetarin, drejtorët, 

anëtarë të kuvendit, mediat, të gjithë që janë prezentë në sallë. Unë e kam një vërejtje teknike rreth 

formulimit të rendit të ditës, po ndoshta kjo nuk është problemi juaj, po do duhej që këto informata 

që na vijnë në pikën pesë, gjashtë, shtatë, tetë, nëntë, do të ishte mirë me qenë shqyrtimi i raporteve 

sepse ka raporte që duhet të dhe të shqyrtohen dhe debatohen në Kuvend, jo veç informatë sepse 

nëse është si informatë, informoni edhe shkoni dhe nuk merrem me ne. Kështu që do të duhej të 

rregullohet kjo: shqyrtimi i raportit, po e zëmë filan raportit edhe vazhdojmë mandej. Nëse ka 

nevojë për debat debatojmë, nëse s’ka kalojmë kështu me radhë. D.m.th kjo është vërejtja e teknike 

që kam rreth hartimit apo përpilimit të rendit të ditës. 

Antigona Bytyqi (Kryesuese e Kuvendit): Faleminderit, patjetër që do ti marrim parasysh, 

megjithatë edhe pse janë shkruar kështu do ta keni mundësinë që ti shqyrtoni. Faleminderit, nëse 

nuk ka edhe kush tjetër, atëherë hedhim në votim edhe rendin e ditës. Kush është për? Prezent jemi 

(34)tridhjetë e katër anëtarë. 

Për? 33 

Kundër? 0 

Abstenim?0  

Atëherë miratohet edhe rendi i ditës. 



Pika e tretë 

Pyetjet e kuvendarëve dhe ngritja e çështjeve të ndryshme; 

 

Antigona Bytyqi (Kryesuese e Kuvendit): E hapi debatin lidhur me këtë pikë. 

Ertan Simitçi (YTHP): Faleminderit kryesuese, përshëndetje të gjithëve. Në mbledhjen e 

komitetit për komunitete me23 shkurt 2023, javën e kaluar kemi mbajtur një mbledhje dhe sipas 

mbledhjes pika e parë e rendit të ditës ka qenë që të përcaktohen ditët memoriale sipas 

legjislacionit. Pra komiteti ka marrë një rekomandim duke u bazuar në Nenin 7 dhe Nenit 5.5. të 

Ligjit 03/L-064, rekomandojmë Komunës së Prizrenit – Kuvendit e Komunës së Prizrenit, për të 

marrë një vendim që të përcaktohen ditët memoriale të gjithë komuniteteve të cilët jetojnë në 

Komunën e Prizrenit, në harmoni me programin e kalendarik të Komunës së Prizrenit.  

Sipas Nenit 5.5. të Ligjit 03/L-064, ditët memoriale janë: 

- 28 Nëntori, dita e shqiptareve 

- 28 Shtatori, dita e boshnjakeve;  

- 23 Prilli, dita e turqve;  

- 8 Prilli, dita e romeve;  

- 15 Shkurti, dita e ashkalinjëve;  

- 6 Maji, dita e goranëve, 

- 24 Qershor, dita e egjiptianëve, 

Pasuria e vërtetë e qytetit tonë janë qytetaret tanë. Fakti që qytetarët tanë kanë kultura të ndryshme 

kombëtare dhe fetare, është thesari më i madh i jetës sonë të përbashkët.  

Prandaj ne së bashku duhemi të përkujtojmë ditët më të veçanta, të festojmë bashkë, dhe të jetojmë 

bashkë.   

Kërkojmë nga Kryesuese e Kuvendit dhe Kryetarit të Komunës së Prizrenit, që të aprovoj këtë 

rekomandim, si dhe procesojnë në miratim në kuvend nëse është e detyrueshme apo e ligjshme të 

aprovohet, po ashtu të sigurohet një buxhet mjaftueshëm për organizimet e ditëve memoriale sipas 

programit kalendarik të Komunës së Prizrenit. Faleminderit shumë. 

 

 

Sead Arifi(VAKAT): 06:38 deri 07:53 

 

 

Haziz Hodaj (LDK): Faleminderit kryesuese, unë krahas pyetjes që do të bëj, e kam edhe një  

përgëzim për realizimin më në fund të një projeki kapital në Komunën e Prizrenit, hapja e rrugës 

në në Tranzit, është bë një punë e madhe, megjithëse kjo ka fillu - daton prej mandateve të kaluara 

të ish kryetarit Ramadan Muja, deri tash nuk ka mund me u realizu fatkeqësisht. Po çka më bëni 

përshtypje d.m.th mbas gjithë këtij problemi që ka ndodhë rreth hapjes së rrugës, u dul me 



falënderime për familjen Kryeziu! Në anën tjetër është kriju një konflikt, që njeri është edhe në 

burg për shkak të kërcënimeve, për shkak të dhe këtë po du me e ditë edhe me u informu se cila 

është marrëveshja finale?! A është marrëveshja institucionale të cilën e ka apliku Komuna me 

vlerësimin që është bërë nga komisione caktuese? apo a ka edhe ndonjë marrëveshje tjetër që ne 

nuk e dimë edhe është evidente. Gjithsesi është bë një punë e mirë dhe përgëzimet më të mira për 

hapjen e kësaj rruge, por është mirë që opinioni publik të njoftohet edhe për këto që thash, sepse 

tek e fundit është kriju një problem jo shumë i vogël kur kërcënohet Kryetar i Komunës dhe njeriu 

është në burg për shkak të kërcënimit. Faleminderit!. 

 

 

Sevil Kazaz (E Pavarur): I nderuar Kryetar i Komunës, Kryesuese e Kuvendit, Nënkryetar i 

Kuvendit, drejtorë, kuvendar, përfaqësues të mediave, organizata joqeveritare dhe të gjithë 

pjesëmarrës, ju përshëndes të gjithëve me respekt. Unë kam tre pyetje;  

E para i drejtohet Drejtorisë së Shëndetësisë: Siç e dini, keni publikuar një njoftim javën e kaluar 

edhe ne e kemi shpërndarë këtë njoftim. Ishte një njoftim se kategori të caktuara pacientësh do të 

subvencionoheshin nga Drejtoria e Shëndetësisë, por ne si anëtarë të kuvendit në periudhën e 

kaluar ju kemi kërkuar që të rrisni mbështetjen e subvencionimit të dhënë, a e keni marrë parasysh 

këtë kërkesë, a ka rritje të mbështetjes së subvencioneve, këtë desha të pyes?  

Pyetja ime e dytë është për Drejtorinë e Arsimit: do të doja të pyesja drejtoreshën e  arsimit, a keni 

planifikuar se kur do t’u jepen shujtat e fëmijëve / nxënësve tanë nëpër shkolla, ngase për më 

shumë se një vit nuk u jepet shujta këtyre fëmijëve?  

Pyetja ime e tretë është për Drejtorinë e Bujqësisë: Fatkeqësisht kemi shumë qen endacakë dhe 

deri më sot nuk është dhënë asnjë zgjidhje për këtë, kërkojë të marrë informata nga ju, a keni 

ndonjë plan të caktuar për qenët endacak? Faleminderit, ju përshëndes me nderime.  

  

Sevil Kazaz: Sayın Belediye Başkanı, Meclis Başkanı, Meclis Başkan Yardımcımız, Müdürlerimiz, 

Meclis üyeleri, medya mensupları, sivil toplum örgütleri ve tüm katılımcılar hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. Benim üç sorum olacak;  

Birincisi Sağlık Müdürlüğüne: Geçen hafta bildiğiniz üzere bir duyuru yayınlamıştınız ve biz bu 

duyuruyu biz de paylaştık. Belirli kategorideki hastalarımızın Sağlık Müdürlüğü tarafından 

sübvansiye edileceği bir duyuruydu bu ancak biz geçtiğimiz dönemde meclis üyeleri olarak sizden 

bu verilen sübvansiyon desteğinin artırılmasını talep etmiştik, bu talebimizi dikkate aldınız mı, 

buna yönelik bir artış var mı sübvansiyon desteğinde bunu sormak istiyorum?     

İkinci sorum Eğitim Müdürlüğüne: Eğitim Müdiresine şunu sormak istiyorum çocuklarımızın/ 

öğrenicilerimizin okullarda yemek öğünü ne zaman verilecek bunun planlamasını yaptınız mı, 

çünkü bir yılı aşkın bir süre bu çocuklara öğün verilmiyor bunu sormak istiyorum? 

Üçüncü sorum da Tarım Müdürlüğüne: Başıboş gezen maalesef çok fazla köpeklerimiz var ve 

bunun için bir çözüm üretilmedi bugüne kadar bu konuda sizden bilgi almak istiyorum, başıboş 

gezen sokak köpekleri için belli bir planınız var mı? Teşekkür ederim saygılarımı sunarım. 

 

 

 



Selman Sokolaj (LVV): Faleminderit kryesuese, të nderuar anëtarë të ekzekutivit, kolegë 

asambleistë, të dashur qytetarë. 

Unë pata me ngritë një çështje që ka të bëjë me deponitë ilegale? Zotri Lamaj, e kam bë një kërkesë, 

është një lloj peticioni prej banorëve të fshatit Mazrek, aty janë të disa deponi ilegale që po hudhin 

mbeturina qytetarë ose institucione ose grupe të ndryshme, është problem sidomos verës për shkak 

është edhe e paligjshme besoj që drejtoria juaj duhet me u marrë me të edhe Inspektorati,  po 

shkakton edhe rrezik për infeksione të ndryshme për shkak se po hudhin edhe mbetje të kafshëve 

dhe të shpezëve. Vetëm dashta me ditë a ju ka ardhë kërkesa, nuk është vetëm ai fshat, është rasti 

konkret, mirëpo gjithandej po shohim që po hudhin. Faleminderit!  

 

 

Petrit Hoxhaj (Lista Guxo): Faleminderit kryesuese, kam unë një propozim do thotë për 

Kryetarin e Komunës Shaqir Totaj, për Kryesuesen Antigona Bytyqi. 

Propozim: me anë të këtij propozimi, unë Petrit Hoxhaj në kuadër të Kuvendarit të Komunës së 

Prizrenit, propozoj për mbajtjen e një seance solemne për nderë të Çlirimit të Prizrenit dhe Lidhjes 

Shqiptare të Prizrenit , ku veçoria e kësaj mbledhjeje të jetë ndryshe. 

Pjesëmarrës të jenë të gjithë Kuvendarët që nga themelimi i Kuvendit Komunal, Kryesuesit dhe 

Kryetarët e Komunës, dhe të gjithë ata që kanë kontribuuar për këtë Kuvend. Në të njëjtën kohë të 

I’u ndahet nga një mirënjohje për kontributin e dhënë në ndërtimin e politikave udhëheqëse të 

Komunës së Prizrenit. Fatkeqësisht shumë Kuvendar kanë ndërruar jetë, por të përfaqësohen nga 

një familjar i tyre dhe një ashtu t’i jepet nga një mirënjohje. 

Duke u bazuar në LIGJI NR. 03/L-040 PËR VETËQEVERISJEN LOKALE, Neni 40  

Funksionimi i Kuvendit të Komunës 

40.2 Kuvendi i komunës nuk i delegon përgjegjësitë e tij lidhur me marrjen e vendimeve për: 

Krijimin dhe përdorimin e simboleve, dekoratave dhe titujve të nderit të komunës, në pajtim me 

ligjin në fuqi; 

Prandaj propozoj qe z. Haziz Hodaj të emërohet me titullin Nder i Qytetit, i cili që nga themelimi 

i këtij Kuvendi e deri më sot është anëtar i Kuvendit me 7 mandate të pa ndërprera. 

Të flas për veprën dhe punët e Haziz Hodaj unë e kam ndarë në dy pika: 

1. Në aspektin politik prezenca e tij flet në këtë kuvend i zgjedhur 7 herë me vota të qytetarëve të 

Komunës së Prizrenit.  

2. Në aspektin kulturore, flet puna dhe angazhimi I tij në festivalit Hasi Jehon i cili ka arritur vitin 

e kaluar të marr statusin dhe të jetë nënë ombrellën si Trashëgimi Kulturore për ruajtjen e traditës 

dhe veshjes Hasjane. 

Mendoj që është një propozim i mirë pasi që ne duhet t’i kujtojmë dhe ti nderojmë ata të cilët 

dhanë kontributin e tyre për zhvillimin e politikave të Qytetit e Prizrenit. Faleminderit! 

 

 

Levent Buş (KDTP): I nderuar Kryetar i Komunës, Kryesuese e Kuvendit, të nderuar drejtorë, 

anëtarë të kuvendit, organizata joqeveritare, media, qytetar të  Prizrenit.  

Para një kohe ishte çështja e bursave për nxënës dhe studentë universitar, në këtë çështje të bursës 

në përkthim në shqip dhe turqisht pash që kishte paksa mangësi, pash që në gjuhën shqipe nuk 

kishte përfshirje të studentëve nga jashtë vendit, pra nuk mund të aplikojnë studentët nga jashtë 



vendit, ndërsa në përkthimin në gjuhën turke mund të merr pjesë. Tani cila është e vërteta ajo në 

gjuhën shqipe apo përkthimi në gjuhën turke, a mund të aplikojnë studentët nga jashtë në këto 

bursa apo jo, këtë desha të pyes? Kjo ishte e para. 

E dyta, lidhur me arsimin, lidhur me laboratorët të fizikës, kimisë, biologjisë me sa kam parë 

sidomos në Prizren kemi shumë mangësi lidhur me këtë çështje, a ka ndonjë punim në vitin e 

ardhshëm lidhur me këtë çështje?  

Dhe më e rëndësishmja, po shohim se në Komunën e Prizrenit ka shumë pak aktivitete sportive. 

Mendoj që këto aktivitete duhet të shtohen dhe fushat ekzistuese të rishikohen dhe në vend të 

këtyre fushave të betonit jo por nxënësit tanë shkojnë në fusha sportive me pagesë që të kalojnë 

kohën ndërsa unë mendojë që ata duhet të kalojnë një kohë të caktuar nëpër shkollat tona, për këtë 

arsye unë mendoj se duhet të merren masa lidhur me këto fusha sportive.  

Dhe në fushën e shëndetësisë, kam një pyetje për Drejtorinë e Shëndetësisë. Fatkeqësisht deri më 

tani nuk i është kushtuar shumë vëmendje komuniteteve në rekrutim, do të shtroja pyetjen nëse 

tash e tutje komuniteteve do t'u jepet rëndësi, gjithashtu  se komunitetet turke apo boshnjake që 

pensionohen a do të zëvendësohen nga komuniteti turk apo boshnjak?  

Dhe së fundi, si komunë e Prizrenit institucioni ynë për pastrim i cili është në kuadër të 

Ekoregjionit, pastron vetëm rrugët kryesore dhe mendoj që së paku një herë në javë   duhet të 

pastrohen edhe rrugicat, a kanë ndonjë punim lidhur me këtë çështje?  

 

Levent Buş (KDTP): Sayın Belediye Başkanı, Meclis Başkanı, değerli müdürler, meclis üyeleri, 

sivil toplum örgütleri, medya, Prizren halkı.  

Geçen Prizren Eğitim Müdürlüğünün açtığı bir öğrencilerimize ve üniversitede okuyan 

öğrencilere burs konusu vardı, bu burs konusunda Arnavutça ve Türkçe dilinde olan çevirilerde 

biraz eksiklik olduğunu gördüm, Arnavutça dilinde yurt dışından öğrencilerin katılımı olmadığını 

gördüm, yurt dışından öğrencilerin katılamayacağını bu bursa yazısı vardı, Türkçe dilinde ise 

çeviride yani katılabilir. Şimdi hangisi Arnavutça dilinde olan mı gerçek yoksa Türkçe dilinde 

çevirisinde olan mı gerçek yurtdışından öğrenciler bu burslara katılabilecek mi katılamayacak mı 

onu sormak istedim, bir.  

İkincisi Eğitimle ilgili önümüzdeki dönemde Eğitim Müdürlüğünün fizik, kimya, biyoloji 

laboratuvarların kurulması konusunda çünkü gördüğüm kadarıyla özellikle Prizren’de bu konuda 

çok eksikliklerimiz var bunla ilgili önümüzdeki yılla ilgili bir çalışmaları var mı?  

Ve daha da önemlisi çok az spor aktivitetlerin yapıldığını görüyoruz Prizren Belediyesi olarak. Bu 

aktivitetlerin ne kadar daha fazla arttırmayı ve var olan sahaların yeniden gözden geçirilmesi ve 

bu sahaların yerine betondan değil de öğrencilerimizin gidip spor sahalarına para ödeyerek 

gününü geçirmesi değil bu okullarımızda belirli bir zamanınızı geçirmesi düşüncesindeyim ben 

onun için bu spor sahaları ile ilgili bir önlemler alınması gerektiğini düşünüyorum.  

Ve sağlık alanında, Sağlık Müdürlüğüne bir sorum olacak. İşçi alımlarında maalesef bugüne 

kadar topluluklara pek o kadar önem verilmedi, bundan sonra topluluklara önem verilecek mi ve 

ayrıca emekliliğe ayrılan Türk ya da Boşnak olan topluluklardan yerine Türk ya da Boşnak 

getirilecek mi o soruyu soracaktım? 

Bir de artı son olarak, Prizren Belediyesi olarak bizim temizlik konusundaki Ekoregjiona bağlı 

olan kurumunun sadece ana caddeleri temizlediğini ve sokak aralarına en azından haftada bir 

temizlenmesi gerektiğini düşünüyorum bu konuda bir çalışmaları var mı? 



 

 

Kujtesa Shatri (LDK): Faleminderit kryesuese, i nderuar kryetar, drejtor, kolegëve kuvendarë 

dhe gjithë juve të pranishmit. Unë e kam një pyetje për drejtoreshën e shëndetësisë edhe për 

drejtorinë e financave. Dëshiroj të di se ku ka arritur procesi i ndarjes së mjeteve për nënat lehona 

dhe për personat e prekur nga kanceri? Në muajin dhjetor unë e kam dorëzuar në emër të grupit të 

grave kuvendare një kërkesë drejtoreshës së shëndetësisë, për ngritjen e subvencioneve të këtyre 

personave. Mirëpo nuk e dimë se ku ka arritur si proces pasi që kemi shumë pyetje edhe nga nënat 

që dëshirojnë të dinë se ku ka arrit që për me ju kthye përgjigjen? Edhe një pyetje e kam për 

drejtorin e administratës? A kanë ndërmarrë diçka për laptopa?! Ndonjë veprim ose ndonjë 

përgjigje me ditë ku jemi? Faleminderit shumë. 

 

 

Islam Thaqi (LVV): Faleminderit kryesuese, përshëndetje për Kryetarin e Komunës, kolegët 

kuvendar, ekzekutivin komunal, media dhe për të gjithë. Kështu, kam dy pyetje për drejtorinë e 

shërbimeve publike, më shumë janë informacion.  

Pyetja e parë i nderuari drejtor ka të bëj me projektin e furnizimit me ujë pijshëm në lagjen Tusuz, 

po bëhet fjala për projektin për pikat më të larta në atë pjesë të lagjes. E di që është projekt shumë 

vjeçar i nisur dy vite më parë. Ne kemi pas punime ka fundi i vitit të kaluar, mua më intereson a 

do të vazhdojnë punimet për këtë vit?  

Pyetja e dytë ka të bëjë me projektin i cili është paraparë në këtë vit buxhetor. Ka të bëjë me 

shtrimin e rrugës nga stanet e Struzhës deri në qafën e  fshatit Kushnin, mirëpo këtu kem të bëjmë 

me një pjesë të rrugës që kogja shumë është dëmtu, në atë trase hyn pjesa e rrugës që lidh fshatrat 

Pousko dhe Jabllanicë dhe në trasing Pouska deri në qytet poshtë kanë dëmtime shumë të mëdha, 

do të thotë kemi rrëshqitje dheu dhe plasaritje dhe mendoj që është e udhës që me ndërhyrë nga 

drejtoria juaj!.  

Edhe pyetja e tretë dhe e fundit është, më shumë më intereson si informacion!. Çështjes së 

subvencioneve në drejtorinë për punë dhe mirëqenie sociale, meqenëse e di që në fundvit kem 

pasur përfitues të subvencioneve për Ojq-të, mirëpo skam informacion se a janë shpërnda këto 

subvencione? A do të shpërndahen këtë vit apo janë shpërndarë deri tani? Kaq kisha! 

 

 

Marin Përgjoka (LDK): Përshëndetje kryetar, nënkryetar, ekzekutiv, kolegë kuvendar. 

Në takimin e datës 20.2 të KKSB, është diskutu edhe çështja e qarkullimit të mjeteve motorike në 

zonën historike, aty është një shenjë që e përcaktonë që të gjitha mjetet e motorike kanë orarin e 

caktuar, nëse s’gaboj prej orës 24 deri 09 të mëngjesit nëse nuk gaboj. Mirëpo për shkaqe sigurie 

tu e pa mënyrën e qarkullimit të mjeteve motorike, kryesisht të motoçikletave në zonën e 

këmbësorëve, n’zonën historike, në sheshin shadërvan dhe sheshin e lidhjes, e kisha lutë drejtorinë 

përkatëse që brenda mundësive të bëjë shenjëzimin për ndalim qarkullimi edhe të motoçikletave. 

Për trotineta u diskutua atë ditë, ishte diskutabil çështja e ligjit, çka i përcakton ligji e çka si 

përcakton!? Nëse ka mundësi drejtoria e  shërbime publike me e trajtu edhe këtë çështjen e 

trotineteve, pasi shumë Komuna kanë pru vendime që në sheshet kryesore të ndalohen edhe 

trotinetet. Faleminderit. 



 

Shukri Quni (NISMA): Faleminderit kryesuese, përshëndetje kryetar, përshëndetje kolegë 

kuvendarë, përshëndetje të pranishëm. 

Unë për drejtorin e inspektorateve kam një çështje me ngritë, megjithëse kemi ngritë shumë herë, 

edhe në mandatin e kaluar kur ka qenë këtu kolegët, kanë qenë inspektor të inspektorateve. Është 

fjala për prerje të asfaltit, ndoshta dikuj iu ka bë kogja kjo punë monoton, por unë po ju them 

sinqerisht që kjo nuk është në rregull, sidomos për rrugën.. për Nashec po flas, rrugë e cila 

zakonisht pritet ditën e shtunë ose ditën e diel, d.m.th e dëmtojnë ta quaj kështu, pse kjo? kjo ka 

ndodh edhe në mandatet e lëvizjes vetëvendosje. Tash po vazhdon e njëjta, t’shtunën është pre, 

zakonisht dy prej regjinë bëjë për ditën e shtunë, athu inspektorët po ju thonë që atë ditë keni 

pushim edhe mundeni me vepru? Apo çka është çështja? a marrin leja ata?  As nuk është vetëm 

me bë një punë, po ajo punë duhet më shumë ka vlerë me u ruajt se sa me bë një punë. Ne kemi 

hequr zi të ullirit me bë atë asfalt edhe sot kush qohet më herët shkon e pren. Tash të shtunën është 

pre rasti më i freskët, plus ato prerjet tjera që janë bë, bile këtu një koleg ka qenë drejtor i 

inspektorateve, kur e ngrishna... kogja i vijke si zheg, që gjëja se veç mu po më dhimbet ajo rrugë! 

Po më dhimbset se atë rrugë e kemi ndërtu me participim, 104 mij euro i kemi si popullatë, si 

komunitet, kur ka qeverisë LDK-ja i kemi dhanë,  ato ekzistojnë në Komunë ato shënime dhe mjete 

që janë dorëzu. Ju lutem me marr masa ndaj inspektorëve, ata duhet me marrë masa ndaj atyre që 

e bëjnë këtë dëm, nuk jam kundra prerjes, por nëse pren ai, ai duhet me kthy në gjendjen e 

mëparshme qysh është kanë. Ti shkon me kerr edhe drejt e në ato të prera, nuk është çfarë do asfalti 

i Nashecit, asfalt nuk ki më të mirë të shtruar në Komunën e Prizrenit, këtë mundeni me vërtetu 

lirisht, se sot jemi tu pa se çfarë asfalti janë tu shtru. 

Edhe te rruga te Hib-Petroli aty, rruga për Nashec, drejtor i shërbimeve publike?, edhe këtë çështje, 

se di u bë bajat tu u ngritë, aty me të vërtet është një kaos, nuk di njeri se çfarë zgjidhje ka mu bë 

aty edhe a do të bëhet, nuk ka mundësi me hy në rrugë kryesore prej rrugës Nashecit, kurrfarë,  

bile disa shenja me i vendos aty. Është mirë ky problem me u zgjidh se edhe kjo u bë monoton tu 

u ngritë shumë herë edhe nuk po realizohet. 

 

Dafina Alishani (LVV): Faleminderit, edhe pse zotëri Hodaj ke i pari që e përgëzoj, unë dua ta 

përgëzojë kryetarin dhe e falënderoj çdo njërin që ka pas kontribut në debllokimin e rrugës në 

Arbanë. Po, jemi të interesum edhe me dit detaje edhe qytetarët po na pyesin se si u arrit 

marrëveshja, mirë do të ishte që kryetari të na informojë se çka ka ndodhë në këtë periudhë edhe 

besoj që nuk do të ketë më edhe kësi lloj probleme apo edhe kërcënime kryetari. Asnjë zyrtarë jo 

vetëm kryetari.  

Sa i përket pyetjeve edhe pse s’është drejtori kulturës këtu, ndoshta kryetari do të na përgjigjej, 

është fjala për thirrjen e subvencioneve për kulturë dhe rini dhe sport? Mendoj që kriteret për 

thirrjen e subvencioneve duhet të rishikohen edhe njëherë, për shkak që pamundësimi aplikimit të 

individëve në këtë thirrje, do të ndikoj shumë në jetën kulturore të qytetit. E dimë shumë mirë që 

Prizreni ka ardhë test me një renome ndërkombëtare, ku vepra e tyre e kanë përfaqësuar qytetin 

tonë në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar edhe mendoj që skena e pavarur e artit dhe kulturës në 

Prizren, nuk varet vetëm nga Ojq-të, edhe aktivitetet të ojq nuk mund, domethënë nuk e mbajnë të 

gjallë jetën kulturore në Prizren, po ka dhe individ shumë të cilët kontribuojnë n’këtë. Moslejim i 

aplikimit të tyre do të ndikojë shumë, ju kisha lutë kryetar ta bëni dhe një herë rishikimin e kësaj 



thirrjeje edhe t’ia lejoni edhe individëve të aplikojnë. Mekanizmat e raportimeve apo mekanizmat 

e observimit të këtyre organizimeve, mendoj që DKRS-ja duhet ti gjejë, sepse dëgjova që ka 

probleme shumë në raportimet e individëve, po mendoj që edhe njëherë duhet të rishikohet kjo 

dhe ta keni parasysh kërkesën e artistëve të qytetit. 

Drejtoria shërbeve publike, rruga e quajtur tregu i ri është paralel me rrugën Besim Telaku, është 

një gropë shumë e madhe aty është formu, është rrugë me kubëza, mendoj që duhet të bëhet një 

intervenim sa më i shpejtë aty, po rruga komplet ka nevojë për intervenim. Ju kërkoj që të të dilni 

në terren dhe ta shikoni.  

E kam një pyetje lidhur me rrugën Shuajb Spahiu? ju keni pas një dëgjim publik me sa jemi të 

informuar me qytetarë, po unë jam kontaktu nga disa banorë aty dhe e kam një informat që nga 37 

shtëpi, 32 shtëpi kanë bërë një kërkesë tek ju, ku kanë nënshkruar një kërkesë dhe ju kanë bë thirrje 

që ta keni parasysh kërkesën e juaj lidhur me këtë lagje. Si dhe nga 31 biznese janë nënshkruar 30 

biznese për këtë kërkesë, a i keni marrë këtë kërkesë? a keni shqyrtu këtë kërkesë? dhe a mund të 

na informonin se çka po bëhet me atë pjesë dhe do të merren parasysh kërkesat e këtyre 

qytetarëve?. 

Drejtoria e Inspektorateve. – Drejtor, ju në këtë Kuvend, keni premtuar që do të lironi hapësirat 

publike në lagjen Ortakoll, jo që nuk janë liru hapësirat po konstruksionet metalike po lulëzojnë 

çdo ditë e më shumë në atë lagje, t’lutëm dilni në teren, verifikoni këto dhe lironi më ato hapësira, 

me sa.. nëse s’gaboj vitin e kalum, ju keni pas një premtim që bile edhe datë na keni dhënë që keni 

me i liru, unë e shoh që ende ajo lagje ka shumë probleme, të lus edhe të kërkojë po mendoj 

përgjegjësi ndaj këtyre banorëve sepse njëmend kanë shumë kërkesa. 

Pyetjen e fundit e kam për pronat komunale, përkatësisht lokalet, me sa jemi të informuar kontratat 

e këtyre lokaleve kanë skaduar, pse ende nuk po bëhet thirrja për dhënien e këtyre hapësirave në 

shfrytëzim? derisa ne listën vetëm e kemi votu para sa seancave, edhe përmes... e dimë shumë mirë 

që përmes dhënies në shfrytëzim të këtyre pronave komunale, do të inkasoj Komuna para dhe do 

të bëhet një menaxhim më i duhur i këtyre pronave. Tek pronat vlen edhe pyetja e parkingjeve, a 

keni ndonjë plan me parkingje, urbanizmi apo Dshp? Shfrytëzimin e këtyre hapësirave si po e 

planifikoni ju si një qeverisje?. Edhe së fundit drejtor, prap po kthehem te Dshp-ja, sot kemi parë 

disa reagime lidhur me investimet që po bëhen tek trotuaret e qytetit! ju vetë keni thënë që keni 

me qenë shumë sensitivë në investime apo projektet e reja që do të bëhen tash e mbas për personat 

me nevoja me aftësi të kufizuar. Ju lus ta keni parasysh këtë pasi që veç po bëhet një punë në teren, 

mos të bëhen punë shkel e shko, po ta kemi seriozisht këtë sensitivitet ndaj këtyre këtij komuniteti 

dhe ta bëjmë të duhurën sepse e kemi obligim fundja. Faleminderit! 

 

 

Egzona Hoxhaj (PDK): Faleminderit e nderuar kryesuese, i nderuar kryetar, nënkryetar, 

ekzekutiv, kolegët asambleistë, media, shoqëri civile, qytetarë të Komunës së Prizrenit. 

Realisht edhe unë dashta me kërku prej DSHP-së, informacion me informu kolegët asamblistë, që 

projektet që po implementohen në këtë kohë edhe që ditëve të fundit është bë jashtëzakonisht lajme 

të mëdhaja rreth qasjes për personat me aftësi të kufizume, me informu që projektet drejtor qysh 

kena bisedu, se e di që jemi gjatë gjithë kohës në kontakt të vazhdueshëm, për shkak që bashkërisht 

e kemi qëllimin që me ofru qasje për persona të aftësi të kufizume, janë vetëm në fillim dhe se me 

përfundimin e projektit pa diskutim që edhe qasja e për personat me aftësi të kufizume do të jetë 



në atë formë që e rregullon edhe udhëzimi administrativ për qasje për persona me aftësi të 

kufizume. Këto reagime po ma japin vetëm një ndjenjë të mirë se sa e rëndësishme kish qenë për 

Komunën e Prizrenit, që një person me aftësi të kufizuar me qenë pjesë e asamblesë për shkak që 

jam e lumtur që për një kohë kaq të shkurtër të qeverisjes tonë, vetëdijesimi tek asambleistët ka 

arritë shumë nivel kogja të kënaqshëm, për shkak që tashmë nuk po ka nevojë me reagu personat 

me aftësi të kufizuar, por po reagon pjesa tjetër e shoqërisë dhe po besoj që kena arritë me pas një 

gjithë përfshirje në asamble, faleminderit! 

 

 

Shukrije Berisha (NISMA): Faleminderit kryesuese, përshëndetje për gjithë. 

Pyetje drejtuar drejtoreshës së DKA-së, lidhur me bursa që do të ndahen për studentët nga Komuna 

e Prizrenit. Pyetja e parë? A do të ketë bursa edhe për studentet e nivelit master, nëse jo ku qëndron 

arsyeja dhe pyetja e dytë cila është arsyeja e uljes së notës mesatare për studentët pra nga tetë (8) 

në shtatë pikë pesë(7.5), për marrjen e bursës, duke mos përfshirë pikën dhjetë (10), kur ka të bëjë 

me fëmijët e dëshmorëve dhe të kategorive të tjera. A është në pyetje ulja e cilësisë apo qëndron 

ndonjë arsye tjetër? Ju faleminderit. 

 

 

Adrit Krasniqi (PDK): Faleminderit kryesuese, i nderuar kryetar, nënkryetar, ekzekutiv, të 

nderuar asamblistë. Unë nuk kam pyetje për ekzekutivin, por vetëm e mora fjalën për ta përgëzuar 

kryetarin dhe bashkëpunëtorët e tij, për realizimin e debllokimi të tranzitit, të rrugës së tranzitit 

vjetër, ku edhe një herë po dëshmohet që partia demokratike është e vetmja që i zgjidh problemet 

si në Komunë, si në shtet. Pra përfshihet nevoja që përveçse Prizrenit, PDK-ja ka nevojë të udhëheq 

edhe me shtetin. Faleminderit. 

 

 

Shukri Quni (NISMA): Faleminderit kryesuese, me të vërtetë në fillim u dashtë të gjithë me 

përshëndetë këtë iniciativë, sepse është zgjedh një problem, këtu tash u kërkua edhe ta quaj raport 

apo përgjegjësi tash s’po di si, por unë në fillim u dashtë kur e mora fjalën me e përshëndetë këtë 

punë që është kryer edhe kur është votu këtu në asamble, se është meritë edhe e kuvendarëve këtu, 

të cilët edhe e kemi votu edhe secili prej nesh është deshtë me përshëndet këtë. Nëse ju kujtohet, 

kryetarit i kam thanë që, çdo vepër e mirë që bëhet, unë për vete këtu i kam cekë në asamble, bile 

kogja do kolegëve kur e theksojsha që e ky Kuvend këtu, po ja përsëri shumë herë, ka qenë në një 

ta quaj një far burgfamëkeq, se këtu në vitet 89-ta, 90 janë burgosë prej para portës atje, zhag janë 

ngreh studentët edhe popullata, qetu janë rrah! Kjo është meritë e ish kryetarit prof.dr Eqerem 

Kryeziu, që e ka shëndërru në Kuvend edhe sot ju disa, që nuk e din edhe çka flasin hiç, vijnë këtu 

flasin edhe nuk e dinë vlerën. Po ashtu e kam thënë që edhe prof.dr Ramadan Muja, me punë të 

cilat i ka bë, duke filluar prej shkollave, infrastrukturë që kam thënë që ka me cekë sa herë që i bie 

me dhënë lëvdatë edhe meritë për punët e mira që janë bë. Kryetar, ju kam thënë edhe juve, ju 

përgëzoj, do të mbahesh mend për një punë të cilën e ke bë jashtëzakonisht mirë, d.m.th është liru 

ajo edhe besoj që shumë shpejt do të rregullohet, ju përgëzoj edhe juve edhe familjen të cilën keni 

gjetë marrëveshje. Ju faleminderit! 

 



Shkëlzen Kastrati (PDK): Përshëndetje zv.kryesues, kryesuese, zoti kryetar. Pasi që opozita po 

të përshëndet për punën, neve edhe na e kem obligim me të përshëndet punën e mirë që është bë 

në tranzit. Një kërkesë kam për drejtorinë e emergjencave dhe sigurisë?! Duam ta dimë si qytetarë, 

a ka kamera të sigurisë qyteti i Prizrenit? nëse ka sa mbulohet ky qytet? a ka një plan që të vendosen 

kamera edhe nëpër fshatra sidomos nëpër hyrje apo kyçe të fshatrave. Gjithë këto pyetje vijnë si 

pasojë e një incidenti që ka ndodhë para nja dy muajve, në lagjen Bazhdarhane e cila u grabit një 

bankë, që përkon të jetë në lagjen Dykorriku dhe policia për të hetuar atë rast u deshtë me bë 

kërkesë nëpër familje, qytetarë, biznese, që të ketë qasje në kamera sepse nuk ka kamera në atë 

zonë, por edhe për qytetin e Prizrenit. Pra çështja është kur do ti ofrohet siguri nëpërmjet kamerave 

qytetarëve të Prizrenit me rrethinë? Faleminderit. 

 

 

Faruk Tahiri (LVV): Faleminderit kryesuese, të nderuar kolegë kuvendarë, të nderuar qytetarë. 

Unë kam një pyetje për drejtorin e shërbimeve publike, ne kemi votu këtu një rregullore për 

transport drejtor, sa i përket aty përfshihen në atë rregullore dhe rregullimin e taksive në Komunën 

e Prizrenit. Kohëve të fundit kemi n dëgjuar një konferencë për media nga zëdhënësja e Komunës, 

ku ka deklaru se kërkesa për taksimetër nga një kompani e licensume, është kërkesë e Qeverisë 

apo e Ministrisë! Unë nuk po kuptoj cila është arsyeja me nda qeverinë, ministrinë edhe me dal 

me i aryetu qytetarët, është një standard që duhet me i plotësu secili qytetar që vepron dhe operon 

në qytetin e Prizrenit dhe nuk kemi nevojë me dalë për me dhënë arsyetime, se kjo nuk është 

kërkesë e jona, se po të ishte, ne nuk do ta kërkonim, po është kërkesë e Qeverisë. Një absurditet i 

llojit të vetë!! Gjithashtu, a keni fillu me implementu këtë rregullore i nderuar drejtor? se ne aty e 

kemi bë një kufizim për dyqind(200) taksi, kurse me sa kam unë informatë në Prizren, operojnë 

mbi 600 taksi. E nderuara kryesuese, nuk isha në pikën e parë kur u votuan procesverbalet, thash 

një ndërhyrje tek emri im shkruan Faruk Dakaj, nëse ka mundësi me përmirësu?. 

 

 

Antigona Bytyqi (Kryesuese e Kuvendit): Po, patjetër që do të përmirsohet. Dikush tjetër? Po, 

Merdzan Osmani e ka fjalën. 

 

 

Merdzan Osmani(NDS): 39:00 deri 43:30 

 

 

Agim Muçaj (AAK): Përshëndetje kryesuese, ekzekutiv, të nderuar kolegë.  

Edhe unë para se të bëj një pyetje, dëshiroj që të falënderoj kryetarin dhe gjithë stafin përcjellës, 

për zgjidhjen e një problemi të shumëvjeçar dhe dëshiroj që në bazë të informatave që kemi, të 

falënderoj edhe familjen Kryeziu, që është bë një zgjidhje shumë e mirë për qytetin tonë të 

Prizrenit.  

Njëherit kam pyetje, deri ku kanë arritur punimet do të thotë rreth parkut të zonës industriale do të 

thotë mes Korishës dhe Lubizhdës sepse vitet dhe muajt ecin, kështu që dëshiroj që të kemi një 

informatë përgjithësi si qytet?, a jemi afër qëllimit që të fillohet aty ajo zonë të të funksionojë dhe 



të vazhdojnë punimet me ata që do të kenë mundësi të fillojnë në prodhimtari dhe punësim të gjithë 

qytetarëve dhe të rrethinës? Faleminderit! 

 

Ertan Simitçi (YTHP): Faleminderit kryesues, së pari kam marr fjalën si kryesues i komitetit, e 

tash si anëtar i asamblesë. Përshëndetje të gjithëve, përshëndetje kryetar, kryesuese, të gjithë 

drejtor, kuvendarë, edhe unë dua të bashkëngjitem falenderimit të punës që është ndodh javën e 

kaluar, falënderoj kryetarin, drejtorët, punëtorët e komunës të cilët kan marrë pjesë të cilët kanë 

dhënë kontribut lidhur me tranzitin që besoj që edhe do të hapet së shpejti. Kam një pyetje drejtorit 

të urbanizmit? këtë pyetje unë e kam dërguar edhe me 15 shkurt me shkrim, sipas sizmologëve 

dhe akademikët, zonat që kanë e ngjashmëri të një tërmeti të pritshëm, si Ferizaj, Viti, Gjilan është 

edhe zona Prizren, Gjakovë,  që mund të goditet me një tërmet në të ardhmen me magnitutë deri 

në gjashtë pikë pes (6.5) shkallë. Prandaj duke marrë parasysh rrezikun sizmik dhe riskun sizmik, 

kërkojmë nga Komuna e Prizrenit, që të filloj procedurat lidhur me kontrollimin dhe verifikimin e 

të gjitha ndërtesave, a janë ndërtuar sipas kushteve ligjore? të bëhet mbikëqyrja e qëndrueshmërisë 

së ndërtesave? gjatë kohës a ka pasur ndryshime në këto objekte dhe të merren masa ligjore ndaj 

ndërtesave të cilat nuk i plotësojnë kushtet ligjore. Andaj kërkojmë një përgjigje nga drejtoria e 

urbanizmit, që nga pas lufta e  deri më tani, Komuna e Prizrenit a ka bërë ndonjë analizë, kontrollë, 

verifikimi apo monitorim në këtë drejtim.? Po ashtu a do të keni një plan apo një program në të 

ardhmen që të bëhet kontrollimi i ndërtesave? Faleminderit shumë. 

 

Petrit Hoxhaj (Lista Guxo): Faleminderit kryesuese, kërkoj falje që e mora për herë të dytë, 

mirëpo është kërkesë e bletarëve për drejtorinë e bujqësisë pasi  që shqetësimi i tyre është që mbi 

1 mijë koshere bletë kanë ardhë në qytetin e Prizrenit, prej fshatit Vërmicë deri në fshatin vlashnjë 

të gjithë këto janë kosher ilegal të cilët janë të ndalume me ligj dhe kërkoi prej drejtorisë së 

bujqësisë të formojë sa më shpejtë një komision verifikues dhe të nxjerr një vendim për për 

ndalimin e bletëve nga qytete të tjera. Faleminderit. 

 

Qemal Krasniqi (LDK): Faleminderit, përshëndetje kryetarë, kryesuese, drejtorë dhe ju kolegë 

kuvendarë.  

Desha ti ngrisë edhe unë nja dy tri çështje!? Të para që do të ngrisë ka të bëjë me drejtorin për 

punë dhe mirëqenie sociale, bëj pyetje drejtorit a është informu se në Komunën tonë gjenden diku 

rreth 25 banesa të cilat ato banesa së janë të keqpërdorura nga individë të cilët i kanë zënë ato 

banesa mbas luftës dhe asgjë në drejtim nuk është ndërmarrë me vite të tëra?! a ka njohuri që 

gjinden ato 25 banesa dhe që janë në kuadër të drejtorisë për punë dhe mirëqenie sociale, ato 

banesa dikur kanë qenë kundër të ministrisë për punë dhe mirëqenie sociale, mirëpo dikur vonë 

kam kaluar në kuadër të drejtorisë. 

Çështja e dytë ka të bëjë në lidhje me infrastrukturën, njëkohësisht edhe unë e falënderoj kryetarin 

për punën që ka bërë në hapjen e tranzitit të ri, mirëpo kërkoj nga kryetari që le të merret pak më 

tepër në lidhje me rrugën prej Arbëria pretrolit deri në Trazit, sepse ajo rrugë do të ndihmonte 

qytetarët e Komunës tonë sepse do ta lehtësonte shumë qarkullimin. 

Dhe çështja e tretë ka të bëjë me drejtorinë për kulturë, rini dhe sport, mirëpo drejtori këtu nuk 

qenka. Ditëve apo muajve të fundit është rënduar rëndë infrastruktura e stadiumeve, konkretisht 

stadiumit Përparim Thaqi, sepse aty kanë mbetur punë të papërfunduar, dhe punë që janë kryer, 



nuk janë kryer ashtu siç duhet. Para se të ndërmirren hapa të tjerë, të kërkohet nga prokuroria që 

të dilet në vendngjarje dhe ta konstaton se çka është bërë me atë stadium, është mirë që kryetar, ta 

bëni një komision dhe të ndërmarrin masa urgjente sepse stadiumi ka mbetur shumë keq. Keq janë 

edhe disa qendra kulturore sportive të cilat janë të pashfrytëzuar, si ajo në Medvec është marrë nga 

uji para dy tre vite dhe i është vendosur dryni, që dy tre vjet askush derën nuk e ka qelë, sepse 

është baltos dhe askush nuk është marrë me të, njëjta gjendje është edhe me qendrën kulturore në 

Romajë! Sa kam informata unë, e njëjta gjendje është. Gjithashtu edhe me pishinën olimpike? Çka 

është bërë, deri ku kanë ardhë? Çka është bë me atë projekt? Këto ishin të tëra që desha ti ngrisi 

sot. Faleminderit! 

 

Florent Ukaj (LDK): Faleminderit e nderuara kryesuese, të nderuar të pranishmit.  

Unë kisha dy pyetje, një pyetje lidhet me drejtorinë e inspektoratit. Janë bërë disa punime te 

hekurudha afër bellones, a mund ta dijë se çfarë është duke u zhvillu me atë parcelë, a është pronë 

e hekurudhës? a është pronë private dhe a ka leje, se aty tash po e shohim që është tu u shfrytzu 

për parking, a ka leje për shfrytëzimin e atij parkingu? Dhe pyetja e dytë, tash du me fol në emër 

të si përfaqësues i klubit Pirana në këto ditë kemi fillu me stërvitjet për fillimin e sezonës të re 

edhe na është ndaluar që në fshatin në stadiumin e Arbanasit të zhvillojmë aktivitetet tona sportive 

nga disa individ, desha ta pyes drejtorinë e kulturës, a ka leje shfrytëzimi ata për atë stadium dhe 

qysh qëllon e vërteta aty? Faleminderit! 

 

 

Ilir Gashi (VV): Faleminderit zonja kryesuese,  përgëzoj kryetarin dhe stafin e tij ekzekutiv për 

punën e kryer të një problemi që na ka përcjellur me vitet të tëra dhe shpresoj se do të jetë një 

projekt që do ti shërbejë gjithë komunitetit por edhe jashtë saj duke e çliruar trafikun në qytet. Po 

ashtu falënderoj drejtorin e shërbime publike dhe drejtorin e inspektoratit që shumë shpejt 

përgjigjen kërkesave që që i dërgojmë një kërkesë tjetër konsiston në vendosjen e kalimit për 

këmbësorë në lagjen Tabahane dhe të ura e Gjevries nga ana e parkut të qytetit. nëse mund të 

merret parasysh sepse në Tabahane, te udhëkryqi nga Suziu që kalon dhe rruga drejt në drejtim të 

qendrës së qytetit nuk ka kalim për këmbësorë, më herët ka pas po me shtrimin e asfaltit tani nuk 

ka. 

Një pyetje për drejtorin e inspektorateve, duke pasur parasysh pasojat katastrofike të tërmetit në 

Siri dhe Turqi dhe duke pas parasysh ndërtimet e shumta që po zhvillohen në Prizren, sa inspektorë 

të ndërtimit ka komuna e Prizrenit? Me sa mora informata inspektorati i ndërtimit pothuajse nuk 

kryen asnjë vizitë gjatë ndërtimit, në veçanti në kontrollin e përmbajtjes ndaj standardeve të 

ndërtimit dhe tërë përgjegjësia mbetet te vetë investitori dhe ndërtuesi. Faleminderit! 

 

 

Antigona Bytyqi (Kryesuese e Kuvendit): Faleminderit Ilir, atëherë në qoftë se nuk ka edhe 

dikush tjetër, po kalojmë te përgjigjet e drejtorëve? Po, kryetari e ka fjalën, pastaj edhe nënkryetari. 

 

 

Shaqir Totaj (Kryetar i Komunës): Përshëndetje për gjithë, më së pari po du me ju falënderu 

për pyetje të mira edhe për qasje konstruktive, këtu u përmenden një numër i madh i çështjeve, po 



unë në disa e konsideroj veten kompetent me u përgjigj, kurse për këto tjerat kanë me përgjigj 

drejtorët sepse edhe atyre u janë drejtuar. Më së pari po du me ju falënderu që po na njihni një 

punë të mirë që i kemi kry te debllokimi i rrugës tranzitit, po debllokimi asaj rruga është rezultat i 

një pune kolektive, d.m.th nuk është çështje e një individi, edhe këtu ka merita edhe vet asambleja 

që keni votu, kur e kemi pru në votim. Shkurt po iu informoj se kur e kemi hulumtu metodat qysh 

duhet, çfarë rrugë ligjore kemi? çfarë opsione kemi? drejtori i kadastrit e ka dhënë një kontribut të 

madh, pastaj pjesë tjetër, drejtori i shërbime publike, inspeksioneve, e kështu me radhë. Po du me 

iu informu juve dhe opinionin publik që marrëveshjet të m’shefta nuk mund të ketë, se pikërisht 

fakti që s’ka marrëveshje të mshefta, e ka mundësuar që kjo rrugë me u deblloku. Atëherë kur 

eventualisht ka mund të ketë marrëveshje të mshefta, nuk është deblloku rruga. Domethënë unë 

prapë po e përsëris, pronari i shtëpisë edhe përkundër faktit që ka pas një sjellje jo korrekte më 

herët, më vonë e ka kuptu që pakënaqësinë e vet mundet me adresu përmes rrugëve ligjore, kurse 

ne, kur po them ne, po mendoj ne bashkërisht juve, jo veç unë ose veç partia në pushtet, do të 

vazhdojmë me projektin e lidhjes rrugës transite sepse ajo rrugë përveç mundësive të një 

qarkullimi më të mirë, është edhe një impuls për një zhvillim ekonomik, shumë besoj se ka me i 

përngja pak rrugës B në Prishtinë, ka me u bë një arterie e cila ka me mundësu një zhvillim 

ekonomik, planifikimi është edhe autobusët ndërurban shkojnë anej nga ajo pjesë, mos të kalojnë 

nëpër qytet që shkarkojnë pak dhe trafikun urban nëpër qytet edhe shumë e shumë benificione 

tjera. 

U përmend çështja e subvencioneve për kulturë për individ? këtë premtoj që ka me rishqyrtu se 

mu duk kërkesë me vend, ama Dafina tha për artista,  po jo veç për artista po edhe për sportista, se 

kemi edhe sportistë individë që na kanë përfaqësuar në lojra olimpike. Po me siguri është bë një 

lëshim këtu. 

Te menaxhimi hapësirave publike, të lirim hapësirave publike? nuk bëhet fjalë për lejimin e 

hapësirave publike, po bahet fjalë për menaxhimin e hapësirave publike jo veç me lagje Ortakoll, 

por komplet qyteti, tu e përfshi edhe qendrën historike. Këtu jemi tu prit aprovimin e rregullores 

që ne këtu e kemi votu bashkë, mirëpo ajo qe dy tre herë po na kthehet prej ministrive të ndryshme 

pa ndonjë arsye valide, thjesht me u shpreh kështu popullorqe po lypin kime në voe, me të vërtetë 

është kjo, jemi tu prit me miratu qatë rregullore dhe pastaj me i liru hapësirat publike edhe me i 

menaxhu pak më mirë edhe me i rregullu në shadërvan edhe në Ortakoll edhe kudo që të ketë 

nevojë.  

Një pikë interesante, ndërtimet, tërmeti? Po është pikë e rëndësishme mirëpo është shumë e 

vështirë me fillu tash mu marrë me inspektimin e krejt objekteve që janë ndërtuar deri tash me bë 

ekspertiza, me i ndëshku njerëzit që si kanë respektu standartet, po definitivisht unë e kom diskutu 

këtë punë me drejtorin e urbanizmit edhe me të inspeksioneve për ato leje që ipen prej momentit 

kur ne e kemi bisedu, me pas kritere më të ashpëra edhe verifikim më të saktë të statikës objekteve 

edhe verifikim të mënyrës se si po ndërtohet edhe a po respektohen qato standarde të cilat që janë 

dhënë përmes lejes. 

Dikush e përmendi çështjen e rrugës prej te Astara Arbëria? ajo është në plan edhe  veç ka me 

filliu sivjet. Kurse pishina olimpike, kontrata është ndërpre. 

Një çështje që u përmend që mu duk interesant të puna e taksistëve, që u tha nuk ka nevojë me e 

gjujt topin ose fajin dika tjetër? Ajo që është e rëndësishme për me zgjedh një probleme është 

çështja e diagnostifikimit problemit, pa e ditë kush është ai person i cili nuk e mundëson  një punë 



me kry, nuk mundem me gjetë as zgjidhjen. Te çështja e taksistave atë far konfirmimin e 

taksimetrit, nuk e bën pushteti lokal, por ministria prandaj edhe pa kontributin e tyre, kjo çështje 

mbetet e pazgjidhur. Ka edhe shumë pika të tjera këtu, mirëpo me siguri drejtorët do të jenë më 

kompetent, prandaj unë po e përfundoj me kaq. Dafinës po ia jap një shpjegim, që fiba federata 

botërore e basketbollit i kish ndërruar rregullat, tash e mbas nuk përjashtohesh prej lojës me pesë 

(5) gabime personale, por me tetë (8), faleminderit! 

 

 

Dafina Alishani(LVV): Replikë! Kryetar, faleminderit edhe pse bllok ma ke bë, po mi lexojshe 

statuset. Po më vjen mirë që po më përcjellëshe edhe shumë mirë që po më përcjellëshe, ka me 

vazhdu me entuziazëm të lartë me reagu edhe me të kritiku, vazhdojmë lojërat e ardhshme! 

 

 

Kujtim Gashi (Nënkryetar i Komunës): Faleminderit shumë të nderuar anëtarë të kuvendit, 

kryetar, kolegë drejtorë. 

Shumë shkurt do të jem, dy çështje me i trajtu. E para, Ertani përmes komitetit për politikë e 

financa e kanë trajtu çështjen e festave edhe ditëve memoriale d.m.th është përcaktuam ligjin për 

festa zyrtare, janë dy kategori: janë festa zyrtare edhe janë ditë memoriale d.m.th neni 2 i përcakton 

festat zyrtare dhe neni 5 ditët memoriale. Kështu që nuk besoj që ka nevojë për vendim të 

Kuvendit, sepse edhe ashtu ditët memoriale festohen është 28 nëntori edhe disa ditë tjera, besoj që 

bashkërisht kemi me shënu edhe ditët tjera dhe këto të ditëve të komuniteteve dhe nuk ka asnjë 

arsye me pas vendim të Kuvendit, sepse kjo çështje trajtohet edhe organizohet edhe nga ekzekutivi 

i Komunës. 

Kurse sa i përket çështjes që ka ngritë Kujtesa për nënat lehona, na i kemi trajtu edhe vitin e kalum 

edhe kur e kemi miratuar buxhetin d.m.th është e parapame për këtë vit dhe besoj që shumë shpejt, 

në ditët në vazhdim do të del edhe thirrja publike, me të cilën natyrisht parasheh tani konkurrimin 

e të gjitha nënave lehona për vitin 2023, d.m.th është çështje që do të trajtohet shumë shpejt, 

faleminderit. 

 

 

Çelë Lamaj (DSHP): Faleminderit kryesues, i nderuari kryetar, të respektuar këshilltarë të 

Kuvendit, të nderuar qytetarë, media, shoqëri civile, pjesëmarrës të tjerë. 

Edhe pse s’është Selmani këtu, sot kam pranu një kërkesë për deponinë ilegale në Mazrek, 

faktikisht iu ka ndarë bashkëpuntorit profesional edhe qysh sot nëse kemi kohë mbasdite do të ipet 

udhëresa dhe do të fillohet me pastrimin e asaj deponie dhe të gjitha deponive tjera të cilat keni 

me mujt me i adresu në drejtorinë e shërbimeve publike.  

Levent, pastrimi i rrugëve është shumë e vërtetë që tani veç ka fillu, se e kem pas sezoin e dimrit, 

rreth unazëz qytetit dhe rrugëve kryesore, shumë shpejtë ka me fillu edhe pastrimi i rrugëve tjera 

në brendësi të qytetit. Kjo ka qenë edhe kërkesë e imja me Ekoregjionin, që mos të koncentrohet 

vetëm në pjesë apo rrugët kryesore, por të futet edhe nëpët lagjet tjera të qytetit tonë.  

Furnizimi me ujë të pijshëm, sa i përket kësaj Islam, për lagjen Tusuz, projekti duhet të përfundojë 

sa është kontrata veç dhe ai projekt ka me përfundu, këtu e kena edhe përfaqësuesesin e 

Hidroregjionit, i cili ndoshta edhe mund të jepë edhe informacione më të sakta rreth furnizimit me 



ujë të lagjes së Trimave, unë informacionet që i kam janë bë në hulumtim edhe prej gurit të zi edhe 

pjesëve tjera, po nuk ka ujë të mjaftueshëm. Me siguri shumë shpejt, me rregullimin faktikisht me 

implementimin e projektit të gurrës së Vërmicës, atëherë ka me pasë, nuk ka me pas më telashe 

për ujë Prizreni. 

Sa i përket projektit shtrimi i rrugës te Stanet e Struzhës në Kushnin, ajo është një kontratë e vitit 

kalum që ka fillu, ajo rrugë ka me përfundu faktikisht tash pritet aktiviteti, është hap veç koha, unë 

i kam kontaktu të gjitha operatorët ditën enjte edhe kam kërku prej tyre që veç të fillohet me t’gjitha 

ato kontratat të cilat janë të nënshkruara me Komunën e Prizrenit, në këtë rast me drejtorinë e 

shërbimeve publike. 

Marin, ke plotësisht të drejtë edhe për lëvizjen e motorëve në zonën historike, si gjithmonë me 

disa kontrata të trashëguar me përsëri ka probleme mjaft në shenjëzim horizontal dhe vertikal, 

operatori ka vërejtjen e dytë, pres një takim gjatë ditë së sotme kam ose nesërme më së largu ta 

takojë, nëse vjen nuk mu ka përgjigj në kërkesën tonë, ka mu dashtë me u ndërpre ajo kontratë 

edhe me fillu me një procedurë të një kontratës së re, fatkeqësisht mos përgjegjësi totale e 

operatorit i cili ka një kontratë të nënshkrume me Komunën. 

Shukri, pyetje të cilën e bëre drejtorit të inspektorateve, duhet të përgjigjem unë në këtë rast, unë 

ditën e enjte kam dhënë një urdhëresë, për me u pre ai asfalt, është dhënë një urdhëresë më herët 

për me shku në rrugë, mirëpo fatkeqësisht ka dalë një gyp i ujit të vadës të dukagjinit edhe nuk 

kemi me hy, ka edhe një infrastruktur tjetër nëntokësore, nuk kemi guxu më të vazhdohet me shpim 

në rrugë edhe të zgjedhim atë problem. Në kaudër të pëlqimit të cilit është dhanë, është kërku që 

vetë operatori ta kthej në gjendjen e mëparshme, ta asfaltojë atë pjesë të cilën ka me dëmtu 

sinqerisht ligji e thotë që çdo asfalt, mbas 3 vitesh kohë domethanë që është ndërtu, mundet mu 

intervenu. Unë e di që kam thënë edhe disa herë këtu, që edhe për mua është shumë shqetësuese, 

se absolut asnjëherë nuk ka me u kthy ai asfalt në gjendjen e vet, sado që është harrnim. Mirëpo të 

gjithë ata të cilët ndërtojnë shtëpi, kanë leje ndërtimi, kanë pëlqime prej Hidroregjionit, na jena të 

obliguar me ju dhënë pëlqime, mirëpo asnjë pëlqim nuk ipet nëse një infrastrukturë është ndërtu 

tri vitet e fundit, d.m.th duhet me kalu 3 vite ndërtimet e asaj infrastrukture dhe jana të obliguar. 

Jena ka shohim gjitha mundësitë që së pari të fillohet me depërtim në rrugë që mos ta shkatërrojmë, 

raste kur spo ka mundësi, atëherë veç duhet me vepru, nuk ka rrugë tjetër. 

Rruga te rrethi Nashecit, projekti është në zhvillim, na presim, ndoshta muaj prill, muaji maj, mos 

të jem i gabuar që t’na përfundoj kjo unazë, një lloj unaze që ky projekt punohet në këtë anë tjetër 

të hekurudhave, faktikisht shumë shpejtë ka me u prit te pika e karburantit aty, aty ka me u bë 

njëfarë intervenimi edhe ka me u blloku rruga faktikisht se prej Nashecit, futet më te rrethi 

Nashecit, do të duhej te rrethi i Benafit apo edhe një rreth tjetër që është veç në procedurë të 

tenderimit te urgjenca. Kështu që kena me kqyr me zgjedh atë problem edhe besojmë që edhe 

qyteti ka me u shkarku prej një tollovie të komunikacionit, që na ndodh kryesisht gjatë sezonit 

verorë. 

Dafina, do të merren urgjentisht me rrugën e quajtur Tregu i ri, gropa rruga kërkon rehabilitim, ta 

shoh edhe qysh nëser mesiguri inspektortë apo inxhinjerët e mij do dalin deri në vend të ngjarjes,  

do ta konstatojë edhe do të shohim mundësinë e intervenimit. Rruga e Shuajb Spahiu, është bë pak 

bujë, mirëpo ka me qenë një prej alejeve apo rrugëve edhe pse e shkurtë fakti ndoshta më e mira 

në qytet, ne kemi fillu një procedurë të një projekti prej muajit qershor, korrik të vitit kaluar, 

projekti na ka ardhë në fazën e parë, projekti ideorë, atë projekt e kemi dërgu deri në qendrën 



rajonale për trashëgimi kulturore, ata e kanë dhënë mendimin e vetë, është kthy, është punu, 

vërejtjet e tyre janë marrë parasysh dhe e kem marrë një pëlqim prej QRTK-së, pasi që e kem 

marrë këtë pëlqim, e kemi pa të udhës normalisht që të hapim një diskutim publik edhe me banorët, 

sepse aty gjatë hartimit të këtij projektit, ka lind nevoja prej Hidroregjionit që është një kanalizim 

d.m.th, një kanal i ujrave të zeza, prej urës së gurit deri te shoqatat e dalura nga lufta, i cili është 

në gjendje të keqe edhe duhet të ndërrohet. Me këtë rast është futur edhe ajo edhe deri sa duhet të 

realizohet, është pjesë e kanalizimit i domosdoshëm i cili duhet t’bëhet në qytet, edhe me gërmimin 

e atij kanalizimi ka me u shkatërru e tërë ajo infrastrukturë edhe ashtu-ashtu në gjendje të 

mjerueshme mundem me thanë të atij kalldërmit. Kanë me u heq edhe ata drunjë të cilët e kanë 

shkatërru atë infrastrukturë, kryesisht trotuareve dhe rrugëve ata drunjë që kanë një vjetërsi deri 

50-60 vjeçare. Ne kemi konstatu, kemi konsultu QRTK-në, që mos ka drunjë që janë nën mbrojtje, 

apo ka diçka? Nuk janë nën mbrojtje po ju them. Është bë një komision në kuadër të drejtorisë së 

shërbimeve publike në bashkëpunim me drejtorinë e bujqësisë, i cili egziston si komision në vend 

të ngjarjes dhe ka konstatuar pët të gjithë drunjët në qytetin e Prizrenit, cilët shkaktojnë edhe rrezik, 

sistemi rrënjësor i tyre është i degraduar, ka kalbsina domethënë që mund ata drunjë edhe nesër 

me na rreziku. Është kërkuar prej hartuesit të projektit që mos vendosen mos të mbillen drunjë të 

vegjël, por të gjendet një dru ku diametri i drunit nuk guxon të jetë nër 15 centimetra dhe lartësia 

nër 3 metër e gjysëm,  duke e ditur që zhvillimi i drunjëve kërkon kohë.  

Kemi pas një diskutim që thashë në drejtorinë e shërbimeve publike, ku ka pasur pjesmarrës edhe 

të komunitetit edhe shoqëria civile, pakënaqësia e vetme e tyre ka qenë parkingu që me këtë projekt 

ai parking nuk do të ekzistojë më, do të jetë shëtitore për këmbësorë, rruga do të jetë e 

qarkullueshme, do të lëvizet për banorë d.m.th sikur për shadërvanin do të marrin leje të gjith ata, 

gjithë ata që kanë garazhime apo oborre të veta ku mund ti vendosin makinat e veta do të jenë aty, 

do të munden me qarkullu, mirëpo nuk do të ketë parking. Komuna e Prizrenit, në këtë rast drejtoria 

e shërbimeve publike, është ka shqyrton një mundësi për hapjen apo ndërtimin apo gjetjen e një 

lokacioni për ndërtimin e një parkingi aty afër. Jena në shqyrtim të lokacionit, kemi disa variante, 

ta shohim mundësitë cilat janë, që ata banorë të asaj lagje të kenë edhe mundësi të parkingu edhe 

ata të ciëët don me shku aty dhe të bëjnë tregti të kenë mundësi për parkimin e makinave të tyre. 

Tash edhe Egzonës edhe Dafinës do tju përgjigjen për unazën e qytetit, ku janë tu ndërtu trotuaret, 

ku normalisht se njëjtin shqetësim që e keni ju e kam pasë edhe unë kur e kam pa,  kam kontaktu 

me operatorin se pse ka ndodhë!! Këto janë të përkohshme,d.m.th janë vendosë aty për aty deri sa 

ndërtohet ky trotuar, të kenë mundësi domethënë edhe të gjithë ata me aftësitë e kufizuara të 

munden me pas me lëviz nëpër atp rampa, këto janë rampa të përkohshme, por kanë me u bë në 

formën profesionale, ashtu qysh i kërkojnë standartet, ajo është vetëm një zgjidhje e përkohshme. 

Farukut, sa i përket që taksive mori e ka marr një përgjigje edhe prej kryetarit, ashtu është d.m.th 

është licensimi i taksimetrit kërkohet, nuk ka operator momentalisht të certifikuar prej ministrisë, 

kështu që deri sa nuk certifikohen edhe ne nuk kena mundësi të lëshojmë leje për veprim. Aplikimi 

i rregullores që është për 200 taksi është e vërtetë, te ne aplikohet kryesisht në muajin dhjetor dhe 

muajin janar për taksi, ne ende skemi filluar të japim normalisht leje për veprim tyre derisa nuk na 

plotësojnë të gjithë dokumentacionin. Nuk është e vërtetë që në Komunën e Prizrenit, veprojnë  

gjashtëqind (600) taksi, janë dikun afër 300, janë inspektoratet, është policia, po jo me leje, ska 

leje. A veprojnë?? Janë organet tjera të cilët duhe të mirren!! Po leje nuk ka!  



Edhe Ilir, sa i përket shenjëzimit horizontal plotësisht, mirëpo sinqerisht kem probleme me 

operatorin, duhet të bëjmë një zgjedhje, cila ka me qenë zgjidhja? me siguri shumë shpejt ka me 

ju ndërpre kontrata, e hapim një procedurë të re dhe kena probleme edhe me shenjëzim horizontal 

dhe vertikal në qytet, faleminderit për pyetjet! 

 

Dafina Alishani (LVV): Replikë(Drejtorit DSHP-s)! Drejtor, veç po ju informoj për këto zgjidhjet 

e përkohshme që thatë në trotuare, unë derisa isha duke ardhë në Kuvend, e pash që i kanë hek ato 

betonat që i kanë pas, kjo nuk është zgjidhje e përkohshme assesi, d.m.th sot ju derisa po folni.. 

hajdeni bashkë tash në pauzë dalim bashkë përreth objektit edhe shihni që operatori i ka hek ato. I 

ka hek, shumë mirë që i ka hek sepse ato nuk janë zgjidhje afatshkurte edhe po të lutna domethënë 

edhe kjo për afat shkurtë që po e paraqet nuk është zgjidhje, nuk mundet një person me aftësi të 

kufizume, me karrocë me hec në atë pjesë. A i bëni presion operatorit me i përshpejtu puntë? ose 

nuk e di qa i bëni, po duhet me pas zgjidhje dhe duhet me pas qasshmëri në çdo vend. Tash dalim 

bashkë dhe e shihni që nuk është më aty!! D.m.th s’koka zgjidhje ajo, qenke bë pishman? 

 

 

Çelë Lamaj (DSHP): Replikë (Dafinës)! Jo nuk jena bë pishman. Ndëgjo, në moment që unë e 

kam marr informacionin që ato betona janë vendosë dhe kam pranu fotografi, si drejtor e kam 

thirrë operatorin, i kam thënë urgjent ato edhe pse arsyetimi i  tij ka qenë i përkohshëm, që derisa... 

dijeni që gjatë zhvillimit të një projektit derisa nuk përfundon projekti kena me pas këso gjërash, 

edhe trotuari i ri me të vjetrin s’ka me korrespondu deri sa të rregullohet, mirëpo nuk është bë 

pranimi teknik. Dijeni që në momentin që bëhet pranimi teknik, ju premtoj që para se para se të 

bëhet pranimi teknik, kanë me u marrë edhe shoqata që përkujdeset për njerëz me aftësi të 

kufizuara edhe ekspert tjerë edhe do të verifikohet çdo detal, nuk do të bëhet pranimi teknik i një 

objekti pa i plotësu të gjitha standardet të cilat janë përcaktuara edhe në projekt. 

 

 

Luljeta Veselaj-Gutaj(DKA): Faleminderit kryesuese, i nderuar Kryetar i Komunës së Prizrenit 

zotri. Shaqir Totaj, i nderuar nënkryetar zotri. Kujtim Gashi, të nderuar dhe shumë të respektuar 

kuvendarët e Kuvendit Komunal të Prizrenit, koleg nga ekzekutivi, qytetarë, media. 

Faleminderit për të gjitha pyetjet dhe interesimet e parashtruara dhe mundësinë që na jepni të japim 

sqarime të detajizuar për qytetarë.  

Filloj nga Sevil Kazaz, kur do të fillojnë shujtat? e kemi diskutu edhe në seancë e kalume, ka qenë 

pyetje nga zoti Thaqi, e them prap që shujtat do të fillojnë atëherë kur do të projektohen mirë dhe 

do të jetë një projekt i cili do të ketë fillimisht buxhet të mjaftueshëm, dhe do të ketë gjithçka e 

cila është e detajizuar për funksionalizim. Dhe kjo ndodhë atëherë kur Qeveria do të na ndaj buxhet 

ekstra për shujtat e nxënësve në Prizren. 

Pyetja tjetër është nga zoti. Levent Bus, ka tri pyetje, brenda e pyetjeve janë: bursat që aplikojnë 

edhe studentët që studiojnë jashtë vendit? në thirrjen publike për ndarjen e bursave janë parapa 

tridhjetë (30) bursa për studentët që do të jenë përfitues studentët që studijojnë jashtë vendit. 

Sa i përket përkthimeve përgjegjëse është zyra e përkthimeve z.Bus, dhe ne në thirrjen tonë për 

bursa në gjuhën shqipe janë të detajizuar të gjitha dhe thirrjs është shumë korrekt. Sa i përket 

kabineteve për fizik, kimi, ju njoftoj se vitin e kaluar në bashkëpunim me jom... kemi pajisë katër 



shkolla me kabinete fizik, kimi, biologji, gjeografi, dhe jemi në bashkëpunim e sipër edhe për të 

tjera, mirëpo po aplikojmë edhe po shohmi mundësitë që përmes donacioneve të ndryshme ti 

pajisemi edhe shkollat e tjera. Aktivitetet sportive, ju njoftoj se aktivitet.. ka shumë aktivitete 

sportive në shkolla dhe për këtë, sot publikisht i falënderoj sportin shkollor, që kanë një kalendar 

të aktiviteteve që po bën me nxënës dhe po bëhet një punë e jashtëzakonshme në Prizren, kurse në 

javën e kalume shkolla Nazim Kokollari me nxënësit, ka qenë kampion i Kosovës në pingpong. 

Zonja Shukrie Berisha, a do ketë bursa master? me gjithë dëshirë do të kishim bë një thirrje edhe 

për studentët master dhe doktorant, mirëpo mundësitë dhe limitet buxhetore të komunave janë 

këto, ne kemi thirrje vetëm për studentë të cilët janë duke studiuar në studime themelore. 

E potencuat se nota mesatare, në qoftë se i keni përcjellë në kronologji thirrjet për bursa, gjithmonë 

shpallja bëhet me mbi shtatë pikë pesë(7.5) mesatare, kurse janë të detajizume të gjitha kriteret 

tjera shtesë, të cilat përcaktohen me ligjet e Republikës së Kosovës. Sa i përket mundësisë së 

aplikimit edhe në qoftë se do të jenë mesatare nën shtatë pikë pesë (7.5), vlenë vetëm për fëmijët 

e dëshmorëve, invalidëve dhe veteranëve të luftës, po ashtu edhe për rastet sociale, por nuk 

nënkupton në qoftë se do të ketë kandidat të cilët kanë një mesatare shumë më të lartë, që do të 

jenë përfitues të kësaj burse. 

Dhe zoti Merxhan, sa i përket rastit për asistent me fëmijët me nevoja të veçanta, ne kemi shpallë 

thirrje dhe kriteret e thirrjes bazohen në ligjet aktuale që funksionojnë në sistemin e arsimit. Të 

gjitha thirrjet, ne si DKA bëjmë thirrje, bëjmë njoftime në zyren e burimeve njerëzore dhe zyra 

burime njerëzore është e obliguar të shpallë konkursin në bazë të kritereve ligjore. Unë e dij jam e 

njoftume që ka pasë kandidatë, njerëz të cilët kanë kryer dhe mastër në fushën e psikologjisë, fusha 

sociale, mirëpo që nuk u është lejuar me ligj që të jenë pjesë e detyrës si asistent për fëmijë me 

nevoja të veçanta, kërkohet niveli pestë i cili është i përcaktuar me ligj dhe unë nuk mund të them 

ose ne nuk mund të japim përgjegjësi për diçka e cila nuk na takon. 

 

 

Sevil Kazaz (E Pavarur): Replikë! Fillimisht drejtoresh faleminderit për përgjigjen tuaj, mirëpo 

përgjigja juaj bie ndesh me vetveten. Nga njëra anë thua se duhet bërë një projekt, nga ana tjetër 

thua se buxheti është i pamjaftueshëm, mendoj se nuk e kam marrë saktësisht përgjigjen. Do të 

doja të pyesja nëse do t'u jepet shujta këtyre nxënësve, kur do të jepet, apo do të jetë e pamundur 

që tu jepet? Faleminderit. 

 

Sevil Kazaz (E Pavarur): Müdüre hanım öncelikle cevabınız için teşekkür ediyorum ancak 

cevabınız kendi içinde çelişiyor, bir yandan proje yapılması gerektiğini söylüyorsunuz diğer 

yandan bütçenin yetersiz olduğunu söylüyorsunuz ben tam olarak cevabımı almadığımı 

düşünüyorum. Bu öğrencilerimize verilecek öğün verilecek mi, ne zaman verilecek, yoksa verilmesi 

imkânsız mı, bunu sormak istiyorum? Teşekkür ederim. 

 

 

Luljeta Veselaj-Gutaj(DKA): Replikë! nxënësve të Komunës së Prizrenit, shujta do tju ipen kur 

do të ketë një kod i veçantë për shujta nga qeveria e Republikës së Kosovës. 

 

 



Shukrie Berisha (NISMA): Deshta mu ndërlidh pak aty, viteve kaluar nota mesatare kriter ka 

qenë nota tetë pikë zero e mbi,  jo nër, e tash këtë vit ka ra d.m.th shtatë pikë pesë e mbi, a po 

kupton? Mbi shtatë pikë pesë po e kuptoj unë, po viteve të kaluar ka qenë mbi tetë pikë zero, 

domethënë ka ramje, si kriter ka rënë, e sa i përket unë e ceka atë tek pika 10të, kur përfshihen 

invalidë të luftës fëmijët e tyre, kategorive e të tjera. Domethënë ka ramje si kriter në notën 

mesatare, cila është kjo arsyeja? 

 

 

Luljeta Veselaj-Gutaj(DKA): Replikë! e nderume edhe njëher epo ta potencoj, nuk ka asnjë 

ramje, përkundrazi shkruan shumë sakt edhe mund ti shohësh në kronologji mbi shtatë pikë pesë, 

nuk do me thanë që ka me qenë fitues i bursës një student me shtatë pikë pesë ose shtatë pikë tetë, 

sepse potencohet në qoftë se ke lexu deri në fund edhe pikësimi si bëhet nga komisioni dhe kush 

janë përfitues, në qoftë se do të kesh njëqind studentë supozoj me notë mesatare mbi tetë pikë pesë, 

ata janë përfitues të bursës, kurse të tjerët nuk janë. Kjo është një mundësi që ju jipet edhe atyre të 

cilët janë mbi shtatë pikë pesë në qoftë se nuk do të ketë një konkurencë të lartë, më mirë me ardh 

me marr dikush bursën, se më kthy në suficit. 

 

 

Shukrie Berisha (NISMA): Replikë! domethanë nuk ka konkurrenc aty është pyetja? që është ulë 

në 7.5? 

 

 

Luljeta Veselaj-Gutaj(DKA): Replikë! Më fal, ne nuk e dimë ka konkurencë apo s’ka, është 

thrrija e hapur publike dhe besoj shumë se Prizreni është qytet i madh edhe ka potenciale shumë 

të larta, besoj që kemi me pasë mjaftueshëm edhe kandidatura. 

 

 

Levent Buş (KDTP): Replikë! Pyetjen që i bëra drejtorisë së arsimit, përkthimi ishte paksa i 

gabuar, thashë se duhet të ketë më shumë fusha sportive dhe se në këto fusha sportive do të ketë 

më shumë aktivitete, si dhe do të zhvillohen më shumë gara sportive, kështu që ka një gabim në 

përkthim ose ka një keqkuptim. Pyetja ime ishte nëse do të ndërtohen më shumë fusha sportive? 

 

Levent Buş (KDTP): Replikë! Eğitim Müdürüne benim sorduğum soruyla çevirisi biraz yanlış 

oldu, ben spor sahaların daha fazla olmasını söyledim ve bu spor sahalarında daha fazla spor 

aktivitetlerin yapılması olacağını söyledim bir de artı daha fazla spor yarışmaları yapılır yani 

çeviride biraz yanlışlık var ya da anlamada yanlışlık var.  Ben spor sahaları daha fazla yapılacak 

mı o soruyu sormuştum? 

 

 

Luljeta Veselaj-Gutaj(DKA): I nderuar zv.kryesues, më keni keqkuptuar ose përkthimi nuk e 

keni në nivel, me të vërtetë të ka shumë vërejtje dua ta potencoj këtu, në çdo dokument që 

përkthehet nga drejtoria arsimit, nga komuniteti turk dhe boshnjak ka vërejtje në përkthimi, ju 

kisha zyrës së përkthimeve të jenë më korrekt edhe tani ndodhi një keqkuptim. Të ndërtohen më 



shumë fusha sportive, do ta kemi parasysh edhe kjo varet nga buxheti i drejtorisë së arsimit, ne 

jemi gati, veç të shtohet buxhetin edhe vazhdojmë për të gjitha shkollat. 

 

 

Burbuqe Berisha (DSH): Faleminderit kryesuese, përshëndetje për të gjithë. Ne si drejtori e kemi 

bërë hapjen për thirrjen për aplikim, për mbështetje financiare. Kërkesën që e keni adresu ju tek 

ne asambleistë, ne e kemi përcjellë te kryetari, kryetari me vullnetin e tij e ka rrit këtë vlerë për 

mbështetje financiare, d.m.th nga 300 sa ishte viteve të kalume, tash është 400 që i bie njëqind 

euro për person. Sa i përket shtesave për nëna lehona, ne si drejtori nuk jemi kompetent për këtë, 

përgjigjen e keni marrë dhe nga nënkryetari, përgjigjet tjera ju kthej me shkrim, faleminderit. 

 

 

Bexhat Bytyqi (DBPZH): Faleminderit kryesuese, përshëndetje për kryetarin, nënkryetarin, të 

nderuar asambleistë, drejtor, media, shoqëri civile, të gjithë tjerët të pranishëm. 

Unë po ndërlidhem me pyetjen e Sevil Kazaz, në lidhje me qentë endacakë, ne si Komunëpikërisht 

drejtoria e bujqësisë, posedon një kontratë kornizë për trajtimin e qenëve endacak me kompaninë 

Fidani, e cila kompani mund të them me përgjegjësi të plotë, është mjaft përgjegjëse në në 

realizimin e kësaj kontrate, çdo thirrje qe ne i bëjmë apo qytetarë të Komunës së Prizrenit apo 

Policia, përgjigjet në çdo kohë. Tani kemi pasur rastin para një nate, në orën 11:30 një qytetar i 

Ortakollit ka telefonu dhe kemi marr masa ndaj këtij rasti. Përndryshe, drejtoria e bujqësisë jemi 

jemi duke ba përpjekje për sigurimin  e në një vendi, ku do të ndërtohet strehimorja për qentë 

endacak. Besojmë që këtë vit do ta realizojmë, d.m.th do ta sigurojmë vendin dhe do të bëjmë 

përpjekje për ngritjen e kësaj strehimores për qentë endacak. 

Në pyetjen për bletë? në bazë të ligjit, emigrimi i bletëve nuk është i ndaluar, mirëpo duhet ti 

plotësojnë disa kritere bletarët, duhet të pajisen me kartelë nga mjekët, d.m.th që bletët janë nga 

avuku dhe munden ti shtegtojnë bletët kudo që munden, mirëpo ata duhet të lajmërohen, duhet ti 

plotësojnë kushtet mbas ligjit. Kështu që nëse e keni vërejt diku që duhet ta duhet të parashtroni 

kërkesën në drejtori dhe do të marrim masa, faleminderit! 

 

 

Ramize Shala-Sinanaj(DES): Faleminderit kryesuese, i nderuar kryetari Totaj, i nderuar 

nënkryetar Gashi, të nderuar ekzekutiv, asambleistë, të nderuar të pranishëm. 

Desha ti përgjigjem pyetjes të kuvendarit Shkelzen Kastrati. I nderuar ne si drejtori i kemi përgatit 

termat e referencës për fizibilitet të kamerave, kështu që vendimin e kemi dërgu te kryetari 

momentin që kryetari do ta nënshkruaj, ne do të vazhdojmë me tenderim, faleminderit! 

 

 

Pranverim Berisha (DUPH): Faleminderit kryesuese, i nderuar kryetar, ekzekutiv kolegë, 

kuvendarë të nderuar. 

Faktikisht unë pata dy pyetje, një nga pyetjet ishte e Ertanit. Ertan, kryetari e dha përgjigjen, unë 

skam çka shtoj më tepër, d.m.th fjala ke për verifikimin e objekteve. 

Ndërsa pyetja e dytë ishte e Agimit, i cili pyeti për zonën ekonomike. Faktikisht ne si drejtori kemi 

bë edhe hartimin e detyrës projektuese për planin e hollësishëm rregullues për zonën ekonomike, 



dhe tani jemi në fazën e ndjekjes së procedurave tenderuese, për me vazhdu pas procedurave 

tenderuese me fazën tjetër për zonën ekonomike, falemnderit. 

 

 

Edmond Hoxha (DPMS): Faleminderit kryesuese, i nderuar kryetar Totaj, nënkryetar, kolegët 

ekzekutiv, të nderuar asambleistë dhe të pranishëm tjerë. 

Atëherë u ngritën dy çështje, ishte një shqetësim lidhur me një informat mbi njëzet e pesë banesa, 

të cilat vazhdojnë të keqpërdorën? them të drejtën unë nuk e kam një informacion të tillë, po për 

informatën e juaj, unë në fillim të këtij viti e kam vrejt që ekziston një komision, që është i krijum 

bukurisht edhe e kam e kam kërkuar raportin e parë. Komisioni ka të bëjë lidhur me evidentimin 

e të gjitha pronave që menaxhohet nga drejtoria e punës dhe mirëqenës sociale, gjithashtu ky 

komision rol të veçant ka përveç evidentimit pronave, do të ketë edhe kush është përdorues më 

qenë një listë e sakt e njerëzve që janë aty, si dhe raporte tjera që lidhen me këtë komision. Kjo i 

bjen që ky komision do të vazhdoj me raportet e fazave të punës që i ka, në bazë të pikave që i ka 

përshkuar në vendim për krijimin e komisionit dhe sapo ta kemi një raport më të qartë, më të 

detajuar, do ta ndajmë së bashku edhe me ju sigurisht.  

Pyetje tjetër ishte lidhur me ndarjen e subvencioneve për OJQ? Siç keni qenë të informuar një 

thirrje për subvencionimin e ojq-ve, është shpallë në vitin 2022, fituesit janë përzgjedhë për shkak 

disa vonesave ose nëse sjam gabim, ka qenë e ripërsëritur thirrja dhe pas procedurave që janë 

caktuar, është kryer procedura e ankesave e krejt janë shpallur fituesit, për arsye që kemi mbërri 

vetëm në fund të vitit 2022, nuk kemi arrit me bo edhe ndamjen e mjeteve financiare. Për këtë 

arsye në koordinim me nënkryetarin, kemi vendos që të njejtit përfitues, vetëm t’vazhdohet të 

ndahet buxheti dhe sa po është nda buxheti dhe veç jemi në procedura të ndamjes buxhetit, të 

dhënies së financave për gjatë vitit 2023, kjo sdo të na pengoj që sigurisht që për 2023, të bëhet 

thirrja tjetër edhe të vazhdojmë me procedurat qysh është paraparë çdo vit. Kështu që  ky është 

informacioni që lista e përfituesve egziston edhe ndaj mjeteve duhet të bëhet, po shpresoj që gjatë 

muajit mars, faleminderit! 

 

 

Kujtesa Shatri (LDK): Drejtori i administratës nuk dha përgjigje, besoj që duhet me pasë një 

përgjigje për llaptopët që e pyeta? 

 

 

Edin Shehu (DA): Ne kemi biseduar edhe disa herë live dhe nuk e pashë të arsyeshme edhe një 

herë me cek këtu, mirëpo po e përmendi prap edhe një herë, e kemi pasur një kod të lirë për blerjen 

e llaptopëve, konkretisht për blerjen e kompjuterëve për zyrtarët, unë skam pas qejf me shpenzu, 

e kam formu një komision për verifikimin e llaptopëve të kaluar, komisioni ka konstatu që llaptopët 

80% as nuk janë përdorë gjatë viteve të kalume, kështu që jemi në fazë formatizimit edhe në 

seancën e ardhshme, gjithë kuvendarët do ti keni llaptopët, faleminderit! 

 

 

Merdzan Osmani (NDS): 1:32:53 deri 1:34:38 

 



 

Burbuqe Berisha (DSH): Faleminderit kryesuese, mbas statistikave që i marrim ne vazhdimisht 

raportet prej çdo rajoni,  me sa e dimë ne jemi në rregull me mbulim të shërbimeve për rajonin e 

Zhupës, mirëpo nëse ju e shihni të arsyeshme ose mendoni që nuk po kryen shërbime, na mundemi 

me marrë masa tjera, me shtu edhe stafin atje. Në të njejtën kohë është edhe një projekt nga 

Ministria e Shëndetësisë, që është lista e pacientëve, çdo qytetarë i Komunës së Prizrenit, tash e 

mbas do të ketë mjekun e tij familjar, jemi në hapat e parë të këtij projekti edhe momenti kur 

finalizohet, atëherë nuk do të keni më me thënë mungesë të shërbimeve edhe pse nuk kemi 

mungesë të shërbimeve. Sa i përket autoambulancës edhe shërbimit të urgjencës, ne vetëm e kemi 

një plan edhe një projekt që do të bëhet shpërndarja e urgjencës nëpër rajone si në Zhupë, Zhur, 

në Gjonaj edhe në pjesën ka Korisha. Kështu që po mendoj se gjithçka është në rregull, vetëm e 

me prit pak edhe durimin, pjesa tjetër është në rregull, çka që është e nevojshme ne jemi të gatshëm 

për juve, faleminderit! 

 

 

Antigona Bytyqi (Kryesuese e Kuvendit): Atëherë në qoftë se nuk kemi përgjigje tjera e prej 

drejtorive, po kalojmë me pikën e radhës, që është pika e katërt. 

 

 

 

Pika e Katër: 

 

Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për themelimin dhe emërimin e anëtarëve të 

Komisionit për emërtimin e rrugëve, shesheve dhe lagjeve të qytetit të Komunës së Prizrenit;   

 

 

Antigona Bytyqi (Kryesuese e Kuvendit): Besoj që propozim-vendimin e keni lexu gjithë, pra 

për themelimin dhe emërimin e anëtarëve të komisionit për emërimin e rrugëve e shesheve dhe 

lagjeve të Komunës së Prizrenit, ku sipas nenit 1 me këtë vendim themelohet dhe emërohen 

anëtarët e komisionit për emërimin e rrugëve shesheve dhe lagjeve të Komunës së Prizrenit. 

Detyrat e komisionit janë që në përputhje me ligjet dhe aktet nënligjore në fuqi, të shqyrtojë 

kërkesat dhe propozimet që do të i marr nga qytetarët apo organizatat joqeveritare për emërtimin 

e rrugëve e shesheve dhe lagjeve të qytetit, sipas nenit 2 komisioni për emërimin e rrugëve shisheve 

dhe lagjeve të Komunës së Prizrenit, do të ketë nga një anëtar që do të delegohen nga secili subjekt 

politik i përfaqësuar në Kuvend të Komunës, një anëtar nga drejtoria e planifikimit hapësinor dhe 

një anëtarë që do të propozohet me shkrim nga shoqëria civile. 

Atëherë para se me fillu me propozimet e subjekteve politike në qoftë se e dëshiron dikush fjalën? 

Po, Karanfil Haxhillari fjalën e ka. 

 

 

Karanfil Haxhillari(LVV): Faleminderit kryesuese, koleg kuvendarë. Me qëllim e mora fjalën 

për arsye që pak duhet ta sqarojmë historikisht punën e këtyre komisioneve. Komisioni i parë 

komunal për emërimin e rrugëve dhe shesheve, ka qenë viti dymijë e pesë (2005), ku është bërë 



vetë emërimi i rrugëve të Qytetit Prizrenit, më pastaj në dy mijë e katërmbëdhjetë pesëmbëdhjetë 

(2014/15) është themelu komisioni i dytë, i cili komision ka pas për detyrë për me bë emërimin e 

rrugëve dhe shesheve në komplet territorin e Komunës së Prizrenit, përfshi këtu dhe fshatrat. 

Procedura pastaj pasi janë ba emërimet, procedura e tenderimit për tabela dhe emërimin e rrugëve 

është stërgjatë në Komunën tonë, si pasoj jemi Komuna e fundit e cila ka fillu me emërimin e 

rrugëve dhe shesheve të Komunës Prizrenit dhe fillimi i  emërimeve apo vendosjen e tabelave ka 

fillu në fund të vitit dy mijë e tetëmbëdhjetë (2018) dhe ka vazhdu, në momentin kur vendosën 

tabelat nëpër shumë rrugë të Komunës tonë, atëherë ka pasë shumë ankesa nga qytetarët nga të 

gjitha lagjet dhe fshatrat, për shumë arsye, për shumë gjana të cilët mos të hy në detaje dhe në vitin 

dy mij e nëntëmbëdhjetë (2019),  në fund të vitit dy mijë e nëntëmbëdhjetë (2019), themelohet  

komisionit e komunal për ankesa dhe parashtresa të emrave të rrugëve, pra me i trajtu të gjitha 

kërkesat dhe ankesat e qytetarëve. Kryetari këtij komisioni kam qenë unë, ka qenë Alush Shala-

anëtar, Behar Begaj dhe të tjerët. Fillojmë punën, po du me sqaru pak dhe për opinionin edhe për 

punën e komisionit të ardhshëm që do të themelohet sot, ky komision i ka trajtuar diku mbi dyqind 

e pesëdhjetë (250) ankesa,  gjithmonë në koordinim me Agjencionin Kadastral të Kosovës edhe i 

kemi ba ato ndryshime, por votohen të gjitha ato ndryshime edhe në këtë Kuvend Komunal, por 

Ministria e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor, e kthen si të paligjshëm, për shkak të një 

udhëzimi administrativ i 16 dhjetorit 2019, ku thotë që u ndalohet për dhjetë vitet (10) e ardhshme 

çdo ndryshim i rrugëve në të gjitha Komunat të Kosovës, si arsyetim të stabilizimit të sistemit të 

GPARES apo sistemit të databazave të rrugëve në Kosovë. Pra, pasi që është bërë një punë kolosale 

dhe takime të shpeshta me gjitha grupet e interesit, të bashkësive lokale dhe qytetarët e Komunës 

Prizrenit, neve dalim para një akti të krym, ku të gjitha ndryshimet përsëri domethënë nuk merren 

parasysh dhe ngelemi në ato emrat të cilët kanë qenë në vitin dymijë e tetëmbëdhjetë (2018). 

Tash do.. është si pikë e rendit të ditës themelimi i komisionit të ri! Neve vetëm drejtoria e 

urbanizmit i ka të gjitha shënimet për të gjitha ato ndryshime që janë ba, gjithmonë me kërkesën e 

qytetarëve, është mirë që ky komision i ardhshëm të ti merr ato informacione, ta bëjnë një kontakt 

apo një lidhje komunikuese me drejt.. me Ministrinë përkatëse, në mënyrë që edhe ky komision 

mos ti shkoj puna huq, sikur qysh na ka shku neve. Dhe tash është .. unë për vete e kam një dilemë? 

A të jetë komisionit për emërimin për emërimin e rrugëve dhe shesheve apo komisioni prap për 

anlesa dhe parashtresa sepse ankesa dhe parashtresa nuk ka ndryshu, pra neve në teren prap i kemi 

të njejtat ankesa, prap i kemi të njëjtat vërejtje të cilat i kemi pasë që nga dy mijë e nëntëmbëdhjetë 

(2019), kur kanë fillu me u vendos tabelat. Pra këtu është një dilemë, që me të vërtetë nuk e di që 

edhe qysh do të shkonë më tytje?! kjo është një informacion që Ok,  le të themelohet komisioni, le 

të fillojë punën, por e puna e këtij komisioni sa do të ketë bazë ligjore dhe sa do ta arrijë për me 

përfundu një punë që me të vërtetë si Komunë jemi tepër mbrapa dhe ka pakënaqësi të mëdhaja,  

kjo është për me u pa në ditët në vazhdim, ju faleminderit! 

 

 

Agim Muçaj (AAK): Po, unë deshta pak sa për sqarim dhe për veten time dhe për opinionin dhe 

emërtime të rrugëve d.m.th nga vitet e kaluara, a ka një kriter për emërtimin e një rruge që bazohet 

në fakte diçka? apo historikun e një personaliteti? apo veç mund të propozojmë secili sipas dëshirës 

tonë dhe ta emërtojmë një rrugë. Unë mendoj se pak duhet të jetë një kriter më i rreptë, po ta quaj 

më i saktë në historikun e një personaliteti apo një figure emblematike e cila duhet të emërtohet 



një rrugë. Kështu që unë kam vërejtjet e mia nga e kalumja se ka plot emra të rrugët të cilat nuk e 

meritojnë të jenë në ato tabela. Kështu që kisha kërku edhe mbështetjen e asamblesë, që me të 

vërtet të qitet një kriter i cili përmbush standartet për ta emëruar një emërtim të një rruge, sepse 

kjo mbetet edhe në historikun tonë, faleminderit! 

 

Antigona Bytyqi (Kryesuese e Kuvendit):  I nderuar sot e kemi vetëm themelimin e komisionit, 

pastaj komisioni merret me kritere, me çështje tjera. Po e kemi listën e rezervë me emra.  

 

 

Islam Thaqi (LVV): Faleminderit e nderuara kryesuese, pas informimit të z.Haxhillari edhe 

prezentimit të historikut të punës së këtij komisioni edhe çështje që e ngriti z.Muçaj, besoj se si 

Kryesuese e Kuvendit, duhet të keni parasysh që atë që e tha z.Haxhillari, që për 10 vite ne nuk 

mund të bëjmë ndryshime në emërimet egzistuese të pjesës më të madhe të rrugëve që janë. 

Mirëpo e di që ka shumë vërejtje nga shumë qytetarë, d.m.th ka konfuzitet në punën dhe historikun 

e këtij komisioni, ngase shumë rrugë janë të emëruara dhe pastaj kur ka ardhë deri te vendosja e 

tabelave, me vetë faktin kur i kanë pa qytetarët d.m.th një rrugë qe 10 vite apo 15 vite ka qenë me 

një emërim, po flas për periudhën e pas luftës, qoftë edhe me një emër të një dëshmori, u vendos 

tabela me emërtim krejt tjetër, do të thotë s’ka pas njoftim të opinionit apo qytetarëve me kohë.  

Shpresoj se si kryesuese do të keni informacionet të bollshme, me vetë faktin që e keni pru në 

Kuvend, formimin e këtij komisioni edhe uroj që komisioni t’ia arritë qëllimit në punën e tij 

katërvjeçare (4), për shkak se në të vërtet ka shumë pakënaqësi në veçanti nga familje të 

dëshmorëve, ngase një pjesë bukur e tyre janë janë ndërru emërimet apo rrugët ekzistuese që i kanë 

pas, janë zhvendos në pjesët e tjera të qytetit. Ju faleminderit! 

 

 

Antigona Bytyqi (Kryesuese e Kuvendit):  Faleminderit, atëherë pikërisht për zgjidhjen e këtyre 

çështjeve, e kemi pasë të nevojshme po ashtu është propozuar dhe në plane te punës së Kuvendit, 

ku gjithë sëbashku e kemi hartu edhe planin e këtij viti dhe është e paraparë si e nevojshme 

themelimi i një komisioni të tillë. Në qoftëse nuk ka dikush tjetër, atëherë të shkojmë me 

propozimet prej subjekteve politike. 

Lëvizja Vetëvendosje propozon Islam Thaqin, që të jetë anëtar i këtij komisioni  

Partia Demokratike e Kosovës propozon Egzona Hoxhaj, që të jetë anëtar i këtij komisioni 

Lidja Demokratike e Kosovës propozon Marin Përgjoka, që të jetë anëtar i këtij komisioni 

Aleanca Për Ardhmërinë e Kosovës propozon Bajram Kastrati, që të jetë anëtar i këtij komisioni 

NISMA propozon Shukri Quni, që të jetë anëtar i këtij komisioni 

KDTP do të propozon me shkrim një anëtar 

YTHP propozon Ertan Simitçi, që të jetë anëtar i këtij komisioni 

NDS do të propozohet me shkrim një anëtar 

VAKAT propozon Sead Arifi, që të jetë anëtar i këtij komisioni 

SDU propozon Admir Aljijli, që të jetë anëtar i këtij komisioni 

Drejtoria e Urbanizmit dhe Planifikimit Hapsinor propozon Zana Belloda, që të jetë anëtar i këtij 

komisioni 

Dhe një anëtarë do të propozohet me shkrim nga Shoqëria Civile. 



 

 

Pra po e hedhim në votim kush është për? prezent jemi tridhjetë katër (34) kush është: 

Për? 33 

Kundër? 0 

Abstenim? 0 

 

Atëherë miratohet edhe pika e katërt e rendit ditës shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për 

themelimin dhe emërimin e anëtarëve të komisionit për emërimin e rrugëve, shesheve dhe lagjeve 

të qytetit të Komunës së Prizrenit, me pikën pesë vazhdojmë pas pauzës. Në ora 13:00 kthehemi 

të gjithë. 

 

 

 

 

 

PAS PAUZËS 

 

 

Pika e Pestë 

 

Informatë rreth Raportit financiar për periudhën janar – dhjetor 2022 

 

 

Antigona Bytyqi (Kryesuese e Kuvendit): Kalojmë te pika e pestë e rendit të ditës, fjalën e ka 

drejtori i ekonomisë dhe financave dhe e hapi depatin lidhur me këtë pikë. 

 

 

Sulltan Badalli (DEF): përshëndetje kryetar, ekzekutiv, kuvendar, mediat dhe të gjithë ju të 

pranishëm. Pikë të rendit të ditës, e kemi raportin financiar, realizimin e buxhetit për vitin dy mijë 

njëzet e dy (2022), siç e dimë buxheti përbëhet nga të hyrat, janë të hyra të përgjithshme dhe të 

hyrat vetanake. Në të hyrat e përgjithshme janë pjesa dërmuese janë prej grantit qeveritar e cila 

është tre vlerë 42,118,000, e ndërsa si buxhet total i vitit 2022 është 55,251,530 pra kjo shifër e 

buxhetit me ndryshime, se fillestar ka qenë katërtën 49,455,000. Rritja vjen si pasoje e të hyrave 

të bartura, rë cilat bëhen çdo vit ka muaji mars. Granti qeveritar deri ne fund të  vitit 2022 është 

alokuar në shumën prej 40,334,870 €. Shuma e shpenzuar nga ky burim i Buxhetit komunal është  

36,663,440€ ose 87.05% e shumës së paraparë prej 42,118,372 € për vitin 2022. Pjesa e 

pashpenzuar e mjeteve prej 5,454,932 € shkon në suficit.  Gjatë vitit  2022 të hyrat vetanake janë 

alokuar në shumë prej 7,092,441.72 € ose 96.28 % nga planifikimi prej 7,366,692 €. Janë 

shpenzuar 5,118,768 € pra 69.49 % e shumës së planifikuar. Të hyrat vetanake të arkëtuara deri 

në fund të vitit kanë qenë 8,936,311.26 € . Realizimi i të hyrave ka shënuar një tejkalim prej 21.31 

%  të shumës së planifikuar.  Të hyrat e pashpenzuara  në shumën prej  3,817,543.09 €  barten në 

buxhetin e vitit 2023.Gjatë vitit  2022 të hyrat vetanake janë alokuar në shumë prej 7,092,441.72  €  ose 



96.28 % nga planifikimi prej 7,366,692 €..Janë shpenzuar 5,118,768 € ose 69.49 % e shumës së planifikuar. 

Shuma e arkëtuar e të hyrave vetanake deri në fund të vitit 2022 ka qenë 8,936,311 €, pra kemi një rritje 

prej 21,31%. 

Në tabelën  e mëposhtme janë dhënë të hyrat vetanake të realizuara për periudhën janar- dhjetor 

2022 të kategorizuara në bazë të grupeve. Realizimi i të hyrave është i kënaqshëm sa i përket 

pagesave tek  Shfrytëzimi i tokës dhe lejet e ndërtimit (177%), Inspektimi i tokës dhe aktivitetet 

gjeodezike (101%), Shfrytëzimi i pronës komunale (146%), Pagesat në lidhje me automjetet 

(143%), Çertifikatat dhe dokumentet zyrtare (150%), të ardhurat tjera (150%), Tatimi në pronë 

(114%),  Shëndetësia  (111%),  nga të gjitha këto kategori domethënë kemi një rritje të 

konsiderueshme gjatë të vitit 2022. 

Gjithashtu kemi dhe të hyrat sipas drejtorive, të cilët nuk e di a është me i përmend, nëse e shihni 

të arsyshme i keni edhe materialin. Ndërsa në tabelën në vijim është dhënë edhe pasqyra 

krahasuese planifikimit të ralizimit të të hyrave vetanke për periudhë janar-dhjetor ardhjet 2020-

2021-2022, për vitin 2020 të hyrat të planifikimi ka qenë 7,560,295 ndërsa realizimi 6,901,241 

përqindja 91.28 % ka qenë arkëtimi i tyre. Ndërsa të për 2021 planifikimi ka qenë 7,174,027  

realizimi   9,225,218 shpreheur në përqindje ka qenë 128.59 %. Ndërsa për vitin 2022 kanë qenë 

planifikuar 7,366,692 ndërsa realizimi ka qenë 8,936,311 apo shprehur në përqindje 121.31%. 

Edhe viti 2022 ka pas një rritje të konsideruar prej të hyrave vetanake. Ndërsa te shpenzimi i 

buxheti, i kemi këto materiale këto parametra. 

Shpenzimi i buxhetit komunal e thash edhe më parë, buxheti Komunal ka qenë prej 55,251,520 

ndërsa shpenzimi i tij ka qenë 46,266,000 buxheti pa shpenzuar prej 8,984,000 do të thotë si buxhet 

i shpenzuar si tërësi ka qenë 88,74% gjithashtu në tabelën numër 7 të cilen e kemi edhe këtu i kemi 

shpenzimin si në kategorinë e investimeve kapitale sipas drejtorive që nuk po e shoh ndoshta me i 

lexu keni dhe këtu materialin ban s prish punë  e kemi te administrata dhe personeli planifikimi 

551,000 realizimi 88,251  16% është realizimi, buxhet dhe financë e kemi 100%  nuk e di pse se 

paskna shifren këtu kërkoj falje përqindjes shërbime publike emergjencat civile kemi planifikimin 

11.155.000 ndersa realizimi eshte 8.355.000 perqindja 74.90%, bujqësi, pylltari dhe zhvillim rural 

planifikimi është 566.589mijë, realizimi eshte 226.084 mijë ose në përqindje 39.90% zhvillim  

ekonomik 624.320mijë realizimi është 239.306 mijë, 38.33% planifikim urban dhe mjedis 

planifikim janë 104.566 mijë ndërsa realizimi është 5660 mijë, perqindja 5.41% kulturë, rini dhe 

sport planifikimi 1.145.281 milion euro ndërsa realizimi është 389.465 mijë përqindja 34.01%,  

shërbimet sociale kemi 520.711 mijë realizimi 213.356 mijë përqindja është 40.97%, arsimi 

1.549.067% planifikimi ky është, ndërsa realizimi 1.279.102 milion, përqindja 82.57%, 

shëndetësinë e kemi një planifikim prej 1.156.843 milion realizimi është 854.905mijë, shprehen 

në përqindje 73.90%. Pra një total e kemi, planifikimin e kemi 17.548.000 milion realizimi 

11.661.000 milion në përqindje 66.40% te investimet kapitale. Ndërsa në tabelën tjetër e kemi 

edhe shpenzimin e buxhetit në për kategori për vitin 2020, 2021 dhe 2022, do të thotë per vitin 

2020 planifikimi ka qenë 53.654.000 milion, shpenzimi 44.966.000 milion, shfrytëzimi i buxhetit 

83.91% për vitin 2020. Ndërsa për vitin 2021 kemi pas një plamifikim prej 55.149.000 milion, 

ndërsa të shpenzuara kanë qenë 50.186.000 milion  i shprehur në përqindje 91% . Ndërsa përr vitin 

2022 e kemi planifikimin prej 55.251.000 euro, ndërsa shpenzimi 46.266.000 milion i shprehur në 

përqindje 83.74%. Ndërsa te pasqyrja totale administratës për periudhën janar-dhjetor nuk e di a 

vlen me i lexu të gjithë këto shifra i keni tabelat besoj, e ki administratën e përgjithshme, 

shëndetësinë edhe arsimin. Ndërsa te pasqyra e shpenzimeve të  subvencioneve po e keni edhe 

këtu edhe një tabelë ku si total i subvencioneve 2.562.387 milion d.m.th. edhe këtu ka qenë 

shpenzimi i kënaqëm i subvencioneve, te vendimet gjyqësore po ashtu edhe këtu kemi një vlerë 



totale të vendimeve gjyqësore po e jap si total, është një vlerë prej 1.688.000 milion prej vendimeve 

gjyqësore, këtu i kemi vendimet gjyqësore nga pagat që janë marrë nga shpenzimet e Komunës, 

komunale që quhen kemi prej mallrave, kapitaleve normal ka prej bizneseve që i kanë marrë 

përmes organeve të përmbarimit gjykatave,  pagave nga arsimtarët po ashtu edhe te shëndetësia të 

shujtat janë kuadro po vlera totale është 1.688.000 euro. Po ashtu kemi edhe obligimet financiare 

ndaj Komunës së Prizrenit është në total i vitit 2022 prej 18.760.000 milion janë të cekura edhe 

kush kanë obligime ndaj Komunës së Prizrenit, po ashtu edhe Komuna ka obligim mendoj ndaj 

operatorëve sidomos me vlerë 1.493.000 milion, do të thotë Komunës i kanë një borxh prej 

18.760.000 milion, ndërsa Komuna ka obligime ndaj operatorëve prej 1.493.568 euro. Obligime 

që i kanë komunës janë tregjet, tavolinat, reklamat, kiosqet, barakat e ndryshme lokalet, tezgat, 

shfrytëzimi i pronës, autoparkingjet, tatimi në pronë, taksat për firmë, mbeturinat, këta janë një 

total prej 18.760.605 euro. Nëse kërkohet si drejtori .. jo të shpenzimeve të kapitaleve po si tërësi 

në përqindje, nëse e shihni të arsyeshme po e lexoj, i kemi zyra e Kryetarit është 2.470.039 

planifikimi, shpenzimi 2.317.000 milion, kemi 93.84% të shpenzimit të buxhetit të zyrës së 

Kryetarit, administratave të personelit janë 2.254.000 milion ndërsa realizimi 632.343 mijë, kemi 

një 71.95%, ndërsa te inspeksioni 275.000 mijë planifikimi 947 , ndërsa shpenzimi 233.000, kemi 

një shpenzim prej 84.48% , zyra e Kuvendit 230.396 mijë , shpenzimi 170.772 mijë ose në 

përqindje 74.12% , buxhet dhe financë 1.028.000 milion, ndërsa shpenzimi 611.000 mijë,  

përqindja është 59.44% , shërbimeve publike mbrojtjet civile 14.640.241 milion, shpenzimi është 

11.312.000 milion, i shprehur në përqindje 77.27% , zjarrfiksat planifikimi është 656.931 mijë, 

ndërsa shpenzimi 459.846 euro, 70% është përqindja, zyra e komuniteteve lokale është 71.041 

euro, ndërsa shpenzimi 66.617 euro, 93.77%, bujqësi, pylltari dhe zhvillim rural planifikimi 

1.618.389 milion, shpenzimi 1.164.000 milion, shprehur në përqindje 71.93%, zhvillim ekonomik 

dhe turizëm kemi planifikimin prej 826.661 euro, ndërsa shpenzimi është 380.112 euro, shprehur 

në përqindje 45.98% , katastër gjeodezi kemi 130.781 euro, shpenzimi është 108.172 mijë, 

përqindja është 82.81% , planifikim urban dhe mjedis planifikim është prej 951.995 euro, 

shpenzimi 356.425 euro, përqindja 37.44% , shëndetësinë e kemi 6.817.490 euro, shpenzimi 

6.270.356 milion, përqindja është 91.97% , shërbimet sociale kemi 2.091.335 euro, shpenzimi 

1.226.538 euro, përqindja e shfrytëzimit është 58.65% , kulturë, rini dhe sport 1.462.000 euro 

planifikimi, shpenzimi 677.075 euro, përqindja 46.31% , teatri 221.866 mijë, shpenzimi 212.772 

mijë, 95.90% shfrytëzimi i mjeteve, arsimi 19.504.342 euro, shpenzimi është 19.077.566 milion, 

shprehur në përqindje 97.81% . Si total i shfytëzimit të buxhetit pra kemi 83.74% . Pra shfrytëzimi 

i buxhetit si total mundemi me thënë që është i mirë tu i pas parasysh rrethanat e vitit 2022 dijët 

që  buxheti na kur e kemi marrë të finalizum kur kemi fillu me tendera, po ashtu e kemi edhe një 

vit i cili ka shkaktuar inflacion jo vetëm te na po edhe në rajon, evropë dhe botë ka ndiku edhe ajo 

që një pjesë e madhe ka edhe të kontratave që nuk kanë vazhdu që janë shkëput ende edhe pa u 

përfundu. Prandaj në rrethana të cilat kanë ndiku në ngritjen dhe shfrytëzimin e buxhetit si në 

përqindje si në shfrytëzim. Ju faleminderit!  

 

 

 

Ilir Gashi (LVV): Kryetar, nga segmenti lëvdata dhe urime, tash dalim në kritika dhe sugjerime. 

9 milion euro është rekordi i ri i suficitit në Komunën e Prizrenit, me 9 milion euro do të mund të 

zhvilloheshin jashtëzakonisht shumë projekte në shërbim të komunitetit, si zakonisht. Komuna e 

Prizrenit i ka 170.000 banorë me 74 fshatra dhe me siguri me këto 9 milion do të bëheshin shumë 

projekte që do të ishin në favor dhe shërbim të komunitetit. Ne si kuvend, si organi më i lartë 



komunalë, po edhe si e qytetarë të Komunës së Prizrenit, kemi të drejtë me ditë arsyet më të 

detajuara të mos shpenzimit të buxhetit,? Drejtori në fund shumë shkarazi na tregoj disa arsye, po 

pa dhënë shifra konkrete se sa projekte janë anuluar për shkak të inflacionit në përqindje. Me mujt 

me ditë apo është ka dhe probleme tjera, dhe kemi të drejtë me e ditë sepse ne kemi aprovuar këtë  

buxhet, se çka është plani juaj tani e tutje, se si do të veproni dhe çka janë masat që do të 

ndërmerren nga ana e juaj si Kryetar Komune. Faleminderit! 

 

 

 

Shaqir Totaj (Kryetar i Komunës): Faleminderit Ilir, Sulltani e përmendi në aspektin teknik se 

çdo buxhet i ka burimet, i ka edhe shpenzimet, mirëpo në aspektin e elaborimit të shkaqeve pse ka 

ndodhë kjo gjendje kështu, Sulltani nuk përmendi, përmendi pak. Unë po ju tregoj kështu, për me 

mujt me vlerësu një dukuri, një fenomen duhet me krahasu me diçka, në këtë rast ndaj kemi dy 

kritere për me krahasu, njëri kriter janë praktikat e mira të menaxhimit të buxhetit, e kriteri tjetër 

është qeveria qendrore edhe mënyra se si funksionon kjo qeveri qendrore. Në qoftë se i këqyrim 

mënyrën si si funksionon qeveria qendrore edhe sa % i ka shfrytëzu qeveria qendrore, ne jemi 

shumë më mirë! Në qoftë se i këqyrim praktikat më të mira ndërkombëtare edhe qysh do duhej me 

funksionu, kemi hapësirë për përmirësim. Po t’i përmendi disa shkaqe, jo për me t’u arsyetu, por 

për me ju dhënë shpjegim juve, por edhe qytetarëve se cilat janë ato shkaqet që kanë ndikuar që 

ne mos me pas përqindje më të madhe të buxhetit. E para është kur e kemi marrë pushtetin në fund 

të 2021 në dhjetor, e kemi marrë pa buxhet të miratuar, e kemi miratu buxhetin, nuk na është 

konfirmuar nga Qeveria për shkaqe teknike, që në fakt kanë qenë shkaqe minore nuk ka pas ndonjë 

arsye relevante..., e kemi miratuar për herë të dytë, përsëri na është vonuar aprovimi edhe diku në 

fund të prillit kemi fillu me shpenzim të buxhetit të vitit 2022. Vonesa prej 4 muaj, natyrisht që 

vonon edhe procedurat e tenderimit edhe të hartimit të projekteve dhe të kontratave e kështu me 

radhë. Dhe kemi një OJQ jo funksionale, na nuk jemi fajtor pse OJQ-ja ka qenë jo funksionale, po 

ka qenë Kuvendi i cili nuk e ka funksionalizu OSHP-n. E kemi pas një OSHP jo funksionale që 

për pasoja ka pas pamundësinë e zgjedhjes së rasteve të cilat kanë shku në ankesë, ka pas shumë 

raste edhe shumë Komuna kanë pas pasoja për këtë arsye, deri sa më vonë u funksionalizu edhe 

filloj me punu qashtu qysh ka punu, se kemi objekt trajtimi mënyrën e punës të OSHP-së. Tjetër, 

kemi pas një rritje të çmimeve shumë të madha, e cila rritja e çmimeve ka shkaktuar çrregullim! 

Qysh ka shkaktu çrregullim? Ka shkaktu çrregullim se disa operatorë të cilëve rritja e çmimeve 

u’a ka prek koston e projektit, nuk kanë mundur me vazhdu por janë tërhek, kurse atyre operatorëve 

ku rritja e çmimeve u’a ka zvogëlu profitin, ata kanë vazhdu edhe kanë kryer punë. Nuk kemi pas 

asnjë reagim prej anës Qeverisë për sa i përket mundësisë së zbutjes së pasojave të inflacionit, 

edhe pse ka pas bisedime edhe ka pas premtime se do ta votojnë një 30%+ për çdo projekt sepse 

është vlerësu se indeksi i rritjes mesatare i çmimeve të produkteve të cilët me përqindje më të 

madhe marrin pjesë çdo projekt është diku rreth 30% , ka qenë ma tepër, po qeveria ka premtu 

qaty pari rreth 30% . Çfarë ka ndodh? E kanë votuar me 20% edhe procedura për me apliku, për 

me marr qatë +20% për çdo projekt është jashtëzakonisht e ndërlikuar, është demotivuese, saqë 

disa biznese na kanë thënë që nuk po ja vlejke mu matretuar me gjithë ato letra, se nuk e kishin 

bërë me i ndihmu, por e kishin bërë me i arsyetu veten edhe njerëzit mos me mund me i marr ato 

gjëra. Tjetra si pasoj e rritjes së çmimeve i kemi dy projekte shumë të mëdha të dështume që na i 

kemi trashëgu nga pushteti i mëparshëm. Është projekti i pishinës edhe projekti i stadiumit të 

“LIRIA” . Krejt këto kanë rezultu me pamundësi objektive të shpenzimit më të madh në përqindje 

të pjesës së buxhetit për investime kapitale, që përmenda një shifër prej 8.900.000 milion, mirëpo 



në realitet investimet kapitale, unë e kam fokusin te investimet kapitale, se te pjesa tjetër në 

përqindje nuk qëndrojmë keq. E keni parasysh se perfektsionizmi nuk ekziston, 100% nuk 

shpenzohet buxheti, si ta kalon 80% janë shifra të mira dhe janë standarde të mira. Te investimet 

kapitale, pjesa e investimeve kapitale ndahet në dy grupe: investimet kapitale nga granti qeveritar 

edhe investimet kapitale nga burimet vetanake. Pjesa e investimeve kapitale që ka prodhuar suficit 

nga burimet vetanake nuk është e humbur, ajo në mars mund të bartet. Pjesa e investimeve kapitale 

nga granti që nuk kemi arrit me shpenzu, ajo është pjesë e cila shkon suficit, kisha me thënë suficit 

efektiv edhe ajo nuk është e riparueshme, nuk është e kthyeshme. Këto nuk janë arsyetime, këto 

janë shpjegime se qysh ka ndodh edhe pse ka ndodh, mirëpo gjatë këtij viti unë jam shumë i sigurt 

se do t’kemi rezultate më të mira, për shkak se ne veç kemi fillu me hartimin e projekteve me 

tenderimin e projekteve, edhe kushtimisht me u shprehë, do të jemi në hap me kohën, e kemi zënë 

hapin edhe në fund të vitit me siguri kemi me arrit atë 75% e shfrytëzimit të buxhetit për investime 

kapitale, si parakusht për kualifikim për grant të performancës, edhe pse aty janë edhe 4 kritere të 

cilat janë po ashtu shumë  të rëndësishme kur përfshihet edhe opinioni i auditorit edhe 2,3 kritere 

të tjera. Kam thënë edhe njëherë, po e përsërisë jo për me u arsyetu, si fakt si argument që qeveria 

qëndrore për investime kapitale në fund të vitit i ka pas diku rreth 10-12% të shpenzimit  të 

mjeteve, edhe në një ambient të tillë ku demotivohen investitorët, ku nuk promovohen investimet, 

ku veprohet në mënyrë të kurse restriktive, bllokohen mjetet në buxhet, është shumë e vështirë me 

e realizu më teper. Ju e dini çfarë diskutime kemi pas gjatë vitit, Komunave mos me ju leju bartja 

e mjeteve prej burimeve vetanake, prej vitit paraprak në vitin e ardhshëm, ka qenë një tendencë 

direkte në ndërhymjen e punës në Komuna edhe në kompetenca ligjore, të cilat kompetenca ligjore 

burojnë nga praktikat më të mirat ndërkombëtare të  menaxhimit të financave publike. Do të thotë 

përveç këtyre gjërave edhe ambienti i menaxhimit të financave publike në nivel qendror, të krijon 

korniza limituese jashtë të cilave është shumë e vështirë me dalë. Numra nuk po përmendi për 

shkak se Sulltani veç i përmendi edhe i keni në raport të shkrume edhe kur do të keni nevojë për 

ndonjë shpjegim ma të detajizum me gjithë qejf do ju shpjegojmë, se konsideroj se transparenca 

është parakusht i rëndësishëm, për me mujt me e rrit besimin mes krejt akterëve të funksionimit të 

pushtetit lokal. Ju faleminderit! 

 

 

Ertan Simitçi (YTHP): Faleminderit kryesuese, kryetar faleminderit për shpjegime, faleminderit 

drejtorë. Të gjithë e dimë se ishte viti i par të ekzekutivit, po ashtu edhe i kuvendit dhe po më 

kujtohet shumë mirë para se të  aprovohet buxheti, këtu disa kuvendarë, disa kolegë, kemi pas disa 

vërejtje apo rekomandime, lidhur me planifikimin e buxhetit edhe menaxhimit më efikas të 

buxhetit apo  parasë publike. Unë nuk po du me hy në shumë shumë shifra mirëpo buxheti i pa 

shpenzuar është total 8.9  milion euro, ndërsa mjetet të cilat do të shkojnë për suficit 5.4 milionë 

euro, edhe sipas raportit sipas shënimeve zyrtare, te kategoria pagave, kush mund të arsyetojë apo 

kush do të jep përgjegjësi, për shumën e pa shpenzuar rreth 761,563 euro në kategorinë e pagave? 

D.m.th a e dimë se me këtë shumë të pashpenzuar komuna, ka mundur të punësojnë 127 punëtorë, 

me 500 euro në muaj brenda një viti. Edhe zakonisht realizimi i kategorisë pagave ka qenë çdo 

herë mbi 99%.  

Kur ka qenë këtu zyrtari përgjegjës personelit, na kemi dhënë disa vërejtje, disa rekomandime, 

kemi kërkuar përgjegjësi, po ai çdo na ka thënë që këto vërejtje janë personale, prandaj raporti apo 

shënimet të dhënat nuk po thonë ashtu, d.m.th duhet dikush aty me dhënë përgjegjësi. 

Ndërsa në kategorinë e mallrave dhe shërbime, subvencionet dhe shpenzimet komunale është një 

realizim të mirë sipas raportit edhe duke marr parasysh edhe procedurat ligjore dhe vërejtjet 



kryetari që në shpjegojë, po mendoj që këto kategori janë domethënë niveli të mirë, sukses. Ndërsa 

të njëjtën gjë nuk mund të them për kategorinë e investimeve kapitale, dua t’ju kujtoj se granti 

përformancës komunale aplikohet me kushtin minimal, ku Komuna duhet të kenë shpenzuar rreth 

75% apo mbi 75% për investimet kapitale. Prandaj Komuna deri në viti 2022, ka shpenzuar rreth 

64%, këtu po vërehet që buxheti nuk është hartuar apo planifikuar mirë, nuk është menaxhuar me 

efikasitet dhe nuk është marrë masa që të menaxhohet me prioritet. Kërkoj nga të gjithë drejtortë 

nga që të marrin masa të duhura, që të mos të përsëritet e ky trend për sivjet, nëse vazhdohet kështu 

dhe në vitin 2023, mendoj se dikush më duhet të jep përgjegjësi ndaj qytetarëve të Komunës së 

Prizrenit. Prandaj unë kërkoj nga të gjithë drejtorët,  nga të gjithë përgjegjës sektorëve të ndryshme 

brenda drejtorive, që të marrin pak më me përgjegjësi dhe pak më me prioritet, që të përmirësohet 

ky çështje. 

Çka është mirë në buxhet edhe drejtori z.Sulltani na shpjegoj që, të hyrat vetjake është në nivel të 

mirë mbi 120%, është një është një inkasim të mirë rreth  8.9 eurove euro dhe mbi 121%. Unë 

mendoj se Komuna e Prizrenit, ka krijuar një mekanizëm të mirë në këtë aspekt, por duhet të 

krijohet një zgjidhje lidhur me obligimet apo borxhet ndaj Komunës, për arsye sipas tabelës 21 në 

faqen 19 po shihet se nuk është marrë asnjë masë të duhur për të inkasuar obligimet e mbetura ndaj 

Komunës së Prizrenit. Në vitin 2020, ka qenë 21.8 milion euro borgji,  në vitin 2021, 17milionë 

dhe në vitin 2022, 18.7 milion euro, domethënë mbi 1.7 milionë euro ka rritje te obligimet. Po 

ashtu duhet të theksohet se është edhe shqetësuese edhe pagesat e vendimeve gjyqësore dhe 

përmbarimit, sipas raportit rreth 1.7 milionë euro janë pagesat e mbeturinave, prandaj të nderuar 

të gjithë kabineti ekzekutivit, duheni të analizoni mirë këtë dhe duheni të merrni masa për të 

zvogëluar pagesat e vendimeve gjyqësore. Unë nuk do të hyjë në diskutim për projektet kapitale 

për arsye se ato janë, është përgjegjësi e ekzekutivit, janë politikat e qeverisë, por ju lutem merrni 

këto vërejtjet tona, rekomandimet tona merrni parasysh dhe sivjet që mos të ndodhet gjëra të njëjta. 

Prandaj duhet të krijohet një kontroll i brendshëm financiar, të planifikohet mirë buxheti dhe të 

menaxhohet më efikasë, po ashtu edhe nga drejtorit, drejtorët duhet të kërkojë pak përgjegjësi nga 

punëtorët, nga koordinatorët të departamenteve të ndryshme, që edhe ata të marrin pak përgjegjësi 

në këtë aspekt, faleminderit shumë. 

 

 

Florent Ukaj (LDK): Faleminderit e nderuar kryesuese, unë i pata dy çështje. çështja e parë ke 

një pyetje për kryetarin, por po e lë kur të kthehet... atëherë ia përcjellish Kujt. Desha me pyet 

kryetarin, në një deklarim në fushatë që e ka bë..! ka thënë që çdo suficit mbi 9%, ka dyshime për 

korrupsion, a i qëndron ende asaj deklaratës?? dhe a ka dyshime për korrupsion në qeverisjen e 

tij?   

Çështja tjetër ke për drejtoritë, për dy drejtora që besoj që kjo është prej seancave më të 

rëndësishme dhe ata nuk janë prezent, është drejtori i bujqësisë dhe drejtori i kulturë, rini dhe sport! 

Këtu e pamë që drejtorit më së pakti që e kanë shpenzuar, është drejtoria e bujqësisë dhe kulturë, 

rini dhe sport, kur dijet që në këto sektorë ka më së shumti kërkesa, më së shumti nevoja dhe desha 

me i pyet drejtorët, mirëpo edhe ata nuk qenkan sot këtu... atëherë spo di a ja përcjellni edhe këtë 

apo jo?? Me i pyet pse kjo performancë kaq e dobët e tyre? kur dihet që çfarë nevoja ka në këto 

dy drejtori edhe çfarë kërkesa! Faleminderit. 

 

 

Islam Thaqi (LVV): Faleminderit kryesuese, fillimisht faleminderoj drejtorin e financave për një 

raport të dërguar me kohë edhe të hollësishëm. Vërejtjet e mija shkojnë në tri çështje, ajo mëse e 



kjartë është që aryetimi i kryetarit, nuk është në përputhje me kritikat që ne po i parashtrojmë, 

d.m.th nuk mundesh ti me krahasu veten me nivelin qendror, duke u shmangë nga përgjegjësitë e 

nivelit apo qeverisjes tënde në nivel lokale, d.m.th  ti nuk mund të krahasohesh me qeverinë! 

Qeverinë mund ta kritikojnë ata që janë në parlament, e ti  duhet të ballafaqohesh me kritikat që 

janë në këtë Kuvendi. Për mua shqetësuese, përqindja e realizimit të buxhetit për shkak se këtë 

buxhet, pavarësisht që kryetarit tash po arsyetohet që ‘jo alokimet kanë ardhur me vonesë’ , ‘jo 

buxheti është rikthyer’, nuk është rikthy buxheti për shkak mos dëshirës për me votu, po përshkak 

gabimeve që vetë qeverisë e tij i ka bë. 

E dyta, në këtë buxhet qeverisja e tanishme nuk mund të arsyetohet që është i përpiluar nga 

qeverisja e kaluar, për shkak se ka ndërhyrë edhe arsyetimi ka qenë në vërejtje të shumta të 

auditorëve. Mirëpo, po mendoj se në seancën kur është votu ky buxhet, nuk janë marrë parasysh 

vërejtjet që ne i kemi dhënë si opozitë, prandaj njëra ndër vërejtjet e mija ka qenë: keq planifikim 

është bë edhe do të ketë për pasoja inflacionin e këtij viti që ka rreziku shumë buxhete gjithandej 

nëpër Komuna, po jo të gjitha Komunat. Shqetësuese është vlera mbi 10% grantet, suficiti i krijuar 

në grantin qeveritar mbi 10%, mirëpo kur merren në total, pas këtij pasqyrimi me shiku, duhet... 

ne po gjejmë suficit gjithandej, ashtu siç e tha edhe kolega Ertan, ju kur keni suficit edhe në 

kategorinë që është më së lehti me u shfrytëzu, është kategoria pagave dhe mëditjeve, dihet që kjo 

kategori përfshin mbi 40% të cilit do buxhet të cilit do vit edhe këtu kur gjen suficit d.m.th kjo 

është një pasqyrë e keq menaxhimit, spo du me i specifiku drejtoritë, mirëpo kur gjen drejtori që 

mbi 100 mij euro i ka suficit, me këtë periudhë atëherë nuk është faji diku tjetër, po është faji të 

keq menaxhimi i ekzekutivit. Mirëpo duhet në këtë Kuvend, kur po ngrihen çështje të kërkesave 

të ndryshme, nuk mund të arsyetohen disa drejtorë si drejtoresha e arsimit, d.m.th skena pare e kur 

ia këqyr buxhetin d.m.th ka tepricë të mjeteve, është shumë keq... me këtë tepricë të mjeteve, ju i 

leni qytetarët pa shërbimet, qysh në vitin e parë. Ajo që duhet të them si mesazh, uroj që ky vit 

nuk ta ketë fatin e vitit e kaluar sa i përket realizimit të buxhetit, ju faleminderit. 

 

 

Dafina Alishani (LVV): Faleminderit kryesuese, për seriozitetin e këtij ekzekutivi edhe rëndësinë 

e legjislativit që këta e shohin karshi neve...shihet! Është, mendoj pika më e rëndësishme ku kish 

me qenë e duhur që çdo drejtor me qenë këtu prezent edhe kokën lart me ardh me na u përgjigj në 

pyetje se pse është ky suficit? është shumë lehtë me u ulë aty e me u thirr drejtor e drejtoresh, e 

mos me ardh këtu e mos me dhanë asnjë përgjigje!! Mua po më vjen tepër keq sepse ka këtu njerëz 

të cilët kanë reaguar e kanë lëshu sallën kur nuk ka pas drejtor këtu, e një njëjta PDK ka lëshu sallë 

kur s’kanë qenë drejtortë këtu, tash vetë këta po heshtin edhe po i shohin mungesën e drejtorëve 

tyre, kryetari i Komunës po na ka pas lodh me atë performancë, me ato certifikata, na ka lodhë... 

krejt fushën na ka lodhë, qe po e shohim performancën!. Sulltan, ku po e sheh ti performancën e 

mirë, që po del këtu po na raporton që mirë i paskemi punët? Ju midis pandemisë keni dalë në 

media dhe keni kërku llogari për suficit! Tash po bëjka me u arsyetu inflacion?! E ne kur jemi 

arsyetu për pandemi, keni thënë s’na intereson, jeni të paaftë me menaxhu. Të njëjtit! vetë kryetari 

ka bo me konferenca të tëra ka dalë midis pandemisë, ka kërkuar llogari prej kryetarit të kalum, ka 

kërkuar llogari prej ekzekutivit, e tash me qetësi po doni me kalu këtë 9 milion euro, nuk po din 

me i shpenzu menaxheri shumë i njoftun bashkë me ekzekutivin e tij edhe kurgjë kërkuj a?! A keni 

ju përgjegjësi ndaj qytetarëve? se me qato premtime ju keni ardhë këtu, ju keni premtu keni thanë 

që jeni ma të mirë. 

Aryetimet e nivelit qendror, aman zotni dil kallëzona për nivel lokal, ti je i thirrur për nivel lokal 

edhe ti ke përgjegjësi për nivel lokal. Hyn garo për deputet kur të shkon në parlament atëherë ia 



kërkon llogarin atje në nivel qëndror, çka ka bë niveli qëndror. Ju jeni për nivel lokal edhe ju 

duheni me dhënë përgjegjësi për nivel lokal. Nuk e di pse e keni njësinë matëse me nivelin 

qëndror? 

S’është këtu kryetari i nderum, po ky ka qejfë me citate me i fol edhe unë jam e obligime me fol 

me citate. Në fushat e përmendi edhe Florenti, thotë: ‘çdo suficit i buxhetit mbi 9%, është indikator 

i korrupsionit në menaxhim të parasë publike’, e citoj Shaqir Totën! edhe du me ditë ku është kjo 

fjali, pse tash nuk del me na dhënë sqarim për këtë gjë? E ka edhe një citat shumë të famshëm që 

e përdor këtu pa hezitim. Është lojtari Majkll Gjordani e don shumë edhe thotë që një lojtar e fiton 

lojën vetë kurse ekipi e fiton kampionatin. Allhile kryetar ku je nis me qet ekip veç kallxo? Ke 

drejtori të cilat nuk kanë arrit me shpenzu buxhetin as 50%, qetu ka ardh na ka thanë që kemi me 

pas profesionistë, kemi me pas përgjegjës, kemi me pas përgjegjësi të lartë për paranë publike. 

Matja e performancës kallxoni që e keni hup grantin e performancës, kallxoni që e keni hup!! 

kërkoni falje prej qytetarëve që granti i performancës është humb për shkak të juve, menaxheri i 

peromancës qeto duhet me na tregu, me dal me na tregu që e ka humbë Komuna e Prizrenit grantin 

e performancës. Këtu po na tregonin shifra!! nuk po du me ju lodh me shifra, po janë shifra 

marramendëse, i kam konkretizu shpenzimet komunale, mallrat, shërbimet edhe kapitalet. Po du 

me ju përmend një nga një prej drejtorive, sa i kanë mbet edhe përqindjen... veç duhet me ju ardhë 

keq bre, me i ngu këta numra: 

Administrata: shpenzime kapitale ka pas planifikime 551 mij euro, i ka shpenzu vetëm 88 mijë 

euro, i kanë mbetë 463 mij euro. 

Inspektorati: mallra ka pas 100 mij euro, ka shpenzuar 98 mij euro. 

Financat: te shpenzimet kapitale vetëm po ndalna, 174 mijë euro kanë qenë të planifikume, 0 ka 

kanë shpenzuar, zero, qeveria ka faj! 

Drejtoria e shërbimeve publike: 11,480,00 milionë i ka pasë, 8,355,000milion i ka shpenzu, 3 

milion i ke suficit drejtor? shpenzimet i ke bë po 72% i ke shpenzu, po 3 milion të kan mbetë. 

Emergjenca: shpenzime kapitale 160 mijë euro euro, shpenzime 0, kryesuesja po nduhet keq për 

juve! 

Bujqësia: shpenzimet kapitale 616 mij euro, 226 mijë janë shpenzu, 390 mijë suficit, dvetëm 36% 

janë shpenzu. 

Turizmi: 654 mij euro ka qenë total buxheti,  239 mij  janë shpenzu, 415 mijë suficiti. 

Kadastri:  10 mij euro i ka pas, 0 i ka shpenzu. 

Urbanizmi: 554 mijë euro ika pas, i ka shpenzohet 5 mij e 666 euro, i kanë mbet 548 mijë euro, 

1.02% tmerr është kjo!  

DKRS: drejtori më i suksesshëm që po e deklaron vetën, e që s’është sot këtu, thotë: shpenzimet 

kapitale 1.145 mijë euro,388 mij euro janë shpenzu, 755 mijë euro ka mbet pa shpenzu, në qytetin 

e kulturës, rinisë dhe sportit. Prizreni, Kryeqyteti i kulturës! Kujtim, ti e din shumë mirë jepi zor. 

Drejtoria e shëndetësisë: 1.156 milionë, shpenzuar 854 mijë, 300 mij euro suficit. 

DPMS: 810 mij euro total, 213 mijë euro janë shpenzuar, ka mbet 597 mijë euro, vetëm 26.32% 

janë shpenzuar, 

Arsimi: 1.549 mij euro, 1.279 janë shpenzu, 269 mij euro kanë mbet suficit, me përqindje në 

kapitale domethënë shpenzimet në kapitale, drejtorit i keni kështu: administrata 16%, financa 0% 

emergjenca 0%,  bujqësia 36.37%, turizmit 36.57%, kadastri 0%, urbanizmin 1.2%, dkrs 34%, dhe 

dpms 36,32%. 

Menaxhimi performancës, performanca, performanca, performanca, ku është ky zotëria, le të vjen 

le të na tregon tash edhe le të jep llogari. A është qajo qeveria e njejtë që iu paska vonu alokimin, 

tash më veç ju ka lëshu mjetet, a është e vërtetë? D.m.th s’paska problem kjo qeveri me juve, 



investime që po i bën qeveria qendrore për Prizren, valla janë më shumë se ju që i bëni, nuk keni 

t’drejtë, nuk keni t’drejtë, nuk keni t’drejtë me akuzu qeverinë qendrore që po e anashkalon 

Prizrenin, e që po ka inate me Prizrenin. Leni ato, veç po du me ju pyet a ka kryetari fytyrë me 

dalë para qytetarëve me i kërku falje edhe a ka plan me i ndërru këta drejtora që s’po dijnë me 

shpenzu buxhet? Kaloj 1 vjet me një menaxher i duhur e teston njëher ekipin, e sheh ku i ka, nëse 

s’janë të aftë, atëherë duhet me i ndërru, kurgjë  s’është kiamet, s’je për këtë punë, vazhdon edhe 

e ndërron edhe vazhdon mandati. Unë shumë kisha pas qejf me pas kryetarin këtu edhe më pyet, 

qa po bën ky menaxher me këtë ekzekutiv? Duhet me i ndërru, faleminderit inshallah dikush 

përgjigjet. 

 

 

Çelë Lamaj (DSHP): Vjet në qershor, qeverisë qendrore, Komuna e Prizrenit, i ka dërgu përmi 

100 milionë projekte për me investu edhe asnjë cent nuk e kanë investu në Komunën e Prizrenit. 

Çka, i ka shku kolektori në Dardani, që është jetik për qytetarët e Dardanisë, afër 20 milion, i ka 

shku kolektori kryesor në Tupec, i cili ka vlerë dikun 50 milion, e dini shumë mirë që me buxhetin 

komunal këto projekte nuk mund të realizohen, asnjë cent, i ka shku rruga katër korsi prej 

Dardanisë deri te pusi atit kufiri me Suharekën, 15 milionë, asni investim, këto janë projekte të 

cilat iu kanë dërgu qeverisë qëndore, e cila ka shpenzu 9% të investimeve të veta kapitale. 

 

 

Dafina Alishani (LVV): Replikë! Drejtor, po supozojmë që qeveria qendrore qenka e paaftë, po 

supozojmë, fol për qeverisjen lokale,  leji ata... ata s’po dijnë! Ju që po dijshit qysh po i leni 9 

milion euro pa shpenzu? Unë  juve po ju pyes, ju jeni për të qetë pozitë që jeni këtu edhe po më 

vjen keq që ti po përgjigjesh edhe nënkryetar shkoj, qekaq janë të gatshëm me u ballafaqu me 

pyetjet tona, 9 milion euro për një menaxher janë shumë bre drejtor, s’ke nevojë me e aryetu, 

shumë janë! Ulni  kokën punoni, për ty skam fjalë, ti e ke bë punën qashtu qysh duhet, të kanë 

mbet 3 milion euro.. shumë janë për një njeri si ti që e ke eksperiencën, besoj që s’ke me pas në 

vitet e ardhshme, nuk arsyetohet kjo, as nuk krahasohet niveli lokal me qendror. Po supozojmë që 

ata nuk po e dishin, ju që po dini grahni punëve, veç qeto po du me ju thënë, kurgjë tjetër. 

 

 

Haziz Hodaj (LDK): E kam një shqetësim, e kam një frikë. Mos po ju gani ju qeverisjes kalume 

me me këto suficitet? Se realisht është bë fenomen suficiti në Komunën e Prizrenit në 5 vjeçin e 

fundit. Unë e mirëkuptova kryetarin dhe realisht janë ato pengesa që e kanë që që i përmendi 

kryetari, të gjitha një për një, shumë i vetëdishëm. Mirëpo nuk mund me i asyetu mos procedimin 

me kohë të shumë projekteve, të shumë pozicioneve buxhetore të aprovuara, qoftë edhe me vonesë, 

qoftë edhe me vonesa të aprovuar nga Qeveria e Kosovës, mos procedimi me kohë dhe mbetja në 

gjysë e shumë projekteve, që për pasojë i kanë pësuar pastaj qytetarët e Prizrenit, në mosrealizimin 

e shumë projekteve. Domethënë kjo është njëra ndër vërejtjet për për për këtë mbeten e suficitit, 

përndryshe ekziston edhe problemi i vonesës d.m.th i votimit me vonesë edhe problemi pastaj i 

alokimit të mjeteve, ku e di unë edhe aprovimit edhe nga nga Qeveria e Kosovës edhe sigurisht 

inflacionit, që ka qenë një goditje jo vetëm për ne, por për të gjithë, për gjithë rajonin. Mirëpo mos 

procedimi me kohë dhe mbetja në gjysë e shumë projekteve ose mos fillimi i shumë projekteve, ju 

e dini shumë mirë, në shumë drejtori, nuk janë inicuar, nuk kanë nisë projekte pa realizimin e tyre 

gjatë tërë vitit dhe për pasojë sigurisht pastaj i kemi suficit në drejtori të caktume. 



Domethënë kjo nuk mund të arsyetohet, kjo nuk mund të justifikohet, për ndryshe ato vërejtjet 

sigurisht që që ekzistojnë, pra mos iu gani qeverisjes së kaluar, bëni një performancë të juaj, një 

legjitimitet të juajin, shpenzon mjetet me kohë se mos mos mos kemi ... se është për tu... përpara 

kur kanë qen familjet e mëdha i zoti i shtëpisë që ka arrit me i rujt parat dhe me ia plotësu dëshirën 

apo kërkesat  e anëtarëve të familjes, sigurisht që u konsideru si i zoti i shpisë i mirë. Mirëpo, tash 

konsiderohesh i zoti i shpisë mirë, ai që i shpenzon mjetet dhe ua plotëson kërkesat qytetarëve, 

faleminderit. 

 

 

Kujtim Gashi (Nënkryetar i Komunës): Faleminderit kryesuese, pak me u ndërlidh me fjalimin 

edhe të Dafinës, po edhe të disa tjerëve. 

Për pyetjet që i kanë bërë, natyrisht që përgjigjen drejtorat besoj vetë. Po, fjalimi i Dafinës pak më 

shumë ishte kështu, tingëlloj politikisht mirë, por saktësisht nuk ishte i vërtet. E para pse ka ndodhu  

ky suficit prej 5 milionë te grandi dhe më pak se 4 te të hyrat, i ka disa fajtorë! D.m.th nuk është 

vetëm këta që po i sheh këtu mbrapa, duhet me ditë qysh ka ardhë deri këtu, d.m.th është një 

rrugëtim. Cili është i pari? Ta spjegoj edhe kryetari, e keni lënë Komunën pa buxhet të miratuar, 

d.m.th nuk mundesh me i ik përgjegjësisë, tash nuk është individuale po është politike dhe partiake 

edhe e jotja, domethënë e ke dorëzu mandatin pa buxhet të miratum... nuk më intereson ajo pjesë... 

as sot ti nuk e ke votu buxhetin, po ne e kemi të miratuar. E ke dorëzu mandatin pa buxhet të 

miratum, ne u dashtë menjëherë me intervenu, kam qenë i ulur aty ku është Drita, edhe kam 

replikuar disa herë me Osmanin, ku është Petriti ka qenë ulur, se a kemi të drejtë me miratu pas 

afateve a jo, ja kemi spjegu edhe ka ndodhur ne qysh kemi thënë, kemi pas t’drejtë. Përkundër 

kësaj e ka kthy Ministria e Financave, ka thënë buxhetin se keni dërguar në Komitet për Politikë 

dhe Financa edhe pse kur thirret seanca e jashtëzakonshme, komiteti nuk thirret. E kemi dërgu 

edhe në komitet, e kemi miratu, e kemi sjell prap në Kuvend edhe këtu e kemi miratu. A di çka ka 

ndodh herën e dytë? nuk e kanë kthy konfirmim, kanë thënë ‘jo nuk kemi nevojë ne me e trajtu 

vendimin e kuvendit, se kjo është çështje e Ministrisë së Financave’, pra herën e parë e ka kthy, 

ka thënë qoje në komitet Ministria e Pushtetit Lokal, herën e dytë ka thënë sjemi kompetentë ne 

me e trajtu këtë vendim, d.m.th na i ka humbë 4 muaj ditë Qeveria, derisa sa e ka konfirmu 

buxhetin. Tek në maj kanë filluar procedurat për zhvillim të tenderëve, të ofertave për me realizu 

projektet domethënë.  Ky mandat i këtij vitit të parë, ka qenë vetëm shtatë muaj edhe për 7 muaj 

totalin e ke rreth 85% të shpenzimeve, se nuk duhet vetëm me u ndal te kapitalet, në përgjithësi. 

Është e vërtetë që edhe 1 euro me shku në sufucit është e dhimshme, po rrethanat duhet gjithmonë 

me i marr parasysh. Ndaj ka qenë viti i parë këtij mandati dhe kanë qenë këto sfida, spo hi me fol 

as për OSHP, as për inflacionin për çmime që shumë kompani janë tërhekë prej shumë projekteve 

që i keni nis ju edhe që janë qeto pasoja që sot po i diskutojmë. 

Po fajtor ka, domethanë nuk jeni papërgjegjësi as ju, ndoshta është kanë ma e udhës e me qenë  

buxheti i miratuar dhe ne me i zhvillu procedurat qysh kemi fillu sivjet, a jemi në shkurt?? kanë 

fillu, a je tu e pa sa projekti po realizohet. Sepse s’kemi pas pengesa, e kemi pas buxhetin e miratuar 

edhe i kemi grah procedurave. Kurse ti deri në maj të vitit kaluar, asnjë procedurë sun e ke zhvillu, 

u dashtë me improvizu me projektet dhe kontratat që i ka pasë drejtori Çela, jo me korniza kështu 

3 vjeçare, etj etj..  

Kështu që duhet me qenë korrekt kur të folim para qytetarëve, ne e marrim përgjegjësinë tonë si 

Komunë edhe si ekzekutiv për këtë suficit që ka mbetë. Edhe sigurisht që do të flasim edhe me 

qytetarët sepse thatë a keni fytyrë me dalë para qytetarëve, po qysh skemi.. çdo ditë jemi tu dalë, 

ne nuk jemi fshefë e as nuk jemi izolu nëpër zyre, për çdo ditë jemi me qytetarët edhe bisedojmë 



edhe diskutojmë. Edhe këto sfidat i kemi diskutu me secilin që e kemi taku, po është mirë dhe 

shfrytëzone këtë seancë me fol edhe me kritiku sa të mundeni, se është hera e parë dhe e vetme që 

keni me mund me bisedu për këtë suficit, se vitin aktual skeni me pa! 

 

 

Dafina Alishani (LVV): Replikë! faleminderit nënkryetar, kështu buxheti i vitit që ju po aludoni 

ka qenë, nuk është votu prej e partisë tuaj, nuk po më intereson, partia jote nuk e ka votu nën një. 

Nën dy, erdh këtu mandati i juaj i parë edhe ne edhe pse kemi qenë opozitë partia jonë e ka votu, 

ti kemi hap ne rrugët ty, po thu MAPL 4 muaj e ka vonu e ka ka dërgu te Financat? Ti bile ke qen 

ministër, duhesh me ditë MAPL e këqyrë ligji  d.m.th a po aplikohet në procedurat e Kuvendit, a 

po respektohet krejt edhe normal që ta kthen se nuk e ke pru në KPF. Që s’të ka vet ty kryetari që 

je ma i eksperiencum edhe s’të na ngu skam faj unë! Rregullat i din edhe Sulltani kanë kryesues, 

u dashtë me thonë kadale njëherë duhet me qu në KPF, e mandej me pru në Kuvend, ne jemi 

amatera sipas juve, ju s’jeni, pse keni gabu? pse keni gabu? Normal që buxheti shkon te Ministria 

e Financave, nuk shkon në MAPL, ajo normale është, nuk po e di pse po çuditeni!  Nëse nuk keni 

ditë, nuk është faji jonë, nuk arsyetohet nuk arsyeton që kaq shumë një suficit, thash: e njëjta PDK 

që ka bë konferencë për median në pandemi, keni kërkuar llogari për suficit në pandemi edhe na e 

dimë që është inflacioni, po ju jeni që ata të njëjtë që keni kërku llogari, tash duheni me dhanë 

edhe përgjegjësi, kaq! Edhe diçka, që po thu që këtë vit nuk keni me pas suficit, normal se mjetet 

ju a ka alokuar Qeveria shumë shpejtë. A po e sheh që qeveria e njëjtë po ja u dyert juve? paska 

bashkëpunim, skoka që kokan bllokues?  

 

 

Kujtim Gashi (Nënkryetar i Komunës): Replikë! Pa dasht shumë me repliku, se natyrisht unë 

më së miri e kuptoj këtë zërin opozitar, se më ka ra kogja shumë me qenë edhe në opozitë. Kështu, 

unë po të kuptoj plotësisht, veç kur s’je saktë, duhet me të korrigju. E para, nuk thash se nuk di 

qysh shkon procedura në ministri edhe qysh e konfirmon ministira, po ministria ka përdorë 

standard dyfishtë, herën e parë tjetër lloj, herën e dytë tjetër. Këtë merre saktësisht, herën e parë e 

ka kthy Ministria e Pushtetit Lokal, herën e dytë ka thënë ne sjemi kompetent!? E pse herën e parë 

ishe kompetent? Edhe e dyta që e përmende çështjen e kampionatit edhe fitoren e një loje? Kryetari 

atëmesazh e ka pas për zgjedhje, qysh ekipi i fiton zgjedhjet, jo qysh qeverisë, domethanë e ke 

keqkuptu!  

 

 

Dafina Alishani (LVV): Replikë! Jo bre se kryetari edhe pas fushatës po citon, na po e ngojmë 

shumë mirë. Qetu në seancën e kalume ka citu këtë, kryetar a është ashtu? e citove Majkëll 

Gjordanin, në seancën e kalume.... ai citat është për qeverisje e tij, aj ka cekë ka domethënë që e 

ka përdorë edhe seanca të tjera. Mos i bëni kësi lojëra të fjalëve, po thjeshtë edhe diçka të fundit 

po them, MAPL e ka qatë detyrë edhe ta kthen! edhe shumë mirë që ta ka kthy, se s’po i respektoni 

procedurat. Ministria e Financave të kthen për shkak se është buxhet edhe ajo shumë që e bën se 

qajo është mandati i tyre, qajo është detyra e tyne. Juve s’ju pëlqen, po qata janë qashtu dhe duhet 

me i respektu. Faleminderit për gatishmërinë, inshallah ta dijnë për nderë që je tu dal këtu me u  

ballafaqu e me tregu krejt çka, qysh, tek. Kisha pasë qejfë drejtorat tjerë me kanë më të guximshëm 

si ti, e me dal këtu me tregu pse i kanë mbet ato. Edhe së fundi, nuk ke ky fjalim politik, shifrat së 

paku nuk janë politike, kisha pas qejf unë me qenë gabim edhe këto shifra me qenë gabim, por 

realiteti është kështu: 8.9 milion me mbete suficit është keq. 



 

 

 

Kastriot Krasniqi (I Pavarur): Faleminderit kryesuese, sinqerisht nuk pata ndërmend as me fol 

për këtë temë, por kur po e ndëgjoj nënkryetarin se i vetmi njeri është me Shaqir Totën që 4 vjet e  

kanë pengu buxhetin e Komunës  së Prizrenit. Mos harroni Kujtim, Shaqir!? Ju në opozit jeni kanë 

bashkë me mua, ju jeni të cilit .... dilni tregoni para qytetarëve e tregoni që ju jeni kanë pengesë, e 

jo vetëvendosja. Partia demokratike u kanë 4 vjet pengesë e qeverisjes së Mytaher Haskukës, e 

tash ti bësh fajtorë të tjerët, për faj pse e kemi pas numrin? Dil tregoju qytetarëve më real, jo politik. 

 

 

Kujtim Gashi (Nënkryetar i Komunës): Replikë! Është e vërtetë që unë nuk e kam pengu, po 

opozitë kemi bë edhe veprimet tona opozitare kanë qenë të tilla që se kemi mbështetë një qeverisje 

e cila ka bë dëm Prizrenit. Kurse ty Kastriot, të ftoj me bë dallimin mes pengesës dhe 

opozitaritarizmit?! Kur ta kupton këtë, folim!  

 

 

Florent Ukaj (LDK): Faleminderit shumë, unë besoj që mesazhin e Kujtimit e kuptuat krejtë, jo 

veç unë. Mesazhi i Kujtimit ke që zgjedhjet fitohen me LDK-në, tash pa LDK-në, nuk qeveriset   

mirë, kështu që Kujtim, më në fund e paskit marrë vesh, shpresoj që të reflektoni, faleminderit 

shumë. 

 

 

Merdzan Osmani (SDU): 

 

 

Shaqir Totaj (Kryetar i Komunës): Mu duk interesant ajo çka tha Mergjani, duhet me pas të 

qartë që nuk është fjala këtu për kursim, po është fjala për procedura ligjore dhe po është fjala për 

kursime edhe kur ti kupton arsyet pse kanë ndodhë këto, atëherë ke me pasë me të qartë se nuk 

është çështja te kursimi i mjeteve, po janë shkaqet të cilat e kanë pamundësu shpenzimin më të 

madh, ato i përmenda, mos të hyj me i përmend edhe njëherë, faleminderit. 

 

 

Lirije Xhemaj-Bytyqi (DTZhE): Ti përgjigje zotit Mergjan, është fakt që kemi bisedu ne lidhje 

me këtë projekt edhe shkaku pse nuk kanë vazhdu punimet, është se operatori i kanë ndërpre 

punimet shkaku çmimeve, tash jemi në diskutime me operatorin dhe shumë shpejt ka me vazhdu 

punimet e atij projekti. 

 

 

Antigona Bytyqi (Kryesuese e Kuvendit): Atëherë, nëse nuk ka edhe dikush tjetër pyetje po 

vazhdojmë me pikën e radhës?? Po, Qemal? 

 

 

Qemal Krasniqi (LDK): Unë pata, mirëpo fatkeqësisht drejtorët po mungojnë, konkretisht ata dy 

jaranat e mij se i kam shokë. Edhe Bexhati edhe Ademin, pikërisht ndaj atyre sepse ata gjithmonë 



kur kemi pas kërkesa, janë ankuar s’kemi pare. Kështu buxheti njëri 34% tjetrit 39%. Por pse s’janë 

ata këtu, s’do të flasë, faleminderit! 

 

 

Shukri Quni (Nisma): Faleminderit kryesuese, megjithëse më takon më pak me fol, se më 

kritikon kolegia Dafinë, se thotë ju si opozitë 4 vjet sa kemi qenë, kogja kemi fol. Unë, kolege 

t’përgëzojë Dafinë, sepse ju jeni kënë edhe një asambleiste gjatë qeverisjes së VV-së, që keni 

dhënë edhe kritika me vend,  keni dhënë edhe sugjerime, të cilat edhe nuk i kanë përfillë, po u pa 

rezultati i tyre kur në fund. Këtu ke dhënë kogja do kritika të mira, që normal që unë i mbështes si 

kuvendar, si koleg i yti këtu. Ndërsa drejtorë të nderum, kur japim kritika ne këtu ku jemi ulur, ju 

ato duhet me i marrë me shënu, kurr mos i merrni ato kritika që po ja u bëjmë për inat, sepse me 

shku 9 milionë suficit, kur ka qenë kryesues i këtij Kuvendi, ish kolegu jonë Sulltan Badalli, tani 

drejtor. Ky e din mirë se çfarë vërejtje kemi dhënë edhe qaj suficit që ka shku dikun pastaj duke u 

grumbullu në 30 milionë sa ka qenë nuk po e di, ato janë ato pasojat të cilat ish qeverisja e kaluar 

nuk i ka përfillë, as kritikat që i ka dhënë opozita që e përmendi më herët kolega, por edhe vetë 

anëtarët e kuvendit të vetëvendosjes, se ka pas prej tyre që e kanë ngritë zërin kundër drejtorëve, 

të cilët ta quaj kështu me një farë mendje madhësi të tyre, bile na kanë lëshu shumë herë edhe 

mbledhjen...Na e kemi lëshu në fakt si opozitë mbledhjen, veç kolege edhe ish drejtorët e juaj na 

kanë lëshu mbledhjen, s’kanë mund me na duru neve edhe kanë ikë, kanë dalë jashtë, bile na 

bëheshin njëfarë përshëndetje kogja të lezeqme. Po flas tash për krahun tjetër që kemi atje përballë, 

mos i merrni vërejtjet, kritikat që po ja u bëjmë për inat, 9 milionë suficit nuk janë të pak. Jeni të 

emëruar drejtora, nuk keni rrënjë aty, mundeni me u shkarku për punën të cilën nuk e bëni, atë e 

bën kryetari dhe jo ne, por veç ne japim vërejtje, se ne për atë jemi këtu. Nëse ne vijmë këtu edhe 

vetëm rrijmë në këtë karrikë edhe nuk i shfletojmë këto materialet me i pa, se ne i pamë se nuk më 

takon shumë, po duhet patjetër me fol sepse kemi kemi fol 4 vite, tha kolega aty, po nuk e ka bë 

opozitën  krejtë PDK-ja, mos të harrojmë sot, se nja 2-3 janë kanë të PDK-së që e kanë bë opozitën.  

Po ka qenë një opozitë konstruktive edhe uroj që të jetë prap një opozitë konstruktive, që të jep 

vërejtjet normal me vend jo vërejtje politike, po mendoj me inatë. 

U cek te Qeveria, kolege e nderune më së shumë sikur ju që e keni kritiku qeveritë në Prishtinë 

edhe këta sot nuk janë t’i kritiku, mos të hyjmë në ato kritikat që keni dhënë ju, ato fyerje ato, mos 

shkoni në ato hiq. Leje qeverinë në vend të vetin ne kemi punët tona  këtu. 

Ka me përkrahë secilin kuvendar që është qoftë në pozitë, qoftë në opozitë, aty ku e ka mirë, aty 

ku ka me i dhënë vërejtjet me vend, aty ku ta argumenton që nuk keni pasë aftësi disa drejtorë me 

i menaxhue drejtoritë që i keni, mua më vjen keq që po e tham, se kur është ndarë posti drejtorëve, 

shumë prej kolegëve të juaj sot e mbajnë kryet anash sepse kanë pas dëshirë me u kanë ulur aty. 

Kur i keni pranu këto përgjegjësi, keni me i pranu edhe kritikat që ua japim ne këtu edhe merrni 

lapsin shkruani aty edhe përgatiti tash për këtë vit dhe grahni punës, se kështu kanë thënë edhe 

qeveritë e mëhershme por shumë shpejt vjen fundi, po kur vjen fundi prap suficit ka me pasë edhe 

arsye kanë me qenë qeto të njejtat: ‘jo Qeveria, jo OSHP-ja, jo ajo, jo kjo’ andaj grahni punës e ti 

lejmë fort këto diskutimet politike se jeni të zgjedhur këtu me i zgjedh problemet e qytetarëve, na 

presin projekte të shumta. Kërkesat e qytetarëve kurrë nuk ndalen, për çdo vit ka kërkesa, bile 

shtohen kërkesat. Edhe një arsye që e ceki këtu një koleg, te disa drejtorë që kam pas kontakt , 

arsyeja për projekt që i kam bë kërkesë, ka qenë: ‘nuk kemi pare’,  nuk është arsye kjo, kur mjetet 

shkojnë në suficit edhe u cek për secilën drejtori se sa ka punu. A ju pëlqen biseda këtu në Kuvend, 

apo j, unë atë nuk e kanë fort dert, se përgjegjësi kam unë  kërkesën e qytetarit me thonë këtu, a ju 

e keni përgjegjësi kërkesat tona me i ekzekutu. 



Nëse, mos ta quaj na injoroni ose e neglizhoni vërejtjen që e japim, nëse ju rritet mendja sikur i 

ceka  disa drejtora që nuk kanë dashtë as përgjigje me na dhanë në qeverisjet e kalume, ju tregoj 

që  ne si opozitë kur e kemi ngritë zanin, mos shkoj tash me emra cili drejtor u shkarku, nuk po e 

fajësoj asnjë, veç faji jetim nuk është, dikush është fajtor. Andaj, si kuvendar ju sugjeroj që merreni 

seriozisht punën, punoni, kur tju vijmë në drejtori mos u paraqitni aty që janë ato drejtoritë 

kolltuqet e ish perandorisë osmane aty, po janë e zyra të cilët sot jeni ju, para jush kanë qenë tjerët 

sot nuk janë, nesër edhe ju nuk keni me kën aty. Sidomos disa punëtor që ju kam thënë gjithçka 

punësu, jeni punësu me intervenime aty, këto haptas po ja u them, duhet me u  kanë i fort për me 

hy në punë sot edhe më herët ka qenë ashtu. I kam dhënë disa vërejtje edhe drejtorëve, ka punëtorë 

aty që sillet jo si pronë e veta, po sikur me u kanë kolonizatori i saj, a e mendon ai për shembull 

se çfarë çfarë përgjegjësie ka  edhe thotë me pagën që e kam thotë boll po punoj, kush t’ka pru 

thash me zor këtu, deri kur ke hy këtu në punë, 100 mij intervenime i ke gjetë forma të ndryshme 

edhe sot shfrytëzon atë si kolltuk. Andaj merrni vërejtjet se shumë gjana kaluan pak edhe në humor,  

por të mirrën gjërat seriozisht sepse për çdo ditë vjen tu devalvu edhe Kuvendi s’ka me pas më atë 

rëndësinë e vet, po edhe ne si kuvendar, po edhe qeverisja. Qeverisjen e fort e bënë Kuvendi, ne 

në rast se juve nuk ju japim vërejtje edhe vërejtjet tona juve ju vinë kogja të nxehta, ju dini që ne 

ja u lëmojmë shpinën edhe ju kënaqi me atë punë që jeni duke e bë, po veç rezultati shkon në zero. 

Vërejtjet mos i merrni që po ju bëhen për inat, faleminderit! 

 

 

 

Shaqir Totaj (Kryetar i Komunës): Po ju kërkoj falje se ndoshta jam tu fol shpesh, po mu dukëm 

do çështje të rendësishme që po duhet me u kyç. Unë e kam pas lëndë mendim kritik në Amerikë 

sa jam kanë edhe me ju thënë të drejtën ajo lëndë më ka pëlqy shumë. Pa mendim kritik nuk mund 

me pasë diagnostifikim problemeve edhe nuk mund me pas konstruktivitet në çasje për me zgjidh 

ato probleme. Kështu që jo veç prej opozitës, por prej krejt asamblesë pritet, unë e mirëpres 

mendimin kritik, konstruktiv, me qëllime të mira qashtu qysh po funksion domethënë qysh keni 

ditë më dhanë komplimente për një punë të mirë, tash e jepni mendimin e juaj për një punë që e 

cila mundet me u kanë më mirë dhe kështu që çdo gjë është në rregull. Jemi dëshmitarë të asaj që 

nevojat e qytetarëve janë gjithmonë më të madha se mundësitë dhe aty egziston një hendek një 

gap që nuk mund të mshilet. Krejt kualiteti i qeverisjes është te selektimi i prioriteteve,  

perfeksionizëm nuk ka, po unë mendoj që kemi pas përmirësim për sa i përket asaj pune. 

Tjetra, nuk jemi duke kërku fajtorin, jemi duke kërku zgjidhjen, tu definuar problemet, tu lyp 

zgjidhjet. Drejtorëve po i bashkangjitna asaj, drejtorët duhet me i marrë me seriozitet këto 

rekomandime, këto sugjerime, këto që ju ipen, por në anën tjetër nuk është mirë me i konsideru 

drejtorat si target për qitje, me dhënë mendime, kritika, sugjerime po, po dhe jo kush qohet më 

herët veç sulmo lidhje palidhje. Nuk po them që ka ndodh ajo, por po e diskutoj si koncept, por në 

parim po mendoj që mirë jemi tu funksionu si asamble, humorin mos e përjashtoni asnjëherë sepse 

na duhet, na relakson kapak. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Pika e Gjashtë: 

 

Informatë rreth gjendjes së infrastrukturës, menaxhimin e mbeturinave dhe furnizimin me 

ujë. 

 

Antigona Bytyqi (Kryesuese e Kuvendit): Atëherë po i kaloj fjalën drejtorit të DSHP-së dhe e 

hapi depatin lidhur me këtë pikë. 

 

 

Çelë Lamaj (DSHP): Faleminderit kryesuese. Edhe një informatë që janë, drejtoria e shërbimeve 

publike sot ka kontrata mbi 7.8 milion euro, do me thanë ka qenë faktori kohë i cili nuk ka pasë 

mundësi të përfundojnë projektet n; vitin 2022, dijeni që këtë vit kena me kërku pare prej qeverisë 

qëndrore nëse na japin se kemi me pas nevojë. Sa i përket raportit prej drejtoriusë së shërbimeve 

publike, rreth infrastrukturës, furnizimit me ujë dhe pjesës së ambientit ku bajnë pjesë mbeturinat, 

ju përpara si këshilltar e keni këtë material, unë besoj që çdo shfletim apo çdo lexim i këtij 

materialit na merr kohë, nëse doni kisha me ua shfletu dhe kisha me ua lexu mirëpo masi që i keni 

të gjithë përpara kisha me i prit pyetje e juaja që kishin me qenë ndoshta më të mira edhe per ju 

dhe për qytetarët ta kenë  informacionin e duhur, nëse doni unë ua lexoj këtë material, mirëpo ju 

merr kohë. 

 

 

Petrit Hoxhaj (Lista Guxo): Faleminderit kryesuese, i nderuar drejtor. Ne sot po flasim pak a 

shumë edhe me furnizimin me ujë të pijes, mirëpo ka shumë probleme në fshatrat e Vërrinit, të 

cilat kanë mungesë në ujë të pijes qe 21-22 vite, sa është pas luftës është problemi që Komuna ka 

bë disa herë investime, por ka bë në vende të gabuara që sot nuk kanë as ujë ato gypat. Po flas për 

fshatin më të madh Zhurin, që është një prej fshatrave më të mëdha dhe e ka mungesën e ujit të 

pijes dhe zhgënjimi i qytetarëve të këtij fshatit çdo ditë e më shumë veç sa është duke rritur. Po 

flas për Vlajshnën, Komuna qe dy herë është duke investuar në një lagje dhe për së treti herë e ka 

bë zgjidhjen për atë lagje, ndërsa për fshatin total nuk ka zgjidhje. Nuk kemi ujë të pijes, thjeshtë 

qytetarët po kërkojnë ujë dhe zgjidhjen e problemit, ne disa herë kemi bë zgjidhje dhe kemi bë 

kërkesë dhe ju kemi ofru zgjidhje të Hidroregjionit, mirëpo nuk kanë dashtë me i marr parasysh 

dhe prap ata po vendosin qysh po dojnë vet. Kështu që, kisha dashtë që në këtë vit nëse është e 

mundshme bashkërisht me me Hidroregjionin, që me gjetë zgjidhje një herë e përgjithmonë, 

sidomos për fshatrat të cilat janë në mungesë të ujit të pijes. Me të vërtetë është pak qesharake, 

mirëpo me e kqyr vendin, fshatin prej largësisë, duket krejt puse-puse për çdo shtëpi, përpos kësaj 

tash po ndërlidhet edhe me Keds-in me rrymën, ne kemi probleme të mëdha me Keds-in. Tash kur 

po ndalet rryma po ndalet edhe uji. Kështu që i nderuar drejtor, unë e di që mundni me bë zgjidhne 

dhe e di që keni me bo zgjedhje, por ju kisha lut që këtë çështje ta merr seriozisht, faleminderit! 

 

 

Çelë Lamaj (DSHP): Sa i përket furnizimit me ujë e kemi edhe përfaqësuesin e Hidroregjionit, 

Shefkat Halimi, i cili do të jep detale dhe rreth furnizimit me ujë. Unë mund të ju them vetëm 

diçka, që e sa i përket Zhurit?! ka keqpërdorime të ujit në masë të madhe, është diskutu disa herë 



edhe në zyrën e kryetarit edhe në zyrën e drejtorisë së shërbimeve publike edhe shumë shpejt hapet 

procedura tenderuese për ujmatësit të cilit kanë me u vendos, para dyerve faktikisht të klientëve 

edhe krejt sistemi i ujësjellsit e kena të planifikuar sepse nuk është në rregull, ka me u ndyshu. 

Thash për informacione pak më të sakta e kemi Shefkat Halimin këtu, i cili duhet të ju jep 

informacione. Shefkat, urdhëro. 

 

 

Shefkat Halimi (Përfaqësues i Hidroregjionit): Të nderuar pjesmarrës, ju përshëndes. KRU 

Hidroregjioni, njësia e Prizrenit, mometalisht bënë furnizimin e ujit kryesisht në qytetin e Prizrenit 

dhe në fshatra ku në menaxhim i kemi 28 fshatra. Furnizimin me ujë momentalisht e kemi për 24 

orë, ku të gjithë kanë furnizim të rregulltë, përveç disa zona ku presoni i ujit ka ramje. Kjo e tëra 

bëhet për shkak se burimet e Hidroregjioni Jugorë janë të gjitha me gravitet dhe burime natyrore 

ku mbas reshjeve klimatike furnizohet edhe qyteti i Prizrenit. Furnizimin me ujë problematik e 

kemi konkretisht në fshatin Zhur, ku me reduktime jemi duke e furnizu  fshatin Zhur, pasojat edhe 

të keqpërdorimeve edhe të rrjetit. Në bashkëpunim me Kuvendin Komunal, e kemi një projekt ku 

do të bëhet ndërrimi komplet i rrjetit i fshatit Zhur, edhe mbatset  do të vendosen jashtë. Shembull 

konkret me një investim të ngjashëm çka kemi pas fshatin Gjonaj, me 33 litra ujë në sekond kemi 

furnizu, ku ka pasë dy tre orë furnizim të rregullt, kurse pas investimeve nga ana e Kuvendit 

Komunal, me 6 litër në sekond, banorët e fshatit Gjonaj kanë 24 orë ujë edhe me presionin mbi 8 

bara. Shembull konkret i investimeve edhe shembuj konkret mos keqpërdorimit të ujit.  

Qyteti i Prizrenit, furnizohet prej dy burimeve kryesore: njeri burim me gravitet zona e ulët 

furnizohet 60% e qytetit, ku kanë furnizim 24 orë dhe zona e lartë e qytetit 40% furnizohet me 

sistemin e pompimit. 

Furnizimi për me qenë i rregullt duhet edhe konsumatorët të vetëdijësohen edhe mos të 

keqpërdorin ujin, po format që ne e përdorim ujin janë veç për nevojat konkrete dhe jo edhe për 

vaditje....(diskutime me asambleistë) derisa nuk e vlerëson në prokuroria dhe gjykata që janë duke 

vjdhë, unë nuk mundem me vlerësu, por ka humbje teknike dhe komerciale... nuk është e imja me 

vlerësue nëse dikush është hajn apo jo, por keqpërdorime ka të mëdha, shembull konkret në fshatin 

Gjonaj keqpërdorimet janë nalur por 22 litra në sekondë? nuk po prodhohen më 22 litra në sekondë 

për fshatin Gjonaj, por vetëm 7 litra në sekondë. Shembull konkret, investimet konkrete edhe 

ndalja e pamundësisë me vjedhë të njerzëve.  

Me keqardhje nuk erdha me më akuzu, unë i kom matjet në prodhim për secilin fshat, për secilën 

zonë, konkretisht po hyjmë tek matjet në fshatin Vlajshnë edhe kur na humbën diku e85% e sasisë 

së ujit në fshatin Vlajshne... jo jo jo mos jo jo mos me pasë duhet me ia ndalë 24 orë ujin për me 

u vetëdijësue ata pas një jave edhe me thënë aman lëshona se do ta kontrollojmë edhe ne vet, do 

ruajmë këtë sasi të ujit dhe do ta përdorim si duhet. 85% ju vjedhni, siç po thot Shukrija. Nuk do 

të ketë më  investime për fshatin Vlajshnë....(diskutime pa mikrofon). 

 

 

Çelë Lamaj (DSHP): Petriti veç e din këtu që sa herë është përmend që ne jena në fazë të 

projektimit të gurrës së Vërmicës dhe ka me pasë edhe Vlajshna edhe tërë  territori i Komunës së 

Prizrenit ujë. Normalisht që Komuna së bashku... jojo shumë shpejtë, sivjet kanë me fillu punimet 

Petrit, sivjet kanë me fillu punimet mbajëm për fjale, mirëpo ne po shohim mundësinë se Gjonaj, 

ka funksionu në mënyrë fantastike vendosja e ujmatësve jashtë oborreve të shtëpive. Edhe ju skeni 

me pasë mundësi më, ju apo qytetarë të tjerë ta keqpërdorin ujin. Edhe në Zhur që flitet që tash 

shkojnë 24-25 litra në sekondë, diku me 7-8 litra 10 litra ujë, kur të vendosen ujëmatësat edhe në 



Shkozë edhe në Dobrusht dhe në Zhur, faktikisht ka me ujë... uji sot shkonë shumë më shumë se 

sa që ka me shku, se nuk inkasohet edhe keni me mbetë kështu pa ujë. Kështu që shpejt kanë me 

u rregullu këto, çdo vjet e më shumë. 

 

 

Shukri Quni (Nisma): Drejtor, këtu në këtë raport kemi për studimin e fizibilitetit dhe hartimin e 

projektit detal zbatues për furnizim me ujë nga burimet: Vërmic - Poslisht dhe Suzi-Nashec. 

Qetu qeky projekti Suzi-Nashec, nuk e di çka ka më që asnjë pikë ujë më nuk del prej gurrave të 

Suzis? krejt është i izoluar edhe është i futën në bazen edhe prej qatij bazeni shkon uji në Gorozhup, 

Nilaj, Planej, Kojush, Mazrek, Gjonaj. Gjonaj më veç qytezë është bë. Prej Vlajshnës, Kobit, 

Grazhdanikut, Atmaxhës, Tupecit edhe lagjja e re Jeta e Re, furnizohen me qatë ujë.  

Unë nuk e di, pse Vlajshna dhe Kobi ankohen më për ujë, kur tani në kohën e vetëvendosjes vitin 

e kaluar, ajo bile në fushatë është bë, e kam cekë edhe njëherë, tash po e ceki ndoshta e kam cekë 

me maje të gjuhës, se nuk jam kundër që me u furnizu me ujë me qenë kundër ne, një gëstare ujë 

s’mund të mbushish te gurra e Sozisë! E din Shefkati, as një pikë ujë nuk del, krejt është në bazen 

edhe qohet të qytetarët. Vlajshna dhe Kobi janë ngjitë me dy gypa në bazenin  kryesorë, pse atëherë 

mos me pas ujë këta?  Unë i kam fotografu  aty dy ku janë ngjitë n’bazen kryesor edhe kam bë 

ankesë, a u bë me leje tash apo pa leje, qajo ngjitje nuk ka pas nevojë me u shpu bazeni! ka mujt 

jashtë gypit. Unë konsideroj si ngjitje klandestine edhe ajo u bë në kohë të fushatës, me ju premtu 

njerëzve ujë, tash a po ju qojnë ujë a jo e nuk e di. 

Drejtor, unë e kam bë edhe vitin e kaluar kur e kemi votu buxhetin. Kam kërku një bazen apo 

rezervar të ujit në Nashec, vendi quhet Tuma, është pika lart, me qatë bazen mundet edhe Atmaxha 

me u furnizu se është ta quaj mexhë në mes Nashecit dhe Atmaxhës edhe Nasheci.  

Përndryshe ne me ju dhënë gjithë këto fshatra edhe lagjeve të qytetit ujë, e ky ankohet në Vlajshne, 

e unë në Nashec mos me pas pikën??? kjo s’është në rregull.  

Edhe dua Shefkat, te e pakëta tre gypa me rrjedhë në fshatin Nashec te gurrat, me marrë njerëzit 

me bakall. Kur janë ndalë ujrat aty që s’kanë pas nëpër fshatra, aty janë bë rend i kerreve dhe 

traktorëve që keni mbushë me kusia, sot s’mund e mbushë një gotë ujë. Mua më vjen mirë që 

shfrytëzojnë ata qytetarë, veç edhe në atë formë në disa vende të tjera shkon uji derdhet në Dri e 

në bazena të peshkit edhe ne kemi mundësi me maru bazena të peshkit, nër gurra është fusha, me 

qato gurra kanë punu katër gurë mulli, dy mulli me ka dy gurë, 4 gurë mulli kanë bluajt me gurrë 

të Suzisë. Sot ti vet i din pikat e s’del, pse?  Është fut, duke i falënderu popullatës se edhe ata 

kishin mund me protestu për fshatrat tjera, ne kemi fshat që është mexh me fshatin edhe nuk ia jep 

ujin e pijes! Në Nashec kjo s’ka ndodhur, për shkak të humanizmit që e kanë, se e dimë që e uji 

sot është burim kryesor i jetës edhe se kemi kundërshtu. Me u kanë disa fshatra, qysh jemi ne në 

Nashec, në Dri e kishin qu edhe nuk e kishin lënë pikën me shti në bazen aty. 

Drejtor,  ne e kemi gypin kryesor me asbest! Në Nashec është gypi kryesor me asbest, e dini edhe 

Shefkati. Shefkat, unë nuk jam ankuar asnjëherë për veten që s’kam pas ujë,  kurrë s’jam ankuar 

si individ sepse në këmbë shkoj i mbushi bakallat edhe kofat me ujë tek gurra. Po e gjithë ankesa 

ime ka qenë për qytetarët edhe kam pasë por kurrë nuk e kam ngritë si çështje me lokalizu këtë gjë 

sikurse po i lokalizojnë disa. Edhe ne kemi të drejtë edhe ju keni të drejtë, por në fund të fundit 

është edhe i joni. Se pjesa dërmuese janë ardhur aty për shkak të atij ujit  edhe ne dojmë ujë sikurse 

që po donë krejtë, bile ne dojmë pak më tepër!. 

A te keqpërdorimet ku është, mos ta them qysh e the ti, qysh e the në fakt më herët më fal, ato  

duhet me i ndal si në çdo fshat. Më mirë është me investu me ju qit orët jashtë oborrit e me pas ujë 



të gjithë, se kundër keqpërdorimit jam edhe unë. Nuk kam dëshirë që njerëzit me qenë në kohën 

më të vështirë pa ujë. 

Drejtor, tu kisha lutë! Kurrë qeky Hidroregjioni Jugorë që po quhet, asnjë investim se ka bë në 

Nashec, veç le të thotë këtu kemi bë? Ky mundet ato gypat që janë shpërthy po!  po investim si 

banorë të fshatit me shti një rrjet të ujit, një gyp me ia qu një lagjes... tre gypa të ujit i ka Vlajshna 

zëvendësdrejtor?? A do me të kallxu edhe ku i ka? një e ka te rruga e progresit që shkon te shtëpia 

e doktorit ne i thojmë aty me vëllezërit e tij. Një e ka te rruga e Grazhdanikit nër kishë shkon për 

rrugë për Kobi deri në Vlajshnë. Një e ka tash të lidhen direkt prej bazenit kryesorë. Ka paska pas 

më herët burr bre, para se me i bë këto dyja? Unë nuk jam kundër edhe 10 le ti qesin, unë uroj që 

të kenë ujë të gjithë, po një investim që të bohet qaj problem le të zgjidhet. Jo tash investime edhe 

problemi nuk zgjidhet edhe ne jemi pak aty njëfarë përgjegjësie nga banorët e Nashecit e kemi, sa 

ata presion më bëjnë mua, ata nuk vijë ndoshta te ju me thënë. Ata mua po më thonë: ne tan këtë 

ujë edhe verës nuk kemi edhe neve na ndalni ujin, po se kam ngritë atë zë se e di që të gjithë jemi 

me nevoja që na nevojitet  uji. Andaj mos na kurseni! 

Qatë gyp është mirë me ndërru qatë të asbestit se edhe ju po keni telashe kogja herë, kogja shpesh 

herë po shpërthen ai gyp, faleminderit. 

 

 

Çelë Lamaj (DSHP): Shukri, projekti fizibiliteti që bahet, faktikisht i ka marrë tri altrenativa 

domethanë gurrën e Vërmicës, Suzin edhe gurën e Poslishtit. Edhe tash e aj studimi ka me tregu 

rezultate se ku ka me qenë uji i cili ka me u marrë për furnizimin, shtimin e kapaciteteve faktikisht 

se qyteti Prizrenit e ka rrjedhjen e ujësjellësit, se ne kapim ujin dika. Mirëpo kjo ka me qenë një 

ujë shtesë i cili ka me i plotësu kriteret që Prizreni për 30-40 vitet e ardhshme ka me qenë i furnizar 

me ujë. Kështu që, ne prej gurrës së Vërmicës, nëse nuk ka në Nashec kena me ua qu në Nashec 

edhe një sasi të ujit atje. Kështu që kysmet ka me pas sivjet besojmë që veç kemi me përzgjedh 

edhe operatorin edhe kena me fillu një projekt madh të Komunës së Prizrenit. 

 

 

Florent Ukaj (LDK): Faleminderit e nderuara kryesuese, ne nuk kemi problem me ujë se jemi me 

Radoniqin, nuk isha ndërlidhur me ujin por ne e kemi një problem tjetër, me ndriçimin publik 

drejtor? Tan fshati jemi në terr, në dorë të Zotit kemi mbetë edhe tënden tash. Në mundesh me na 

bë ndonjë zgjidhje se me të vërtetë tash u teprua. Ku qëndron... me se e di që u kanë një problem 

me do kontrata, a mund me na shpjegu me shumë ku kanë arritë dhe çfarë zgjidhje do të ketë? 

Faleminderit! 

 

 

Çelë Lamaj (DSHP):  Sa i përket ndriçimit publik. Sa po fillon diçka mu ba përsëri po ka ngecje, 

sinqerisht me operatorin ka probleme ende ka probleme, ka marr dy urdhëresa kohët e fundit, ka 

fillu diçka është ndërpre. Kam lën nesër një takim me të dhashtë Zoti të kuptohem, ai thotë kam 

porositë produktet, këtej produktet nuk na vijnë, gjithmonë ka do far lloj arsyesh. Jena afër njërën 

anë edhe me nderpre një kontratë me të, por gjithmonë kontrata e re na merr kohë. Kështu që besoj 

edhe po dua me shpresu që njëherë e përgjithmonë me këtë me këtë operator t’i zgjedhim këto 

ngërrqe cilat ai na i paraqet tërë kohen, do far arsyetimesh, aty që të fillojmë edhe kena me pasë 

ndriqim edhe nëpër fshatrat tjera edhe në këtë rast edhe për Piranën. 

 

 



Qemal Krasniqi (LDK): Faleminderit edhe unë do të flasë disa fjalë rreth kësaj megjithëse vij 

edhe prej kësaj natyre të punës, si punëkryes privatë! E di që Hidroregjioni ballafaqohet me shumë 

telashe, sidomos me inkasim sepse ne dëshirojmë ujë, mirëpo kur është në pyetje pagesat ato bëhen 

shumë me vonesë. Është fakt që ka keqpërdorime, mirëpo unë më tepër si sugjerim i kisha dhënë 

përfaqësuesit të Hidroregjionit që të marrin më shumë masa ndëshkuese ndaj atyre që keqpërdorin 

sepse disa raste e kemi pa që edhe me fjalë të buta me të lehta nuk po e donë. Kështu që aty ku 

shfrytëzohet duhet të paguhet edhe të jenë masat ndëshkuese. 

Çështje tjetër është se ajo që nuk po më pëlqen është: ju i faturoi qytetarët me pastrimin dhe 

mirëmbajtjen e rrjetit të kanalizimit sidomos nëpër fshatra, mirëpo një gjë të tillë nuk e bëni! 

Përfaqësuesve të fshatrave i qohet ... më fal, familjarëve i qohet fatura, mirëpo te mirëmbajtja jeni 

shumë pasiv, këtë gjë duhet ta ta kryeni taman qysh ka hije. Këto ishin të tëra që i pata, unë Shefkat 

kam respekt për punën e juaj edhe për drejtorin të cilët po bën punë të mirë, mirëpo doni me qenë 

pak më aktiv sidomos te masat ndëshkuese! Pa u krye pagesa nuk mundeni me pas sukses, 

faleminderit! 

 

 

Shefkat Halimi (Përfaqësues i Hidroregjionit):  Te çështja e keqpërdorimeve dhe masave 

ndëshkuese kjo është çështje e gjykatave që neve na vonojnë, në qoftëse e qojmë një lëndë në 

gjykatë, na vjen mbas 8-9 vjete përgjigja e asaj gjykate, i cili pronari ka vdek dhe bijmë ne fajtor 

që pse e kemi qu në gjykatë atë person.  

Tek mirëmbajtja e kanalizimeve, ne çdokund ku bëhet ankesa cisterna shkon edhe nëpër fshata 

edhe në qytet. Qe sot kemi qenë në Gjonaj, sot dhe dje kemi qenë çka duhet me e ditë përfaqësuesit, 

ku ka pas problemeve me xhaminë. Çdo fshat ku kanë ankesat të cilat i kemi  në menaxhim, se ka 

edhe ankesat të fshatrave të cilat nuk janë në menaxhim, janë nga ana e dukagjinit, mirëpo ato nuk 

kemi ne menaxhim dhe nuk i qojmë në sistem për mirëmbajtje të kanalizimit. Kurse këto fshatra 

të cilat janë në menaxhim, 28 fshatra të Komunës së Prizrenit, të gjitha është mirëmbajtja e 

kanalizimi, faleminderit! 

 

 

Alban Bislimaj (PDK): Faleminderit kryesuese, përshëndetje ekzekutiv, nënkryetar, kolegë, 

qytetarë. 

Unë kam një falënderim për fshatin Kobaj, sepse është bë një zgjidhje në vitin 2022 edhe pse 

shumë insistime, shumë takime me z.Shefkatin edhe me drejtorin po tash fshati Kobaj, ka ujë 24 

orë edhe pse planifikuar u kanë vetëm për 4-5 shtëpi, por ne e kemi ba njëfarë formë si provë ju 

thoshit që na jemi tu e matë, nuk ka mundësi me u furnizu. Kështu që qajo provë që e kemi bo, ka 

ka funksionuar edhe tash 24 orë ka çdo shtëpi ujë. Edhe pse te kjo puna e vjedhjes kur vishim aty, 

gjithmonë na thoshit ‘që ka vjedhje’, kaq po faturohet uji. Pse tash nuk është një problem i tillë? 

ndoshta ka vjedhje por automatikisht unë jam shtëpia e parë që vjen prej Grazhdanikit edhe nuk 

vijke uji tek unë dhe ju thoshit ka vjedhje?? nuk kishin hiq 24 orë ka vjedhje në fshat, kështu që 

kjo punë është zgjidh. 

Unë kisha dashtë edhe për Vlajshnën, ka shku një gyp në një pjesë të lagjes, ajo lagje nuk është 

shumë e madhe. Pse nuk po e bëni një zgjidhje dhe për jo për ketë fshatin se unë kam informacione 

që kanë në Vlajshne ujë disa shpija me këtë pjesë knena? Po janë disa shtëpia që unë jam edhe nip 

aty domethënë që nuk i shkon uji bash hiq, e kështu që me dalë kontroll e me i matë me i kqyr a 

ka ujë në ato shtëpia dhe pse mos me i lidhë me këtë gypin që kanë ardhë direkt prej bazenit, edhe 

atij me iu bë zgjidhja. Disa herë kanë ardhur, deri sa janë mërzitë që than më kurrë nuk shkojmë 



hiq... s’na merr kush parasysh domethënë, vet daja im ka ardhur dhe është mërzitë prej kësaj punës 

ujit, pik të ujit nuk ka 24 orë, a ka lagje që kanë e ai nuk ka hiq. Kjo është në Vlajshne, e me qatë 

gypin që e keni qu në Vlajshne se edhe ata arsyetohen.. Vilaj te lagjja Vilaj, kalon nëpër lagje të 

tyne dhe qa i keni thënë duhet me pyet të lagjen që e ka bë kërkesën, pse me e pyet atë?.... S’ka 

bre, s’ka! Qe shkojmë bashkë mbasi të kryhet seanca edhe shkojmë e shohim direkt vendin e 

ngjarjes. Edhe një pyetje tjetër, analizone mirë ke ardhë edhe këtu se dhe unë, ti e dinë që jam kanë 

disa herë te ju edhe për Vlajshnën. Edhe për fshatin Kobaj i vjetër ka qenë një ujë aty prej urës a 

diçka, është ndërpre çka është puna? qysh do të bëhet zgjidhja aty,? janë bë disa disa shtëpi aty, 

disa vikendica aty që janë tu ndejt njerëzve aty dhe kanë nevojë për ujë, tash për momentin nuk ka 

ujë hiç. A ka ndonjë zgjidhje aty që është ndërpre aj uji prej urës së Nashecit atje, apo qysh do ti 

bëhet zgjidhja atyre që janë aty për momentin nuk ka ujë hiq? Dhe kështu që për për fund e 

falënderoj drejtorin e shërbimeve publike, sa i përket Ekoregjionit është tu ndejt shumë në nivel 

me qytetarë, kam shumë fjalë të mira të qytetarëve dhe një prej kërkesave të mija që i kam pasur 

janë realizu sidomos në fshatin Kobaj domethanë edhe në shkolla edhe në rrugë edhe në gjithçka 

është bë për merak sa i përket punimeve, faleminderit edhe drejtorin e Ekoregjionit i cili është t’iu 

përgjigj menjëherë kërkesave të qytetarëve dhe drejtorit edhe krejtëve, faleminderit shumë. 

 

 

 

Shefkat Halimi (Përfaqësues i Hidroregjionit):  Te fshati Kobaj, ende ka keqpërdorime edhe 

janë të mëdha keqpërdorimet, mos të hyjmë me shifra. Çka është zgjidhur për me pas një furnizim 

pak më ndryshe, është se kjo pjesa e poshtme e Kobajt nuk e ka lidhjen prej Grazhdanikut por e 

kanë të përgjithshëm. Te shtëpitë e fshatit Vlajshne, Vilajt, është zgjidhur problemi i tyre dhe kanë 

ujë. Për Kobin e Vjetër, ka qenë një gyp për një fermë të bagëtive të cilët me bashkëfinancim 

pronari me Komunën e kanë ndërtuar atë gyp edhe ajo fermë e bagëtive nuk është duke 

funksionuar. Edhe pse ligjërisht është e ndaluar por shkaku i bagëtive dhe me iu mundësu për 

çështje bujqësore është lejuar, por edhe pagesat kërkund nuk janë. 

 

 

Alban Bislimaj (PDK): A ka mundësi që atë ujëmatësin me e heq krejt prej te ura edhe me lidhë 

direkt atë, e ujëmatësi me iu shku shtëpive aty që janë. Secili le ta merr ujëmatësin e vet dhe ta 

paguaj vetë. Pse me... ata qysh kan me e nda se sa po hargjojnë ato shtëpi? Çfarë zgjidhje munden 

me i bë asaj pjese? 

 

 

(Diskutime nga asambleistët pa mikrofon) 

 

Shefkat Halimi (Përfaqësues i Hidroregjionit):  Në shtrirjen konkrete të fshatit Kobaj të Vjetër, 

ai gyp nuk i mundëson të gjitha shtëpitë konkretisht nuk munden me u plotësu nevojat e fshatit 

Kobaj të Vjetër. Ai gyp!.. Po nlë momentin që rregullohet çështja e ujit, aty kan me u bë 40 edhe 

ai nuk i plotëson dhe ka me lind problemi i mëvonshëm pse nuk ka... Se të gjitha projektet bëhen 

në afat 30 vjeçar, nuk bëhen sot për nesër, faleminderit! 

 

 

Alban Bislimaj (PDK): Shefkat, për atë fshat ka me u bë edhe infrastruktura rrugore tash edhe 

kështu që le të shtohet numri i shtëpive, ne jemi të interesuar me e zhvillu atë pjesë... po po ka me 



u bë, në 2023 është në planprogram. Bëhet asafaltimi edhe uji le të shkojë dhe të zhvillohen 

shtëpitë. Pse me i ndalu ata, pse me thënë që zbën me u bë shumë aty?  

 

 

Adrit Krasniqi (PDK): Faleminderit kryesuese, unë i kisha dy pyetje edhe pse pak përgjigjen më 

herët drejtori na e dha, për lagjen Tusuz më saktësisht për lagjen e UÇK-së. Para dy viteve veç ka 

fillu projekti infrastrukturor, po si do të bëhet halli i ujit, ku do të gjendet. Drejtori pak na e dha 

një përgjigje, po ju si e keni mendu zgjidhjen. 

Dhe e dyta, para disa muajve disa prej kuvendarëve jemi kanë në vizitë në kazermën e FSK-së, 

kërkesa e vetme e tyre ka qenë me u pajis me ujë, nuk kanë ujë ata. Cili është projekti juaj, a keni 

ndonjë projekt për kazermën e FSK-së? diku këtu në Bazhdarhane lart i bie, faleminderit! 

 

 

Shefkat Halimi (Përfaqësues i Hidroregjionit):  Për projektin e lagjes së UÇK-së.  Komuna e 

ka hartu projektin, janë duke punuar, janë duke u kriju punumet. Ne  nuk jemi kompetent në atë 

zonë, as me i përcjellë punimet sepse është projekt komunal. Deri sa nuk kryhen punimet, nuk 

përfundohet dhe nuk dorëzohet si projekt i tëri, nuk mundem me dhënë përgjigje konkrete lidhur 

me këtë projekt. Te kazerma e FSK-së, në momentin kur ka problem me furnizim me rrymë 

elektrike, ka probleme edhe me furnizimin me ujë. Unë e ceka që 40% e qytetit mbahet prej 

sistemit pompimit ku rast konkret është rryma, në moment që ndalet rryma ai sistem ndalet së 

funksionuari dhe nuk ka ujë. Kjo është çështja, nuk mvaret prej meje apo prej dikuj, shembull 

konkret: sot e kemi prej dje Zhurin, Vërmicën, Shkozën edhe Dobrushtin, shkaku i rrymës stacioni 

i pompave në Vërmicë, kur nuk ka rrymë tensioni i lartë ende nuk e kanë lëshuar, në moment që 

lëshohet, lëshohet edhe furnizimi me ujë. Ne të gjitha njoftimet i japim edhe paraprakisht kur 

ndodhin këto problemet me rrymë. 

 

 

Adem Shabanaj (LVV): Përshëndetje të pranishëm, Shefkat, ti dhe unë kemi qenë bashkë në fare 

komisionin e hartimit të këtij projektit të Tusuzit, lagjes së UÇK-së. Se di sa të kujtohet nalt në 

zyre të drejtorisë së shërbime publike edhe jemi dakordu që të zhvillohet komplet infrastruktura 

rrjetit të ujësjellësit për këto dy lagje, se nuk është vetëm lagjja e UÇK-së. Në fakt tri dalje janë 

prej dy bazenave kryesor e jemi dakordu që uji të sjellët prej Gurit të Zi. A ka ra poshtë kjo teori? 

apo ku është problemi? 

 

 

Shefkat Halimi (Përfaqësues i Hidroregjionit):  Nuk mundem me thënë konkrete as a ka? as 

nuk ka? se nuk është bë studimi i fizibilitetit për atë zonë me kqyr a ka a nuk ka. Ka qenë si teori 

prej Gurit të Zi me qenë furnizimi, por kompetencë e ceka që është Kuvendi Komunal, investim 

edhe projektet detale i harton Kuvendi Komunal në këtë rast. 

 

 

Çelë Lamaj (DSHP):  Informacionet që i ka drejtoria shërbimeve publike, kështu së paku mu ka 

thënë kam kërkuar dhe njëherë edhe një sqarim, thotë: nuk ka ujë të mjaftueshëm prej Gurit të Zi 

për me i furnizu ato bazenat. Jo e kanë gabim ata që më kan thënë mu ashtu Islam, nëse është 

kështu siç po thua ti. Mua më kan thënë që nuk ka ujë të mjaftueshëm prj te guri i zi për me pru 

atë uj aty. 



 

 

Adem Shabanaj (LVV): Drejtor, nëse e keni vullnetin si drejtori shërbimeve publike, 

organizohemi si lagje edhe bashkë me zyrtarët komunalë  bëjmë një sundim të fizibilitetit, 

tekefundit edhe banorët e lagjes janë gatshëm me participu në këtë drejtim  që me shiku a mundet 

me pas ujë sepse për mendimin tim ka ujë të mjaftueshëm për ato shtëpi për të cilat është bë rrjeti 

i ri. 

 

 

Islam Thaqi (LVV): Drejtor veç me të plotësu, kërkoj falje kryesueses se ma përmende emrin e 

se mora fjalën. 

Problemi te Guri i Zi ka qenë sepse është zonë në mbrojtje për me e plotësu Ademin. D.m.th 

paraprakisht për me bë mbatjen e fizibilitetit duhet pëlqimet nga ministra e mjedisit dhe 

planifikimit hapësinor. D.m.th është një problem për mos me.... 12, 12 se veç e keni gypin ekzistues 

qatë që e keni riparu në Pashaqeshme. D.m.th planifikimet kanë qenë me u lidhë në rrjedhën e 

burimit të Pashaqeshmes, për me ba furnizimin. A është qeshtu? Ademi e din më mirë, po 

meqenëse ka qenë problem, veç qasjet apo lejet ministrore për shkak se është zonë e veçantë nën 

mbrojtje ajo pjesë ku janë burimet ekzistuese, faleminderit. 

 

 

Petrit Hoxhaj (Lista Guxo): Edhe njëherë faleminderit. Drejtor, z.Shefkat mos e merr asgjë 

personale mirëpo është problemi që edhe banorët po shënojnë. Tash ne në momentin që po 

tregojmë se ku po keqpërdoret uji në pjesën e fushave, zyrtarët e Hidroregjionit po shkojnë dhe po 

i tregojnë që filani na ka tregu që ti je tu e vjedhë ujin. Kështu që është mirë edhe zyrtarët e juaj 

me qenë pak më korrekt në inspektim të ujit, faleminderit.  

 

 

Shukri Quni (Nisma): Shefkat, rezervari i ujit që është në kodër në Nashec atje te gorica që i 

thojmë. Ai është ndërtu diku vitet e 81-82, qatë herë është bë rregullimi i ujit të pijes. Qaj bazen, 

kisha kërku prej Hidroregjionit me u pastru, ai ka edhe copa të armaturës që nuk janë hequr, këtë 

ta dokumentoj me fotografi me vend të ngjarjes. A ka mundësi me u pastru ajo njëherë edhe me u 

dezinfektu? Kam bë kërkesë edhe më herët por s’janë marrë këto për bazë kush e di sa, kështu që 

tash po them publikisht sepse duhet me u shtjerrë ai ujë krejt edhe me u këput ato armatura që kanë 

mbetur në të, që nuk e kanë pastruar. Edhe me pastru mirë edhe me bë dezinfektimin.  

 

 

Brikena Karavidaj (LDK): Faleminderit kryesuese, përshëndetje të gjithëve, pasi që u cekën pak 

a shumë problemet e ujit, po kaloj te mbeturinat si shpejtë. A jeni në dijeni për hudhjen e 

mbeturinave në pronat e pashfrytëzueshme në Arbanë? që shkak i tyre po përhapen edhe  sëmundje 

të ndryshme sidomos gjatë verës. Edhe a keni ndonjë iniciativë apo çfarë mendoni të ndërmerrni? 

 

 

Çelë Lamaj (DSHP): Në të gjitha deponitë ilegale të cilët ju muni me i adresu në drejtorinë e 

shërbimeve publike reagojmë menjëherë. Ju lutem adresoni, mundeni vetëm me një adresë, me një 

numër kontakti të juajin ta kem apo dikuj aty të lagjes dhe ne kena me intervenu. 

 



 

Florent Ukaj (LDK): Mbasi u lidhëm tek mbeturinat. Drejtor a keni të drejtë me intervenu te lumi 

topllua? Aty hudhen shumë mbeturina, a mund ta pastroni atë pjesë?  

 

 

Çelë Lamaj (DSHP): Nëse sigurohet një pëlqim prej departamentit të ujrave në ministrinë e 

planifikimit. Me kërkesën e juaj, ne mundemi me dërgu si kërkesë ministrisë së planifikimit edhe 

me pritë kur të na kthejnë. Këtu kish mund me na ndihmu shumë Petriti me intervenu. 

 

  

Haziz Hodaj (LDK): Para se me kalu te pika tjetër e rendit të ditës, kam një kërkesë. Në ndërkohë 

mora vesh që ka ndërruar jetë njëri ndër personalitetet e shquar të qytetit të Prizrenit, një ish drejtor 

i financave, që ka lënë gjurmë edhe në jetën publike edhe në financat e qytetit. Është fjala për Esat 

Hafëzin, kërkoj një minutë heshtje. Kërkoj ndjesë se në mes të seancës, por kërkoj një minutë 

heshtje për ta nderu personalitetin e tij. 

 

 

Antigona Bytyqi (Kryesuese e Kuvendit): Për ta nderuar personalitetin e tij, kërkoj nga të gjithë 

për një minutë heshtje. Nderime! 

 

 

 

 

 

Pika e Shtatë: 

 

Informatë rreth Planit të punës së Zyrës së Prokurimit: 

 

Antigona Bytyqi (Kryesuese e Kuvendit): Ftoj z.Osmankaj që të merr fjalën dhe hapi debatin 

lidhur me këtë pikë. 

 

 

Isa Osmankaj (Udhëheqës i zyrës së Prokurimit): Përshëndetje për kryesuesen, për të gjithë 

anëtarët e kuvendit. Zyra e prokurimit punën e vet  1 vjeçare e mbështetë në planin prokurimit të 

cilin e përpilon në fillim të vitit dhe plani i prokurimit përmban të gjitha kërkesat e qytetarëve që 

janë adresuar tek drejtoritë përkatëse, e drejtoritë përkatëse e adresojnë listën te zyra e prokurimit 

e cila i përmbledh këto dhe kjo krijon planin e prokurimit të përgjithshëm për një vjet fiskal. 

Vitin e kaluar në plan të prokurimit për shkak të disa pengesave teknike, nuk ka mund me u fut 

disa projekte, ngase plani i prokurimit te e-prokurimi është ngritë në një periudhë të caktume, më 

vonë kan ardhë kërkesat të cilat teknikisht nuk kanë mund me u futë. Ndërsa sivjet jemi kujdes që 

ti përfshijmë pothuajse të gjitha projektet të cilat i kanë përpilu njësitë e kërkesës ne e qujmë, 

drejtoritë përkatëse dhe të cilat kanë ardhë tek ne. Gjithsejt është shpërnda mund të ju them se 

plani i prokurimit është shpërnda edhe si material, planin e prokurimit e keni të ngritur edhe te 

ueb-faqja e Komunës së Prizrenit, gjithashtu në ueb-faqe e keni edhe raportin e kontratave të 

nënshkruar për vitin 2022. Kështu që secili qytetar që është interesuar mund ta shkarkoj atë dhe të 



sheh përmbajtjen edhe të raportit kontratave edhe të planit të prokurimit. Mirëpo njëherë e keni  

edhe si material, unë kështu në mënyrë telegrafike, veç po i jap do shifra: 

Gjithsej projekte të planifikume janë 270. Projekte të planifikume 270 janë të gjitha ato projekte 

që kanë vlerë mbi 1 mij euro dhe që përfshinë tri fusha punë, shërbime dhe furnizime. Prap e kam 

bë një kategorizim tjetër, kam nda edhe këto: 

Projekte për furnizime janë gjithsej 65 projekte, vlera e tyre ështe 4 milion e 718.665 euro. 

Për shërbime janë 77 projekte, vlera është 5 milion e 686.910 euro. 

Për punë janë 128 projkete, vlera 11 milion e 960.763 euro. 

Domethanë vlera e përgjithshme e të gjitha projekteve: punë, furnizime dhe shërbime është 22 

milion 366.338 euro. Këto projekte janë të kategarizuar sipas vlerës, ndërsa ligji i prokurimit i 

kategorizon këto projekte në vlera të mëdha, pastaj vlera të mesme dhe vlera të vogla. 

Projektet në vlera të mëdha për shërbime janë 4, e këto projekte janë që kanë vlerë mbi 125 mij 

euro.Për furnizime janë 6 projekte, që kanë vlerë mbi 125 mij euro. Ndërsa për punë janë projekte 

të vlerës së mesme përshkak se vlera e madhe për punë është 500 mij euro, ndërsa investimet 

kapitale që janë planifikuar me u realizu sivjet janë kryesisht projekte 2 ose 3 vjeçare, e që për këtë 

vit fiskal planifikohet një vlerë më e vogël, pastaj pjesa tjetër futet në plan të prokurimit për vitin 

2024 dhe nëse ka mbetje që s’mund me u përmbyllë edhe për vitin 2025. Pra kemi projekte që 

shkojnë deri në një preiudhë 3 vjeçare, përqatë edhe projektet e investimeve kapitale janë projekte 

me vlerë të mesme deri në 500 mij euro. Kjo është një përmbledhje, qysh ju thash telegrafike, nëse 

dikush ka diçka, mundem me u përgjegj. 

 

 

 

 

 

Pika e Tetë: 

 

Informatë (Raport) rreth funksionimit të Asamblesë Komunale të Fëmijëve 

 

Sekretari i Asamblesë së fëmijëve: 

 

”Qeverisja e të Drejtave të Fëmijëve” është projekt i implementuar nga Nevo Koncepti në 

partneritet me Save the Children Kosova/o dhe financuar nga Agjencia Suedeze për Bashkëpunim 

Ndërkombëtar (Sida). Qëllimi i projektit është avokimi për të drejtat e fëmijëve dhe ngritja e 

pjesmarrjes së fëmijëve në vendimmarrje në nivel lokal gjatë hartimit të politikave dhe gjatë 

organizimit të ngjarjeve nga komuna e Prizrenit nëpërmjet krijimit të Asamblesë Komunale të 

Fëmijëve ne nivel të komunës nga 13 shkollat fillore të mesme të ulta të komunës së Prizrenit. 

 

Çfarë aktivitetesh ndodhën? 

 

1. Aktiviteti : Zgjedhjet demokratike e përfaqësuesve të këshillave të nxënësve në shkolla 

fillore në Asamblenë e Fëmijëve  

Në 13 SHFMU janë zgjedhur antarët e rinjë me anë të votave. Takimet janë mbajtur me këshillin 

e nxënësve dhe janë përzgjedhur antarët e rinje ne SHMFU “Emin Duraku”, SHFMU “Lidhja e 

Prizrenit”, SHFMU “Gani Saramati”, SHFMU “Ibrahim Fehmiu”, SHFMU “Motra Qiriazi”, 

SHFMU “Haziz Tola” SHFMU Fadil Hisari, SHFMU Nazim Kokollari Budakova, SHFMU 



Mustafa Bakiu, SHFMU Mati Logoreci, SHFMU Fatmir Berisha, SHFMU Xhevat Berisha dhe 

SHFMU Hysen Rexhepi. Numri i pjesëmarrësve në Aktivitetin : 214 Persona. 

 

2. Aktiviteti : Takime koordinuese me drejtorët e shkollave dhe akteret të tjerë relevant. 

Gjatë zgjedhjes së antarëve të rinjë janë mbajtur takimet informuese edhe me Drejtorët e shkollave, 

të gjithë Drejtorët e shkollave janë informuar për funksionimin e Asamblese Komunale të 

Fëmijëve, për aktivitetet të cilat i kemi të planifikuara në kuadër të projektit, si dhe përfaqësimin 

e fëmijëve nga shkollat e tyre në Asamblenë Komunale të Fëmijëve. Numri i pjesëmarrëve në 

Aktivitetin 13 SHFMU, 13 Persona. 

 

3.  Aktiviteti : Organizimi i Kuvendit zgjedhor të Asamblesë së Fëmijëve. 

Me datën 20.07.2022 është mbajtur Kuvendi Zgjedhor i Asamblesë Komunale të Fëmijëve, qëllimi 

i takimit ishte për zgjedhjen e kryesisë së Asamblesë Komunale të Fëmijëve, si cdo vitë edhe këtë 

vitë është zgjedhur Kryetari i Asamblesë, Nënkryetari, dhe Sekretari i Asamblesë, të cilët janë 

zgjedhur me vota të antarëve nga 13 shkollat e komunës së Prizrenit.  

 

4. Aktiviteti : Fasilitimi i mbledhjeve të rregullta të asamblesë së fëmijëve dhe hartimit te 

planit vjetor.   

Janë mbajtur gjithësej 7 Mbledhje të Rregullta me Asamblenë Komunale të Fëmijëve.Me antarët 

kemi biseduar edhe për vizitat tek institucionet ku janë përzgjedhur disa nga institucionet për të 

avokuar rreth të drejtave të tyre.  

 

5. Aktiviteti: Organizimi i takimeve të udhëheqësve të Asamblesë së Fëmijëve me akterët 

relevant. 

Kemi realizuar 7 takime me akterët relevant, për të përmirësuar dhe zbatuar ligjin për mbrojtjen e 

të Drejtave të Fëmijëve si dhe për të avokuar mbi shkeljen e të drejtave të fëmijës. Kemi mbajtur 

takime me  Drejtorin e Administratës së Komunës në Prizren, z.Edin Shehu, me  Shoqatën Down 

Sindrome Kosova, me datën 15.08.2022 në bashkpunim me OSBE dhe ISDY kemi realizuar një 

aktivitet  për shënimin e Ditën Ndërkombëtare të Rinis, kemi mbajtur nje takim me Policinë e 

Kosovës dhe  takim me Qendren e Strehimit të Grave dhe Fëmijëve. Me datën 22.11.2022 për 

nderë të Ditës Botrore të Fëmijëve, Asambleja Komunale e Fëmijëve ka organizuar manifestimin 

e Ditës Botrore të Fëmijëve në ambientin e Kuvendit Komunal, kemi mbajtur nje takim me znj. 

Nazan Shero, Prokurore e Departamentit për të mitur, në departamentin e Prokurorisë Themelore 

të komunës së Prizrenit.  

 

6. Aktiviteti : Organizimi i 5 trajnimeve per Asamblene Komunale te Femijeve.  

Me Asamblene Komunale te Femijeve kemi mbajtur 5 trajnime. Temat e trajnimeve: Orrientimi 

ne Karrier, Shendeti Riprodhues, Mendimi Kritik dhe Shprehja e Lire, Barazia Gjinore dhe Siguria 

ne Internet. Temat e trajnimeve përcaktohen me vendim të përbashkët të anëtarëve Asamblese.  

 

7. Aktiviteti: Kampanja per te Drejtat e Femijeve   

Aktiviteti Kampanja për të Drejtat e fëmijëve, ky aktivitet ka filluar në muajin Nëntor, OJQ Nevo 

Koncepti ka kontraktuar një kompani e cila ka realizuar dizajnimin e Postereve dhe matrialeve 

promovuese si: Qantë, sticker, fletore,13 postera, broshurë me scan code, të gjitha këto kanë dale 

si ide e antarëve të Asamblesë, tema e kampanjës ka qenë për nderë të Ditëve Ndërkombëtare për 

parandalimin e Abuzimit ndaj fëmijëve e cila shënohet me datën 19 Nëntor dhe Dita 



ndërkombëtare e të Drejtave të Fëmijëve me datën 20 Nëntor. Bashkë me antarët e Asamblesë 

kemi përgaditur një prezantim në power point për të mbajtur një sesion informues në 13 shkollat 

e komunës së Prizrenit, sesioni është mbajtur në 13 shkollat e komunës së Prizrenit ku kanë marrë 

pjesë këshilli I nxënëve, arsimatarë dhe psikologë të shkollave. 

 

8.Aktiviteti: Identifikimi i çështjeve për avokim nga Asambleja e Fëmijëve dhe këshillat e 

nxënësve në shkollat fillore. 

Gjatë peridhës së raportimit është mbajtur Identifikimi i çështjeve për avokim nga Asambleja e 

Fëmijëve dhe këshillat e nxënësve në shkollat fillore, takimi është mbajtur në 13 Shkollat fillore 

të mesme të ulëta. 

 

Si kontribuan këto aktivitete dhe rezultate në përmbushjen e rezultatit? 

Të gjitha keto aktivitete kanë kontribuar që fëmijët të përfitojnë nga mundesit e shtuara për tu 

organizuar dhe shprehur reth qeshtjes se avokimit dhe interesit të perbashkët në promovimin, 

avokimin, mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, fuqizimin e Asamblesë Komunale të Fëmijëve. 

Ne fund te vitit 2022 Komuna e Prizrenit, konkretishte Administrata Komunale na ka ndihmuar 

me nje financim per realizimin e Kalendareve per vitin 2023, gjithsesi  falenderojme Komunën per 

mbeshtetjen e tyre, gjithashtu ne kërkojme nga Komuna e Prizrenit, nga Kryetari i Komunes që siç 

e parashehe ligji per Mbrojtjen e Fëmijës të kemi një Koordinator për të Drejtat e Femijeve ne 

Komunen e Prizrenit, poashtu kërkojme edhe një buxhet të vogël për të na ndihmuar rreth 

aktiviteteve promovuese të Asamblesë Komunale të Femijëve.  

Uroje që kërkesat tona të miren parasysh, sinqerisht: Sekretari i Asamblese Komunale te Femijeve 

Prizren. 

 

 

 

Haziz Hodaj (LDK): Veç kam për ti uru për punën dhe angazhimin, vërtet inkurajuese por hiqne 

nga terminologjia një dy asambleja! Kuvendi, Kuvendi është! Kuvendi Komunal është ky edhe 

Kuvendi i fëmijëve është kuvendi i juaj, kështu që mos i përdorni shumë fjalët e huaja tu i pas  

tonat edhe shumë të mira, shumë të përshtatshme! 

 

 

Shukri Quni (Nisma): Faleminderit, edhe unë të përgëzoj, kështu që besoj që ndihesh kogja 

krenar që je para Kuvendit këtu, të uroj që në të ardhmen të jesh anëtarë i këtij Kuvendi, i zgjedhur 

nga populli po edhe pse jo edhe në Parlamentin e Kosovës, se këto të gjitha janë për ju për të 

ardhmen. Se ne këtu jemi kogja do të vjetër, po shpresojmë se ju do të jeni kuvendarë më të mirë 

se ne, me punë e kam fjalën, do të punoni edhe më tepër. Andaj urime edhe suksese! 

 

 

Egzona Hoxhaj (PDK): Kryesuese faleminderit për fjalën, edhe unë në emër të grupit të 

asamblistëve të Partisë Demokratike të Kosovës, veç dashtëm me e uru për prezantimin edhe për 

gjithë punën e Kuvendit të fëmijëve që po bëhet dhe pa dyshim që është një organ shumë i 

rëndësishëm  në Komunën e Prizrenit për të ardhmen sepse e tashmja po edhe e ardhmja i takon 

fëmijëve, faleminderit! 

 

 



 

 

 

 

Pika e Nëntë: 

 

Informatë rreth raportit për realizimin e Planit të veprimit për transparencë komunale për 

vitin 2022 

 

Ymer Berisha (Udhëheqës i zyrës për Informim): Atëherë të nderuar kuvendarë, e nderuar 

kryesuese zonja Antigona, i nderuar zotin nënkryetar z.Kujtim Gashi, të nderuar media, të nderuar 

të pranishëm, përfaqësues të organizatave joqeveritare dhe të tjerë. 

Normalisht që unë kam knaqësinë që të komunikoj me audiencat çfarë do që ato janë, sot vij jo me 

kërkesë për votë, për mbështetje, a diçka tjetër! vij për të raportuar në konsultë me lidershipin e 

Komunës së Prizrenit, kemi marrë vendim është për herë të parë kur njëra prej politikave publike 

që ndihet si më e ndjeshme, më sensitive çfarë është transparenca del me raport para juve.  

Domethënë unë bëj mbi 15 vite këtu, raporti i parë është ky që bëhet sot! Lidershipi i Komunës së 

Prizrenit, Shaqir Totaj, Kryetar Komune, ka kërkuar se e gjithë vendimmarrja dhe gjithë puna e të 

gjithë aktivitetet të bëhen te hapura për publikun dhe audienca të ndryshme dhe për këtë arsye jam 

këtu.  

Ju keni pranuar një raport të shkruar mbi detajet se si është realizuar plani i veprimit për 

transparencë për vitin 2022, ndërsa unë po them që e gjithë puna e Kuvendit që bëhet në këtë 

institucion e transmetohet drejtpërdrejt në televizionet lokale madje edhe në platformat sociale të 

cilat i ka Komuna në mbajte. Po ashtu vendimmarrja e Kryetarit të Komunës, e gjitha, në lartësi 

qind përqind është shqip, është në gjuhën boshnjake, është në gjuhën turke dhe e publikuar në faqe 

të Komunës së Prizrenit. Lajmi më i madh që del në drejtimin e transparencës është se vitin e 

kaluar në vitin 2022, Komuna e Prizrenit, është Komuna e parë në Republikë të Kosovës, nga 

Komunat e mëdha e vlerësuar nga institucione ose jashtë Komunës së Prizrenit, nga palë të treta. 

Informacione kemi që qëndrojmë shumë mirë në transparencë sa i përket publikimit të 

dokumenteve dhe akteve tjera të cilat nxjerrë Komuna e Prizrenit edhe nga Ministria e 

Administrimit të Pushtetit Lokal, kështu që për këtë ndihemi krenar. 

Premtimi ynë është se kjo rritje ose ky nivel i përformimit të pranueshëm nga audiencat e jashtme 

dhe të brendshme të vazhdojë edhe në vitin 2023 e tutje. Kështu që departamenti të cilin unë e 

udhëheqë, llogarit të gjithë jemi hisedarë të punës dhe aktiviteteve që realizon Komuna. Komuna 

është e të gjithë neve dhe e secilit veç e veç, madje edhe e qytetarëve. Ne meqë e kemi thirrje të 

tillë ‘komunikim me publikun dhe audiencat’, mundohemi që të jemi këshilldhënës profesional 

për të gjitha drejtoritë, madje jemi të gatshëm që të jemi këshilldhënës profesional edhe për secilin 

nga ju kuvendarë të respektuar, qoftë nga subjektet politike që vini, qoftë edhe individualisht, duke 

u munduar që të sjellim një model, partitë politike e bëjnë gara dhe e testojnë vetën para qytetarëve, 

qytetarët japin mandate ndërsa pjesa e atyre që punojnë në Komunë, duhet të ketë sjellje 

institucionale. Sjellja institucionale nënkuptonë që të jemi vetëm brenda kuadrit ligjorë dhe atë po 

mundohemi ta bëjmë më së miri ne si departament, duke e këshilluar Kryetarin e Komunës dhe ka 

pranuar këshillën tonë që ky raport të hapet edhe për të tjerët edhe për palët e interesit dhe qytetarët 

e Komunës së Prizrenit. 

Për mos me hy në detaje, unë do të jem i gatshëm që të dëgjojë nëse eventualisht ka ndonjë pyetje, 

sugjerim apo diçka tjetër nga ana e juaj. E respektoj maksimalisht dhe jetojmë arritjen së bashku 



me ju drejtë synimeve ku jemi nis. Kosova dhe Prizreni, do të dueshte qe të hyn në konkurencë me 

politikat publike evropiane, jo në konkurencë me veten tonë për arsye se humbim kohë shumë dhe 

vend numrojmë politikisht e partiakisht në secilin sektor. 

Kështu që ne po mendojmë që nga viti 2023 të hyjmë në konkurrencë me shtetet në ballkan, në 

evropë dhe në këtë mënyrë të ia mundësojmë  vendimmarrjes vendit tonë domethanë vendimmarrje 

demokratike, të hapur edhe atëherë kur nuk nuk kemi ndoshta shumë rezultate për të prezentuar, 

faleminderit shumë. 

 

 

Haziz Hodaj (LDK): Faleminderit kryesuese, unë natyrisht nuk kam dyshuar asnjëherë, as nuk 

dyshoj në hartimin e  planeve dhe projekti t’punës të Ymer Berishës dhe të ekipit të tij, mirëpo 

vazhdimisht kam thënë që nuk mvaret transparenca prej hartuesit të projektit apo prej plasimit të 

punës së Kuvendit nga Ymer Berisha, po sigurisht m’varet nga ekzekutivi. 

Sa i përket performacës, ju sigurisht që keni ngritje në krahasim me vitin e kalum për disa numra, 

po nuk është shumë për tu lavdëruar kur jemi mbas disa qyteteve e komunave të vogla. Unë kam 

një grafikon këtu të nxjerrun edhe na jemi diku në vendin e nëntë (9), po jemi pas Rahovecit po e 

zëmë, nuk i përmendi komunat tjera, pas Drenasit, pas Gjakovës, pas Gjilanit, pas Klinës, pas 

Prishtinës, pas Lipjanit e të tjera, d.m.th jemi me performancë poshtë në krahasim me kapacitetet 

që i ka Komuna e Prizrenit edhe mundësit që i ka Komuna e Prizrenit. Është mirë që keni fillu me 

u përmirësu edhe jeni avancu në grafikon, po do të ishte mirë që Komuna e Prizrenit me pri për 

shumë gjana, por natyrisht edhe për transparencë edhe për performancë, faleminderit! 

 

 

Ymer Berisha(Udhëheqës i zyrës për Informim) : Replikë! Haziz po e shfrytëzojmë të drejtën. 

Veç ta kuptojmë: performanca e bën Qeveria e Republikës së Kosovës edhe me donatorë, Demosi 

Zvicerran është edhe Usaidi Amerikan që japin fonde. Problemi i Komunës së Prizrenit është: 

‘duhet buxheti të shpenzohet në lartësinë 75%  minimumi’, që ne nuk e kemi kap. E domethënë 

nuk varet nga kjo departamenti. Edhe duhet raporti i auditorit të jashtëm të jetë i kualifikuar, dmth 

kemi dy, dy dilema të mëdhaja që edhe në 23, me më pyet mua a do të mundemi me bë? do të 

presim, të shohim për arsye se ka sfida të veta. Ndërsa sa i përket punës së Kuvendit, këtu jemi 

totalisht të hapur edhe me audiencë, mediat lokale edhe me platformat. Sa i përket vendimmarrjes 

së ezekutivit, jemi krejtësisht transparencë edhe të hapur edhe aty ku ka shkarje në momente të 

caktuara. Dy dikastere i kemi ma problem: prokurimi meqë menaxhon bizneset edhe e dini ju, një 

biznes fiton edhe ata tjerët humbin edhe ata ndahen të pakënaqur. Edhe burimet njerëzore kur hapet 

një konkurs, për fat të keq për një vend pune kemi më shumë se tri katërdhjetë oferta ose kërkesa. 

Edhe më të mirën me mujt me e bë, njëri gëzohet, 30 tjerë kanë mendim negativ për atë politikë 

publike edhe është e vështirë me u arritë besimi. Por ne jemi tu mundu me këshillu edhe prokurimin 

edhe burimet njerëzore, aty e kam shenu në raport, marrin këshillën e duhur nëse kanë apliku 100, 

100 të dalin e të publikohen, kush ka aplikuar madje edhe dokumentet e tyre që qiten. Ne kemi 

kërkuar, e kemi këshilluar burimet njerëzore që edhe të inqizohet i tërë procesit! Tash a do ta bëjnë 

ata apo nuk do ta bëjnë? Është zgjedhja e tyre. Ose prokurimi, të gjitha palët të cilat janë të 

involvuara, le të jenë prezente edhe fizikisht, pa të drejtë fjale se e pengojnë procesin. Po tash a do 

të mundemi me i mbërri këto, mbetet me u pa. Edhe në herën e kaluar ju thashë, kjo pika e dytë 

‘pyetje përgjigje’, jemi tu u mundu dhe jemi shumë afër me qëtash procesmbajtësen e kemi të 

përcaktuar, krejt këto pyetjet e juaja edhe përgjigjet e drejtorëve do të publikohen në web-faqe dhe 

do të kenë mundësi me u qasë të të gjithë qytetarët. Por çka është me rëndësi e lidershipi, është 



zoti Hodaj, unë me të vërtetë e komplimentojë në këtë rast kryetarin Totaj, për arsye se kur i kemi 

thanë: ‘a dalim me raport për transparencë’ dhe ju e dini se transparenca është një prej sfidave më 

të mëdhaja në një pushtet më demokratik. Ai nuk e ndaloj, ka mujt me thanë jo, mirëpo la të hapur. 

Jo vetëm këtë por secilën politike publike ai ta shtyej përpara dhe ne po mundohemi ta bëjmë më 

të mirën bashkë me Kuvendin, bashkë me Komunën, por unë prapë po them, do doja që ju në 

Kuvend, mos me i pa shumë politikisht kur vini në Komunë këtu! Kërkesat e qytetarëve mund të 

jen të mëdhaja edhe ju jeni përfaqësues të tyre, mirëpo tani ka edhe një kriter që ajo kërkesë duhet 

të hynë në ligj, duhet të jetë brenda ligjit, brenda udhëzimeve edhe në minutën që ne e shtijmë në 

ligj, dikush ka me u tërheq diçka edhe në këtë drejtim po mundohemi me e pru një frymë të re të 

komunikimit, po që shkon për llogari të qytetarëve dhe jo shumë të individëve, falemnderit! 

 

 

Islam Thaqi (LVV): Kështu, z.Berisha, më intereson një çështje te kërkesat në formë digjitale. A 

ju ka mësuar qytetarëve... a ka Komuna kapacitet që kërkesat që vijnë në formë digjitale në të 

gjitha të marrin përgjigje?? Nuk ka të bëjë për fushat e caktuara, e kam fjalën për këto që i 

përmendet ju, d.m.th nuk ka të bëjë me punësimin apo me prokurimin por është çështja për ngritjen 

e çështjeve të caktuara, a ka kapacitete për momentin që të bëhet përgjigjja në kohë adekuate? 

 

 

Ymer Berisha (Udhëheqës i zyrës për Informim): Zoti Thaçi, ju jeni domethënë edhe në pozitën 

e drejtorit keni qenë këtu dhe e dini. Ne e kemi një numër telefoni ku qytetarët i paraqesin ankesat, 

unë po jap emrin dhe mbiemrin: Adelinë Hoxhaj është një zyrtare e cila në telefon prej orës 8 deri 

në orën 4 i pranon të gjitha.  

Kam këtë letërkëmbimin, që nëse një qytetar thotë rruga, kanalizimi, ndriçimi e të tjera problemet 

që i ka, në fund të ditës secilës ditë, ajo e adreson qatë kërkesë në drejtorinë e caktuar edhe cc më 

mban të informuar mua, këtë mund t’ua dëshmoj kur të keni dëshirë domethanë nëse vini në zyre. 

Thjesht jemi duke u mundur me bë maksimumin për me bë, mirëpo autoriteti jonë Islam mbaron 

aty, ti vetë ke qenë drejtor, unë kam adresohet edhe kërkesa për çasje në dokumente, e tjera tjera. 

Nëse vullneti i yt ka qenë me brenda 7 ditëve me dhënë përgjigjen, nuk u ndal tek ne. Nëse vullneti 

i drejtorit mund të eskivojë, çfarë mundësie kemi ma të madhe? Pastaj ajo kalon në nivel kryetari, 

tani edhe në këtë drejtim, po unë po e bi një mendim të kryetarit, nënkryetarit, kryesueses këtu,  

kemi biseduar, kemi analizuar: qytetari është sovran për ne edhe tash lidershipi e mbyllë me këtë. 

Kapacitet tona sa do të mujnë më i bë? tash kemi me u pa rrugës, gjatë viteve në vijim. Por po 

them, të gjitha kërkesat shkojnë në adresën e caktuar, tani kthimin ka momente kur jemi të vonuar, 

qe kemi këtu edhe palë tjera edhe nga ju që mund të vije ndonjë kërkesë. E raportojnë në janar të 

këtij viti, kemi 5 lëndë që na kanë shkuar në agjencinë për informim dhe privatësi dhe ata me na i 

zgjidh ne!! Totalisht i hapur po bëhem, i kemi pas 7 ditë afat, ka zyre që nuk e kanë shfrytëzu 

kthimin e përgjegjes, është ankuar pala, ka shku në Aipyk,  na ka ardhë dhe jemi detyru me u 

përgjigj, tash kërkesa jonë është që asnjë lëndë me mujt mos me leju me shku në drejtim të 

agjensisë. A do ta bëjmë? nuk premtoj, se se di, s’mvaret prej neve. Por sa na përket ne për me 

marr informacionin nga qytetarët prej orës 8 deri në 16:00, kemi persona përgjegjës të cilët janë të 

punësuar për këtë komunikimin edhe unë jam falënderues prap, se unë jam idhtarë i komunikimit, 

në të mirë e në të keq, s’ka të keqe. Kryetari i ka pranu këto, dojmë me komuniku me qytetarët dhe 

të gjitha audiencat dhe kjo është një argument i fuqishëm për një udhëheqje komunale ose 

udhëheqjr çfaredo që ajo do të jetë.  



Nëse eventualisht keni me hasë ndonjë send, që nuk po shkon sipas vlerësimeve që ju mund ti 

vlerësoni që janë ligjore, jemi të hapur prap me bisedu, jam i hapur në zyre me ju mirëpritë të 

gjithëve edhe kam kënaqësi kur ne ju shërbejmë qytetarëve, si në instancë të fundit para se me 

kanë të zgjedhur, jemi qytetarë edhe unë me fëmijët e mij kur dal në shadërvan kam qejfë me pasë 

krejt audiencën me përshëndetje të mirë, pastaj politika është politikë ose puna është punë, kështu 

që ta ndërtojmë qetë nivel të komunikimit, megjithatë faleminderit shumë për pyetjen. 

 

 

 

 

Pika e Dhjetë: 

 

Raporti i Këshillit për fshatin Zym i Hasit për periudhën 2018-2022. 

 

 

Shtjefën Dulaj (Ish Kryetar i këshillit të fshatit Zym i Hasit): 

Faleminderit zonja kryesuese, për mundësinë që më dhatë të informoj këtë Kuvend dhe opinionin 

në përgjithësi, lidhur me punën që e kemi bërë 4 vjeçare, të këshillit për mbrojtjen dhe ruajtjen e 

trashëgimisë kulturore dhe hisotrike të fshatit Zym të Hasit. Nderimet e mija nënkryetar, drejtorë, 

të gjithë ju kuvendarë. Para së gjithash masi po më duket mendja që unë jam më i madhi, po 

mendoj më i moqmi, kam një porosi që gjithë punën, krejt me bë me harmoni, me dashuni, jo me 

dhunë dhe as me urrejtje sepse mjaft i kemi pasur me shekuj ato sene.   

Tani më duket jemi gati në pikën e fundit, më kujtohet sikur isha mësues i matematikës, u duke 

me tregu ndonjë enigmë matematikore, për me kriju pak atmosferë që me ndëgju nxënëxit, dhe 

shpesh herë ju thosha: me i pasë 5 qiri të nderzur, 3 me i shymë sa mbesin? Njëri 2, tjetri 3... me 

të vërtetë mbesin 3 se këta digjen. Ju faleminderit! 

Tani po filloj këtu, nja 3 faqe të vogla janë. 

Rezime e shkurtër mbi realizimin e programit, planifikimit të Planit të Punës suksesivisht për gjdo 

vite si dhe raportt që pasqyrojnë punën konkrete të Këshillit për Mbrojtjen dhe Ruajtjen e 

Trashëgimisë Kulturo e Historike të Zymit në Has. 

Në fillim të mandatit të Këshillit pas 4 Prill 2018 me ç'rast u konstitua dhe u zgjodh kryetari. 

Këshilli grumbulloj materiale ligjore, literaturen nga studiuesit vendor dhe jashtë dhe figurat e 

njohura që rrëfenin për Trashëgimin Kulturo dhe Hsitorike të këtyre trevave. Kështu Këshilli 

pregaditi në forme të shkruar dhe hartoj këto: 

l.Historiati i shkutër mbi ardhjen dhe vendosjen e kësaj popullate në këto treva, levizjet dhe 

demografia e tyre dhe pozita gjeografike dhe gjeologjike e terenit në këto fshatra. 

2.Hartimi i programit të punës afategjate të K.M.R e T.K.H, përmbajtja e të cilit program rrjedh 

nga ligjet, literatura e theksuar më lartë e që kanë të bëjnë me zhvillimet politike, ekonomike 

kulturo arsimore ndër shekuj prej vendosjes dhe gjerë më tani të kësaj popullate si dhe 

3.Hanimi i Palnit Vjetor të Punës i cili përmban temat kyqe që duhet trajtuar nga Këshilli për gjdo 

muaj dhe bashkepunimi me lnstitucionet dhe Organet Gjegjese lokale të Kuvendit Komunal 

Prizren dhe të R.Kosovës.  

Në Plan të Këshillit janë përfshir 72 pika brenda një viti, apo në total për katër vite 283 pika të 

rendit të ditës të cilat janë trajtuar krejtësisht me program dhe plan të paraparë të punës së Këshillit 

dhe që për këtë veprimtari janë mbajtur rregullisht procesverbale dhe në bazë të konsultimeve kemi 



bërë 70 kërkesa, njoftime, informata në forma të shkruar dhe kontakteve në formë delegacioni me 

të gjitha strukturat gjegjese të nivelit lokal, komunal dhe ministror të R.Kosoves. 

Gjithashtu në fillim të punës së Këshillit, jemi marrur me identifikimin e objekteve të trashëgimis 

kulturo-historike dhe kemi hartuar listen emrore të këtyre objekteve, që i takojnë trashegimisë 

kulturo-historike të përmendoreve, kulteve, shtatoreve, objekteve shëpi-shkolla, objekteve të 

kulturës, shtepive përkujtimore, pojatave malore, burimeve ujore dhe deri te flora dhe fauna. 

Me këtë listë është njoftuar Këshilli Rajonal për T.H me seli në Prizren dhe Ministria për 

Trashëgimi e R.Kosovës si dhe Komisioni për Trashëgimi pranë Kuvendit të Kosovës. 

Nga 35 objekte që i kemi shënuar, Ministria e R.K dega për Trashëgimi, i ka aprovuar këto objekte 

dhe tani përtani dhe ka lëshuar vendim që ato duhet të ruhen, rindërtohen dhe konservohen sepse 

janë me interes kulturo-historik dhe kombëtar. Këto objekte janë: Shtëpia-Shkollë e Gegë Nokajve 

në Zym, Shtëpia-Shkollë e Zabitëve, Shtëpia Përkujtimore e Katarina Josipi në Zym dhe Murana 

e At Shtjefën Gjeqovit ne Fshatin Karashengjergj. 

Pas identifikimit të të gjitha objekteve që mendojmë së kanë të bëjnë me Trashëgimin Kulturo-

Historike dhe Turistike në këto treva, vizituam në vendndodhje këto objekte dhe konstatuam 

gjendjen faktike, ekzistuese të tyre. Këto objekte i klasifikuam sipas natyrës së tyre dhe qëllimeve 

që ato janë, e që i takojnë lemisë për Trashëgimin Kulturo-Historike. 

Klasifikimi: 

Objektet ekzistuese në lëmin e arsimit dhe edukimit të vendeve ku u mbajtë mesimi dhe edukimi, 

pra objektet me tempuj fetar, objektet shtëpi-shkolla në shtëpitë private dhe ndërtesat shkollore 

publike para luftës së parë botërore, para luftës së dytë botërore ndër shekuj e gjerë më sot. 

Objektet ekzistuese të kulturës gjatë përgjatë kohës, Përmendoret dhe Shtatoret e Heronjëve 

Kombëtar, Dëshmorët e luftës si dhe Përmendoret e figurave të shquara që kanë të bëjnë me fjalën 

e shkuar si dhe artistet tjerë në këto treva. 

Në temen e Etnografisë dhe Muzikologjisë, identifikuam të gjitha veshjet kombëtare në këto treva, 

të gjitha llojet e veshjes sipas gjinis dhe moshës, që përdoreshin dikur edhe sot e kësaj dite dhe të 

gjitha objektet dhe mjetet e punës dhe materialin për thurjen e ketyre veshjeve, e të cilat paraqesin 

një manifaktur të mirëfilltë për prerjen, thurjen dhe qepjen e këtyre veshjeve. Ndërsa në lëmin e 

muzikologjisë, evidentuam persona që kënduan në formë korale, grupe dhe individuale e qe 

kultivuan këngën e mirëfilltë shqipe në tempuj fetar, në festivale, koncerte, ahengje dhe dasma 

ndër shekuj, i shenuam të gjitha muzeumet publike dhe private në këto treva, dy private dhe tri 

publike. 

I shenuam të gjitha klubet, grupet folklorike dhe Shkatë  të cilat ekzistuan dhe janë aktive edhe sot 

e kësaj dite, me pjesëmarrje të tyre në revista, festivale brenda dhe jashtë Kosovës; 

Evidentuam gjendjen e Florës dhe Faunës në këto treva, i morrëm në evidencë të gjitha kafshët 

shtëpiake dhe të egra të cilat ishin bazë për ushqim dhe jetën e banorëve, si dhe të gjitha pemet 

dhe drujtë që kultivoheshin ndër shekuj e gjerë më sot. Hasem në pemë të buta dhe të egra, që i 

përkasin qysh kohës Iliro-Dardane. Këto pemë kanë vitamina dhe janë të ushqyeshme dhe të 

nevojshme për shëndetin e njeriut. Në këtë lëmi, zbuluam një diverzitet të tërë të bimëve drunore 

dhe barishtore, të cilat janë mjekuse dhe përdoren për shëndetin e njeriut. 

Në kuadër të bashkëpunimit me lnstitucionet vendore dhe më gjerë, të bashkëpunimit me këshillat 

dhe banorët e këtyre trevave, u morëm me gjendjen e infrastrukurës rrugore, banesore dhe 

gastronomike dhe krijuam ca rregulla të cilat iu përmbajtën me rastin e ndërtimit, për të cilat nga 

ky Këshill, iu dhanë pëlqimet për ndërtim sepse ato nuk binin ndesh me Trashëgimin Kulturo-

Historike të kësaj ane. 

Pas vizitave të drejtëpërderjta në këto objekte konstatuam: 



1.Se disa prej tyre janë plotesisht të shkatërruara, kanë mbetur vetem gërmadhat në themele. 

2.Se disa janë në gjendje deri diku të mirë e që duhet të ruhen si të tilla, riparohen, rindërtohen dhe 

konservohen, 

3.Se disa objekte duhet të përtrihen sepse kanë rëndesi të veçantë për këto treva dhe më gjërë 

kulturo-historike. 

Në saje të këtyre, Këshilli në bashkëpunim me banorët, organet dhe institucionet relevante dhe me 

ekspertë dhe profesionisë për këto lëmi, hartoj projekte dhe projekte bazike me paramatje dhe 

parallogari, të cilat bashkë me kërkesat ia dërguam K.K Prizren (Drejtorive përkatëse) dhe 

Ministrive gjegjëse të R.Kosovës për realizim. 

Me ndihmen e këtyre kërkesave dhe delegacioneve të drejtëpërdrejta, realizuam disa projekte që 

pasurojnë Trashëgimin Kulturo-Historike dhe përmirsojë jetën e banorëve të këtyre trevave. 

Me vetë kontribut të fshatarëve u realizuan disa projekte, ndërsa me bashkëpunim me mjetet 

private dhe publike u realizuan poashtu disa projekte. 

Me mjetet krejtësisht private gjatë këtyre katër vjetëve u realizuan: 

l. Pojata bashkë me qeshmen afër Liqenit të Zymit, pikë atrakive turistike, 

2.Tempulli i Kishës në afërsi të Kishës së Shën Gjergjit me akitektur tipike në shekullin e I të 

krishterimit. 

3. Ndërtimi i Shtatores së Shën Terezës dhe ambientit për rreth, 

4.Shtatorja dhe bazamentit të saj kushtuar Gjergj Katriotit-Skenderbeut për 550 Vjetorit. 

5.Murana e At Shtjefën Gjeqovit-renovimi objektit nën përkujdejse-mbrojte të shtetit. 

6.Objeki Privat Muzeal "Bujtina Nora" në Zym. 

T.Objekti E.K.G në përfundim e sipër te Mulliri me Erë dhe vetë ndërtimi i Mullirit në formë 

improvizimi afër këtij hoteli. 

Ndërsa objektet e infrastrukturës me mjete pjesëmarese të bashkë atdhetarëve janë ndërtuar dhe 

janë në ndërtim këto:Rruga Zym-Bregdri e asfaltuar dhe përfunduar, staza këmbësore e kubizuar 

për skaj të magjistrales Zym-Karashëngjergj, riasfaltimi i rrugës Zym-Karashengjergji dhe 

vazhdimi i të njejtës për hapje dhe riasfaltim gjatë në Fshatin Dedaj-Lugisht të Hasit, shëtitorja e 

hapur për rreth e qark të Fshatrave Zym-Karashëngjergj, me gjatësi prej 8 km, e cila rrugë ka 

mbetur vetëm 1.5km e pa hapur dhe përfunduar. Projekti detal për Shtëpi-Shkollë ë Zabiteve në 

Zym, fillimi i rindënimit, adaptimit dhe konservimit të Shtëpis së Gegë Nokve në Zym, kubizimi 

i rrugës në tërsi të lagjes së Berishës, ndertimi i rrjetës së kanalizimit në Fshatin Zym. Të gjitha 

këto punë u bënë në bashkëpunim që të krijojmë infrastruktur më moderne për përmirsimin e 

kushteve jetësore të fshatarëve dhe të kopshteve për vizita të vizitorëve brenda dhe jashtë Kosovës, 

si turistë që do ti vizitojnë objektet e trashëgimis kulturo-historike të këtyre trevave. 

Të gjitha këto objeke në saje të vetë kontributit të bashkëatdhetarëve, e mundësuan thithjen e 

mjeteve publike për realizim të projekteve, në të cilat në disa u kryen punimet 9O%, disa 50% e 

disa 30% . Në vazhdimi për kryerjen e punimeve dhe për përfundimin e tyre në tërsi do të bëhet 

brenda dy viteve të cilat janë të parapara me programin dhe planin akcional për egzekutim të të 

njejtave nga qeverisja Iokale, Kryetarit dhe timit të tijë të K.K Prizren. 

Për punën në tërsi sipas viteve të Këshillit, u hartuan raporte të punëve njëvjeçare suksesivisht dhe 

pas miratimit të tyre u njoftuan instancat relevante të Fshatit Zym, K.K Prizren dhe Ministrisë  

gjegjëse të Republikës së Kosovës. Me të gjitha materialet që karakterizojnë punën dhe aktivitetin 

e Këshillit për Trashëgimi Kulturo-Historike në Zym, në forme të shkruar u njoftuan dhe dërguan 

penonalisht Zyrës së Personelit të Kryetarit në K.K Prizren, Ministrisë së Financave, Ministris për 

Rini, Kultur dhe Sport dega në Prizren dhe Komisionit për Trashëgimi Kulturo-Historike pranë 

Parlamentit të Republikës së Kosovës. 



Të gjitha këshillimet, udhezimet dhe investimet financiare nga bashkësit e interesit të përmendura 

më lartë, e që mundësuan realizimin e punëve dhe detyrat e punës së këtij Këshilli, u jemi 

mirënjohës kësaj Qeverie Qëndrore dhe Qeverive të mëparshme, kësaj Qeverisje Lokale dhe 

Qeverive të mëparshme të K.K Prizren. 

Punën e Këshillit e vështirësoj pandemia covid-19, e cila pothuajse dy vite, por në saje të 

vetëmohimit të Këshillit dhe bashkëpunimit në mënyra të ndryshme, u bë zhvillimi i Planit të 

Punës të paraparë për çdo vite veç e veç në tërsi. Ju faleminderit! 

 

 

Haziz Hodaj (LDK): Pyetje nuk kam, si anëtarë i Kuvendit, dua ta përgëzoj profesorin, se e kam 

pas edhe profesor të matematikës që e përmendi në Gjimnaz profesori Shtjefën Dulaj. E përgëzoj 

për punën, me shumë pedantëri që e ka bë gjatë këtyre viteve, gjatë mandatit të kaluar. Për 

identifikimin, për hulumtimin, për të gjitha punët që i përmendi në raportin 4 vjeçar, se realisht ky 

ka qenë raport 4 vjeçar edhe pse komisioni ka kërkuar çdo vit edhe i ka raportuar me rregull në 

administratë. Nuk e ka paraparë Kuvendi me dhënë raport, kështu që për herë të parë po jep raport 

4 vjeçar. Kështu që dua ta përgëzoj për punën me shumë delikatesë, me shumë pedantëri që e ka 

bë. Uroj që edhe komisioni që është zgjedhë tash, që indikacionet janë shumë jo favorizuese sepse 

‘jo kanë paralajmëru dorëheqje’, nuk janë të kënaqur shumë me statusin e tyre, por uroj që të 

vazhdohet puna që e ka nis profesori dhe e ka bë me shumë vullnet, faleminderit shumë! 

 

Antigona Bytyqi (Kryesuese e Kuvendit): Faleminderit z.Hodaj, faleminderit profesor, ju 

falendëroj të gjitha juve anëtarë të kuvendit për pjesëmarrje dhe mirë u pafshim në mbledhjen e 

radhës. 

 

Pjesë përbërëse e këtij procesverbali-transkripti është edhe video-incizimi i kësaj mbledhjeje. 

https://www.youtube.com/watch?v=xu1LVlY0n8I – pjesa e parë 

https://www.youtube.com/watch?v=qN1SJ9aDpT0 – pjesa e dytë 

 

 

 

         Kryesuesja e Kuvendit 

              Antigona Bytyqi 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xu1LVlY0n8I
https://www.youtube.com/watch?v=qN1SJ9aDpT0


 

P R O C E S V E R B A L I 

 

 

Nga mbledhja e Solemne e Kuvendit të Komunës, mbajtur më 05.03.2023, duke filluar 

nga ora 10:00, në Kuvendin e Komunës së Prizrenit. 

 

Ftesa për këtë mbledhje ishte për nder të 25 vjetorit të Epopesë së UÇK-së. 

 

Mbledhjen e filloi dhe e kryesoi Kryesuesja e Kuvendit të Komunës, znj. Antigona Bytyqi. 

 

 

 

Antigona Bytyqi (Kryesuese e Kuvendit): Shumë të nderuara familje të dëshmorëve, të nderuar 

invalid e veteran të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, përfaqësues të organizatave të dalura nga 

lufta. I nderuar kryetari i Komunës zt. Shaqir Totaj, zt. Nënkryetar, Kujtim Gashi, të nderuar 

anëtar të kuvendit, zv. Kryesues, të nderuar përfaqësues të FSK-së, Z. Parallangaj, përfaqësues i 

policisë, toger Safet Hoxhaj, drejtor i Policisë Kufitare z. Nexhmedin Krasniqi, i nderuar 

Kryetari i pare i Komunës së Prizrenit, z. Kadri Kryeziu, përfaqësues nga QRTK-ja, përfaqësues 

të bizneseve, shoqërisë civile, media dhe të nderuar të pranishëm, mire se keni ardhur në Seancën 

Solemne të Kuvendit të Komunës së Prizrenit, në nderim të 25 vjetorit të Epopesë së Ushtrisë 

Çlirimtare të Kosovës, Datat e marsit 5,6 dhe 7 janë data të krenarisë tonë kombëtare, data që na 

kujtojnë luftën e shenjtë të lavdishme të UÇK-së, sakrificën sublime të familjes Jashari dhe të 

komandantit legjendar Adem Jashari. Muaji mars mbetet muaji i kthesave të mëdha për 

shqiptarët dhe Epopeja e UÇK-së, ngjarja më e ndritur e historisë së Kosovës, pasi ajo me luftën 

e saj vuri themelet e lirsë sonë dhe i dhanë jetë ëndrrës që me shekuj e pritëm pavarësinë e vendit 

tone. Mirëpo duke mos harruar kurrë historinë, ngjarjet, dhimbejt, të vërtetat e periudhës së luftës 

dhe duke pasur respektin dhe mirënjohjen për të rënët dhe të gjallët që i dolën zot këtij vendi. 

Përulje përjetë dhe lavdi për Adem Jasharin, familjen e tij dhe për të gjithë dëshmorët e kombit të 

Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, identitetit të lirisë dhe pavarësisë së Kosovës, ju faleminderit.  

Me rastin e këtyre datave shumë të rëndësishme dhe me vlerë, fjalën në vazhdim do ta kenë 

përfaqësuesit e subjekteve politike.  

 

 

Karanfil Haxhillari (LVV): Faleminderit e nderuara Kryesuese, i nderuar Kryetar i Komunës, 

ekzekutiv, koleg kuvendar, shumë të çmuara shoqata të dalura nga lufta, Ushtria e Kosovës, 

Policia e Kosovës, ish kryetar i parë i Komunës së Prizrenit z. Kryeziu, gjenerali i luftës së UÇK-

së, z. Bislim Zyrapi, qytetar të dashur të prizrenit. sot, kujtojmë ditën e fillimit të fundit të 

pushtimit gati një shekullor të Serbisë, krismat që filluan me Epopenë të Jasharajve, u shëndrruan 

në Epope të UÇK-së, dhe ndezën flakën e çlirimit. Marsi i vitit 1998, shënon kthesën e madhe të 

historisë popullore të përpjekjes së popullit të Kosovës për liri, në këtë ditë fryma e lirisë që nisi 

në Prekaz, në familjen Jashari u bartë gjithandej nëpërmjet Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. në 

këtë ditë që është vetëm njëra prej disave të tilla, por do të ndezë në historinë tone edhe në shekuj 

të tërë, familja Jashari në Prekaz u ndodh nën rrethimin e forcave të regjimit gjenocid serb. 

Rrethime të tilla kjo familje kishte përjetuar edhe me 30 dhjetor të 91, 22 janar të 98, dhe në fund 

edhe me 5,6 dhe 7 mars të vitit 1998. Në të tre rrethimet rezistenca e familjes Jashari në krye me 



bacën Shaban, Hamzën dhe komandantin legjendar Adem Jasharin, nuk ishte përpjekje thjeshtë 

për mbrojtjen e pragut të shtëpisë së tyre, ata bashkë u vunë në mbrojtje të pragut të Kosovës, 

shtëpisë tone të përbashkët për të cilën u flijuam. Në tri ditët e Epopesë ata u heroizuan dhe si të 

tillë, pra heronjë të kombit do të mbetet për sa të jetë Kosova, ata u vunë në mbrojtje të dinjitetit 

të lirisë dhe të së drejtës për shtet. Prandaj sot në këtë ditë përulemi para veprave të tyre heroike. 

Me 5,6 dhe 7 mars të vitit 98 rezistenca e familjes Jashari, ishte një thirrje për mobilizim të të 

gjithë popullit për ti dhënë fund robërisë, për të kthyer dinjitetin në vend dhe për të dërguar 

mesazhin se liria nuk ka çmim. Ky sakrifikim epik i familjes Jashari, u bë guri themeltar i lirisë 

dhe shtetit tone. Të nderuar të pranishëm rezistenca dhe sakrifica sublime e familjes Jashari, 

ishin dhe janë idealet për ta mbojtur lirinë dhe të drejtën për të jetuar në shtet sovran, këtë e bëri 

familja Jashari nën guzimin jo vetëm të familjarit por edhe të komandantit të ushtrisë tone dhe të 

legjendarit Adem Jashari. Faleminderit komandant, faleminderit familja Jashari, faleminderit 

ushtrisë sonë çlirimtare të cilët vulosën fatin tone si popull dhe si shtet, ju faleminderit.  

 

 

Adrit Krasniqi (PDK): të nderuara familje të dëshmorëve, të nderuar invalid dhe veteran të 

luftës, i nderuar general Bislim Zyrapi, të nderuar përfaqësues të bashkësive fetare, i nderuar 

Kryetar i Komunës, Nënkryetar, koleg kuvendar, media, të nderuar përfaqësues të Policisë së 

Kosovës, i nderuar Perfekti i parë i Komunës z. Kryeziu, të nderuar përfaqësues të FSK-së 

trashëgimtar të UÇK-së. Liria ndërtohet me jetë, ndërtohet me gjak, ndërtohet em dëshmorë, 

kurse dëshmorët janë nderi dhe krenaria e popullit tone martir, e atij populli që synon ta fitoj 

larine shekuj me radhë dhe që don e din ta ndërtoj lirinë. Epopeja historike e 5, 6 dhe 7 marsit 

pos dhimbjes na mësoj edhe këto portretizime, e mbyllin një kaptinë të dhimbshme të shqiptarve 

të Kosovës dhe filloi një etapë të re, e ktheu dinjitetin pothuajse të përbuzur, na qartësoi më 

shumë se kurrë pozicionin e shqiptarëve në raport me Serbinë, krijoi rrethana politike e 

diplomatike më të favorshme për Kosovën në Ballkan, Evropë dhe në Amerikë. Ruajti 

koherencën e veprimeve duke ju përshtatur rrethanave në Kosovë dhe në fund shënoi ngjarjen 

më të rëndësishme të shekullit 20 dhe fundin e regjimit gjakatar serb. Nga kjo sintagmë që është 

më shumë se një refren ne do të ecim duke portretizuar figurën e Jasharajve që është 

emblematike dhe figure gjenerale e historisë të kombit mbarë kombëtar shqiptare. Nga ky 

refleksion jasharrët paraqesin në mënyrë emblematike historinë më të re të Kosovës. Lavdi 

dëshmorëve të kombit, lavdi të gjithë atyre që dhanë jetën për liri dhe pavarësi .   

 

 

Florent Ukaj (LDK): faleminderit, e nderuara Kryesuese e Kuvendit të Komunës, i nderuar 

Kryetar i Komunës, të nderuara organizata të dalura nga lufta dhe ju familje të dëshmorëve, të 

nderuar përfaqësues të Policisë së Kosovës, të nderuar përfaqësues të Forcës të Sigurisë së 

Kosovës, të nderuar pjesëmarrës. Ç’do vit në këtë muaj, në këtë ditë Epopeja e UÇK-së, na 

bashkon të përkujtojmë dhe nderojmë sakrificën sublime të të gjithë atyre që dhanë jetën për 

shtetin, për lirinë dhe për pavarësinë dhe paqen. Gjithashtu, kujtojmë sakrificën e të gjithë 

brezave që me idealin e tyre I dhanë jetën dhe shpirtin pavarësisë ton. Sot, falë sakrificës së tyre 

ne po punojmë në ndërtimin e shtetit demokratik, shtetin e së drejtës për të gjithë qytetarët në 

mënyrë të barabartë dhe në harmoni me të gjithë. Sot, ne kujtojmë dhe e kemi obligim për të mos 

e harruar kurrë historinë tone të lavdishme, luftën e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, komandantin 

legjendar Adem Jasharin, familjen e tij dhe të gjithë atyre që dhanë jetën për Kosovën e lire. Sot, 

si asnjëherë më parë duhet ta ndjekim rrugën e Presidentit Historik doctorr Ibrahim Rugova, i cili 



me menqurinë e tij punoi dhe loboi shumë që ne sot kemi shumë miq të fuqishëm e që ndihma e 

tyre ishte e veçantë për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Sot, ne gëzojmë lirinë dhe pavarësinë,  

por rruga deri në arritjen e synimeve tona nuk ishte aspak e lehtë, sot duhet ta kemi synim edhe 

obligim ruajtjen e shtetit tone Republikën e Kosovës, vendit tone duhet ti krijojmë një të ardhme 

të qëndrueshme, një Kosovë stabile që do të mbetet rrëfim suksesi e përbashkët dhe një vlerë për 

brezat tanë. Ky ishte amaneti i të gjithë brezave që sakrifikuan për të sotmen tonë dhe këtë 

amanet ja kemi borgj Kosovës, lavdi.   

 

 

Agim Muqaj (AAK): Përshëndetje kryetar z. Totaj, Kryesuese Antigona Bytyqi, ekzekutiv i 

nderuar, përshëndetje i nderuar kryetari i parë i Komunës së Prizrenit z. Kryeziu, përshëndetje 

FSK-së, përshëndetje Policisë së Kosovës, përshëndetje i nderuari general Zyrapi, përfaqësues të 

shoqatave të dalura nga lufta, media, qytetar të nderuar. Epopeja e UÇK-së, është ngjarja më e 

ndritur e historisë tone kombëtare, sot e 25 vite më parë ajo i bashkoi të gjithë qytetarët kudo që 

ishin në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni, Preshevë, Mal të Zi dhe diasporë. Datat 5,6 dhe 7 mars e 

rikthejnë vëmendjen e gjithë kombit shqiptar nga Prekazi legjendar e ne përjetësisht do të 

nderojmë heroizmin e komandantit legjendar Adem Jashari, sakrificën e familjes jasharri dhe të 

gjithë dëshmorëve e martirëve që ranë në altarin e lirisë. Të gjitha këto sakrifica u bënë për të 

vetmen gjë, që të ndërtojmë ushtrinë dhe shërbimin policor të Kosovës që janë dy institucionet 

më kredibile në Kosovë e të cilat janë të respektuara brenda dhe jashtë vendit. Nderime të gjithë 

veteranëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, familjeve të dëshmorëve indavidëve të luftës që 

dhanë ç’do gjë për ta krijuar ne një shtet sa më të qëndrueshëm dhe ta bëjmë këtë shtet sa më të 

fuqishëm të njohur në mënyrë ndërkombëtare, ju faleminderit.   

 

 

Ertan Simitçi (YHTP): faleminderit Kryesuese, i nderuari kryetar, e nderuara kryesuese të 

nderuar anëtar të kuvendit, drejtorë, përfaqësues të dalura nga lufta, përfaqësues të institucioneve 

publike, mysafirët, të gjithë përfaqësuesit e mediave dhe qytetarë të komunës së Prizrenit. unë do 

të vazhdoj fjalimin në gjuhën shqipe për arsye se dua të rrespektoj gjuhën e të gjithë komunitetit 

shumicë. Në një kohë të ndërlikuar në rrjedhën e ngjarjeve të zjarrit të luftës në vitet 1998 – 

1999, bijtë e bijat më të mira të Kosovës, u bashkuan dhe e zhvilluan luftën heroike për çlirimin 

dhe pavarësinë e Kosovës. Kurorëzimi i luftës ishte kundër platforms politike serbe që në 

vazhdimësi shkelte të drejtat elementare të populates joserbe në Kosovë. Ata, zbatonin politikën 

e centralizimit, shovinizmit, hegjemonizmit dhe konceptin e urrejtjes sipas së cilës komuniteti 

pakicë serb në Kosovë duhet të sundoj mbi të gjitha përfshirë edhe komunitetet që jetojnë në 

Kosovë, për arritjen e këtyre qëllimeve nuk hezitonin ti zbatonin konfliktet e armatosura. Pas 

luftërave të përgjakshme në Kroaci, në Bosnje dhe Hercegovinë dhe viset tjera të ish 

Jugosllavisë, forcat qeveritare serbe edhe në Kosovë gjatë luftës së fundit në vitet 1998-1999, 

zhvilluan luftëra të tmerrshme dhe bënë krime të rënda lufte. Tabllon e luftës së UÇK-së, dhe 

intervenimit të NATOS, për çlirimin dhe pavarësinë e Kosovës, imazhet dhe faktet e gjalla nga 

lufta në Kosovë, ngjarjet tronditëse që shtangin e mbajnë pezull me fakte dhe qasje për torturat 

makabre, barbare e sadiste deri në qendër të pakuptimta nuk mund të harrohen. Që nga 

përfundimi i luftës së fundit Kosova vazhdoj të jetë monument i kujtimeve të dhimbshme të 

krimeve serbe, shkatërrimeve, viktimave, vrasjeve dhe plagosjeve masive të civilëve të 

pafajshëm, burgosjeve, plaqkitjeve, të zhdukurve me forcë fati i të cilëve ende nuk po dihet. Ne, 

sot kemi obligim që këto ngjarje trishtuese që i përjetoi shoqëria kosovare në ato ditë të vështira 



që me pasion ti përkujtojmë dhe të paraqesim realitetin dhe vërtetësinë e kohezionit politik e 

historik. Të gjithë, sidomos brezi i ri duhet të marri mesazh nga lufta për liri dhe pavarësi se ato 

gra e burra me luftën e drejtë të tyre historike gjeneruan lirinë e shumë pritur të Kosovës dhe 

çlirimin nga okupatori serb. Kosova tani ka fituar lirinë, pavarësinë, ka krijuar institucionet, 

ligjet dhe e ka kushtetutën. Andaj, detyra jonë është të promovojë idetë  e të drejtave të njeriut 

dhe ato demokratike, të bëjë më shumë dhe akoma më mirë, të tregojmë respektin më të thellë, të 

kujtojmë dhe nderojmë dëshmorët dhe të gjithë ata që dhanë jetën dhe kontribuan për lirinë dhe 

pavarësinë e Kosovës. Për hir të asaj që fituam dhe ardhmërisë tone do të ngrejmë zërin kundër 

të kqijave duke përkrahur të drejtat e të gjithëve, ndërtimin e demokracisë, barazisë, mirëqenies 

dhe zhvillimin e gjithëmbarshëm të Kosovës, sepse për ne misioni madhor i luftës për liri dhe 

pavarësi ishte dëshmi dhe shprehje e nivelit të lartë të egzistencës tone. Jemi falënderues për të 

gjithë ata që kanë kontribuar për këtë ditë, lavdi për liri dhe pavarësi, lavdi për familjen jashari 

dhe për dëshmorët, faleminderit.  

 

 

Admir Aljilji : 19.35 – 21.50 min.  

 

 

Antigona Bytyqi (Kryesuese e Kuvendit):  Faleminderit, atëherë e ftojmë edhe Kryetarin e 

Komunës që ta merr fjalën, fjala për juve kryetar.   

 

 

Shaqir Totaj (Kryetar i Komunës):  Të nderuar veteran, invalid të luftës, familje të 

dëshmorëve, të nderuara shoqata të dalura nga lufta, të nderuar përfaqësues të FSK-së, e të 

Policisë së Kosovës, i nderuari z. Bislim Zyrapi, i nderuari z. Nexhmi Krasniqi, i nderuari z. 

Kadri Kryeziu kryetari i pare i pas luftës, i nderuari z. Sylë Hoxha, ish Kryeprokuror i Prizrenit, i 

nderuari z. Agron Dida përfaqësues i BQK-së, të nderuar kuvendar, drejtor të ekzekutivit, të 

nderuar qytetarë.   

Epopeja e UÇK-së, dhe ngjarjet e ndodhura në marsin e vitit 1998 do të mbesin dëshmi e gjallë 

për botën dhe për historinë e vendit tonë, Marsi shënon përvjetorin e ditëve historike për popullin 

e Kosovës, rënia heroike e Komandantit legjendar Adem Jashari dhe familjes, është pikënisje për 

një faqe të re për historinë e Kosovës, është vetë liria. Marsi do të mbetet në historinë e Kosovës, 

dhe në kujtimet tua përherë. Në këtë muaj ne përkujtojmë sakrificat, vështërsitë, dhimbjet në të 

cilat ka kaluar populli ynë, porn ë të njejtën kohë ndjehemi krenar për rezistencën dhe për luftën 

e pastër që është bërë për të mbrojtur vendin tonë dhe për të fituar lirinë. Në këtë 25 vjetor të 

Epopesë të UÇK-së, ndihem i emocionuar që jam këtu në Kuvendin e Komunës së Prizrenit, që 

të përkujtojmë sakrificën e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës dhe shumë heronjëve jeta e të cilëve 

na solli lirinë dhe pavarësinë e Kosovës. Ç’do vit në këtë ditë veçanërisht në këtë 25 vjetor që 

shënon poashtu një çerek shekulli ne do të nderojmë sakrificën e Adem Jashari dhe familjes së tij 

që u bënë simbol i qëndresës, sakrificës, trimërisë dhe shpirtit heroik. Atë ditë heroike nuk u 

bënë gërmadha kullat e Jasharajve, por filloi fundi i sundimit serb në Kosovë, çmimin që Kosova 

e ka paguar në luftë ka qenë i lartë, por historia pas saj është e ndritshme. Ne, sot gëzojmë lirinë 

dhe pavarësinë, këtë ëndërr të pashterrshme për të cilën u flijuan shumë breza para nesh. 

Amaneti i të rënëve për lirinë e këtij vendi duhet të jetë përjetësisht obligim dhe detyrë e jona që 

të punojmë për ndërtimin dhe zhvillimin e një shteti demokratik dhe të kujtojmë ndër breza 

sakrificën dhe kontributin e luftëtarëve dhe popullit tone për liri. Sot, më shumë se kurr na duhet 



dashuri më e madhe për atdheun, respekt dhe solidaritet me njëri tjetrin, Bashkim i forcave tona 

dhe tejkalim i dallimeve politike për qëllimet madhore të së ardhmes së Kosovës, për të gjithë ata 

që jetojnë në Kosovë jo vetëm për shqiptarët, na duhet punë dhe sacrifice më e madhe për t’ju 

bërë ballë safidave në përmbushje të synimeve tona. Ne, jemi dëshmitarë të zhvillimeve 

dinamike të cilat kanë kushtëzuar ardhjen e lirisë dhe lindjen e shtetit për të cilin në vazhdimësi 

duhet të punojmë. Ne, kemi një tokë, një vend, një atdhe që e duam fortë e duhet të punojmë, ta 

ndëtojmë dhe ta zhvillojmë sepse këtë atdhe e kemi amanetin më të vlefshmin. Lavdi familjes së 

së Jasharajve, lavdi dëshmorëve dhe të rënëve për Kosovë, faleminderit për vëmendjen.   

 

 

Antigona Bytyqi (Kryesuese e Kuvendit): Faleminderit kryetar, atëherë të nderuar të 

pranishëm duke ju falënderuar secilit prej jush për këtë pjesëmarrje, këtu po e përfundojmë këtë 

takim dhe ju mirëpresim në takimet tjera, ju faleminderit shumë.  

 

 

Pjesë përbërëse e këtij procesverbali-transkripti është edhe video-incizimi i kësaj mbledhjeje. 

https://www.youtube.com/watch?v=12_-p4NmD0c   

 

 

         Kryesuesja e Kuvendit 

              Antigona Bytyqi 

https://www.youtube.com/watch?v=12_-p4NmD0c
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Komuna e Prizrenit
Op5tina Prizren - Prizren Belediyesi

l. Shqyrtimi dhe miratimi i procesverbaleve te datave: l4 shkurt 2023 (Jashrezakonshme),
l7 shkurt 2023 (Solemne), 27 shkun 2023 (rregullt), 05 mars 2023 (Solemne);

2. Shqyrtimi dhe miratimi i Rendit te Dites;
3. Pyetjet e kuvendarEve dhe ngrida e g€shdeve td ndryshme;
4. Shqynimi dhe miratimi i Projekt-Rregullores per funksionimin e institucioneve edukative-

arsimore t6 Komun€s sE Prizrenit;
5. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit p6r bartjen e mjeteve te pashpenzuara nga te

hyrat vetanake te vitin 2022, nE vitin 2023;
6. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit p€r ndryshimin dhe plotesimin c vendimit
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7. InformatE rreth raportit td punes se njdsis€ pdr t€ drejtat e njeriut dhe barazi gjinore pdr

vitin 2022;
8. Raport rreth ecurise sd miratimit dhe zbatimit tg planit Komunal per Integritet ne

Komundn e Prizrenit;
9. Shqyrtimi i raportit t€ Komitetit pdr sh€ndetdsi dhe mirtsqenie sociale p€r vitin 2022;
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igin 02/2015 sayrh (YYB) idari Y6nergenin 3. Maddesi. l. Frkrasr, 1.2. noktasr,5. Maddesi ve
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Ydnetmelilin gdriigiilmesi ve kabul edilmesi;
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Karann gdrtigtilmesi ve kabuI edilmesi;
6. 001/01l- 62915 sayr ve 29 Nisan 2022 ratihli Kararrn deliqtirilmesi ve tamamlanmasr ile

iliqkin Oneri-Kararrn gdrtigiilmesi ve kabul edilmesi;
7. insan Haklan ve Cinsiyet Egitlili Birimin 2022 yrh Qahgma Raporu hakkrnda Bilgi;
8. Prizren Belediyesinde Biitiinliik Belediye Planr onaylanmasr ve uygulamasr hakkrnda
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Republika e Kosovës                                                                             Komuna e Prizrenit 

Repulika Kosova - Kosova Cumhuriyeti                           Opština Prizren – Prizren Belediyesi   

Kuvendi i Komunës  

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

Më:-----------------2023 

Prizren 
 

Në bazë të neneve 11, 12.2 shkronja c, dhe 17 shkronja h, të ligjit për vetëqeverisjen lokale 

nr. 03/L-040, neni 5 shkronja i, të Ligjit nr.03/L-068 për Arsimin në Komunat e Republikës 

së Kosovës, lidhur me nenin 9 pikat 1 deri në 6 dhe 11, 12 të Udhëzimit Administrativ të 

MASHT nr. 03/2016 - Këshilli Drejtues i Shkollës, Ligji nr. 05/L-087 për kundërvajtje, dhe 

nenet 25 paragrafi 1 shkronja a, neni 27, neni 50 i Statutit të Komunës së Prizrenit (Gazeta 

Zyrtare e Republikës së Kosovës) Nr. 01/011-5643, më 15 tetor 2008, pas shqyrtimit të 

propozimit, Kuvendi i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më_________, miratoi këtë: 

 

RREGULLORE  

PËR FUNKSIONIMIN E INSTITUCIONEVE  EDUKATIVE - ARSIMORE TË 

KOMUNËS SË PRIZRENIT 

 

Neni 1 

Dispozitat themelore 

Arsimi është përgjegjësi e përbashkët e institucioneve qëndrore dhe lokale, ku ndarja e 

kompetencave është e përcaktuar me Ligjin Nr. 03/L-068 për Arsimin në Komunat e 

Republikës së Kosovës, Ligjin Nr. 04/L-032 për Arsimin Parauniversitar në Republikën e 

Kosovës. Kjo rregullore është hartuar mbi këtë bazë dhe synon të krijojë një mjedis më të 

avancuar të punës me nxënësit në përputhje me Kornizen Kurrikulare të Arsimit 

Parauniversitar të Republikës së Kosovës. 

Neni 2 

                                  Qëllimi 

Kjo rregullore ka për qëllim të përcaktojë të drejtat dhe detyrimet, veprimet e ndaluara, 

vijueshmërinë në mësim, masat dhe procedurat disiplinore dhe zbatimin e tyre ndaj nxënësve, 

mësimdhënësve dhe personelit tjetër në shkollë (drejtori, zëvendësdrejtori, sekretari, 

administratori dhe personeli tekniko - shërbyes). Kjo rregullore përkufizon rregullat e punës 

për secilin të punësuar, funksionimin e organeve përgjegjëse, rendin shtëpiak dhe kodin e 

mirësjelljes në institucionet edukativo - arsimore në Komunën e Prizrenit.  

 

Neni 3 

1. Rregullat e përcaktuara në këtë rregullore kanë për qëllim: 

1.1 Ngritjen e nivelit të përgjegjësive dhe llogaridhënies gjatë punës së të punësuarve, 

nxënësve, prindërve dhe grupeve të tjera të interesit në institucionet edukativo - arsimore.  

1.2 Ngritjen e cilësisë në procesin e mësimdhënies dhe mësimnxënies në institucionet 

edukativo - arsimore.  

1.3 Zhvillimin e kompetencave të nxënësve të parashikuara me Kurrikulen e Re të Kosovës. 



 

1.4 Zhvillimi i institucioneve edukativo – arsimore të tipit “Institucione të hapura dhe 

demokratike”.  

Neni 4 

Kjo rregullore  zbatohet në të gjitha shkollat, gjatë kohës kur realizohet zbatimi i Kurrikulës 

së Re të  Kosovës,  përfshirë aktivitetet kurrikulare, ndërkurrikulare dhe jashtëkurrikulare.  

 

Neni 5 

Kjo rregullore detyron zbatimin në  të gjitha institucionet edukativo - arsimore;   institucionet 

e edukimit të hershëm, institucionin parafillor, SHF, SHFMU, SHMU, SHML dhe SHMP.   

 

Neni 6 

Të drejtat dhe detyrimet e punëtorëve të shkollës 

Rregullorja  përmban dispozita me të cilat përcaktohen më shumë të drejta dhe kushte të 

favorshme, nga të drejtat dhe kushtet e përcaktuara në dokumentat e shënuara në nenin 1 të 

kësaj rregulloje,  përveç faktit nëse me ato dokumente është përcaktuar ndryshe. 

 

Neni 7 

Punëtorët e institucioneve edukativo - arsimore janë të mbrojtur nga diskriminimi i 

drejtpërdrejtë ose jo i drejtpërdrejtë për arsye reale apo të supozuara që kanë lidhje me 

gjininë, racën, prirjen seksuale, gjendjen civile, ngjyrën, fenë, opinionet politike, origjinën 

kombëtare, etnike apo sociale, personat me dëmtime fizike dhe mendore. 

 

Neni 8 

Punëtorët e institucioneve edukativo-arsimore kanë të drejtën të shfrytëzojnë të drejtën e 

sinjalizimit në përputhje me Ligjin Nr. 06/L -085. 

 

Neni 9 

Lejohet organizimi sindikal në mjediset e shkollës, jashtë orarit mësimor ose jashtë orarit të 

punës, afishimi në vende të caktuara të mjedisit shkollor i njoftimeve, lajmërimeve, 

peticioneve, kërkesave, aktiviteteve të tjera me karakter sindikal. 

 

Neni 10 

Punëtorët e shkollës, nxënësit dhe grupet tjera të interesit kanë të drejtë të parashtrojnë 

ankesë tek autoritetet arsimore komunale, për çdo vendim apo veprim të menaxhmentit të 

shkollës për të cilin mendojnë se është në kundërshtim me këtë rregullore.  

 

Neni 11  

1. Punëtorët e shkollës, nxënësit dhe grupet tjera të interesit kanë të drejtë të shfaqin 

mospajtueshmëri për çdo vendim apo veprim të autoriteteve arsimore të  komunës, duke 

shfrytëzuar të drejtat e tij/saj të parashikuara me ligjet përkatëse në fuqi. 

2. Nocioni “Institucione edukativo - arsimore” nё kёtё Rregullore përfshin: institucionet 

parashkollore (IP), shkollat fillore (SHF), shkollat e mesme të ulëta (SHMU), shkollat e 

mesme të larta (SHML), përkatësisht nivelet 0, 1, 2, 3, 4 ISCED. 
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Struktura organizative e institucioneve edukative - arsimore 

 

1. Struktura organizative e institucioneve edukative - arsimore është: 

1.1. Organet qeverisëse dhe vendimmarrëse: 



 

1.1.1. Këshilli Drejtues i Shkollës 

1.1.2. Drejtori 

1.1.3. Zëvendësdrejtori 

1.1.4. Sekretari ose administratori 

1.2. Organet profesionale: 

1.2.1. Aktivitetet profesionale 

1.3. Organet përfaqësuese: 

1.3.1. Këshilli i mësimdhënësve 
1.3.2. Këshilli i prindërve 

1.3.3. Këshilli i nxënësve 

1.3.4. Këshilli i klasave 

1.4. Bashkëpunëtorët profesionalë: 

1.4.1. Pedagogu 

1.4.2. Psikologu 

1.4.3. Bibliotekari 

1.4.4. Sociologu 

1.4.5. Mjeku 

1.4.6. Asistent për fëmijët me nevoja të veçanta 

1.4.7. Koordinatori i cilësisë 

1.5. Stafi i mësimdhënësve: 

1.5.1. Mësimdhënësi 

1.5.2. Mësimdhënësi mbështetës 

1.5.3. Mësimdhënësi kujdestar i klasës 

1.5.4. Mësimdhënësi kujdestar i ditës 

1.5.5. Edukatori/ja 

1.6. Personeli Administrativ 

1.6.1. Sekretari ose adminstratori 

1.7. Nxënësit, fëmijët në parashkollor, nxënësit me nevoja të veçanta 

1.8. Stafi teknik: 

1.8.1. Shtëpiaku/ Mirëmbajtësi i ngrohjes qendrore (fokisti) 

1.8.2. Mirëmbajtësit e higjienës 

1.8.3. Rojtari 

1.8.4. Kopshtar 

 

Neni 13 

Organet qeverisëse, profesionale dhe mbështetëse të shkollës 

Çdo institucion edukativo - arsimor duhet të ketë këshillin drejtues të institucionit përkatës. 

Këshilli drejtues është organi më i lartë vendimmarrës i një institucioni edukativo - arsimor. 

Themelimi, përbërja, funksionimi, detyrat dhe përgjegjësitë e këshillit drejtues janë të 

përcaktuara në nenin 17 të Ligjit nr. 04/L-032 për arsimin parauniversitar dhe në UA. 

Nr.03/2016. 

Neni 14 

Detyrat e Drejtorit/eshës të/së shkollës 

1. Përpos detyrave të përcaktuara me ligj dhe akte nënligjore, drejtori/ja i/e institucionit 

edukativo - arsimor ka këto detyra dhe përgjegjësi: 

1.1 Drejtori/ja i raporton  këshillit drejtues të institucionit përkatës, të paktën dy herë në vit, 

apo sa herë kërkohet.  

1.2 Siguron që shkolla të zhvillohet bazuar në Kornizën e Kritereve të Arsimit Parauniversitar 

(KKAP) duke respektuar parimet e KKAP –së. 

1.3 Siguron formimin e grupeve të punës për përmbushjen e kërkesave të KKAP-së. 



 

1.4 Formimi i grupeve të punës të jetë i organizuar përmes paralajmërimeve me shkrim, 

gjithëpërfshirëse, të publikuara në tabelën e njoftimeve brenda institucionit. 

1.5 Siguron që anëtarët e përzgjedhur për grupe të caktuara të jenë persona që e meritojnë,  

me zotim të kryerjes së detyrave me vullnet, në mënyrë demokratike, me propozime dhe 

votim nga këshilli i mësimdhënësve.  

1.6 Secilit anëtar i secilit grup pune siguron një marrëveshje bashkëpunimi, me shkrim, të 

nënshkruar nga drejtori/ja dhe anëtaret e grupit punues.  

1.7 Angazhohet për ofrimin e kushteve të veprimit të grupeve të punës,  plotësimin e 

kërkesave, kompensim material të shpenzuar gjatë punës.  

1.8 Gëzon autoritetin e mentorimit, monitorimit dhe shkarkimit të secilit anëtar i cili nuk 

realizon detyrat e pranuara.  

1.9 Analizon dhe vlerëson kërkesat e secilit të punësuar, nëse këto kërkesa janë në harmoni 

me planin vjetor të punës së kërkuesit dhe mundësitë e mbulimit financiar, kohor, 

njerëzor apo dhe ndonjë faktor tjetër i cili mund të rrezikojë realizimin e kërkesës së të 

punësuarit.  

1.10 Detyrohet që për çdo kërkesë me shkrim të të punësuarit të kthejë përgjigje me 

shkrim në afat prej më së shumti 15 ditë.  

1.11 Siguron që nxënësit dhe mësimdhënësit të mos i zhvillojnë, në asnjë rast, aktivitetet 

jashtëkurrikulare brenda orarit mësimor.  

1.12 Përkujdeset që të zbatohen me përpikmëri mekanizmat e monitorimit, mentorimit, 

apo vlerësimit të njohurive, dijeve, kompetencave apo performancës së të punësuarve dhe 

nxënësve nga   cilado palë që nuk ka kompetencë sipas dispozitave ligjore.  

1.13 Lehtëson marrëveshje bashkëpunimi, mentorimi, monitorimi apo vlerësimi mes 

puntorëve të institucionit, nxënësve dhe palëve të interesit për qëllime  hulumtimi, 

përkrahjeje, bashkëpunimi, etj  

1.14 Cakton kujdestarët e klasave dhe kërkon raport prej tyre për paralelet.  

1.15 Cakton kujdestarët e ditës dhe kërkon raportin e saktë prej tyre.  

1.16 Bën caktimin, propozimin apo shqiptimin e masave disiplinore ndaj nxënësve dhe 

personelit në përputhje me dispozitat ligjore.  

1.17 Bën caktimin e detyrave për organet shkollore për zgjedhjen, vlerësimin, disiplinën 

dhe çështjet tjera që kanë të bëjnë me mësimdhënësit dhe punëtorët tjerë edukativo - 

arsimorë konform legjislacionit në fuqi.  

1.18 Ruan dokumentet dhe të dhënat si parashikohet nga aktet normative. 

1.19 Respekton afatet zyrtare.  

1.20 Respekton orarin e punës të përcaktuar nga punëdhënësi.  

1.21 Mentoron dhe monitoron orët mësimore së paku dy herë në vit.  

1.22 Vlerëson performancën e të punësuarve në mënyrë objektive, çdo vit shkollor, sipas 

kritereve dhe instrumenteve të caktuara dhe të unifikuara në nivel komunal nga DKA dhe 

legjislacionit në fuqi. 

1.23 Bashkëpunon me KDSh-në në planifikimin e buxhetit të shkollës dhe e menaxhon 

sipas kërkesave. 

1.24 Bën propozime për dhënien e mirënjohjeve, lëvdatave dhe shpërblimeve për 

kontribute dhe suksese të shkollës në përputhje me rregulloren e brendshme të shkollës.  

1.25 Nxjerr vendime për themelimin e komisioneve të ndryshme.  

1.26 Njofton për trajnime apo aktivitete në shkollë të paktën tre ditë më herët, përveç se 

në rastet kur është e pamundur.  

1.27 Kryen detyra të tjera që rregullohen përmes akteve ligjore dhe nënligjore.  

1.28 Orari i punës së drejtorit përcaktohet në koordinim me zëvendësdrejtorin dhe 

anasjelltas.  



 

1.29 Drejtori i shkollës është i detyruar që të njoftojë DKA-në për masën e shqiptuar të 

pezullimit nga shkolla nga 1 deri 3 muaj dhe të kërkojë sigurimin e mësimit alternativ. 

Neni 15 

Detyrat dhe përgjegjësitë e zëvendësdrejtorit 

1. Kryen detyrat dhe përgjegjësitë e drejtorit në mungesë të tij.  

2. Ndihmon drejtorin në administrimin dhe realizimin e të gjitha aktiviteteve në shkollë të 

parapara me këtë rregullore dhe aktet tjera nënligjore në fuqi.  

3. Ndihmon mësimdhënësit dhe personelin tjetër në shkollë në bashkërendimin e aktiviteteve 

profesionale.  

4. Mban orë mësimi kurdoherë që mungojnë mësimdhënësit. 

5. Është përgjegjës për kontrollimin e dokumentacioneve shkollore të klasave së paku njëherë 

brenda një gjysmëvjetori shkollor.  

6. Kryen detyra tjera të caktuara nga drejtori i shkollës në përputhje me dispozitat ligjore. 

 

Neni 16 

Detyrat e Sekretarit/es të shkollës 

1. Mirëmban dokumetacionin brenda institucionit dhe jashtë institucionit, me përjashtim të 

dokumentacionit i cili është pjesë e përditshme e punës së të punësuarit në institucionin 

përkatës.  

2. Regjistron / çregjistron çdo të punësuar me dokumentacionin adekuat. 

3. Kujdeset për kompletimin dhe mirëmbajtjen e dosjes së çdo të punësuari. 

4. Pajis çdo të punësuar dhe nxënës me dokumente të kërkuara për nevoja personale apo 

administrative të të punësuarit. 

5. Regjistron / çregjistron çdo nxënës në dokumentacionin e nevojshëm. 

6. Përgjegjës për regjistrimin / çregjistrimin e inventarit që i përket institucionit edukativo 

arsimor. 

7. Përgjegjës për mirëmbajtjen e arkivit të institucionit edukativo arsimor. 

8. Mban me përgjegjësi evidencën në librin amë të nxënësve të shkollës. 

9. Mban procesverbalet nga mbledhjet e këshillit të arsimtarëve, këshillit të shkollës si dhe 

për të gjitha çështjet administrative të shkollës. 

10. Kujdeset dhe ndihmon për statistikat që përpilohen për nevojat e administratës së shkollës 

dhe organet e arsimit. 

11. Mban evidencën dhe bën sistemimin e procesverbaleve të provimeve dhe të riprovimeve. 

12. Kujdeset dhe mbikëqyr punën e personelit tekniko-shërbyes. 

13. Përgatit dokumentet e nevojshme duplikate. 

14. Ndihmon drejtorin e shkollës në menaxhimin e buxhetit.  

15. Protokollon çdo shkresë që lëshohet nga shkolla ose që i drejtohet shkollës, dhe njofton 

drejtorin për respektimin e afateve zyrtare për përgjigje ndaj saj.  

16. Përgatit shkresa juridike të shkollës (vendime, njoftime, vërtetime, shpallje etj). 
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Këshilli i mësimdhënësve/edukatorëve 

1. Mbledhjet e këshillit të mësimdhënësve/edukatorëve organizohen, thirren dhe kryesohen 

nga drejtori i shkollës, në mungesë të tij nga zëvendësdrejtori nëse ka, në mungesë të tij nga 

një mësimdhënës i caktuar nga drejtori. 

2. Këshilli mësimdhënësve/edukatorëve, propozon, voton dhe miraton formimin e grupeve të 

punës brenda institucionit edukativo-arsimor. 

3. Këshilli mësimdhënësve/edukatorëve kërkon përgjëgjësi, llogaridhënie dhe transparencë 

për punën e secilit grup punues.  



 

4. Këshilli i mësimdhënësve/edukatorëve vërteton suksesin përfundimtar të nxënësve në fund 

të çdo gjysmëvjetori, analizon zhvillimin e kurrikulave lëndore dhe propozon masat 

zhvillimore. 
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Aktivet profesionale 

1. Aktivi profesional është organ profesional i cili formohet nga mësimdhënësit e të njëjtës 

fushë, ose sipas lëndëve ose sipas klasave, varësisht nga institucioni dhe numri i punëtorëve 

profesionalë, bazuar me  UA. 22/2016.  

2. Aktivet profesionale bëjnë organizimin, koordinimin dhe bashkërendimin e punës së 

mësimdhënësve.  

3. Aktivet profesionale bashkërendojnë punët e tyre profesionale, duke kontribuar në 

planifikimin vjetor dhe planifikimin për shkallë kurrikulare.  

4. Planifikojnë  në detaje aktivitetet dhe resurset njerëzore, financiare etj, për realizimin e 

pjesës jashtëkurrikulare.   

5. Bën planifikimin e shënimit të datave të rëndësishme të parashikuara në kalendarin 

shkollor të miratuar nga MASHTI-i.  

6. Merr iniciativa të planifikuara mirë për të bashkëpunuar me aktivet profesionale jo vetëm 

brenda shkollës por edhe me shkolla të tjera, me qëllimin e vetëm të avancimit të procesit 

edukativo-arsimor të brezit të ri, duke këmbyer përvoja të ndryshme. 

7. Kujdeset për ndarjen e orëve mësimore dhe praktikës profesionale me ujdi kolegiale. 

8. Aktivet profesionale ndërveprojnë edhe me komunitetin e prindërve, dhe mund të caktojnë 

datën për mbledhje të prindërve.  
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Shërbimi profesional i shkollës  

1. Mbikëqyr në mënyrë të vazhdueshme performancën e personelit edukativ, identifikon 

nevojat për përkrahje dhe siguron mbështetjen e nevojshme profesionale; 

2. Siguron bashkëpunimin e nevojshëm ndërmjet mësimdhënësve dhe planifikimin e 

përbashkët të përvojave të të nxënit; 

3. Këshillon personelin menaxhues të shkollës për planifikimin e angazhimit të 

mësimdhënësve dhe planifikimin e përbashkët të përvojave të të nxënit; 

4. Këshillon personelin menaxhues të shkollës për planifikimin e angazhimit të 

mësimdhënësve; 

5. Identifikon nevojat për angazhimin e ekspertëve të jashtëm në shkollë; 

6. Identifikon mundësitë për shfrytëzimin e shërbimeve të tjera publike në funksion të 

realizimit sa më efektiv të kurrikulës; 

7. Evidenton në mënyrë të vazhdueshme progresin e shkollës drejt zbatimit të kurrikulës, 

sfidat dhe zgjidhjet e bëra në nivel shkolle; 

8. Përkrah procesin e vlerësimit të arritjes së nxënësve me rastin e përfundimit të shkallëve të 

kurrikulës dhe në bashkëpunim me personelin mësimor planifikon programet mbështetëse 

(mësimi plotësues dhe shtues) në nivel shkolle; 

9. Administron procesin e shkëmbimit të përvojave ndërmjet shkollave. 
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Detyrat e edukatorit/es dhe mësimdhënësit/es 

Përveç detyrave dhe përgjegjësive me ligj të punës, kontratës së punës, kontratës kolektive, 

apo akti të brendshëm në bazë të ligjit të punës, mësimdhënësi ka edhe këto detyra dhe 

përgjegjësi:  

1. Edukatorët dhë mësimdhënësit ofrojnë shërbime akademike. 

2. Mbron integritetin personal e profesional. 



 

3. Bashkëpunon me udhëheqjen e institucioneve edukativo-arsimore, me të punësuarit tjerë, 

me prindër dhe nxënës.  

4. Argumenton kreativitet, autonomi dhe fleksibilitet gjatë procesit të mësimdhënies. 

5. Përcakton dhe mban përgjegjësi personale mbi përzgjedhjen e burimeve mësimore. 

6. Përcakton dhe mban përgjegjësi mbi metodat, format dhe strategjitë e mësimdhënies. 

7. Diskuton dhe  përzgjedh instrumentet vlerësuese për vlerësimin e nxënësve, duke i bërë 

transparente dhe të miratuara për të gjitha grupet e interesit. 

8. Merr pjesë në përzgjedhjen e grupeve punues brenda shkolle, duke kontribuar me 

propozime, votim dhe arsyetime të vërejtjeve dhe sugjerimeve personale.  

9. Tregon angazhim dhe profesionalizëm në realizimin e detyrave të pranuara me vullnet të 

lirë në grupet punuese.  

10. Realizon detyrat e përcaktuara nga punëdhënësi, udhëheqja e shkollës,  udhëheqësit e 

grupeve punuese, etj,  me  rastin e shënimit të datave të parashikuara me kalendarin 

shkollor të miratuar nga MASHTI-i.  

11. Në rast të mungesës së ndonjë mësimdhënësi/je, pa marrë parasysh arsyen e mungesës,  

Zëvendësdrejtori/ja i/e shkollës ose mësimdhënësi/ja i/e lëndës, fushës së caktuar, 

zëvendëson orën mësimore.   

12. Mësimdhënësi/ja i/e cila zhvillon ndonjë aktivitet jashtë orës mësimore në hapësirat 

shkollore, (konsultim me prindër, konsultim me nxënës, aktivitet jashtëkurrikular, etj) 

obligohet që të paralajmërojë kujdestarin/en e klasës.  

13. Hulumton mundësi të zhvillimit profesional, pa e dëmtuar procesin mësimor.  

14. Në rast të nxjerrjes së nxënësit/es apo gjithë nxënësit e klasës, në shoqërim me 

mësimdhënësin/en për realizim të aktiviteteve kurrikulare apo jashtëkurrikulare, obligohet 

që tri ditë më herët të lajmërojë kujdestarin/en e klasës dhe të marrë miratimin e tij/saj, 

apo të drejtorit/es.  

15. Shfaq opinionet e veta për probleme të punës edukative-arsimore në shkollë, planet dhe 

programet mësimore, tekstet mësimore – shkollore, për veprimtarinë, përvojat, problemet 

e shqetësimet e klasës, lëndës mësimore dhe shkollës; për veten, kolegët, drejtuesit e 

shkollës, për arsimin e komunitetit ku punon e jeton, për rrethinën e tij dhe në shkallë 

vendi.  

16. Merr pjesë në mbledhjet e ndryshme të klasës, shkollës, në seminare, takime, konsulta, 

analiza, tryeza të rrumbullakta, aktivitete të ndryshme brenda dhe jashtë shkollës, në 

mbledhje me prindër, me komunitetin dhe pushtetin lokal apo të organeve e 

institucioneve të tjera të interesuara për shkollën kur ai ftohet, pa cënuar orarin e 

mësimeve. 

17. Kërkon nga organet kompetente të shkollës (drejtori i shkollës, këshilli i shkollës etj) që 

të shqyrtohen çështje që shqetësojnë klasën, shkollën, mjedisin social, komunitetin ku 

vepron shkolla. 

18. Gëzon të drejtën të trajtohet me dinjitet, me respekt, në mënyrë të kulturuar dhe të 

moralshme nga kushdo, pa presion, pa padrejtësi, pa fyerje, pa poshtërime, pa denigrime, 

pa dhunë. 

19. Përzgjedh përmbajtje të rëndësishme për nxënësit dhe planifikon proces të integruar 

mësimor, duke marrë në konsideratë lidhjen mes lëndëve dhe fushave të kurrikulës; 

20. Inkurajon nxënësit që të zgjerojnë horizontin e tyre dhe që të jenë më të përgatitur për 

sfidat dhe mundësitë e ndryshme në jetë, në mësime dhe në punë.  

21. Përgjatë gjithë punës me nxënës kujdeset që t’i integrojë çështjet dhe përvojat mësimore 

të cilat kontribuojnë në zhvillimin e kompetencave kryesore. 

22. Identifikon problemet, vështirësitë, por edhe afinitetet e nxënësve në të nxënë dhe siguron 

mbështetjen e individualizuar të nxënësve.  



 

23. Organizon mësim plotësues dhe shtesë në bazë të vlerësimit të rezultateve të arritjes 

përfundimtare të nxënësve (me rastin e përfundimit të vitit shkollor). 

24. Komunikon me prindërit për të siguruar angazhimin e nevojshëm për nxitjen e përparimit 

të nxënësve.  

25. Angazhohet në punë ekipi dhe bashkëpunon me aktivin profesional në planifikimin për 

këmbimin e përvojave në procesin e të nxënit, në vlerësimin e progresit të vazhdueshëm 

të nxënësve dhe të arritjeve në fund të shkallëve të Kurrikulës. 

26. Të ketë paraqitje të rregullt dhe korrekte dhe të paraqitet në shkollë 15 minuta para 

fillimit të orarit mësimor. 

27. Merr pjesë në mbledhjet e këshillit të klasës, këshillit të arsimtarëve dhe aktivit 

profesional.  

28. Sillet në mënyrë të kulturuar, me etikë demokratike e profesionale, me respekt dhe 

tolerancë, pa fyerje e pa dhunë brenda dhe jashtë shkollës.  

29. Përditëson në vazhdimësi me informacion të ri shkencor, psikologjik e pedagogjik, si dhe 

vetëkualifikohet për procedime e mekanizma didaktike më të përparuara që shtron koha.  

30. Nxit pavarësinë e mendimit e të veprimit individual e të lirë të nxënësit gjatë punës 

mësimore-edukative në klasë dhe jashtë saj.  

31. Merr pjesë në komisionet e provimeve në shkollë, në komisionet e ndryshme nga DKA, 

konkurset e ndryshme në nivel shkolle e më gjerë.  

32. Kujdeset për mirëmbajtjen, pasurimin dhe përdorimin me efikasitet të bazës materiale, 

didaktike, laboratorike, mban përgjegjësi për atë që ka në ngarkim deri në zhdëmtim apo 

kompensim.  

33. Të plotësojë me kohë dhe me pedanteri rubrikat përkatëse në librin e klasës, të plotësojë 

me kohë dokumentacionin tjetër pedagogjik-shkollor.  

34. Nuk duhet që në mënyrë të pakujdesshme apo me qëllim të keqpërdorë, falsifikojë apo të 

lërë pas dore informatat e regjistrave zyrtarë si kualifikimet, shërbimet akademike, 

historinë kriminale apo të punësimit, notave të nxënësve përfshirë këtu administrim të 

papëlqyeshëm të cilët do të testohen me standarde duke ndryshuar përgjigjet, kopjuar etj 

arsyet për mungesë nga pushimi, informatat e paraqitura për një kërkesë (psh hetim 

zyrtar) etj. 

35. Të ruajë sekretin e punës si regjistrat shkollorë dhe disiplinorë të nxënësve, fshehtësinë 

personale, informatat shëndetësore dhe mjekësore, problemet familjare dhe sociale, 

rezultatet e vlerësimit (notimit) – testimit të nxënësve. 

36. Obligohet të raportojë për çfarëdo thyerje apo dyshimit të shkeljes së ligjit, akteve 

nënligjore, kodit të mirësjelljes, rregullave të shkollës e cila vjen në dijeni të tij.  

37. Sjelljet dhe veshjet duhen të jenë në përputhje me kodin etik të Komunës së Prizrenit Nr. 

01-246/20.  

38. Vlerëson nxënësit pa u ndikuar nga faktorët e jashtëm, në harmoni me udhëzimet 

administrative në fuqi. Notimi (vlerësimi) duhet të bëhet në prani të nxënësit.  

39. Kryen edhe detyra të tjera, të caktuara nga drejtori apo zëvendësdrejtori, në përputhje me 

aktet ligjore në fuqi. 

40. Në rast të përdorimit të telefonit celular nga nxënësi, përveç në rastet e rëndësisë urgjente, 

mësimdhënësi ka të drejtë të konfiskojë atë dhe t’ia dorëzojë drejtorit të shkollës, si dhe 

bën njoftimin e prindit.  
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Detyrat e kujdestarit/es të/së klasës 

1. Detyrohet që pavarësisht orarit mësimor, në çdo fillim të gjysmëvjetorit, t’i presë dhe t’i 

pranojë nxënësit në orën e parë mësimore dhe t’i sistemojë në klasë.  



 

2. Mirëmban dhe plotëson ditarin e punës me të dhëna që kërkohen e të cilat janë përgjegjësi 

e kujdestarit/es së klasës, sipas UA 08/2012 për dokumentacionin shkollor.  

3. Në institucionet ku nuk ka zëvendës drejtor/e, sekretar/e, koordinator/e të cilësisë, 

plotëson dokumentacionin e institucionit sipas kërkesave të drejtorit/es si; regjistrat, librin 

amë, fletëkalime, etj.  

4. I përgjigjet dhe jep të dhëna statistikore që burojnë nga ditari punës, qdo palë të 

interesuar, pa e cënuar të drejtën e nxënësit/es në ruajtjen e të dhënave personale. 

5. Mban përgjegjësi për konfidicialitetin e secilit nxënës/eje, në kontekstin shëndetësor, 

statusi intelektual, statusi social, statusi ekonomik, etj.  

6. Bashkëpunon dhe ndërmjetëson me secilin mësimdhënës/se, udhëheqjen e institucionit, 

nxënës, prindër apo persona tjerë, në interes të nxënësve të klasës së tij/saj, ku është i 

përcaktuar. 

7. Informon në vazhdimësi prindin apo kujdestarin ligjor të nxënësit/es për çdo situatë të 

vlerësuar si interes i tij/saj. 

8. I lejohet grumbullimi i mjeteve monetare apo materiale tjera nga prindërit, për qëllime 

mbështetje, realizim të aktiviteteve kurrikulare, jashtëkurrikulare, apo shënim të ndonjë 

date sipas kalendarit shkollor, por gjithnjë duke marrë miratimin nga drejtori/ja e 

institucionit ku punon. 

9. Në rast se kujdestari/ja vlerëson gjendjen si të rrezikshme për shëndetin e nxënësit/es, 

(sëmundje, kërcënim nga të tjerët, frikësim, mot i keq etj) mund ta shoqërojë bashkë me 

personin e tretë, deri tek shtëpia, por jo ta lërë pa e pranuar prindi apo kujdestari ligjor, 

apo njeri nga vëllezërit apo motra e moshës mbi 18 vjeç. 

10. Angazhohet në zgjidhjen e çdo situate ku nxënësi/ja vërehet se ka ngecje në arritjen e 

rezultateve, ndihet i/e diskriminuar, rrezikuar, bullizuar, potencial/e për braktisje të 

shkollimit etj  

11. Siguron rregull, disiplinë, frymë demokratike, harmoni dhe marrëdhënie të ngrohta, 

miqësore me nxënësit dhe ndërmjet tyre, lufton veset, veprimet e pahijshme dhe të 

ndaluara konform ligjit, udhëzimeve administrative, kësaj rregulloreje dhe rendit shtëpiak 

të shkollës. 

12. Siguron partneritetin me prindër me anë të mbledhjeve me ta, bisedave individuale, 

letrave informuese, vizitave në familje, bisedave telefonike dhe forma të tjera. 

Jep leje dhe justifikon mungesat e nxënësve të klasës që ka në kujdestari konform ligjit 

dhe akteve nënligjore.  

13. Në fillim të çdo jave mësimore cakton nxënësit kujdestarë të klasës, të cilit i jep detyrën 

si vijon: nxënësi kujdestar vjen në shkollë (mësim) së paku 10 minuta para fillimit të 

mësimeve. Duke bashkëpunuar me mësimdhënësin kujdestar dite, kujdeset veçanërisht 

për: 1) ruajtjen e orendive dhe pajisjeve shkollore, 2) bën pastrimin e dërrasës së zezë, 3) 

bën ajrosjen e dhomave të mësimit gjatë pushimeve midis orëve. 

14. Në fillim të vitit shkollor në bashkëpunim me nxënësit e klasës, zgjedh kryesinë e 

nxënësve të klasës.  

15. Në fillim të vitit shkollor mban mbledhjen me prindër dhe konstituon kryesinë e 

prindërve në nivel paraleleje ku është kujdestar klase. 

16. Mban takimet me prindër, informon nxënësit dhe prindërit me dispozitat e kësaj 

rregulloreje, me rendin shtëpiak në shkollë, me kodin e mirësjelljes dhe me obligimet e 

tjera që i kanë nxënësit, si dhe me pasojat që mund t’i kenë nëse nuk i respektojnë ato.  

17. Mësimdhënësi kujdestar i klasës duhet të sigurojë informacion për kushtet socio-

ekonomike, gjendjen shëndetësore, fizike dhe mendore të secilit nxënës, më qëllim që të 

ketë një qasje përkatëse të drejtë ndaj nxënësve në veçanti.  

18. Mësimdhënësi kujdestar është i obliguar ta njoftojë prindin me kohë për çfarëdo mase që 

merret ndaj fëmijës së tij.  



 

19. Këshillon nxënësit për ruajtjen dhe mirëmbajtjen e inventarit dhe pasurisë shkollore, si 

dhe kryerjen e obligimeve të tjera të nxënësit që dalin nga rregullorja e shkollës, nga aktet 

normative të DKA-së dhe të MASHTI-t.  

20. Identifikon dhe evidenton nxënësit që e shkatërrojnë ose dëmtojnë inventarin shkollor dhe 

ambientet shkollore, si dhe propozon masat përkatëse ndaj tyre. 

21. Angazhohet dhe ndërmjetëson në zgjidhjen e problemeve mes nxënësve, grupeve të 

nxënësve, keqkuptimet mes nxënësve dhe mësimdhënësve ose me personelin tjetër 

edukativo-arsimor, si dhe adresimin e rasteve tek organet përgjegjëse në shkollë, sipas 

legjislacionit në fuqi për parandalimin e dhunës dhe devijimeve të sjelljes, pavarësisht se 

cili është autori që e ka shkaktuar atë.  

22. Kujdestari i klasës, në koordinim me drejtorinë e shkollës, mund t'i kontrollojë nxënësit 

(në klasë) nëse janë ngritur dyshime se mbajnë armë dhe gjësende të ndaluara në shkollë.  

Kryen edhe punë të tjera konform ligjit, akteve nënligjore dhe rendit shtëpiak të shkollës. 

23. Mësimdhënësit të cilët janë para daljes në pension të paktën për pesë vjet, iu krijohet 

mundësia që me vetëvullnet të lirohen nga kujdestaria.  
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Detyrat e mësimdhënësit si kujdestar dite në shkollë 

1. Mësimdhënësit kujdestarë të ditës, mbikëqyrin dhe zbatojnë rendin ditor prej fillimit të 

mësimit deri në mbarim. 

2. Mësimdhënësit kujdestarë dite vijnë në shkollë së paku 20 minuta para fillimit të mësimit 

dhe largohen nga shkolla të fundit.  

3. Gjatë pushimeve gjenden gjithmonë pranë nxënësve duke bashkëpunuar me nxënësit 

kujdestarë të klasës.  

4. Të gjithë kujdestarët interesohen për mirëvajtjen e punës dhe disiplinës në shkollë si dhe 

kujdesen për respektimin me përpikmëri të orarit për fillimin dhe mbarimin e çdo ore 

mësimore.  

5. Kujdestarët veçanërisht interesohen për ruajtjen e pasurisë shkollore.  

6. Nëse mungon ndonjëri nga mësimdhënësit e shkollës, në koordinim me drejtorin, 

sigurohet zëvendësuesi. Nëse nuk është i mundur zëvendësimi, kujdesen që klasa 

përkatëse të angazhohet me ndonjë punë, duke siguruar që rendi e disiplina në shkollë të 

mos prishet.  

7. Pas mbarimit të mësimit, kujdestarët e ditës konstatojnë gjendjen nëpër klasa e mjedise të 

tjera dhe konstatojnë numrin e ditarëve në sallën e arsimtarëve. 

8. Në librin e veçantë (librin e kujdestarisë) shënojnë rrjedhat e punës në shkollë, emrin e 

mësimdhënësit, që eventualisht ka munguar nga mësimi, është vonuar në orët e mësimit, 

dëmtimin eventual të inventarit shkollor si dhe çdo gjë me rëndësi që ka ndodhur atë ditë 

në shkollë dhe informojnë drejtorin e shkollës. Nëse kujdestari i ditës për arsye të 

ndryshme nuk evidenton në librin (fletoren) e kujdestarisë ditore vonesat, mungesat dhe 

parregullsitë që kanë ndodhur gjatë kohës sa ai/ajo ishte kujdestar dite dhe elementet tjera 

që ndikojnë në destabilizimin e procesit mësimor, atëherë drejtori i shkollës është i 

detyruar të marrë masën e parë edukative ndaj kujdestarit të ditës: Vërejtje. 

9. Kujdeset për hyrjet dhe daljet e punëtorëve, nxënësve dhe palëve të tjera në ambientet 

shkollore.  

10. Kujdeset për dëmet, mungesat e mjeteve të nevojshme, ngrohjen e pastërtinë e lokaleve 

shkollore, vonesat dhe mungesat e arsimtarëve, menaxhimin e incidenteve dhe 

ngatërresave nëse ndodhin, kujdesen që të shmangin ose zbusin efektet negative në rast të 

shfaqjes së fatkeqësive elementare që mund të shkaktohen nga personeli ose nxënësit e 

shkollës si dhe një varg detyrash dhe detyrash të tjera të rastit.  



 

11. Së bashku me drejtorin e shkollës kujdeset për zbatimin e kodin etik të personelit dhe 

nxënësve të shkollës. 

12. Siguron që mësimi të fillojë sipas orarit të parashikuar. 

13. Siguron që asnjë nxënës të mos mbetet në oborrin e shkollës pas fillimit të mësimit. 

14. Nxënësit që vonohen, sistemohen në mjedise të caktuara (bibliotekë të shkollës, atelie të 

artit, klasë debati, etj) apo lejohen të hynë në klasat e tyre pa dëmtim të procesit mësimor. 

15. Eviton çdo veprim të papërgjegjshëm të palëve të treta karshi nxënësve.  

16. Sigurohet që pas largimit nga kujdestaria (hyrja në orën mësimore), kompetencën e 

kujdestarisë ta dorëzojë tek punëtori ndihmës i shkollës.  

17. Mësimdhënësi kujdestar i ditës mund të caktohet atë ditë kur ka më pak orë mësimore. 
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Detyrat dhe përgjegjësitë e koordinatorit/es të/së cilësisë në shkollë 

1. Koordinatori i cilësisë në nivel shkolle, përzgjidhet dhe kryen detyra sipas UA 24/2016 

për sigurim të cilësisë në arsimin parauniversitar.  

2. Pëveç detyrave dhe përgjegjësive që i takojnë me këtë UA, koordinatori i cilësisë në nivel 

shkolle kryen edhe këto detyra: 

3. Identifikon pikat e forta dhe pikat e dobëta të shkollës (si infrastruktura) të cilat në 

mënyrë të drejtëpërdrejtë apo të tërthortë ndikojnë në zhvillimin e shkollës.  

4. Propozon tek drejtori/ja e shkollës veprime konkrete, duke sjellë argumente me  dëshmi 

për ndërhyrje eventuale në infrastrukturën e shkollës. 

5. Identifikon nevojat e të punësuarve në shkollë për zhvillimin e tyre profesional. 

6. Hulumton mundësi të zhvillimit profesional të të punësuarve, përmes trajnimeve, vizitave 

studimore, shkëmbimit të përvojave me homologet e tyre nga shkollat tjera apo fushat 

profesionale përkatëse, e mundësi të tjera. 

7. Analizon përmbushjen cilësore të punës së të punësuarve në shkollë 

8. Ofron mbështetje konsulence të gjithë të punësuarve në shkollë. 

9. Lehtëson teknikisht realizimin e detyrave të punës, të punësuarve. 

10. Analizon harmonizimin e planeve vepruese të aktiviteteve të  grupeve punuese me 

PZHSH-en e shkollës. 

11. Proceson të dhënat e arritjes së  rezultateve të të nxënit  dhe zhvillimit të kompetencave të 

nxënësve. 

12. Propozon metodologji dhe strategji pune në interes të ngritjes së rezultateve të nxënësve. 

13. Motivon bashkëpunim mes të punësuarve, nxënësve dhe prindërve. 

14. Angazhohet në sigurinë dhe mbrojtjen e nxënësve nga çdo kërcënues eventual objektiv 

apo subjektiv. 
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Detyrat dhe përgjegjësitë e edukatores 
1. Kujdeset për shëndetin fizik dhe emocional të fëmijëve. 

2. Ofron mbështetje dhe ndihmë psikologjike në rast se fëmija ka vështirësi.  

3. Mban kujdes të veçantë për fëmijët me vështirësi të caktuara fizike, psikologjike dhe 

mendore.  

4. Respekton të drejtat e fëmijëve, personalitetit, kulturës dhe prejardhjes.  

5. Kryen monitorim të përditshëm të zhvillimit të fëmijëve në mjediset e institucionit të 

edukimit të hershëm dhe parafillor. 

6. Bën përcjelljen e fëmijëve me vështirësi të caktuara, në mënyrë profesionale dhe të 

specializuar, nëpërmjet hartimit të një programi individual dhe mbështetës.  

7. Ofron mbështetje dhe informacione të natyrës psiko-sociale në mbështetje të nevojave të 

prindërve.  



 

8. Harton materiale dhe dokumente të nevojshme në shërbim të institucionit.  

9. Mirëmban ambientin edukativ, mikpritës për fëmijë dhe prindër. 

10. Raporton tek drejtori për çdo shqetësim në zhvillimin apo shëndetin e cilitdo fëmijë. 

11. Ndërton raporte dhe komunikim profesional miqësor dhe bashkëpunues me prindër, 

kolegë dhe bashkëpunëtorë të jashtëm.  

12. Organizon takime individuale në grup me prindër në nivel grupi.  

13. Zhvillon personalitetin e fëmijes dhe e përgatit atë për shkollë.  

14. Siguron për secilin fëmijë shanse të barabarta edukimi.  

15. Edukon fëmijën si një qenie të shoqërueshme dhe të aftë që të krijojë marrëdhenie me të 

tjerët.  

16. Arrin tek fëmijët përvetësimin e aftësive dhe kompetencave komunikuese, shprehëse, 

logjike dhe vepruese.  

17. Kryen dhe detyra të tjera të caktuara nga drejtori. 

18. Orari i punës së edukatoreve është i përcaktuar me dispozita ligjore. 

 

Neni 25 

Detyrat dhe përgjegjësitë e psikologut 

1. Vlerëson dhe interpreton çështjet që kanë të bëjnë me procesin e të nxënit dhe zhvillimin 

psikologjik, social dhe emocional të nxënësve.  

2. Ofron ndihmë në tejkalimin e vështirësive të natyrës psikologjike me të gjithe aktorët në 

shkollë.  

3. Ofron ndihmë në identifikimin e nxënësve me vështirësi në të nxënë dhe nxënësve të 

talentuar.  

4. Zhvillon intervista me nxënës, mësimdhënës e prindër, vëzhgime e procedura të 

ndryshme, me qëllim të vlerësimit objektiv, dhe propozon e zbaton masa per intervenime 

psiko-edukative, individuale dhe në grup.  

5. Mban lidhjet me mësimdhënësit lidhur me nxënësit të cilët kanë nevojë për ndihmë ose 

kanë probleme personale.  

6. Këshillon nxënësit të cilët kanë nevojë për ndihmë në mësim, punë vazhduese, këshilla 

për zgjedhjen e profesionit ose të cilët kanë nevojë për këshilla për t’i tejkaluar problemet 

personale.  

7. Përgatit raporte mujore dhe vjetore për drejtorin e shkolles.  

8. Angazhohet në komisionet profesionale.  

9. Kryen edhe detyra të tjera, të caktuara nga drejtori apo me akte tjera normative sipas UA 

34/2014.  

 

Neni 26 

Detyrat dhe përgjegjësitë e pedagogut 

1. Kujdeset për realizimin dhe përparimin e punës edukativo-arsimore.  

2. Kontribuon në tejkalimin e problemeve që shfaqen në shkollë, si tek nxënësit, 

mësimdhënësit, prindërit dhe aktorët e tjerë të rëndësishëm.  

3. Ndihmon në hartimin dhe zbatimin e planit zhvillimor të shkollës.  

4. Ndihmon punën e aktiveve profesionale.  

5. Udhëzon mësimdhënësit në realizimin e veprimtarisë mësimore për zbatimin  e 

metodologjive bashkëkohore (në veçanti mësimdhënësit fillestarë).  

6. Monitoron dhe analizon procesin mësimor.  

7. Ndihmon nxënësit në njohjen e potencialeve të veta, në socializmin e tyre për tejkalimin e 

vështirësive në të nxënë.  

8. Përgatit raporte profesionale mujore dhe vjetore për drejtorin e shkollës.  



 

9. Kryen detyra të tjera, të caktuara nga drejtori dhe ato të përcaktuara me akte tjera 

normative sipas UA 34/2014.  

 

Neni 27 

Detyrat dhe përgjegjësitë e mësimdhënësve mbështetës  

1. Mësuesit/et mbështetës/se janë përgjegjës për koordinimin e punës edukative-arsimore 

dhe  mbështetjen e institucionit në sigurimin e përkrahjes së nevojshme për fëmijët me 

nevoja të veçanta arsimore, këshillimin dhe mbështetjen e mësimdhënësve dhe  personelit 

të institucionit.  

2. Mësuesit/et mbështetës në bashkëpunim me mësimdhënësit klasor/ kujdestarin e klasës  i 

identifikojnë fëmijët me nevoja të veçanta arsimore.  

3. Mësuesi/ja mbështetës/e pas identifikimit të fëmijës në bashkëpunim me mësimdhënësit 

klasor/ kujdestarin e klasës dhe drejtorin informojnë prindërit/kujdestarët dhe referojnë 

fëmijën për vlerësim pedagogjik në ekipin komunal.   

4. Në bazë të vlerësimit pedagogjik mësuesi/ja mbështetës në bashkëpunim me 

mësimdhënësit klasorë/ kujdestarin e klasës harton planin e punës për mbështetje për 

secilin nxënës dhe organizon aktivitete të përbashkëta bazuar në nevojat e identifikuara të 

nxënësve.   

5. Në rastet kur ekipi komunal vlerëson se nxënësi duhet të ketë PIA, mësimdhënësit 

klasorë/ kujdestari i klasës në bashkëpunim me mësuesin/en mbështetës-e, prindërit dhe 

anëtarët e tjerë të ekipit përpilon Planin Individual të Arsimit, koordinon punën rreth 

hartimit, zbatimit dhe rishikimit të PIA-së dhe angazhohet për të siguruar mbështetjen/ 

shërbimet e nevojshme për nxënës brenda dhe jashtë institucionit.  

6. Me qëllim që objektivat e përcaktuara për nxënës të arrihen, mësuesi/ja mbështetës-

organizon takime këshilluese/pune me mësimdhënësit klasorë/ kujdestarin e klasës, sa i 

përket përkrahjes individuale të nxënësve me nevoja të veçanta arsimore: prodhimit të 

materialeve, hartimin e materialeve shtesë alternative që përkrahin përfshirjen/avancimin 

e fëmijës në grup me fëmijët tjerë, menaxhimin e punës në grup në përfshirjen e fëmijëve 

me nevoja të veçanta arsimore në aktivitetet e grupit.  

7. Bashkëpunon me qendrat burimore, OJQ-të, qendra këshilluese dhe shërbimet tjera në 

dispozicion, etj., rreth përkrahjes së nevojshme për nxënësit.   

8. Ndërmerr iniciativa (punëtori, seminare, trajnime, etj) për vetëdijesim dhe përkrahje për 

fëmijë me nevoja të veçanta arsimore brenda dhe jashtë institucionit në bashkëpunim me 

personelin dhe prindërit, me qëllim që institucioni të sigurojë kushte për pranimin, 

mirëpritjen dhe krijimin e një ambienti miqësor dhe përkrahës për nxënës me nevoja të 

veçanta arsimore.   

9. Këshillon dhe ndihmon mësimdhënësit e rregullt/ klasorë se si të zbatohet plani i punës 

edukativ përfshirë metodologjinë e punës me nxënës me nevoja të veçanta arsimore; 

menaxhimi i klasës gjithëpërfshirëse dhe vlerësimi i nxënësve.   

10. Bashkëpunon me mësimdhënësin e klasës së bashkangjitur në shkollën ku punon dhe 

planifikojnë së bashku mbështetjen për nxënësit me nevoja të veçanta arsimore që janë në 

klasa të rregullta.  

11. Bashkë me mësimdhënësin e klasës së bashkëngjitur/ dhomës burimore përkrahin 

përfshirjen e nxënësve nga klasa e bashkangjitur në klasë të rregullt të atyre fëmijëve që 

janë të gatshëm për integrim.  



 

12. Bashkëpunon me Qendrat Burimore rreth metodave të mësimdhënies, materialeve 

mësimore dhe rreth mbështetjes së nevojshme për nxënësit me nevoja të veçanta arsimore 

varësisht nga nevojat specifike që paraqiten në shkollë.  

13. Ideon dhe prodhon materiale plotësuese për lehtësimin e mësimdhënies për nxënës me 

nevoja të veçanta arsimore. 

 

Neni 28 

Roli dhe detyra e edukatorit/ës mbështetës/e 

1. Roli dhe detyra e edukatorit/es mbështetës/e është koordinimi i punës edukative dhe 

mbështetja e institucionit në sigurimin e përkrahjes së nevojshme për fëmijët me nevoja 

të veçanta arsimore, këshillimi dhe mbështetja e edukatorëve dhe personelit të insti- 

tucionit edukativ-arsimor.  

2. Edukatori mbështetës në bashkëpunim me edukatorët e grupeve identifikon fëmijët me 

nevoja të veçanta arsimore dhe siguron mbështetjen.  

3. Edukatori mbështetës pas identifikimit të fëmijës në bashkëpunim me edukatoret e grupit 

dhe drejtorin informojnë prindërit/kujdestarët dhe referojnë fëmijën për vlerësim 

pedagogjik në ekipin vlerësues komunal.  

4. Në bazë të vlerësimit pedagogjik edukatori mbështetës në bashkëpunim me edukatoret e 

grupit harton planin e punës për mbështetje për secilin fëmijë dhe organizon aktivitete të 

përbashkëta bazuar në nevojat e identifikuara të fëmijëve.  

5. Në rastet kur ekipi vlerësues komunal vlerëson se fëmija duhet të ketë PIA, edukatoret e 

grupit në bashkëpunim me edukatorin mbështetës, prindërit dhe anëtarët e tjerë të ekipit 

përpilon Planin Individual të Arsimit, koordinon punën rreth hartimit, zbatimit dhe 

rishikimit të PIA dhe angazhohet për të siguruar mbështetjen/ shërbimet e nevojshme për 

fëmijën brenda dhe jashtë institucionit.  

6. Me qëllim që objektivat e përcaktuara për fëmijë të arrihen, edukatori mbështetës 

organizon takime këshilluese/ pune me edukatoret e grupeve sa i përket përkrahjes 

individuale të fëmijëve me nevoja të veçanta arsimore: prodhimit të materialeve, hartimin 

e materialeve shtesë alternative që përkrahin përfshirjen/avancimin e fëmijës në grup me 

fëmijët tjerë, menaxhimin e punës në grup në përfshirjen e fëmijëve me nevoja të veçanta 

arsimore në aktivitetet e grupit.  

7. Bashkëpunon me qendrat burimore, OJQ-të, qendra këshilluese dhe shërbimet në 

dispozicion, etj. rreth mbështetjes së nevojshme për fëmijët.  

8. Ndërmerr iniciativa për vetëdijësim dhe përkrahje për fëmijë me nevoja të veçanta 

arsimore brenda dhe jashtë insitucionit në bashkëpunim me personelin dhe prindërit, me 

qëllim që institucioni të sigurojë kushte për pranimin, mirëpritjen dhe krijimin e një 

ambienti miqësor dhe përkrahës për fëmijë me nevoja të veçanta arsimore.  

 

Neni 29 

Detyrat dhe përgjegjësitë e asistentëve për fëmijë/nxënës me nevoja të veçanta  

1. Ndihmon fëmijët/nxënësit në zhvillimin dhe promovimin e pavarësisë, orientimin dhe 

mobilitetin, ndihmon në vendosjen në klasë dhe dorëzimi i fëmijës te kujdestari 

familjar që e përcjell atë, në oborrin e shkollës.  

2. Punon me mësimdhënësit dhe stafin tjetër për zbatimin e PIA-s, lëndëve të 

individualizuara ose mësimit në fusha të aktiviteteve.  

3. Përgatit materiale mësimore si dhe menaxhon me pajisjet e nevojshme brenda dhe 

jashtë klasës.  

4. Vëzhgon dhe dokumenton vështirësitë dhe nevojat e identifikuara të fëmijëve, përgatit 

informata kthyese për vështirësitë dhe arritjet e fëmijëve.  



 

5. Promovon arsimin gjithëpërfshirës dhe pranimin e të gjithë fëmijëve në klasë, 

inkurajon fëmijët në komunikim për pjesëmarrje në lojë, stimulimin e të folurit të 

gjuhës përmes bisedës dhe lojës.  

6. Mbikëqyr dhe ndihmon fëmijët/nxënësit gjatë racioneve ushqimore, kujdeset për 

nevojat fizike dhe mjekësore të nxënësve dhe asiston në veshjen dhe pastërtinë e 

përgjithshme të tyre.  

7. Planifikon me mësimdhënës programin ditor dhe javor për mësim, aktivitete dhe 

ngjarje me qëllim të mbështetjes së fëmijëve për mësim.  

8. Promovon bashkëpunimin shkollë-shtëpi, mbështet dhe diskuton çështje të ndjeshme 

me prindin/kujdestarin.  

9. Respekton rregullat dhe etikën e shkollës, sjelljet e mira ndaj nxënësve. 

10. Prezanton punën dhe arritjet e nxënësve. 

11. Informacionet në shkollë i trajton si plotësisht konfidenciale; 

 

Neni 30 

Detyrat dhe përgjegjësitë e mjekut të shkollës 

1. Kujdeset për cilësinë e shëndetit të fëmijeve për të cilët është i ngarkuar.  

2. Kujdeset për të gjitha aspektet e shëndetit dhe higjienës brenda shkollës. 

3. Kujdeset për vlerësimet shëndetësore të fëmijëve brenda shkolles.  

4. Kujdeset për sigurinë dhe mirëqenien e fëmijeve kur ata kanë aktivitete jashtë shkollës.  

5. Kujdeset për sigurinë dhe shëndetin e fëmijëve në pikniqe dhe ekskursione.  

6. Kryen kontrolle të rregullta për shëndetin e nxënësve.  

7. Kryen edhe detyra të tjera, të caktuara nga drejtori në përputhje me kontratën e punës. 

 

Neni 31 

Detyrat e bibliotekarit të shkollës 
1. Përgjigjet për pasurimin e bibliotekës shkollore me tituj të ri të librave dhe sigurimin e 

fondit të mjaftueshëm të librave si dhe planifikimin e shfrytëzimit të këtij fondi nga 

nxënësit.  

2. Bashkëpunon me nxënësit e shkollës në motivimin e nxënësve për të lexuar në mënyrë të 

përhershme. 

3. Punon me mësimdhënësit e klasave në motivimin e nxënësve për të lexuar në mënyrë të 

vazhdueshme. 

4. Organizon aktivitete apo ngjarje, të paktën një herë në muaj, me qëllim të rritjes së 

lexueshmërisë së librave.  

5. Kujdeset për mirëmbajtjen e evidencës së librave dhe azhurimin e saj.  

6. Kryen detyra tjera të caktuara nga drejtori i shkollës. 

7. Respekton orarin e punës në bibliotekë. 

 

Neni 32 

Detyrat e punëtorëve teknikë  

1. Të paraqitet me kohë në punë sipas orarit të cilin e përpilon drejtori i shkollës. 

2. Të kujdeset për mirëmbajtjen, ruajtjen dhe meremetimin e objektit shkollor. 

3. Veprimet e mirëmbajtjes i ndërmerr gjatë pushimeve duke mos penguar procesin 

mësimor.  

4. Përgjigjet për dëmtimet eventuale që bëhen në shkollë e që janë të lidhura me punën dhe 

detyrat dhe përgjegjësitë e tyre. 

5. Çdo mëngjes para fillimit të orarit mësimor bën pastrimin e tërë objektit shkollor, 

përfshirë bankat e klasave dhe sallën e mësimdhënësve.  



 

6. Pastron korridoret e shkollës pas çdo ndërrimi dhe pas mbarimit të mësimit.  

7. Bën pastrimin e tualeteve pas çdo pushimi në mes të orëve të mësimit, pas mbarimit të 

ndërrimeve dhe pas mbarimit të orarit të mësimit.  

8. Pastron të gjitha klasat, kabinetet dhe sallën e edukatës fizike pas mbarimit të mësimit. 

9. Pastron oborrin e shkollës. 

10. Në fund të javës bën pastrimin e përgjithshëm të objektit shkollor. 

11. Bën kujdestari, kohë pas kohe, në oborrin e shkollës, udhëzon dhe orienton palët në 

mjediset ku kanë punë.  

12. Përkujdeset për sanimin dhe mirëmbajtjen e inventarit të shkollës.  

13. Përkujdeset për mirëmbajten e aparaturës elektrike.   

14. Përkujdeset për sanimin e prishjeve dhe mirëmbajtjen teknike në mjedisin dhe objektin e 

shkollës.  

15. Pastron dhe mirëmban të gjitha ambientet e shkollës dhe sipërfaqet e gjelbëruara të saj. 

16. Kujdeset për pastërtinë e institucionit edukativo-arsimor brenda dhe jashtë objektit.  

17. Kujdeset për mjetet e punës dhe materialin shpenzues për mirëmbajtje të higjienës.  

18. Harton listën e mjeteve të nevojshme për mirëmbajtjen e higjienës.  

19. Kryen edhe detyra të tjera, të caktuara nga drejtori i shkollës në përputhje me kontratën e 

punës. 

20. Punёtorёt që përbëjnë personelin teknik në shkollë janё tё obliguar tё bartin uniformën 

pёrkatёse gjatё orarit tё punёs. 

 

Neni 33 

Detyrat dhe përgjegjësitë e mirëmbajtësit të ngrohjes (fokistit) 

Punëtori i cili ka për detyrë të kujdeset për ngrohjen në shkollë, si ai në shkollat që kanë 

kaldaja, si në shkollat që ngrohen me stufa me dru apo thëngjill, pёr shkak tё punës sё tij 

specifike sezonale, ёshtё i obliguar qё, pёrveç punёve tё tij tё furnizimit, ndezjes dhe 

mirëmbajtjes sё sistemit tё nxemjes sё objektit apo të ndezjes e mirëmbajtjes së stufave gjatё 

sezonit dimëror, tё jetë nё vendin e punёs gjatё gjithё vitit kalendarik, tё jetë i rregullt nё 

punё, tё kryejё detyrat dhe pёrgjegjёsitё e tij tё punёs, tё parashikuara me kёtё rregullore, me 

kontratën e punës, si dhe të kryejë të gjitha punët që ia jep drejtori i shkollës. Nëse fokisti 

gjatë sezonit të dimrit punon më shumë se tetë (8) orë pune, orët tjera shtesë kompenzohen në 

pëputhje me dispozitat ligjjore. 

 

Neni 34 

Detyrat e rojtarëve tё shkollёs 
1. Përkujdeset për sigurinë dhe sigurimin e objektit të shkollës, pajisjeve dhe tërë pasurisë së 

shkollës.  

2. Lajmëron menjëherë organet kompetente të sigurisë në rast të cenimit të pasurisë së 

shkollës.  

3. Mbikqyr hyrjen dhe daljen në objekt.  

4. Bën kontrollin fizik të objektit dhe rreth ndërtesës.  

5. Kryen edhe detyra tjera, të caktuara nga drejtori i shkollës në përputhje me kontratën e 

punës. 

 

Neni 35  

Përgjegjësia disiplinore për të punësuarit në institucionet edukative-arsimore 
1. Përgjegjësia disiplinore është moszbatimi apo zbatim jo i duhur i detyrave të punës dhe 

detyrimeve të tjera ligjore, që përmban elementet si në vijim: 

2. Ekzistimin e veprimit të paligjshëm apo mosveprimit  

3. Kryerjen e veprimit me faj apo mosveprimit 



 

4. Ndodhja e pasojës 

5. Ndodhja e dëmit  

6. Lidhjen shkakësore ndërmjet veprimit të kryer dhe pasojës/dëmit. 

 

Neni 36 

Shkeljet disiplinore 

1. Shkelje disiplinore konsiderohen shkelje të detyrave të punës dhe detyrimeve ligjore, duke 

përfshirë mundësinë e shqiptimit të masave disiplinore. 

2. Shkeljet disiplinore ndahen në: 

2.1. Shkelje të rënda 

2.2. Shkelje të lehta  

 

 

Neni 37 

Shkelje të rënda konsiderohen: 
1. Mospërmbushja e detyrave të punës. 
2. Mosrespektimi i afateve të caktuara në përmbushjen e detyrave, të cilat kanë sjellë 

pasoja të rënda. 
3. Moszbatimi i dispozitave ligjore për përmbushjen e detyrave funksionale. 
4. Përftimi në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë i dhuratave, favoreve, 

premtimeve ose trajtimeve preferenciale, të cilat jepen për shkak të detyrës. 
5. Braktisja e punës ose mungesa e paarsyeshme dhe e vijueshme për pesë (5) ditë 

pune apo më shumë. 

6. Shkelje e përsëritur (recidive) e rregullave të kodit të etikës. 

7. Dëmtimi i pasurisë shtetërore, përdorimi i saj jashtë përcaktimit zyrtar apo 

keqpërdorimi i pasurisë shtetërore. 

8. Kryerja e përsëritur, brenda ose jashtë orarit zyrtar, e veprimeve që cënojnë 

nëpunësit e shërbimit publik, institucionin apo shërbimin publik në tërësi. 

9. Shkelja e rregullave për ruajtjen e informacionit të klasifkuar apo të mirëbesimit për 

të dhënat e klasifkuara si të tilla. 

10. Shkelja e detyrimeve të përcaktuara në legjislacionin në fuqi. 

11. Përdorimi i narkotikëve dhe substancave të tjera psikotrope të ndaluara ose të 

alkoolit në vend të punës dhe ardhja i dehur në punë. 

12. Ngacmimet seksuale. 
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Shkelje të lehta konsiderohen: 

1. Mungesa e paarsyeshme në punë deri në dy (2) ditë pune. 

2. Shkelja e rregullave të etikës. 

3. Sjellja e parregullt, gjatë kohës së punës, me mbikëqyrësit, kolegët, vartësit dhe me 

publikun. 

4. Kryerja e veprimeve, që cënojnë nëpunësit e shërbimit publik, institucionin apo shërbimin 

publik në tërësi, brenda ose jashtë orarit zyrtar. 
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Masat disiplinore për shkeljen e detyrave të punës 

1. Vërejtje. 

2. Ndalimi nga 20% deri në 40% e pagës për një periudhë deri në gjashtë muaj. 



 

3. Ndalimi i ngritjes në detyrë, duke përfshirë këtu rritjen në shkallën e pagës për një 

periudhë nga 2 deri 5 vjet. 

4. Largimi nga puna.  
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Kompetenca dhe procedura disiplinore 

1. Masa disiplinore vërejtje jepet nga mbikëqyrësi i drejtpërdrejtë. 

2. Mbikëqyrësi i drejtpërdrejtë detyrohet të fillojë procedurën disiplinore mbi bazën e 

fakteve 

konkrete dhe të provuara për shkeljen e detyrimeve. 

3. Masat disiplinore ndalimi nga 20% deri në 40% e pagës për një periudhë deri në gjashtë 

muaj, ndalimi i ngritjes në detyrë, duke përfshirë këtu rritjen në shkallën e pagës për një 

periudhë nga dy deri 5 vjet dhe largimi nga puna janë në kompetencën e komisionit 

disiplinor. 

 

Neni 41 

Marrëdhëniet reciproke në mes të nxënësve  

1. Duhet të ofrojnë ndihmë për nxënësit e tjerë të shkollës  

2. Duhet të japin këshilla të përshtatshme për nxënësit e tjerë në pajtim me interesat e tyre 

3. Janë të detyruar të lejojnë nxënësit e tjerë të shprehin mendimin e tyre 

4. Të informojnë nxënësit e tjerë në lidhje me ngjarjet në shkollë 

5. Nuk guxojnë t’i pengojnë nxënësit e tjerë gjatë zhvillimit të mësimit ose aktiviteteve tjera 

edukative- arsimore, kulturore dhe sportive 

6. Mund të propozojnë krijimin e shoqatave të nxënësve 

7. Duhet të respektojnë dhe të nxisin barazinë gjinore, sociale dhe vendbanimit të tyre 

8. Mund të propozojnë krijimin e formave të ndryshme të kulturës, sportive artistike, dhe 

atraksione të tjera  

9. Mosmarrëveshjet midis nxënësve nuk mund të zgjidhen me grindje dhe goditje, fyerje, 

duke përhapur gënjeshtra, etj. Në raste të konflikteve të ndryshme duhet të kërkohet 

ndihma nga organet e shkollës si p.sh nga arsimtari kujdestar klase, kujdestar dite, ose 

nga drejtori shkollës nëse nuk arrihet pajtueshmëri. 
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Marrëdhëniet reciproke në mes të nxënësve dhe personelit shkollor 
1. Nxënësit janë të detyruar të sillen në mënyrë njerëzore ndaj arsimtarëve dhe punonjësve 

të tjerë të shkollës.  

2. Nxënësit janë të detyruar t’i përshëndesin punonjësit e shkollës në mjedisin e shkollës dhe 

jashtë saj.  

3. Nxënësit janë të detyruar t’i përshëndesin personat që hyjnë në klasë gjatë mësimit po 

ashtu dhe të tjerët që gjenden në ambientet shkollore. 

4. Nxënësit janë të detyruar t’iu japin përparësi të moshuarve, personave me aftësi të 

kufizuar etj.  

5. Nxënësit vetëm me leje mund të hyjnë në dhomën e personelit, sallën e arsimtarëve, 

drejtorit dhe sekretarit të shkollës.  

6. Para se të hyjnë në klasë ose hapësira të tjera në kohën e mësimit, nxënësit duhen së pari 

të trokasin dhe pastaj në heshtje të hyjnë dhe të informojnë arsyen për pranim. Pasi ta 

kryejnë detyrën që ka, me lejen e pranuesit del jashtë. 

7. Librat amë, ditarin e klasave vetëm arsimtarët mundë t’i sjellin në klasa e kurrsesi 

nxënësit. 



 

8. Askujt nuk i lejohet që librat amë dhe ditarët e klasave të nxirren jashtë ambienteve të 

shkollës.  

9. Mësuesi nuk mund të urdhërojë nxënësin që të largohet nga klasa.  

10. Ndëshkimi me largim nga ora mësimore është i ndaluar.  
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Siguria dhe mbrojtja në shkollë 

1. Punëtorët e shkollës në bashkëpunim me nxënësit janë të detyruar të sigurojnë qëndrim të 

sigurtë dhe punë normale në shkollë.  

2. Gjithë punëtorët e shkollës janë përgjegjës në pajtueshmëri të detyrimeve të caktuara me 

ligj, rregullore të shkollës, kontratave të punës dhe detyrave shtesë të përcaktuara nga 

drejtori i shkollës. Vendi dhe kohëzgjatja e detyrës përcaktohet nga drejtori i shkollës dhe 

vendoset në tabelën e njoftimeve ose me shkrim, personalisht nga punëtori i shkollës.  

3. Në një vend të dukshëm duhen të vendosen numrat e telefonit të policisë, zjarrfikësve, 

ambulancës, FSK-së, dhe numri zyrtar i shkollës.  

4. Në shkollë janë të ndaluara të gjitha format e dhunës, grupimet dhe propagandat 

armiqësore, keqpërdorimi i detyrave zyrtare, përfitimet në kurriz të pronës së shkollës apo 

personelit tjetër ose nxënësve në shkollë, bulizmi dhe sjellje të tjera të papërshtatshme në 

kundërshtim me rendin shtëpiak dhe kodin etik.  

5. Secili është i detyruar t’i informojë personat që kryejnë shkelje të paligjshme në 

pajtueshmëri me paragrafin 1 të këtij neni.  

6. Për personat që shkelin këtë nen merren masa ndëshkimore sipas rregulloreve të shkollës, 

po ashtu lajmërohet dhe në organet kompetente të sigurisë kur e kërkon nevoja.  
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Të drejtat dhe detyrimet e nxënësve 

1. Të drejtat e nxënësve 

1.1. Të kenë siguri ambientale dhe shëndetësore gjatë qëndrimit në ambientet shkollore dhe 

në aktivitetet e organizuara jashtë objekteve shkollore.  

1.2. Të marrin pjesë në aktivitetet e lira të nxënësve (lëndore - shkencore, kulturore - 

artistike, sportive - rekreative dhe tekniko - ekonomike).  

1.3.Të pajisen me dokumentet përkatëse, si dëshmi për ndërrimin e shkollës, fletë transferrin, 

kryerjen e klasës, dëftesën, certifikatën apo diplomën me të cilën dëshmohet kryerja e 

shkollimit në atë shkollë, apo dokumente të tjera që janë në kompetencë të shkollës.  

1.4.Të transferohen dhe të pranohen në shkollën e cila gjendet më afër vendbanimit të 

familjes së nxënësit.  

1.5.Të shfrytëzojnë bibliotekën e shkollës. Ta ruajë, ta lexojë dhe ta kthejë me kohë e të 

padëmtuar librin e huazuar, në pajtim me rregullat dhe orarin e punës së bibliotekës. 

1.6.Të shfrytëzojnë pushimet mes orëve të mësimit për pushim, freskim, ushqyerje dhe 

aktivitete të tjera që nuk bien ndesh me këtë rregullore.  

1.7.Në rast nevoje dhe me arsye, të kërkojnë leje për mungesë të përkohshme nga ora e 

mësimit apo ndonjë ditë mësimi, në bazë të kërkesës së arsyeshme të bërë nga vet prindi 

apo kujdestari i tij. Drejtori i shkollës mund t’i japë leje nxënësit të mungojë deri në dy 

javë mësimi, kur prindi e arsyeton një gjë të tillë. Kujdestari i klasës mund t’i japë leje që 

të mungojë deri në tri ditë nga mësimi i rregullt, me kërkesën dhe arsyetimin e prindit, pa 

pasur nevojë të kërkojë pëlqimin e drejtorit te shkolles.  

1.8.Të arsimohen sipas aftësive dhe prirjeve individuate e kolektive të tyre. T’u zhvillohet 

talenti dhe prirjet përmes stimulimit, jo vetëm në lëndët me detyrim, por edhe në 

aktivitete të lira dhe jashtë plan programeve shkollore. 



 

1.9.Të kërkojnë nga mësimdhënësit punimet e tyre me shkrim: provimet, hartimet, testet e 

bëra me shkrim, vizatimet etj me qëllim që t’i analizojnë, apo të reflektojnë për ‘to, në 

mënyrë që të përfitojnë përshtypjet e tyre se a jane të kënaqur apo jo me vlerësimin 

(notimin) e atij punimi.   

1.10. Në rast pakënaqësie me cilësinë e paraqitjes së mësimdhënies, vlerësimin jo sa duhet 

bindës para nxënësit, sjelljen jo korrekte dhe të qëllimshme, nxënësi përmes kujdestarit të 

klasës dhe të prindit të tij mund të bëjë ankesë, gjegjësisht ta sensibilizojë çështjen tek 

drejtori i shkollës, në DKA, SIA (sektori i inspeksionit të arsimit) apo në MASHTI. 

1.11. Nxënësi gëzon të drejtën të marrë shpërblim (stimulim) moral dhe material, avancim 

në bazë të suksesit të përgjithshëm, në bazë të talentit të dëshmuar në lëmi të veçanta, në 

aktivitete të lira të nxënësve, apo në sjellje shembullore. Çdo shkollë me rregullore të 

brendshme i përcakton kriteret për përzgjedhjen e nxënësit për shpërblim si: lëvdata 

publike, mirënjohje, falënderim etj. 

1.12. Secila shkollë duhet të ketë kutinë e ankesave dhe rregullisht të bëjë shqyrtimin e 

ankesave sipas protokolit nga legjislacioni në fuqi. 

 

2. Përgjegjësitë e nxënësve 

2.1. Çdo nxënës duhet t'i njohë, zbatojë dhe të jetë i ndërgjegjshëm për detyrimet, të drejtat 

dhe përgjegjesitë që ka, sipas rregullores në fuqi, për rendin shtepiak dhe orarin e mësimit në 

shkollë. 

2.2. Të jetë i përgatitur për orën e mësimit, t'i kryejë detyrat e shtëpisë dhe të jetë i 

disiplinuar.  

2.3. Të jetë në shkollë së paku 10 minuta para se të fillojë mësimi dhe të respektojë me 

përpikmëri orarin e mësimit dhe të pushimeve në mes orëve të mësimit.  

2.4. Të jetë i pajisur me tekste shkollore dhe me mjete të tjera të domosdoshme për mësim, 

punë praktike, aktivitete të lira etj. 

2.5. Të vishet në përputhje me normat e përcaktuara nga shkolla dhe të mbajë uniformën 

shkollore, të ketë përgatitjet e duhura për çdo orë mësimore dhe përgatitjet e duhura për orën 

e edukatës fizike dhe sportive. 

2.6. Të kujdeset për mbajtjen e higjienës dhe rendit shtëpiak në klasë. Përgjegjës janë të 

gjithë nxënësit, e në veçanti nxënësit kujdestarë të javës, si dhe këshilli i nxënësve të klasës. 

2.7. T’i ruajë me kujdes sendet personale. Shkolla nuk garanton dhe nuk mban përgjegjësi për 

humbjen e sendeve gjatë qëndrimit të nxënësve në shkollë.  

2.8. Të respektojë personelin e shkollës. 
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Çfarë u ndalohet nxënësve 

1. Pengimi ose prishja e disiplinës gjatë orëve mësimore, si edhe gjatë pushimeve mes orëve 

në korridor, në mjediset e shkollës ose në oborrin e saj.  

2. Shoqërimi i personave të jashtëm në shkollë, pa leje paraprake nga organet përgjegjëse të 

shkollës dhe mësimdhënësit, në orën e të cilit provohet të prezantojë.  

3. Përdorimi i celularit përveç se në rastet  e rëndësisë urgjente, apo i ndonjë aparati tjetër që  

tërheq vëmendjen dhe që pengon procesin mësimor. Këto mjete, nëse keqpërdoren, do t’i 

konfiskohen dhe do t’i dorëzohen drejtorit në zyrën e tij, ndërsa mund të tërhiqen vetëm 

me prezencën e prindit. 

4. Të mungojë pa arsye nga procesi edukativo-arsimor.  

5. Të kopjojë gjatë testit vlerësues me shkrim ose të prezantojë punimin e tjetërkujt.  

6. Të falsifikojë ose keqpërdorë dokumentacionin shkollor.  



 

7. Të shkaktojë konflikte verbale ose fizike në ambientet shkollore apo përreth, përdorimi i 

shprehjeve banale, jo edukative, lëvizjet pa arsye dhe me arrogancë korridoreve dhe 

ambienteve të tjera të shkollës. 

8. Ardhja në shkollë pa tekste dhe mjete mësimi, pa uniformë shkollore (nëse shkolla është e 

përcaktuar për të) dhe pajisje të tjera të detyrueshme, me veshje dhe dukje të jashtme jo 

etike.  

9. Mbajtja dhe konsumimi i drogës, duhanit dhe alkoolit në ambientin shkollor.  

10. Mbajta dhe bartja e armëve të ftohta dhe të zjarrit në shkollë. 

11. Nxënësit i ndalohet të lërë orën e mësimit apo të praktikës profesionale pa lejen e 

mësimdhënësit. 

12. Nxënësit i ndalohet të lëshoj orën mësimore dhe të praktikës profesionale pa lejen e 

mësimdhënësit. 

13. Nxënësit i ndalohet që në procesin mësimor të hyjë në orë nëse është me vonesë prej më 

shumë se 5 minutash.  

14. Të regjistrojë me videokamerë, telefon në orë mësimore apo mjedise të shkollës pa lejen e 

drejtorit të shkollës.  

15. Të hyjë ose të qëndrojë në sallën e arsimtarëve ose në hapësira jo të destinuara për ‘të, pa 

praninë ose lejen e kujdestarit të klasës, arsimtarit kujdestar të ditës, anëtarit të personelit 

arsimor ose të drejtorit të shkollës.  

16. Nxënësit i ndalohet të hyjë ose të qëndrojë në sallën e arsimtarëve. 

 

 

2. Çfarë u ndalohet mësimdhënësve  

 

1. I ndalohet publikimi i fotografive të nxënësit/es, pa lejen e prindit, në çfarëdo mediumi pa 

marrë parasysh llojin apo aktivitetin që është zhvilluar, vendit ku është zhvilluar, apo qëllimit 

dhe mesazhit që bartin ato foto. 

2. I ndalohet grumbullimi nga nxënësit, i mjeteve monetare, gjesendeve apo çdo gjëje tjetër, 

pa lejen e kujdestarit/es të klasës apo drejtorit/es të institucionit edukativo arsimor. 

3. Mësimdhënësit i ndalohet të largojë nxënësin nga procesi mësimor.  

4. Mësimdhënësit i ndalohet të pijë duhan në hapësirat shkollore. 

5. Mësimdhënësit i ndalohet përdorimi i pijeve alkoolike në hapësirat shkollore.  

6. Mësimdhënësit i ndalohet përdorimi si dhe shpërndarja e të gjitha substancave të 

dëmshme. 

7. I ndalohet marrja në shkollë me veprimtari dhe propagandime politike dhe fetare. 

8. I ndalohet përdorimi i shprehjeve fyese, dhunës fizike apo psikike ndaj nxënësve. 

9. I ndalohet përdorimi i shprehjeve fyese ndaj udhëheqësit të shkollës, mësimdhënësve dhe 

personelit tjetër të shkollës.  

10. I ndalohet ngacmimi seksual i nxënësve të shkollës.  

11. I ndalohet kërkimi apo inkurajimi i një romantike apo lidhjeje të papërshtatshme me 

ndonjë nxënës të shkollës në mënyrë verbale, shkrimore apo kuptime fizike.  

12. I ndalohet inkurajimi i nxënësve që të marrin pjesë në aktivitetet politike dhe fetare, ose të 

ndërpres orën mësimore për qëllime politike dhe fetare.  

13. I ndalohet të pranojë mito, benificion apo korrupsion, dëmtimi i fondeve të grumbulluara 

nga KDSh, prindërit dhe nxënësit e shkollës, paraqitja në mënyrë të rrejshme e të dhënave për 

mbulimin e shpenzimeve apo pagesave. 

14. I ndalohet ardhja në punë me armë.  

15. Mësimdhënësit i ndalohet të bëjë ndryshime në orarin e mësimit pa pëlqimin e drejtorit.  

16. Mësimdhënësit i ndalohet të përdorë telefonin celular gjatë orës së mësimit përveç se në 

rastet e rëndësisë urgjente.  



 

17. I ndalohet organizimi i çfarëdo aktiviteti me nxënës, nëse ai vlerësohet interes personal i 

mësimdhënësit/es, edukatorit/es, nxënësit/es, si; ditëlindje, përvjetor, ngjarje familjare, etj. 

18. I ndalohet në cilindo rast, cilëndo situatë që nxënësi/ja të shfytëzohet për ndonjë shërbim 

jashtë shkolle si; blerje ushqimi, bartje porosije tek prindi apo persona të tjerë për nevoja 

personale të mësimdhënësit/es etj. 
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Masat edukative disiplinore ndaj nxënësve 

1.  Masat edukative-disiplinore janë: 

1.1 Vërejtje me gojë 

1.2 Vërejtje me shkrim 

1.3 Pezullim i përkohshëm nga garat, ekskursionet, vizitat, shëtitjet 

1.4 Pezullim i përkohshëm deri në tri ditë nga shkolla 

1.5 Pezullim i përkohshëm prej një deri në tre muaj (për nxënësit e shkollave të mesme të 

larta, sipas UA 06/2014) 

1.6 Ndërrimi i shkollës 

1.7 Ndërrimi i klasës 

1.8 Gjobë në të holla 

1.9 Adresimi tek organet e rendit dhe te Qendra për punë sociale, në raste të dhunës dhe 

delikuencës 
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1. Shqiptimi i masave për nxënësit ka për qëllim: 

1.1 T’i korrigjojë sjelljet e patolerueshme që dëmtojnë dhe pengojnë nxënësit 

e tjerë, cënojnë personalitetin e tyre dhe të mësimdhënësve; 

1.2 Të krijojë klimë të volitshme mësimi e pune në shkollë dhe jashtë saj; 

1.3 Të vërë në mbrojtje ambientet dhe pasurinë e shkollës; 

1.4 Të përfillet dhe të zbatohet ligjshmëria në shkollë; 

 1.5   Të respektohen normat e garantuara me konventat ndërkombëtare. 
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1. Vërejtjen me gojë mund ta shqiptojë kujdestari i klasës, kujdestari i ditës dhe 

mësimdhënësi i lëndës, në rast se nxënësi nuk respekton obligimet e parashikuara me këtë 

rregullore.  

2. Vërejtjen me shkrim e shqipton drejtori i shkollës, në rast se nxënësi i përsërit sjelljet apo 

veprimet për të cilat ka marrë vërejtje me gojë. Kujdestari i klasës i propozon drejtorit të 

shkollës vërejtjet me shkrim për nxënësin.  

3. Pezullimi nga aktivitetet jashtëshkollore shqiptohet nga kujdestari ose mësimdhënësi i 

aktivitetit jashtëshkollor, pas marrjes së vërejtjes me gojë. 

4. Pezullimi nga shkolla deri në tri ditë shqiptohet nga drejtori, me propozim të kujdestarit të 

klasës. 

5. Ndërrimi i shkollës shqiptohet nga drejtori me propozim të kujdestarit të klasës, atëherë 

kur te nxënësi nuk vërehen përmirësime edhe pas masave të marra paraprakisht. 

6. Pezullim i përkohshëm nga shkolla nga një deri në tre muaj i shqipton drejtori i shkollës 

me propozim të kujdestarit të klasës dhe pas njoftimit të këshillit të shkollës. 

7. Drejtori i shkollës detyrohet që të njoftojë DKA për shqiptimin e masës sipas nenit 46 të 

kësaj rregulloreje dhe të kërkojë sigurimin e mësimit alternativ. 

8. DKA është e obliguar që për nxënësit e pezulluar të sigurojë mësim alternativ. 
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Kompensimi material 

1. Kompensimi material duhet të jetë në përputhje me dëmet dhe shkeljet, gjithnjë sipas 

kostos së vlerës aktuale të tregut përfshirë koston e punës së dorës, si në vijim:  

1.1. Shkarravitja (vizatimi, shkrimi i grafiteve nëpër mure, plato, mobilie, apo në inventor 

shkollor). Kompensimi përcaktohet në varësi me vlerësimin e bërë nga komisioni i shkollës.  

1.2. Prishja e rendit ekologjik: hedhja e mbeturinave jashtë shportave, kontejnerëve, si dhe 

shkelja e sipërfaqeve të gjelbëruara dhe dëmtimi i fidaneve në oborrin e shkollës. 

Kompensimi përcaktohet në varësi me vlerësimin e bërë nga komisioni shkollës.  

1.3. Dëmtimi i inventarit të shkollës. Kompensimi përcaktohet në varësi me vlerësimin e bërë 

nga komisioni shkollës.  

2. Në të gjitha rastet e shqiptimit të masës disiplinore, prindi duhet të njoftohet. Drejtori dhe 

kujdestari i klasës detyrohen të përcjellin efektin e masave te nxënësi, dhe nëse konstatojnë se 

masa ka pasur efektin përmirësues dhe ka arritur qëllimin, mund të propozojnë zbutjen apo 

shfuqizimin e asaj mase. Shfuqizimin apo zbutjen e masës së shqiptuar e bën organi që e ka 

shqiptuar atë. 

3. Në të gjitha rastet kur mësimdhënësi, kujdestari ose personeli tjetër vëren shenja të 

ushtrimit të dhunës nga nxënësit, rasti përcillet dhe raportohet te prindi/kujdestari, në QPS 

dhe te organet e rendit. 
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Gjobat financiare 

1. Për mungesë në punë hiqet mëditja në harmoni me kontratën e punës.  

2. Për mungesë në orën mësimore hiqet vlera monetare e një ore mësimore.  

3. Për moskryerjen e punëve dhe detyrave administrative dhe pedagogjike si: mosplotësimi i 

ditarit, mosplotësimi i librit amë, mosplotësimi i dëftesave, mosplotësimi i librezave, mos 

plotësimi i certifikatave dhe moskryerja e detyrave të tjera të përcaktuara në këtë 

rregullore dhe akte të tjera normative, shqiptohet masë disiplinore.  

4. Për vonesë të dorëzimit të planeve të punës, që është nga data 1 deri 3 e muajit vijues, 

shqiptohet masë disiplinore.  

5. Për vonesë në punë, për mos mbajtjen e kujdestarisë së ditës, për mospjesëmarrje në 

mbledhje që organizohen nga drejtoria e shkolles, hiqet 2.5% e pagës mujore. 

6. Për mos kryerjen e obligimeve sipas detyrave të punës së aktiveve profesionale, anëtarëve  

të aktivit hiqet 2.5% e pagës mujore.  

7. Dhënia e inventarit shkollor për nevoja private dhe dëmtimi i tyre, hiqet 10% e pagës 

mujore, dhe më pas vlerësohet dëmi i shkaktuar i mjeteve të dhëna dhe kompensimi i 

veçantë për të.  
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Ekzekutimi i gjobave monetare të përcaktuara në nenin 46 të kësaj rregulloreje, do të bëhet 

përmes ndalimit të mjeteve nga paga e tyre, me rekomandim të drejtorit të shkollës. 

 

Neni 52 

Për dëmet të cilat i shkaktojnë nxënësit, sipas kësaj rregulloreje, do të përgjigjet prindi, ose 

personi që përkujdeset për të. 
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Shqiptimi i masave bëhet në rastet kur konstatohet se veprimet e ndaluara që janë kryer, janë 

rezultat i fajit të personit i cili ka bërë veprime të tilla. 
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Të gjitha masat disiplinore dhe gjobat financiare të lartpërmendura në këtë rregullore dhe me 

aktet tjera normative ndaj udhëheqjes së shkollës i shqipton punëdhënësi, konform 

procedurave ligjore. 

Neni 55 

Stimulimet për punëtorët e arsimit 

 

Ndarja e mirënjohjes:  

1. Për mësimdhënësin më të mirë në shkollë 

2. Punëtorin  

3. Prindin kontribues 

4. Nxënësin  

Neni 56 

Detyrimet dhe detyrat e prindërve  

1. Prindi është i detyruar që të marrë pjesë në regjistrimin e fëmijës në shkollë me rastin e 

dorëzimit të dokumentacionit të fëmijës.  

2. Ka detyrë që ta përcjellë vijueshmërinë e fëmijës në shkollë.  

3. Prindi është i detyruar që të marrë pjesë në mbledhjen e prindërve si dhe në ftesat e bëra 

nga kujdestari i klasës për shqyrtimin e ndonjë çështjeje në raport me fëmijën. 

4. Ka të drejtë të paraqesë kërkesë te kujdestari i klasës që ta lirojë nxënësin nga vijimi i 

mësimit, për shkaqe shëndetësore apo raste të tjera të arsyeshme dhe për këtë duhet të jetë 

i informuar edhe drejtori i shkollës. 

5. Prindi ka për detyrë që të bëjë kompensimin e dëmit të inventarit apo ndaj objektit të 

shkollës në rast të shkaktimit të dëmit nga fëmija i tij. 

6. Prindi është i detyruar që fëmijës së tij t’ia blejë uniformën shkollore të caktuar nga 

shkolla.  

7. Çdo prind ka të drejtë të jetë përfaqësues i këshillit të prindërve të klasës apo të jetë pjesë 

e këshillit drejtues të shkollës nëse ai përzgjidhet nga prindërit e klasës dhe shkollës. 

8. Prindërit kanë të drejtë t’ia paraqesin ankesat e tyre me shkrim drejtorit të shkollës. Në 

rast të mospërgjigjes së drejtorit, prindi ka të drejtë që të përcjellë ankesën në komunë, 

lidhur me cilësinë e mësimdhënies dhe mjedisin shkollor. 

9. Prindërit janë të detyruar që fëmijët e tyre t’i pajisin me libra në rast se ato mungojnë, dhe 

me mjetet mësimore të nevojshme për nxënësin.  
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Procedurat ankimore 

1. Anëtarët e shkollës (nxënësit, prindërit) kanë të drejtë ankese në vendimet e 

menaxhmentit që e ka shqiptuar masën disiplinore dhe shkeljet e tjera të supozuara nga 

mësimdhënësit. 

2. Ankesa në shkallën e parë paraqitet te këshilli i shkollës në afat prej tri (3) ditësh prej 

ditës kur është marrë vendimi - njoftimi. Këshilli i shkollës është i detyruar t’i përgjigjet 

palës në periudhen prej 5 ditësh. 

3. Ankesa në shkallë të dytë paraqitet në Drejtorinë e Arsimit. Drejtoria e Arsimit nuk 

shqyrton asnjë ankesë, nëse ajo paraprakisht nuk është paraqitur në shkallën e parë, sipas 



 

paragrafit 2 të këtij neni. Organi kompetent ankesën e shqyrton në afat prej tre ditësh nga 

dita e pranimit të ankesës.  
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Ankesa e pezullon zbatimin e vendimit, deri në nxjerrjen e vendimit të shkallës së dytë, me 

përjashtim të rasteve kur rrezikohet drejtpërdrejt siguria e nxënësve dhe të tjerëve në shkollë. 
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Personeli i shkollës (mësimdhënësit, edukatoret, stati teknik etj) kanë të drejtë ankese për 

vendimet e menaxhmentit që ka shqiptuar masën disiplinore dhe shkeljet e tjera të supozuara, 

në afat prej 15 ditësh, në Komisionin e Ankesave në kuadër të komunës. 

 

DISPOZITAT KALIMTARE 
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Kjo rregullore është nxjerrë në përputhje me Ligjin pёr Arsimin në Komunat e Republikës së 

Kosovës Nr. 03/L-068, me Ligjin për Arsimin Parauniversitar, me Statutin e Komunës 

Prizrenit si dhe me Udhëzimet Administrative të MASHT-it, prandaj në rast ndryshimi të 

tyre, do të ndryshohet edhe kjo rregullore. 

Neni 61 

Gjatë zbatimit në praktikë të kësaj Rregulloreje, do të evidentohen rastet e neneve dhe pikave 

që do tё vlerësohen se kanë nevojë të domosdoshme të ndryshohen. Çdo ndryshim, apo 

plotësim i kësaj rregulloreje bëhet në përputhje me procedurën e ndjekur për miratimin e saj. 
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Pas miratimit të kësaj rregulloreje, të gjitha institucionet edukative- arsimore të komunës së 

Prizrenit janë të detyruara ta zbatojnë me saktësi dhe korrektësi. 
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Çdo gjë tjetër nga fusha e arsimit, që nuk është parashikuar me këtë Rregullore, Kuvendi 

Komunal mund ta rregullojë me vendim të veçantë. 

 

Neni 64 

Në rastet kur kjo Rregullore bie në kundërshtim me ligjet e Kosovës, do të zbatohen 

dispozitat e ligjeve në fuqi. 

 

DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE 
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Përgjegjëse për zbatimin e kësaj Rregulloreje është: Drejtoria Komunale e Arsimit, ndërkaq 

mbështetës për zbatimin e saj do të jenë edhe Inspektorati i Arsimit, Qendra pёr Punё Sociale 

dhe Policia e Kosovës. 

Neni 66 

Në rast të mosmarrëveshjeve, interpretimin autentik të kësaj Rregulloreje bën Drejtoria 

Komunale e Arsimit me vendim të veçantë. 

 

Neni 67 

1. Me hyrjen në fuqi të kësaj Rregulloreje, shfuqizohen rregulloret për funksionimin që 



 

kanë rregulluar këtë fushë. 

2. Kjo Rregullore hyn në fuqi pesëmbëdhjetë (15) ditë pas regjistrimit në zyrën e 

protokollit të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal si dhe publikimit në gjuhën 

zyrtare në faqen elektronike të Kuvendit Komunal të Prizrenit. 
 

 

Antigona Bytyqi 

 

Kryesuesi i Kuvendit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Republika e Kosovës                                                                             Komuna e Prizrenit 

Republika Kosova - Kosova Cumhuriyeti                          Opština Prizren - Prizren Belediyesi   

Skupština opštine 

br.____________ 

Dana: ________ 2023 

Prizren 
 

Na osnovu članova 11, 12.2 slovo c i 17 slovo h, Zakona o lokalnoj samoupravi br. 03/L-040, 

član 5, slovo i, Zakona br.03/L-068 o obrazovanju u opštinama Republike Kosova, u vezi sa 

članom 9 tačka 1 do 6 i 11, 12 Administrativnog Uputstva MONT-a br. 03/2016 - Školski 

upravni odbor, Zakon br. 05/L-087 o prekršajima i članovi 25 stav 1 slovo a, član 27, član 50 

Statuta opštine Prizren (Službeni list Republike Kosova) br. 01/011-5643, dana 15. oktobra 

2008., nakon razmatranja predloga, Skupština opštine je na sjednici održanoj dana _________, 

usvojila ovaj: 

 

PRAVILNIK 

O FUNKCIONISANJU EDUKATIVNO - OBRAZOVNIH INSTITUCIJA OPŠTINE 

PRIZREN 

 

Član 1 

Osnovne odredbe 

Obrazovanje je zajednička odgovornost centralnih i lokalnih institucija, gde je podjela 

nadležnosti utvrđena Zakonom br. 03/L-068 o obrazovanju u opštinama Republike Kosova, 

Zakonom br. 04/L-032 o preduniverzitetskom obrazovanju u Republici Kosovo. Ovaj pravilnik 

je izrađen na toj osnovi i namjerava stvoriti naprednije radno okruženje sa učenicima u skladu 

sa Kurikularnim okvirom preduniverzitetskog obrazovanja Republike Kosova. 

Član 2 

                                    Cilj 

Ovaj pravilnik ima za cilj da utvrdi prava i obaveze, zabranjene radnje, pohađanje na nastavu, 

disciplinske mere i postupci i njihovo sprovođenje prema učenicima, nastavnicima i ostalim 

osobljem u školi (direktor, zamjenik direktora, sekretar, administrator i tehničko - uslužno 

osoblje). Ovaj pravilnik definiše pravila rada za svakog zaposlenog, funkcionisanje odgovornih 

organa, kućni red i kodeks dobrog ponašanja u edukativno - obrazovnim institucijama u opštini 

Prizren. 

 

Član 3 

1. Pravila utvrđena u ovom pravilniku imaju za cilj: 

1.1 Podizanje nivoa odgovornosti i polaganje računa tokom rada zaposlenih, učenika, roditelja 

i drugih interesnih grupa u edukativno - obrazovnim institucijama. 

1.2 Podizanje kvaliteta u procesu nastave i učenja u edukativno - obrazovnim institucijama. 

1.3 Razvoj kompetencija učenika predviđenih Novim kurikulumom Kosova. 

 

 



 

1.4 Razvoj edukativno - obrazovnih institucija tipa "Otvorene i demokratske institucije". 

Član 4 

Ovaj pravilnik se sprovodi u svim školama, tokom vremena kada se realizuje sprovođenje 

Novog kurikuluma Kosova, uključujući kurikularne, međukurikularne i vankurikularne 

aktivnosti. 

 

Član 5 

Ovaj pravilnik obavezuje sprovođenje u svim edukativno - obrazovnim institucijama; 

institucija rane edukacije, predškolsku instituciju, OŠ, ONSŠ, NSŠ, VSŠ i SSŠ. 

 

Član 6 

Prava i obaveze školskih radnika 

Pravilnik sadrži odredbe kojima se uređuju više prava i povoljniji uslovi, od prava i uslova 

utvrđenih u dokumentima navedenim u članu 1. ovog pravilnika, osim činjenice ako je tim 

dokumentima utvrđeno drugačije. 

 

Član 7 

Radnici edukativno - obrazovnih institucija zaštićeni su od direktne ili indirektne 

diskriminacije iz stvarnih ili navodnih razloga koji imaju veze sa polom, rasom, seksualnom 

orijentacijom, civilnim statusom, bojom kože, vjerom, političkim mišljenjima, nacionalnim, 

etničkim ili socijalnim porijeklom, osobama sa fizičkim i mentalnim oštećenjima. 

 

Član 8 

Radnici edukativno - obrazovnih institucija imaju pravo da koriste pravo signalizacije 

(obavještavanja) u skladu sa Zakonom br. 06/L-085. 

 

Član 9 

Dozvoljava se sindikalno organizovanje u prostorijama škole, van nastavnog ili van radnog 

vremena, postavljanje obavještenja, najava, peticija, zahtjeva, druge aktivnosti sa sindikalnim 

karakterom na određenim mjestima školskog okruženja. 

 

Član 10 

Školski radnici, učenici i druge interesne grupe imaju pravo da podnesu žalbu kod opštinske 

obrazovne vlasti, za svaku odluku ili radnju menadžmenta škole za koju misle da je u 

suprotnosti sa ovim pravilnikom. 

 

Član 11 

1. Školski radnici, učenici i druge interesne grupe imaju pravo da pokažu neslaganje za svaku 

odluku ili radnju obrazovnih vlasti opštine, koristeći njegova/njena prava predviđena sa 

odgovarajućim zakonima na snazi. 

2. Pojam "Edukativno - obrazovne institucije" u ovom Pravilniku uključuje: predškolske 

institucije (PI), osnovne škole (OŠ), niže srednje škole (NSŠ), više srednje škole (VSŠ), 

odnosno nivoe 0, 1, 2, 3, 4 ISCED. 

 

Član 12 

Organizaciona struktura edukativno - obrazovnih institucija 

 

1. Organizaciona struktura edukativno - obrazovnih institucija je: 

1.1. Organi upravljanja i odlučivanja: 



 

1.1.1. Školski upravni odbor 

1.1.2. Direktor 

1.1.3. Zamjenik direktora 

1.1.4. Sekretar ili administrator 

1.2. Stručni organi: 

1.2.1. Stručne aktivnosti 

1.3. Predstavnički organi: 

1.3.1. Odbor nastavnika 

1.3.2. Odbor roditelja 

1.3.3. Odbor učenika 

1.3.4. Odbor razreda 

1.4. Stručni saradnici: 

1.4.1. Pedagog 

1.4.2. Psiholog 

1.4.3. Bibliotekar 

1.4.4. Sociolog 

1.4.5. Ljekar 

1.4.6. Asistent za djecu sa posebnim potrebama 

1.4.7. Koordinator kvaliteta 

1.5. Nastavno osoblje: 

1.5.1. Nastavnik 

1.5.2. Pomoćni nastavnik 

1.5.3. Nastavnik razredni starješina 

1.5.4. Nastavnik dežurni 

1.5.5. Vaspitač/ica 

1.6. Administrativno osoblje 

1.6.1. Sekretar ili administrator 

1.7. Učenici, učenici u predškolskom, učenici sa posebnim potrebama 

1.8. Tehničko osoblje: 

1.8.1. Kurir/Održavač centralnog grijanja (fokist) 

1.8.2. Održavači higijene 

1.8.3. Čuvar 

1.8.4. Baštovan 

 

Član 13 

Upravni, stručni i pomoćni organi škole 

Svaka edukativno - obrazovna institucija treba imati upravni odbor odgovarajuće institucije. 

Upravni odbor je najviši organ odlučivanja edukativno - obrazovne institucije. Osnivanje, 

sastav, funkcionisanje, dužnosti i odgovornosti Upravnog odbora utvrđeni su u članu 17. 

Zakona br. 04/L-032 o preduniverzitetskom obrazovanju i AU. br. 03/2016. 

Član 14 

Dužnosti direktora/ice škole 

1. Osim dužnosti utvrđenih zakonom i podzakonskim aktima, direktor/ica edukativno - 

obrazovne institucije ima ove dužnosti i odgovornosti: 

1.1 Direktor/ica izvještava Upravni odbor odgovarajuće institucije, najmanje dva puta u godini, 

ili onoliko puta koliko se zahtjeva. 

1.2 Obezbjeđuje da se škola razvija na osnovu Okvira kriterijuma preduniverzitetskog 

obrazovanja (OKPO) poštujući principe OKPO-a. 

1.3 Obezbjeđuje formiranje radnih grupa za ispunjavanje zahtjeva OKPO-a. 

 



 

1.4 Formiranje radnih grupa da bude organizovano putem pismenih, sveobuhvatnih 

upozorenja, objavljenih na oglasnoj tabli unutar institucije. 

1.5 Obezbjeđuje da su članovi izabrani za određene grupe osobe koje zaslužuju, uz obavezu 

obavljanja dužnosti voljom, na demokratski način, uz prijedloge i glasanje od nastavničkog 

odbora. 

1.6 Svakom članu svake radne grupe obezbjeđuje sporazum saradnje, pismeno, potpisanog od 

direktora/ice i članove radne grupe. 

1.7 Angažira se za pružanje uslova za rad radnih grupa, ispunjavanje zahtjeva, materijalne 

naknade potrošene tokom rada. 

1.8 Uživa autoritet mentorstva, praćenja i otpuštanja svakog člana koji ne realizuje prihvaćene 

dužnosti. 

1.9 Analizira i procjenjuje zahtjeve svakog zaposlenog, ukoliko su ti zahtjevi u skladu sa 

godišnjim planom rada tražioca i mogućnostima finansijske, vremenske, ljudske 

pokrivenosti ili i neki drugi faktor koji može ugroziti realizaciju zahtjeva zaposlenog. 

1.10 Obavezuje se da za svaki pismeni zahtjev zaposlenog vrati pismeni odgovor u roku od 

najviše 15 dana. 

1.11 Obezbjeđuje da učenici i nastavnici ni u kom slučaju ne razvijaju vankurikularne 

aktivnosti unutar nastavnog časa. 

1.12 Brine se da se precizno sprovode mehanizmi praćenja, mentorstva, ili ocjenjivanja 

spoznaja, znanja, kompetencija ili učinka zaposlenih i učenika od bilo koje strane koja 

nema kompetencije prema zakonskim odredbama. 

1.13 Olakšava sporazume saradnje, mentorstva, praćenja ili ocjenjivanja između zaposlenih u 

instituciji, učenika i interesnih strana za ciljeve istraživanja, podrške, saradnje itd. 

1.14 Određuje razredne starješine i od njih traži izvještaj o paralelama. 

1.15  Određuje dežurne i zahtjeva tačan izvještaj od njih. 

1.16  Vrši određivanje, predlaganje ili izricanje disciplinskih mjera protiv učenike i osoblja u 

skladu sa zakonskim odredbama. 

1.17 Vrši određivanje zadataka za školske organe za izbor, ocjenjivanje, disciplinu i druga 

pitanja koja se odnose na nastavnike i druge edukativno - obrazovne radnike u skladu sa 

zakonodavstvom na snazi. 

1.18 Čuva dokumente i podatke kako se predviđa iz normativnih akata. 

1.19 Poštuje službene rokove. 

1.20 Poštuje radno vreme utvrđeno od poslodavca. 

1.21 Mentoriše i prati nastavne časove najmanje dva puta godišnje. 

1.22 Ocjenjuje učinak zaposlenih na objektivan način, svake školske godine, prema 

kriterijumima i instrumentima određenim i unificiranim na opštinskom nivou od ODO i 

zakonodavstvom na snazi. 

1.23 Sarađuje sa ŠUO u planiranju budžeta škole i upravlja njime prema zahtjevima. 

1.24 Daje prijedloge za dodjelu priznanja, pohvala i nagrada za doprinose i uspjehe u školi u 

skladu sa unutrašnjim pravilnikom škole. 

1.25 Donosi odluke o osnivanju raznih komisija. 

1.26 Obavještava o obukama ili aktivnostima u školi najmanje tri dana unaprijed, osim u 

slučajevima kada je nemoguće. 

1.27 Obavlja druge dužnosti koje se regulišu kroz zakonskim i podzakonskim aktima. 

1.28 Radno vreme direktora utvrđuje se u koordinaciji sa zamjenikom direktora i obrnuto. 

1.29 Direktor škole je obavezan da obavijesti ODO o izrečenoj mjeri suspenzije iz škole od 1 

do 3 mjeseca i zatraži obezbjeđivanje alternativnog učenja. 

 

 

 



 

 

Član 15 

Dužnosti i odgovornosti zamjenika direktora 

1. Obavlja dužnosti i odgovornosti direktora u njegovom odsustvu. 

2. Pomaže direktoru u upravljanju i realizaciji svih aktivnosti u školi predviđenih ovim 

pravilnikom i drugim podzakonskim aktima na snazi. 

3. Pomaže nastavnicima i drugom osoblju u školi u koordinaciji stručnih aktivnosti. 

4. Održava nastavni čas kad god su nastavnici odsutni. 

5. Odgovoran je za kontroliranje školskih dokumentacija razreda najmanje jednom unutar 

jednog školskog polugodišta. 

6. Obavlja druge dužnosti određene od direktora škole u skladu sa zakonskim odredbama. 

 

Član 16 

Dužnosti sekretara/ice škole 

1. Vodi dokumentaciju unutar institucije i van institucije, sa izuzetkom dokumentacije koja je 

svakodnevni dio rada zaposlenog u odgovarajućoj instituciji. 

2. Upisuje/otpisuje svakog zaposlenog sa adekvatnom dokumentacijom. 

3. Brine se o kompletiranju i održavanju dosijea svakog zaposlenog. 

4. Opremljuje svakog zaposlenog i učenika dokumentima zahtijevanim za lične ili 

administrativne potrebe zaposlenog. 

5. Upisuje/otpisuje svakog učenika u potrebnoj dokumentaciji. 

6. Odgovoran za upisivanje/otpisivanje inventara koji pripada edukativno obrazovnoj 

instituciji. 

7. Odgovoran za održavanje arhive edukativno obrazovne institucije. 

8. Vodi sa odgovornošću evidenciju u matičnoj knjizi učenika škole. 

9. Vodi zapisnike sa sastanaka nastavničkog odbora, školskog odbora, kao i za sva 

administrativna pitanja škole. 

10. Brine se i pomaže za statistike koje se sastavljaju za potrebe školske uprave i organa 

obrazovanja. 

11. Vodi evidenciju i vrši sistematizaciju zapisnika ispita i ponovnih ispita. 

12. Brine se i nadgleda rad tehničko - uslužnog osoblja. 

13. Priprema potrebne duplikate dokumenata. 

14. Pomaže direktoru škole u upravljanju budžetom. 

15. Protokoliše svako pismo koje je izdaje od škole ili koje se upućuje školi, i obavještava 

direktora o poštovanju službenih rokova za odgovor na njega. 

16. Priprema pravne zapise škole (odluke, obavještenja, potvrde, objave itd.). 

 

Član 17 

Nastavnički odbor/vaspitača 

1. Sastanci nastavničkog/vaspitačkog odbora se organizuju, sazivaju i predsjedavaju od 

direktora škole, u njegovom odsustvu od zamjenika direktora ako ima, u njegovom odsustvu 

od nastavnika određenog od direktora. 

2. Nastavnički/vaspitački odbor predlaže, glasa i usvaja formiranje radnih grupa unutar 

edukativno - obrazovne institucije. 

3. Nastavnički/vaspitački odbor zahtijeva odgovornost, polaganje računa i transparentnost za 

rad svake radne grupe. 

4. Nastavnički/vaspitački odbor potvrđuje konačan uspjeh učenika na kraju svakog 

polugodišta, analizira razvoj predmetnih kurikuluma i predlaže razvojne mjere. 

 

 



 

 

Član 18 

Stručna aktiva 

1. Stručna aktiva je stručni organ koji se formira od nastavnike iste oblasti, ili prema 

predmetima ili prema razredima, u zavisnosti od institucije i broja stručnih radnika, na osnovu 

AU. 22/2016. 

2. Stručne aktive vrše organizaciju, koordinaciju i suglasnost rada nastavnika. 

3. Stručne aktive koordiniraju svoje stručne radove, doprinoseći u godišnjem planiranju i 

planiranju za kurikularni stepen. 

4. Planiraju u detaljima aktivnosti i ljudske, finansijske resurse itd., za realizaciju 

vankurikularnog dijela. 

5. Vrši planiranje zapisivanja važnih datuma predviđenih u školskom kalendaru usvojenog od 

MONT-a. 

6. Preduzima dobro isplanirane inicijative da bi surađivao sa stručnim aktivama ne samo unutar 

škole već i sa drugim školama, sa jedinim ciljem unapređenja edukativno-obrazovnog procesa 

nove generacije, razmjenjujući različita iskustva. 

7. Brine se o podjeli nastavnih časova i stručne prakse uz kolegijalni sporazum. 

8. Stručne aktive sudjeluju i sa zajednicom roditelja, i mogu odrediti datum za roditeljski 

sastanak. 

 

Član 19 

Stručna služba škole 

1. Nadgleda na kontinuirani način učinak edukativnog osoblja, identifikuje potrebe za podršku 

i obezbjeđuje potrebnu stručnu podršku; 

2. Obezbjeđuje potrebnu saradnju između nastavnika i zajedničko planiranje iskustava učenja; 

3. Savjetuje upravljačko osoblje škole o planiranju angažmana nastavnika i zajedničkom 

planiranju iskustava učenja; 

4. Savjetuje upravljačko osoblje škole za planiranje angažmana nastavnika; 

5. Identifikuje potrebe za angažovanjem spoljnih stručnjaka u školi; 

6. Identifikuje mogućnosti za korišćenje drugih javnih usluga u funkciji što efektivnije 

realizacije kurikuluma; 

7. Evidentira na kontinuirani način napredak škole ka sprovođenju kurikuluma, izazove i 

rješenja urađenih na nivou škole; 

8. Podržava proces ocjenjivanja postignuća učenika povodom završetka stepena kurikuluma i 

u saradnji sa nastavnim osobljem planira programe podrške (dopunsko i dodatno učenje) na 

nivou škole; 

9. Upravlja procesom razmjene iskustava između škola. 

      

Član 20 

Dužnosti vaspitača/ice i nastavnika/ice 

Osim dužnosti i odgovornosti zakonom o radu, ugovoru o radu, kolektivnom ugovoru ili 

unutrašnjem aktu na osnovu zakona o radu, nastavnik ima i ove dužnosti i odgovornosti: 

1. Vaspitači i nastavnici pružaju akademske usluge. 

2. Štiti lični i stručni integritet. 

3. Sarađuje sa rukovodstvom edukativno-obrazovnih institucija, sa ostalim zaposlenima, sa 

roditeljima i učenicima. 

4. Argumentira kreativnost, autonomiju i fleksibilnost tokom nastavnog procesa. 

 

 

 



 

 

5. Utvrđuje i snosi ličnu odgovornost nad izborom nastavnih izvora. 

6. Utvrđuje i snosi odgovornost nad metodama, oblicima i strategijama nastave. 

7. Raspravlja i bira instrumente ocjenjivanja za ocjenjivanje učenika, čineći ih transparentnim 

i usvojenim za sve interesne grupe. 

8. Učestvuje u izboru radnih grupa unutar škole, doprinoseći prijedlozima, glasanjem i 

obrazloženjem ličnih primjedbi i sugestija. 

9. Pokazuje angažman i stručnost u realizaciji zadataka prihvaćenih slobodnom voljom u 

radnim grupama. 

10. Realizuje dužnosti utvrđene od poslodavca, rukovodstva škole, rukovodioca radnih grupa 

itd., prilikom zapisivanja datuma predviđenim školskim kalendarom usvojenog od MONT-

a. 

11. U slučaju odsutnosti nekog nastavnika/ce, bez obzira na razlog izostanka, zamjenik 

direktora/ice škole ili nastavnik/ca predmeta, određene oblasti, zamjenjuje nastavni čas. 

12. Nastavnik/ca koji/a odvija neku aktivnost van nastavnog časa u školskim prostorijama 

(konsultacije sa roditeljima, konsultacije sa učenicima, vankurikularna aktivnost itd.) 

obavezuje se da upozori razrednog starješinu. 

13. Istražuje mogućnosti stručnog razvoja, bez narušavanja nastavnog procesa. 

14. U slučaju izvođenja učenika/ce ili svih učenika razreda, u pratnji sa nastavnikom/com za 

realizaciju kurikularnih ili vankurikularnih aktivnosti, obavezuje se da tri dana unapred 

obavijesti razrednog starješinu i dobije njegovo/njeno odobrenje, ili direktora/ice. 

15. Predstavlja svoja mišljenja o problemima edukativno-obrazovnog rada u školi, nastavnim 

planovima i programima, nastavnim tekstovima - školskim (udžbenicima), o aktivnošću, 

iskustvima, problemima i brigama razreda, nastavnog predmeta i škole; za sebe, kolege, 

rukovodioce škola, za obrazovanje zajednice gde radi i živi, za svoju okolinu i na stepenu 

zemlje. 

16. Učestvuje u raznim sastancima razreda, škole, seminarima, sastancima, konsultacijama, 

analizama, okruglim stolovima, raznim aktivnostima unutar i van škole, na sastancima sa 

roditeljima, sa zajednicom i lokalnom samoupravom ili drugim organima i institucijama 

zainteresovanim za školu kada se poziva, bez ugrožavanja rasporeda lekcija. 

17. Zahtjeva od nadležnih organa škole (direktor škole, školski odbor itd.) da se razmotre 

pitanja koja zabrinjavaju razred, školu, društvenu sredinu, zajednicu u kojoj škola djeluje. 

18. Uživa pravo da se tretira sa dostojanstvom, poštovanjem, na kulturan i moralan način od 

bilo kog, bez pritiska, bez nepravde, bez uvreda, bez ponižavanja, bez omalovažavanja, bez 

nasilja. 

19. Odabira važne sadržaje za učenike i planira integrisani nastavni proces, uzimajući u obzir 

vezu između predmeta i oblasti kurikuluma; 

20. Podstiče učenike da prošire njihov horizont i da budu spremniji za različite izazove i prilike 

u životu, učenju i radu. 

21. Tokom čitavog rada sa učenicima brine se da integrira pitanja i iskustava učenja koja 

doprinose u razvoju glavnih kompetencija. 

22. Identifikuje probleme, poteškoće, ali i afinitete učenika u učenju i obezbjeđuje 

individualizovanu podršku učenika. 

23. Organizuje dopunsku i dodatnu nastavu na osnovu ocjenjivanja rezultata završnog 

postignuća učenika (prilikom završetka školske godine). 

24. Komunicira sa roditeljima da bi obezbjedio potreban angažman za podsticanje napretka 

učenika. 

 

 

 



 

 

25. Angažira se u timski rad i sarađuje sa stručnom aktivom u planiranju o razmjeni iskustava 

u procesu učenja, u ocjenjivanju kontinuiranog napretka učenika i postignuća na kraju 

stepena Kurikuluma. 

26. Da ima redovno i korektno pojavljivanje i pojavljivati se u školi 15 minuta pre početka 

nastavnog rasporeda. 

27. Učestvuje na sastancima odbora razreda, nastavničkog odbora i stručnoj aktivi. 

28. Ponaša se na kulturan način, sa demokratskom i stručnom etikom, sa poštovanjem i 

tolerancijom, bez uvreda i nasilja unutar i van škole. 

29. Ažurira u kontinuitetu sa novom naučnom, psihološkom i pedagoškom informacijom, kao 

i samokvalifikuje se za najnaprednije didaktičke postupke i mehanizme koje vreme 

podnosi. 

30. Podstiče samostalnost mišljenja i individualnog i slobodnog djelovanja učenika tokom 

nastavno-edukativnog rada u učionici i van nje. 

31. Učestvuje u ispitnim komisijama u školi, u raznim komisijama iz ODO, raznim konkursima 

na nivou škole i šire. 

32. Brine o održavanju, obogaćivanju i korišćenju sa efikasnošću materijalne, didaktičke, 

laboratorijske baze, snosi odgovornost za ono što je zadužen do naknade ili kompenzacije. 

33. Da na vreme i sa pedantnošću popuni odgovarajuće rubrike u razrednoj knjizi, na vreme 

popuni ostalu pedagoško-školsku dokumentaciju. 

34. Ne treba da na nemaran način ili namjerno zloupotrebi, falsifikuje ili zanemari informacije 

službenih registra kao kvalifikacije, akademske usluge, kriminalnu historiju ili zaposlenja, 

ocjene učenika uključujući ovde neprijatnu administraciju koja će se testirati standardima 

mijenjajući odgovore, kopiranje itd., razloga za odsustvo od odmora, informacije 

predstavljene za zahtjev (npr. službena istraga) itd. 

35. Da čuva tajnost rada kao školski i disciplinski registri učenika, ličnu tajnu, zdravstvene i 

medicinske informacije, porodični i društveni problemi, rezultati procjene (ocjenjivanja) - 

testiranja učenika. 

36. Obavezuje se da izvještava za svako kršenje ili sumnju kršenja zakona, podzakonskih akata, 

kodeksa ponašanja, školskih pravila koja dođu u njegovo saznanje. 

37. Ponašanja i oblačenja trebaju biti u skladu sa etičkim kodeksom Opštine Prizren br. 01-

246/20. 

38. Ocjenjuje učenike bez uticaja od vanjskih faktora, u skladu sa administrativnim uputstvima 

na snazi. Ocjenjivanje (procjena) treba se obaviti u prisustvu učenika. 

39. Obavlja i druge dužnosti, određene od direktora ili zamjenika direktora, u skladu sa 

zakonskim aktima na snazi. 

40. U slučaju korišćenja mobilnog telefona od učenika, osim u slučajevima hitne važnosti, 

nastavnik ima pravo da ga oduzme i preda direktoru škole, kao i da obavjesti roditelja. 

 

Član 21 

Dužnosti razrednog/e starješine 

1. Obavezuje se da nezavisno nastavnog rasporeda, na svakom početku polugodišta, da 

dočeka i primi učenike na prvi nastavni čas i rasporedi ih u učionici. 

2. Održava i popunjava dnevnik rada sa podacima koji se zahtijevaju, a koji su odgovornost 

razrednog/e starješine, prema AU 08/2012 o školskoj dokumentaciji. 

3. U institucijama u kojima nema zamjenika direktora/ice, sekretara/ice, koordinatora/ice 

kvaliteta, popunjava dokumentaciju institucije prema zahtjevima direktora/ice kao; registri, 

matična knjiga, propusnice itd. 

4. Odgovara i daje statističke podatke koji potiču iz dnevnika rada, svakoj zainteresovanoj 

strani, ne ugrožavajući pravo učenika/ce na čuvanje ličnih podataka. 



 

5. Snosi odgovornost za povjerljivost svakog učenika/ce, u kontekstu zdravlja, intelektualnog 

statusa, socijalnog statusa, ekonomskog statusa itd. 

6. Sarađuje i posreduje sa svakim nastavnikom/com, rukovodstvom institucije, učenikom, 

roditeljem ili drugim licima, u interesu učenika njegovog/njenog razreda, gde je utvrđen. 

7. Informiše u kontinuitetu roditelja ili zakonskog staratelja učenika/ce o svakoj situaciji 

procijenjenu kao njegov/njen interes. 

8. Dozvoljava mu se prikupljanje novčanih ili drugih materijalnih sredstava od roditelja, za 

ciljeve podrške, realizacije kurikularnih i vankurikularnih aktivnosti, ili zapisivanje nekog 

datuma prema školskom kalendaru, ali uvek dobijajući odobrenje od direktora/ice 

institucije gde radi. 

9. U slučaju da starješina ocjeni stanje kao opasnim po zdravlju učenika/ice (bolest, prijetnja 

od drugih, zastrašivanje, loše vreme itd.) može ga otpratiti zajedno sa trećom osobom do 

kuće, ali da ga ne ostavi bez prihvatanja roditelja ili zakonskog staratelja, ili jednog od 

braće ili sestara uzrasta iznad 18 godina. 

10. Angažira se u rješavanju svake situacije gde se uočava da učenik/ca ima zastoj u postizanju 

rezultata, osjeća se diskriminisan/a, ugrožen, maltretiran, potencijalan/na za napuštanje 

školovanja itd. 

11. Obezbjeđuje red, disciplinu, demokratski duh, harmoniju i tople, prijateljske odnose sa 

učenicima i među njima, bori se protiv poroka, nedoličnih i zabranjenih radnji u skladu sa 

zakonom, administrativnim uputstvima, ovim pravilnikom i kućnim redom škole. 

12. Obezbjeđuje partnerstvo sa roditeljima putem sastanaka sa njima, individualnim 

razgovorima, informativnim pismima, posjete u porodici, telefonskim razgovorima i 

drugim oblicima. Daje dozvolu i opravdava izostanke učenika razreda koje ima pod 

starješinstvo u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima. 

13. Na početku svake nastavne sedmice određuje učenike dežurni razreda, kojima daje zadatak 

kao u nastavku: učenik dežurni dolazi u školu (nastavu) najmanje 10 minuta pre početka 

nastave. Sarađivajući sa dežurnim nastavnikom, posebno vodi računa o: 1) čuvanje 

namještaja i školskih oprema, 2) vrši čišćenje table, 3) vrši provjetravanje učionica tokom 

pauza između časova. 

14. Na početku školske godine u saradnji sa učenicima razreda bira vođstvo učenika razreda. 

15. Na početku školske godine održava sastanak sa roditeljima i konstituiše vođstvo roditelja 

na nivou odjeljenja gde je razredni starješina. 

16. Održava sastanke sa roditeljima, informiše učenike i roditelje sa odredbama ovog 

pravilnika, kućnim redom u školi, kodeksom ponašanja i drugim obavezama koje učenici 

imaju, kao i sa posljedicama koje mogu imati ako ih ne poštuju. 

17. Nastavnik razredni starješina treba obezbjediti informaciju o socio-ekonomskim uslovima, 

zdravstvenom, fizičkom i mentalnom stanju svakog učenika, sa ciljem da bi imao 

odgovarajući pravičan pristup prema učenicima posebno. 

18. Nastavnik starješina je obavezan da na vreme obavijesti roditelja o bilo kojoj mjeri koja se 

preduzima prema njegovom djetetu. 

19. Savjetuje učenike o čuvanju i održavanju inventara i školske imovine, kao i izvršavanju 

drugih obaveza učenika koje proizilaze iz školskog pravilnika, iz normativnih akata ODO-

a i MONT-a. 

20. Identifikuje i evidentira učenike koji uništavaju ili oštećuju školski inventar i školske 

prostorije, kao i predlaže odgovarajuće mere protiv njih. 

21. Angažira se i posreduje u rješavanju problema između učenika, grupa učenika, 

nesporazuma između učenika i nastavnika ili sa drugim edukativno-obrazovnim osobljem, 

kao i adresiranju slučajeva kod odgovornih organa u školi, prema zakonodavstvom na snazi 

za sprečavanje nasilja i devijacija ponašanja, bez obzira ko je autor koji ga je uzrokovao. 



 

22. Razredni starješina, u koordinaciji sa direkcijom škole, može kontrolisati učenike (u 

učionici) ako su podignute sumnje da u školi drže oružje i zabranjene predmete. 

Obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i kućnim redom škole. 

23. Nastavnici koji su pred odlazak u penziju najmanje za pet godina, stvara im se mogućnost 

da se svojevoljno oslobode od starješinstvo. 

 

Član 22 

Dužnosti nastavnika kao dežurnog u školi 

1. Nastavnici dežurni, nadgledaju i sprovode dnevni red od početka nastave do kraja. 

2. Nastavnici dežurni dolaze u školi najmanje 20 minuta prije početka nastave i odlaze od 

škole posljednji. 

3. Tokom odmora uvjek se nalaze blizu učenika, sarađujući sa učenicima dežurni razreda. 

4. Svi dežurni se interesuju za dobro odvijanje rada i disciplinu u školi, kao i brinu se za 

precizno poštovanje rasporeda za početak i kraj svakog nastavnog časa. 

5. Dežurni se posebno interesuju za čuvanje školske imovine. 

6. Ako je neko od nastavnika škole odsutan, u koordinaciji sa direktorom, obezbjeđuje se 

zamjenik. Ukoliko zamjena nije moguća, brinu se da se odgovarajući razred angažuje sa 

nekim radom, obezbjeđujući da se ne naruši red i disciplina u školi. 

7. Nakon završetka nastave, dežurni konstatiraju stanje u učionicama i drugim sredinama i 

konstatiraju broj dnevnika u sali nastavnika. 

8. U posebnu knjigu (dežurnu knjigu) upisuju tokove rada u školi, ime nastavnika koji je 

eventualno odsustvovao od nastave, zakasnio na nastavnim časovima, eventualno oštećenje 

školskog inventara kao i sve bitno što se tog dana desilo u školi i informišu direktora škole. 

Ako dežurni iz različitih razloga ne evidentira u dežurnoj knjizi (svesci) zakašnjenja, 

izostanke i nepravilnosti koje su se desile tokom vremena dok je on/ona bio/bila dežurni i 

druge elemente koji utiču na destabilizaciju nastavnog procesa, tada je direktor škole 

obavezan da preduzme prvu vaspitnu mjeru prema dežurnom: Opomena. 

9. Brine se o ulazima i izlazima radnika, učenika i drugih strana u školskim prostorijama. 

10. Brine se o štetama, nedostataka potrebnih sredstava, grijanje i čistoća školskih lokala, 

kašnjenja i izostanke nastavnika, upravljanje incidentima i smetnjama ako se dogode, brinu 

se da izbjegnu ili ublaže negativne efekte u slučaju pojave elementarnih nepogoda koje se 

mogu uzrokovati od školskog osoblja ili učenika, kao i nizom drugih povremenih zadataka 

i dužnosti. 

11. Zajedno sa direktorom škole brine se o sprovođenju etičkog kodeksa školskog osoblja i 

učenika. 

12. Obezbjeđuje da nastava počinje prema predviđenom rasporedu. 

13. Obezbjeđuje da nijedan učenik ne ostane u školskom dvorištu nakon početka nastave. 

14. Učenici koji kasne raspoređuju se u određenim okruženjima (školska biblioteka, umjetnički 

atelje, debatna učionica, itd.) ili im je dozvoljeno da uđu u njihovim učionicama bez 

oštećenja nastavnog procesa. 

15. Otklanja svaku neodgovornu radnju trećih strana naspram učenika. 

16. Obezbjeđuje se da nakon odlaska od dežurstva (ulazak u nastavni čas), kompetenciju 

dežurstva preda pomoćnom radniku škole. 

 

 

 

 

 

 

 



 

17. Nastavnik dežurni može se odrediti tog dana kada ima manje nastavnih časova. 

 

Član 23 

Dužnosti i odgovornosti koordinatora/ke kvaliteta u školi 

1. Koordinator kvaliteta na nivou škole se bira i obavlja dužnosti prema AU 24/2016 o 

obezbjeđivanju kvaliteta u preduniverzitetskom obrazovanju. 

2. Osim dužnosti i odgovornosti koje pripadaju ovom AU, koordinator kvaliteta na nivou 

škole obavlja i ove dužnosti: 

3. Identifikuje prednosti i slabosti škole (kao infrastruktura) koje na direktan ili indirektan 

način utiču na razvoj škole. 

4. Predlaže konkretne radnje kod direktora/icu škole, donoseći argumente sa dokazima za 

eventualne intervencije u infrastrukturu škole. 

5. Identifikuje potrebe zaposlenih u školi za njihov stručni razvoj. 

6. Istražuje mogućnosti stručnog razvoja zaposlenih, kroz obuke, studijske posjete, razmjenu 

iskustava sa njihovim kolegama iz drugih škola ili odgovarajućih stručnih oblasti, i druge 

mogućnosti. 

7. Analizira kvalitetno ispunjavanje rada zaposlenih u školi. 

8. Pruža konsultantsku podršku svim zaposlenima u školi. 

9. Tehnički olakšava realizaciju radnih zadataka, zaposlenima. 

10. Analizira usklađenost akcionih planova aktivnosti radnih grupa sa RPŠ škole. 

11. Obrađuje podatke postignuća rezultata učenja i razvoju kompetencija učenika. 

12. Predlaže metodologiju i strategiju rada u interesu podizanja rezultata učenika. 

13. Motivira saradnju između zaposlenih, učenika i roditelja. 

14. Angažira se na bezbednost i zaštiti učenika od svakog eventualnog objektivnog ili 

subjektivnog prijetilaca. 

 

Član 24 

Dužnosti i odgovornosti vaspitačice 
1. Brine se o fizičkom i emocionalnom zdravlju djece. 

2. Pruža podršku i psihološku pomoć u slučaju da djete ima poteškoća. 

3. Posebno vodi brigu o djeci sa određenim fizičkim, psihičkim i mentalnim poteškoćama. 

4. Poštuje prava djece, ličnosti, kulture i porijekla. 

5. Obavlja svakodnevno praćenje razvoja djece u sredinama institucije ranog i predškolskog 

vaspitanja. 

6. Vrši pratnju djece sa određenim poteškoćama, na stručan i specijalizovan način, kroz izrade 

individualnog i programa podrške. 

7. Pruža podršku i informacije psiho-socijalne prirode u podršci potrebama roditelja. 

8. Izrađuje potrebne materijale i dokumente u službi institucije. 

9. Održava vaspitno okruženje, gostoljubivo za djecu i roditelje. 

10. Izvještava kod direktora o svakoj zabrinutosti za razvoj ili zdravlje bilo kog djeteta. 

11. Gradi odnose i stručnu prijateljsku i saradničku komunikaciju sa roditeljima, kolegama i 

vanjskim saradnicima. 

12. Organizuje individualne sastanke u grupi sa roditeljima na nivou grupe. 

13. Razvija djetetovu ličnost i priprema ga za školu. 

14. Obezbjeđuje za svako djete jednake šanse vaspitanja. 

 

 

 

 

 



 

15. Odgaja djete kao društveno biće i sposobno da stvara odnose s drugima. 

16. Postiže kod djece savladavanje sposobnosti i komunikacijske, izražajne, logičke i 

kompetencije djelovanja. 

17. Obavlja i druge dužnosti određene od direktora. 

18. Radno vreme vaspitačica je određeno zakonskim odredbama 

 

Član 25 

Dužnosti i odgovornosti psihologa 

1. Procjenjuje i tumači pitanja koja se odnose na proces učenja i psihološki, socijalni i 

emocionalni razvoj učenika. 

2. Pruža pomoć u prevazilaženju poteškoća psihološke prirode sa svim akterima u školi. 

3. Pruža pomoć u identifikaciji učenika sa poteškoćama u učenju i nadarenih učenika. 

4. Odvija intervjue sa učenicima, nastavnicima i roditeljima, posmatranja i različite postupke, 

sa ciljem objektivne procjene, i predlaže i sprovodi mjere za psiho-edukativne, individualne 

i intervencije u grupi. 

5. Održava veze sa nastavnicima u vezi sa učenicima koji imaju potrebe za pomoć ili imaju 

lične probleme. 

6. Savjetuje učenike koji imaju potrebe za pomoć u učenju, nastavak rada, savjeti za izbor 

profesije ili koji imaju potrebe za savjete da prevaziđu lične probleme. 

7. Priprema mjesečne i godišnje izvještaje za direktora škole. 

8. Angažira se u stručnim komisijama. 

9. Obavlja i druge dužnosti određene od direktora ili drugim normativnim aktima prema AU 

34/2014. 

 

Član 26 

Dužnosti i odgovornosti pedagoga 

1. Brine se o realizaciji i napredovanju edukativno-obrazovnog rada. 

2. Doprinosi u prevazilaženju problema koji se pojavljuju u školi, kao kod učenika, 

nastavnika, roditelja i drugih važnih aktera. 

3. Pomaže u izradi i sprovođenju razvojnog plana škole. 

4. Pomaže rad stručnih aktiva. 

5. Upućuje nastavnike u realizaciji nastavne djelatnosti za sprovođenje savremenih 

metodologija (posebno nastavnike početnike). 

6. Prati i analizira nastavni proces. 

7. Pomaže učenicima u prepoznavanju svojih potencijala, u njihovoj socijalizaciji za 

prevazilaženje poteškoća u učenju. 

8. Priprema mjesečne i godišnje stručne izvještaje za direktora škole. 

9. Obavlja druge zadatke, određene od direktora i one utvrđene drugim normativnim aktima 

prema AU 34/2014. 

 

Član 27 

Dužnosti i odgovornosti pomoćnih nastavnika 

1. Pomoćni nastavnici/e su odgovorni za koordinaciju edukativno-obrazovnog rada i podršku 

instituciji u obezbjeđivanju potrebne podrške za djecu sa posebnim obrazovnim potrebama, 

savjetovanje i podršku nastavnicima i osoblju institucije. 

 

 

 

 



 

2. Pomoćni nastavnici/e u saradnji sa razrednim nastavnicima/ razrednim starješinom 

identifikuju djecu sa posebnim obrazovnim potrebama. 

3. Pomoćni nastavnik/ca nakon identifikacije djeteta, u saradnji sa razrednim nastavnicima/ 

razrednim starješinom i direktorom informišu roditelje/staratelje i upućuju djete na 

pedagošku procjenu u opštinskom timu. 

4. Na osnovu pedagoške procjene, pomoćni nastavnik/ca u saradnji sa razrednim 

nastavnicima/ razrednim starješinom izrađuje plan rada za podršku za svakog učenika i 

organizuje zajedničke aktivnosti na osnovu identifikovanih potreba učenika. 

5. U slučajevima kada opštinski tim procjeni da učenik treba da ima IPO, razredni nastavnici/ 

razredni starješina u saradnji sa pomoćnim nastavnikom/com, roditeljima i ostalim 

članovima tima sačinjava Individualni plan obrazovanja, koordinira rad o izradi, 

sprovođenju i reviziji IPO-a i angažira se da bi obezbjedio potrebnu podršku/ usluge za 

učenike unutar i van institucije. 

6. U svrhu da se utvrđeni ciljevi za učenika postignu, pomoćni nastavnik/ca organizuje 

savjetodavne/radne sastanke sa razrednim nastavnicima/ razrednim starješinom, što se tiče 

individualne podrške učenicima sa posebnim obrazovnim potrebama: proizvodnji 

materijala, izradi alternativnih dodatnih materijala koji podržavaju 

uključivanje/napredovanje djeteta u grupi sa drugom djecom, upravljanje radom u grupi u 

uključivanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama u aktivnosti grupe. 

7. Sarađuje sa resursnim centrima, NVO-e, savjetovališta i drugim službama na raspolaganju 

itd. o potrebnoj podršci za učenike. 

8. Preduzima inicijative (radionice, seminare, obuke itd.) za osvješćivanje i podršku za djecu 

sa posebnim obrazovnim potrebama unutar i van institucije u saradnji sa osobljem i 

roditeljima, s ciljem da institucija obezbijedi uslove za prijem, dobrodošlicu i stvaranje 

prijateljskog okruženja i podrške za učenike sa posebnim obrazovnim potrebama. 

9. Savjetuje i pomaže redovne/razredne nastavnike kako da se sprovodi plan edukativnog 

rada, uključujući metodologiju rada sa učenicima sa posebnim obrazovnim potrebama; 

upravljanje sveobuhvatne učionice i ocjenjivanje učenika. 

10. Sarađuje sa nastavnikom pripojenog razreda u školi gde radi i zajedno planiraju podršku za 

učenike sa posebnim obrazovnim potrebama koji su u redovnim razredima. 

11. Zajedno sa nastavnikom pripojenog razreda/ resursne sobe podržavaju uključivanje 

učenika iz pripojenog razreda u redovni razred one djece koja su spremna za integraciju. 

12. Sarađuje sa Resursnim centrima o nastavnim metodama, nastavnim materijalima i 

potrebnoj podršci za učenike sa posebnim obrazovnim potrebama zavisno od specifičnih 

potreba koje se pojavljuju u školi. 

13. Dizajnira i proizvodi dopunske materijale za olakšavanje nastave za učenike sa posebnim 

obrazovnim potrebama. 

 

Član 28 

Uloga i dužnost pomoćnog vaspitača/ice 

1. Uloga i dužnost pomoćnog vaspitača/ice je koordinacija edukativnog rada i 

podrška instituciji u obezbjeđivanju potrebne podrške za djecu sa posebnim obrazovnim  

potrebama, savjetovanje i podrška vaspitača i osoblja edukativno-obrazovne 

institucije. 

 

 



 

2. Pomoćni vaspitač u saradnji sa vaspitačima grupa identifikuje djecu sa 

posebnim obrazovnim potrebama i obezbjeđuje podršku. 

3. Pomoćni vaspitač nakon identifikacije djeteta, u saradnji sa vaspitačima grupe i direktorom, 

informišu roditelje/staratelje i upućuju djete na pedagošku procjenu u opštinskom timu za 

procjenu. 

4. Na osnovu pedagoške procjene, pomoćni vaspitač u saradnji sa vaspitačima grupe izrađuje 

plan rada za podršku za svako djete i organizuje zajedničke aktivnosti na osnovu 

identifikovanih potreba djece. 

5. U slučajevima kada opštinski tim za procjenu ocjeni da djete treba da ima IPO, vaspitači 

grupe u saradnji sa pomoćnim vaspitačem, roditeljima i ostalim članovima tima sastavlja 

Individualni plan obrazovanja, koordinira rad o izradi, sprovođenju i reviziji IPO i angažira 

se da obezbedi potrebnu podršku/usluge za djete unutar i van institucije. 

6. U svrhu da se utvrđeni ciljevi za učenika postignu, pomoćni vaspitač organizuje 

savjetodavne/radne sastanke sa vaspitačima grupa, što se tiče individualne podrške djeci sa 

posebnim obrazovnim potrebama: proizvodnji materijala, izradi alternativnih dodatnih 

materijala koji podržavaju uključivanje/napredovanje djeteta u grupu sa drugom djecom, 

upravljanje radom u grupi u uključivanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama u 

aktivnosti grupe. 

7. Sarađuje sa resursnim centrima, NVO-e, savjetovališta i službama na raspolaganju itd. o 

potrebnoj podršci za djecu. 

8. Preduzima inicijative za osvješćivanje i podršku za djecu sa posebnim obrazovnim 

potrebama unutar i van institucije u saradnji sa osobljem i roditeljima, s ciljem da institucija 

obezbijedi uslove za prijem, dobrodošlicu i stvaranje prijateljskog okruženja i podrške za 

djecu sa posebnim obrazovnim potrebama. 

 

Član 29 

Dužnosti i odgovornosti asistenata za djecu/učenike sa posebnim potrebama 

1. Pomaže djeci/učenicima u razvoju i promociji samostalnosti, orijentaciji i mobilnosti, 

pomaže u smještaju u učionici i predaji djeteta staratelju porodice koji ga prati, u 

školskom dvorištu. 

2. Radi sa nastavnicima i drugim osobljem za sprovođenje IPO-a, individualizovanih 

predmeta ili nastavi u oblastima aktivnosti. 

3. Priprema nastavne materijale kao i upravlja sa potrebnom opremom unutar i van 

učionice. 

4. Posmatra i dokumentuje identifikovane poteškoće i potrebe djece, priprema povratne 

informacije o poteškoćama i postignućima djece. 

5. Promoviše sveobuhvatno obrazovanje i prihvatanje sve djece u učionici, podstiče djecu 

u komunikaciji za učešće u igri, stimuliranje govora jezika kroz razgovor i igru. 

6. Nadgleda i pomaže djeci/učenicima tokom obroka, brine se o fizičkim i medicinskim 

potrebama učenika i asistira u njihovom oblačenju i opštoj čistoći. 

7. Planira sa nastavnikom dnevni i nedeljni program za učenje, aktivnosti i događaje s 

ciljem podržavanja djece za učenje. 

8. Promoviše saradnju škola-kuća, podržava i raspravlja osjetljiva pitanja sa 

roditeljem/starateljem. 

9. Poštuje školska pravila i etiku, dobra ponašanja prema učenicima. 

 

 

 

 

 



 

10. Predstavlja rad i postignuća učenika. 

11. Informacije u školi tretira ih kao potpuno povjerljivim; 

 

Član 30 

Dužnosti i odgovornosti školskog ljekara 

1. Brine se o kvalitetu zdravlja djece za koju je zadužen. 

2. Brine se o svim aspektima zdravlja i higijene unutar škole. 

3. Brine se o zdravstvenim procjenama djece unutar škole. 

4. Brine se o bezbjednosti i blagostanju djece kada imaju aktivnosti van škole. 

5. Brine se o bezbjednosti i zdravlju djece na piknike i ekskurzije. 

6. Obavlja redovne kontrole za zdravlje učenika. 

7. Obavlja i druge zadaće, određene od direktora u skladu sa ugovorom o radu. 

 

Član 31 

Dužnosti školskog bibliotekara 
1. Odgovora za obogaćivanje školske biblioteke sa novim naslovima knjiga i obezbjeđivanje 

dovoljnog fonda knjiga kao i planiranje korišćenja ovog fonda od učenike. 

2. Sarađuje sa učenicima škole u motivaciji učenika da na kontinuiran način čitaju. 

3. Radi sa nastavnicima u učionici kako bi motivirao učenike da dosljedno čitaju. 

4. Organizuje aktivnosti ili događaje, najmanje jednom mjesečno, s ciljem povećanja 

čitljivosti knjiga. 

5. Brine se o održavanju evidencije knjiga i njenom ažuriranju. 

6. Obavlja druge zadaće određene od direktora škole. 

7. Poštuje radno vreme u biblioteci. 

 

Član 32 

Dužnosti tehničkih radnika - sluge 

1. Da se pojavi na posao na vreme prema rasporedu kojeg sastavlja direktor škole. 

2. Da se brine o održavanju, čuvanju i popravljanju školskog objekta. 

3. Radnje održavanja poduzima ih tokom odmora ne ometajući nastavni proces. 

4. Odgovara za eventualne štete koje se rade u školi a koje su vezane sa njihovim radom, 

dužnostima i odgovornostima. 

5. Svako jutro pre početka nastave rasporeda vrši čišćenje celog školskog objekta, uključujući 

klupe učionica i salu za nastavnike. 

6. Čisti školske hodnike nakon svake smjene i nakon završetka nastave. 

7. Obavlja čišćenje toaleta nakon svakog odmora između nastavnih časova, nakon završetka 

smjena i nakon završetka nastavnog rasporeda. 

8. Čisti sve učionice, kabinete i salu fizičkog vaspitanja nakon završetka nastave. 

9. Čisti školsko dvorište. 

10. Na kraju nedelje obavlja generalno čišćenje školskog objekta. 

11. Obavlja dežurstvo, s vremena na vreme, u školskom dvorištu, upućuje i orijentiše strane u 

sredinama gde imaju posao. 

12. Brine se o sanaciji i održavanju školskog inventara. 

13. Brine se o održavanju električne aparature. 

14. Brine se o sanaciji oštećenja i tehničkom održavanju u školskom okruženju i objektu. 

15. Čisti i održava sve školske prostorije i njene zelene površine. 

 

 

 

 



 

16. Brine se o čistoći edukativno-obrazovne institucije unutar i van objekta. 

17. Brine se o radnim sredstvima i potrošnom materijalu za održavanje higijene. 

18. Izrađuje spisak potrebnih sredstava za održavanje higijene. 

19. Obavlja i druge zadaće, određene od direktora škole u skladu sa ugovorom o radu. 

20. Radnici koji čine tehničko osoblje u školi obavezni su da tokom radnog vremena nose 

odgovarajuću uniformu. 

 

Član 33 

Dužnosti i odgovornosti održavača grijanja (fokiste) 

Radnik koji ima za dužnost da se brine o grijanju u školi, kao onaj u školama koje imaju 

kotlarnice, kao u školama koje se griju sa peči na drva ili ugalj, zbog njegovog specifičnog 

sezonskog posla, obavezan je da, pored svojih poslova snabdijevanja, paljenja i održavanja 

sistema grijanja objekta ili paljenja i održavanja peči tokom zimske sezone, da bude na radnom 

mestu tokom cele kalendarske godine, da bude redovan na poslu, da obavlja svoje radne 

dužnosti i obaveze koje mu da direktor. Ako fokista tokom zimske sezone radi više od osam 

(8) radnih sata, naknadni sati se nadoknađuju shodno zakonskim odredbama.  

 

Član 34 

Dužnosti školskih čuvara 
1. Brine se o bezbjednosti i obezbjeđivanju školskog objekta, opreme i svu imovinu škole. 

2. Odmah obavještava nadležne organe bezbjednosti u slučaju ugrožavanja školske imovine. 

3. Nadgleda ulazak i izlazak u objektu. 

4. Vrši fizičku kontrolu objekta i oko zgrade. 

5. Obavlja i druge zadaće, određene od direktora škole u skladu sa ugovorom o radu. 

 

Član 35 

Disciplinska odgovornost za zaposlene u edukativno-obrazovnim institucijama 
1. Disciplinska odgovornost je nesprovođenje ili nepravilno sprovođenje radnih dužnosti i 

druge zakonske obaveze, koje sadrže elemente kao u nastavku: 

2. Postojanje nezakonite radnje ili neradnje 

3. Obavljanje djela sa krivicom ili neradnjom 

4. Događanje posljedice 

5. Događanje štete 

6. Uzročna veza između izvršene radnje i posljedice/štete. 

 

Član 36 

Disciplinske povrede 

1. Disciplinske povrede smatraju se povrede radnih dužnosti i zakonskih obaveza, 

uključujući mogućnost izricanja disciplinskih mjera. 

2. Disciplinske povrede se dijele na: 

2.1. Teške povrede 

2.2. Lake povrede 

 
 
 
 
 
 



 

Član 37 

Teške povrede smatraju se: 

1. Neispunjavanje radnih dužnosti. 

2. Nepoštovanje određenih rokova u ispunjavanju dužnosti, koje su dovele 

teške posljedice. 

3. Nesprovođenje zakonskih odredbi za ispunjavanje funkcionalnih dužnosti. 

4. Koristi na direktan ili indirektan način, poklona, beneficija, 

obećanja ili preferencijalnih tretmana, koji se daju zbog dužnosti. 

5. Napuštanje posla ili neopravdano i kontinuirano odsustvo za pet (5) radnih dana ili više. 

6. Ponovljena kršenja (recidivna) pravila etičkog kodeksa. 

7. Oštećenje državne imovine, njeno korišćenje van službenog utvrđivanja ili zloupotreba 

državne imovine. 

8. Ponovljeno izvršavanje, unutar ili van službenog vremena, radnji koje ugrožavaju 

službenike javne službe, institucije ili javne službe u cjelini. 

9. Kršenje pravila o čuvanju klasifikovane informacije ili povjerljivosti za podatke 

klasifikovane kao takve. 

10. Kršenje obaveza utvrđenih u zakonodavstvu na snazi. 

11. Korišćenje narkotika i drugih zabranjenih psihotropnih supstanci ili alkohola na radnom 

mjestu i dolazak na posao pijan. 

12. Seksualna uznemiravanja. 

 

Član 38 

Lake povrede smatraju se: 

1. Neopravdani izostanak sa posla do dva (2) radna dana. 

2. Povreda etičkih pravila. 

3. Nepravilno ponašanje, tokom radnog vremena, sa nadređenima, kolegama, podređenima i 

javnosti. 

4. Obavljanje radnji koje ugrožavaju službenike javne službe, institucije ili javnoj službi u 

cjelini, unutar ili van službenog vremena. 

 

Član 39 

Disciplinske mjere za povredu radnih dužnosti 

1. Opomena. 

2. Zabrana od 20% do 40% plate za period do šest mjeseci. 

3. Zabrana napredovanja, uključujući ovde i povećanje na stepenu plate za period od 2 do 5 

godine. 

4. Otpuštanje s posla. 

Član 40 

Nadležnost i disciplinski postupci 

1. Disciplinska mjera opomena daje se od neposrednog nadzornika. 

2. Neposredni nadzornik obavezuje se da započe disciplinski postupak na osnovu konkretnih 

i dokazanih činjenica za povredu obaveza. 

3. Disciplinske mjere zabrana od 20% do 40% plate za period do šest mjeseci, zabrana 

napredovanja, uključujući ovde povećanje na stepenu plate za period od dve do 5 godine i 

otpuštanje s posla u nadležnosti su disciplinske komisije. 
 

 

 

 

 



 

Član 41 

Recipročni odnosi između učenika 

1. Trebaju pružiti pomoć za druge učenike škole. 

2. Trebaju davati odgovarajuće savjete za druge učenike u skladu sa njihovim 

interesovanjima. 

3. Obavezni su dozvoliti drugim učenicima da izraze svoje mišljenje. 

4. Da informišu druge učenike u vezi sa događajima u školi. 

5. Ne usuđuju se da ometaju druge učenike tokom odvijanja nastave ili drugih edukativno-

obrazovnih, kulturnih i sportskih aktivnosti. 

6. Mogu predložiti stvaranje udruženja učenika. 

7. Trebaju poštovati i podsticati rodnu, socijalnu ravnopravnost i njihovog prebivališta. 

8. Mogu predložiti stvaranje različitih oblika kulture, sportskog umjetničkog i drugih 

atrakcija. 

9. Nesporazumi između učenika ne mogu se rješavati tučom i udaranjem, uvredama, šireći 

laži itd. U slučajevima različitih sukoba, treba se tražiti pomoć od školskih organa, kao npr. 

od nastavnika razredni starješina, dežurni ili od direktora škole ako se ne postigne 

saglasnost. 
 

Član 42  

Recipročni odnosi između učenika i školskog osoblja  
1. Učenici su obavezni da se ponašaju na ljudski način prema nastavnicima i ostalim 

zaposlenima škole. 

2. Učenici su obavezni da pozdravljaju zaposlenike škole u školskom okruženju i van nje. 

3. Učenici su obavezni da pozdravljaju osobe koje ulaze u učionicu tokom nastave, takođe i 

ostale koji se nalaze u školskim prostorijama. 

4. Učenici su obavezni da daju prednost starijima, osobama sa ograničenim sposobnostima 

itd. 

5. Učenici samo sa dozvolom mogu ući u sobu za osoblje, salu za nastavnike, direktora i 

sekretara škole. 

6. Pre ulaska u učionicu ili druge prostore u vremenu nastave, učenici trebaju prvo pokucati, 

i zatim tiho ući i informisati razlog o prijemu. Nakon što obave zadatak kojeg imaju, uz 

dozvolu primaoca, izlaze napolje. 

7. Matične knjige, dnevnik razreda samo nastavnici mogu donijeti u učionicama a nikako 

učenici. 

8. Ne dozvoljava se nikome da matične knjige i dnevnike razreda iznositi van školskih 

prostorija. 

9. Nastavnik ne može narediti učeniku da napusti učionicu. 

10. Kažnjavanje izbacivanjem sa nastavnog časa je zabranjeno. 

 

Član 43 

Bezbednost i zaštita u školi 

1. Radnici škole u saradnji sa učenicima obavezni su obezbjediti bezbjedan boravak i 

normalan rad u školi. 

2. Svi radnici škole odgovorni su u saglasnosti obaveza određenih zakonom, školskim 

pravilnikom, ugovorima rada i dodatnim dužnostima utvrđenim od direktora škole. Mjesto 

i trajanje zadatka utvrđuje se od direktora škole i stavlja se na oglasnu tablu ili pismeno, 

lično od radnika škole. 

3. Na vidno mjesto trebaju se staviti brojevi telefona policije, vatrogasaca, hitne pomoći, 

KSB-a i službeni broj škole. 



 

4. U školi su zabranjeni svi oblici nasilja, neprijateljske grupacije i propagande, zloupotreba 

službenih dužnosti, koristi na štetu školske imovine ili drugog osoblja ili učenika u školi, 

buliziranje i drugo nedolično ponašanje protivno sa kućnim redom i etičkim kodeksom. 

5. Svako je obavezan da informiše lica koja izvršavaju nezakonite povrede u skladu sa stavom 

1. ovog člana. 

6. Za lica koja prekrše ovaj član poduzimaju se kaznene mjere prema pravilnicima škole, 

takođe se obavještava i u nadležnim organima bezbjednosti kada zahtjeva potreba. 
 

Član 44 

Prava i obaveze učenika 

1. Prava učenika 

1.1. Da imaju ekološku i zdravstvenu bezbednost tokom boravka u školskim prostorijama i 

aktivnostima organizovanih van školskih objekata. 

1.2. Da učestvuju u slobodnim aktivnostima učenika (predmetno-naučne, kulturno-umjetničke, 

sportsko-rekreativne i tehničko-ekonomske). 

1.3.Da se opreme odgovarajućim dokumentima, kao dokaz o promjeni škole, transfer list, 

završetak razreda, svjedočanstvo, certifikat ili diploma kojom se dokazuje završavanje 

školovanja u toj školi, ili drugi dokumenti koji su u nadležnosti škole. 

1.4.Da se prebace i prime u školi koja se nalazi bliže prebivališta porodice učenika. 

1.5.Da koriste školsku biblioteku. Da čuva, čita i vrati na vreme i neoštećenu pozajmljenu 

knjigu, u skladu sa pravilima i radnim vremenom biblioteke. 

1.6.Da koriste odmore između nastavnih časova za odmor, osvježenje, hranjenje i druge 

aktivnosti koje nisu u suprotnosti sa ovim pravilnikom. 

1.7.U slučaju potrebe i sa razlogom, da zatraže dozvolu za privremeni izostanak sa nastavnog 

časa ili nekog nastavnog dana, na osnovu opravdanog zahtjeva urađenog od samog 

njegovog roditelja ili staratelja. Direktor škole može dati dozvolu učeniku da izostane do 

dve nastavne nedelje, kada roditelj opravda takvu stvar. Razredni starješina može na 

zahtjev i opravdanje roditelja dati dozvolu da izostane do tri dana od redovne nastave, 

nemajući potrebe da traži saglasnost direktora škole. 

1.8.Da se obrazuju prema njihovim individualnim i kolektivnim sposobnostima i sklonostima. 

Da im se razvije talenat i sklonosti kroz stimulaciju, ne samo u obaveznim predmetima, već 

i u slobodnim aktivnostima i van školskih plan programa. 

1.9.Da zahtjevaju od nastavnike njihove pisane radove: ispite, sastave, pismene testove, crteže 

itd., s ciljem da ih analiziraju, ili reflektuju ‘o njima, kako bi pridobili svoje utiske da li su 

zadovoljni ili ne sa procjenom (ocjenjivanjem) tog rada. 

1.10. U slučaju nezadovoljstva kvalitetom nastavnog izlaganja, ocjenjivanjem nedovoljno 

ubjedljivo pred učenika, nekorektnog i namjernog ponašanja, učenik preko razrednog 

starješine i njegovog roditelja može podnijeti žalbu, odnosno senzibilizirati pitanje kod 

direktora škole, u ODO, SIO (sektor inspekcije obrazovanja) ili u MONTI. 

1.11. Učenik uživa pravo da dobije moralnu i materijalnu nagradu (stimulaciju), 

napredovanje na osnovu opšteg uspjeha, na osnovu dokazanog talenta u posebnim 

oblastima, u slobodnim aktivnostima učenika ili u primjernom ponašanju. Svaka škola sa 

unutrašnjim pravilnikom utvrđuje kriterijume za odabir učenika za nagradu kao: javna 

pohvala, priznanje, zahvala itd. 

1.12. Svaka škola treba imati kutiju za žalbe i redovno da vrši razmatranje žalbi prema 

protokolu iz zakonodavstva na snazi. 

 

 

 

 



 

2. Obaveze učenika 

2.1. Svaki učenik treba poznavati, sprovoditi i biti savjestan o obavezama, pravima i 

odgovornostima koje ima, prema pravilniku na snazi, za kućni red i raspored nastave u školi. 

2.2. Da bude spreman za nastavni čas, obavi domaće zadatke i biti discipliniran. 

2.3. Da bude u školi najmanje 10 minuta pre početka nastave i poštovati sa preciznošću 

raspored nastave i odmora između nastavnih časova. 

2.4. Da bude opremljen školskim tekstovima (udžbenicima) i drugim neophodnim sredstvima 

za učenje, praktičan rad, slobodne aktivnosti itd. 

2.5. Da se oblači u skladu sa normama utvrđenim od škole i da nosi školsku uniformu, imati 

odgovarajuće pripreme za svaki nastavni čas i odgovarajuće pripreme za čas fizičkog 

vaspitanja i sporta. 

2.6. Da brine o održavanju higijene i kućnog reda u učionici. Odgovorni su svi učenici, a 

posebno dežurni učenici nedelje, kao i odbor učenika razreda. 

2.7. Da pažljivo čuva lične stvari. Škola ne garantuje i ne snosi odgovornost za gubitak stvari 

tokom boravka učenika u školi. 

2.8. Da poštuje školsko osoblje. 

 

Član 45 

Šta se zabranjuje učenicima 

1. Ometanje ili narušavanje discipline tokom nastavih časova, kao i tokom odmora između 

časova u hodniku, u prostorijama škole ili u njenom dvorištu. 

2. Pratnja spoljnih lica u školi, bez prethodne dozvole od nadležnih organa škole i nastavnika, 

na čijem času se pokušava predstaviti. 

3. Korišćenje mobilnog telefona, osim u slučajevima hitne važnosti, ili nekog drugog uređaja 

koji privlači pažnju i ometa nastavni proces. Ova sredstva, ukoliko se zloupotrebe, će se 

oduzeti i predati direktoru u njegovoj kancelariji, dok se mogu povući samo uz prisustvo 

roditelja. 

4. Da izostaje bez razloga iz edukativno-obrazovnog procesa. 

5. Da kopira tokom pismenog testa ocjenjivanja ili predstavi tuđi rad. 

6. Da falsifikuje ili zloupotrebi školsku dokumentaciju. 

7. Da uzrokuje verbalne ili fizičke sukobe u školskim prostorijama ili oko njih, korišćenje 

banalnih, needukativnih izraza, kretanja bez razloga i sa arogancijom hodnicima i drugim 

školskim prostorijama. 

8. Dolazak u školu bez udžbenika i nastavnih sredstava, bez školske uniforme (ako se škola 

odredila za nju) i druge obavezne opreme, sa vanjskim neetičkim oblačenjem i izgledom. 

9. Držanje i konzumiranje droge, duvana i alkohola u školskom okruženju. 

10. Držanje i nošenje hladnog i vatrenog oružja u školi. 

11. Učeniku se zabranjuje da napusti nastavni čas ili stručne prakse bez dozvole nastavnika. 

12. Učeniku se zabranjuje da u nastavnom procesu uđe na čas ako je sa kašnjenjem više od 5 

minuta. 

13. Da snimi video kamerom, telefonom na nastavnom času ili školskim prostorijama bez 

dozvole direktora škole. 

14. Da ulazi ili boravi u Sali za nastavnike ili u prostorima ne namijenjeni za ‘njega, bez 

prisustva ili dozvole razrednog starješine, dežurnog nastavnika, člana obrazovnog osoblja 

ili direktora škole. 

15. Učeniku je zabranjeno da uđe ili bude u zbornici. 

 

 

 

 



 

 

2. Šta se zabranjuje nastavnicima 
 

1. Zabranjuje mu se objavljivanje fotografija učenika/ce, bez dozvole roditelja, u bilo kom 

mediju, bez obzira na vrstu ili aktivnost koja se odvijala, mjesto gde se odvijala, ili cilju i 

poruku koju te fotografije nose. 

2. Zabranjuje mu se prikupljanje od učenika, novčana sredstva, predmeta ili bilo čega drugog, 

bez dozvole razrednog starješine ili direktora/icu edukativno obrazovne institucije. 

3. Nastavniku se zabranjuje da izbaci učenika iz procesa učenja. 

4. Nastavniku se zabranjuje da puši duvan u školskim prostorijama. 

5. Nastavniku se zabranjuje korišćenje alkoholnih pića u školskim prostorijama. 

6. Nastavniku se zabranjuje korišćenje kao i distribucija svih štetnih supstanci. 

7. Zabranjuje mu se bavljenje u školi sa političkim i vjerskim djelatnostima i propagandama. 

8. Zabranjuje mu se korišćenje uvredljivih izraza, fizičkog ili psihičkog nasilja prema 

učenicima. 

9. Zabranjuje mu se korišćenje uvredljivih izraza prema rukovodiocu škole, nastavnicima i 

drugom školskom osoblju. 

10. Zabranjuje mu se seksualno uznemiravanje učenika škole. 

11. Zabranjuje mu se traženje ili podsticanje romantike ili neprikladne veze sa nekim učenikom 

škole na verbalni, pismeni način ili fizičkim značenjima. 

12. Zabranjuje mu se podsticanje učenika da učestvuju u političkim i vjerskim aktivnostima, 

ili prekidati nastavni čas za političke i vjerske ciljeve. 

13. Zabranjuje mu se primanje mita, beneficije ili korupcije, oštećenje fondova prikupljenih od 

ŠUO, roditelja i učenika škole, predstavljanje na lažan način podataka za pokriće troškova ili 

plaćanja. 

14. Zabranjuje mu se dolaziti na posao sa oružjem. 

15. Nastavniku se zabranjuje vršiti izmjene u rasporedu nastave bez saglasnosti direktora. 

16. Nastavniku se zabranjuje da koristi mobilni telefon tokom nastavnog časa osim u 

slučajevima hitnog značaja. 

17. Zabranjuje mu se organizovanje bilo kakve aktivnosti sa učenicima, ako se to procjenjuje 

ličnim interesom nastavnika/ce, vaspitača/ice, učenika/ce, kao: rođendan, godišnjica, porodični 

događaj itd. 

18. Zabranjuje mu se u svakom slučaju, bilo kojoj situaciji da se učenik/ca koristi za neku 

uslugu izvan škole kao: kupovina hrane, prenošenje poruke kod roditelja ili drugim licima za 

lične potrebe nastavnika/ce itd. 
 

Član 46 

Edukativno disciplinske mjere prema učenicima 

1. Edukativno-disciplinske mjere su: 

1.1 Usmene opomene. 

1.2 Pismene opomene. 

1.3 Privremena suspenzija sa takmičenja, ekskurzija, posjeta, šetnji. 

1.4 Privremena suspenzija do tri dana iz škole. 

1.5 Privremena suspenzija od jednog do tri mjeseca (za učenike viših srednjih škola, prema AU 

06/2014). 

1.6 Promjena škole. 

1.7 Promjena razreda. 

1.8 Kazna u novcu. 

1.9 Obraćanje kod organe reda i Centra za socijalni rad, u slučajevima nasilja i delikvencije. 

1.10  



 

 

Član 47 

1. Izricanje mjera za učenike ima za cilj: 

1.1 Da ispravi nedopustiva ponašanja koja štete i ometaju druge učenike, ugrožavaju 

njihovu ličnost i nastavnika; 

1.2 Da stvori povoljne klime učenja i rada u školi i van nje; 

1.3 Da stavi u zaštitu prostorije i imovinu škole; 

1.4 Da se poštuje i sprovodi zakonitost u školi; 

 1.5   Da se poštuju norme garantovane međunarodnim konvencijama. 

 

Član 48 

1. Usmenu opomenu mogu izreći razredni starješina, dežurni i predmetni nastavnik, u slučaju 

da učenik ne poštuje obaveze predviđene ovim pravilnikom. 

2. Pismenu opomenu izriče direktor škole, u slučaju da učenik ponavlja ponašanja ili radnje 

za koje je dobio usmenu opomenu. Razredni starješina predlaže direktoru škole pismene 

opomene za učenika. 

3. Suspenzija iz vanškolskih aktivnosti izriče se od starješinu ili nastavnika vanškolske 

aktivnosti, nakon dobijanja usmene opomene. 

4. Suspenzija iz škole do tri dana izriče se od direktora, na prijedlog razrednog starješine. 

5. Promjena škole izriče se od direktora na prijedlog razrednog starješine, kada se kod učenika 

ne primjete poboljšanja i nakon prethodno preduzetih mjera. 

6. Privremena suspenzija iz škole od jednog do tri mjeseca izriče direktor škole na prijedlog 

razrednog starješine i nakon obavještenja školskog odbora. 

7. Direktor škole obavezuje se da obavijesti ODO o izricanju mere prema članu 46. ovog 

pravilnika i zatraži obezbjeđivanje alternativnog učenja. 

8. ODO je obavezna da za suspendovane učenike obezbedi alternativno učenje. 

 

Član 49 

Materijalna naknada 

1. Materijalna naknada treba da bude u skladu sa štetama i prekršajima, uvek prema trošku 

trenutne tržišne vrijednosti uključujući i troškove ručnog rada, kao u nastavku: 

1.1. Škrabanje (crtanje, ispisivanje grafita po zidovima, platoa, namještaju ili u školskom 

inventaru). Naknada se utvrđuje u zavisnosti obavljene procjene od školske komisije. 

1.2. Narušavanje ekološkog reda: bacanje otpada van korpi, kontejnera, kao i gaženje zelenih 

površina i oštećivanje sadnica u školskom dvorištu. Naknada se utvrđuje u zavisnosti obavljene 

procjene od školske komisije. 

1.3. Oštećenje školskog inventara. Naknada se utvrđuje u zavisnosti obavljene procjene od 

školske komisije. 

2. U svim slučajevima izricanja disciplinske mere, roditelj se treba obavijestiti. Direktor i 

razredni starješina obavezuju se da prate efekat mjera na učenika, i ukoliko utvrde da je mjera 

imala poboljšavajući efekat i postigla je cilj, mogu predložiti ublažavanje ili ukidanje te mere. 

Ukidanje ili ublažavanje izrečene mjere vrši organ koji ju je izrekao. 

3. U svim slučajevima kada nastavnik, starješina ili drugo osoblje uoče znakove vršenja nasilja 

od učenika, slučaj se prosljeđuje i izvještava u CSR i organe reda. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Član 50 

Finansijske kazne 

1. Za odsustvo s posla, skida se dnevnica u skladu sa ugovorom o radu. 

2. Za odsustvo s nastavnog časa, skida se novčana vrijednost jednog nastavnog časa. 

3. Za neobavljanje administrativnih i pedagoških poslova i dužnosti kao: nepopunjavanje 

dnevnika, nepopunjavanje matične knjige, nepopunjavanje svjedočanstva, nepopunjavanje 

knjižica, nepopunjavanje certifikata i neobavljanje drugih zadaća utvrđenih u ovom 

pravilniku i drugim normativnim aktima, izriče se disciplinska mjera. 

4. Za kašnjenje dostavljanja planova rada, što je od dana 1. do 3. narednog mjeseca, izriče se 

disciplinska mjera. 

5. Za kašnjenje na posao, neodržavanje dnevnog dežurstva, neučestvovanje na sastancima 

koji se organizuju od direkcije škole skida se 2,5% od mjesečne plate. 

6. Za neobavljanje obaveza prema radnim zadacima stručnih aktiva, članovima aktiva se skida 

2,5% od mjesečne plate. 

7. Za političku, partijsku i vjersku propagandu ili razvijanje drugih ne edukativno-obrazovnih 

aktivnosti u školi i ugrožavanje sloboda i prava drugih, skida se 10% od mjesečne plate. 

8. Davanje školskog inventara za privatne potrebe i njihovo oštećenje, skida se 10% od 

mjesečne plate, i zatim se procjenjuje šteta uzrokovana datih sredstava i posebna naknada 

za to. 

 

Član 51 

Izvršenje novčanih kazni utvrđenih u članu 46. ovog pravilnika vršiće se kroz zadržavanje 

sredstava od njihove plate, uz preporuku direktora škole. 

 

Član 52 

Za štete koje uzrokuju učenici, prema ovom pravilniku, odgovara će roditelj, ili lice koje se o 

njemu brine. 

 

Član 53 

Izricanje mjera vrši se u slučajevima kada se utvrdi da su zabranjene radnje koje su izvršene 

rezultat krivice lica koje je te radnje učinilo. 

 

Član 54 

Sve disciplinske mere i finansijske kazne gore navedene u ovom pravilniku i drugim 

normativnim aktima protiv uprave škole izriče poslodavac, u skladu sa zakonskim postupcima. 

 

Član 55 

Stimulacije za prosvjetne radnike 

 

Dijeljenje zahvalnice: 

1. Za najboljeg nastavnika u školi 

2. Radnika 

3. Doprinosnog roditelja 

4. Učenika 

 

Član 56 

Obaveze i dužnosti roditelja 

1. Roditelj je obavezan da učestvuje u upisu djeteta u školu prilikom dostavljanja 

dokumentacije djeteta. 



 

2. Ima dužnost da prati djetetovo pohađanje u školi. 

3. Roditelj je obavezan da učestvuje na roditeljskom sastanku kao i na upućene pozive od 

razrednog starješine za razmatranje nekog pitanja u odnosu sa djetetom. 

4. Ima pravo da podnese zahtjev kod razrednog starješine da oslobodi učenika od nastavka 

nastave, zbog zdravstvenih razloga ili drugih opravdanih slučajeva, i o tome treba biti 

informisan i direktor škole. 

5. Roditelj ima za obavezu da izvrši naknadu štete inventara ili prema školskom objektu u 

slučaju nanošenja štete od njegovog djeteta. 

6. Roditelj je dužan da svom djetetu kupi školsku uniformu određenu od škole. 

7. Svaki roditelj ima pravo da bude predstavnik razrednog roditeljskog odbora ili da bude dio 

školskog upravnog odbora ako se izabere od roditelje razreda i škole. 

8. Roditelji imaju pravo da svoje pisane žalbe podnesu direktoru škole. U slučaju 

neodazivanja direktora, roditelj ima pravo da proslijedi žalbu u opštini, u vezi sa kvalitetom 

nastave i školskom okruženju. 

9. Roditelji su obavezni da svoju djecu opreme knjigama u slučaju da nedostaju, i nastavnim 

sredstvima potrebnim za učenika. 

 

Član 57 

Žalbeni postupci 

1. Članovi škole (učenici, roditelji) imaju pravo žalbe na odluke menadžmenta koji je izrekao 

disciplinsku meru i druge navodne povrede od nastavnika. 

2. Žalba na prvom stepenu podnosi se kod školskog odbora u roku od tri (3) dana od dana 

kada je donesena odluka - obavještenje. Školski odbor je obavezan da odgovori stranci u 

periodu od 5 dana. 

3. Žalba na drugom stepenu podnosi se u Direkciji za obrazovanje. Direkcija za obrazovanje 

ne razmatra žalbu, ako nije prethodno podnesena na prvom stepenu, prema stavu 2. ovog 

člana. Nadležni organ razmatra žalbu u roku od tri dana od dana prijema žalbe. 

 

Član 58 

Žalba obustavlja sprovođenje odluke, do donošenja odluke drugog stepena, izuzev slučajeva 

kada se direktno ugrožava bezbjednost učenika i drugih u školi. 

 

Član 59 

Osoblje škole (nastavnici, vaspitači, tehničko osoblje itd.) imaju pravo žalbe za odluke 

menadžmenta koji je izrekao disciplinsku meru i druge navodne povrede, u roku od 15 dana u 

Žalbenoj komisiji u okviru opštine.  
 

PRELAZNE ODREDBE 
 

Član 60 

Ovaj pravilnik je donet u skladu sa Zakonom o obrazovanju u opštinama Republike Kosova br. 

03/L-068, sa Zakonom o preduniverzitetskom obrazovanju, sa Statutom opštine Prizren kao i 

sa Administrativnim uredbama MONT-a, stoga će se u slučaju njihove izmjene, izmjeniti i ovaj 

pravilnik. 

 

Član 61 

Tokom sprovođenja u praksi ovog Pravilnika, biće evidentirani slučajevi članova i tačaka koje 

će se procijeniti da imaju neophodnu potrebu da se izmjene. Svaka izmjena, ili dopuna ovog 

pravilnika vrši se u skladu sa praćenim postupkom za njegovo usvajanje. 



 

 

Član 62 

Nakon usvajanja ovog pravilnika, sve edukativno-obrazovne institucije opštine Prizren su 

obavezne da ga sprovode sa tačnošću i korektno. 

 

Član 63 

Sve drugo iz oblasti obrazovanja, što nije predviđeno ovim Pravilnikom, Skupština opštine 

može regulisati posebnom odlukom. 

 

Član 64 

U slučajevima kada je ovaj Pravilnik u suprotnosti sa zakonima Kosova, sprovodiće se odredbe 

zakona na snazi. 

 

ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Član 65 

Odgovorni za sprovođenje ovog Pravilnika su: Opštinska direkcija za obrazovanje, dok 

podržioci za njegovo sprovođenje biće i Inspektorat za obrazovanje, Centar za socijalni rad i 

Policija Kosova. 

Član 66 

U slučaju spora, autentično tumačenje ovog Pravilnika vrši Opštinska direkcija za obrazovanje 

posebnom odlukom. 

 

Član 67 

1. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, ukidaju se propisi za funkcionisanje koji su uređivali 

ovu oblast. 

2. Ovaj Pravilnik stupa na snagu petnaest (15) dana nakon registracije u kancelariji za 

protokol Ministarstva administracije lokalne samouprave kao i objavljivanja na službenom 

jeziku na elektronskoj stranici Skupštine opštine Prizren. 
 

Antigona Bytyqi 

 

Predsjedavajući Skupštine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosova Cumhuriyeti                                                                               Prizren Belediyesi   

Belediye Meclisi  

No.------------------ 

Tarih:-----------------2023 

Prizren 
 

12.2 sayılı yerel yönetimler yasasının 11. maddesi, 12.2 c harfi ve 17 h harfi esas alınmıştır. 

03/L-040, Kosova Cumhuriyeti Belediyelerinde Eğitim ile ilgili 03/L-068 sayılı Kanunun 5. 

bendi i maddesi, EBTB İdari Yönergesinin 9. maddesi 1 ila 6 ve 11, 12 ile ilgili . 03/2016 - 

Okul Yönetim Kurulu, Kanun no. kabahatler için 05/L-087 ve Prizren Belediyesi Tüzüğü'nün 

(Kosova Cumhuriyeti Resmi Gazetesi) No. 01/011-5643, 15 Ekim 2008 tarih ve 15 Ekim 2008 

tarihli teklifin görüşülmesinden sonra, Belediye Meclisi _________ tarihinde yapılan 

toplantıda aşağıdakileri onayladı: 

 

YÖNERGE 

PRİZREN BELEDİYESİ EĞİTİM KURUMLARININ İŞLEYİŞİ İÇİN 

 

1. Madde  

Temel hükümler 

Eğitim, merkezi ve yerel kurumların müşterek sorumluluğunda olup, yetkiler ayrılığı 6444 

Sayılı Kanun ile belirlenmiştir. 03/L-068 Kosova Cumhuriyeti Belediyelerinde Eğitim 

Hakkında Kanun No. Kosova Cumhuriyeti'nde Üniversite Öncesi Eğitim için 04/L-032. Bu 

yönetmelik, bu temelde hazırlanmıştır ve Kosova Cumhuriyeti Üniversite Öncesi Eğitim 

Müfredat Çerçevesine uygun olarak öğrencilerle daha gelişmiş bir çalışma ortamı yaratmayı 

amaçlamaktadır. 

2. Madde 

Amaç 

Bu Yönetmeliğin amacı, öğrenci, öğretmen ve okuldaki diğer personele (müdür, müdür 

yardımcısı, sekreter, yönetici ve teknik personel) hak ve yükümlülükleri, yasaklanan fiilleri, 

okula devamı, disiplin ceza ve usullerini ve bunların uygulanmasını belirlemektir. - servis ). 

Bu yönetmelik, Prizren Belediyesindeki eğitim kurumlarında her çalışan için çalışma 

kurallarını, sorumlu organların işleyişini, ev kurallarını ve davranış kurallarını tanımlar. 

 

3. Madde 

1. Bu yönetmeliğinde belirlenen kuralların amacı şunlardır: 

1.1 Eğitim öğretim sistemi içerisinde eğitimcilerin çalışmalarında, öğrencilerin 

öğrenimlerinde, velilerin ce diğer eğitim ve öğretim kurumların sorumluluk seviyelerini 

artırma amacıyla yapılmıştır. 

1.2 Eğitim ve öğretim kurumlarında eğitim ve öğrenim sürecindeki kaliteyi artırmak. 

1.3 Zhvillimin e kompetencave të nxënësve të parashikuara me Kurrikulen e Re të Kosovës. 

Kosova Cumhuriyeti Müfredatında öngörülen hakların öğrencilerde oluşturulması. 

1.4  “Açık ve Demokratik Kurum” eğitim ve öğrenim tipine göre kurumların oluşturulması.  

 



 

4. Madde  

Bu yönetmelik, müfredat, müfredat içi ve müfredat dışı faaliyetler de dahil olmak üzere 

Kosova'nın Yeni Müfredatının uygulandığı süre boyunca tüm okullarda uygulanır. 

 

5. Madde  

Bu yönetmelik, tüm eğitim kurumlarında uygulanmasını zorunlu kılar; erken eğitim 

kurumları, okul öncesi kurum, İlkokul, Ortaokul, Lise, Yüksek Okul ve Meslek Okulları. 

 

6. Madde  

Okul çalışanların hak ve görevleri  

Yönetmelik, bu Yönetmeliğin 1 inci maddesinde sayılan belgelerde tanımlanan hak ve 

koşullardan, bu belgelerde aksi belirtilmedikçe, daha elverişli hak ve koşulları tanımlayan 

hükümler içerir. 

 

7. Madde  

Eğitim kurumları çalışanları, cinsiyet, ırk, cinsel yönelim, medeni durum, renk, din, siyasi 

görüş, ulusal, etnik veya sosyal köken, fiziksel ve zihinsel engelli kişiler ile ilgili gerçek veya 

iddia edilen nedenlerle doğrudan veya dolaylı ayrımcılığa karşı korunur. 

 

8. Madde  

Eğitim kurumları çalışanları, 6599 Sayılı Kanuna göre ihbar hakkını kullanma hakkına sahiptir. 

06/L -085. 

 

9. Madde  

Okul binasında, ders saatleri dışında veya çalışma saatleri dışında sendikalar kurulmasına, 

okul ortamının belirli yerlerine ilan, bildiri, dilekçe, talep, sendika niteliğindeki diğer 

faaliyetlerin asılmasına izin verilir. 

10. Madde  

Okul çalışanları, öğrenciler ve diğer çıkar grupları, okul yönetiminin bu yönetmeliğe aykırı 

olduğunu düşündükleri herhangi bir karar veya işlemi için belediye eğitim yetkililerine 

şikayette bulunma hakkına sahiptir. 

11 Madde 

1. Okul çalışanları, öğrenciler ve diğer çıkar grupları, yürürlükteki ilgili yasaların sağladığı 

hakları kullanarak, belediyenin eğitim yetkililerinin herhangi bir karar veya işlemine 

katılmama hakkına sahiptir. 

2. Bu Yönetmelikteki "eğitim kurumları" terimi şunları kapsar: okul öncesi kurumları (OÖK), 

ilkokullar (İO), ortaokullar (OO), yüksek orta okullar (YOO), sırasıyla 0, 1, 2, 3, 4 seviyeleri 

ISCED. 

12 Madde  

Eğitim kurumlarının organizasyon yapısı 

 

1. Eğitim kurumlarının organizasyon yapısı şu şekildedir: 

1.1. Yönetim ve karar alma organları: 

1.1.1. Okul Yönetim Kurulu 

1.1.2. Müdür  

1.1.3. Müdür Yardımcısı 

1.1.4. Sekreter veya İdari İşleri  

 

1.2. Profesyonel kuruluşlar: 

1.2.1. Profesyonel aktiviteler 



 

1.3. Temsili kuruluşlar:  

1.3.1. Öğretmenler konseyi 

1.3.2. Veliler konseyi 

1.3.3. Öğrenci Konseyi 

1.3.4. Sınıf konseyi 

 

1.4.Profesiyonel işbirlikçi: 

1.4.1. Öğretim görevlisi  

1.4.2. Psikolog 

1.4.3. Kütüphaneci 

1.4.4. Sosyolog 

1.4.5. Mjeku Doktor  

1.4.6. Özel ihtiyaç sahibi çocuklar için asistan 

1.4.7. Kalite koordinatörü 

1.5. Öğretmenler kadrosu:  

1.5.1. Mësimdhënësi Öğretmen  

1.5.2. Destekleyici öğretmen  

1.5.3. Sınıf öğretmeni  

1.5.4. Gün görevli öğretmeni 

1.5.5. Eğitimci  

1.6. İdari İşleri kadrosu  

1.6.1. Sekreter veya idari işleri 

1.7. Öğrenci, okul öncesi çocukları, özel ihtiyaç sahibi öğrencileri 

1.8. Teknik kadrosu: 

1.8.1. Teknik bakım/ Merkezi ısıtma bakımı  (fokist) 

1.8.2. Temizlik görevlisi 

1.8.3. Bekçi  

1.8.4. Bahçivan 

 

13. Madde  

Okulun yönetim, profesyonel ve destekleyici organları 

Her eğitim kurumu, ilgili kurumun yönetim kuruluna sahip olmalıdır. 

Yönetim kurulu, bir eğitim kurumunun en yüksek karar alma organıdır. Yönetim kurulunun 

kuruluşu, oluşumu, işleyişi, görev ve sorumlulukları 6699 sayılı Kanun'un 17. maddesinde 

tanımlanmıştır. Üniversite öncesi ve UA eğitimi için 04/L-032. No. 03/2016. 

 

14 Madde  

Okul Müdürün Sorumlulukları 

1. Eğitim kurumu müdürü, kanun ve tüzüklerle tanımlanan görevlere ek olarak aşağıdaki görev 

ve sorumluluklara sahiptir: 

1.1 Müdür yılda en az iki kez veya gerektiği sıklıkta ilgili kurumun yönetim kuruluna rapor 

verir. 

1.2 Okulun, Üniversite Öncesi Eğitim Kriterleri Çerçevesine (KKAP) dayalı olarak, KKAP 

ilkelerine uygun olarak geliştirilmesini sağlar. 

1.3 KKAP gereklerini yerine getirmek için çalışma gruplarının oluşumunu sağlar. 

1.4 Çalışma gruplarının oluşumu, kurum içindeki duyuru panolarında yayınlanan yazılı, 

kapsamlı uyarılar ile organize edilmelidir. 

1.5 Belirli gruplar için seçilen üyelerin, öğretmenler kurulunun önerileri ve oylamaları ile 

görevlerini isteyerek, demokratik bir şekilde yerine getirme taahhüdü ile bunu hak eden 

kişiler olmasını sağlar. 



 

1.6 Her çalışma grubunun her üyesi, çalışma grubunun yöneticisi ve üyeleri tarafından 

imzalanmış, yazılı bir işbirliği anlaşması sunar. 

1.7 Angazhohet për ofrimin e kushteve të veprimit të grupeve të punës,  plotësimin e kërkesave, 

kompensim material të shpenzuar gjatë punës.  

1.7 Çalışma gruplarına çalışma koşullarını sağlamayı, gereksinimleri karşılamayı, çalışma 

sırasında harcanan maddi tazminatı taahhüt eder. 

1.8 Kabul edilen görevleri yerine getirmeyen her üyeyi yönlendirme, denetleme ve görevden 

alma yetkisine sahiptir. 

1.9  Her bir çalışanın taleplerini, başvuranın yıllık çalışma planına uygun olup olmadığını ve 

çalışanın talebinin gerçekleşmesini tehlikeye atabilecek mali, zaman, insani teminat veya 

diğer herhangi bir faktörle uyumlu olup olmadığını analiz eder ve değerlendirir. 

1.10  Çalışanın her yazılı talebine en geç 15 gün içinde yazılı olarak cevap vermekle 

yükümlüdür. 

1.11 Öğrencilerin ve öğretmenlerin hiçbir durumda öğretim saatlerinde ders dışı etkinlikler 

geliştirmemelerini sağlar. 

1.12 Yasal hükümlere göre yetkinliği olmayan taraflardan çalışanların ve öğrencilerin bilgi, 

beceri, yetkinlik veya performanslarını izleme, mentorluk veya değerlendirme 

mekanizmalarının titizlikle uygulanması sağlanır. 

1.13 Kurum çalışanları, öğrenciler ve paydaşlar arasında araştırma, destek, işbirliği vb. 

amaçlarla işbirliği, mentorluk, izleme veya değerlendirme anlaşmalarını kolaylaştırır. 

1.14 Sınıfların velilerini atar ve onlardan paralellikler hakkında rapor ister. 

1.15 Günün bakıcılarını atar ve onlardan doğru rapor ister. 

1.16 Öğrencilere ve personele karşı yasal hükümlere uygun olarak disiplin cezaları tayin 

eder, teklif eder veya ilan eder. 

1.17 Yürürlükteki mevzuata uygun olarak öğretmenler ve diğer eğitim çalışanları ile ilgili 

seçme, değerlendirme, disiplin ve diğer konularda okul organlarına görevler verir. 

1.18 Belgeleri ve verileri normatif yasalar tarafından sağlandığı şekilde saklar. 

1.19 Resmi son tarihlere saygı duyar. 

1.20 İşveren tarafından belirlenen çalışma saatlerine uyar. 

1.21 Yılda en az iki defa ders saatlerini Mentorluk ve izlemesini yapar  

1.22 DKA ve yürürlükteki mevzuat tarafından belediye düzeyinde belirlenen ve birleştirilen 

kriterlere ve araçlara göre, her okul yılında çalışanların performansını objektif olarak 

değerlendirir. 

1.23 Okul bütçesinin planlanmasında KDSh ile işbirliği yapar ve gereksinimlere göre 

yönetir. 

1.24 Okulun katkıları ve başarıları için teşekkür, övgü ve ödül verilmesi için okul iç 

yönetmeliğine uygun önerilerde bulunur.  

1.25 Çeşitli komisyonların kurulmasına ilişkin kararlar verir. 

1.26 Okuldaki eğitim veya faaliyetleri, mümkün olmadığı durumlar dışında en az üç gün 

önceden bildirir. 

1.27 Kanun ve yönetmeliklerle düzenlenen diğer görevleri yapar. 

1.28 Müdürün çalışma saatleri müdür yardımcısı ve müdür yardımcısı ile koordineli olarak 

belirlenir. 

1.29 Okul müdürü, DKA'ya uygulanan 1 ila 3 ay okuldan uzaklaştırma tedbirini bildirmek 

ve alternatif eğitim sağlanmasını talep etmekle yükümlüdür. 

 

15 Madde 

Müdür yardımcısının görev ve yükümlülükleri 

1. Müdürün yokluğunda onun görev ve sorumluluklarını yerine getirir. 



 

2. Bu Yönetmelikte ve yürürlükteki diğer yönetmeliklerde öngörülen tüm okul faaliyetlerinin 

idaresi ve yürütülmesinde müdüre yardımcı olur. 

3. Mesleki faaliyetleri koordine etmede öğretmenlere ve diğer okul personeline yardımcı olur. 

4. Öğretmenlerin olmadığı zamanlarda ders verir. 

5. Bir okul döneminde en az bir kez derslerin okul belgelerini kontrol etmekten sorumludur. 

6. Okul müdürü tarafından yasal hükümlere göre verilen diğer görevleri yapar. 

 

16 Madde  

Okul sekreterinin görevleri 

1. Çalışanın ilgili kurumdaki işinin günlük bir parçası olan evraklar dışındaki evrakların kurum 

içi ve kurum dışı bakımını yapar. 

2. Her çalışanı yeterli belgelerle kaydeder / kaydını siler. 

3. Her çalışanın dosyasının tamamlanmasına ve korunmasına özen gösterir. 

4. Her çalışanı ve öğrenciyi, çalışanın kişisel veya idari ihtiyaçları için gerekli belgelerle 

donatın. 

5. Her öğrenciyi gerekli belgelerle kaydeder / siler. 

6. Eğitim kurumuna ait envanterin kaydı/kaydının silinmesinden sorumludur. 

7. Eğitim kurumunun arşivinden sorumludur. 

8. Kanıtları okul öğrencilerinin kayıt defterinde sorumlu bir şekilde tutar. 

9. Öğretmenler kurulu, okul konseyi toplantılarının ve ayrıca okulun tüm idari işlerinin 

tutanaklarını tutar. 

10. Okul idaresi ve eğitim kurumlarının ihtiyaçları için derlenen istatistiklerle ilgilenir ve 

yardımcı olur. 

11. Muayene ve tekrar muayenelerin delillerini tutar, kayıtlarını düzenler. 

12. Teknik-servis personelinin çalışmalarına özen gösterir ve denetler. 

13. Gerekli nüsha belgeleri hazırlar. 

14. Okul müdürüne bütçe yönetiminde yardımcı olur. 

15. Okul tarafından gönderilen veya okula gönderilen her mektubu günlüğe kaydeder ve yanıt 

için resmi son tarihlere uyulduğunu müdüre bildirir. 

16. Okul yasal belgelerini (kararlar, bildirimler, sertifikalar, duyurular vb.) hazırlar. 

 

17 Madde 

Eğitimcilerin ve öğretmenlerin kurulu 

1. Öğretmenler kurulu toplantıları okul müdürü, yokluğunda müdür yardımcısı, yokluğunda 

müdürün görevlendireceği bir öğretmen tarafından düzenlenir, çağrılır ve başkanlık edilir. 

2. Öğretmenler/eğitimciler Konseyi, eğitim kurumu içinde çalışma gruplarının 

oluşturulmasını teklif eder, oylar ve onaylar. 

3. Öğretmenler/eğitimciler konseyi, her çalışma grubunun çalışmaları için sorumluluk, hesap 

verebilirlik ve şeffaflık ister. 

4. Öğretmenler/eğitimciler konseyi, her dönem sonunda öğrencilerin nihai başarısını onaylar, 

konu müfredatının gelişimini analiz eder ve gelişim önlemleri önerir. 

 

18 Madde  

Mesleki faaliyetler 

1. Meslek kuruluşu, UA'ya dayalı olarak, kuruma ve meslek çalışanı sayısına bağlı olarak 

konularına veya sınıflarına göre aynı alanın öğretmenlerinden oluşan bir meslek kuruluşudur. 

22/2016. 

2. Mesleki faaliyetler, öğretmenlerin çalışmalarını organize eder, koordine eder ve koordine 

eder. 



 

3. Mesleki varlıklar, müfredat düzeyi için yıllık planlama ve planlamaya katkıda bulunarak 

mesleki çalışmalarını koordine eder. 

4. Müfredat dışı kısmın gerçekleştirilmesi için etkinlikleri ve beşeri, mali vb. kaynakları 

ayrıntılı olarak planlar. 

5. MESTİ tarafından onaylanan okul takviminde verilen önemli tarihlerin kaydını planlar. 

6. Sadece yeni neslin eğitim sürecini ilerletmek ve farklı deneyimler paylaşmak amacıyla, 

sadece okul içinde değil, diğer okullarla da profesyonel faaliyetlerle işbirliği yapmak için iyi 

planlanmış girişimlerde bulunur. 

7. Öğretim saatlerinin ve mesleki uygulamanın ortak bir anlaşma ile bölünmesine özen gösterir. 

8. Mesleki faaliyetler ayrıca veli topluluğuyla etkileşime girer ve veli toplantısı tarihini 

belirleyebilir. 

 

19 Madde 

Okulun mesleki hizmetleri 

1. Eğitim personelinin performansını sürekli denetler, destek ihtiyaçlarını belirler ve gerekli 

profesyonel desteği sağlar; 

2. Öğretmenler arasında gerekli işbirliğini ve öğrenme deneyimlerinin ortak planlanmasını 

sağlar; 

3. Okulun yönetim kadrosuna, öğretmenlerin katılımının planlanması ve öğrenme 

deneyimlerinin ortak planlanması konusunda tavsiyelerde bulunur; 

4. Okul yönetim kadrosuna öğretmenlerin katılımını planlamaları için tavsiyelerde bulunur; 

5. Okula dışarıdan uzmanları dahil etme ihtiyaçlarını belirler; 

6. Müfredatı mümkün olduğu kadar etkin bir şekilde uygulamak için diğer kamu hizmetlerinin 

kullanım fırsatlarını belirler; 

7. Okulun müfredatın uygulanmasına yönelik ilerlemesini, okul düzeyinde yapılan zorlukları 

ve çözümleri sürekli olarak kanıtlar; 

8. Müfredat düzeylerini tamamlarken öğrencilerin başarısını değerlendirme sürecini destekler 

ve öğretim kadrosuyla işbirliği içinde okul düzeyinde destek programları (tamamlayıcı ve ek 

öğrenme) planlar; 

9. Okullar arasında deneyim alışverişi sürecini yönetir. 

      

20 Madde  

Eğitimcinin ve öğretmenin görevleri 

Öğretmenin iş kanunu, iş sözleşmesi, toplu sözleşme veya iş kanununa dayalı iç akitteki 

görev ve sorumluluklarına ek olarak aşağıdaki görev ve sorumlulukları da vardır: 

1. Eğitimciler ve öğretmenler akademik hizmetler sunar. 

2. Kişisel ve mesleki bütünlüğü korur. 

3. Eğitim kurumlarının liderliği, diğer çalışanlar, veliler ve öğrenciler ile işbirliği yapar. 

4. Öğretim sürecinde yaratıcılığı, özerkliği ve esnekliği savunur. 

5. Öğrenme kaynaklarının seçimini belirler ve kişisel sorumluluk alır. 

6. Öğretim yöntem, biçim ve stratejilerini belirler ve sorumluluk alır. 

7. Öğrenci değerlendirmesi için değerlendirme araçlarını tartışır ve seçer, bunları tüm ilgi 

grupları için şeffaf ve onaylanmış hale getirir. 

8. Okul içindeki çalışma gruplarının seçimine katılır, önerilerle, oylamayla ve kişisel görüş 

ve önerilerin gerekçeleriyle katkıda bulunur. 

9. Çalışma gruplarında özgür irade ile kabul edilen görevleri yerine getirmede kararlılık ve 

profesyonellik gösterir. 

10. MESTİ tarafından onaylanan okul takviminde belirtilen tarihler işaretlenirken işveren, 

okul yönetimi, çalışma gruplarının liderleri vb. tarafından belirlenen görevleri yapar. 

11. Devamsızlık sebebi ne olursa olsun öğretmenin devamsızlığı durumunda, 



 

12. Okulun müdür yardımcısı veya konunun, atanan alanın öğretmeni dersin yerine geçer. 

13. Okul binasında ders saatleri dışında herhangi bir faaliyette bulunan (velilerle istişare, 

öğrencilerle istişare, ders dışı faaliyet vb.) öğretmen, sınıf velisini uyarmakla 

yükümlüdür. 

14. Öğrenme sürecine zarar vermeden mesleki gelişim fırsatlarını araştırır. 

15. Öğrenciyi veya sınıfın tüm öğrencilerini öğretmen eşliğinde ders içi veya ders dışı 

faaliyetlere götürmesi halinde, durumu sınıf sorumlusuna üç gün önceden bildirmek ve 

onayını almakla yükümlüdür. ya da yönetmenin. 

16. Okuldaki eğitim çalışmalarının sorunları, planlar ve öğretim programları, ders kitapları, 

sınıfın etkinliği, deneyimleri, sorunları ve kaygıları, konu ve okul hakkında kendi 

görüşlerini gösterir; kendisi, meslektaşları, okul liderleri için, çalıştığı ve yaşadığı 

toplumun eğitimi için, çevresi için ve ulusal ölçekte. 

17.  Çeşitli sınıf ve okul toplantılarına, seminerlere, toplantılara, istişarelere, analizlere, 

yuvarlak masa toplantılarına, okul içinde ve dışında çeşitli etkinliklere, velilerle, toplulukla 

ve yerel yönetimle veya başkalarının kurum ve kuruluşlarıyla toplantılara katılır. Ders 

programını etkilemeden, davet edildiğinde okulla ilgilenir. 

18. Yetkili okul organlarından (okul müdürü, okul konseyi vb.) sınıfı, okulu, sosyal çevreyi, 

okulun faaliyet gösterdiği toplumu ilgilendiren konuları incelemesini ister. 

19. Herhangi bir kimse tarafından baskı, haksızlık, hakaret, aşağılama, aşağılama, şiddet 

olmaksızın onurlu, saygılı, kültürlü ve ahlaklı bir şekilde muamele görme hakkına sahiptir. 

20. Müfredatın konuları ve alanları arasındaki bağlantıyı göz önünde bulundurarak öğrenciler 

için önemli içeriği seçer ve bütünleşik bir öğrenme süreci planlar; 

21. Öğrencileri ufuklarını genişletmeye ve hayatta, okulda ve işte farklı zorluklara ve fırsatlara 

daha iyi hazırlanmaya teşvik eder. 

22. Öğrencilerle yapılan çalışma boyunca, temel yeterliliklerin gelişimine katkıda bulunan 

öğrenme konularını ve deneyimlerini bütünleştirmeye özen gösterilir. 

23. Öğrencilerin öğrenmedeki sorunlarını, zorluklarını ve aynı zamanda ilgilerini belirler ve 

öğrencilerin bireysel olarak desteklenmesini sağlar. 

24. Öğrencilerin nihai başarılarının (okul yılı sonunda) sonuçlarının değerlendirilmesine dayalı 

olarak tamamlayıcı ve ek dersler düzenler. 

25. Öğrencilerin ilerlemesini teşvik etmek için gerekli taahhüdü sağlamak için velilerle iletişim 

kurar. 

26. Müfredat adımlarının sonunda öğrencilerin sürekli ilerlemesini ve başarılarını 

değerlendirmede, öğrenme sürecinde deneyim alışverişi için planlamada ekip çalışmasına 

katılır ve profesyonel varlıkla işbirliği yapar. 

27. Düzenli ve düzgün bir görünüme sahip olmak ve ders saatinin başlamasından 15 dakika 

önce okulda bulunmak. 

28. Sınıf konseyi, öğretmenler kurulu toplantılarına ve mesleki faaliyetlere katılır. 

29.  Okul içinde ve dışında kültürlü, demokratik ve mesleki etik değerlere sahip, saygı ve 

hoşgörülü, hakaret ve şiddet içermeyen davranışlarda bulunur. 

30. duğu en gelişmiş didaktik prosedürler ve mekanizmalar için kendini niteler. 

31. Sınıfta ve sınıf dışında öğretim-eğitim çalışmaları sırasında öğrencinin düşünce 

bağımsızlığını ve bireysel ve özgür eylemini teşvik eder. 

32. Okul sınav komitelerine, DKA'nın çeşitli komitelerine, okul düzeyinde ve ötesinde çeşitli 

yarışmalara katılır. 

33. Materyal, didaktik, laboratuvar tabanlı bakımına, zenginleştirilmesine ve verimli 

kullanımına özen gösterir, tazmin veya tazminata kadar sorumlu olanın sorumluluğunu 

taşır. 

34. Ders kitabının ilgili bölümlerini zamanında ve bilgiçlikle tamamlamak, diğer pedagojik 

okul belgelerini zamanında tamamlamak. 



 

35. Cevapları değiştirilerek, kopyalanarak vb. standartlarla test edilecek öğrencilerin 

nitelikleri, akademik hizmetleri, sabıka veya istihdam geçmişi, notları gibi resmi kayıt 

bilgilerini ihmalkar veya kasıtlı olarak kötüye kullanmamalı, tahrif etmemeli veya ihmal 

etmemelidir. devamsızlık nedenleri izinden, bir talep için sunulan bilgiler (örn. resmi 

soruşturma), vb. 

36. Öğrencilerin okul ve disiplin sicilleri, kişisel mahremiyetleri, sağlık ve tıbbi bilgileri, ailevi 

ve sosyal sorunları, öğrencilerin değerlendirme (derecelendirme) - sınav sonuçları gibi 

işlerin gizliliğini korumak. 

37. Dikkatine gelen herhangi bir yasa, tüzük, davranış kuralları, okul kuralı ihlalini veya ihlal 

şüphesini bildirmekle yükümlüdür. 

38. Davranış ve giyim, Prizren Belediyesi'nin 24 No'lu etik kurallarına uygun olmalıdır. 01-

246/20. 

39. Yürürlükteki idari yönergelere uygun olarak öğrencileri dış etkenlerden etkilenmeden 

değerlendirir. Notlandırma (değerlendirme) öğrencinin huzurunda yapılmalıdır. 

40. Yürürlükteki kanuni düzenlemelere göre müdür veya müdür yardımcısı tarafından verilen 

diğer görevleri yapar. 

41. Öğrencinin cep telefonunu çok acil durumlar dışında kullanması halinde, öğretmen cep 

telefonuna el koyup okul müdürüne teslim etme ve veliye bildirme hakkına sahiptir. 

 

21. Madde 

Sınıf Öğretmenin görevleri 

1. Ders programı ne olursa olsun, her yarıyıl başında öğrencileri ilk derste bekleyip kabul 

etmek ve sınıfta düzenlemekle yükümlüdür. 

2. Okul belgeleri için UA 08/2012'ye göre sınıf öğretmeninin sorumluluğunda olan çalışma 

günlüğünü gerekli verilerle birlikte tutar ve tamamlar. 

3. Müdür yardımcısı, sekreter, kalite koordinatörü bulunmayan kurumlarda; kayıtlar, ana 

kitap, geçiş sayfaları vb. 

4. Öğrencinin kişisel verileri saklama hakkını ihlal etmeden, çalışma günlüğünden 

kaynaklanan istatistiksel verileri herhangi bir ilgili tarafa yanıtlar ve sağlar. 

5. Sağlık, entelektüel durum, sosyal durum, ekonomik durum vb. bağlamında her öğrencinin 

gizliliğinden sorumludur. 

6. Her öğretmen, kurum yönetimi, öğrenci, veli veya diğer kişilerle, tanımlandığı yerde kendi 

sınıfının öğrencilerinin çıkarları doğrultusunda işbirliği yapar ve aracılık eder. 

7. Öğrencinin velisini veya yasal vasisini, kendisini ilgilendirdiği değerlendirilen herhangi bir 

durum hakkında sürekli olarak bilgilendirir. 

8. Ders içi ve ders dışı etkinlikleri desteklemek, gerçekleştirmek veya okul takvimine göre 

herhangi bir tarihi not etmek amacıyla velilerden para veya diğer materyallerin alınmasına 

izin verilir, ancak her zaman ilgili kurum müdürünün onayı ile izin verilir. çalışır. 

9. Veli, öğrencinin sağlığı için tehlikeli bir durum (hastalık, başkalarından tehdit, korkutma, 

kötü hava koşulları vb.) değerlendirmesi halinde, üçüncü bir kişi ile birlikte eve kadar eşlik 

edebilir ancak evden çıkamaz. ebeveyn veya yasal vasi veya 18 yaşından büyük erkek veya 

kız kardeşlerden birinin izni olmadan. 

10. Öğrencinin sonuçlara ulaşmada geride kaldığı, ayrımcılığa uğradığını, tehlikeye atıldığını, 

zorbalığa uğradığını, okulu bırakma olasılığının olduğunu vb. hissettiği her türlü durumu 

çözmeye çalışır. 

11. Öğrencilerle ve öğrenciler arasında düzen, disiplin, demokratik ruh, uyum ve sıcak, dostane 

ilişkiler sağlar, ahlaksızlıklarla, uygunsuz ve yasak eylemlerle yasalara, idari yönergelere, 

bu Yönetmeliğe ve okul ev kurallarına uygun olarak mücadele eder. 

12. Velilerle toplantılar, bireysel görüşmeler, bilgilendirici mektuplar, aile ziyaretleri, telefon 

görüşmeleri ve diğer biçimler aracılığıyla ebeveynlerle ortaklık sağlar. 



 

13. Kanuna ve tüzüğe göre gözetimi altındaki sınıf öğrencilerine izin verir ve devamsızlıklarını 

gerekçelendirir. 

14.  Her öğretim haftasının başında, sınıfın öğrenci velisini atar ve ona şu görevi verir: Veli 

öğrenci, derslerin başlamasından en az 10 dakika önce okula (derse) gelir. Kreş 

öğretmeniyle işbirliği yaparak özellikle şunlarla ilgilenir: 1) mobilya ve okul araç 

gereçlerinin depolanması, 2) tahtanın temizlenmesi, 3) ders aralarında teneffüslerde 

sınıfların havalandırılması. 

15. Öğretim yılının başında sınıf öğrencileriyle işbirliği içinde sınıf öğrencilerinin liderliğini 

seçer. 

16. Öğretim yılının başında velilerle toplantı yapar ve sınıf velisi olduğu paralel düzeyde 

velilerin liderliğini oluşturur. 

17. Velilerle toplantılar yapar, bu Yönetmelik hükümleri, okuldaki ev kuralları, davranış 

kuralları ve öğrencilerin sahip olduğu diğer yükümlülükler ve bunlara uymamaları halinde 

doğabilecek sonuçlar hakkında öğrenci ve velileri bilgilendirir. 

18. Sınıf sorumlusu, özellikle öğrencilere karşı adil bir yaklaşım sergileyebilmek için, her 

öğrencinin sosyo-ekonomik durumu, sağlığı, fiziksel ve ruhsal durumu hakkında bilgi 

vermelidir. 

19. Veli öğretmen, çocuğu aleyhine alınan her tedbiri zamanında veliye bildirmekle 

yükümlüdür. 

20. Öğrencilere envanterin ve okul mallarının korunması ve bakımı ile okul 

yönetmeliklerinden, DKA ve MASHTI'nin normatif eylemlerinden kaynaklanan diğer 

öğrenci yükümlülüklerinin yerine getirilmesi konusunda tavsiyelerde bulunur. 

21. Okul envanterini ve okul tesislerini tahrip eden veya zarar veren öğrencileri tespit eder, 

kayıt altına alır ve bunlara karşı uygun önlemleri önerir. 

22. Şiddetin önlenmesi için yürürlükte olan mevzuata göre, öğrenciler, öğrenci grupları, 

öğrenciler ve öğretmenler arasındaki veya diğer eğitim personeli arasındaki yanlış 

anlamaları çözmenin yanı sıra okuldaki sorumlu organlara vakaları iletmede yer alır ve 

aracılık eder. ve buna neden olan yazarın kim olduğuna bakılmaksızın davranış sapmaları. 

23. Sınıf sorumlusu, okul müdürlüğü ile koordineli olarak, öğrencilerin (sınıfta) okulda silah 

ve yasaklı madde taşıdıkları şüphesi olup olmadığını kontrol edebilir. 

24. Kanun, tüzük ve okul kurallarına uygun olarak diğer işleri yapar. 

25. Emekli olmadan en az beş yıl önce olan öğretmenlere, kendi istekleri ile vesayetten muaf 

olma imkânı verilir.  

 

22 Madde 

Gün görevli öğretmenin okul içinde görevleri 

1. Günün sorumlusu öğretmenler, dersin başından sonuna kadar günlük programı denetler ve 

uygular. 

2. Kreş öğretmenleri ders başlamadan en az 20 dakika önce okula gelir ve okuldan en geç 

ayrılır. 

3. Tatillerde, sınıf velileri ile işbirliği içinde, her zaman öğrencilerin yanındadırlar. 

4. Tüm veliler, okuldaki işlerin iyi yürütülmesi ve disiplinin yanı sıra, her dersin başında ve 

sonunda programa sıkı sıkıya uyulmasına özen gösterir. 

5. Sorumlular özellikle okul mülkünün korunmasıyla ilgilenirler. 

6. Okul öğretmenlerinden herhangi birinin bulunmaması durumunda müdürle koordineli 

olarak yerine yenisi sağlanır. Değiştirme mümkün değilse, ilgili sınıfın bazı çalışmalarla 

meşgul olmasını sağlayarak okuldaki düzen ve disiplinin bozulmamasını sağlarlar. 

7. Ders bitiminden sonra o gün sorumluları sınıflarda ve diğer ortamlarda durum tespiti yapar 

ve öğretmenler odasında günlük sayısını tespit eder. 



 

8. Özel deftere (koruma defteri) okuldaki iş akışlarını, sonunda dersi kaçıran, derse geç kalan 

öğretmenin adını, okul envanterine olası zararları ve önemli olan her şeyi yazın. o gün 

okulda ve okul müdürüne haber verir. Kreşin çeşitli nedenlerle kreş defterine (defterine) 

kaydetmemesi halinde, kreş olduğu süre içinde meydana gelen gecikmeler, devamsızlıklar 

ve usulsüzlükler ile öğretim sürecinin istikrarsızlığına etki eden diğer unsurlar, o zaman 

okul müdürü kreş çalışanına karşı ilk eğitim önlemini almakla yükümlüdür: Açıklamalar. 

9. Okul binasına işçi, öğrenci ve diğer şahısların giriş çıkışlarına dikkat eder. 

10. Hasarlara, gerekli araç-gereç eksikliğine, okul binalarının ısınmasına ve temizliğine, 

öğretmenlerin gecikmeleri ve devamsızlıklarına, meydana gelmesi durumunda olayların ve 

karışıklıkların yönetimine özen gösterilmesi, ilköğretim okullarının meydana gelmesi 

durumunda olumsuz etkilerin önlenmesine veya azaltılmasına özen gösterilmesi okul 

personelinin veya öğrencilerin neden olabileceği felaketler ve ayrıca bir dizi diğer ara sıra 

görev ve görevler. 

11. Okul müdürü ile birlikte okul personeli ve öğrencilerin etik kurallarının uygulanmasını 

sağlar. 

12. Dersin programa göre başlamasını sağlar. 

13. Ders başladıktan sonra okul bahçesinde öğrenci kalmamasını sağlar. 

14. Geç kalan öğrenciler belirli ortamlarda (okul kütüphanesi, sanat atölyesi, münazara sınıfı 

vb.) organize edilir veya öğrenme sürecine zarar vermeden sınıflarına girmelerine izin 

verilir. 

15. Üçüncü şahısların öğrencilere karşı sorumsuzca hareketlerinden kaçınır. 

16. Gözaltından çıktıktan sonra (sınıfa girdikten sonra) velayet sorumluluğunu okul 

yardımcısına devretmesi sağlanır. 

17. Günün nöbetçi öğretmeni, dersin az olduğu günde atanabilir. 

 

23 Madde 

- Okul kalite koordinatörünün görev ve yükümlülükleri   

1. Okul düzeyinde kalite koordinatörü seçilir ve üniversite öncesi eğitimde kalite güvencesi 

için UA 24/2016'ya göre görevleri yerine getirir. 

2. Okul düzeyindeki kalite koordinatörü, bu UA ile kendisine verilen görev ve sorumluluklara 

ek olarak aşağıdaki görevleri de yerine getirir: 

3. Okulun gelişimini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen güçlü ve zayıf yönlerini (altyapı 

gibi) tanımlar. 

4. Okulun altyapısına nihai müdahale için kanıtlarla birlikte argümanlar getirerek okul 

müdürüne somut eylemler önerir. 

5. Okul çalışanlarının mesleki gelişimleri için ihtiyaçlarını belirler. 

6. Eğitimler, çalışma ziyaretleri, diğer okullardan veya ilgili mesleki alanlardan meslektaşları 

ile deneyim alışverişinde bulunma ve diğer fırsatlar yoluyla çalışanların mesleki gelişimi için 

fırsatları araştırır. 

7. Okuldaki çalışanların çalışmalarının niteliksel olarak yerine getirilmesini analiz eder 

8. Okuldaki tüm çalışanlara danışmanlık desteği verir. 

9. Çalışanların iş görevlerini gerçekleştirmelerini teknik olarak kolaylaştırır. 

10. Çalışma gruplarının etkinliklerine ilişkin eylem planlarının okulun UEP'i ile uyumunu 

analiz eder. 

11. Öğrenme çıktılarının elde edilmesine ve öğrenci yeterliliklerinin geliştirilmesine ilişkin 

verileri işler. 

12. Öğrenci sonuçlarını yükseltmek için metodoloji ve çalışma stratejileri önerir. 

13. Çalışanlar, öğrenciler ve veliler arasındaki işbirliğini motive eder. 

14. Öğrencilerin güvenliğini ve olası herhangi bir nesnel veya öznel tehdide karşı korunmasını 

taahhüt eder. 



 

24 Madde 

Eğitimcinin görev ve yükümlülükleri. 

1. Çocukların fiziksel ve duygusal sağlığını önemser. 

2. Çocuğun zorluk yaşaması durumunda destek ve psikolojik yardım sağlar. 

3.  Belirli fiziksel, psikolojik ve zihinsel sorunları olan çocuklarla özel olarak ilgilenir. 

4. Çocukların kişilik, kültür ve köken haklarına saygı duyar. 

5. Erken ve okul öncesi eğitim kurumu ortamlarında çocukların gelişiminin günlük olarak 

izlenmesini gerçekleştirir. 

6. Bireysel ve destek programı tasarımı yoluyla belirli güçlükleri olan çocukları profesyonel 

ve uzmanlaşmış bir şekilde izler. 

7. Ebeveynlerin ihtiyaçlarını desteklemek için psiko-sosyal nitelikte destek ve bilgi sağlar. 

8. Kurum hizmetinde gerekli malzeme ve belgeleri hazırlar. 

9. Çocuklar ve ebeveynler için eğitici, samimi bir ortam sağlar. 

10. Herhangi bir çocuğun gelişimi veya sağlığı ile ilgili endişeleri müdüre bildirir. 

11. Ebeveynler, meslektaşlar ve şirket dışı işbirlikçilerle dostane ve işbirlikçi profesyonel 

ilişkiler ve iletişim kurar. 

12. Grup düzeyinde velilerle bireysel grup toplantıları düzenler. 

13. Çocuğun kişiliğini geliştirir ve okula hazırlar. 

14. Her çocuğa eşit eğitim fırsatı sağlar. 

15. Çocuğu sosyal bir varlık olarak eğitir ve başkalarıyla ilişkiler kurabilir. 

16. Çocuklarda iletişimsel, ifade edici, mantıksal ve işlemsel beceri ve yeterliliklerin 

kazanılması sağlanır. 

17. Müdürün vereceği diğer görevleri yapar. 

18. Eğitimcilerin çalışma saatleri yasal hükümlerle belirlenir. 

 

25 Madde  

Psikoloğun görev ve yükümlülükleri 

1. Öğrenme süreci ve öğrencilerin psikolojik, sosyal ve duygusal gelişimi ile ilgili konuları 

değerlendirir ve yorumlar. 

2. Okuldaki tüm aktörlerle psikolojik nitelikteki zorlukların üstesinden gelmede yardım 

sunar. 

3. Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerin ve üstün zekalı öğrencilerin belirlenmesinde yardım 

sağlar. 

4. Objektif değerlendirme amacıyla öğrenci, öğretmen ve velilerle görüşmeler, gözlemler ve 

çeşitli işlemler yapar, psiko-eğitsel, bireysel ve grup müdahaleleri için önlemler önerir ve 

uygular. 

5. Yardıma ihtiyacı olan veya kişisel sorunları olan öğrencilerle ilgili olarak öğretmenlerle 

bağlantı kurar. 

6. Öğrenme, çalışmaya devam etme, meslek seçme konusunda yardıma ihtiyacı olan veya 

kişisel sorunlarının üstesinden gelmek için tavsiyeye ihtiyacı olan öğrencilere 

tavsiyelerde bulunur. 

7. Okul müdürüne aylık ve yıllık raporlar hazırlar. 

8. Mesleki komisyonlarda yer alır. 

9. UA 34/2014'e göre müdür tarafından veya diğer normatif düzenlemelerle verilen diğer 

görevleri yerine getirir. 

 

26 Madde  

Eğitimcinin görev ve yükümlülükleri 

1. Eğitim çalışmalarının gerçekleşmesini ve ilerlemesini önemser. 



 

2. Okulda öğrenciler, öğretmenler, veliler ve diğer önemli aktörler arasında ortaya çıkan 

sorunların aşılmasına katkıda bulunur. 

3. Okulun gelişim planının tasarlanmasına ve uygulanmasına yardımcı olur. 

4. Mesleki varlıkların çalışmasına yardımcı olur. 

5. Çağdaş metodolojilerin uygulanması için öğretim etkinliklerinin uygulanmasında 

öğretmenlere rehberlik eder (özellikle yeni başlayan öğretmenler). 

6. Öğrenme sürecini izler ve analiz eder. 

7. Öğrencilerin kendi potansiyellerinin farkına varmalarına, öğrenme güçlüklerini aşmaları 

için sosyalleşmelerine yardımcı olur. 

8. Okul müdürüne aylık ve yıllık mesleki raporlar hazırlar. 

9. Direktör tarafından verilen diğer görevleri ve UA 34/2014'e göre diğer normatif 

düzenlemelerle belirlenen görevleri yerine getirir. 

 

27 Madde  

Yardımcı öğretmenlerin görev ve yükümlülükleri  

1. Destek öğretmenleri, eğitim çalışmalarını koordine etmekten ve özel eğitime ihtiyacı olan 

çocuklar için gerekli desteği sağlama konusunda kurumu desteklemekten, öğretmenlere ve 

kurum personeline danışmanlık yapmak ve onları desteklemekten sorumludur. 

2. Sınıf öğretmenleri/sınıf velileri ile işbirliği içinde öğretmenleri destekleyin, özel eğitime 

ihtiyacı olan çocukları belirleyin. 

3. Çocuğun kimliğinin belirlenmesinden sonra destek öğretmeni, sınıf öğretmeni/velisi ve 

müdürle işbirliği içinde velileri/velileri bilgilendirir ve çocuğu pedagojik değerlendirme 

için belediye ekibine yönlendirir. 

4. Pedagojik değerlendirme temelinde, destek öğretmeni, sınıf öğretmenleri/sınıf sorumlusu 

ile işbirliği içinde her öğrenci için destek çalışma planını hazırlar ve öğrencilerin belirlenen 

ihtiyaçlarına göre ortak faaliyetler düzenler. 

5. Belediye ekibinin öğrencinin PIA'ya sahip olması gerektiğini değerlendirmesi durumunda, 

sınıf öğretmenleri/sınıf velisi, destek öğretmeni, veliler ve ekibin diğer üyeleri ile işbirliği 

içinde Bireysel Eğitim Planını derler, taslak hazırlama, uygulama ve geliştirme 

çalışmalarını koordine eder. PIA'nın revizyonu ve kurum içi ve kurum dışı öğrencilere 

gerekli desteği/hizmetleri sağlamayı taahhüt eder. 

6. Her öğrenci için belirlenen hedeflere ulaşmak için destek öğretmeni, sınıf 

öğretmenleri/sınıf velisi ile özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin bireysel desteğine ilişkin 

danışma/çalışma toplantıları düzenler: materyallerin üretimi, ek alternatiflerin tasarımı 

çocuğun diğer çocuklarla birlikte gruba dahil edilmesini/gelişmesini destekleyen 

materyaller, özel eğitime ihtiyacı olan çocukların grup etkinliklerine dahil edilmesinde 

grup çalışmasının yönetimi. 

7. Öğrencilere gerekli desteği sağlamak için kaynak merkezleri, STK'lar, danışma merkezleri 

ve diğer mevcut hizmetler vb. ile işbirliği yapar. 

8. Özel eğitime ihtiyacı olan çocukların kabul, karşılama ve kabul koşullarını sağlamak üzere, 

personel ve velilerle işbirliği içinde, kurum içinde ve dışında özel eğitime ihtiyacı olan 

çocukların bilinçlendirilmesi ve desteklenmesi için girişimlerde bulunur (çalıştay, seminer, 

eğitim vb.) özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için arkadaşça ve destekleyici bir ortamın 

oluşturulması. 

9. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerle çalışma metodolojisi de dahil olmak üzere eğitim 

çalışma planının nasıl uygulanacağı konusunda normal öğretmenlere/sınıf öğretmenlerine 

tavsiyelerde bulunur ve onlara yardımcı olur; kapsamlı sınıf yönetimi ve öğrenci 

değerlendirmesi.  



 

10. Çalıştığı okula bağlı sınıfın öğretmeni ile işbirliği yapar ve normal sınıflarda bulunan özel 

eğitime ihtiyacı olan öğrencilere destek planlar. 

11. Ekli sınıfın/kaynak sınıfının öğretmeni ile birlikte, ekli sınıftaki öğrencilerin kaynaşmaya 

hazır çocukların normal sınıfına dahil edilmesini desteklerler. 

12. Okulda sunulan özel ihtiyaçlara bağlı olarak, öğretim yöntemleri, öğretim materyalleri ve 

özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için gerekli destek konusunda Kaynak Merkezleri ile 

işbirliği yapar. 

13. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için öğretimi kolaylaştıracak ek materyaller tasarlar 

ve üretir. 

28 Madde  

Yardımcı eğitimcinin rolü ve sorumlulukları  

1.  Destekleyici eğitimcinin rolü ve görevi, eğitim çalışmasının koordinasyonu ve ihtiyacı 

olan çocuklara gerekli desteğin sağlanmasında kurumun desteklenmesi kurum eğitimcileri 

ve personeline özel eğitim, danışmanlık ve destek 

Eğitim çalışması. 

2. Destek eğitmeni, grupların eğitimcileri ile işbirliği içinde, özel eğitim ihtiyaçları ve 

destek sağlar. 

3. Destek eğitimcisi, çocuğu belirledikten sonra grup eğitimcileri ve müdürle işbirliği içinde 

ebeveynleri/velileri bilgilendirir ve çocuğu pedagojik değerlendirme için belediye 

değerlendirme ekibine yönlendirir. 

4. Destek eğitimcisi, pedagojik değerlendirmeye dayanarak, grup eğitimcileriyle işbirliği 

içinde her çocuk için destek çalışma planını hazırlar ve çocukların belirlenen ihtiyaçlarına 

göre ortak faaliyetler düzenler. 

5. Belediye değerlendirme ekibinin çocuğun BEP olması gerektiğini değerlendirmesi 

durumunda, grup eğitimcileri destek eğitimci, ebeveynler ve ekibin diğer üyeleri ile 

işbirliği içinde Bireysel Eğitim Planını derler, taslak hazırlama, uygulama ve revizyon 

çalışmalarını koordine eder. Kurum içinde ve kurum dışında çocuğa gerekli 

desteği/hizmetleri sağlamakla görevlidir. 

6. Çocuklar için belirlenen hedeflere ulaşılabilmesi için destekleyici eğitimci, grupların 

eğitimcileri ile özel eğitime ihtiyacı olan çocukların bireysel desteğine ilişkin 

danışma/çalışma toplantıları düzenler: materyal üretimi, destekleyici ek alternatif 

materyal tasarımı çocuğun diğer çocuklarla birlikte gruba dahil edilmesi/geliştirilmesi, 

özel eğitime ihtiyacı olan çocukların grup etkinliklerine dahil edilmesinde grup 

çalışmasının yönetimi. 

7. Kaynak merkezleri, STK'lar, danışma merkezleri ve hizmetlerle işbirliği yapar. 

Mevcut vb. çocuklar için gerekli destek hakkında. 

8. Kurumun çocuklar için arkadaşça ve destekleyici bir ortamın kabulü, karşılanması ve 

yaratılması için gerekli koşulları sağlaması amacıyla, personel ve velilerle işbirliği içinde 

kurum içinde ve dışında özel eğitime ihtiyacı olan çocuklara yönelik bilinçlendirme ve 

destek girişimleri yapmak. Özel eğitim ihtiyaçları olan özel eğitim.  

 

Neni 29 Madde  

Özel ihtiyaç sahibi çocukların asistanının görev ve sorumlulukları 

1. Çocuklara/öğrencilere bağımsızlık, uyum ve hareketliliğin geliştirilmesi ve 

desteklenmesinde yardımcı olur, çocuğun sınıfa yerleştirilmesine ve okul bahçesinde 

kendisine eşlik eden aile vasisine teslim edilmesine yardımcı olur. 

2. IEP'yi, bireyselleştirilmiş konuları veya aktivite alanlarında öğrenmeyi uygulamak için 

öğretmenler ve diğer personel ile birlikte çalışır. 

3. Öğretim materyallerini hazırlar, sınıf içi ve sınıf dışında gerekli araç gereçleri yönetir. 



 

4. Çocukların tespit edilen güçlüklerini ve ihtiyaçlarını gözlemler ve belgeler, çocukların 

güçlükleri ve başarıları hakkında geri bildirim hazırlar. 

5. Kapsayıcı eğitimi ve sınıftaki tüm çocukların kabulünü teşvik eder, iletişim halindeki 

çocukları oyuna katılım için teşvik eder, konuşma ve oyun yoluyla dilin konuşulmasını 

teşvik eder. 

6. Çocuklara/öğrencilere yemek tayınları sırasında nezaret eder ve yardım eder, 

öğrencilerin fiziksel ve tıbbi ihtiyaçlarını karşılar, giyim ve genel temizliklerine 

yardımcı olur. 

7. Çocukların öğrenmesini desteklemek için öğretmenle birlikte günlük ve haftalık 

öğrenme programı, etkinlikler ve etkinlikler planlar. 

8. Okul-ev işbirliğini teşvik eder, hassas konuları ebeveyn/veli ile tartışır ve destekler. 

9. Okul kurallarına ve ahlakına saygı duyar, öğrencilere karşı iyi davranış sergiler. 

10. Öğrencilerin çalışmalarını ve başarılarını sunar. 

11. Okuldaki bilgiler tamamen gizli tutulmaktadır; 

 

30 Madde  

Okul doktorunun görev ve sorumlulukları  

1. Sorumlu olduğu çocukların sağlık kalitesiyle ilgilenir. 

2. Okul içinde sağlık ve hijyene her yönüyle önem verir. 

3. Okulda çocukların sağlık değerlendirmelerini yapar. 

4. Çocukların okul dışında yaptıkları etkinliklerde güvenlikleri ve esenlikleri ile ilgilenir. 

5. Piknik ve gezilerde çocukların güvenliğine ve sağlığına özen gösterir. 

6. Öğrencilerin düzenli sağlık kontrollerini yapar. 

7. İş sözleşmesine göre müdür tarafından verilen diğer görevleri yapar. 

 

31 Madde  

Okul kütüphanecinin görevleri 
1. Okulun kitap fonun yeterli seviyede toplanması, kütüphanenin yeterli sayıda yeni kitap 

teminin olması ve bu kitaplardan okulun öğrencilerinden faydalanması. 

2. Okul öğrencileriye okuma konusunda devami okuma sevgisinin aşılaması ve teşvik 

edilmesinden vesile olur. 

3. Okulun sınıf öğretmenleriyle öğrencilerin kitap okuma alışkanlıklarının oluşmasında 

işbirliği yapar. 

4. En az ayda bir, öğrencilerin okuma alışkanlığın oluşması için çeşitli aktiviteler ve 

faaliyetler düzenler. 

5. Kitapların kayıtlarını ve korumasında çalışmalar yapar. 

6. Okul müdürünün belirlediği görevleri tamamlar. 

7. Kütüphanenin çalışma saatine uyum sağlar. 

 

32 Madde  

Hizmet ve teknik bakım çalışanların görevleri  

1. Okul müdürünün belirlediği çalışma saatine göre işe gelmesi. 

2. Okul binasının bakımın, korumasını ve düzenlenmesinde hizmet gösterir. 

3. Okulun düzenlenmelerinin öğrenim döneminde olmadığı, tatillerinde tamamlamaya çalışır. 

4. Okulda olan her hangi zarardan dolayı, okuldaki üstlendiği çalışmalardan sorumludur. 

5. Her saba ders saati başlamadan önce okul binasının temizliğini, okul sıraların temizliğini 

ve öğretmen odasının temizliğini tamamlar. 

6. Okulun koridorlarının her ders arasında ve ders bitiminde temizliğini yapar. 

7. Dersler araında, dersin bitimlerinde veya derslerin sonunda tuvalet temizliğini yapar.  



 

8. Dersin bitiminde beden eğitimi salonun, çalışma kabinelerinin ve tüm sınıfların temizliğini 

tamamlar. 

9. Okul bahçesinin temizliğini yapar. 

10. Haftanın sonunda okul binasının tamamının temizliğini yapar. 

11. Okul bahçesinde zaman zaman bekçilik yapar, çalıştıkları ortamlarda taraflara talimat ve 

yönlendirme yapar. 

12. Okulun temizlik ve envanterinin bakımı ile ilgilenir. 

13. Elektrikli ekipmanların bakımını yapar. 

14. Okul ortamı ve tesisindeki hasarların giderilmesine ve teknik bakıma özen gösterir. 

15. Tüm okul binalarını ve yeşil yüzeylerini temizler ve bakımını yapar. 

16. Eğitim kurumunun kurum içi ve dışı temizliğine özen gösterir. 

17. İş alet ve sarf malzemelerinin hijyen bakımına özen gösterir. 

18. Hijyen bakımı için gerekli aletlerin listesini çıkarır. 

19. Okul müdürü tarafından iş sözleşmesine göre verilen diğer görevleri yapar. 

20. Okulda teknik personeli oluşturan çalışanlar mesai saatleri içerisinde ilgili üniformayı 

giymekle yükümlüdür. 
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Teknik bakım/ Merkezi ısıtma bakımı  (fokist) 

 

Kaloriferli okullarda olduğu gibi odun veya kömür sobası ile ısıtılan okullarda olduğu gibi 

okulun ısınmasını sağlamakla yükümlü olan işçi, mevsimlik özel çalışması nedeniyle ayrıca 

kış mevsiminde tesisin ısıtma sisteminin temini, ateşlenmesi ve bakımının veya sobaların 

ateşlenmesi ve bakımının yapılması işi, takvim yılı boyunca işyerinde olması, işte düzenli 

olması, görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi şartıyla çalışan, bu yönetmelikle, iş 

sözleşmesi ile, ayrıca okul müdürü tarafından kendisine verilen tüm görevleri yerine getirmek. 

İşçinin kış mevsiminde sekiz (8) çalışma saatinden fazla çalışması halinde, ek saatler yasal 

hükümlere göre tazmin edilir. 
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Okul bekçilerin görevleri  
1. Okul tesisi, ekipmanı ve tüm okul mallarının güvenliği ve güvenliği ile ilgilenir. 

2. Okul malına tecavüz durumunda derhal yetkili güvenlik birimlerine haber verir. 

3. Tesise giriş çıkışları denetler. 

4. Tesis ve bina çevresinin fiziki kontrolünü yapar. 

5. Okul müdürü tarafından iş sözleşmesine göre verilen diğer görevleri yapar. 
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Eğitim kurumlarında çalışanların disiplin sorumluluğu 

1. Disiplin sorumluluğu, iş görevlerinin yerine getirilmemesi veya yanlış uygulanmasıdır ve 

aşağıdaki unsurları içeren diğer yasal yükümlülükler: 

2.  Yasadışı eylem veya ihmalin varlığı 

3. Suç işlemek veya ihmal etmek 

4. Sonucun meydana gelmesi 

5. Hasar oluşumu 

6. Gerçekleştirilen eylem ile sonuç/zarar arasındaki illiyet bağı. 
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Displin ihlalleri 

1. Disiplin ihlalleri, görev ve yasal yükümlülüklerin ihlali olarak kabul edilirken, 



 

disiplin cezası verme olasılığı da dahil. 

2. Disiplin ihlalleri şu şekilde ayrılır: 

2.1. Ciddi ihlaller 

2.2. Küçük suçlar 
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Ağır ihlaller şunlar sayılabilir: 
1. İş görevlerin yerine getirilmemesi.  
2. Belirli sürelerde olan süreçlerin görevlerini yerine getirilmemesi ve bunun sonucunda ağır 

sonuçların ortaya çıkması, 
3. İşlevsel görevlerin yerine getirilmesi için yasal hükümlerin uygulanmaması. 

4. Doğrudan veya dolaylı olarak hediye, iltimas, 

görev nedeniyle verilen vaatler veya ayrıcalıklı muamele. 

5. Beş (5) gün süreyle işten ayrılma veya makul olmayan ve sürekli devamsızlık 

iş veya daha fazlası. 

6. Etik kurallarının tekrar tekrar ihlali (mükerrer suç işleme). 

7. Devlet malına zarar verilmesi, resmi atama dışında kullanılması veya 

devlet malının kötüye kullanılması 

8. Resmi saatler içinde veya dışında suç teşkil eden eylemlerin tekrarlanan performansı 

kamu hizmeti çalışanları, kurum veya kamu hizmetinin bütünüdür. 

9. Gizli veya gizli bilgilerin korunmasına ilişkin kuralların ihlali 

gibi sınıflandırılan verilerdir. 

10. Yürürlükteki mevzuatta tanımlanan yükümlülüklerin ihlali. 

11. Uyuşturucu ve diğer yasaklanmış psikotrop maddelerin kullanımı veya 

işyerinde alkol ve sarhoş işe gelme. 

12. Cinsel taciz. 
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Hafif ihlaller şunlardır: 

1. İki (2) iş gününe kadar işe makul olmayan bir şekilde devamsızlık. 

2. Etik kuralların ihlali. 

3. Çalışma saatleri içinde amirler, meslektaşlar, astlar ve 

kamu. 

4. Mesai saatleri içinde veya dışında kamu hizmeti görevlilerine, kuruma veya kamu 

hizmetinin bütününe zarar verecek fiillerde bulunmak. 
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İş görevlerinin ihlali için disiplin cezaları 

1. Açıklamalar. 

2. Altı aya kadar maaşın %20'sinden %40'ına kadar kesinti yapılması. 

3. Bir kişi için maaş skalasında artış da dahil olmak üzere terfi yasağı 

ila 5 yıl arasındaki süre. 

4. İşten çıkarılma. 
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Yetkinlik ve disiplin prosedürleri 
1. Disiplin uyarma tedbiri doğrudan amir tarafından verilir. 

2.  Doğrudan amir, gerçeklere dayanarak disiplin prosedürünü başlatmakla yükümlüdür. 

yükümlülüklerin ihlali için somut ve kanıtlanmıştır. 



 

3. Altı aya kadar bir süre için maaşın %20'sinden %40'ına kadar askıya alma, iki yıldan 5 yıla 

kadar maaş skalasında artış da dahil olmak üzere terfinin askıya alınması ve işten çıkarma 

gibi disiplin cezaları, disiplin komisyonu. 
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Öğrenciler arasındaki karşılıklı ilişkiler 

1. Diğer okul öğrencilerine yardım teklif etmelidirler 

2. Diğer öğrencilere ilgi alanlarına göre uygun tavsiyelerde bulunmalıdırlar. 

3. Diğer öğrencilerin fikirlerini açıklamalarına izin vermekle yükümlüdürler. 

4. Diğer öğrencileri okuldaki olaylardan haberdar etmek 

5. Dersin gelişimi veya diğer eğitim, kültür ve spor faaliyetleri sırasında diğer öğrencilere 

engel olmaya cesaret edemezler. 

6. Öğrenci derneklerinin kurulmasını önerebilirler. 

7. Cinsiyet, sosyal ve konut eşitliğine saygı duymalı ve bunları desteklemelidirler. 

8. Farklı kültür biçimlerinin, sanatsal sporların ve diğer cazibe merkezlerinin yaratılmasını 

önerebilirler. 

9. Öğrenciler arasındaki anlaşmazlıklar, kavga ve vurma, hakaret, yalan söyleme vb. 

yöntemlerle çözülemez. Çeşitli ihtilaf durumlarında, sınıftan sorumlu öğretmen, kreş 

öğretmeni veya anlaşma sağlanamazsa okul müdürü gibi okul organlarından yardım 

istenmelidir. 
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Öğrenciler ve okul personeli arasındaki karşılıklı ilişkiler 

Öğrenciler, öğretmenlerine ve diğer okul çalışanlarına karşı insanca davranmakla 

yükümlüdür. 

1. Öğrenciler, okul çalışanlarını okul ortamında ve dışında selamlamakla yükümlüdür. 

2. Öğrenciler, ders sırasında sınıfa girenlere ve okul binasında bulunanlara selam vermekle 

yükümlüdür. 

3. Öğrenciler yaşlı, engelli vb. kişilere öncelik vermekle yükümlüdür. 

4. Öğrenciler, öğretmenler odası, öğretmenler odası, müdür ve okul sekreteri odalarına ancak 

izinli olarak girebilirler. 

5. Öğrenciler, ders sırasında sınıfa veya diğer alanlara girmeden önce kapıyı çalmalı ve 

ardından sessizce girip, giriş nedenini bildirmelidir. Eldeki görevi tamamladıktan sonra 

alıcının izniyle dışarı çıkarlar. 

6. Veli kitaplarını, sınıf günlüklerini sınıfa sadece öğretmenler getirebilir, öğrenciler asla 

getiremez. 

7. Kimsenin veli defterlerini ve sınıf günlüklerini okul binası dışına çıkarmasına izin 

verilmez. 

8. Öğretmen, öğrenciye sınıftan çıkmasını emredemez. 

9. Dersten ayrılma cezası yasaktır. 
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Okulda güvenlik ve güvenlik 
1. Okul çalışanları, öğrencilerle işbirliği içinde okulda güvenli bir şekilde kalmalarını ve 

okulda normal çalışmalarını sağlamakla yükümlüdür. 

2. Tüm okul çalışanları, kanunla belirlenen yükümlülüklere, okul yönetmeliğine, iş 

sözleşmelerine ve okul müdürünün belirleyeceği ek görevlere uymakla yükümlüdür. 

Görevin yeri ve süresi okul müdürü tarafından belirlenir ve bizzat okul çalışanı tarafından 

ilan panosuna veya yazılı olarak asılır. 



 

3. Polis, itfaiye, ambulans, KSF telefon numaraları ve okulun resmi numarası görünür bir yere 

asılmalıdır. 

4. Okulda her türlü şiddet, düşmanca gruplaşma ve propaganda, resmi görevlerin kötüye 

kullanılması, okul malı veya okuldaki diğer personel veya öğrenciler pahasına çıkar 

sağlama, zorbalık ve kurum düzenine ve etik kurallara aykırı diğer uygunsuz davranışlar 

yasaktır. 

5. Herkes, bu maddenin 1. fıkrası uyarınca hukuka aykırı suç işleyen kişileri bilgilendirmekle 

yükümlüdür. 

6. Bu maddeye aykırı davrananlar hakkında okul yönetmeliğine göre cezai işlem yapılır ve 

gerektiğinde yetkili emniyet birimlerine de haber verilir. 
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Öğrencilerin hakları ve yükümlülükleri 

1. Öğrencilerin hakları  

 

1.1. Okul binasında kalınan süre boyunca ve okul binaları dışında düzenlenen etkinliklerde 

çevre ve sağlık güvenliğine sahip olmak. 

1.2. Öğrencilerin serbest faaliyetlerine (konu - bilimsel, kültürel - sanatsal, spor - eğlence ve 

teknik - ekonomik) katılmak. 

1.3. Okul değişikliğine dair belge, nakil belgesi, sınıfın bitirildiğine dair belge, o okulda 

öğrenim gördüğünü gösteren makbuz, sertifika veya diploma gibi ilgili belgeler veya 

okulun yetki alanına giren diğer belgelerle donatılmalıdır. 

1.4.Öğrencinin ailesinin ikametgahına en yakın olan okula nakledilmesi ve kabul edilmesi. 

1.5.Okul kütüphanesini kullanmak için. Ödünç aldığı kitabı kütüphane kurallarına ve çalışma 

saatlerine uygun olarak zamanında ve hasarsız olarak saklamak, okumak ve iade etmek. 

1.6.Ders aralarındaki araları dinlenme, yenilenme, beslenme ve bu Yönetmeliğe aykırı 

olmayan diğer faaliyetler için kullanmak. 

1.7.Gerektiğinde ve gerekçeli olarak, veli veya vasi tarafından yapılan makul talebe istinaden 

derse veya herhangi bir ders gününe geçici izin talebinde bulunmak. Okul müdürü, veli 

haklı gösterdiği takdirde, öğrenciye iki haftaya kadar devamsızlık izni verebilir. Velinin 

isteği ve gerekçesi üzerine, okul müdürünün iznine gerek kalmaksızın, sınıf sorumlusu, 

normal dersten üç güne kadar izin verebilir. 

1.8.Bireysel ve kolektif yetenek ve eğilimlerine göre eğitilmek. Sadece zorunlu derslerde 

değil, serbest etkinliklerde ve okul müfredatı dışında da teşvik yoluyla yetenek ve 

eğilimlerini geliştirmek. 

1.9.Değerlendirmeden (notlandırma) memnun olup olmadıklarına dair izlenimlerinden 

yararlanmak için, analiz etmek veya üzerinde düşünmek için öğretmenlerden yazılı 

çalışmalarını istemek: sınavlar, tasarımlar, yazılı testler, çizimler vb. ) o kağıttan. 

1.10. Öğretim sunumunun kalitesinden memnun olmama, değerlendirmenin öğrenci için 

yeterince ikna edici olmaması, yanlış ve kasıtlı davranış durumlarında öğrenci, sınıf 

öğretmeni ve veli aracılığıyla şikayette bulunabilir, yani okulla ilgili konuyla ilgili 

farkındalık yaratabilir. müdür, DKA, SIA (eğitim teftiş sektörü) veya MESTI'de. 

1.11. Öğrenci, manevi ve maddi ödül (uyarılma), genel başarıya dayalı ilerleme, belirli 

konularda, ücretsiz öğrenci etkinliklerinde veya örnek davranışlarda gösterilen yeteneğe 

dayalı olarak ilerleme hakkına sahiptir. İç düzenlemeleri olan her okul, halkın övgüsü, 

takdiri, teşekkürü vb. gibi ödüller için öğrenci seçme kriterlerini belirler. 

1.12. Her okulun bir şikayet kutusu olmalı ve yürürlükteki mevzuattan gelen protokole 

göre şikayetleri düzenli olarak incelemelidir.  

 

 



 

 

2. Öğrencilerin sorumlulukları 

2.1. Her öğrenci, ev düzeni ve okul programı için yürürlükteki mevzuata göre sahip olduğu 

yükümlülük, hak ve sorumlulukları bilmeli, uygulamalı ve farkında olmalıdır. 

2.2. Derse hazırlanın, ödevlerinizi yapın ve disiplinli olun. 

2.3. Dersin başlamasından en az 10 dakika önce okulda olmak, ders programı ve ders aralarına 

harfiyen uymak. 

2.4. Öğrenme, uygulamalı çalışma, serbest etkinlikler vb. için ders kitapları ve diğer gerekli 

araçlarla donatılmış olmak. 

2.5. Okulun belirlediği normlara uygun giyinmek ve okul formasını giymek, her ders için 

uygun hazırlıkları ve beden eğitimi ve spor dersine uygun hazırlıkları yapmak. 

2.6. Sınıfta hijyen ve ev düzeninin sağlanmasına özen göstermek. Tüm öğrenciler sorumludur 

ve özellikle haftanın veli öğrencileri ve ayrıca sınıfın öğrenci konseyi. 

2.7. Kişisel eşyalarını özenle saklamak. Okul, öğrencilerin okulda kaldıkları süre boyunca 

eşyalarının kaybolmasını garanti etmez ve sorumlu değildir. 

2.8. Okul personeline saygı duymak. 
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Öğrencilere neler yasaktır 

1. Dersler sırasında ve dersler arasındaki aralarda koridorda, okul binasında veya bahçesinde 

disiplini engellemek veya bozmak. 

2. Okulun sorumlu organlarından ve sınıfında temsil edilmeye çalışılan öğretmenden önceden 

izin alınmaksızın, dışarıdan kişilerin okula refakat etmesi. 

3. Acil önem taşıyan durumlar dışında cep telefonu veya dikkati çeken ve öğrenme sürecini 

engelleyen başka herhangi bir cihaz kullanmak. Bu araçlar, kötüye kullanılması halinde 

müsadere edilerek müdüre makamında teslim edilecek, ancak velinin huzurunda geri 

alınabilecektir. 

4. Sebepsiz yere eğitim sürecine katılmamak. 

5. Yazılı değerlendirme sınavında kopya çekmek veya başkasının çalışmasını sunmak. 

6. Okul belgelerini taklit edin veya kötüye kullanın. 

7. Okul binaları içinde veya çevresinde sözlü veya fiziki çatışmalara neden olmak, 

koridorlarda ve diğer okul binalarında banal, eğitici olmayan ifadeler kullanmak, mantıksız 

ve kibirli hareketler yapmak. 

8. Okula ders kitabı ve öğretim yardımcıları olmadan, okul forması (eğer okul tarafından 

belirlenmişse) ve diğer zorunlu ekipman olmadan, etik olmayan kıyafet ve görünümle 

gelmek. 

9. Okul ortamında uyuşturucu, tütün ve alkol bulundurmak ve tüketmek. 

10. Soğuk silah ve ateşli silahları okulda bulundurmak ve taşımak. 

11. Öğrencinin, öğretmenin izni olmadan dersten veya mesleki uygulamadan ayrılması 

yasaktır. 

12. Öğrencinin, öğretmenin izni olmadan dersten veya mesleki uygulamadan ayrılması 

yasaktır. 

13. Öğrencinin 5 dakikadan fazla geç kalması durumunda derse girmesi yasaktır. 

14. Okul müdürünün izni olmadan sınıfta veya okul binasında video kamera, telefon ile kayıt 

yapmak. 

15. Sınıf öğretmeninin veya nöbetçi öğretmenin, eğitim öğretim elemanının veya okul 

müdürünün bulunmaması veya izni olmaksızın öğretmenler odasına veya kendisine tahsis 

edilmeyen yerlere girmesi veya orada kalması. 

16. Öğrencilerin öğretmenler salonuna girmesi veya orada kalması yasaktır.  

 



 

2. Öğretmenlere neler yasaktır 

1. Öğrenciye ait fotoğrafların, velinin izni olmaksızın, olayın türü veya etkinliği, gerçekleştiği 

yer, bu fotoğrafların taşıdığı amaç ve mesaj ne olursa olsun, herhangi bir mecrada 

yayınlanması yasaktır. 

2. Öğrencilerin, sınıf öğretmeninin veya eğitim kurumu müdürünün izni olmadan para, nesne 

veya başka bir şey toplaması yasaktır. 

3. Öğretmenin öğrenciyi öğrenme sürecinden çıkarması yasaktır. 

4. Öğretmenin okul binasında sigara içmesi yasaktır. 

5. Öğretmenin okul binasında alkollü içki kullanması yasaktır. 

6. Öğretmenin her türlü zararlı maddeyi kullanması ve dağıtması yasaktır. 

7. Siyasi ve dini faaliyet ve propaganda amaçlı okula gitmek yasaktır. 

8. Öğrencilere karşı saldırgan ifadelerin kullanılması, fiziksel veya zihinsel şiddet 

kullanılması yasaktır. 

9. Okul müdürüne, öğretmenlere ve diğer okul personeline yönelik aşağılayıcı ifadelerin 

kullanılması yasaktır. 

10. Okul öğrencilerine yönelik cinsel taciz yasaktır. 

11. Okulun herhangi bir öğrencisi ile sözlü, yazılı veya fiziksel olarak romantik veya 

uygunsuz bir ilişkiye girmek veya teşvik etmek yasaktır. 

12. Öğrencileri siyasi ve dini faaliyetlere teşvik etmek veya siyasi ve dini amaçlarla derse ara 

vermek yasaktır. 

13. Rüşvet, iyilik veya yolsuzluk, KDSh, veliler ve okul öğrencileri tarafından toplanan 

fonlara zarar verilmesi, masrafları veya ödemeleri karşılamak için verilerin yanlış sunulması 

yasaktır. 

14. Silahla işe gelmek yasaktır. 

15. Öğretmenin, müdürün onayı olmaksızın ders programında değişiklik yapması yasaktır. 

16.Öğretmen çok acil durumlar dışında derste cep telefonunu kullanamaz. 

17. Öğretmenin, eğitimcinin, öğrencinin; doğum günü, yıldönümü, aile etkinliği vb. 

18. Her ne suretle olursa olsun öğrencinin okul dışında; yemek satın almak, öğretmenin 

kişisel ihtiyaçları için velilere veya diğer kişilere sipariş vermek vb. 
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 Öğrencilere uygulanan disiplin kuralları 

1.  Disiplin kuralları şunlardır: 

1.1 Sözlü Açıklamalar 

1.2 Yazılı Bildirim 

1.3 Yarışmalardan, gezilerden, ziyaretlerden, yürüyüşlerden geçici olarak uzaklaştırma 

1.4 Okuldan üç güne kadar geçici olarak uzaklaştırma 

1.5 Bir ila üç ay arası geçici uzaklaştırma (UA 06/2014'e göre lise öğrencileri için) 

1.6 Okul değişikliği 

1.7 Sınıf değişikliği 

1.8 Para cezası 

1.9 Şiddet ve suçluluk durumlarında kolluk kuvvetlerine ve Sosyal Hizmet Merkezine hitap 

etmek 
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1. Öğrenciler için ölçülerin telaffuz edilmesinin bir amacı vardır: 

1.1 Diğer öğrencilere zarar veren ve onları engelleyen, onların ve öğretmenlerin 

kişiliklerine zarar veren tahammül edilemez davranışları düzeltmek; 

1.2 Okulda ve okul dışında öğrenmeye ve çalışmaya elverişli bir ortam yaratmak; 



 

1.3 Okulun binasını ve mülkünü korumak; 

1.4 Okulda yasallığa saygı gösterin ve uygulayın; 

1.5 Uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan normlara uymak. 
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1. Öğrencinin bu Yönetmelikte belirtilen yükümlülüklere uymaması durumunda sınıf 

öğretmeni, gündüz öğretmeni ve branş öğretmeni tarafından sözlü uyarı cezası verilebilir. 

2. Öğrencinin sözlü uyarı aldığı davranış veya eylemleri tekrarlaması durumunda okul 

müdürü tarafından yazılı uyarı yapılır. Sınıf öğretmeni, öğrenci için yazılı açıklamaları okul 

müdürüne önerir. 

3. Müfredat dışı faaliyetlerden uzaklaştırma, sözlü bir uyarı aldıktan sonra ders dışı faaliyetin 

velisi veya öğretmeni tarafından duyurulur. 

4. Sınıf velisinin önerisi üzerine okul müdürü tarafından üç güne kadar uzaklaştırma kararı 

verilir. 

5. Önceden alınan önlemlere rağmen öğrencide herhangi bir gelişme görülmediği takdirde, 

okul değişikliği sınıf velisinin önerisi üzerine okul müdürü tarafından duyurulur. 

6. Bir aydan üç aya kadar geçici olarak okuldan uzaklaştırma kararı, sınıf öğretmeninin önerisi 

ve okul konseyinin bildirimi üzerine okul müdürü tarafından verilir. 

7. Okul müdürü, bu Yönetmeliğin 46 ncı maddesine göre tedbir uygulandığını DKA'ya 

bildirmek ve alternatif eğitim verilmesini talep etmekle yükümlüdür. 

8. DKA uzaklaştırma alan öğrencilere alternatif eğitim vermekle yükümlüdür. 

 

49 Madde  

Maddi tazminat 

1. Maddi tazminat, zarar ve ihlallere uygun olarak, her zaman el emeğinin maliyeti de dahil 

olmak üzere cari piyasa değerinin maliyetine göre aşağıdaki şekilde olmalıdır: 

1.1. Karalama (çizim yapmak, duvarlara, platformlara, mobilyalara veya okul envanterine 

grafiti yazmak). Tazminat, okul komitesi tarafından yapılan değerlendirmeye bağlı olarak 

belirlenir. 

1.2. Ekolojik düzenin ihlali: sepetlerden, konteynırlardan çöp atmak, ayrıca yeşil yüzeylere 

izinsiz girmek ve okul bahçesindeki fidelere zarar vermek. Tazminat, okul komitesi tarafından 

yapılan değerlendirmeye bağlı olarak belirlenir. 

1.3. Okul envanterinde hasar. Tazminat, okul komitesi tarafından yapılan değerlendirmeye 

bağlı olarak belirlenir. 

2. Disiplin cezası verilmesine ilişkin tüm durumlarda, ebeveyn bilgilendirilmelidir. Sınıf 

müdürü ve velisi, tedbirlerin öğrenci üzerindeki etkisini öğrenciye aktarmakla yükümlüdür ve 

tedbirin iyileştirici etkisi olduğunu ve amaca ulaştığını görürlerse tedbirin hafifletilmesini veya 

kaldırılmasını teklif edebilirler. Açıklanan tedbirin iptali veya yumuşatılması, onu ilan eden 

organ tarafından yapılır. 

3. Öğretmenin, velinin veya diğer personelin öğrencilerin şiddet belirtilerini fark ettiği tüm 

durumlarda, durum PSC'ye ve kolluk kuvvetlerine iletilir ve bildirilir. 

 

50 Madde  

Maddi Cezalar 

1. İşten ayrılma durumunda, iş sözleşmesine göre maaş kesilir. 

2. Bir dersi kaçırmak için bir dersin parasal değeri silinir. 

3. Günlüğün, kütük defteri, makbuzların, kitapçıkların, sertifikaların ve sertifikaların yerine 

getirilmemesi gibi idari ve pedagojik iş ve görevlerin yerine getirilmemesi nedeniyle, 

ayrıca bu Yönetmelikte belirtilen diğer görevlerin ve diğer normatif işlemlerin yerine 

getirilmesi halinde disiplin cezası verilir. 



 

4. İş planlarının bir sonraki ayın 1'inden 3'üne kadar geç teslim edilmesi durumunda disiplin 

cezası verilir. 

5. İşe geç kalma, kreşe gitmeme, okul müdürlüğünün düzenlediği toplantılara katılmama 

durumlarında aylık ücretinden %2,5 oranında kesinti yapılır. 

6. Mesleki varlıkların iş görevlerine göre yükümlülüklerin yerine getirilmemesi için varlık 

üyelerinden aylık ücretlerinin %2,5'u oranında kesinti yapılır. 

7. Özel ihtiyaçlar için okul envanterinin verilmesi ve zararları, aylık ücretinin % 10'u 

kesilerek verilen araçlara verilen zarar ve özel tazminatı takdir olunur. 

 

51 Madde  

Bu Yönetmeliğin 46. maddesinde tanımlanan para cezalarının uygulanması, okul müdürünün 

önerisi ile aylıklarından kesilmek suretiyle yapılır. 

 

52 Madde 

Bu yönetmeliğe göre öğrenciye verilen zararlardan veli veya velisi sorumlu olacaktır.. 

 

53 Madde  

Tedbirlerin telaffuzu, yapılan yasak fiillerin, bu fiilleri yapan kişinin kusurundan 

kaynaklandığının sabit olduğu hallerde yapılır. 

 

54 Madde  

Bu Yönetmelikte ve diğer normatif işlemlerde okul yönetimine karşı yukarıda belirtilen tüm 

disiplin cezaları ve mali para cezaları, yasal prosedürlere uygun olarak işveren tarafından 

verilir. 

 

 

55 Madde  

Eğitim çalışanları için teşvikler 
Teşekkür Paylaşımı: 

1. Okuldaki en iyi öğretmen için 

2. İşçi 

3. Katkıda bulunan ebeveyn 

4. öğrenci 

56 Madde  

Velilerin görev ve sorumlulukları 

1. Ebeveyn, çocuğun belgelerini teslim ederken çocuğun okula kaydına katılmakla 

yükümlüdür. 

2. Çocuğun okula devamının izlenmesi görevi vardır. 

3. Veli, veli toplantısına ve sınıf velisinin çocukla ilgili her türlü konuyu görüşmek üzere 

yaptığı davetlere katılmakla yükümlüdür. 

4. Sağlık nedenleriyle veya diğer makul durumlarda öğrencinin derse devam etmemesi için 

sınıf sorumlusuna bir talepte bulunma hakkına sahiptir ve bu konuda okul müdürü de 

bilgilendirilmelidir. 

5. Veli, çocuğunun neden olduğu zarar durumunda envantere veya okul tesisine verilen zararı 

tazmin etmekle yükümlüdür. 

6. Veli, çocuğuna okulun belirlediği okul kıyafetini almakla yükümlüdür. 

7. Her veli, sınıfın ve okulun velileri tarafından seçilirse, sınıf veli konseyinin temsilcisi olma 

veya okulun yönetim kurulunun bir parçası olma hakkına sahiptir. 



 

8. Velilerin şikayetlerini yazılı olarak okul müdürüne iletme hakları vardır. Müdürün yanıt 

vermemesi durumunda, veli, öğretim kalitesi ve okul ortamı ile ilgili şikayeti belediyeye 

iletme hakkına sahiptir. 

9. Veli, çocuklarına eksik olması durumunda kitap ve öğrenci için gerekli öğretim araçlarını 

sağlamakla yükümlüdür. 

 

57 Madde  

Temyiz prosedürleri  

1. Okul üyeleri (öğrenciler, veliler), disiplin cezası veren yönetimin kararlarına ve 

öğretmenler tarafından iddia edilen diğer ihlallere itiraz etme hakkına sahiptir. 

2. İlk derecedeki şikâyet, kararın - bildirimin yapıldığı günden itibaren üç (3) gün içinde okul 

konseyine sunulur. Okul meclisi partiye 5 gün içinde cevap vermekle yükümlüdür. 

3. İkinci dereceden şikâyet Milli Eğitim Müdürlüğüne yapılır. Milli Eğitim Müdürlüğü, bu 

maddenin 2. fıkrası uyarınca daha önce birinci düzeyde sunulmamış herhangi bir şikâyeti 

dikkate almaz. Yetkili kuruluş, şikâyetin alındığı günden itibaren üç gün içinde şikayeti 

inceler. 

 

58 Madde  

İtiraz, öğrencilerin ve okuldaki diğer kişilerin can güvenliğini doğrudan tehlikeye atan 

durumlar dışında, ikinci derece mahkemenin kararı verilinceye kadar kararın uygulanmasını 

askıya alır. 

59 Madde  

Okul personelinin (öğretmen, eğitimci, teknik personel vb.) disiplin cezası veren yönetimin 

kararları ile diğer ihlal iddialarını 15 gün içinde belediye bünyesindeki Şikayet Komisyonu'na 

şikayet etme hakkı vardır. 

 

 

GEÇİCİ HÜKÜMLER 

 

60 Madde 

Bu yönetmelik, Kosova Cumhuriyeti Belediyelerinde Eğitim Yasasına uygun olarak 

çıkarılmıştır. 03/L-068, Üniversite Öncesi Eğitim Yasası, Prizren Belediyesi Tüzüğü ve EBTB 

İdari Yönergeleri ile, dolayısıyla bunların değişmesi durumunda bu Yönetmelik de 

değiştirilecektir. 

 61Madde 

Bu Yönetmeliğin pratikte uygulanması sırasında, değiştirilmesi gerekli olduğu 

değerlendirilecek madde ve hususlar belirlenecektir. Bu Yönetmelikte yapılacak herhangi bir 

değişiklik veya ekleme, onaylanması için izlenen prosedüre uygun olarak yapılır. 

 

62 Madde 

Bu yönetmeliğin onaylanmasından sonra, Prizren belediyesine bağlı tüm eğitim kurumları 

bunu doğru ve doğru bir şekilde uygulamakla yükümlüdür. 

63 Madde  

Eğitim alanından bu Yönetmelikte yer almayan her şey Belediye Meclisince ayrı bir kararla 

düzenlenebilir. 

 

64 Madde 

Bu Tüzüğün Kosova yasalarıyla çeliştiği durumlarda, yürürlükteki yasaların hükümleri 

uygulanacaktır. 



 

 

NİHAİ HÜKÜMLER 

65 Madde 

Bu Yönetmeliğin uygulanmasından sorumlu olan Belediye Eğitim Müdürlüğü, uygulanmasını 

desteklemekle birlikte aynı zamanda Eğitim Müfettişliği, Sosyal Hizmet Merkezi ve Kosova 

Polisi olacaktır. 

66 Madde 

İhtilaf halinde bu Yönetmeliğin aslına uygun yorumu Belediye Milli Eğitim Müdürlüğü 

tarafından özel bir kararla yapılır. 

67 Madde 

1. Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile bu alanı düzenleyen işletme yönetmeliği 

yürürlükten kaldırılır. 

2. Bu Yönetmelik, Yerel Yönetimler İdaresi Bakanlığının protokol ofisinde tescil 

edildikten ve Prizren Belediye Meclisinin internet sitesinde resmi dilde yayımlandıktan 

on beş (15) gün sonra yürürlüğe girer. 
 

 

Meclis Başkanı 
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Rcpu blika c Kosor ts
Rcpu hlika Kosorl- Kosovu (lumhurircti

Konruna r I)rizrcn il
()pitina Prizren - Prizren Bcledil tsi

l'roccslerbali i mbajtjes sd konsultimit publik me q] tetare pilr Projekt-rrcgullorcs pdr

funksionimin e instilucioneve arsimorc n[ komunE e Prizrenit

Konsultimi publik me qltetare eshte organizuar nga grupi punues p€r hartimin e Projekt-

negullores p€r funksionimin e inslitucioneve arsimore n€ komun0 e Prizrenit: Grupi punues i cili

ka punuar n€ draftimin e rregullores:

l. Idriz Kryeziu - DKA;

2. Arben Shala - shoq6ria civile-ekspekt iarsimit.

3. Valmira Morina - shoqdria civile

4. Milazim Avdyli - mEsimdhEn0s;

5. F€llanza Kirajtani - mEsimdhEnEse

Nioftimet pdr q)'letare per organizimin e konsultimit publik jane bErE nE pdrputhje me

legjislacionin n€ l'uqi.

Publikimcr janE blre me !Q;]Q!!gf! nE webfaqe, n€ facebok dhc nd platform€n e konsultimeve

publike:

lllc 20.0t.2022

Nii sebtaqe:
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Me 20.01.2023

NE facebook:

https://m.facebook.com/story.php?storv fbid:ptbid0SouNcHR6BuJTycoTqxriVVP,{EalGeruI

Rv3NA UtGDDLR2SxvF'Y iY3rF8BGacmT4Ul&id= 10006.1489910139&mibextid=N if5oz

Me 20.01.2023

N€ platformd:

httos://konsultimet.rks-cov.net/viewConsult.DhD'?ConsultationlD=4 I 730

Rregullorja, njoftimi dhe ftesa pdrmes emailit, u eshte derguar 369 zyrtardve si drejtor t€ shkollave,

p€rfaq€sueseve te OJQ-ve si dhe ekspert6ve t0 fushave tE ndryshme.

Rikujtimet:

Me 30.01.2023

NE webfaqe

httos://kk.rks-uov.neUorizrcn/news/rikuitim-n ioftim -nc t'-or!ltnizimin-e-konsultimit-oublik-ocr-

Droiekt-rregu I loren-pe r-t'unksion im in-e-institucioneve-arsirnore-ne-komunen -e-nrizren il/

hrtps:iikk.rks-sov.nerprizren/wp-content/uploads/sites/2612023/01,N ioftim-per-orqan izim in-e-

konsultimit-oublik-per-Projekt-Rregulloren-per-funksionimin-e-instituc ioneve-arsimore-ne-

komunen-e-Prizren it.odf

Me 20.01.2023

Njoftimi si lajm nE webfaqe:

httos://kk.rks-lrov.net/orizren/news/nioftim-per-orsanizimin-e-konsultirn it-nublik-oer-projekt-

rrequlloren-per-lunksionimin-e-institucioneve-arsimore-nc-komunen-e-prizrenil/.

NE facebook

https://m.facebook.corn/storv.pho?storv fbid:pfbid0RZC6SJeRcf998bNrZcRvezc65uqVCOmC

shmvJBLTea24QXxiAkNvoKN2LtvhusC8l&id= 1000644899101 39&mibextid:Ni15oz
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Rikujtimi-njoftimi, ftesa dhe rregullorja pErmes emailit, u eshte derguar 369 zyrtaftve si drejtor t€

shkollave, p€rfaqdsueseve td OJQ-ve si dhe ekspert€ve t€ fushave t€ ndryshme.

Konsultimi 6sht6 mbajtur ni sallEn e administrates komunale dhe ka lilluar nd orin l0:15.

Pjesdmarr6s nga zyrtar6t komunal:

Luljeta Vesalaj-Gutaj-drejtoreshd e DrejtorisE Komunale td Arsimit; ldrizKryeziu, zyrtar nE DKA;

Isuf Kurtaj, zyrtar ne DIi{; Reshit Kushaj, zyrtar nE DKA; Jahja Baca; Haziz Krasniqi, zyrtar

pergjegjes pEr konsultime publ ike.

Gjithashtu pjesEmarrds n6 konsultim publik edhe grupet e tjera te interest perkatesisht, punetord

sh€ndet6sor si dhe mediet.

Projekt-Rregulloren p€r funksionimin e institucioneve arsimore ne komunen e Prizrenit, pjesemarresit te

cil€t ishin pjesE e konsultim publik, u Eshte shp€rndarE edhe nd formE fizike, ne mEnyrd qd td ken6

munddsi te njihen md detajshdm me dokumentin.

Hapja e konsultimit publik me qytetare eshtd bere nga Haziz Krasniqi, zyrtar pergiegies per

konsultime publike nE Komunen e Prizrenit i cili ka thdn€ se projekt rregullorja dhe njoftimi pdr

mbajden e konsultimit publik dshtE publikuar sipas afateve ligiore ne webfaqen zyrtare te komunes

dhe nE portalin e konsultimeve publike.

Ju njoftoj se me 20.01.2023 njoftimi dhe projekt negullorja €shtE publikuar nE webfaqen zyrtare

td komun€s, platform€n e konsultimeve publike si dhe nE rrjetin social td komunds. Rregullorja

6shte ne konsultim publik deri me 20.02.2023, kurse komentet pranohen deri me 2023.

Luljeta Veselaj-Gutaj, drejtoreshd e DKA-sd n€ lal€n e saj duke theksuar pEr rEnd€sinE e kdsaj

rregullore shpjegoi se institucionet shkollore e kanE mase te nevojshme njE rregullore e cila

p€rfshind te giitha te drejtat dhe detyrimet qd kan€ td gjithe pal€t (drejtuesit e shkollave,

administrata e shkolles, punonj€sit arsimore, nxenesit, prindErit). Md tej ajo tha se nj€ projekt i

tille nuk eshte bErC m€ par6, dhe inkurajoi te pranishmit tejapin rekomandimet e tyre. Kjo projekt

propozim, sipas drejtoresh€s p€rcakton rregullat e punds p0r secilin tE punesuar, funksionimin e
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organeve pergiegjese, rendin shtepiak dhe kodin e miresjelljes nE institucionet arsimore td

komun€s sE Prizrenit.

Sipas saj miratimi i k€saj rregullore do tC bdj€ tE mundur ngritjen e p€rgjegi€sive dhe

llogaridhdnies tE te punesuarve, nxenesve, prinddrve, dhe ngriden e cil6sisE s€ mEsimdhdnies dhe

m€sim nxdnies.

Ne vijim tE lalds s€ saj, drejtoresha e DKA-s€ kdrkoi nga td pranishmit t6 jepnin komentet dhe

sugierimet nE lidhje me rregulloren.

-U.d i drejtorit te shkollos sE HoqEs sd Qytetit z.lsmet Buduri nd {al6n e tU parashtroi si shqet€sim

mungesen e pedagog€ve dhe psikologdve nE shkollat me num€r te vogel te nxdnesve. Ai tha se

"prania e pedagog€ve dhe psikolog6ve ne shkolla Eshte mese e domosdoshme, dhe propozoi qd nE

shkollat me numer te vogel te rlyenEsve, nj€ psikolog, ose pedagog t€ angazhohet n€ disa shkolla".

Drejtoresha e DKA-sC duke iu p6rgjigjur shqetdsimit td ngritur nga U.d i drejtorit t€ shkollds sE

HoqEs sd Qltetit z.lsmet Buduri, premtoi se do t€ angazhoj€ psikologd dhe pedagog€ dhe ne

shkollat me numgr te vogEl te nxenesve.

-2. HamEs Destani, u.d i drejtorit tE shkollds "Sinan Thagi" nd Zojz e u shpreh se "kodi i veshjes

n€ shkolla duhet te qartesohet dhe te zbatohet sipas ligjeve ne fuqi te Republikds sE Kosoves".

Drejtoresh e DKA-s€ sqaroi se kodi i etik€s ne komunen e Prizrenit eshte ne fuqi nga viti 2020,

dhe kerkoi nga drejtuesit e institucioneve qe te punojne bazuar ne ate kod.

-NdErsa u.d i drejtorit tE shkoll€s "Hysen Rexhepi" nd Prizren z.Maxhun Krasniqi duke folur pdr

unilorm€n e nxenesve tha se "kodi i veshjes duhet te zbatohet, por duhet pasur parasysh qE ndaj

nxenesve me probleme ekonomike t€ mos merren masa disiplinore nd mungese te uniform6s".

-Pdrfaqdsuesja e OJQ "Haddr" nd Prizren zonja Resmije Krasniqi shtroi p€r diskutim organizimet

humanitare q€ duhet td b€jn6 shkollat. Ne kete menyre, tha ajo, "perveg qe ndihmohen nxendsit ne

ndvoj6, kdto nisma sh6rbejnE dhe pEr ngriden e ndErgiegjdsimit dhe sensibilizimit te nxdnesve me

rastet sociale".
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Drejtoria e Arsimit, sipas drejtoresh€s Veselaj Gutaj, ka ldshuar p€lqime dhe i ka mundesuar OJQ-

v€ qE tE zhvillojn€ aktivitete humanitare ne institucionet arsimore, si dhe ka mbEshtetur organizmat

e ndrysh0m n€ k€to nisma.

-Drejtoresha e shkollEs "LekE Dukagiini" zonja Vlora Karavidaj e vuri theksin te orari m€simor i

edukatordve tE shkollave dhe gerdheve, dhe te tekstet shkollore. Sipas saj kdto gEshtje nukjand td

rregulluar me ligj.

-Mdsimdh€nEsi Flurim Quni ngriti gdshtjen e mungeses sE mdsimdhdn€sve ne oret mesimore. Ai

propozoi qe ne rastet kur mdsimdhbnesi mungon, ai te zevendesohet nga m€simdhenesi adekuat.

Kryesuesi i grupit punues te projekt propozimit t€ rregullores z. Idriz Kryeziu sqaroi

m0simdh6ndsit Flurim Quni se per rastet e mdsimdhendsve q€ mungojnd me arsyetim ne procesin

mdsimore nje dite te mos merren masa disiplinore por vetem t'i behet ndales€ nE page. Me tej ai

tha se m6simdhdn€si qE do td bdj6 zEvendesimin tEjetE mEsimdh6nEs i fushds.

An€tari i ekipit punues te ketij projekl propozimi te rregullores z. Milazim Avdyli e mbeshteti

propozimin e z. Kryeziu, duke shtuar se "qdllimi kryesor 0shtd qd nxEndsit te mos dalin ne rruge

ne rastet kur mungon m€simdh€nEsi".

-Pedagogu z.Mehmet Balaj propozoi qd kujdestar6t e klasave dhe kujdestarEt e dites ne

institucionet shkollore tE kompensohen ose mbeshteten financiarisht p€r punEn e tyre. N0 kdt6

m6nyrd kujdestar€t do tE kryejn6 edhe md me efikasitet.

Pasi q€ nuk ka pasur asnj6 propozim pdrkatdsisht pyetje nga tE pranishmit, konsultimi

publik ka pErfunduar nE or6n l1:00.

Me 20.02.2O22, eshte mbajtur konsultimi publik, veg€za e publikimit tE lajmit p6r mbajden e

konsultimit:

https://ri'rvrv. f'acebook.com/u,atch/live/?ref:rvatch perrnalink&v=70974993080840().
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}.Ie20.01.2023

NE facebook:

https://m.facebook.corn/story.php?story fbid=pfbid0SpuNcHR6BuJTyco'fqxriVVPxJ Fa3GervT

Rv3NAUtC DDt-R2SxvFYiY3rFSBGacrnT4tJl&id= 10006448991 0139&rnibextid:N if5oz

Me 20.01.2023

N€ platform€:

https://konsultimeLrks-sov.neVviewConsult.oho'lConsultation l D-4 I 730

Rregullorj4 njoftimi dhe ftesa pErmes emailit, u esht0 d6rguar 369 zyrtar€ve si drejtor tE shkollave,

pErfaqEsueseve tE OJQ-ve si dhe ekspertEve td fushave tE ndryshme.

Pagc2

htlps://kk.rks-'tov.net/Drizren/wp-contenL/uploads/sites/2612023/0 1,4! io liim-per-orean izim in-c-

konsultim it-oublik-per-Projekt-Rreeulloren-per-lunksion im in-e- inst ituc ionel 
'.'-ars 

im ore-ne-

komunen-e-Prizren iI.odf

Me 20.01.2023

Njoftimi si lajm nE webfaqe:

https://kk.rks-qov.neVprizren/news/nioftim-per-orqan izimin-e-konsu ltirnit-publik-per-proiekt-

rrequlloren-oer-funksionimin-e-instilucioncve-arsimore-ne-komunen-e-prizrenit/.

Rikujtimet:

Me 30.01.2023

NE webfaqe

https://kk.rks-uol .net/prizren/news/rikujtirn-niof'tim-oer-orsanizimin-e-konsu ltim it-publik-per-

nroiekl-rregu Iloren-pcr-t'unksion im in-e-instituc ioneve-arsimore-nc-komunen-e-prizrenil/

NE facebook

https://m.tacebook.com/slorv.php?story-fbid=plbid0RZC6SJeRct998bN rZc Rvszc65uqVCOmC'

shmvJBLTea24QXxiAkNvoKN2LtvhusC8l&id= 1000644899101 39&mibextid=Nit5oz



Rikujtimi-njoftimi, ftesa dhe negullorja p€rmes emailit, u €sht€ dErguar 369 zyrtarlve si drejtor td

shkollave, perfaqEsueseve tts OJQ-ve si dhe ekspert€ve tE fushave te ndryshme.

Konsultimi 6sht6 mbajtur nE sallEn e administratEs komunale dhe ka filluar nE or6n 10:15.

Pjes6marr6s nga zyrlar6t komunal:

Luljeta Vesalaj-Gutaj-drejtoreshd e DrejtorisE Komunale tE Arsimit; ldriz Kryeziu, zyrtar nE DKA;

Isuf Kurtaj, zyrtar ne DKA; Reshit Kushaj, zyrtar nd DKA; Jahja Baca; Haziz Krasniq| zyrtar

p6rgjegjEs pdr konsultime publike.

Gjithashtu pjesdmarr6s nd konsultim publik edhe grupet e tjera te interest pdrkatdsisht, punetore

sh6ndet€sor si dhe mediet.

Projekt-Rregulloren p€r funksionimin e institucioneve arsimore nd komun€n e Prizrenit, pjesemarr6sit te

cildt ishin pjesd e konsultim publik, u eshte shperndard edhe ne formd fizike, ne menyre qe te kene

mund€si te njihen m€ detajshem me dokumentin.

Hapja e konsultimit publik me qltetare eshte bere nga Haziz Krasniqi, zyrtar pergiegjds pdr

konsultime publike nE Komun€n e Prizrenit i cili ka thdn6 se projekt rregullorja dhe njoftimi p€r

mbajtjen e konsultimit publik eshtE publikuar sipas afateve ligjore n€ webfaqen zyrtare td komunEs

dhe nE portalin e konsultimeve publike.

Ju njoftoj se me 20.01.2023 njoftimi dhe projekt rregullorja EshtE publikuar n€ webfaqen zyrtare

t€ komun€s, platformEn e konsultimeve publike si dhe nd rrjetin social td komun€s. Rregullorja

dsht€ n€ konsultim publik deri me 20.02.2023, kurse komentet pranohen deri me 2023.

Luljeta Veselaj-Gutaj, drejtoresh6 e DKA-sE n€ faldn e saj duke theksuar p€r r€nddsinE e kesaj

rregullore shpjegoi se institucionet shkollore e kan€ mase te nevojshme nj6 rregullore e cila

p€rfshin€ te giitha te drejtat dhe detyrimet qd kand te giithe pal6t (drejtuesit e shkollave,

administrata e shkollEs, punonjdsit arsimor€, nx€n€sit, prindErit). Me tej ajo tha se nj€ projekt i

tillE nuk eshte b6rd mE pard, dhe inkurajoi tE pranishmit tEjapin rekomandimet e tyre. Kjo projekt

propozim, sipas drejtoreshds pErcakton rregullat e pun€s pdr secilin td punesuar, funksionimin e

3lPa3c



organeve pErgiegiese, rendin shtepiak dhe kodin e mir6sjelljes ne institucionet arsimore te

komun0s sE Prizrenit.

Sipas saj miratimi i k€saj negullore do te b€jd t€ mundur ngritjen e pergiegjEsive dhe

llogaridh6nies t0 te punesuarve, nxenesve, prinderve, dhe ngritjen e cil6sisE sE mesimdhenies dhe

mdsim nxEnies.

NE vijim tE {al6s s€ saj, drejtoresha e DKA-se kdrkoi nga te pranishmit tE jepnin komentet dhe

sugierimet ne lidhje me rregulloren.

-U.d i drejtorit te shkoll€s s€ Hoq€s se Qfetit z.lsmet Buduri ne talen e tij parashtroi si shqetesim

mungesen e pedagogdve dhe psikologeve n6 shkollat me numer te voggl te nxen€sve. Ai tha se

"prania e pedagogdve dhe psikologEve ne shkolla 6shtd mEse e domosdoshme, dhe propozoi qd nd

shkollat me numer te vogel te nxen6sve, njd psikolog, ose pedagog td angazhohet n€ disa shkolla".

Drejtoresha e DKA-s€ duke iu pdrgjigiur shqetdsimit te ngritur nga U.d i drejtorit t€ shkoll6s sE

Hoqes se Qltetit z.lsmet Buduri, premtoi se do td angazhojd psikologd dhe pedagog6 dhe nd

shkollat me numer te vogel te nxenesve.

-2. Hames Destani, u.d i drejtorit te shkollEs "Sinan Thagi" nd Zojz e u shpreh se "kodi i veshjes

nd shkolla duhet te qaftesohet dhe td zbatohet sipas ligjeve ne fuqi te RepublikEs sd Kosov€s".

Drejtoresh e DKA-sd sqaroi se kodi i etikEs nE komun€n e Prizrenit eshte ne fuqi nga viti 2020,

dhe kdrkoi nga drejtuesit e institucioneve qe te punojne bazuar nE ate kod.

-Nd6rsa u.d i drejtorit t€ shkollds "Hysen Rexhepi" ne Prizren z.Maxhun Krasniqi duke folur per

uniformen e nxenesve tha se "kodi i veshjes duhet tE zbatohet, por duhet pasur parasysh q6 ndaj

nxenesve me probleme ekonomike te mos merren masa disiplinore n€ mungese tE uniform6s".

-P6rfaqdsuesja e OJQ "Hader" nd Prizren zonja Resmije Krasniqi shtroi p€r diskutim organizimet

humanitare qE duhet te bejne shkollat. Ne kete menyre, tha ajo, "perveg qe ndihmohen nxenesit n€

n€vojE, k€to nisma shErbejn€ dhe pEr ngritjen e ndergiegiesimit dhe sensibilizimit te nxenesve me

rastet sociale".
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Drejtoria e Arsimit, sipas drejtoreshds Veselaj Gutaj, ka ldshuar pdlqime dhe i ka mund€suar OJQ-

vE qe t€ zhvillojne aktivitete humanitare ne institucionet arsimore, si dhe ka mb6shtetur organizmat

e ndryshem nE k€to nisma.

-Drejtoresha e shkollEs "Lek€ Dukagjini" zonja Vlora Karavidaj e vuri theksin te orari mEsimor i

edukatoreve te shkollave dhe gerdheve, dhe te tekstet shkollore. Sipas saj k€to gdshtje nukjan€ t€

rregulluar me ligj.

-Mdsimdhenesi Flurim Quni ngriti gdshtjen e mungeses sE mEsimdhen€sve nd oret m€simore. Ai

propozoi qe ne rastet kur mesimdhEnesi mungon, ai te zevendesohet nga mesimdhendsi adekuat.

Kryesuesi i grupit punues te projekt propozimit td rregullores z. Idriz Kryeziu sqaroi

mdsimdh6ndsit Flurim Quni se per rastet e mdsimdhEnesve q€ mungojnE me arsyetim ne procesin

mdsimore nje ditE te mos merren masa disiplinore por vetem t'i behet ndales€ nd pag6. Md tej ai

tha se m€simdh€nEsi qE do tE bejE z€vend€simin te jete m6simdhEnEs i fushEs.

An€tari i ekipit punues tE k€tij projekt propozimi td rregullores z. Milazim Avdyli e mbdshteti

propozimin e z. Kryeziu, duke shtuar se "qdllimi kryesor 6shtd qe nxenesit t€ mos dalin nd rrug6

n€ rastet kur mungon mdsimdhEndsi".

-Pedagogu z.Mehmet Balaj propozoi q0 kujdestardt e klasave dhe kujdestar€t e ditds nd

institucionet shkollore td kompensohen ose mb€shteten financiarisht per punen e tyre. Ne kete

m€nyrd kujdestaret do te kryejng edhe md me efikasitet.

Pasi qE nuk ka pasur asnj6 propozim perkatesisht pyetje nga t6 pranishmit, konsultimi

publik ka pErfunduar n6 or6n 11:00.

Nle 2O.02.2022, eshte mbajtur konsultimi publik, vegdza e publikimit td lajmit pEr mbajtjen e

konsultimit:

httn s://r,, rr u,.lacebook.com/rr atch/live/?rel-u atch permalink&v=70974993080ti.l09.
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Veg€za: https://kk.rks-qov.neti nrizren/news/mbahet-konsultimi-publik-me-q.:i tetare-per-projckt-

Ecgd!e!st!:p..'r- llln lq!o!.!t!tn e publikimit te

lajmit per mbajtjen e konsuhimit publik me qyteure .

Procesrnhajtds

Idriz Kryeziu
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R0PUBIIK E K0SOVEST REPUBLIKA KOSOVA
KOSOVA CUIIHURiYETi

Komuna e Prizrenlt * Opitirr prirren
Priztcr B.hdlycsi

Krret.ri I NoEulaa prcdaldqit Op;thc
B.lcdlt. Br$!rEl

-04 *.. /5]P3 o,.WoB
Republika e KosovEs
Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti

Komuna e Prizren it
OpStina Prizren - Prizren Belediyesi

l** **i

Data/Date: 28.02.2023

Nga/Od/From Grupi punues

PirlZalTo: Shaqir Totaj, Kryetar i KomunEs sd Prizrenit

CC Antigona Bytyqi, Kryesuese e Kuvendit Komunal tC Prizrenit

Tema/Subjekat/Su bject Raporti me (komente) p6r hartimin e Projekt-Rregulloren p0r funksionimin e institucioneve

arsimore ne komunen e Prizrenit

Ky raport eshte p€rgatitur duke u bazuar n€ Udh6zimin Administrativ (MAPL) Nr. 06/2018 per

Standardet Minimale tE Konsultimit Publik n€ komuna me theks neni 5. Zbatimi i standardeve tE

konsultimit publik dhe neni l7- Mbledhja e komenteve, komunikimi dhe adresimi i tyre.

-}[.e 21.10.2022, kyetari i KomunEs, Shaqir Totaj ka formuar grupin punues p€r hartimin e

Projekt-Statutin e Qendr€s Kryesore t€ Mjekdsis€ Familjare. Grupi punues ka ket€ perberje:

Grupi punues i cili ka punuar nE draftin e rregullore:

L ldriz Kryeziu-DKA,

2. Arben Shala-shoqEria civile-ekspert i arsimit,

3. Valmira Morina-shoqEriacivile,

4. F€llanza Kirajtani-mEsimdhdnEse.

Faqe I nga 9



Publikimi injoftimit dhe rregullores n€ webfaqe, platforme tE konsultimeve publike si dhe nE

rrjetin social fac€book te komunes:

Publikimet:

Me20.01.2022

NE webfaqe:

httos://kk.rks-sov.net/orizren/wo -content/un loads/sites/2612023/0 I /l{ioft im-per-orqan rzr m rn-e-

konsultirllillrublik-per-Proiekt-Rregulloren-Der-funksion im in-e-instituc ioneve-arslmore-ne-

komunen-e-Prizren it. pd I'

Me 20.01.2023

N€ facebook:

https://m.facebook.com/storv.ohp?storv fbid=n{bid0SouNcHR6BuJTvcoTqxriVVPxJ FalCewT

Rv3NAUtCDDLR28xyFYiY3rF8BGacmT4Ul&id- 1000644899 | 0139&mibextid=Nif5oz

Me 20.01.2023

NE platform€:

httos://konsultimet.rks-uov.neVviewConsult. nho ?Cons l1u ationl D=4 r730

Me 20.01.2023

Njoftimi si lajm nE webfaqe: https://kk v.net/Drizren/news/nioft im-per-or gantzlmrn-e-

konsu ltim it-publ i k-pe r-oroiekt-rresulloren-per-lunksionim in-c-institucioneve-arsintore-ne-

komunen-e-rrrizrenit/ .

fuegullorja, njoftimi dhe ftesa pErmes emailit, u eshte derguar 369 zynarEve si drejtor te

shkollave, perfaqEsueseve t€ OJQ-ve si dhe ekspertdve t0 fushave tE ndryshme.

Faqe 2 nga 9



Rikujtimet:

Me 30.01.2023

NE webfaqe
h ns://kk.rks -oov.net/ izrenlnews/riku trm-n ofiim-ocr-or,:an izi rn in-e-konsu ltim it-oubl i k-per-nr
proiekt-rrequlloren-per-funksionimin-e-institucioneve-arsimore-ne-komunen-e-prizren it/

Ni facebook

Rikujtimi-njoftimi, ftesa dhe rregullorja p€rmes emailit, u eshte dErguar 369 zyrtarive si drejtor

t€ shkollave, perfaqesueseve te OJQ-ve si dhe ekspert€ve t€ fushave tE ndryshme.

Projekt-Rregulloren p€r funksionimin e institucioneve arsimore n€ komuncn e Prizrenit, pjes€marrdsit
te cilet ishin pjese e konsultim publilq u eshte shpemdare edhe nE formd fizike, n€ mdnyre q€ t€
kene mund€si td njihen m€ detajshem me dokumentin.

Me 30.01.2023, eshte mbajtur konsultimi publik, yegeza e lajmi pEr mbajtjen e konsultimit:
https:i/kk.rks-qov.net/orizrerVnews/mbahet-konsu ltimi-publik-me-qytetare-per-proiekt-
rregu lloren-per-funksionim in-e-institucioneve-arsimore-ne-komuncn-e-prizrenit

Me 13.02.2023, eshte publikuar procesverbali p6r mbajtjen e konsultimit publik, procesverbali
EshtE i publikuar ne kete vegez:
httos://kk.rks-qov.net/orizren/wo-contenVuoloads/sitesl26l2023l07lProcesverba li -ll c r- Proiekt-
mcgu llorcn-per-t'unksionimin-e-institucioneve-arsimorc-nc:kgmq1e141e1ll{21q!q$(l\\Lp4['

Dokumenti ka qen€ nE konsultim publik n€ uebfaqen zyrtare te komunes dhe platformEn e

konsultime publike, nga data 20.01.2023 deri me 20.02.2023, nd6rsa komentetjanE pranuar deri
me dati20.02.2023.

P€rmes formEs elektronike jan€ pranuar 2l komente, 7 komente jand pranuar gjate mbajtjes s€

konsultimit, komente nuk ka pasur nd formdn fizike.

Faqe 3 nga 9

https://m. f acebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0RZC6SJeRc1998bNrZcRvszc65uqVCOrr
CshmvJBLTqa24OXxiAkNyoKN2LtyhusC8l&id:100064489910139&rnibextid=Nif5oz



Tabelori me tE dh6na ti shkurtra:

Metodat e

konsultimit
Data /
Koh0zglatja

Numri i
pjesEmarr6sve

Numri i atyre qe
kanE dh6ni
komente, kErkesa /
suqierime

Eshte mbajtur I
konsultim publik

30.01.2023

45 minuta

F

9

MT

40 49

l0

Numri i kirkesave tE
pranuara

7-gjate mbajtjes s€ konsultimit

2 l- nE form€ elektronike

Shtojca-Tabela e detajuar me informatat p€r kerkesat e dhdna, arsyetimet per kerkesat e pranuara dhe te
refuzuara.

Nr Kdrkesat
Komentet

Kush ka dhEnE k6rkesE /
sugjerim pcr Projekt-
Rregulloren per
funksionimin e

institucioneve arsimore
nE komundn e Prizrenit

Statusi i kdrkes6s
/sugjerimi i
pranuar
pjes€risht e

pranuar apo nuk
6shtE pranuar

Arsyetimi (komentimi per
pranimin pjeserisht dhe mos
pranimit te komenteve eshte
i detyrueshdm)

I Neni 12 pika 1.2.1

Keshilli i mdsimdh€n6sve duhet
te kategorizohet te paken si
Organ pErfaqEsues; kjo pEr faktin
se nd shumO UA qe rregullojnE
gEshtjet arsimore Keshilli i
mesimdhenesve ka te drejte vote-
madje edhe vete brenda k6saj
negulloreje, neni 14 dhe 17 jep
tuqinE e votEs te ketij keshilli;
me lale te tjera duhet t'i jepet
fuqia si ktishill nga se ai nuk
eshte njejte sikur organi
profesional-Aklivet
(departamentet) profesionale.

Maxhun Krasniqi, u.d i
drejtorit te Sh.M.U
"Hysen Rexhepi" Suglerimi

pranuar
I Ne organet perfaqEsuese duhet

tE jen6 KEshilli i
m€simdhEndsve dhe KEshilli i

prind€rve nga se e p€rfaqEsoj€

shkoll€n si komunitet

) Sugjerimi
pranuar

I Ne organet p€rfaqesuese duhet
tEjene Keshilli i
mEsimdh€ndsve dhe Kdshilti i
prinddwe nga se e p6rfaq0soje
shkolldn si komunitet

Faqe 4 nga 9

l-Takim i
drejtperdrejte me
qytetare per Projekt-
Rregulloren p€r
funksionimin e
institucioneve
arsimore n€
komun€n e Prizrenit

/Suglerimet /

Neni 12 pika 1.2.2

E njejta gje sikur me K6shillin e

mesimdhendsve duhet te behet
edhe me K€shillin e klasave



3 Neni 14 pika 1.1I

Kjo gEshtje Esht0 e rregulluar
ndryshe nE U.A 02/20 16 pdr
aktivitete jashtekurikulare, pra
aty nuk ndalohet mbajtja e tyre
brenda orarit m€simor,
pdrkund€r kEsaj n€ shume nene
pdr k€to aktivitete kErkojn€ t€
shenohet si ore dhe si dite pune.

Sugierimi nuk
eshte pranuar

Aktivitetet jashtEkurrikulare
brenda orarit mdsimor nuk
lejohen me plan program nga
se mEsimdhEn€si e l6nd6s
mdsimore e kan0 t0 pdrcaktuar
orEn m6simore

4 Neni 14 pika 1.21

Ketu te monitorimi i orEs

m€simore eshte mire tC shtohet
fraza "te pakten nje here ne vit
shkollor" sepse nE U.A tjera nuk
shkruhet askund se sa here ne vit
eshte obligative per dreitorin.

Pjesdrisht
pranuar

Drejtori i shkoll€s mentoron
dhe monitoron oret mesimore
s€ paku dy here ne vit, ne
semestrin e pard dhe t€ dy€.

5 Neni 14 pika 1.24

KEtu p€r mirEnjohjet pEr nx6nEs,
mesimdh€nds dhe staf tjetdr, do
te duhej shtuar fraza... te cilave i

paraprin€ nje negullore e

brendshme e shkollds e

themeluar nga vele Kdshillimi i

mdsimdhdnesve te shkolles pdr
kriteret e dhEnies sd

mir6njohjeve shpErblimeve dhe

lEvdatave.

Pjesdrisht
pranuar

7 Neni 33
POr fokusin, do te duhej shtuar
ftaza, "giate giithe vitit
kalendarik e ploteson numrin e
oreve te puneYkalkuluar ne 261

dirc te punes(duke i minusuar
pushimin vjetor dhe festat) ashtu
qe nese fokisti gjate sezonit te
nderimin punon me shume se 8
ore, oret tjera shtese i kalkulohen
mbi norme dhe giate ver6s i

shkurtohet orari i punds ne

kalkulim me oret teper te

mbajtura glate dimrit"

Pjes€risht
pranuar

e NEse fokisti giate sezonit te

dimrit punon md shum€ se tet6
(8) ore pune, oret tjera shtese
kompensohen nE pdrputhje me

dispozitat ligjore. Zakonisht
mirembajtdsit c ngrohjes
qendrore nd shkolla punojne
mE gjatE se orari i pun€s nga se

nxehjet i ndezin nd ora 5 te

m€ngiesit

8 Neni 38 pika 2
Nuk mendoj qe kategorizimi i
shkeljes se kodit te etikes duhet
tejete ne nenin "shkelje te lehta"
sepse nese e shikojmE kodin
komunal te etikes aty ka pika te

Nuk dshte pranuar
Shkelja e rregullave te etikes
esht€ e percaktuar nE Ligjin p€r

ZyrtarE Publike te masat

disiplinore

Faqe 5 nga 9

BEn propozime pdr dh€nien e

mir€njohjeve, lEvdatave dhe
shp€rblimeve pdr kontribute
dhe sukese td shkollEs nE

ptirputhje me rregulloren e

brendshme td shkollEs



cilat kerkojne procedim ne
komision disiplinor. Shto ketu
edhe UA 04/2019 te Inspektoratit
te Arsimit i cili per shkelje te
etikes parasheh ndalimin e pun0s
se shkelEsit deri ne nxjerrjen e
nj€ me$e disiplinore apo
vendimit tiercr.

9 Neni 50

Konsideroj se neni 50 duhet te
renditet aler masave

Nuk €sht6 pranuar Nga se Gjobat financiare
Zakonisht renditen ka fundi i
rregulloreve

l0 Neni 50 pika 7

Kjo pike nuk duhet paracakuar
me giobe, ngase ne ligiet dhe
U.A tjera eshte e ndaluar; U.A
04/2019 i Inspektoratit te Arsimit
e sanksionon me nd€rprerje tE
pun6s deri ne nxjerrjen e nj6
mase disiplinore apo vendimit
tjeter.

Eshte pranuar Pika 7 e nenit 50 €shtts larguar
"Pdr propagandim politik,
partiak e fetar apo zhviltimi i
aktiviteteve te tjera jo
edukativo-arsimore nd shkoll6
dhe cenimi i lirive dhe tE
drejtave te te tierEve, hiqet
l0% e pagds mujore"

ll Neni 50 pika 9

Kjo geshtje Esht6 e adresuar
ndryshe ne piken l.l3 te nenit 6
te U.A 04/201 9 te Inspektoratit te
Arsimit.

EshtE pranuar Dhe kjo pikd eshte larguar nga
neni 50 "MEsimdh6nesi nuk ka
td drejte te mbaje kurse ne
shkolle dhe objekte private me
nxenesit te cileve u jep mEsim,
me qEllim te perfitimit
material, perveg nd rastet kur
punon te ndonjd qenddr e tilld
pronar i sd ciles nuk eshte. Per

mos respektimin e k€saj

dispozite (p6rveq masave
disiplinore) hiqet 25% e pagds

mujore. Nd rast td pdrseritjes sd

kdtij veprimi, do td iniciohet
procedura disiplinore deri nd

nddrprerjen e kontrates se

punes"

t2 Shqet€sim mungesen e
pedagogEve dhe psikologeve nE

shkollat me numer te vogel te
nxdnesve.
Prania e pedagogdve dhe

psikologeve nE shkolla Esht€

mese e domosdoshme, dhe
propozoi q€ nE shkollat me

numgr te vogel te nxenesve, nje
psikolog, ose pedagog G
angazhohet nE disa shkolla.

lsmet Buduri, u.d i

drejtorit te shkollEs sd

Hoqes se Q).tetit

Nuk Esht€ pranuar Pedagogu dhe psikologu i
shkollds kriter per angazhim
n€p6r shkolla duhet te kete
numdr te mjaftueshdm tC

nxenesve UA. l8/2009

Faqe 6 nga 9



l3 Kodi i veshjes nd shkolla duhet te
qartesohet dhe te zbatohet sipas
ligjeve nE tuqi te Republikes se

Kosovds".

HamEs Destani, u.d i
drejtorit te shkolles
"Sinan Thagi" nd Zojz

Pranohet
pjesErisht

EshtE e

06t2014
pdrcakuar nE UA

t4 Kodi i veshjes duhet te zbatohet,
por duhet pasur parasysh q€ ndaj
nxenesve me probleme
ekonomike te mos merren masa
disiplinore ne mungese te
uniformds.

z.Maxhun Krasniqi, u.d i
drejtorit te shkolles
"Hysen Rexhepi" ne
Prizren

Pranohet
pjes6risht

Kjo geshtje eshte nd
kompetence tE keshillit
drejtues te shkollEs dhe
keshillit te mdsimdhdndsve n€
shkoll6

l5 Te organizohen aktivitete
humanitare nE shkolla. Ne kete
m€nyrE, pErveg qE ndihmohen
nxenesit nd nevoi€, k6to nisma
sh€rbejnE dhe pEr ngritjen e

ndergjegj6simit dhe
sensibilizimit te nxenesve me
rastet sociale.

Resmije Krasniqi,
p€rfaq6suesja e OJQ
"HadEr" n€ Prizren,

Pranohet
pjesErisht

Shkollat organizojnE aktivitete
jashto kurrikulare nE lidhje me
aktivitetet humanitare tJA
02/2016

l6 Orari m6simor i edukatordve t€
shkollave dhe gerdheve, dhe te
tekstet shkollore. Keto geshtje
nuk ianE t€ rregulluar me ligi.

Vlora Karavidaj,
drejtoresha e shkollds
"Lekti Dukagjini"

Pranohet
pjesCrisht

Orari mesimor percaktohet ne

baz€ te dispozitave ligjore dhe
kontraten e punes

t7 Qeshtjen e mungeses se

mdsimdh€nesve ne oret
mEsimore. Rastet kur
mEsimdh€ndsi mungon, ai tE

zevend€sohet nga m6simdhdndsi
adekuat.

Flurim
mdsimdhEnesi

Quni, Pranohet Nga se kcmi mdsimdh6nds qe

mungojnd nd o16 m6simore per
shkaqe tE p€rcaktuar me Ligjin
e Punds, zakonisht nd mungese
te tyre zevendesimin te behet
m€simdh€ndsi i fush€s
perkatese

t8 Propozoi qE kujdestaret e klasave
dhe kujdestardt e dites ne

institucionet shkollore te
kompensohen ose mbdshteten
financiarisht p6r punen e tyre. Ne
kete menyr6 kujdestaret do te
kryejnE edhe m€ me efikasitet.

Mehmet Balaj, pedagogu Nuk pranohet Nuk eshte e parapare

dispozita ligjore pagesa

kujdestarit te dites
kujdestarit te klasave

me
e

dhe

l9
Neni 13

Te definohen: pErbdrja, detyrat
dhe obligimet e K€shillit
Drejtues

Osman Osmani-OJQ
Nevo Koncepti

Pranohet Eshte e percaktuar me UA NR
0312016

Neni 14, pika 1.12
TE vendoset: Planifikon edhe

trajnime tE nevojshme per

ngritjen e kapaciteteve tek
m€simdhEn6sit dhe nxdndsit.

Eshte e percaktuar me UA NR.
t9/2020

2l Neni 17, pika I
l. Numri i an6tardve.

Pranohet Esht€ e percaktuar me UA NR
0312016

Faqe 7 nga 9
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2. Si bEhet p€rzgiedhia e KM/E
1) Neni 20, pika 37

1. Kodi Etik td KK Prizren i
aprowar 2020 nuk pdrmend
femij6t/nxEn0sit dhe
m€simdhEnEsit. Te plot€sohet
duke marrE parasysh Ligiin per
Mbrojtjen e Fdmij€ve (Ligii Nr.
06/L-084 per mbrojtjen e
fbmijeve, Eazeta zyrtare e

republikEs s€ Kosov€s Nr. 14 /
l7 korrik 2019, Prishtind)

2. Stafi i shkolles duhet te
informohet dhe nEnshkruan
Kodin e MirEsjelljes me Fdmij€t.

Nuk pranohet Secila shkolld e ka td miratuar
nga k€shilli drejtues i shkolles
rendin shtepiak (kodin e

etikds) nE shkollts

23 Neni 37, pika 12
T€ specifikohen paralizimet nd
rast te ndonje ngacmimi seksual,
si dhe nE gfarE forma reagojnd
shkollat saktesisht.

Tringa Kasami-OJQ
Nevo Koncepti

Pranohet
pjes€risht

Ngacmimet seksuale jand t€
pErcaktuar edhe me dispozita
ligjore dhe dokumente tjera nd
fuqi

24 Neni 42, pika I
Te pErdoret {al€ md adekuate
psh: edukative, te sjellshme.

Osman Osmani-OJQ
Nevo Koncepti

Pranohet JanE p€rcaktuar sjelljet
adekuate nga mesimdhen6si
p€r nx6nEsin dhe anasjelltas

25 Neni 43, pika 4
Gjuha lese ndaj nx€nEsve e
pdrdorur n€ shkolla te
specifikohet veqmas.

Pranohet Eshtd e percaktuar edhe mc
Ligiin per Arsimin Para
universitar

26 Neni 44, pika 1.12
Roli; Perberja e grupit;
Procedurat dhe monitorimi.

Pranohet Secila shkoll€ duhet te kete
kutine e ankesave dhe

rregullisht tE bdjC shqyrtimin e

ankesave sipas protokollit nga

legjislacioni nd fuqi
11 Neni 49, pika 3

Te shtohet: prindi/kujdestari/ja
i/e fEmii0VnxEn6sit.

Pranohet Eshte shtuar
kujdestari

prindi dhe

28 Neni 50, pika 9
NE bazd te U.A l9l2018 G
MASH: Themelimi dhe

funksionimi i qendrave

mEsimore, lejohet angazhimi i
mesimdhEnesve tE shkollEs.

Pranohet ilshte e percaktuar me UA NR.
t9/2018

Shkurtesat:

Faqe 8 nga 9



F-Femra

M-Meshkuj

T-Totali

Bashkangiitur nE k6ti raport jan6 edhe k6to dokumente:

l. Njoftimin pdr mbajtjen e konsultimit publik,

2. Lista e ndnshkrimeve tE qytetar6ve pjesEmarres nd konsultimin publik,

3. Lista e zyrtareve pjesemarres nE konsultimin publik.

Raporti eshte pergatitur nga:

Haziz Krasniq l.l
t:

Faqe 9 nga 9
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NJOFTIM PUBLIK

Njoftohen te giithd banor€t e

komun6s se Prizrenit p€r
organizimin e konsultimit
publik p6r Projekt-
Rregulloren p€r
funksionimin e institucioneve
arsimore n€ komun€n e

Prizrenit

Data :30.01.2023

Vendi: Salla e mbledhjeve tE
Kuvendit Komunal (Shtdpia
e Bardh€)

Ymer Berisha

Lidhur me organizimin e konsultimit publik me q)tetare per Projekt-Rregulloren p€r funksionimin e institucioneve arsimore nE

komunen e Prizrenit

Ky dokument do tejete ne konsultim publik nga 20.01.2023 deri me daten: 20.02.2023. nddrsa konsultimi publik me qytetard do t€

mbahet me 30.01.2023, nd sall€n mbledhjeve t€ Kuvendit Komunal (Shtepia e Bardh€) me fillim n€ ora 10:00.

Komentet dhe sugjerimet mund t'i dergoni deri me dat€n 20.02-2023 nd ora l6:00, n6 emailat e zyrtar€ve: l.u ljcta.Ve sclajrr]lLE
gor.net , Ynre r.Berisha'rrlf,!:get !lE! . dhe tlaziz. Krasn iq i,ilt!5:C91!.{ .

PEr md shumd detaje, p€r ProjeklRregulloren pEr funksionimin e institucioneve arsimore n€ komun6n e Prizrenit, mund t'i
vizitoni veg€zat e m€poshtme:

r^\
/7 r[i)\!k/-/
\--l

IEpuB KA E Kosovts" REPUBLIKA x0s0vA
KOSOVA CUIIHURiYETi

l(omuDa c Prlrrlnlt. OPitina Prizteo
Prlr!en BElGdlYCsi

yuy.tul I l(oEu!a. Pr.dt.d!ll opitloe
B.l.dlY. BrsLrrr

o\ *,10P3 2ot 5Ora : 10:00
Udheheq€s i Njdsisii per K nrunikim e Publikun

I& '--4.,..rFt_.

Uebfaqen zyrtare ne rubrik€n planet n€ konsultim publik:

https://kk. rks-gov.net/prizren/konsu ltime-pu blike/rregu lloret-ne- konsLrlt irn-oublik/
Platform€n p€r Konsultime Publike:
https://konsultinret.rks-gov.net/

Facebook:

hltos://u u r.r. lhcehtrrrk.corn/kkprizrerr

MirE se vini!

TE dashur qytetar6/e,

Komuna e Prizrenit pdrmes grupit punues p€r hartimin e Projekt-Rregullores pdr funksionimin e institucioneve arsimore n€ komun€n
e Prizrenit , duke u bazuar nd Ligjin Nr. 03/L-040 per Veteqeverisjen Lokale, Statutin e KomunEs sd Prizrenit. Nr. 0l /01 I -5643 dhe

Nenit 6 te Udhdzimet Administrativ (MAPL) Nr.06/2018 p€r Standardet Minimale tE Konsultimit Publik n€ Komuna, leshon kete:

NJOFTIM PUBLIK
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KAMU sil,OiniSi

Prizren Belediyesindeki e[itim
kurumlannrn iglctilmesi iqin
Taslak-Yiinetmelikle ilgili kamu
istigarenin d[izenlenecefi ttim
Prizren Beletliye sakinlerine
duyurulur

Tarih :30.01.2023

Yer: Belediye Meclis toplantr
salonunda (Beyaz Ev)

Saat : l0:00

Sevgili vatandaqlar,

03/L-040 sayrlr Yerel Oz Y0netim Kanun'un, 0 | l0l I -5643 sayrlr Prizren Belediye Ttiziifitin ve 06/201 8 sayrh Belediyelerde Asgari
Kamu istigare Standartlarr igin idari Ytinergenin (YYB) 6. Maddesi gere[ince Prizren Belediyesi, Prizren belediyesindeki elitim
kurumlarrnrn iqletilmesi igin Taslak-Ytinetmeli!in hazrrlanmasrna ydnelik gahqma grubu aracrhlryla igbu duyuruyu sunmaktadtr:

Prizren belediyesindeki egitim kurumlarrnrn iqletilmesi igin Taslak-Y<inetmelikle ilgili kamu istigarenin dtizenlenmesi igin
KAMU BILDIRISI

Sdz konusu belge 20.01.2023 - 20.02.2023 tarihine kadar kamu istiqarede olacaktrr. Halkla kamu istigare ise 30.01.2023 tarihinde

Belediye Meclisin toplantr salonunda (Beyaz Ev) saat 10:00 baqlamak iizere d[zenlenecektir.

Yorum ve tinerilerinizi 20.02.2023 tarihinde saat l6:00 kadar: Luljcta.Veselai@rks-qov.net , Yrner. BelislraOrks-qov.net , ve

Ilaziz.Krasniqi/Auks-qov.net yetkiliterin e - posta adreslerine iletebilirsin.
Prizren Belediyesindeki elitim kurumlarrnrn igletilmesi igin Taslak-Ydnetmelikle ilgili daha fazla bilgi igin aga[rdaki siteleri
ziyaret edebilirsiniz:

Resmi web sitenin kamu istiqare ydnetmelikler krsmrnda:

https://kk.rks-gov.neVprizren/konsultime-publike/rregullorerne-konsultinr-publiki

Kamu istiqare Platformu:
httos://konsultimet.rks-qov.neV

Facebook:

https://wwrv.facebook.com/kkprizren

Ymer Berisha

REPUBLIKI E X0S0VE8* REPUBLIKA K0SovA
KOSOVA CUilHURiYETi

Komutra G Prizlenlt. Opatltra Prizren
Ptlrten Bol.dlyesl

I(ryetdi I foeqlas Prrda.drll olitlne
l.lodlr. Brltur

o4_*..g[1 r,2d"z**3
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Halkla Iletiqim B lm ltctlctsl
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JAVNO
OBAVESTENJE

Obave5tavaju se svi gradani
opstine Prizren za
organizovanje javnih
konsultacija za Projekt-
Pravilnika za funkcionisanje
obrazovnih institucija u
op5tini Prizren.

Dana: 30.01.2023

Mesto: Sala Skup5tine
op5tine Prizren (Bela Kuda)

Po5tovani grarlani,

Opstina Prizrenje preko radne grupe za izradu Projek-Pravilnika za funkcionisanje obrazovnih institucija u opltini PriTen, na osnovu Zakona bl

03/L-040 za lokalnu samoupravu. Statut opltine Prizren. br. 0l /01 I -5643 i dlana 6 Administrativnog uputstva (MALS) br. 06/2018 za minimaln
standarde javnih konsultacija u op5tinama. daje ovo

JAVNO OBAVESTINJf

U vezi sa organizacijom javnih konsultacija sa gradanima za Projekt-Pravilnika za funkcionisanje obrazovnih institucija u op5tini Prizrel

Ovaj dokument Ce biti na javnoj konsultaciji od 20.01.2023. godine do datuma: 20.02.2023.godine, dok Ce se javna konsultacija sa gratlanim

odrzati 30.01.2023. godine, u sali Skupstine opltine Prizren (Bela KuCa), sa poaetkom od l0:00 dasova.

Komentare i sugestije mozete slati do 20.02.2023. godine u l6:00 Casova, na mejlove zvanitnika: [.uljeta.Veselajlri'rks-gor'.net

Ynter.Berisha'!lrks-[or'.net, dhe Haziz.Krasniqitrrlf,tgQ!.!!! .

Za viSe detalja, o Projekt-Pravilniku za funkcionisanje obrazovnih institucija u opstini Prizen moZete posetiti sledeCe stranice:

Dobro doSli!

REPUELIKA E KOSOVES, REPUBLIf,A TOSOVA

KOSOYA CUXHT'f,iYBTi
Komunl c Prlzrcrlt * Opitina Prirrer

Ptirtc! B.l.dlyed
(ryetrrl i l(oaulaa Ptad&ltltt Ogatlor

8.l.rlltc B.*i!,
Ymer BerishaVreme: l0:00
Rukovodilac Jed tce 7 Odnose sa JavnoSiu

3-*,.?.,2b-o,.Wcz -)

,&\

T
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Zvanicna web stranica u rubrici planovajavne konsultacije:

https://kk.rks-eov.net/orizren/konsultime-publike/regulloret-ne-konsultirn-publiU

Platforma za Javne Konsultacije:

https://konsuItimet.rks-gov.net/
Facebook:

https://rvrvrv.facebook.com/kkprizren
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Republika e Kosov€s

Republika Kosova - Kosova Cumhuriyeti Op5tina Prizren - Prizren Belediyesi

Data e mbajtjes se konsultimit:3o.01.2023

Komuna e Prizrenit

Vendi/l nstitucioni/OJQllmri/Mbiemri Emaili
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Lista e ndnshkrimeve e qytetar€ve pjesEmarr€s nE konsultimin publik per: Projekt-Rregulloren pEr
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Republika e KosovEs

Republika Kosova - Kosova Cumhuriyeti

Komuna e Prizrenit

Opitina Prizren - Prizren Belediyesi

Lista e ndnshkrimeve e qytetar€ve pjes€marrds n€ konsultimin publik p€:: Projekt-Rregulloren p€r
funksionimin e institucioneve arsimore nd komun€n e Prizrenit

Data e mbajtjes se konsultimit:30.01.2023
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Republika e Kosov€s

Republika Kosova - Kosova Cumhuriyeti Op5tina Prizren - Prizren Belediyesi

Lista e ndnshkrimeve e qltetareve pjesEmarr0s nE konsultimin publik p€r: Projekt-Rregulloren per
funksionimin e institucioneve arsimore ne komunen e Prizrenit

Data e mbajtjes se konsultimit:30.01.2023

Komuna e Prizrenit

Nr Emri/Mbiemri Emaili
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Republika e KosovEs

Republika Kosova - Kosova Cumhuriyeti

Komuna e Prizrenit

Lista e n6nshkrimeve e qltetar€ve pjesemarres ne konsultimin publik per: Projekt-Rregulloren p€r
funksionimin e institucioneve arsimore n€ komundn e Prizrenit

Data e mbajtjes se konsultimit:30.01.2023
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Republika e Kosovës                                                                                                          Komuna e Prizrenit 

Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti                                                          Opština Prizren – Prizren Belediyesi 

 

Propozim 

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

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

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

 

 
VENDIM  

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

2022 NË VITIN 2023 

 

     
Neni 1 

 

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

gjatë vitit 2022 në vlerë prej: 3.817.643.09 euro . 

 

Bartja do tëbëhet si vijon: 

 

Neni 2 

Paga dhe shtesa  

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

 Arsimi fillor,i mesem i ulet (kodi 93270) ne vlere prej:8.713,00 euro dhe  

 Arsimi i mesëm i larte  (kodi 94470) në kategorin e Pagave dhe shtesa në vlere prej: 58.815 euro.  

                                                                                                                Totali për Paga dhe shtesa :   67.528,00 euro. 

 

Neni 3 

 

Mallra dhe sherbime 

 

Per programin Buxhet dhe financa kodi 175,në nën programin Buxhetimi me kod 17510 në kategorin e Mallrave 

dhe sherbimeve ne vlerë prej : 22.623.65 euro  

 

 

 

Neni 4 

 

Subvencione dhe transfere 

 

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

dhe Transfereve në vlerë prej: 160.000,00 euro.  

                                                                                                Totali per Subvencione dhe transfere : 160.000,00 euro. 

 

 

 

Neni 5 

 

 

Investime kapitale  

 

           Për kategorinë ekonomike Investimet Kapitale bartja të bëhet në vlerë prej: 3.567.491,44  euro për programet dhe 

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

                                                                                                          Totali për Investime kapitale : euro. 

 

 

 

 

 



Neni 6 

     
   Sqarime dhe arsyeshmëria e bartjes së mjeteve nga rritja e të Hyrave vetanake 2022 nëpër kategori ekonomike . 

 

    Nga të Hyrat e tërsishme deri ne fund të vitit 2022 ka rezultuar të inkasuara shuma në vlerë prej : 8.936.411.26 euro,  

    Të Hyrat e planifikuara per vitin 2021 kanë qenë në vlerë prej:                                                        5.118.768,17 euro. 

    Shuma e pa shpenzuar ne 2022  në vlerë prej :                                                                                  3.817.643,09 euro. 

 

 

 

Kjo shumë e mjeteve të pa shpenzuar është shpërndarë për bartje ne vitin 2023 si në vijim: 

 

   - Paga dhe shtesa në vlerë prej : 67.528,00 euro , kjo shumë nga Drejtoria e Arsimit është paraqit si obligim (borgjë ) 

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

 

Per programin Buxhet dhe financa kodi 175,në nën programin Buxhetimi me kod 17510 në kategorin e Mallrave 

dhe sherbimeve ne vlerë prej : 22.623.65 euro  

 

 

   -Subvencione dhe transfere në vlerë prej :160.000,00 në zyrë e kryetarit pasi që në fund të vitit 2022 ka rezultuar dhe 

janë paraqitur si obligime të mbetura. 

 

      Pjesa tjetër për bartje e mjeteve të pashpenzuara  janë orientuara në kategorine e Investimeve kapitale pasi që për të 

përfunduar projektet të cilat janë filluar dhe për shkak të mungesës se mjetve kërkohet të bëhet bartja e këtyre mjeteve 

për të mbuluar vlerat e kontraktuara , vlera për bartje në kategorinë e Investimeve kapitale është: 3.567.491 ,44 euro. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                      

TOTALI PËR BARTJE:                  3.817.643,09  Euro 
   

 

Neni 7 

 

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

 

Neni 8 

 

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

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

         

 

KOMUNA E PRIZRENIT 

Kuvendi i Komunës 

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

Më ---------- 

P r i z r e n 

 

                                                                                                        Kryesuesi i Kuvendit    

                                                                                                      Antigona Bytyqi 
  



Nën/Programi
Kodi i nën-

programit

Kodi 

Funksional

Fondi 

Burimor

Kategoria 

ekonomike
 Pershkrimi i nënzerit BARTJA    2023

Arsimi i mesëm i larte 94470 0922 22 11 Pagat Neto permes listes se pagave 58,815.00

Arsimi fillor,i mesem i ulet 93270 0912 22 11 Pagat Neto permes listes se pagave 8,713.00

Paga dhe meditje 67,528.00

Drejtoria per Buxhet dhe Financa 17510 112 22 13 22,623.65

Mallra dhe sherbime 22,623.65

Zyra e Kryetarit 16010 0111 22 20 Subvencionet per Etnitete Jopublike              160,000.00 

Subvencione dhe Transfere              160,000.00 

Shpenzimet Kapitale 30 INVESTIMET KAPITALE 3,567,491.44

Totali për Bartje           3,817,643.09 

Raporti sipas MFPT 2022        3,817,643.09 

Diferenca 0.00

TABELARI PËRMBLEDHËS i bartjes   së mjeteve të pa shpenzuara nga të Hyrat Vetanake   2022  në vitin 

2023

 KOMUNA E PRIZRENIT

KOMUNA E PRIZRENIT



                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Republika e Kosovës                                                                                                                     Komuna e Prizrenit 

Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti                                                                        Opština Prizren – Prizren Belediyesi  

Kuvendi i Komunës  

Nr. 001/011  

Më: ..... mars 2023 
 

 

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

Lokale, neneve 13, 14 dhe 18 të Udhëzimit Administrativ (MPL) Nr.05/2020, Për Procedurën e 

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

Komunë, nenit 27 paragrafit 1, të Statutit të Komunës së Prizrenit Nr. 01/011-5643 dt. 15 tetor 2008 

Kuvendit i Komunës së Prizrenit, në mbledhjen e mbajtur më... mars 2023, miratoi këtë:  

 

 

VENDIM  

PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E VENDIMIT NR. 001/011-62915 PËR 

THEMELIMIN DHE EMËRIMIN E ANËTARËVE TË  KOMITETIT PËR SHËRBIME 

PUBLIKE DHE PLANIFIKIM URBAN 

 

 Neni 1    

 

Me këtë vendim, ndryshohet dhe plotësohet pika 2.2 e nenit 1 e vendimit Nr. 001/011- 62915 

të datës 29 prill 2022, për themelimin dhe emërimin e anëtarëve të Komitetit  për Shërbime Publike 

dhe Planifikim Urban, ashtu që në vend të Bujar Hasanit, anëtar në Komitetin për Shërbime Publike 

dhe Planifikim Urban, emërohet:  

 

Neni 2 

 

Në pjesët tjera Vendimi Nr. 001/011- 62915, mbetet i pandryshuar. 

 

Neni 3 

 

Ky  Vendim  hyn në fuqi pas dërgimit në autoritetin mbikëqyrës, konform  nenit 81, të Ligjit  

Nr. 03/L-040 për Vetëqeverisje Lokale, si dhe publikimit në gjuhët zyrtare  në ueb-faqen e  

Komunës.  
 
 
 
 

                                                                                              Kryesuesja e Kuvendit    

                                                                                            Antigona Bytyqi 
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Kuvendi i Komun€s
Nr. 001/011 - 62915
M€:29 prill2022
Prizren

N€ bazO nenit 12, paragrafit I dhe 2, shkronja d), nenit 51 paragrafit 2, t€ Ligiit Nr. 03/L-040 p€r

Vet€qeverisje Lokale, neneve 13,14 dhe l5 t€ Udh6zimit Administrativ (MPL) Nr.05/2020, P€r ProcedurBn e

Themelimit, P€rb€rjen dhe Kompetencat e Komiteteve td P0rhershme dhe Komiteteve tjera n€ Komun€, nenin

6 paragrafin 7 dhe 8 te Ligiit Nr.05/L-20 p€rBarazi Gjinore, si dhe nenit2T para$afit 1, nenit 58 puagrafit2,
te Statutit t€ Komungs sE Prizrenit Nr. 01/0ll-5643 dt.l5 tetor 2008, Kuvendi i KomunEs, n€ mbledhjen e

rregullt t0 mbajtur mE29 prill2022, miratoi k€t€:

VENDIM
PER THEMELIMIN DHE EMERIMIN E ANT,TANEVT TE KOMITETIT PTN STTENNTVTB

PUBLIKE DHE PLANIFIKIM URBAN

Neni I

1. Me kete vendim themelohet Komiteti p€r Sh€rbime Publike dhe Planifikim Urban, n€ p€rb6rje prej

pes€ (5) an€tareve.

2. Anetar/e tE Komitetit per Sherbime Publike dhe Planifikim Urban, emErohen:

2.1 Ilir Gashi, an€tarE nga Kuvendi i Komunes (LVV)
2.Z.Bujar Hasani, an€tar€ nga Kuvendi i Komunes (PDK)
2.3.HazizHodaj, an€tare nga Kuvendi i Komunes @DK)
2.4. Senada Etemi, eksperte e jasht€m nga fusha e Sh€rbimeve Publike dhe Planifikimit Urban;

2.5. ArtaTelaku, eksperte e jasht€m nga fusha e Sh€rbimeve Publike dhe Planifikimit Urban.

Neni 2

Detyra, Kompetencat dhe pergjegj6sitE e an6tar0ve tE Komitetit per Sh€rbime Publike dhe Planifikim

Urban do ie jene ashtu sig janti parapare me Ligiin Nr. 03/L- 040 ptir Vetdqeverisjen Lokale, Udhezimin

Administrativ (MpL) Nr.05/2020, i dat€s 2lll2l2o20, P€r Procedur€n e Themelimit, Perbiirjen dhe

Kompetencat e Komiteteve t€ Perhershme dhe Komiteteve tjera n€ Komun6, Statutin e KomunEs sE Prizrenit

Nr. OllOt I 5643,t6 dates 15 tetor 2008, si dhe aktet tjera ligjore dhe nEnligf ore nd fuqi.

Neni 3

l. Nga p€rb€rja e anetardve, vet€ andtar€t e Komitetit nE mbledhjen e par€ me shumic€ votash do ta

zgjedhin Kryesuesin/€n e Komitetit.
2. Mandati i andtar€ve tE Komitetit p€r Sh€rbime Publike dhe Planifikim Urban pErfundon me

p6rfundimin e mandatit aktual tE an6tareve t€ Kuvendit te Komun€s, apo me ndonj6 vendim tjet6r t€

Kuvendit t€ KomunEs.

L1



Neni 4

Kompensimi p€r an€tar€t e ktitij Komiteti, do t€ b€het n€ pajtim me Udh6zimin Administrativ (MPL)
Nr.05/2020, P€r Procedur€n e Themelimit, Pgrberjen dhe Kompetencat e Komiteteve t€ P€rhershme dhe
Komiteteve tjera n€ Komun€,

Neni 5

Mb€shtetjen dhe shErbimet administrative dhe teknike p€r Komitetin do t'i ofroj DSHP dhe DUPH.

Neni 6

Ky Vendim, hyn ne fuqi pas d€rgimit n€ autoritetin mbikiiqyr€s, konform nenit 81, te Ligjit Nr. 03/L-
040 p€r Vet€qeverisje Lokale, si dhe publikimit nii gjuh€t zyrtare nE ueb-faqen e Komunds.

tE Komun6s

fvtrqi---



Informatë rrethë Raportit të punës së Njësisë për të  Drejtat e Njeriut dhe Barazi gjinore për vitin 2022 

 

 
Objektivat 
 
 
 

 
Përkrahja  

Data e fillimit 
dhe realizimit 
 
  Muaji 

 
Burimet e 
nevojshme 

 
Buxheti i 
nevojshëm 

 
Rezultati  

 
Mbështetja tek ligji 
apo dokumentet 
strategjike 

Monitorimi dhe 
vlerësimi i performacës 
komunale në fushën e 
barazisë gjinore. 

Drejtoria e 
Administratës 

Për vitin 2022 
 

Statistika nga 
sektorë të 
ndryshme  

 
 
         / 

Përmbledhja e të 
dhënave të kërkuara 
për vlerësim të  
performancës 
komunale. 

Organizata DEMOS në 
bashkëpunim me 
Ministrit përkatëse. 

 
Ngritja e nivelit të 
rëndësisë së  Asamblesë 
Komunale të fëmijëve,  
përfshirja dhe 
mbështetja  e 
aktiviteteve të tyre nga 
ana e Komunës përmes 
NJDNJ, në kuadër të 
Drejtorisë së 
Administratës.  

 
 
 
 
 
Drejtoria e 
Administratës,  
NJDNJ dhe 
Kryetari i 
Komunës. 

 
 
 
 
Shkurt- 
Dhjetor 

 
 
 
 
Mbështetje 
materiale dhe 
profesionale. 

 
 
 
 
Mbështetje 
nga Drejtoria 
e 
Administratës 

 
 
Ngritja e qeshjeve të 
rëndësisë së veçantë 
për fëmijët tek 
ekzekutivi komunal. 
Kërkesë e përsëritur 
për caktimin e Zyrtarit  
për të drejtat e 
fëmijëve. 
 

 
 
 
Ligji për mbrojtjen e 
të  drejtave  të 
fëmijëve. 
Rregullorja komunale 
për mbrojtjen e të 
drejtave të fëmijëve. 
 

 
8 Marsi, shënimi i ditës 
së gruas, postimi i 
materialit informues në 
ueb-faqen e Komunës 
dhe promovimi i rolit të 
gruas.  

 
 
 
ZBGJ në 
bashkëpunim 
me Asamblenë 
e fëmijëve. 

 
 
 
 
Mars 

 
 
 
Mbështetje 
logjistike  

 
 
 
      / 

 
Ngritja e rolit dhe 
vlerave të grave në 
shoqërinë  tonë. 
Nxënësit  e disa 
shkollave   janë pajisur 
me  informata. 

 
 
Programi i Kosovës 
për Barazi Gjinore. 

Fushata për promovimin 
e të drejtave të 
fëmijëve.  
 

 
 
NJDNJ, 

 
 
 
Qershor 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Ngritja e vetëdijes për 
të  drejtat e fëmijëve 

 
 



Postimi  i materialit 
senzibilizues në ueb-
faqen e Komunës dhe 
shpërndarja e materialit 
informues  nëpër 
shkolla fillore. 
 

 
 

Mbështetje 
logjistike 
 
     

  / 
   

dhe hyrjes në fuqi të 
Ligjit për mbrojtjen e 
fëmijëve, në opinionin 
e gjerë. 

Ligji për mbrojtjen e 
të drejtave të 
fëmijëve. 

Bashkëpunimi me    
OJQ-të vendore dhe 
ndërkombëtare. 
 

 
NJDNJ, Drejtoria 
e Administratës, 
Drejtoria e 
Mirëqenies 
Sociale 

 
Janar-Dhjetor 

 
Mbështetje 
materiale dhe 
logjistike 

 
Rreth 1000 e. 

  
Realizimi i projekteve 
nga fusha të 
ndryshme për të 
drejtat e  njeriut.  
Numër i 
konsiderueshëm të 
përfituesve- fëmijë, 
gra, persona me aftësi 
të kufizuara, 
komunitete etj. 

 
Programi i Kosovës 
për Barazi Gjinore dhe 
dokumentet –  
Ligji për mbrojtjen e 
fëmijëve, strategjitë 
përkatëse për  të 
drejtat e njeriut. 
 

Fuqizimi i mekanizmit 
komunal  
kundër dhunës në 
familje. 
Mbështetje komunale 
dhe inkuadrimi i 
nevojave të viktimave të 
dhunës në Planin e 
veprimit  të Komunës. 
 
 

 
 
Kryetrari i 
Komunës,  
drejtori i 
Administratës, 
asambleja 
Komunale. 

 
 
 
Janar-Dhjetor 

 
 
 
 
   / 

 
 
 
 
   / 

 
Mbështetje me 
veprime konkrete të 
mekanizmit komunal 
kundër dhunës  dhe 
viktimave të dhunës 
në familje. 

 
 
Ligji per dhunën në 
familje. 
Programi i Kosovës 
për Barazi Gjinore. 

 
 
Fushata për mundësitë  
e barabarta të 
personave me aftësi të 
kufizuara. 
 

 
 
NJDNJ ,Drejtoria 
e Administratës 
dhe 
Shëndetësisë  

 
 
 
Tetor-Dhjetor 

 
 
   

Pagesa 
e personave 
te angazhuar 
me pune te 
përkohshme  
nga ana e 

 
Numër i 
konsiderueshëm të  
personave me aftësi 
të kufizuara  të 
punësuar 
përkohësisht  në 

 
 
Strategjia për të 
drejtat e njeriut dhe 
Ligji per  aftësimin e 
personave me aftësi 
të kufizuara. 



 drejtorisë se  
Administratës. 

Komunë, si dhe krijimi 
i infrastrukturës për   
punësim të 
përhershëm. 

Fushata kundër Kancerit 
të Gjirit. 
 
 
 

 
 
Drejtoria e 
Shëndetësisë, 
ZBGJ 

 
 
Tetor  

 
 
  / 

 
 
Nga drejtoria 
e 
Shëndetësisë 

 
Kontrollimi falas në 
QKMF, një numri i 
konsiderueshëm i  
femrave të Komunës 
tonë. 
 

 
Programi i Kosovës 
për Barazi gjinore –
objektivi  i mbrojtjes 
së shëndetit 
reproduktiv të 
femrave. 

 
 
Fushata kundër 
trafikimit me qenie 
njerëzore. 
Fushata kundër dhunës 
në familje. 
 
 

  
Tetor- 
Nëntor-
Dhjetor 

 
 
 
logjistika 

 
 
 
/ 

Postimi i materialit 
senzibilizues në ueb-
faqen e Komunës për  
dhunë në familje dhe 
mbajtja e aktiviteteve 
vetëdijisuese. 

Ligji per dhunën në 
familje.  
Programi i Kosovës 
për Barazi Gjinore. 

Monitorimi i zbatimit të 
Udhëzimit Administrativ 
mbi masën e veçantë 
për regjistrim të Pronës 
së përbashkët në emër 
të dy bashkëshortëve. 

 
 
ZBGJ, Drejtoria 
e Kadastrës 

 
 
Qershor -
Dhjetor 

 
 
  / 

 
 
  / 

 
Ngritja e vetëdijes për  
regjistrimin e Pronës 
se përbashkët në 
emër  të dy 
bashkëshortëve. 

 
Udhëzimi 
Administrativ, QRK –
nr.0/2019-vazhdim. 

 
Zbatim i buxhetimit 
gjinor në disa Drejtori. 
 
 

 
 
NJDNJ ,Drejtoria 
e Administratës, 
Drejtoria e 
Financave.  

 
 
 
Në vazhdim 

 
 
 
logjistika 

 
 
 
 / 

 
Vetëdije e ngritur për 
nevojën e mbledhjes 
së të dhënave në baza 
gjinore, planifikimi 
dhe ndarja e buxhetit 
ekzistues. 
Bashkëpunim me 
OJQ-në për zbatim 
dhe monitorim të 

 
Ligji për Barazi 
Gjinore. 



implementimit të 
buxhetimit gjinor.  

Takime, trajnime  
në fusha të 
ndryshme të të 
drejtave të njeriut,   
Komisione të 
ndryshme. 

 
 
Kryetari i 
Komunës, 
Drejtoria e 
Administratës. 

 
 
 
Janar-Dhjetor 

 
 
 
logjistika 

 
 
 
  / 

 
 
Mbajtja e  vazhdimsise 
për risi dhe ndryshime 
në kuadër të fushave 
për të Drejtat e Njeriut. 

 
 
 
Detyrat dhe 
obligimet e NJDNJ 
dhe ZBGJ 

 
Prezantime 
mediale ,intervista 
nga ana e OJQ-ve 
lokale dhe 
ndërkombëtare– 
UN WOMEN KFOR 
etj. 

  
TV , radio 

 
 
Janar- Dhjetor 

   
/ 

    / Promovimi i të drejtave 
të grave dhe barazisë 
gjinore. Promovimi i 
mundësive  të 
barabarta,  të drejtave 
të fëmijëve etj. 

   
Detyrat dhe 
obligimet e NJDNJ 
dhe ZBGJ 

 
Bashkëpunim me 
Komisionerin për 
monitorimin e 
përdorimit të   
gjuhëve në 
Komunën e 
Prizrenit. 

 
 
Drejtoria e 
Administratës  

 
 
 
 
Janar-Dhjetor 

 
 
 
 
  / 

     
 
 
 
   / 

 
 
Monitorimi i zbatimit 
të kërkesave për 
nivelin e përdorimit të 
gjuhëve në Komunë. 

 
 
Si kontakt  person me  
Komisionerin për 
përdorim të gjuhëve 
për Komunën e 
Prizrenit. 

 

 



Informacija o izvještaju Rada Jedinice za ljudska prava i ravnopravnost polova za 2022. godinu 

 
Ciljevi 
 
 
 

 
Podrška od  

Datum početka 
i završetka 
 
MJESEC 

 
Potrebni 
resursi 

 
Potreban 
budžet 

 
Rezultat 

 
Oslanjajući se na 
zakon ili strateške 
dokumente 

Praćenje i evaluacija 
rada opština u oblasti 
rodne ravnopravnosti. 

Direktorijat 
Administracije 

Za 2022 godinu 
 

Statistika iz 
različitih 
sektora 

 
 
         / 

Sažetak podataka 
potrebnih za ocjenu 
rada opštine. 
Obuka sa org. DEMOS 
za izgradnju kapaciteta 
službenika za rad. 

Organizacija DEMOS u 
saradnji sa resornim 
ministrom. 

 
Podizanje nivoa značaja 
dječije skupštine 
opštine i uključivanje i 
podrška njihovim 
aktivnostima od strane 
opštine, kroz NJDNJ u 
okviru Direkcije uprave. 

 
 
 
 
 
Direktorijat 
Administracije  
JLJP i 
Gradonačelnik 
opštine  

 
 
 
 
Februar-
decembar 

 
 
 
 
Materijalna i 
stručna 
podrška. 

 
 
 
 
Podrška 
Direktorijata 
Administracije 
200 e 

 
 
 
Pokretanje pitanja od 
posebnog značaja za 
djecu u opštinskoj 
izvršnoj vlasti, kao što 
su napuštanje škole, 
maltretiranje, nasilje u 
porodici, itd. 
Ponovljeni zahtjev za 
imenovanje službenika 
za prava djeteta. 
 

 
 
 
Zakon o zaštiti 
Dječijih prava. 
Opštinski pravilnik za 
zaštitu prava djeteta. 
 

Obilježavanje Dana žena 
8. marta 
Postavljanje 
informativnog 
materijala na web 
stranicu opštine i 
promocija uloge žena. 

 
ZBGJ u saradnji 
sa dečijom 
skupštinom  

 
 
Mart 

 
Logistička 
podrška 

 
 
 
      / 

Podizanje uloge i 
vrijednosti žena u 
našem društvu 
Promotivne aktivnosti u 
školama kroz koje su 
učenici korisnici 
informacija. 

 
 
Kosovski program za 
rodnu ravnopravnost 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Kampanja za promociju 
dječijih prava. 
 
Postavljanje 
senzibilizirajućeg 
materijala na web 
stranicu opštine i 
distribucija 
informativnog 
materijala u osnovnim 
školama. 

 
 
JLJP i dečija 
skupština  

 
Jun 
 
 

 
Logistička 
podrška  
     

 
 
  / 
   

 
Svečana sjednica 
Skupštine Dječije 
opštine. 
Podizanje svijesti o 
pravima djeteta i 
stupanju na snagu 
Zakona o dječijoj zaštiti, 
u široj javnosti. 

Zakon o zaštiti prava 
djeteta. 

Saradnja sa domaćim i 
međunarodnim 
nevladinim 
organizacijama 

 
JLJP, 
Direktorijat 
Administracije  
Direktorijat 
Socijalnog 

 
Januar-
decembar 

 
Logistička 
podrška i 
materijalna 

 
100 e 
 
 
 
450e 

  
Podrška NVO za mišićnu 
distrofiju za 
manifestaciju Dan 
invalidskih kolica. 
Podrška Saboru dečijih 
utisaka godišnjeg 
kalendara. 

 
Kosovski program za 
rodnu ravnopravnost i 
dokumenti – 
relevantne strategije 
za ljudska prava 

 
Prikupljanje statističkih 
podataka o nasilju u 
porodici od strane 
članova Opštinskog 
mehanizma 
Protiv nasilja u porodici. 
 

 
 
 
KPJ i 
odgovarajući 
članovi  
 

 
 
 
 
Jun - decembar  

 
 
 
 
   / 

 
 
 
 
   / 

 
U Centru za socijalni rad 
obrađena su 104 slučaja 
nasilja u porodici 
upućena od strane 
Suda, Policije i 
Prihvatilišta. U okviru 
ovog broja liječenih 
slučajeva, 7 su bili 
slučajevi pokušaja 
samoubistva. 

 
Zakon o nasilju u 
porodici 
Kosovski program za 
rodnu ravnopravnost 
 

       
 

 
 
Iniciranje promjena u 
KAB-u u pogledu rodnog 
budžetiranja. 

 
 
JLJP, 
Direktorijat 
Administracije i 
Finansije  

 
 
 
Jun 

 
 
  / 

 
 
 
/ 

 
Po prvi put, 
Srednjoročni budžetski 
okvir je završen i 
procijenjen iz rodne 
perspektive. 

Kosovski zakon i 
program za rodnu 
ravnopravnost 



Kampanja protiv raka 
dojke. 
 
 

 
 
Direktorijat 
Zdravstva 
KPJ 

 
 
Oktobar  

 
 
  / 

 
 
Iz 
direktorijata 
zdravstva 

 
Za značajan broj žena 
besplatan pregled u 
Domu zdravlja 
Distribucija letaka sa 
edukativnim 
zdravstvenim 
porukama. 

 
Kosovski program za 
rodnu ravnopravnost 
– cilj zaštite 
reproduktivnog 
zdravlja žena 

Kampanja protiv nasilja 
u porodici 
 
 
 
 
Kampanja protiv 
trgovine ljudima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finansijska podrška 
Sigurnosnoj Kući žena i 
djece. 
 
Dodatna podrška 
nekoliko preduzeća sa 
proizvodima i mogućim 
zapošljavanjem za ovaj 
Centar. 
 
Organizovane obuke za 
Mehanizam protiv 

 
 
Direktorijat 
Administracije 
KPJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Novembar-
Decembar 

 
 
 
Logistička 
podrška 

 
 
 
/ 

Postavljanje 
senzibilizirajućeg 
materijala na web 
stranicu općine za 
nasilje u porodici i 
Informativni materijal 
protiv trgovine ljudima 
Službenica za rodnu 
ravnopravnost je 
održala predavanje 
pred Opštinskim 
vijećem za sigurnost 
zajednice gdje je 
predstavila 
zakonodavstvo i 
mehanizme protiv 
nasilja u porodici sa 
posebnim akcentom na 
nasilje nad ženama. 
trenutnu situaciju u 
Opštini i izazove sa 
sa kojim se suočava 
Opštinski koordinacioni 

mehanizam protiv 

nasilja. 

 

Zakon o nasilju u 
porodici 
Kosovski program za 
rodnu ravnopravnost 
 
 



nasilja za tretiranje 
slučajeva. 

 
 
 
Podrškom 
OSBE-a 

Obnavljanje 
Memoranduma o 
razumijevanju za 
finansijsku podršku 
Svratištu za žene i 
djecu. 
 
Potpisivanje 
memoranduma sa 
privrednicima za 
dodatnu podršku ovom 
Centru. 

Praćenje sprovođenja 
Administrativnog 
uputstva o posebnoj 
meri za upis zajedničke 
imovine na ime dva 
supružnika 

 
 
KPJ, Direktorijat 
Kadastra 

 
 
Jun -Decembar 

 
 
  / 

 
 
  / 

 
Zahtjev za upis 
zajedničke imovine na 
ime oba supružnika, za 
period januar-
decembar za 2022. 
godinu, značajno je 
povećan u Upravi za 
geodeziju i katastar. 

 
Administrativno 
uputstvo CRK –
br.0/2019 

 
Iniciranje prikupljanja 
statistike na rodnoj 
osnovi u cilju 
implementacije rodnog 
budžetiranja u opštini. 
 
Potpisivanje 
Memoranduma o 
saradnji između UN 
WOMEN i Opštine 
Prizren za postizanje 
rodne ravnopravnosti i 
osnaživanje žena. 
 

 
 
JLJP, 
Direktorijat 
Administracije, 
Direktorijat 
Finansije   
 
 
Gradonačelnik 
opštine 
ZBGJ 

 
 
 
U nastavku 

 
 
 
Logistička 
podrška 

 
 
 
 / 

Slanje pisama 
obavještenja radi 
podizanja svijesti o 
potrebi prikupljanja 
podataka na osnovu 
spola. 
 
Planirano je da se 
počne sa aktivnostima 
na unapređenju 
procesa planiranja i 
implementacije rodnog 
budžetiranja, počevši 
od direktora za kulturu, 

Zakon za polnu 
jednakost 



jačanja kapaciteta 
opštinske uprave. 

Sastanci, treninzi iz 
različitih oblasti ljudskih 
prava 
(neke preko platforme 
za zumiranje 
Komisije za evaluaciju 

 
 
 
Direktorijat 
Administracije 

 
 
 
Januar-
decembar 

 
 
 
 

 
 
 
  / 

 
Održavanje kontinuiteta 
za inovacije i promjene 
u oblastima ljudskih 
prava 

 
 
Dužnosti i obaveze 
JLJP i KPJ 

Promocija ljudskih prava 
i promocija jednakih 
mogućnosti. 
 

  
Razni mediji 

 
 
Januar-
decembar 

   
/ 

    / Medijske prezentacije, 
intervjui. 

   
Dužnosti i obaveze 
JLJP i KPJ 

Saradnja sa 
Poverenikom za 
praćenje upotrebe 
jezika u opštini Prizren 

 
 
Direktorijat 
Administracije  

 
 
 
 
Januar-
decembar 

 
 
 
 
  / 
 

     
 
 
 
   / 

 
 
Sastanci, informativni 
treninzi. 

 
Kao kontakt osoba za 
Poverenika za 
upotrebu jezika za 
opštinu Prizren 

 



2022 yılı İnsan Hakları ve Cinsiyet Eşitliği Birimi'nin çalışma raporu hakkında bilgi 

 
Hedefler 
 
 
 

 
Destek 

Başlangıç ve 
bitiş tarihi 
 
AY 

 
Gerekli 
kaynaklar 

 
Gereken bütçe 

 
Sonuç  

 
Yasa veya stratejik 
belgelere dayanak  

Cinsiyet eşitliği alanında 
belediye performansının 
gözlemlenmesi ve 
değerlendirilmesi. 

Yönetim 
Müdürlüğü 

2022 yılı için 
 

Farklı 
sektörlerden 
istatistikler  

 
 
         / 

Belediye 
performansının 
değerlendirilmesi için 
gerekli verilerin özeti. 
Performans görevlilerin 
kapasitelerinin 
artırılması için DEMOS 
kuruluşu ile eğitim. 

DEMOS kuruluşu ilgili 
bakanlıklarla işbirliği 
içinde. 

 
Yönetim Müdürlüğü 
bünyesindeki İHB 
aracılığında Belediye 
tarafından Belediye 
Çocuk Meclisin 
öneminin yükseltilmesi 
ve etkinliklerinin 
desteklenmesi. 
 
 

 
 
 
 
 
Yönetim 
Müdürlüğün 
İHB ve Belediye 
Başkanı. 

 
 
 
 
Şubat -Aralık 

 
 
 
 
Maddi ve 
mesleki 
destek. 

 
 
 
 
Yönetim 
Müdürlüğü 
tarafından 
destek  
 
200 e 

 
 
 
Okul terkleri, zorbalık, 
aile içi şiddet v.s gibi 
çocuklar için özel önem 
arz eden konuların 
belediye yönetimine 
iletilmesi.  Çocuk 
Hakları Sorumlusunun 
atanması için 
tekrarlanan talep. 
 
 

 
 
 
Çocuk haklarının 
korunmasına ilişkin 
kanun. 
Çocuk haklarının 
korunmasına ilişkin 
belediye yönetmeliği. 
 

 
8 Mart Dünya kadınlar 
gününün kaydedilmesi 
Belediyenin internet 
sitesinde bilgilendirici 
materyallerin 
yayınlanması ve 

 
 
 
CEO Çocuk 
Meclisi ile 
işbirliğinde. 

 
 
 
 
Mart 

 
 
 
Lojistik destek  

 
 
 
      / 

 
Toplumumuzda kadının 
rolünü ve değerlerini 
yükseltmek. 
Öğrencilerin bilgi sahibi 
oldukları okullarda 
tanıtım faaliyetleri. 

 
 
Cinsiyet Eşitliği için 
Kosova Programı 



kadınların rolünün 
teşvik edilmesi.  

 
 
Çocuk haklarının 
tanıtımı için kampanya.  
 
Duyarlılaştırma 
materyallerinin 
belediyenin internet 
sitesinde yayınlanması 
ve ilköğretim 
okullarında 
bilgilendirme 
materyallerinin 
dağıtılması. 
 

 
 
 
 
İHB ve Belediye 
Çocuk Meclisi. 

 
 
 
Haziran 
 
 

 
 
 
Lojistik destek 
 
     

 
 
 
 
  / 
   

 
 
 
Çocuk Belediye 
Meclisi'nin törenli 
oturumu. 
Genel kamuoyunda 
Çocuk hakları 
konusunda farkındalığın 
artırılması ve Çocuk 
Koruma Kanunu'nun 
yürürlüğe girmesi. 

 
 
Çocuk haklarının 
korunmasına ilişkin 
kanun. 

Yerel ve uluslararası 
STK'lar ile işbirliği 

 
İHB,Yönetim 
Müdürlüğü, 
Refah 
Müdürlüğü  
 

 
Ocak - Aralık 

 
Materyal ve 
lojistik destek 

 
100 e 
 
 
 
450e 

  
Tekerlekli Sandalye 
Günü etkinliği için kas 
distrofisi ile ilgili STK 
desteği. 
Yıllık takvimin 
izlenimleri çocuk 
meclisinin 
desteklenmesi. 

 
Kosova Cinsiyet Eşitliği 
Programı ve insan 
haklarına yönelik ilgili 
belgeler - stratejiler 

 
Belediye Aile İçi Şiddete 
Karşı Mekanizma üyeleri 
tarafından aile içi şiddet 
istatistiklerinin 
toplanması. 
 
 

 
 
 
CEO ve ilgili 
üyeler  
 

 
 
 
 
Haziran ve 
Aralık 

 
 
 
 
   / 

 
 
 
 
   / 

 
Sosyal Çalışma 
Merkezi'nde Mahkeme, 
Polis ve Sığınak 
tarafından yönlendirilen 
104 aile içi şiddet vakası 
ele alındı. Bu sayı 
çerçevesinde tedavi 
edilen vakalardan 7'si 

 
 
 
Aile İçi Şiddet Yasası 
Cinsiyet Eşitliği için 
Kosova Programı  

       
 



intihar girişimi 
vakasıydı. 
 

Cinsiyete dayalı 
bütçeleme açısından 
KAB'da değişikliklerin 
başlatılması. 
 

 
 
İHB,Yönetim ve 
maliye 
Müdürlüğü 

 
 
 
Haziran 

 
 
  / 

 
 
 
/ 

 
Orta Vadeli Bütçe 
Çerçevesi ilk kez 
cinsiyet yönünden  
tamamlanmış ve 
değerlendirilmiştir.  
 
 

Cinsiyet Eşitliği için 
Kosova Yasası ve 
Programı  
 

Meme kanseri 
kampanyası. 
 
 
 

 
 
Sağlık 
Müdürlüğü , 
CEO 

 
 
Ekim  

 
 
  / 

 
 
Sağlık 
Müdürlüğünden 

 
Önemli sayıda 
kadınların AHAM 
bedava muayenesi 
Eğitici sağlık mesajları 
içeren broşürlerin 
dağıtımı. 

 
Cinsiyet Eşitliği için 
Kosova Programı - 
kadınların üreme 
sağlığını koruması 
hedefi 

 
Aile içi şiddete karşı 
kampanya 
 
 
 
 
İnsan kaçakçılığına karşı 
kampanya. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Yönetim 
Müdürlüğü CEO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kasım-Aralık 

 
 
 
lojistik 

 
 
 
/ 

 Aile içi şiddet ve insan 
ticaretine karşı 
bilgilendirme 
materyallerin 
belediyenin web 
sitesinde yayınlanması 
 
Cinsiyet Eşitliği Yetkilisi, 
Belediye Toplulukta 
Güvenlik Konseyi 
huzurunda bir 
konferans verdi ve 
burada kadına yönelik 
şiddet, Belediyedeki 
mevcut durum ve 
şiddete karşı Belediye 
Koordinasyon 
Mekanizmasının 

Aile İçi Şiddet Yasası 
Toplumsal Cinsiyet 
Eşitliği için Kosova 
Programı 
 
 



Kadın ve Çocuk Sığınma 
Evi'nin mali desteği 
bu Merkez için ürünler 
ve olası istihdam ile bazı 
işletmelerden ek destek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şiddetle Mücadele 
Mekanizması için 
vakaların ele alınmasına 
yönelik düzenli eğitimler  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AGİT desteğiyle 

karşılaştığı zorluklara 
özel vurgu yaparak aile 
içi şiddete karşı 
Mevzuat ve 
mekanizmaları sundu. 
 
Kadın ve Çocuk Sığınma 
Evi'nin mali desteğine 
yönelik 
Memorandumun 
yenilenmesi. 
 
Bu Merkez için ek 
destek için işletmelerle 
Memorandumun 
imzalanması. 

İki eş adına ortak 
mülkiyetin tescili için 
özel tedbire ilişkin İdari 
Talimatın 
uygulanmasının 
izlenmesi 

 
 
CEO , Kadastro 
Müdürlüğü 

 
 
Haziran -Aralık 

 
 
  / 

 
 
  / 

 
Jeodezi ve Kadastro 
Müdürlüğü'nde 2022 
yılı Ocak-Aralık dönemi 
için ortak mülkiyetin 
her iki eş adına tescili 
talebi önemli ölçüde 
artırıldı. 

 
İdari Talimat QRK –
no.0/2019 

 
Belediyede toplumsal 
cinsiyete dayalı 
bütçelemeyi uygulamak 
için toplumsal cinsiyete 
dayalı istatistiklerin 
toplanmasının 
başlatılması. 
 
 

 
 
İHB ,Yönetim 
Müdürlüğü, 
Maliye 
Müdürlüğü  
 
 
Belediye 
Başkanı 

 
 
 
Devam eden 

 
 
 
lojistik 

 
 
 
 / 

 
Cinsiyete dayalı veri 
toplama ihtiyacı 
konusunda farkındalığı 
artırmak için bildirim 
yazıları göndermek. 
 
Kültür Müdürlüğü'nden 
başlayarak toplumsal 
cinsiyete dayalı 

 
Cinsiyet eşitliği 
Kanunu 



Belediyede toplumsal 
cinsiyete dayalı 
bütçelemeyi uygulamak 
için toplumsal cinsiyete 
dayalı istatistiklerin 
toplanmasının 
başlatılması. 
 

CEO bütçelemenin planlama 
ve uygulama 
süreçlerinin 
ilerlemesine yönelik 
faaliyetlere başlanması, 
belediye yönetiminin 
kapasitelerinin 
güçlendirilmesi 
planlanmaktadır. 

 İnsan haklarının çeşitli 
alanlarında toplantılar, 
eğitimler 
(bazıları yakınlaştırma 
platformu aracılığıyla) 
Değerlendirme 
komisyonları 

 
 
 
Yönetim 
Müdürlüğü 

 
 
 
Ocak-Aralık 

 
 
 
 

 
 
 
  / 

 
İnsan Hakları 
alanlarındaki yenilik ve 
değişimlerin sürekliliğini 
sağlamak 

 
 
 
İHB ve CEO görev ve 
yükümlülükleri  

 İnsan haklarının ve eşit 
olanakların teşvik 
edilmesi. 
 

  
Çeşitli medya 

 
 
Ocak- Aralık 

   
/ 

    / Medya sunumları, 
röportajlar. 

   
İHB ve CEO görev ve 
yükümlülükleri 

Prizren belediyesinde dil 
kullanımının izlenmesi 
için Komisyoner ile 
işbirliği. 

 
 
 
Yönetim 
Müdürlüğü 

 
 
 
 
Ocak- Aralık 

 
 
 
 
  / 
 

     
 
 
 
   / 

 
 
Toplantılar, bilgilendirici 
eğitimler. 

 
 
Prizren belediyesi için 
dillerin kullanımından 
sorumlu Komisyonerin 
irtibat kişisi olarak 
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CC Antigona By,tyqi, Kryesuese e Kuvendit Komunal te Prizrenit

Tema/SubjekaVSubject Raporti lidhur me ecurin€ e miratimit dhe zbatimit te Planit Komunal pdr

Integritetit per Komundn e Prizrenit p€r periudhdn 2022

Ky raport pirfshind periudh6n pas marrjes sd ligjshmdris6 sO Planit te Integritetit, Dhjetor

2022

P€rmbajtje e Planit t6 Integritetit:

Deklarata e lntegritetit, Hyrja, Parimet e menaxhimit te Integritetit, Lidershipi, Pdrfshirja e

personelit, Qasja sistemore, Objektivat e Planit td Integritetit, Procesi i zhvillimit te Planit te

Integritetit, Fazat e zhvillimit tE Planit tE Integritetit, Metodologjia e vlerEsimit td rrezikut, Matrica

e vler€simit tE rrezikut, Vlerdsimi i perglithshdm i rrezikut, Monitorimit i zbatimit te Planit te

Integritetit dhe raportimi, Fushat e rrezikut, Fushat e pErgjithshme te Rrezikut, Fushat specifike td

nezikut.
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Miratimi dhe zbatimi i Planit te Integritetit p6rb€het prej katEr fazave:

l. Faza Pergatitore, ku kryetari i komunEs themelon grupin punues, percakton strukturen e

gnrpit punues dhe kyesuesin e tij, mund tE delegoj€ njE zyrtare pdr ta udhdhequr grupin,

kyetari emeron koordinatorin pdr zhvillimin e planit per integritet, b€n mbledhjen e

informacionit te nevojshem per zhvillimin e planit te integritetit, si dhe njoftimi ite giithe

stafit per r€nd6sine e planit te integritetit.

2. Faza e vlerEsimit tE rrezikut, ne te cilen fazd grupi punues se bashku me koordinatorin

analizojnd dokumentacionin e mbledhur (legjislacionin dhe aktet nenligjore t€ zbatueshme

ne punen e administrat€s sd komunds, pErshkrimet e vendit te punds dhe fushdveprimin e

qdo nj6sie komunale), si dhe gdo proces pdr vendimmarrje dhe ofrimin e shdrbimeve. Mbi

bazEn e analizEs sd gjendjes aktuale percakton fushat e rrezikut dhe bdn identifikimin dhe

vler€simin e rreziqeve.

3. Faza e p€rcaktimit te prioriteteve dhe propozimi i masave p€r pdrmirdsimin e integritetit

kjo faz€ p€rfshin€ percaktimin e prioriteteve pEr intervenimin, p€rcaktimi imasave pdr

parandalimin dhe eliminimin e rreziqeve dhe pdrgiegjdsitE p6r zbatim

4. Faza e monitorimit dhe raportimit td planit per integritet - pdrfshind monitorimin,

v€zhgimin dhe regjistrimin e rregullt te aktiviteteve q€ ndodhin nd njd plan te integritetit

dhe procesin e mbledhjes sC informacionit pdr te giitha aspektet e zbatimit te planit te

integitetit. Nd6rsa raportimi mundEson qd informacionet e mbledhura tE pdrdoren ne

marrjen e vendimeve qE pErmir€son zbatimin e objektivave td planit te integritetit.

Informata t6 detajuara lidhur me procedurat e ndjekura pir p6rgatitjen e Planit ta

Integritetit:

Grupi punues ka qene nd k€t6 p€rbdrje: Shaqir Totaj, Kryetar i Komunds, kryesues igrupit;

Kujtim Gashi, N€nkryetar i KomunEs, z6vendds kryesues i grupit; Fatlum Berisha, Drejtoria e

ShEndetdsis€; Hajrullah Hoxha, Drejtoria p6r Bujqdsi dhe Zhvillim Rural; Hasime Rashkaj,
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Me O4.04.2022 Kryetari i Komunds s€ Prizrenit, z. Shaqir Totaj, ka n6nshkruar vendimin pdr

formimin e grupit punues pdr pergatitjen e Projekt - Planit Komunal per Integritet per Komundn e

Prizrenit pEr peri udhdn 2022-2026.



Drejtoria p€r Zurizdm dhe Zhvillim Rural; Xhejlane Gjini, Drejtoria pdr Urbanizdm dhe Planifikim

Hap€sinor; Milazim Jashari, Drejtoria e Inspeksionit; Krenar Gaxholli, drejtoria p6r KulturE, Rini

dhe Sport; Avni Ademaj, Drejtoria p6r PunE dhe MirEqenie Sociale; Elbasan Shoshaj, Drejtoria e

Arsimit dhe Shkenc€s; Ferat Sezairi; Drejtoria per Gjeodezi dhe Kadaster; Agnesa Kurejshi,

Drejtoria pEr ShErbime Publike; Nasuf Germizaj, Drejtoria e Administrates; Gjafer Ponik,

Drejtoria per Ekonomi dhe Financa; Agron Hoxha, Nj€sia e Auditimit t€ BrendshEm; Isa Gashi,

NjEsia e Burimeve NjerEzore; Eleonora Fetollari Bush, Zyra pdr lntegrime Evropiane; Ymer

Berisha, Zyra pEr Informim; Naim Kukaj, Zyra LigSore dhe lsa Osmankaj, Sektori i Prokurimit.

Nle 01.07.2022 eshtE mbajtur takimi i pari i grupit punues, n€ sallen e mbledhjeve t€ drejtor6ve

ne Shtepine e Bardh€. Takimi €shte udhdhequr nga Kujtim Gashi, Ndnkryetar iKomunes,

z€vendEs kyesues igrupit, nE takim 6shte diskutuar p€r projekt planin td cilin e ka shperndard

nEnkryetari Gashi. N€nkryetari Cashi ka kerkuar nga anetaret qE td shikojnC dokumentin e derguar

dhe se nd nj€ afat prej njd jave tE pdrfundon plotdsimi, ndryshimi i dokumentin dhe i njejti tE dal

n€ konsultim publik. Gjatd koh€s sa dokumenti 6shtd nE konsultim publik tE bEhen edhe ndryshime

apo edhe plotdsime ne menyre qe dokumenti final kur te dergohet per miratim ne Kuvend tejete i

kompletuar. Zyftaret Eleonora Fetollari Bush, Zyra p€r Integrime Evropiane dhe Haziz Krasniqi

jand nC gjendje qe te vijne nE zyrat apo edheju mund t€ leni takim n€ njdr€n nga sallat q€jand n€

objektin e administratds komunale.

Takimet ne zyrat e dreitorive (takim me zyrtar6t p0rgiegi6s):

-Me 04.07.2022 zyftaret Eleonora Fetollari Bush dhe Haziz Krasniqi kand takuar ne zyrat e tyre

zyrtaret

Agron Hoxha - Njesia e Auditimit te BrendshEm, Isa Osmankaj-Shef i Zyrds s€ Prokurimit,

Hasime Rashkaj-zyrtare ne Drejtorind e Turizmit, Zhvillimit dhe EkonomisE dhe Kumrije Bytyqi-

koordinatore n€ QPS.

Gjate takimeve me zyrtaret e drejtorive te lartcekura jand bere plotEsimi me te dh€na ne projekt

planin e integritet si dhe eshte bere plotEsimi i baz€s ligjore dhe vler6simin e pergiithshem te

rrezikut.



-Me05.07.202 zyftaret Eleonora Fetollari Bush dhe Haziz Krasniqi kand takuar ne zyrat e tyre

zvrtaret

Xhejlane Gjini, bashkepunetore profesionale nd DUPH, Elbasan Shoshaj, shef i drejtoris6 s€

Arsimit dhe Fatlum Berisha, zyftar nE drejtorin€ e Sh6ndetesisE.

Gjate takimeve me zyrtarct e drejtorive te lartcekura jane bere plot€simi me te dhena ne projekt

planin e integritet si dhe eshte bere plotdsimi i baz€s ligiore dhe vler0simin e pdrgiithshem te

rrezikut.

-Me 06.07. zyrtar€t Eleonora Fetollari Bush dhe Haziz Krasniqi kane takuar ne zyrat e tyre

zYrt^ret

Milazim Jashari-zyrtar ne drejtorin e lnspeksionit, Ferat Sezairi-zyrtar ne drejtorin e GjeodezisE

dhe Kadast€r, Isa Gashi-shef i zyres se Personelit, Xhafer Ponik-zyrTar ne drejtorin€ p6r Ekonomi

dhe financa dhe Hajrullah Hoxha-zyrtar ne drejtorin€ e Bujqdsis6.

Gjate takimeve me zyrtaret e drejtorive te lartcekura janE bere plot6simi me te dh€na ne projekt

planin e integritet si dhe Eshtd bere plotdsimi i bazds ligjore dhe vlerdsimin e pErgjithshdm t€

rrezikut.

-Me 07.07.2022 zyftaret Eleonora Fetollari Bush dhe Haziz Krasniqi kand takuar ne zyrat e tyre

7].tfiaret

Krenar Gaxholli-zyrtar ne drejtorind e Kultur6s, Rinis dhe Sportit, Ymer Berisha, shefi njEsis€ se

komunikimit me publikun.

Gjate takimeve me zyftaret e drejtorive te lartcekura janE bere plotesimi me te dhena ne projekt

planin e integritet si dhe 6shte b€rd plotesimi ibaz€s ligiore dhe vleresimin e pdrgjithshem td

rrezikut.

-il/Ie 22.07.2022. eshte mbajtur takimi i fu1Q dhe i fundit i grupit punues pdr hartimin e Projekr

Planit Komuna per lntegritetit per Komunen e Prizrenit p6r periudhdn 2022-2027, para se plani td

dal nC konsultim publik. Ne kete takim t€ udh€hequr nga, n6nkryetari i komun0s, Kujtim Gashi td

pranish6m kanE qend: Eleonoara Fetollari Bush, Agron Hoxha, Gjafer Ponik, Nasuf Gdrmizaj.

Ferat Sezairi, Fatlum Berisha, Hajrullah Hoxha, Naim Kukaj dhe Haziz Krasniqi.
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-Me 29.07.2022, njoftimi dhe dokumenti eshte publikuar n€ webfaqen zyrtare te komunds,

platform6n e konsultimeve publike dhe nE rrjetin social facebook.

-N/.e O2.09.2022, eshte publikuar procesverbali pdr mbajtjen e konsultimit publik:

-NIe 21.1O.2022, eshte publikuar raporti me te gjitha detajet qd nga fillimi deri n€ p6rfundim t€ tE

gjitha procedurave qE kanE te b€jnE me Planin e Integritetit, raporti eshte publikuar ne vegzdn:

N€ mbledhjen e Kuvendit Komunal te mbajtur me l7 tetor 2022, eshte miratuar Plani Komunal

per Integritet 2022-2026, me num6r 001 -0 I I - 149403, nga anEtaret e Kuvendit Komunal.

Me 25.11.2022, MA PL, ka kthyer p6rgjigie lidhur me ligishmErin€ e Plani Komunal per Integritet,

ne te cilen ka njoftuar se Plani nd fiale dshte i ligish€m dhe si i tillE mund te vazhdohet tutje. Ne te

njejten date Plani eshte publikuar nd webfaqen zyrtare tg komunes ne veg6zen:
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https://kk.rks-qov.neL/prizrcn/rvp-content/uploads/sites/2612022l09/Procesverbali-per-Projekl-

Planin-Komunal-oer-lnteeritetit-per-Komunen-e-Prizren it-oer-periudhen-2022-2026.odf .

https://kk.rks-qov.neVorizren/rvp-content/uoloadsisites/2612022i09/Raoorti-me-komente-per-

ecurine-e-konsultimit-dhe-hartim it-te-Proiekt-Planil-Komuna-per-lntegritetit-per-Komunen-e-

Prizrenit-per-periudhen-2022-2026-SCAN.pd i

https://kk.rks-gov.net/orizren/wp-content/uoloads/sitesi26i2023l03/Plani-i-Veorimit-per-

Transoarence-2023-2027-ne-Komunen-e-Prizrenit-Shq.odf



Raporti pEr monitorim dhe zbatim td Planit pdr Integritet

Ky raport eshte pergatitur duke u bazuar nE vendimin me numer te protokollit 0l Nr.l73123, te

dat0s 08.03.2023, pEr formimin e Grupit Punues, i cili ka pdr detyrE monitorimin dhe raportimin

nE baza periodike ne grup punues, si dhe nd baza vjetore pran6 Kuvendit Komunal tE Prizrenit,

lidhur me zbatimin e Planit Komunal per Integritet, p€r Komundn e Prizrenit, pdr periudhdn 2022

- 2026. An€tard te ketij grupi punuesjan6 emeruar:

Ymer Berisha - kryesues; Alban Susuri - anetar; Naim Kukaj - anehr; Eleonora Fetollari Bush -

andtare; Fatmir Badalli - an6tar; Xhafer Ponik - anEtar; ldriz Kryeziu - anetar; Agron Hoxha -

an6tar; Idballka Rama Fazliu - anetare; Eroll Shabani - anEtar (Shoqdria Civile) dhe Fisnik Minci

An€tar (ShoqEria Civile).

Gjithashtu, bazuar ne Planin pdr lntegritet 2022 - 2026, eshtd emeruar edhe Koordinatori p€r

Integritet, Leonit Qogaj, ne baze te vendimit 0l Nr.l50/23, t€ dates 28.02.2023, i cili ka pdr detyr€

organizimin e takimeve tE gnrpit punues, s{l her6 q€ shihet e nevojshme, me qEllim te mbikeqyrjes

sd zbatimit te Planit pEr lntegritet dhe pas mbajtjes sd takimeve me grupin punues, tE bEjd njoftimin

e Kryetarit tE Komun0s, lidhur me mbar€vajtjen e zbatimit te Planit te Integritetit.

Me 16.03.2023, 6shte mbajtur takimi i par6 i Grupit Punues, ne kete takim anetaret e grupit punues

jan6 informuar n€ detaje lidhur me metodat e monitorimit, zbatimit dhe raportimit te Planit te

Integritetit.

rB
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ES Grupit Pun

Gjithashtu gjatE takimit eshte bere ndarja e pdrglegjesive p€r tE gjithe anetaret e grupit punues,

duke u bazuar ne zyrai dhe drejtorite pErkatese, per td cilen secili nga anetaret e grupit punues

eshte i obliguar t€ nddrmarrE veprime konkete ne kete drejtim.

Raoorti pirmbledhis ndr vitin 2023. do td iet6 raoort idetaiuar nd t6 cilin do tE ien6 tE

p6rfshira tE siitha raoortet nqa secila dreitori dhe niEsi p6rkatEse.
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Republika e Kosovës                                                                                                                   Komuna e Prizrenit 

Republika Kosova-Kosova Cumhuriyeti                                                          Opština Prizren-Prizren Belediyesi 

 

 

 

Ovaj izvještaj obuhvata period nakon dobijanja zakonitosti Plana integriteta, decembar 

2022. 

 

Sadržaj Plana integriteta: 

 

Izjava o integritetu, Uvod, Principi upravljanja integritetom, Vodstvo, Uključivanje osoblja, 

Sistemski pristup, Ciljevi Plana integriteta, Proces razvoja Plana integriteta, Faze razvoja Plana 

integriteta, Metodologija procjene rizika, Matrica procjene rizika, Opšta procjena rizika, Nadzor 

sprovođenja Plana integriteta i izvještavanje, Oblasti rizika, Opšte oblasti rizika, Specifične oblasti 

rizika. 

 

Data/Datum/Date: 17.03.2023. 

Nga/Od/From Radna grupa za nadzor i izvještavanje za sprovođenje Opštinskog plana o 

integritetu 2022-2026. 

Për/Za/To: Shaqir Totaj, Predsjednik opštine Prizren. 

CC Antigona Bytyqi, Predsjedavajuća Skupštine opštine Prizren. 

Tema/Subjekat/Subject Izvještaj u vezi sa napretkom usvajanja i sprovođenja Opštinskog plana o 

integritetu za opštinu Prizren za period 2022. 
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Usvajanje i sprovođenje Plana integriteta sastoji se od četiri faze: 

1. Pripremna faza, gde predsjednik opštine osniva radnu grupu, utvrđuje strukturu radne 

grupe i njenog predsjedavajućeg, može delegirati jednog službenika da rukovodi grupu, 

predsjednik imenuje koordinatora za razvoj plana o integritetu, obavlja prikupljanje 

potrebne informacije za razvoj plana integriteta, kao i obavještavanje čitavog osoblja o 

značaju plana integriteta. 

2. Faza procjene rizika, u kojoj fazi radna grupa zajedno sa koordinatorom analiziraju 

prikupljenu dokumentaciju (zakonodavstvo i podzakonske akte primjenjive na rad 

opštinske administracije, opisi radnog mjesta i djelokrug svake opštinske jedinice), kao i 

svaki proces za odlučivanje i pružanje usluga. Na osnovu analize trenutnog stanja utvrđuje 

oblasti rizika i vrši identifikaciju i procjenu rizika. 

3. Faza utvrđivanja prioriteta i predlaganje mjera za poboljšanje integriteta - ova faza 

uključuje utvrđivanje prioriteta za intervenciju, utvrđivanje mjera za sprječavanje i 

otklanjanje rizika i odgovornosti za sprovođenje. 

4. Faza nadzora i izvještavanja plana o integritetu - uključuje redovno nadziranje, 

posmatranje i registriranje aktivnosti koje se dešavaju u planu integriteta i proces 

prikupljanja informacija o svim aspektima sprovođenja plana integriteta. Dok izvještavanje 

omogućava da se prikupljene informacije koriste u donošenju odluka koje poboljšavaju 

sprovođenje ciljeva plana integriteta. 

 

Detaljne informacije u vezi sa slijeđenim procedurama za pripremu Plana integriteta: 

Dana 04.04.2022. Predsjednik opštine Prizren, g. Shaqir Totaj, potpisao je odluku o formiranju 

radne grupe za pripremu Nacrta - Opštinskog plana o integritetu za opštinu Prizren za period 2022.-

2026. 

Radna grupa je bila u ovom sastavu: Shaqir Totaj, Predsjednik opštine, predsjedavajući grupe; 

Kujtim Gashi, Potpredsjednik opštine, zamjenik predsjedavajućeg grupe; Fatlum Berisha, 

Direkcija za zdravstvo; Hajrullah Hoxha, Direkcija za poljoprivredu i ruralni razvoj; Hasime 

Rashkaj, Direkcija za turizam i ruralni razvoj; Xhejlane Gjini, Direkcija za urbanizam i prostorno 

planiranje; Milazim Jashari, Direkcija za inspekciju; Krenar Gaxholli, Direkcija za kulturu, 
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omladinu i sport; Avni Ademaj, Direkcija za rad i socijalnu zaštitu; Elbasan Shoshaj, Direkcija 

obrazovanja i nauke; Ferat Sezairi; Direkcija za geodeziju i katastar; Agnesa Kurejshi, Direkcija 

za javne usluge; Nasuf Gërmizaj, Direkcija za administraciju; Gjafer Ponik, Direkcija za 

ekonomiju i finansije; Agron Hoxha, Jedinica unutrašnje revizije; Isa Gashi, Jedinica za ljudske 

resurse; Eleonora Fetollari Bush, Kancelarija za evropske integracije; Ymer Berisha, Kancelarija 

za informisanje; Naim Kukaj, Pravna kancelarija i Isa Osmankaj, Sektor nabavke.  

Dana 01.07.2022., održan je prvi sastanak radne grupe, u sali za sastanke direktora u Bijeloj kući. 

Sastanak je vođen od Kujtim Gashi, potpredsjednik opštine, zamjenik predsjedavajućeg grupe, na 

sastanku se diskutovalo o nacrtu plana kojeg je podijelio potpredsjednik Gashi. Potpredsjednik 

Gashi je zatražio od članove da pogledaju dostavljeni dokument i da u roku od jedne sedmice 

završi dopuna, izmjena dokumenta i isti izaći na javnu konsultaciju. Tokom vremena dok je 

dokument na javnu konsultaciju, da se izvrše i izmjene ili i dopune kako bi konačni dokument, 

kada se dostavi na usvajanje u Skupštini, bio potpun. Službenici Eleonora Fetollari Bush, 

Kancelarija za evropske integracije i Haziz Krasniqi u stanju su da dođu u kancelarijama ili i vi 

možete zakazati sastanak u jednoj od sali koje su u objektu opštinske administracije. 

Sastanci u kancelarijama direkcija (sastanak sa odgovornim službenicima): 

- Dana 04.07.2022., službenici Eleonora Fetollari Bush i Haziz Krasniqi sastali su se u svojim 

kancelarijama sa službenicima: 

Agron Hoxha - Jedinica unutrašnje revizije, Isa Osmankaj-Šef Kancelarije za nabavke, Hasime 

Rashkaj - službenica u Direkciji turizama, razvoja i ekonomije i Kumrije Bytyqi - koordinatorica 

u CSR. 

Tokom sastanaka sa službenicima gore navedenih direkcija izvršene su dopune sa podacima u 

nacrtu plana integriteta, kao i izvršena je dopuna zakonske osnove i opšte procjene rizika. 
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- Dana 05.07.2022., službenici Eleonora Fetollari Bush i Haziz Krasniqi sastali su se u svojim 

kancelarijama sa službenicima: 

Xhejlane Gjini, stručna saradnica u DUPP, Elbasan Shoshaj, šef Direkcije za obrazovanje i Fatlum 

Berisha, službenik u Direkciji za zdravstvo. 

Tokom sastanaka sa službenicima gore navedenih direkcija izvršene su dopune sa podacima u 

nacrtu plana integriteta, kao i izvršena je dopuna zakonske osnove i opšte procjene rizika. 

- Dana 06.07.2022., službenici Eleonora Fetollari Bush i Haziz Krasniqi sastali su se u svojim 

kancelarijama sa službenicima: 

Milazim Jashari - službenik u Direkciji za inspekciju, Ferat Sezairi - službenik u Direkciji za 

geodeziju i katastar, Isa Gashi - šef Kancelarije osoblja, Xhafer Ponik - službenik u Direkciji za 

ekonomiju i finansije i Hajrullah Hoxha - službenik u Direkciji poljoprivrede. 

Tokom sastanaka sa službenicima gore navedenih direkcija izvršene su dopune sa podacima u 

nacrtu plana integriteta, kao i izvršena je dopuna zakonske osnove i opšte procjene rizika. 

- Dana 07.07.2022., službenici Eleonora Fetollari Bush i Haziz Krasniqi sastali su se u svojim 

kancelarijama sa službenicima: 

Krenar Gaxholli - službenik u Direkciji za kulturu, omladinu i sport, Ymer Berisha, šef Jedinice 

za komunikaciju sa javnošću. 

Tokom sastanaka sa službenicima gore navedenih direkcija izvršene su dopune sa podacima u 

nacrtu plana integriteta, kao i izvršena je dopuna zakonske osnove i opšte procjene rizika. 

- Dana 22.07.2022., održan je drugi i poslednji sastanak radne grupe za izradu Nacrta - Opštinskog 

plana o integritetu za opštinu Prizren za period 2022-2027., pre nego što plan izađe na javnu 

konsultaciju. Na ovom sastanku vođenog od potpredsjednika opštine, Kujtim Gashi, bili su 

prisutni: Eleonoara Fetollari Bush, Agron Hoxha, Gjafer Ponik, Nasuf Gërmizaj, Ferat Sezairi, 

Fatlum Berisha, Hajrullah Hoxha, Naim Kukaj i Haziz Krasniqi. 
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- Dana 29.07.2022., obavještenje i dokument objavljeni su na službenoj web stranici opštine, 

platformi javnih konsultacija i na društvenoj mreži Facebook. 

- Dana 02.09.2022., objavljen je zapisnik o održavanju javne konsultacije: 

https://kk.rks-gov.net/prizren/wp-content/uploads/sites/26/2022/09/Procesverbali-per-Projekt-

Planin-Komunal-per-Integritetit-per-Komunen-e-Prizrenit-per-periudhen-2022-2026.pdf. 

- Dana 21.10.2022., objavljen je izvještaj sa svim detaljima od početka do kraja svih procedura 

koje se odnose na Plan integriteta, izvještaj je objavljen na linku: 

https://kk.rks-gov.net/prizren/wp-content/uploads/sites/26/2022/09/Raporti-me-komente-per-

ecurine-e-konsultimit-dhe-hartimit-te-Projekt-Planit-Komuna-per-Integritetit-per-Komunen-e-

Prizrenit-per-periudhen-2022-2026-SCAN.pdf. 

Na sjednici Skupštine opštine održanoj dana 17. oktobra 2022., usvojen je Opštinski plan o 

integritetu 2022-2026., sa brojem 001-011-149403, od članova Skupštine opštine. 

Dana 25.11.2022., MALS, vratilo je odgovor u vezi sa zakonitošću Opštinskog plana o integritetu, 

u kojem je obavijestilo da je dotični Plan zakonit i kao takav može se dalje nastavi. Istog dana, 

Plan je objavljen na službenoj web stranici opštine na linku:  

https://kk.rks-gov.net/prizren/wp-content/uploads/sites/26/2023/03/Plani-i-Veprimit-per-

Transparence-2023-2027-ne-Komunen-e-Prizrenit-Shq.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kk.rks-gov.net/prizren/wp-content/uploads/sites/26/2022/09/Procesverbali-per-Projekt-Planin-Komunal-per-Integritetit-per-Komunen-e-Prizrenit-per-periudhen-2022-2026.pdf
https://kk.rks-gov.net/prizren/wp-content/uploads/sites/26/2022/09/Procesverbali-per-Projekt-Planin-Komunal-per-Integritetit-per-Komunen-e-Prizrenit-per-periudhen-2022-2026.pdf
https://kk.rks-gov.net/prizren/wp-content/uploads/sites/26/2022/09/Raporti-me-komente-per-ecurine-e-konsultimit-dhe-hartimit-te-Projekt-Planit-Komuna-per-Integritetit-per-Komunen-e-Prizrenit-per-periudhen-2022-2026-SCAN.pdf
https://kk.rks-gov.net/prizren/wp-content/uploads/sites/26/2022/09/Raporti-me-komente-per-ecurine-e-konsultimit-dhe-hartimit-te-Projekt-Planit-Komuna-per-Integritetit-per-Komunen-e-Prizrenit-per-periudhen-2022-2026-SCAN.pdf
https://kk.rks-gov.net/prizren/wp-content/uploads/sites/26/2022/09/Raporti-me-komente-per-ecurine-e-konsultimit-dhe-hartimit-te-Projekt-Planit-Komuna-per-Integritetit-per-Komunen-e-Prizrenit-per-periudhen-2022-2026-SCAN.pdf
https://kk.rks-gov.net/prizren/wp-content/uploads/sites/26/2023/03/Plani-i-Veprimit-per-Transparence-2023-2027-ne-Komunen-e-Prizrenit-Shq.pdf
https://kk.rks-gov.net/prizren/wp-content/uploads/sites/26/2023/03/Plani-i-Veprimit-per-Transparence-2023-2027-ne-Komunen-e-Prizrenit-Shq.pdf
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Izvještaj za nadzor i sprovođenje Plana o integritetu 

Ovaj izvještaj je pripremljen bazirajući se na odluku sa brojem protokola 01 br.173/23, dana 

08.03.2023., o formiranju Radne grupe, koja ima za dužnost nadzor i izvještavanje na periodičnim 

osnovama u radnoj grupi, kao i na godišnjim osnovama u Skupštini opštine Prizren, u vezi sa 

sprovođenjem Opštinskog plana o integritetu, za Opštinu Prizren, za period 2022 - 2026. Članovi 

ove radne grupe su imenovani: 

Ymer Berisha - predsjedavajući; Alban Susuri - član; Naim Kukaj - član; Eleonora Fetollari Bush 

- članica; Fatmir Badalli - član; Xhafer Ponik - član; Idriz Kryeziu - član; Agron Hoxha - član; 

Idballka Rama Fazliu - članica; Eroll Shabani - član (Civilno društvo) i Fisnik Minci član (Civilno 

društvo). 

Takođe, na osnovu Plana o integritetu 2022-2026., imenovan je i koordinator za integritet, Leonit 

Çoçaj, na osnovu odluke 01 br.150/23, dana 28.02.2023., koji ima za dužnost organizovanje 

sastanaka radne grupe, kada god se smatra potrebnim, s ciljem nadgledanja sprovođenja Plana o 

integritetu i nakon održavanja sastanaka sa radnom grupom, obavijestiti Predsjednika opštine u 

vezi sa napretkom sprovođenja Plana integriteta. 

Dana 16.03.2023., održan je prvi sastanak Radne grupe, na ovom sastanku članovi Radne grupe 

informisani su u detaljima u vezi sa metodama nadzora, sprovođenja i izvještavanja o Planu 

integriteta. 

Takođe, tokom sastanka izvršena je podjela odgovornosti za sve članove radne grupe, bazirajući 

se na odgovarajućim kancelarijama i direkcijama, za koje je svaki od članova radne grupe 

obavezan da preduzme konkretne radnje u tom pravcu. 

Sažeti izvještaj za 2023. godinu će biti detaljan izvještaj u kojem će biti obuhvaćeni svi 

izvještaji od svake direkcije i odgovarajuće jedinice. 

 

Ymer Berisha 

_______________ 

Predsjedavajući Radne grupe 
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Republika e Kosovës                                                                                                      Komuna e Prizrenit 

Republika Kosova-Kosova Cumhuriyeti                                                          Opština Prizren-Prizren Belediyesi 

 

 

 

Bu rapor, Geliştirme Planının yürürlülüğe girmesinden sonraki dönemi kapsar, Aralık 2022 

Geliştirme Planının İçeriği: 

 

Geliştirme özeti, giriş, geliştirme planın yönetim esasları, Yönetim, Çalışanların dahil edilmesi, 

sistematik girişimi, Geliştirme Planının amaçları, Geliştirme planının uygulama süreci, Geliştirme 

Planının uygulama aşamaları, Risk yönetim metodolojisi, Risk yönetimi metrisi, Genel risk 

yönetim değerlendirmesi, Geliştirme Planının uygulama izlemesi ve raporlaması, risklerin alanları, 

Risklerin genel alanları, Risklerin özel alanları. 

Geliştirme Planının uygulama ve onaylaması dört aşamalardan oluşur: 

1. 1. Belediye başkanının çalışma grubunu kurduğu, çalışma grubunun yapısını ve liderini 

belirlediği, gruba liderlik etmesi için bir yetkiliyi devredebildiği, belediye başkanının 

Data/Date/Tarih: 17.03.2023 

Nga/Od/From/Kimden 2022-2026 Geliştirme için Belediye Planının Uygulama İzleme ve 

Raporlama - Çalışma Grubu 

Për/Za/To/ Kime: Shaqir Totaj, Prizren Belediye Başkanı 

CC Antigona Bytyqi,  Prizren Belediye Meclisi Başkanı  

Tema/Subjekat/Subject/ 

Konu 

2022 dönemi için Prizren Belediyesi himayesinde Geliştirme Planının 

onaylanması ve uygulanmasına ilişkin ilerleme raporu 
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geliştirme planının geliştirilmesi için koordinatörü atadığı, topladığı Hazırlık Aşaması 

geliştirme planının daha öne getirilmesi için gerekli bilgilerin yanı sıra tüm personelin 

geliştirme planının önemi hakkında bilgilendirilmesi. 

2. 2. Çalışma grubunun koordinatör ile birlikte toplanan belgeleri (belediye idaresinin 

çalışmalarına ilişkin mevzuat ve tüzükler, görev tanımları ve her bir belediye biriminin 

kapsamı), herhangi bir süreç olarak analiz ettiği risk değerlendirme aşaması Karar verme 

ve hizmet sunumu için. Mevcut durum analizine dayalı olarak risk alanlarını tespit eder, 

risklerin tespitini ve değerlendirmesini yapar. 

3. 3. Öncelikleri belirleme ve bütünlüğü geliştirmek için önlemler önerme aşaması – bu 

aşama, müdahale için önceliklerin belirlenmesini, risklerin önlenmesi ve ortadan 

kaldırılması için önlemlerin belirlenmesini ve uygulamaya yönelik sorumlulukları içerir. 

4. Geliştirme planının izleme ve raporlama aşaması – bir geliştirme planında meydana gelen 

faaliyetlerin düzenli olarak izlenmesini, gözlemlenmesini ve kaydedilmesini ve geliştirme 

planının uygulanmasının tüm yönleri hakkında bilgi toplama sürecini içerir. Raporlama, 

toplanan bilgilerin geliştirme planının hedeflerinin uygulanmasını iyileştiren kararların 

alınmasında kullanılmasını sağlar. 

 

Geliştirme planının hazırlanmasındaki izlenen prosedürler hakkında detaylı bilgiler . 

 04.04.2022 tarihinde Prizren Belediye Başkanı Sn. Shaqir Totaj, Prizren Belediyesi için 2022-

2026 dönemi için Proje - Belediye Geliştirme Planının hazırlanması için çalışma grubunun 

oluşturulmasına ilişkin kararı imzaladı. 

Çalışma grubu şu şekilde oluşmuştur: Shaqir Totaj, Belediye Başkanı, Grup başkanı; Kujtim 

Gashi, Belediye Başkan Yardımcısı,  Grup başkan yardımcısı; Fatlum Berisha, Sağlık Müdürlüğü; 

Hajrullah Hoxha, Rural Kırsal Alan ve Tarım Müdürlüğü; Hasime Rashkaj, Kırsal Alan ve Turizm 

Müdürlüğü; Xhejlane Gjini, Şehircilik ve Kentseş Planlama Müdürlüğü; Milazim Jashari, Teftişlik 

Müdürlüğü; Krenar Gaxholli, Kültür, Gençlik ve Spor Müdürlüğü; Avni Ademaj, Çalışma ve 

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü; Elbasan Shoshaj, Eğitim ve Bilim Müdürlüğü ; Ferat Sezairi; 

Jeodezi ve Katstro Müdürlüğü; Agnesa Kurejshi, Kamu Hizmetler Müdürlüğü; Nasuf Gërmizaj, 

İdari İşler Müdürlüğü; Gjafer Ponik, Ekonomi ve Maliye Müdürlüğü; Agron Hoxha, İç Denetim 
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Birimi; Isa Gashi, İnsan Kaynakları Birimi; Eleonora Fetollari Bush, Avrupa Entegrasyonu Ofisi; 

Ymer Berisha, Bilgilendirme ofisi; Naim Kukaj, Zyra Ligjore ve Isa Osmankaj, Tedarik sektörü.     

01.07.2022 tarihinde, çalışma grubunun ilk toplantısı Beyaz Saray'daki direktörler toplantı 

odasında yapıldı. Toplantıyı Belediye Başkan Yardımcısı Kujtim Gashi, grubun başkan yardımcısı 

yönetti, toplantıda taslak plan tartışıldı ve Belediye Başkan Yardımcısı Gashi tarafından dağıtıldı. 

Başkan Yardımcısı Gashi, üyelerden gönderilen belgeye bakmalarını ve bir hafta içinde belgenin 

tamamlanmasının ve değiştirilmesinin tamamlanacağını ve aynısının halkın görüşüne sunulmasını 

istedi. Belgenin kamuoyu görüşünde olduğu süre boyunca, Meclis onayına gönderildiğinde nihai 

belgenin eksiksiz olması için değişiklikler veya eklemeler yapılmalıdır. Yetkililer Eleonora 

Fetollari Bush, Avrupa Entegrasyon Ofisi ve Haziz Krasniqi ofislere gelebilir veya belediye 

yönetim binasındaki salonlardan birinde randevu alabilirsiniz. 

Müdürlüklerdeki görüşmeler (sorumlu yetkililer ile görüşmeler): 

- 04.07.2022 tarihinde, yetkililer Eleonora Fetollari Bush ve Haziz Krasniqi, yetkililerle 

ofislerinde görüştüler: 

Agron Hoxha - İç Denetim Birimi, Isa Osmankaj-Satın Alma Ofisi Başkanı, Hasime Rashkaj-

Turizm, Kalkınma ve Ekonomi Müdürlüğü yetkilisi ve Kumrije Bytyqi-PSC koordinatörü. 

Söz konusu müdürlüklerin yetkilileri ile yapılan toplantılarda geliştirme proje planındaki verilerin 

tamamlanması, yasal dayanak ve genel risk değerlendirmesinin tamamlanması sağlanmıştır.-Me 

05.07.2022 tarihinde, yetkililer Eleonora Fetollari Bush ve Haziz Krasniqi, yetkililerle ofislerinde 

görüştüler: 

DUPH'de profesyonel yardımcı Xhejlane Gjini, Eğitim Müdürlüğü başkanı Elbasan Shoshaj ve 

Sağlık Müdürlüğü yetkilisi Fatlum Berisha. 

Söz konusu müdürlüklerin yetkilileri ile yapılan toplantılarda geliştirme proje planındaki verilerin 

tamamlanması, yasal dayanak ve genel risk değerlendirmesinin tamamlanması sağlanmıştır. 

-06.07.2022 tarihinde, yetkililer Eleonora Fetollari Bush ve Haziz Krasniqi, yetkililerle 

ofislerinde görüştüler: 
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Milazim Jashari-Teftiş Müdürlüğü yetkilisi, Ferat Sezairi-Jeodezi ve Kadastro Müdürlüğü 

yetkilisi, Isa Gashi-Personel dairesi başkanı, Xhafer Ponik-Ekonomi ve Maliye Müdürlüğü 

yetkilisi ve Hajrullah Hoxha-müdürlük görevlisi Tarım. 

Söz konusu müdürlüklerin yetkilileri ile yapılan toplantılarda geliştirme proje planındaki verilerin 

tamamlanması, yasal dayanak ve genel risk değerlendirmesinin tamamlanması sağlanmıştır. 

- 07.07.2022 tarihinde, yetkililer Eleonora Fetollari Bush ve Haziz Krasniqi, yetkililerle 

ofislerinde görüştüler: 

Krenar Gaxholli - Kültür, Yenilik ve Spor Müdürlüğü yetkilisi, halkla iletişim birimi başkanı Ymer 

Berisha. 

Söz konusu müdürlüklerin yetkilileri ile yapılan toplantılarda geliştirme proje planındaki verilerin 

tamamlanması, yasal dayanak ve genel risk değerlendirmesinin tamamlanması sağlanmıştır. 

-22.07.2022 tarihinde, çalışma grubunun ikinci ve son toplantısı, plan kamuoyu görüşüne 

sunulmadan önce, 2022-2027 dönemi için Prizren Belediyesi için Dürüstlük için Belediye Proje 

Planı taslağı taslağı için yapıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Kujtim Gashi liderliğindeki bu 

toplantıda Eleonoara Fetollari Bush, Agron Hoxha, Gjafer Ponik, Nasuf Gërmizaj, Ferat Sezairi, 

Fatlum Berisha, Hajrullah Hoxha, Naim Kukaj ve Haziz Krasniqi hazır bulundu. 

- 29.07.2022 tarihinde, Duyuru ve belge belediyenin resmi internet sitesinde, halkı bilgilendirme 

platformunda ve Facebook sosyal ağında yayınlandı. 

-02.09.2022 tarihinde, Halkla istişare tutanakları yayınlandı: 

https://kk.rks-gov.net/prizren/wp-content/uploads/sites/26/2022/09/Procesverbali-per-Projekt-

Planin-Komunal-per-Integritetit-per-Komunen-e-Prizrenit-per-periudhen-2022-2026.pdf . 

-21.10.2022 tarihinde, rapor, Dürüstlük Planı ile ilgili tüm prosedürlerin başından sonuna kadar 

tüm detayları ile yayınlanmıştır, rapor aşağıdaki bağlantıda yayınlanmaktadır: 

https://kk.rks-gov.net/prizren/wp-content/uploads/sites/26/2022/09/Raporti-me-komente-per-

ecurine-e-konsultimit-dhe-hartimit-te-Projekt-Planit-Komuna-per-Integritetit-per-Komunen-e-

Prizrenit-per-periudhen-2022-2026-SCAN.pdf. 

https://kk.rks-gov.net/prizren/wp-content/uploads/sites/26/2022/09/Procesverbali-per-Projekt-Planin-Komunal-per-Integritetit-per-Komunen-e-Prizrenit-per-periudhen-2022-2026.pdf
https://kk.rks-gov.net/prizren/wp-content/uploads/sites/26/2022/09/Procesverbali-per-Projekt-Planin-Komunal-per-Integritetit-per-Komunen-e-Prizrenit-per-periudhen-2022-2026.pdf
https://kk.rks-gov.net/prizren/wp-content/uploads/sites/26/2022/09/Raporti-me-komente-per-ecurine-e-konsultimit-dhe-hartimit-te-Projekt-Planit-Komuna-per-Integritetit-per-Komunen-e-Prizrenit-per-periudhen-2022-2026-SCAN.pdf
https://kk.rks-gov.net/prizren/wp-content/uploads/sites/26/2022/09/Raporti-me-komente-per-ecurine-e-konsultimit-dhe-hartimit-te-Projekt-Planit-Komuna-per-Integritetit-per-Komunen-e-Prizrenit-per-periudhen-2022-2026-SCAN.pdf
https://kk.rks-gov.net/prizren/wp-content/uploads/sites/26/2022/09/Raporti-me-komente-per-ecurine-e-konsultimit-dhe-hartimit-te-Projekt-Planit-Komuna-per-Integritetit-per-Komunen-e-Prizrenit-per-periudhen-2022-2026-SCAN.pdf
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17 Ekim 2022 tarihinde yapılan Belediye Meclisi toplantısında 001-011-149403 sayılı Belediye 

Geliştirme Planı 2022-2026 Belediye Meclisi üyeleri tarafından onaylanmıştır. 

25.11.2022 tarihinde, MLGA, Belediye Geliştirme Planı'nın yasallığına ilişkin olarak yanıt 

vermiş ve söz konusu Plan'ın yasal olduğunu ve bu şekilde devam edebileceğini açıklamıştır. Plan 

aynı tarihte belediyenin aşağıda bulunan linkte resmi internet sitesinde de yayınlandı: 

https://kk.rks-gov.net/prizren/wp-content/uploads/sites/26/2023/03/Plani-i-Veprimit-per-

Transparence-2023-2027-ne-Komunen-e-Prizrenit-Shq.pdf  

 

  

Geliştirme Planının Uygulamasında İzleme ve raporlama  

Bu rapor, çalışma grubu içerisinde periyodik olarak izleme ve raporlama görevi bulunan çalışma 

grubunun aşağıdaki şekilde oluşturulmasına yönelik 08.03.2023 tarih ve 01 No. 173/23 protokol 

numaralı karara istinaden hazırlanmıştır. 2022 - 2026 dönemi için Prizren Belediyesi için 

Geliştirme Planının uygulanmasına ilişkin olarak Prizren Belediye Meclisinde yıllık bazda. Bu 

çalışma grubunun üyeleri atanmıştır: 

Ymer Berisha - lider; Alban Susuri - üye; Naim Kukaj - üye; Eleonora Fetollari Bush - üye; Fatmir 

Badallı - üye; Xhafer Ponik - üye; Idriz Kryeziu - üye; Agron Hoca - üye; Idballka Rama Fazlıu - 

üye; Eroll Shabani - üye (Sivil Toplum) ve Fisnik Minci Üyesi (Sivil Toplum). 

Ayrıca 2022-2026 Dürüstlük Planı'na istinaden 28.02.2023 tarih ve 01 No. Bütünlük Planı'nın 

uygulanmasını denetlemek ve çalışma grubu ile toplantılar yaptıktan sonra, Dürüstlük Planı'nın 

uygulanmasındaki ilerleme hakkında Belediye Başkanını bilgilendirmek için gerekli 

görüldüğünde. 

16.03.2023 tarihinde Çalışma Grubunun ilk toplantısı gerçekleştirilmiş, bu toplantıda çalışma 

grubu üyelerine Geliştirme Planının izlenmesi, uygulanması ve raporlanması yöntemleri hakkında 

detaylı bilgi verilmiştir. 

https://kk.rks-gov.net/prizren/wp-content/uploads/sites/26/2023/03/Plani-i-Veprimit-per-Transparence-2023-2027-ne-Komunen-e-Prizrenit-Shq.pdf
https://kk.rks-gov.net/prizren/wp-content/uploads/sites/26/2023/03/Plani-i-Veprimit-per-Transparence-2023-2027-ne-Komunen-e-Prizrenit-Shq.pdf
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Ayrıca toplantıda, çalışma grubu üyelerinin her birinin bu yönde somut adımlar atmakla yükümlü 

olduğu ilgili ofis ve müdürlükler bazında tüm çalışma grubu üyeleri için görev dağılımı 

yapılmıştır. 

2023 yılı değerlendirme raporunda, dahil olan tüm müdürlüklerin ve ilgili birimlerin 

detaylanmış şekilde raporları bulunacaktır. 

 

Ymer Berisha 

_______________ 

Çalışma Grubun Başkanı 



                                                                                 
              Republika e Kosovës                                                        Komuna e Prizrenit 
     Republika Kosova-Kosova Cumhuriyeti                             Opština Prizren-Prizren Belediyesi 
_____________________________________________________________________________________
KUVENDI I KOMUNËS SË PRIZRENIT 

 
                     

                Komitetit për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale  
 

 

Raporti i punës për vitin 2022 

  

 

Përmbajtja e raportit:  

 

1. Hyrje  

2. Fushëveprimi i Komitetit  

3. Përbërja e Komitetit 

4. Aktivitetet e Komitetit 

a) Mbledhjet e Komitetit 

b) Takimet e Komitetit 

c) Raportet për Kuvend 

d) Rezyme e punës së Komitetit 

 

 

 

Raportin e përpiloi: 

 

  Islam Thaqi 
Kryesues i Komitetit ShMS-ë 
 
                                            Janar 2023 



 

 Hyrje   

Komiteti për Drejtoritë Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale është formuar në pajtim 

të Rregullorës së Kuvendit Nr.001/011-19415 

Aktivitetet janë zhvilluar duke u bazuar në rregullat e rregullorës së punës së 

Kuvendit. 

 

 

Fushëveprimi i Komitetit 

Komiteti i DShMS-ë  është komision funksional nga muaji qershor 2022. 

Ky komitet, në kuadër të fushëveprimit dhe të përgjegjësive, i diskuton të gjitha 

çështjet që lidhen me Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale  në komunën tonë dhe 

bashkëpunon me çdo institucion  për të marrë informacione të drejtëpërdrejta dhe 

për të ndikuar ose shqyrtuar shqetësimet që mund të paraqiten. 

 

 

Përbërja e Komitetit për DShMS-ë : 

 

Emri dhe Mbiemri                              Pozita 

 

1. Islam   Thaqi                                kuvendar nga LVV 

2. Driton  Daçi                                 kuvendar nga PDK 

3. Semra  Avdi  eksperte e jashtme nga fusha e shëndetësisë dhe mirëqenies sociale  

4.Ayda Çesko   eksperte e jashtme nga fusha e shëndetësisë dhe mirëqenies sociale 

5. Mungon një anëtarë nga Kuvendi i Komunës (nuk është sjell ende propozimi ) 

 

Aktivitetet e Komitetit 

 

 

Mbledhja e pare e Komitetit 02.06.2022 

 

Në mbledhjen e parë është përzgjedhur Kryesuesi i Komitetit për DShMS-ë 

z.Driton Daçi  

Nga Kryesuesja e Kuvendit Komunal znj.Antigona Bytyqi  anëtaret e Komitetit 

janë njoftuar për rolin ,detyrat dhe fushëveprimin e Komitetit DShMS-ë 

 



Mbledhja e dytë e Komitetit 20.10.2022 

Është diskutuar për nevojën e njohurive me raportin e punës së Drejtorive 

Komunale për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale  

Është diskutuar edhe nevoja e vizitës te dy drejtorive për tu njoftuar nga afër për 

punët e zhvilluara deri tani 

 

 

27.10.2022  

Vizitohen të dy Drejtorit Komunale e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale .Ku 

nga afër njoftohemi për punën e deri tanishme ne dy drejtorit  

 

Mbledhja e tretë e Komitetit 08.12.2022 

Është mbajtur takimi i tretë ku pika të rëndësishme të takimit ka qen përpilimi i 

raportit të punës ku do të përfshihet puna monitoruese e Komitetit ne dy drejtorit 

Komunale .Janë përcaktuar objektiva dhe fokusi raportit . 

 

 

 

 

 

 Raporti për Kuvend 

 

Monitorimi jonë që nga përzgjedhja e komiteti nga muaji Qershor i vitit 2022 ka 

qenë relativisht i kënaqshëm. Ne si komitet jemi munduar të kemi kontakte të 

mjaftueshme me te dy drejtorit ne monitorimin e punës se tyre gjatë vitit 2022 . 

Fokus të veçantë kem pas ne këto fusha : realizimi i buxhetit , projektet (investimet 

kapitale) të drejtorive , shërbimet (cilësia dhe numri i tyre ) , subvencionet dhe 

konkurset .  

Vlen të theksohet se vështirësi ma të madhe kem pas në përpilimin e raportit tek 

pjesa e informacioneve nga Drejtoria për Punë dhe Mirëqenie Sociale nga mungesa 

e informacione me mos raport zyrtar të punës !    

  

Drejtoria Komuanle e Shëndetësis  për vitin 2022 ka pasur  Buxhetin në vlerë  

6,349,358.18 euro është realizuar në vlerë  5,884,557.08 euro ose  në përqindje 

92.6% si dhe mbetje suficit në vlerë 464,801.07 euro.  

Përgjatë vitit 2022 DSH-ja ka afruar 1.243,809 shërbime të ndryshme 

shëndetësore.  

Gjatë vitit ka pasur 775 kërkesa për subvencione 766 të aprovuara 9 te refuzuara 

dhe 3 raste te bartura nga viti 2021 Shuma total e subvencioneve 231,300.00 euro 



Subvencionet janë për :të sëmurit me CA, Tumore, punëtorët e Administratës me 

sëmundje të rënda si dhe fëmijët deri ne 18 vjet me  sëmundje metabolike ,paralizë 

cerebrale ,diabet insulina vartës  

 

Të investimet kapitale kanë filluar projektet ndërtimi i QKMF-së ne ish kampin 

KFOR dhe QMF-së Korishë  . 75% e buxhetit e realizuar ne investimet kapitale . 

 

Ajo qe ka mbet pa përgjigjej është çështja e “konkursi për stomatologë “ ne ketë 

drejtori .Nga se zyra për personel ende nuk ka dhen ndonjë përgjigje lidhur me 

fatin e konkursit edhe rezultatet e testit të mbajtur me shkrim. 

  

Ne si komision nuk kem pranuar ankesa tjera për proceduarat e regrutimit 

,sistemimit dhe avancimit stafit përbrenda drejtorisë . 

  

Drejtoria për Punë dhe Mirëqenie Sociale – për dallim nga Drejtoria e 

Shëndetësisë nuk ka pasur realizime të kënaqshëm të Buxhetit . Në veçanti ne 

realizimin e projekteve të parapara nga buxheti i vitit 2022. Ne këtë drejtori kanë 

mbetur pa u realizuar ; 

- ndërtimi i 30 shtëpive për familjet skamnore (si pas projektit pika jashtë), 

-ndërtimi i Qendrës për Punë Sociale 2 ,  

-ndërtimi i banesave kolektive për familjet e dëshmorëve, invalidëve dhe 

veteranëve të UÇK-së si dhe familjet skamnore   

-ndërtimi i infrastrukturës për ndërtesën 3 dhe 4 të banesave sociale në Petrovë . 

-ndërtimi i murrit mbrojtës të shtëpia rezidenciale  

-ndërtimi i hapësirës së jashtme tek shtëpia për te moshuarit  

- blerja e një automjeti për shtëpinë e të moshuarve ... 

Vlen të theksohet se për disa projekte janë hapur procedurat e aplikimit të 

qytetarëve dhe vlerësimi i aplikacioneve , mirë po drejtoria nuk ka zhvilluar 

procedura tjera ne projekte si procedurat tenderuese ! 

 

Projekti në bashkëfinancim i ndërtimit të Shtëpisë për te moshuar pavarësisht që ka 

përfunduar ndërtimin e objektit drejtoria nuk ka arritur ta ve në funksion !Nga se 

kanë munguar zhvillimi i procedurave për mobilizim të shtëpisë ,blerja e pasjeve , 

rregullimi i hapësirave të jashtme , blerja e ashensorit dhe regrutimi stafit . 

 

Edhe subvencionimi i OJQ-ëve ka mbetur pa përfunduar nga se  janë zhvilluar 

procedurat e aplikimit dhe vlerësimit  , mirë po nuk janë shpërnda mjetet 

(financimi ) përfituesve ! 

 



Drejtoria për Punë dhe Mirëqenie Sociale gjatë vitit ka shpërndarë dru për ngrohje 

nga 3 m për 700 familje nga listat e familjeve të Dëshmorëve dhe invalidëve të 

UÇK-së dhe familje me asistencë sociale . 

 

Drejtoria për Punë dhe Mirëqenie Sociale ne fund te muajit tetor të viti 2022 ka 

pësuar ndryshime ne menaxhim pas dorëheqjes se znj. Vjollca Kabashi . 

 

Edhe për këtë drejtori i komision për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale  ne nuk 

kem pranuar ndonjë ankesë për ndonjë shqetësim , ankesë në procedura e tj. ,nga se 

ne këtë drejtori s’ka pasur konkurse për punësim .  

 

 

 
 
Rezyme e punës së komitetit 
 
Tabela – Pasqyrimi në formë tabelare i indikatoreve matës të punës së Komitetit 
për DShMS-ë 
 

Nr Indikatorët Rezultati 

1. Numri I mbledhjve të mbajtura 3 
2. Numri I pikëve të rendit të ditës  3-4 

4. Takime me DSH-ën dhe DPMS-ën 2 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


