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8. Shqyrtimi dhe miratimi i Projekt-Planit të Veprimit për Transparencë në Komunën e 

Prizrenit 2023-2027; 

9. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim - vendimit paraprak për shpalljen e ankandit-tenderit 

publik për dhënien në shfrytëzim-qera afatshkurtër të lokaleve pronë komunale; 

10. Shqyrtimi dhe miratimi i propozim - vendimit për formimin e komisionit vlerësues për 

dhënien në shfrytëzim-qera afatshkurtër të lokaleve pronë komunale; 

11. Informatë rreth raporteve të punës për vitin 2022, të Komiteteve dhe Komisioneve te 

themeluara nga Kuvendi i Komunës; 

 

 

 

PIKA E PARË: 

Shqyrtimi dhe miratimi i Rendit të Ditës 

Antigona Bytyqi (Kryesuese): e hapi debatin lidhur më Rendin e Ditës, duke pyetur se a ka dikush 

për të shtuar diçka? 

Haziz Hodaj (LDK): Faleminderit kryesuese, përshëndetje për të gjithë të pranishmit, është bë 

një praktik jo e mirë shtimi i pikave në rend të ditës në mbledhjen e KPF-së, realisht ndodh kur ka 

diçka urgjente me u shtu pikat e rendit të ditës, por të vije kaq shpejtë raporti financiar një (1) 

vjetor brenda një dite në mbledhje që të shqyrtohet dhe aprovohet nuk po më duket e pëlqyeshme, 

kështu që po kërkoj meqë nuk është diçka urgjente kjo pikë të bartet për një mbledhje tjetër, që të 

kemi mundësi ta shqyrtojmë dhe analizojmë me kohë sepse është edhe obligim ligjor që të vijë 

materiali një javë përpara për secilin anëtarë të kuvendit. Pra kjo pikë të shtyhet për një seancë 

tjetër që të përgatitemi më mirë. Ju e dini keni qenë shënjestër këtyre ditëve të medias, të opozitës, 

suficiti i madh.. mbi 10 milion, mbi 8 milion, 5 milion, kështu që është mirë që të analizohet dhe 

shqyrtohet mirë dhe t’iu bëhet me dije publikut se cila është e vërteta rreth të gjitha transaksioneve 

financiare që janë bë në Komunën e Prizrenit. Pra, duhet njëherë e përgjithmonë që t’i respektojmë 

ato pikat e rendi të ditës që na vijnë me kohë dhe materiali që na vjen me kohë, natyrisht që ndodhin 

gjëra urgjente që duhet me u shqyrtu, por kur i kemi në plan edhe në kohë, ato duhet të shpërndahen 

me kohë,  faleminderit.   

Karanfil Haxhillari (LVV): Përshëndetje për të gjithë, edhe unë në mbledhjen e KPF-së të njëjtën 

çështje e kërkova që kjo pikë të shtyhet, më pastaj kur e pranova materialin nga raporti e pashë një 

material kogja shumë voluminoz dhe brenda një dite d.m.th të lexohet dhe analizohet ky material 

dhe kur t’ia shtojmë faktin që ka të bëjë me paratë publike të taksapaguesve prizrenas, me të vërtet 

unë për vete nuk kam arritur që ta analizoj këtë raport të financave. Edhe unë pajtohem plotësisht 

me z.Haziz në këtë rast, që kjo pikë të shtyhet për mbledhje tjetër, e cila me të vërtetë ka rëndësi 

të veçantë e sidomos për këtë kuvend komunal, faleminderit.  

Antigona Bytyqi (Kryesuese): Për këtë pikë u diskutua edhe në mbledhje të KPF-së, për shkak 

të afatit ligjor u pajtuam unanimisht që të i rekomandohet Kuvendit edhe renditjen e rregulluam 

që të kalon në pikën e 5-të dhe të diskutohet më tepër, por meqë po e propozoni 2 anëtarë atëherë 

e hedhin në votim që kjo pikë të largohet nga rendi i ditës. Kush është: 
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Për? – 14 

Kundër? - 11 

Abstenim? 2 

Pika e 5-të Informatë rreth Raportit financiar për periudhën janar – dhjetor 2022, për sot largohet 

nga rendi i ditës.  

 

Atëherë e hedhim në votim pikën e parë, kush është për që të miratohet rendi i ditës? (33 prezent) 

Për? - 30 

Kundër? - 0 

Abstenime? - 0.      Miratohet rendi i ditës me ndryshime. 

 

PIKA E DYTË:  

Pyetjet e kuvendarëve dhe ngritja e çështjeve të ndryshme 

Antigona Bytyqi (Kryesuese): e hapi debatin lidhur me pikën e dytë. 

Bajram Kastrati (AAK): Faleminderit kryesuese, i nderuar kryetar, nënkryetar, ekzekutiv, 

kuvendarë, përshëndetje për të gjithë. Në dy seanca më herët i jam drejtuar D. Shërbimeve Publike 

dhe D. Inspektorateve lidhur me rrjetin elektrik të qytetit të Prizrenit. Po ashtu e di që kryetari i 

Komunës dhe drejtori i DSHP dhe drejtoresha e Emergjencave kanë pasur takime me përfaqësuesit 

e KEDS në lidhje me këtë temë pra rrjetin elektrik të qytetit, dhe se për këtë çështje është premtuar 

shumë nga ana e KEDS, mirëpo siç po duket deri më tani nuk është bërë asgjë. Pra më shumë 

duken vetëm si premtime sesa diçka konkrete edhe pse kryetari ka insistuar vazhdimisht që me 

rrjetin elektrik të qytetit të merren sa më shpejtë në mënyrë që të eliminohen problemet, mirëpo 

deri më tash nuk kemi asnjë veprim konkret nga ana e KEDS. Andaj unë si kuvendar i këtij 

Kuvendi dëshiroj që për këtë çështje ne si Kuvend t’i bëjmë një kërkesë KEDS-it, që sa më shpejtë 

të merret me këtë problem. Besoj se edhe ju jeni në ngjarje në çfarë situate gjendet qyteti ynë sa i 

përket rrjetit elektrik.  

Qyteti ynë çdo ditë e më tepër po rindërtohet, po rritet, ndërsa shtyllat elektrike janë po ato të 

vjetrat, në vendet e njëjta e numri i kabllove elektrike është rritur shumëfish më shumë. Këtyre 

shtyllave i janë shtuar edhe rrjetet kabllore të internetit, të cilat për fat të mirë apo të keq, janë 

vendosur në po të njëjtat shtylla elektrike. Kjo situatë është duke u bërë çdo ditë e më tepër e 

rrezikshme për qytetarët tanë. Shtyllat e vjetra janë të stërngarkuara me kabllo, e shumica prej tyre 

janë edhe jo të izoluara si duhet, andaj ky është një rrezik që duhet të menaxhohet nga institucioni 

juaj, pasi që ky institucion është  kompetent pikërisht për këtë gjë, për menaxhimin e rrjetit elektrik. 

Kjo është vetëm njëra arsye, që mendoj se është një arsye mjaft e fuqishme për jetën e qytetarëve 

tanë, mirëpo në anën tjetër duhet të shikohet edhe ana estetike e qytetit, se qyteti ynë është qyteti 

më i vizituar, jo vetëm nga qytetarët e tërë Kosovës, por edhe nga jashtë saj, e kjo situatë e rrjetit 

elektrik është një pamje jo e mirë, mos ta quaj e shëmtuar, që neve si kuvendarë të këtij qyteti na 

brengos. Andaj kërkoj nënshkrimet e të gjithë kuvendarëve të Kuvendit Komunal të Prizrenit, të 

bashkëngjiten në kërkesë të shkruar dhe që t’ia dërgojmë KEDS-it në mënyrë që të bëjmë presion 

mbi këtë institucion sa më të shpejtë të ndërmarrë masa dhe të ulet në tryezë me kryetarin e 

Komunës dhe drejtorët për të gjetur një zgjidhje sa më të mirë për qytetarët tanë dhe qytetin sepse 
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tek e fundit janë paratë e qytetarëve tonë që paguajnë jo vetëm për rrymën që e shfrytëzojnë por 

edhe për mirëmbajtjen e rrjetit elektrik. Pra të vendoset rrjeti nëntokësor dhe aty ku nuk ka mundësi 

të rregullohet në shtylla të sigurta betoni. Unë me vete kam edhe një kërkesë të shkruar të cilën 

nëse ka nevojë do ta lexoj para jush, nëse pajtoheni që t’ia dërgojmë këtë kërkesë KEDS-it dhe 

pastaj nëse ka diçka për të shtuar apo hequr mund të bëjmë dhe ta nënshkruajmë të gjithë. 

Faleminderit për kohën, por mendoj se kjo është çështje mjaft e rëndësishme. Do t’i përmbledhim 

edhe kërkesat të cilat mendoni se duhet të bashkëngjiten kësaj kërkese. Ju faleminderit.  

-Po ashtu kam një pyetje për DSHP, rruga e cila është e shtruar prej Ministrisë: Landovic – Arbanë, 

pjesa prej rr. Xhemë Gegollaj deri te rruga e Atmaxhës, është një pjesë që s’ka dalje mbi 1 km, a 

ka mundësi për dalje tjetër për zgjidhje më të mirë, faleminderit. 

 

Shqipe Shatri (LVV): Faleminderit Kryesuese, përshëndetje për të gjithë, pyetje për Kryetarin e 

Komunës .  

I nderuar kryetar z. Totaj, 

E marr me shkas këtë çështje, pasi qe viti 2022 ishte shpallur vit i personave me aftësi të kufizuara 

Bazuar në nenin 12 të Ligjit për aftësimin, riaftësimin profesional dhe punësimin e personave me 

aftësi të kufizuara, organet e administratës shtetërore, punëdhënësit e sektorit publik, pra këtu 

përfshihen edhe komunat, obligohen që me kushtet e përshtatshme të punës, t’i punësojnë personat 

me aftësi të kufizuara, konkretisht çdo punëdhënës është i obliguar të punësoj një person me aftësi 

të kufizuara në çdo pesëdhjetë (50) punëtor. 

Pyetja ime konkrete është: 

1. Komuna a ka të dhëna për personat me aftësi të kufizuara, të cilët janë të kualifikuar për një 

veprimtari profesionale dhe kanë shprehur interesim për punësim? 

2. Sa persona me aftësi të kufizuara janë të punësuar në Komunën e Prizrenit, duke përfshirë 

administratën komunale, drejtorinë e arsimit (mësimdhënësit dhe stafin tjetër), institucionet e tjera 

publike apo organizatat buxhetore, aksionare në të cilat është Komuna. 

3. Komuna a ka një plan konkret, të specifikuar për përkrahje ligjore dhe institucionale siç e 

parasheh edhe ligji i cituar më lartë për aftësimin, riaftësimin, nxitjen dhe përgatitjen profesionale 

për punësim të përshtatshëm për këtë kategori, duke u mbështetur në parimet dhe tretmanin e 

mundësive të barabarta, përfshirë edhe mundësitë gjinore. 

Këtë pyetje e parashtrojë për arsye se kam disa raste konkrete, por për arsye etike dhe ligjore nuk 

po i përmendi me emër këtu, por do ju prezantoj juve përmes një letre përcjellëse, të gjinisë 

femërore, të cilat posedojnë kualifikime profesionale, bile të kryer edhe master, por të cilat nuk 

arrin të fitojnë një vend pune të merituar, të garantuar me ligj, e që fatkeqësisht mbeten të 

anashkaluara, injoruara dhe ngujuara në shtëpitë e tyre. Po mendoj, se të gjithë ne, në radhë të parë 

institucioni i Kryetarit të Komunës do të duhej të krijonte një mekanizëm përmes të cilit do të 

trajtohej dhe zgjidhej kjo problematikë, në të kundërtën në këtë drejtim do të jemi të gjithë të 

gjykuar. 
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Po ashtu edhe për drejtorin e Administratës, duke u bazuar në planin e punës së Kryetarit për vitin 

2023, kërkoj ri funksionalizimin e zyrave të vendit në fshatin Gjonaj dhe Romajë me orar të 

plotë dhe çdo ditë pune. Përndryshe Hasi dhe banorët e saj meritojnë më shumë. Ju faleminderit. 

 

Selman Sokolaj (LVV): Faleminderit, 

Për drejtorin e Kulturës z. Morina, me të marr mandatin ju e keni vizituar shtëpinë e kulturës në 

fshatin Romajë dhe me një pompozitet keni premtuar investime dhe rregullime, mirëpo po hyjmë 

në mandatin e dytë të qeverisjes dhe nuk po shohim diçka aty përpos me shumë xhama të tjera të 

thyera. Pyetje: a jeni interesuar, a e keni kuptuar se çfarë statusi ka dhe a jeni në rrugë të zgjidhjes 

së pari të statusit si objekt si e ka, e tani me këqyr me investu. 

Për drejtoreshën e arsimit, drejtoreshë siç e dini është në projekt ndërtimi i shkollës së re në fshatin 

Mazrek të Hasit – Pjetër Mazreku, ku ka shkuar procedurat e ndërtimit të kësaj shkolle? a ka nevojë 

për shpronësim për tu ndërtuar objekti dhe nëse po a keni filluar me procedurat e shpronësimit? 

Ndërsa për drejtoreshën e Shëndetësisë e kisha një pyetje, ndoshta Kryetari na jep një sqarim, 

banorët e Lubizhdës Hasit e kujtojnë fushatën tuaj në kohë të zgjedhjeve dhe ato videot 

promovuese për gjendjen e ambulancës familjare në Lubizhdës Hasit, me sa e dimë ne, nuk është 

që ka ndryshuar diçka prej se keni ardhur në pushtet, a e keni incizuar apo shikuar mirë situatën si 

është dhe a ka ndonjë plan që ajo ambulancë mu funksionaluzu dhe operacionalizu? Faleminderit. 

Haziz Hodaj (LDK): Faleminderit Kryesuese, kam një shqetësim të nivelit pak ma të madh, është 

fjala për rritjen e taksave të tatimit në pronë, unë nuk e di se çka po ndodhë në këtë Kosovën tonë, 

ministri i financave tha që është çështje e nivelit komunal në një deklaratë, por rritja në këtë kohë 

krize e tatimit në pronë 100% vërtet është një lak në qaf për të gjithë qytetarët. Nuk e di pse po 

çuditemi andaj kur njerëzit sytë i kanë veç në ambasada në kërkim vizash dhe me ik prej Kosovës 

sepse në një vend ku ka krizë, në një vend ku ka ngritje çmimesh e me u rritë edhe taksat nuk ka 

se si shpjegohet ndryshe veçse një lak në qafë që është vu në njërën anë e ngreh qeveria ndërsa në 

anën tjetër qeveria komunale dhe e shtrëngojnë sa më tepër qytetarin. Unë po i’a drejtoj drejtorit 

të Financave këtë pyetje, pak a shumë e di përgjigjen sepse ky thotë është kompetencë e nivelit 

qeveritar(rritja e vlerës, pronave) dhe si rezultat është rritja 100%, por është e pa justifikueshme 

prej çfarëdo niveli qoftë në këtë kohë krize.  

Karanfil Haxhillari (LVV): Faleminderit zv. kryesues, të dashur kolegë kuvendarë. Ashtu edhe 

siç jeni informuar përmes mediave të ndryshme, LVV ka organizuar konferencë për media ku i ka 

shpalosur të gjeturat në lidhje me konkursin për sekretar të shkollave. Përtej kësaj si anëtarë i 

Kuvendit të Komunës, kam kërkuar qasje në dokumente publike në lidhje me konkursin në fjalë, 

së fundmi keni proklamuar një raport ku qeveria juaj ka rrit transparencën, por paradoksale mbeten 

të dhënat e raporteve të tilla me qasjen e juaj në raport me kërkesat për qasje në dokumente publike. 

Pra, të nderuar qytetarë, qeveria e z.Totaj, nuk na ka ofruar qasje në dokumentet publike lidhur me 

konkursin në fjalë, kjo dëshmon edhe një herë që konkursi i tillë ka qenë kurdisje dhe manipulim, 

jo vetëm në rehatimin e militantëve të PDK-së, por edhe në zbatimin e marrëveshjeve politike me 

partitë që bashkë qeverisin me të, mjafton të lexohen emrat e kandidatëve të listuar të cilët janë 

‘më të mirët’ në këtë konkurs. Kryetar, a jeni në dijeni që keni tejkaluar autorizimet ligjore, kur 
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keni marr vendim për formimin e komisionit për zhvillimin e procedurave të rekrutimit dhe 

intervistimin e kandidatëve. A është veprim i qëllimshëm apo jeni vu në lajthitje nga ata që më së 

paku e përfaqësojnë shërbimin civil të Komunës. Një nga qëllimet primare të komisioneve 

funksionale të Kuvendit të Komunës mbetet mbikëqyrja e ekzekutivit të Komunës, po ashtu ky rol 

është edhe i kuvendarëve të Komunës, andaj nëse si anëtarë i Kuvendit nuk marr asnjë përgjigje 

nga qasja në dokumente zyrtare, çfarë mbetet për qytetarët të cilët do të kenë qasje në dokumente 

publike. Të nderuar qytetarë, si anëtarë i Kuvendit të Komunës, kam parashtruar kërkesa edhe tek 

institucione tjera ku edhe kam marrë përgjigje nga ana e tyre, dëshmitë dhe faktet na tregojnë që 

ky konkurs ka qenë i manipuluar dhe si i tillë duhet anuluar. Për të dëshmuar dhe argumentuar 

keqpërdorimet e kësaj qeverie lokale me konkursin e fundit për sekretarë shkollash, LVV besoj se 

sot do të del në komunikatë me të gjetura. Punësimet partiake dhe në favor të zbatimit të 

marrëveshjeve politike duhet të ndëshkohen, andaj argumentet që tani më i kemi siguruar nga ana 

e institucioneve tjera publike, do t’i procedojmë edhe me kallëzime penale. Kjo është çështja e 

parë të cilën e ngrita dhe si kryetar duhet të ndërmerrni.  

Pyetja e dytë për drejtoreshën e Arsimit – drejtoreshë cili komision do të realizoje rekrutimin e 

drejtorëve që është hapur konkursi, tani më për disa?  po ju pyes pasi para këtij raundi ka pasur 

ankesa që komisioni nuk i ka kuptuar kandidatët në intervistë për shkak të gjuhës. Ju faleminderit.  

Naxhije Memaj (LDK): E nderuara kryesuese, i nderuar kryetar, të nderuar të pranishëm. Para 

jush do të paraqes një problematikë që ka të bëjë me rrugën magjistrale Prizren-Korish, bëhet fjalë 

për një pjesë të rrugës e cila bllokohet nga të reshurat atmosferike, konkretisht një pjesë afër fshatit 

Lubuzhdë, ku me rastin e reshjeve kjo rrugë me të vërtetë e merr pamjen e lumit, bile vende-vende 

e merr pamjen e ndonjë liqeni, me këtë rast, vështirë të dallohet kjo rrugë gjatë qarkullimit, 

drejtuesit e mjeteve e humbin orientimin me tendencë edhe të daljes nga rruga. Krejt kjo ndodhë 

për shkak dëmtimit të brezit mbrojtës së rrugës ku organet kompetente nuk kanë ndërmarrë asgjë 

për mbrojtjen e brezit rrugor. E di që në radhë të parë, kjo është kompetencë e Ministrisë së 

Mjedisit e Infrastrukturës, por kjo nuk do të thotë që ne duhet të mbyllim sytë edhe pse nuk është 

kompetencë direkte e Komunës. Këtë dimër falë motit të butë që ende nuk ka ngrica të theksuara, 

për fat të mirë nuk ka ende ndonjë aksident me pasoja, por duhet pasur parasysh se që në rastin e 

parë kur do të shfaqen ngricat, nuk përjashtohet mundësia e aksidenteve të rënda, mos dashtë Zoti 

të jenë me fatalitet. Prandaj, me këtë rast kërkoj nga ju që urgjentisht të kërkoni nga Ministria e 

Infrastrukturës, që të merr masa sa më parë dhe ta rregullojë brezin mbrojtës të rrugës, sa nuk ka 

ndodhur ndonjë e keqe. Kam dhe një kërkesë të vogël, le të vendosen shenjat vertikale të 

komunikacionit në hyrjet dhe daljet në fshatin Lubizhdë dhe atë në pozicion adekuat siç e 

parashohin rregullat e komunikacionit. Ju faleminderit! 

Agim Muçaj (AAK): Përshëndetje kryesuese, përshëndetje ekzekutiv, anëtarë të kuvendit dhe 

media të nderuara. Gjatë këtij viti kalues, po sigurisht edhe gjatë këtyre ditëve të fundit, me është 

bërë një presion nga qytetarët e fshatit Lubizhdë të Qytetit, pra siç e dimë është një vendbanim 

shumë i madh, i drejtohem me një kërkesë drejtorisë së shërbimeve publike, që për rrugën kryesore, 

do të thotë është e shkatërruar që nga atëherë pasi që me kohë nuk ka qenë infrastruktura e 

rregulluar dhe kyqet nga ana e djathtë në të majtën për arsye të ndryshme të interesave të qytetarëve 

është e dëmtuar dhe e demoluar tërësisht kjo rrugë. Kërkojmë nga drejtoria e shërbimeve publike 

që për rrugën kryesore të fshatit Lubizhdë të intervenohet, të bëhet një ri tenderim apo ri asfaltim, 



Page 7 of 49 

 

mund të bluhet asfalti apo të riparohet dhe pjesa trotuarit edhe me kohë nuk ka qenë e rregulluar, 

mundësisht të merret parasysh si kërkesë e komunitetit të fshatit Lubizhdë. Faleminderit! 

Ertan Simitçi (YTHP): I nderuar Kryetar, Kryesuese, të nderuar drejtor, kuvendar, përfaqësues 

të mediave dhe të gjithë pjesëmarrës, uroj që mbledhje e sotshme e Kuvendit të jetë i dobishëm 

për qytetarët tanë, për komunën tonë. Unë kam një pyetje për Drejtorin e Kulturë, Rinis dhe Sportit 

z. Adem Morina. Unë këtë pyetje paraprakisht ja dorëzova edhe me shkrim që të jetë i përgatitur. 

Kam një pyetje lidhur me  Qendrën Kulturore në Prizren. Në cilën fazë të tenderimit është Qendra 

Kulturore-Rinore Turke në Prizren, cila firmë është fituese e tenderit apo a është anuluar tenderi 

dhe për realizimin e këtij projekti a ka ndonjë kërkesë zyrtare për  bashkëpunim nga ndonjë 

organizatë tjetër apo nga ministritë?  Kam një pyetje për Kryetarin dhe Kryesuesen!  

Në vitin 2022 ka pasur një kërkesë nga Grupi i Grave Kuvendare për mbështetje financiare dhe 

ndihmë për nënat që kanë lindur, kjo kërkesë është miratuar edhe nga kuvendi dhe më pas është 

thënë se kjo kërkesë është mirëpritur nga administrata dhe se do të mbështetet në buxhetin e vitit 

2023. Sa buxhet është ndarë për mbështetje financiare për nënat që kanë lindur, sa do të jetë shuma 

e mbështetjes financiare dhe kur do të fillojë procesi i aplikimit? Në të njëjtën mënyrë nga 

Drejtoresha e Shëndetësisë vet nuk qenka këtu , një mbështetje financiare prej rreth 300 € u është 

dhënë qytetarëve tanë të sëmurë me kancer nga drejtoria e shëndetësisë në të kaluarën, pra një herë 

në vit, por të gjithë e dimë që jeta është e shtrenjtë dhe pyetja ime është nëse kjo 300 € do të rriten 

këtë vit, pra a ka ndonjë punim lidhur me këtë në buxhet? Pyetja ime e fundit do të jetë për z. 

Luljeta Gutaj, drejtoreshës së arsimit, dhe këtë pyetje ia kam dërguar edhe me shkrim paraprakisht! 

Kur do të fillojnë aplikimet për programin e bursave për studentë në vitin 2023, sa studentë do të 

përfitojnë nga ky program bursash, a do të mund të përfitojnë studentët që studiojnë jashtë vendit, 

a ka ndonjë kuotë të veçantë për komunitetet si në të kaluarën, çfarë është buxheti total i programit 

të bursave dhe shuma e bursave për studentët sa është planifikuar të jetë? Faleminderit. 

Ertan Simitçi (YTHP): Sayın Başkan, Sayın Meclis Başkanı, değerli müdürler kurulu, değerli 

meclis üyeleri, basın mensupları ve bütün katılımcılar, bugünkü Meclisi toplantımız, tüm 

halkımıza, belediyemize hayırlı olsun.   

Benim Kültür Gençlik ve Spor Müdürü sn. Adem Morina’ya bir sorum olacak. Bu sorumu ben 

yazılı olarak da kendisine önceden bildirdim hazırlığı olması için. Prizren Kültür Merkezi ile ilgili 

bir sorum olacak. Prizren Türk Kültür Gençlik Merkezi ihale süreci hangi aşamadadır, ihale 

kazanan firma hangisidir ya da ihale iptal mı oldu ve bu projenin gerçekleşmesi konusunda 

herhangi bir diğer kurumlardan veya bakanlıklardan resmi bir talep ya da işbirliği talebi geldi 

mi? Sayın Meclis Başkanı ve Sayın Belediye Başkanına bir sorum olacak! 2022 yılında Meclis 

Kadın Grubu tarafından doğum yapan annelere maddi destek yardım konusunda bir talepleri 

vardı bu talep meclisten de onay aldı, daha sonra da Yönetimden de bu talebin olumlu 

karşılandığını ve 2023 yılı bütçesinde destekleneceği söylenmişti. Doğum yapan annelere yönelik 

maddi destek için ne kadar bütçe ayrıldı, maddi destek miktarı ne kadar olacak ve başvuru süreci 

ne zaman başlayacaktır? Aynı şekilde sağlık müdürlüğünden, burada yokmuş ama kanser 

hastalığına yakalanan vatandaşlarımıza eskiden yılda yaklaşık 300€ değerinde bir maddi destek 

yapılıyordu, yani yılda bir defaya mahsus olmak üzere ancak hayatın pahalılandığını hepimiz 

biliyoruz ve sorum şöyle olacak bu 300€ bu yıl arttırılacak mı, hani bütçede bu konuda bir çalışma 
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var mı? Son sorum eğitim müdürü Sayın Luljeta Gutaja olacak aynı şekilde bu sorumu da önceden 

ben kendisine yazılı olarak bildirdim! 2023 yılında öğrencilere yönelik burs programı başvuruları 

ne zaman başlayacak, bu burs programından kaç öğrenci yararlanacak, yurt dışında okuyan 

öğrenciler bu programdan faydalanabilecek mi, eskiden olduğu gibi topluluklara yönelik ayrı bir 

kontenjan var mı, burs programın toplam bütçesi tutarı ne kadardır ve öğrencilere yönelik burs 

ücreti ne kadar planlanmıştır? Teşekkür ederim. 

Petrit Hoxhaj (Lista Guxo): ): Faleminderit kryesuese, i nderuar kryetar, kolegë kuvendarë, 

drejtorë, shoqëri civile, media dhe ju qytetarë të respektuar që po na ndjekni nëpërmjet ekraneve  

televizive. Dua të ndërlidhem me kërkesën e Bajram Kastratit, unë para disa muaj kam kërkuar 

nga drejtoritë e shërbimeve publike ose të inspektoratit të bëhet një verifikim i kabllove sepse ka 

shumë kabllo të internetit apo të telefonit të cilat kompanitë kanë dështuar dhe kanë mbetur nëpër 

shtylla elektrike këto kabllo, normal që shkaktojnë edhe probleme ngarkese të këtyre shtylla të 

vjetërsuara. Ndërsa shqetësimi tjetër ka të bëjë me faqen e Komunës, ka fillu kjo faqe të bëhet faqe 

politike sepse në vend së të behet promovimi i punës që po bëhet në këtë Komunë, por më shumë 

bëhen kritika ndaj qeverisjes, e njëjta gjë është pas mbledhjes së Kuvendit, në këtë faqe më shumë 

postohen foto të asamblistëve të PDK-së, se sa edhe të pjesës tjetër të asamblesë, mirëpo kam një 

kërkesë që mos rastësisht administratori i kësaj faqe e mbanë edhe faqen e PDK-së edhe faqen e 

Komunës, sepse të njëjtat shkrime pothuajse vendosen në këtë faqe. Ndërsa i nderuar kryetar, kam 

një pyetje për juve? Keni premtuar për një performancë për drejtorët, kam qejf të dijë se kur do të 

jetë kjo performanca, sepse kjo performancë e drejtorëve e paraqet edhe të arriturat ose sukseset 

për vitin 2023 që do ti ketë kjo Komunë. Faleminderit! 

Bujar Hasani (PDK): Faleminderit, përshëndetje për të gjithë të pranishmit në sallë. Unë me thënë 

të drejtën nuk desha ta marr fjalën mirëpo me inkurajoj kolegu Haziz, i cili e ngriti çështjen e 

ngritjes së taksës apo tatimit në pronë. Mendimi im personal është që kjo nuk i ngarkon qytetaret 

sepse një qytetar i cili e ka një shtëpi 300m2 apo një lokal apo një vlerësim. Deri tash ka qenë një 

vlerësim qesharak të cilën unë personalisht e përkrahi sepse në qoftë se duhet të ndërtojmë dhe në 

qoftë se duhet të marrim pjesë në obligimet tona edhe ngritja e këtij tatimi mendoj që nuk qon 

peshë te këta qytetarë. Ngritja e tatimit në pronë, ata qytetarë të cilët nuk janë në gjendje me paguar 

edhe që kanë objekte të vogla s’besoj që edhe atyre ju ngritët tatimi, mirëpo po qojnë pluhur edhe 

peshë të gjithë ata qytetare të cilët kanë mundësi, kanë të gjitha mundësitë me i përmbushë kërkesat 

e veta, obligimet e veta. Sa i përket anës tjetër, Karanfili s’qenka këtu, për opozitën do ta kisha një 

sugjerim të cilët gjithë kohën po i bijnë telit punësimet partiake-punësimet partiake, po ne qoftë se 

flasim për punësimet partiake, mendoj që duhet të hiqet ky term nga të gjithë neve të pranishmit 

këtu, për arsye sepse besoj që Lëvizja Vetëvendosje po i prinë kësaj valles edhe më shumë, mund 

të flasë me raste më konkrete p.sh Visar Shehu sistemohet në Ministrinë e Financave, ish drejtor i 

administratës Osman Hajdari ka qenë në vendin e punës auditor, tani është sistemuar drejtor në 

administratën e Spitalit, kështu që, t’i lejmë këto jo vetëm sa për diskutime në televizion për 

punësime partiake. Angazhimi i opozitës le të jetë në ekzekutiv, në qoftë se ekzekutivi ka 

keqpërdorime, në qoftë se ekzekutivi nuk punon, nuk i përmbush obligimet, me gjithë dëshirë unë 

do t’i bashkëngjitesha këtyre iniciativave, ndërsa punësimet partiake do të kisha sugjeruar t’i 

heqim prej zhargonit- fjalorit sepse punësimet partiake sigurisht ata që vijnë në pushtet edhe e 

shfrytëzojnë të drejtën e atyre që mendojnë që i plotësojnë kushtet më të mira edhe mendojnë që 

janë kandidatë më të mirë. Faleminderit në fjalë. 
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Shukri Quni (NISMA): Faleminderit, përshëndetje kryetar, kolegë kuvendarë, përshëndetje të 

pranishëm. Unë e kam ngritë një çështje për drejtoreshën e arsimit, është fjala për shkollën fillore 

në Gorozhup, ka qenë një kërkesë dhe një ngritje e këtij problemi këtu në asamble, që dritaret t’i 

ndërrohen kësaj shkolle sepse janë të dëmtuara dhe shiu dhe i ftohti është duke hyrë nëpër klasa, 

që i ka dëmtuar tani edhe klasat d.m.th shkoj edhe e 2022 dhe kjo kërkesë nuk u realizua. Drejtori 

i shërbimeve publike, kemi biseduar edhe në drejtori për çështjen e ndriçimit në fshatin Nashec, 

aty ka fillu ndriçimi dhe janë vendos në disa lagje, tani kanë ardhë i kanë hek edhe llambat po edhe 

kabllot por në dy lagje jo nuk i kanë hek, pikërisht lagjen time si kanë hek, çfarë është problemi 

këtu tash? A është problemi me ardhë njerëzit me u anku tek unë që ti ke dritë e në tjerët s’kemi, 

edhe pse janë hek ato që janë vendos kabllot edhe llambat nëpër fshat? Edhe një kërkesë është prej 

fshatit Gorozhup, kanë bërë në fakt ata me shkrim por me ngritë si çështje për disa rrugica për 

shtruarjen me kupëza në fshatin Gorozhup. Faleminderit! 

Islam Thaqi (LVV): Përshëndetje e nderuara kryesuese, kryetar, ekzekutiv, kolegë kuvendarë. 

Pyetja ime e parë është për drejtorin e shërbimeve publike. Drejtor, ne ende nuk i kemi publikuar 

pëlqimet që i lëshon drejtoria e shërbimeve publike ndaj operatorëve ekonomik, apo thjeshtë ndaj 

investitorëve të ndërtimit t banesave afaristo-biznesore, bëhet fjalë për pëlqimet që i jepni për 

shfrytëzimin e rrugëve apo trotuareve, a ka investitorë që më shumë se një vit e shfrytëzojnë këtë 

të drejtë, mirëpo ne nuk kemi njoftim për sa kohe i kanë marrur pëlqimet edhe në çfarë mase, do 

të thotë janë disa rrugë që në të vërtetë krijojnë pamundësi lëvizje të qytetarëve në ato rrugë, e mos 

të flas për sigurinë e këmbësorëve ku i është dhënë në shfrytëzim hapësira e trotuareve. Pyetja e 

dytë po ashtu është për ju zotëri drejtor, bëhet fjalë për punimet në rrugën Nora Kelmendi dhe 

Rugova në lagjen Tusuz, aty vizualisht nuk janë të përfunduara punimet për shkak se edhe ndriçimi 

publik nuk ka përfundu, shtyllat janë të vendosura edhe një pjesë e trotuareve ende nuk kanë 

përfunduar. Pyetja e tretë, po i drejtohem Kryetarit Komunës, i nderuari Kryetar ka kaluar më 

shumë se një vit nga kur e keni ndërprerë kontratën e shujtës për fëmijët, kontratën për kifle, kur 

e keni ndërprerë këtë kontratë na keni thënë që arsyeja ka qenë që çmimi shumë i lartë i kontraktuar 

edhe se gjithqysh do ta shqyrtoni mundësinë që gjate vitit shkollor 2022-2023 të kthehet si shërbim 

ndaj qytetarëve, mirëpo një gjë e tillë nuk ndodhi pavarësisht që kemi hy në vitin tjetër shkollor. 

Kryetar, në pyetjen drejtuar juve, në seancën e muajit mars të vitit 2022, po ashtu jam interesuar 

edhe për çështjen e furnizimit me pako ushqimore të familjeve skamnore, qysh atëherë ju pata 

prenzatu se, Komuna e Prizrenit i ka realisht në skemën e vet afërsisht 800 familje dhe se ky vit 

që lamë pas, madje edhe këtë vit shumica e familjeve skamnore janë rënduar më shumë për shkak 

se nuk kanë rritje të asistencës sociale dhe kam kërkuar nga ju që të vazhdoni një praktikë nga 

qeverisja e kaluar që të mbështeten me gjëra elementare në furnizim këto familje, mirëpo kjo nuk 

ndodhi gjatë vitit 2022. Kryetar kam edhe një çështje që po mendoj është më e rëndësishme se 

gjitha këtyre që fola deri tash, është një projekt i filluar ne vitin 2016-2017 nga partiakët e juaj të 

tanishëm, nga ish pushteti i qeverisjes Ramadan Muja, dorën në zemër bëhet fjalë për banimin 

social, qeverisja e Ramadan Mujës në dy projektet e para ka qenë jashtëzakonisht shumë 

suksesshme, mirëpo pastaj në projektin e hartuar në vitin 2016-2017, është nis një projekt 

jashtëzakonisht shumë i madh në lagjen Petrovë, e gjë që pastaj në vitin 2017 ende pa përfundu 

ato banesa, janë shpërndarë çelësat për një numër të madh të familjeve aty, kryesisht kemi t bëjmë 

me familje dëshmori, invalidëve të luftës, veteran edhe disa familje që janë raste sociale. Ai 
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projekt, realisht ka bajtur vështirësi të veta, aty qeverisja e kaluar ka arrit të përfundojë kullën 1 

dhe 2, ndërsa në kullën 3 dhe 4 janë shkëput kontratat për shkak të papërgjegjësisë së operatorëve 

ekonomik. Është prit nga ju se keni pas kodin buxhetor që të fillojnë procedurat e reja të tenderimit 

për vazhdimin dhe përfundimin e punimeve, ngase aty presin 30 familje që t’i shfrytëzojnë ato 

banesa, madje ka disa familjarë që kanë ndërruar jetë, në ndërkohë se kanë kaluar 7 vite nga data 

kur janë dhënë çelësat e banesat s’kanë qenë në ndërtim. Për mua është shqetësuese ngase në takim 

me drejtorin e tanishëm të mirëqenies sociale unë u njoftova se kodi buxhetor për këtë vit nga 

buxheti vitit 2023 për banim social është larguar, në qoftë se ka ndodhur një gjë e tillë unë po 

mendoj se është shumë keq, për shkak se familjarët shumë shpejtë do ta kërkojnë këtë të drejtë që 

ne i’a kemi dhënë së pari si Kuvend, pastaj edhe si Kryetar do ta kërkojnë nga ju, kaq kisha ju 

faleminderit. 

Tajar Susuri (LVV): Faleminderit kryesuese, përshëndetje për të gjithë, përshëndetje për 

kryetarin Totaj. Unë kam një pyetje dhe kërkesë për Kryetarin. Kryetar, më lejoni të parashtroj 

pyetje dhe kërkesë për ju, pasi kjo kërkesë mund t’i përfshij disa drejtori, për shkak të kohës po e 

përmbledhi në një. E di që Komuna ka kufizime buxhetore, por vitin 2022 po e mbyllni me suficit, 

për shumë arsye ka qenë e mundur të investohet në objekte shkollore si në Vërmicë, Dobrusht, 

Shkozë, Vlajshnë, Poslisht dhe Zhur, në infrastrukturë përcjellëse të tyre, por tani kaloi edhe ky 

vit. Për vitin 2023 kërkoj nga ju si kryetar të realizoni investime në infrastrukturën përcjellëse të 

këtyre objekte shkollore : Vërmicë (oborri i shkollës dhe ndriçimi), Shkozë (rrethoja e shkollës, 

fusha e shkollës dhe ndriçimi), Dobrusht (oborri i shkollës dhe ndriçimi), Poslisht (rrethoja e 

shkollës dhe ndriçimi), Vlajshnë (rrethoja e shkollës, ndriçimi dhe muri mbrojtës në pjesën e 

përparme të shkollës) si dhe Kobajë (fusha e sportit dhe rrethoja). Godinat e këtyre shkollave janë 

të reja, të ndërtuara viteve të kaluara, por i’u mungon infrastruktura përcjellëse të cituara më lartë. 

Për shkollën në Zhur, është planifikuar në vitin 2014 të ketë një investim të konsiderueshëm, kërkoj 

që kjo të realizohet, mos të mbartet nga viti në vit. Kjo shkollë ka nevojë për ndërhyrje të 

tërësishme, jo se nuk ka pasur ndërhyrje të tilla, por në pjesën e godinës shkollore është shumë e 

vjetër, që daton nga viti 1965, dhe kuptohet se është material ndërtimor i dobët, në këtë intervenim 

duhet planifikuar rregullimi i kulmit të kësaj godine shkollore, vendosja e një pllake betoni 

dyshemesë, ndërrimi i dyerve dhe dritareve të rrjetit shpërndarës dhe nxehjes qendrore, 

intervenime të tjera, kjo shkollë është një ndër shkollat më të mëdha dhe është e domosdoshme për 

t’u bërë një investim i tillë. Kërkoj nga ju kryetar, që këtë kërkesë ta trajtoni me prioritet, si 

kuvendar jam i gatshëm me ju mbështetë në këtë drejtim, nëse e keni të nevojshme mbështetjen 

time. I nderuar Kryetar Totaj, planin e punës të kryetarit për vitin 2023 e lexova me kujdes, të them 

të drejtën aty pash shumë projekte të cilat ishin të planifikuara të zhvillohen në vitin 2023, por nuk 

kishte ndonjë specifikim direkt sidomos në disa drejtori, nuk po e them me emra sepse drejtor të 

caktuar po kanë hatër mbetje, nuk jam i interesuar të krijoj debate të kota, kush e lexon këtë 

dokument e dallon një gjë të tillë, ajo që mua më duket jo në rregull në këtë plan është fakti se 

këtij dokumenti i mungon shuma totale e projekteve të planifikuara. Pra të gjitha këto projekte të 

planifikuara për vitin 2023, kanë koston çmimin, sepse aty ka projekte me shumat të cilat e kalojnë 

buxhetin e komunal. Në faqen 12 të këtij dokumenti, keni shkruar se në Zhur janë planifikuar 

investime në rehabilitim të infrastrukturës (rrugë, kanalizimit, ujësjellës). Kjo është e mirë, në 

rregull vërtet Zhuri si vendbanim i madh ka nevojë të vazhdueshme për këto investime por çfarë 

do të ndodhë me premtimin tuaj për finalizimin e shtëpisë së kulturës e cila ka filluar që nga viti 
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2010. Janë shpenzuar mbi 1 milion euro, veç të lutem mos më thuaj që është në proces gjyqësor, 

se kur e keni premtuar përfundimin e këtij projekti e keni ditur që është në proces gjyqësor. 

Kryetar, procesi gjyqësor nuk është pengesë për vazhdimin e punimeve, ai po zgjatet dhe 

stërzgjatet, ky projekt duhet të përmbyllet, andaj kërkoj që ta trajtoni me prioritet maksimal. 

Planifikimi buxhetor për vitin 2023, në shumën prej 5 mijë euro për këtë projekt kapital është 

mjerim, njëjtë edhe për vitin 2024, vlera e prezantuar në buxhet është 10 mijë euro. Për fund kur 

do të përfundoj ky projekt? Faleminderit!     

Sevil Kazaz ( e pavarur): I nderuar Kryetar i Komunës, Kryesuese e Kuvendit, Zëvendës 

Kryesues, të nderuar drejtor, kuvendar, përfaqësues të mediave ju përshëndes të gjithëve.  

Fillimisht, dua ta filloj fjalën time duke uruar Natën e madhe të gjithë myslimanëve. Me keq ardhje 

mësuam që në vitin 2022 nga ana e Zyrës për Komunitete nuk janë realizuar projektet e renovimit 

të kulmit, shpërndarje të druve dhe materialet për ndërtim të shtëpive. Unë propozojë që në këtë 

vit për Zyrën e Komuniteteve me qëllim të kompensimit të vitit që shkojë buxheti i tyre të 

dyfishohet! Drejtorisë së inspektorateve, para disa muajsh kisha një kërkesë. Në Ralin tabela e 

Junus Emres po dëmtohet disa herë, nuk dihet nga ana e kujt (këtu ka ndërprerje të fjalimit janë 

përzier kanalet )…. Pra mësuam se është anuluar, zotëri Ertan parashtroj pyetje unë nuk do shtroj 

pyetje por dëshiroj të bëjë një kritik ngase si përfaqësues të komunitetit turk gjatë votimit të 

buxhetit të 2023 patëm kërkuar nga Kryetari i Komunës që kjo shumë e ndarë për projektin e 

Qendrës Kulturore Turke prej 10.000€ të rritet, pasi që të gjithë e dinim se nuk do mjaftonte, 

mirëpo Kryetari i Komunës na patë thënë se do e rregullojmë. Tani duam që këtë përgjegjësi të ja 

japim atij dhe që ky problem të zgjidhet sa më parë! Kam një kërkesë për Drejtorin e Shërbimeve 

Publike! Në Qylhan rruga “Rexhep Krasniqi” në çdo metër të kësaj rruge për fat të keq ka gropa, 

kërkojë që sam ë parë kjo të rregullohet ndoshta ekziston edhe ndonjë projekt për të cilin ne nuk 

kemi njohuri, gjithashtu në rrugën “Besim Telaku” mësuam që për rregullimin e kësaj rruge janë 

kryer 3 pjesë të pagesës, më intereson të dëgjojë nga drejtori çfarë do na thotë për këtë rrugë pasi 

që kemi marrë shumë pyetje, shumë kritika nga qytetarët për rrugën “Besim Telaku”. Dhe e fundit, 

kam pas kërkesë për vendosjen e ulëseve  për qytetarët që presin në stacionet e autobusëve në 

Jaglenicë, me siguri edhe juve ju kujtohet mirëpo nuk kanë asnjë përparim lidhur me këtë çështje 

këtë pyetje dua të përsërisë?  I nderuar Kryetar, disa dit më parë keni publikuar në rrjetet sociale 

se keni bërë një marrëveshje për projektin e teleferikut. Si ish Drejtoresh e Turizmit dhe e 

Zhvillimit Ekonomik dëshiroj t'ju bëj të ditur edhe një herë se kemi bërë shumë përpjekje për 

studimin e fizibilitetit për këtë projekt. Veçanërisht, ne e kemi sjellë këtu drejtorin e teleferikut të 

Bursa-së nga Turqia për të bërë analizë si ekspert dhe e kemi kuptuar që ky projekt mund të 

realizohej vetëm me mbështetje ndërkombëtare dhe në tender mund të marrin pjesë kompanitë 

vetëm nga jashtë Kosova dhe se duhet krijuar një staf ekspert dhe një buxhet shtesë për 

mirëmbajtjen dhe menaxhimin e teleferikut. Prandaj, siç e kuptoni nga sa thashë, projekti i 

teleferikut nuk mund të realizohet vetëm duke shpërndarë një foto të marrë nga udhëheqja e kaluar 

dhe duke nënshkruar marrëveshje dypalëshe ose trepalëshe. Për këtë duhet bërë shumë punë, nuk 

e di a ju mjafton ky mandat, por nuk besoja!. Dëshiroj t'i bëj një pyetje Drejtorisë së Shërbimeve 

Sociale. Do të doja të pyesja se sa është buxheti për materialet e ndërtimor, riparimet e çatisë dhe 

për dru dhe se nga komunitetet sa pjesëtarë përfitojnë numerikisht nga ky buxhet?. Së fundi, jemi 

duke parë në rrjete sociale të kryetarit se është duke bërë shumë marrëveshje kombëtare dhe 

ndërkombëtare. Duke pasur parasysh se janë afër 10 milionë buxhet të pashpenzuar nga viti 2022, 



Page 12 of 49 

 

dua ta informoj se këto marrëveshje duhet të shtohen më shumë dhe të transferojë buxhetin tek 

ekspertët sepse kjo udhëheqje nuk mund ta menaxhojë vetë buxhetin komunal!. Faleminderit që 

më dëgjuat.  

Sevil Kazaz ( e pavarur): Sayın Belediye Başkanı, Meclis Başkanı, Meclis Başkan Yardımcısı, 

Müdürlerimiz, meclis üyelerimiz, medya mensuplarımız, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle 

tüm Müslüman âleminin Regaip Kandilini kutlayarak sözüme başlamak istiyorum. Topluluklar 

ofisinin 2022 yılında topluluklara çatı onarımı, odun dağıtımı,  ev inşası malzemeleri projelerinin 

gerçekleşmediğini üzülerek öğrenmiş durumdayız. Benim önerim bu yıl topluluklar ofisi için geçen 

senenin telafisi amacıyla bütçesinin iki katına çıkartılmasıdır! Müfettişlik Müdürlüğüne, birkaç ay 

öncesinde de talebimi dile getirmiştim. Ralin’deki Yunus Emre tabelası birkaç sefer karalanıyor, 

kimler tarafından (burada konuşma bölünmüş, anlaşılmıyor)…. Yani iptal edildiğini öğrendik, 

Ertan bey soru yöneltti ben soru değil eleştiri yöneltmek istiyorum çünkü Türk toplumu temsilcileri 

olarak 2023 bütçesinin oylarken Belediye Başkanımıza bu 10,000€ Türk Kültür Merkezi projesine 

ayrılan bütçenin arttırılmasını talep etmiştik, yeterli olmadığını hepimiz biliyorduk, ancak 

Belediye Başkanı bunu halledeceğimizi söylemişti. Şimdi bu sorumluluğu kendisine vermek 

istiyoruz ve bu sorunu bir an önce halletmesi gerektiğini düşünüyoruz! Kamu Hizmetleri 

Müdürüne talebim olacak! Çülhan’daki “Rexhep Krasniqi” yolunun her metresinde çukurlar var 

maalesef, bunun biran önce onarılmasını talep ediyorum belki bizim bilmediğimiz hali hazırda bir 

proje vardır bunun için, ayrıca “Besim Telaku” yolunun ihalesinin 3 kısım ödeme yapılmış 

olduğunu öğrendik bu proje için müdürün ne diyeceğini merak ediyorum çünkü halkımızdan 

“Besim Telaku” yoluyla ilgili çok fazla soru aldık, eleştiri aldık. Son olarak Jaglenica’daki otobüs 

istasyonlarına bekleyen vatandaşlar için bant yerleştirilmesi talebim olmuştu kendisi de 

hatırlardır büyük bir ihtimal ancak hala bu konuda bir gelişme yok bunu da kendisine tekrar 

sormak istiyorum? Sayın Başkan geçtiğimiz günlerde teleferik projesini sosyal medyadan anlaşma 

yaptığınızı yayınladınız. Eski Turizm ve Ekonomi Kalkınma Müdürü olarak bu proje için fizibilite 

çalışması için çok fazla emek harcadığımızı bir kez daha bildirmek istiyorum, özellikle Bursa 

teleferik müdürünü Türkiye’den buraya uzman olarak analiz yapması için getirttik ve bu projenin 

ancak uluslararası destek ile yapılabileceğini ve ihaleye katılabilecek çok az sayıda ve Kosova 

değil, Kosova’nın dışında şirketlerin ancak bu projeyi yapabileceğini ayrıca teleferik bakımı, 

yönetimi için uzman bir kadronun ve ek bir bütçenin oluşturulması gerektiğini anlamıştık. 

Dolayısıyla bu söylediklerimden de anlayacağınız üzere teleferik projesi sadece eski yönetimden 

alınan bir fotoğraf paylaşılması ve ikili üçlü anlaşmalara imza atılmasıyla gerçekleştirilemez. 

Bunun için çok daha fazla çalışma yapılması gerekiyor bu dönem sizin için yeterli mi onu da 

bilemiyorum, zannetmiyorum! Sosyal Hizmetlere Müdürlüğüne bir soru yöneltmek istiyorum. 

Topluluklara ayrılan inşaat malzemesi, çatı onarımı ve odun bütçesinin ne kadar olduğunu ve 

sayısal olarak ne kadar topluluk üyesinin ne kadar bu bütçeden yararlandığını sormak istiyorum? 

Son olarak Belediye Başkanımızın birçok ulusal ve uluslararası anlaşmalar yaptığını sosyal 

medyadan takip ediyoruz, 2022 yılı harcanmayan 10 milyona yakın bütçenin olduğunu düşünürsek 

bu anlaşmaların daha fazla arttırılması, bütçeyi uzmanlara aktarması gerektiğini çünkü bu 

yönetimin kendi başına belediye bütçesinin yönetemediğini kendisine bildirmek istiyorum! Beni 

dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. 
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Brikena Karavidaj (LDK): Faleminderit kryesuese, kryetar, nënkryetar dhe të gjithë të 

pranishëm. Pas disa kërkesave që më janë adresuar nga qytetarët më është kërkuar që të keni 

parasysh vendosja e binave e cila bëhet në sheshin shatërvan për shkak të festave të ndryshme në 

qytetin e Prizrenit, të mos qëndrojnë me javë të tëra, por kjo të merret seriozisht që pas përfundimit 

të aktivitetit ato të largohen menjëherë, sepse kemi shumë biznese që janë të bllokuara shkaku i 

tyre dhe si pasojë atë biznese nuk kanë qarkullim fare. Dhe pasi që jemi në këtë pikë, kërkoj sqarim 

se si është shpenzuar shuma e cila ndau Komuna e Prizrenit këtë vit për dekorimin e qytetit, si 

është e mundur që dallimi nga viti 2021 të jetë 26.000 euro, shumë mjaftë e madhe kjo e cila krijoi 

një diferencë të vogël në dekorime nga viti i kaluar. Kërkesa tjetër është për drejtorinë e 

shërbimeve publike, kërkoj që t’i drejtoheni policisë së trafikut që në 3 pikat më të frekuentuara 

në Prizren të caktojë polic trafiku, sepse po krijohen pritje të mëdha në trafik, sidomos gjatë 

vikendit. Këto 3 pika mendoj që janë: rrethi Hib-Petrol tek ABI-Çarshia, tek Bellona ish Teb kthesa 

për në rr. Tirana dhe në aksin rrugor Prizren-Lubizhdë sidomos në ditën e mërkurë që është ditë 

tregu, kjo rrugë është e stërngarkuar gjatë gjithë ditës. Faleminderit! 

Admir Aljijli (SDU): E nderuara kryesuese, i nderuar kryetar, të nderuar të pranishëm. Unë kam 

një pyetje për drejtorinë e shërbimeve publike. I nderuar drejtor, ku ka njerëz ka edhe probleme, 

por për fjala është për murin mbrojtës në fshatin Grenqarë, jeni të njoftuar me këtë problematikën, 

do të gjendet mënyra që të përfundon ai murri, por në pyetje është papërgjegjësia juaj. Këtu është 

e rrezikuar siguria e 250 fëmijëve. Është i njoftuar edhe drejtoria e inspektoratit, gjithashtu edhe 

drejtoria e emergjencës, si mundet një firmë ndërtimore të ndërton diçka pa e siguruar terrenin, a 

mundemi te gjejmë zgjedhje, më njoftoi drejtori që do të anulon mësimin. Kërkoj zgjedhje nga 

jush. Faleminderit. 

Shaqir Totaj (Kryetar i Komunës): Faleminderit, fillimisht i përshëndes të gjithë asambleistët, 

ata që janë këtu dhe ata që nuk janë, i uroj një vit të suksesshëm dhe të mbarë dhe me i falënderu 

për kontributin e tyre që po e japin. Këtu i kemi disa pyetje, por mu duk më interesant atë që e tha 

asambleisti Selmani, kështu që po dua me përshëndet dhe me falënderu për një energji pozitive 

për një fillim të mbarë të vitit, se tha që është mandati i dytë por është viti i dytë i mandatit të parë, 

mandati i dytë vjen pa vesvese.  Po vazhdojmë me disa përgjigje të cilat i adresuat tek unë: 

-Sa i përket të dhënave për personat me aftësi të kufizuara? Informacionet që i kam unë, 4 persona 

të punësuar i kemi nga kjo kategori dhe në përpjesëtim me numrin e përgjithshëm të të punësuarve 

jemi afër që ta plotësojmë kriterin, ndërsa sa i përket punës, aftësimit, krijimit të hapësirës etj, 

gjithmonë ka mundësi më të mira dhe do të mundohemi të japim kontributin tonë, sa për informim 

vitin e kaluar kemi bërë investimin për renovimin e objekteve të shoqatës Sindromi Down, por 

gjithmonë ka nevojë me u bë më shumë, por ne nuk është që s’kemi bë asgjë.  

-Te çështja e tatimit në pronë: çdo sistem tatimor i ka 3 karakteristika themelore, me qenë i 

balancuar, gjithëpërfshirës dhe i zbatueshëm, në këtë rast normat tatimore i cakton Komuna – 

Kuvendi dhe normën të cilën e kemi aktualisht është më e ulëta edhe me dashtë me ul atë normë 

nuk do të mundemi, kurse në anën tjetër është obligim ligjor i Ministrisë me bë vlerësimin e 

pronave, vlerësimin e çmimit të pronave dhe kjo është bë në mënyrë të një anshme nga ana e 

ministrisë pa e kërkuar pëlqimin apo opinionin e Komunave. Prandaj kur të rritet çmimi, norma e 

njëjtë kur të aplikohet në çmimin e rritur, del vlera më e madhe e tatimit. Arsyetimin të cilin e jep 
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Qeveria thotë që këto mjete shkojnë në buxhet të Komunës, mirëpo problemet që lindin në inkasim 

për shkak të rritjes së vlerës së tatimit, në proporcion me gjendjen ekonomike të cilën e kemi dhe 

në proporcion me rritjen e vazhdueshme të çmimeve dhe zvogëlimin e vazhdueshëm të të 

ardhurave, sidomos të atyre që punojnë në sektor publik sepse ne akoma nuk e dimë se sa do t’i 

kemi rrogat muajin tjetër, mendoj që ka qenë veprim i një anshëm i Qeverisë edhe sikur të kishte 

bashkëpunuar me Komuna, ndoshta do të kishim mundur të gjejmë një marrëveshje dhe ndoshta 

ne ishim pajtuar me një rritje, por jo qe kaq të madhe sepse 100% është me të vërtetë shumë, 

sidomos është parasysh fakti se e kemi pasur një vit me rritje të madhe të çmimeve. 

-Te çështja e transparencës Karanfil, është vlerësim i KDI. KDI ka vlerësuar që Komuna e 

Prizrenit, në krahasim me vitin 2021 kur ka qenë në pushtet kryetari Haskuka nga pozita 19 ka dal 

në pozitën e 3., d.m.th është një rritje e transparencës. Plotësisht ke të drejtë me kërku qasje në 

dokumente zyrtare dhe nëse ka pasur ngecje në këtë aspekt, do të interesohna për me pas qasje në 

dokumente zyrtare, ti po i thua dokumente publike por ato nuk janë dokumente publike, janë 

zyrtare por janë të hapura për publikun. Ndërsa tek çështja e punësimeve i vetmi kriter i cili nuk 

respektohet, unë jam i gatshëm me intervenu. Është kriteri i respektimit të kërkesave ligjore si dhe 

të kualifikimeve profesionale. Në qoftë se ka dëshmi që këtu ka shkelje, atëherë unë jap 

maksimumin që me marrë me këtë çështje. Këto kualifikimet e tjera, mendoj që nuk i’a vlen as me 

i përmend. 

-Te faqja zyrtare e Komunës në facebook u cek si faqja e PDK, unë nuk e mbaj as njërën as tjetrën, 

mirëpo po e marr si kërkesë me vend sepse duhet të ketë një dallim aty, por në anën tjetër jo 

rastësisht unë si anëtar i PDK-s jam në pushtet, kështu që shumë gjëra ndërlidhen, por megjithatë 

duhet me pas një dallim se çështja e faqes Komunës dhe times personale duhet të ketë dallim, nuk 

e kam vërejtur se ka pasur ndonjë dallim të madh, por duhet kujdesur që të jemi më preciz në këtë 

aspekt. 

-Te performanca e drejtorëve nuk është obligim ligjor me shpalos para jush, por kushdo që ka 

interes, privatisht mundet me ardhë tek unë dhe unë do t’iu tregoj se çfarëdo që ju intereson. 

-Plani i punës së kryetarit të Komunës, duhet të jetë në korrelacion me buxhetin e vitit 2023, mirëpo 

mos e përjashtoni mundësinë që mund të kemi financim të ndonjë projekti nga burime të tjera e jo 

vetëm nga buxheti i Komunës, sepse kemi premtime të asaj natyre. Kështu që plani mundet me dal 

me shuma më të mëdha se sa buxheti i miratuar.   

-Për koncertin e vitit të ri që po kërkohet me i hek binat në shatërvan, më herët ose më vonë, 

mendoj që është e rëndësishme me theksu se një koncert i Vitit të Ri për herë të parë është mbajtur 

sivjet dhe është mirëpritur nga një shumicë e qytetarëve si një praktik e mirë, natyrisht se kur të ka 

koncert vendosen binat dhe binat nuk janë miniaturë që mund të hiqen brenda 2-3 ore dhe mendoj 

se nuk ka pasur ndonjë vonesë të tepërt që ia vlen me u shqetësu. Edhe te dekorimi i qytetit është 

normale me hargju pak ma shumë për shkak se çmimet janë rritur, nuk kanë qenë çmimet e njëjta 

si vitin e kaluar. 

-U përmend teleferiku edhe mundësit të ndryshme qysh me u realizu ai projekt dhe qysh me u 

menagju. Ju e keni pa prej mjeteve të informimit se ne veç e kemi nënshkru një marrëveshje me 

agjensionin qeveritar Zvicrran Swiss-Kontakt që e ka për obligim me kriju projektin detal 
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implementues dhe me Ministrinë, që duhet me falënderu Ministrin për gatishmërinë e tij dhe po 

besoj që ministri ka me i siguru ato mjete dhe pastaj pasi të kryhet implementimi i këtij projekti 

do të kemi temën tjetër se qysh me menaxhu. Mirëpo ne kemi edhe plan B, në çoftë se ndodh 

ndonjë mosmarrëveshje, të kalojmë në investitor privat si plan B. Mënyra e implementimit dhe 

realizimit do të merrem kur t’i vijë koha. Për pyetje të tjera shumica ndërlidhen edhe me drejtorët 

dhe drejtorët i kanë informacionet më të hollësishme, po e kaloj fjalën tek drejtorët dhe juve ju 

falënderoj për vëmendje. 

Kujtim Gashi (Nënkryetar i Komunës): Faleminderit kryesuese, të nderuar anëtarë të kuvendit. 

Ok, do të jem shumë i shkurtër në pyetjen e Ertanit sa i përket pagesës për nënat lehona. Po është 

e planifikuar për vitin 2023, kosto e përafërt e financimit vjetor do të jetë rreth 600.000 euro por 

kjo natyrisht varion edhe në bazë të numrit të lindjes duke marrë për bazë vitin paraprak 

përafërsisht aty diku sillet edhe sigurisht që procedura e thirrjes publike do të ndodhë ditët në 

vazhdim. 

Adem Morina (Drejtor DRKS): Faleminderit kryesuese, i nderuar kryetar, nënkryetar, kolegë 

dhe gjithë ju asambleistë të pranishëm, media dhe qytetarë të Prizrenit. 

Do t’iu përgjigjem pyetjeve të parashtruara nga Kuvendarët sipas radhës: Po i përgjigjem pyetjes 

së Ertanit dhe Sevilit në lidhje me qendrën kulturore Turke, realisht kjo qendër ka kaluar në 

tenderim, mirëpo për arsye procedurale nuk i kanë plotësuar kushtet operatorët ekonomik, ky 

tenderim është anuluar dhe pritet të rishpallet shumë shpejt dhe buxheti është i planifikuar diku 

55.000 euro/2023 mirëpo projekti i cili e planifikon total koston deri në përfundim të projektit 

është diku 1.550.000 euro dhe është e pamundur që me buxhetin e Komunës me u realizu ky 

projekt dhe Sevili e din që po e presim një takim shumë shpejt me Ministrinë (MPL) dhe me 

deputetët që kemi diskutu që të bëjmë një zgjidhje dhe një marrëveshje memorandumi. 

Sa i përket pyetjes së Selman Sokolaj, në lidhje me se çfarë statusi ka shtëpia e kulturës apo qendra 

sportive në Romajë, ajo i ka dy statuse shërben edhe si qendër kulturore edhe qendër sportive. Në 

vitin 2022 nga afër i kam parë se në çfarë gjendje është dhe planifikojmë që jo vetëm ajo, por edhe 

fusha sportive në Romaj që është te shkolla, të rregullohet ajo fushë, të bëhet me tartan për 

aktivitete edhe të nxënësve edhe të komunitetit, po ashtu edhe shtëpia e kulturës të kryej dy 

funksione edhe shtëpi e kulturës edhe qendër sportive e brendshme. 

Pytja tjetër ka të bëjë me z.Susuri i cili tha se në çfarë faze gjendet shtëpia e kulturës në fshatin 

Zhur. Më 23 shkurt të vitit 2022 kam qenë aty dhe nga afër e kemi përcjellë se çfarë është mbet 

aty dhe kemi kërkuar nga gjykata se në çfarë faze gjendet dhe pse nuk mund të fillojmë me 

investime dhe ata kanë pru një përgjigje se është në ekspertizë dhe nuk mund të bëjmë asnjë lëvizje 

pa ardhë një vendim përfundimtar nga gjykata. Megjithatë duke marrë parasysh se mund të bëhet 

ndonjë debllokim i saj, ne kemi ndarë një kod buxhetor të paktën sa me qëndru kodi buxhetor dhe 

po sa ta marrim një vendim nga gjykata ne do të arrijmë edhe finalizimin shtëpisë së kulturës në 

Zhur. Faleminderit! 

Çelë Lamaj (Drejtor DSHP): Faleminderit kryesuese, i nderuar kryetar, kuvendarë, media dhe 

qytetarë të Prizrenit, edhe pse nuk është Bajrami këtu, këtë përgjigje do e jap edhe për qytetarë. 
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-Me KEDS kemi pasur disa takime, normalisht që një presion dhe peticion i tillë i asamblesë do i 

bënte mirë që sinqerisht rrjeti në qytet është ngarkuar aq shumë sa është bë një merimangë e tërë, 

së paku është kërkuar që qendra e qytetit dhe rrugët kryesore që sa më shpejtë të intervenohet. Ne 

si DSHP kemi filluar kontaktet me operatorë të internetit dhe në bashkëpunim me dhe drejtorinë e 

Inspektorateve i ’u kemi sugjeruar që shumë shpejtë, me një afat të caktuar që deri sa ekziston një 

infrastrukturë nëntokësore për vendosjen e kabllove ata duhet t’i lirojnë këto shtylla prej kabllove 

që janë bërë shëmtuese për qytetin tonë. 

-Pyetjes së Naxhijes rreth pellgut dhe asaj pjese, po jam i njoftuar por duhet të shikojmë se çfarë 

mund të bëjmë ne dhe çka është në kompetencë të DSHP që të rregullojmë atë pjesë meqë është 

rrugë regjionale. Edhe për shenjëzim vertikal dhe horizontal, normalisht që do ta bëjmë, veçse jemi 

në procedurë, kemi dalur me policinë, e kemi parë gjithë qytetin me inspektor dhe ingjinierë tonë 

në kuadër të drejtorisë dhe jemi duke e përgatitë për një master plan pak ma të gjerë, që edhe hyrjet 

edhe daljet edhe brenda qytetit të bëhet edhe shenjëzimi horizontal të përfundoj i cili ka filluar, për 

shkak të kushteve tash normalisht se tash nuk ka mundësi edhe shenjëzimi vertikal. Agimit i 

premtoj që edhe për rrugën në Lubizhdë, hyrja e rrugës, i kemi shumë rrugë edhe në brendësi të 

qytetit edhe nëpër lokalitete të tjera të Komunës tonë, jemi në një procedurë tenderuese për asfalt 

pasi që kontrata që ka qenë në vitin 2022, veçse ka përfundu dhe deri në pranverë do të kemi 

kontratë të lidhur me një kontraktor që në shumë rrugë të qytetit dhe lokalitete do të filloj 

renovimin e këtyre rrugëve. Shukri, sa i përket ndriçimit publik në Nashec, ka qenë një projekt që 

ne e kemi gjetur në fillim të qeverisjes, kanë qenë të vendosura në disa lagje drita apo produkte të 

ndriçimit, të cilat kanë qenë në kundërshtim me kontratën e nënshkruar dhe ne nuk mund të bëjmë 

pagesa të një produkti tjetër, përveç asaj që është në para masë, është sugjeruar operatori që duhet 

t’i kthejë ato drita që janë në para masë, kemi një lloj akordimi meqë gjithë vitin kemi probleme 

me atë operator dhe shpresojmë që të futet në rrugë të mbarë këtë vit dhe jo vetëm lokaliteti i 

Nashecit por edhe shumë lokalitete të tjera dhe qyteti do të pajisjet me drita apo me produkte të 

ndriçimit publik, ato të cilat janë të parapara në para masë. Islam, sa i përket pëlqimeve, të gjitha 

ato ndërtesa të cilat kanë leje ndërtimi, normal që aplikojnë për shfrytëzimin e trotuareve dhe 

DSHP me ligjet në fuqi dhe tarifat të cilat janë për shfrytëzim të pronës publike, bëhen pagesat 

dhe ju jepen pëlqimet. Afatet kohore me të cilat kërkohet, normal që ne ju japim për aq afat kohor 

që ata kërkojnë dhe për atë afat kohor ne e dimë sa është tarifa, bëhen pagesat dhe ju jepen 

pëlqimet, çdo tejkalim i afatit kohor është e obliguar drejtoria e Inspektorateve t’i verifikoj dhe t’i 

drejtojë ata nëse dikush ka lyp pëlqim për 3 muaj dhe i’u ka dhënë apo jo, për 3 muaj është bë 

pagesa dhe nëse është tejkaluar atëherë me siguri drejtoria e Inspektorateve duhet të veprojë, dhe 

ne jemi konform rregullave dhe ligjeve që janë në fuqi. Rruga Norë Kelmendi dhe rr. Rugova, për 

trotuaret, është projekt i papërfunduar, ka pasur shumë probleme te ngritja e çmimeve të vitit të 

kaluar, operatorët kanë hezituar, planet dinamike kanë qenë atë të cilat janë të parapara që i kanë 

shfrytëzuar ata.. jo ka qenë kontratë 2 vjeçare jo 3 dhe ne normal që s’kemi mundur me shkëput 

kontratën nëse ka qenë brenda afateve kohore të parapara, kështu që, me siguri shumë shpejt tani 

të gjithë operatorët të cilët merren me ndërtime e kanë një afat kohor dhe ligjor që deri më 15 mars, 

kanë të drejtë pushimeve të veta, ne jemi duke insistuar si DSHP, meqë edhe kushtet atmosferike 

janë të mira dhe mund të punohet, që sa më shpejtë t’i përfundojnë projektet e tyre apo të fillohet 

meqë janë shumë kontrata të lidhura, gjithë kohën jemi në bashkëpunim me ta dhe ka premtime që 

sivjet shumë më herët do të fillojnë implementimin e projekteve të tyre. Sevil, sa i përket rrugës 
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Regjep Krasniqi, ka gropa, me siguri ka shumë rrugë që nuk janë në nivelin e duhur, unë do e marr 

shumë seriozisht këtë dhe do të mundohem me intervenu me ata operatorë që i kemi kontratat dhe 

të bëjmë intervenime të përkohshme. Ju premtoj që gjatë vitit 2023 në shumicën e rrugëve të qytetit 

do të bëhen renovimi i standardit të lartë që do të ketë jetëgjatësi pak ma të madhe. Sa i përket 

stacionit të autobusëve, ne jemi t’u e përgatitë një master plan për nivel komune, për të gjithë 

lokalitetet për vend stacionin ku do të mund ndalen autobusët, kështu që Dardania me siguri nuk 

do t’i ik këtij projekti, ka me qenë në kuadër të saj dhe sivjet keni me pas një infrastrukturë shumë 

më të rregullte, rreth vendqëndrimeve të udhëtarëve dhe aty ku autobusët mundem me marrë 

udhëtarë. Shuma e dekorimit, kryetari e dha një përgjigje Brikena, për herë të parë në Komunën e 

Prizrenit është hartuar një projekt për ndriçim për fund vit, në bazë të atij projekti është nxjerrur 

një para masë, në kuadër të asaj para masë kanë aplikuar operatorët, është përzgjedhur operatori 

më i lirë i cili ka plotësuar kriteret, të gjitha elementet e para masës janë të vendosura në qytet, 

kurdo që keni nevojë për qasje në dokumente zyrtare mundem me ju ofru edhe me situacione edhe 

me pagesa dhe me elemente të kontratës. Sa i përket pyetjes për policinë në ditën e mërkurë, ajo 

është kompetencë e policisë, ne mundemi vetëm me hap si temë edhe me kërku prej tyre, mirëpo 

policia e komunikacionit duhet t’i dijë detyrat e tyre dhe atëherë kur ka problem në zhvillimin e 

komunikacionit në qytet ata duhet të intervenojnë. Admir, ne e dimë shumë mirë për murin 

mbrojtës në Grënçare, ka pasur një kërkesë që në mënyrë urgjente të intervenohet në një mur 

mbrojtës i cili paraqet një rrezik për nxënësit të cilët shkojnë në shkollë, fatkeqësisht pasi që kemi 

filluar ne në atë mur mbrojtës, lokaliteti që e ka bërë kërkesën po ata e kanë stopuar projektin, ne 

jemi duke u marr me rastin dhe kisha kërkuar prej komunitetit të juaj që të jenë bashkëpunues me 

DSHP dhe me operatorin dhe atë projekt mundemi shumë shpejt me përfundu, momentalisht jemi 

duke e parë një mundësi të intervenimit, një mbrojtje të përkohshme, deri sa nuk bëhet zgjidhja e 

atij problemit të cilit e dimë. Faleminderit.   

Luljeta Veselaj Gutaj (Drejtoreshë e DKA): I nderuar kryetar i Komunës, z.Shaqir Totaj, të 

nderuar drejtorë, të nderuar asambleistë, media, të nderuar qytetarë të Prizrenit. Fillimisht ju uroj 

shëndet dhe punë të mbarë në sesionin pranveror të gjithë juve kuvendarë së bashku me neve si 

pjesë e ekzekutivit. Ju falënderoj për pyetjet të cilat i parashtruat që na jepni mundësinë për të 

sqaruar para opinionit publik për gjendjen aktuale në të cilën ndodhet sistemi arsimor. Pyetja e 

parë është e Ertanit që ka të bëjë me bursat e studentëve, i nderuar z. Simitçiu, siç e dini Kryetari 

i Komunës ka marr vendim vitin e kaluar që të rritet numri i bursave nga 80 në 100, këtë vit ka 

marr vendim që të rritet numri nga 100 në 130 bursa dhe të rritet shuma e bursave nga 500 euro në 

700 euro, po ashtu ju njoftoj se 100 bursa do të jenë për studentët që studiojnë brenda vendit të 

cilët i plotësojnë kriteret ndërsa 30 bursa do të jeni për ata që studiojnë jashtë vendit. Pyetje se a 

përfshihen në listë të veçantë studentët e komuniteteve tjera, d.m.th nuk ka dallime në studentë 

dhe në bursa, mirëpo kriteret i përcakton komisioni të cilin e kemi caktuar, ata do t’i bëjnë kriteret 

në bazë të dispozitat ligjore që parashihen për shpërndarjen e bursave dhe kriteret janë të njëjta për 

të gjithë studentët përfitues të cilët do të jenë. Pyetja tjetër nga z.Sokoli, për procedurat e shkollës 

së Mazrekut, ashtu siç keni qenë të njoftuar gjatë vitit të kaluar, ka filluar tenderimi për vitin 2022 

por për shkak të procedurave të prokurimit dhe anulimit të tenderit është shtyrë për këtë vit dhe 

tani jemi në fazën finale për hapjen e thirrjes për procedurat e tenderimit dhe për të vazhduar 

menjëherë më tutje me ndërtimin e kësaj shkolle. Sa i përket çështjes së pronësisë shkollave, 

oborreve, terreneve sportive, ne me marrjen e mandatit kemi fillu procedurat për 52 shkolla për 
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pronësinë e tyre, procesi është në vazhdim, me përfundimin e tyre do të njoftoheni. Pyetja e 

z.Haxhillari, nuk qenka këtu por po e sqaroj për opinionin publik që thotë se si do të zhvillohen 

procedurat e konkursit për drejtorë? Procedurat e konkursit për drejtorë janë të njohura tashmë, 

është një vendim i Kuvendit dhe konfirmim nga Ministria e Arsimit për këtë çështje, z.Haxhillari 

i ka marrur të gjitha përgjigjet të cilat i ka dërguar ankesat, paditë, kallëzimet penale dhe këtu i 

kemi të gjitha dokumentet që janë kthyer përgjigjet dhe e ka të njohur më këtë çështje dhe nuk e 

di pse përsëritet. Sa i përket lajmeve që kanë qarkulluar për mos kuptueshmëri të gjuhës shqipe në 

komision, gjatë gjithë procedurave të rekrutimit dhe intervistave, nuk ka pasur asnjë ankesë nga 

kandidatët që nuk po e kuptojnë njërin apo tjetrin anëtarë të komisionit dhe gjithçka që flitet pas 

daljes së rezultateve është tentativë për të fituar një pozitë të cilën nuk ka arritur me i mbërrit pikët 

dhe kriteret. Z. Susuri, të gjitha rrethojat, oborret dhe të gjitha çështjet tjera, janë shqetësim edhe i 

DKA, mirëpo gjithçka m ‘varet edhe nga buxheti i limituar që e kemi dhe projektet të cilat i kemi. 

Kurse z. Quni, e keni edhe një kërkesë të tillë edhe në DKA për ndërrimin e dyerve dhe dritareve 

të shkollës së Gorozhupit, plotësisht me të drejtë, por është projekti i BERZH që po presim me 

fillu dhe është një projekt shumë madhor dhe do të intervenohet edhe në shumë shkolla tjera të 

cilat janë me prioritet në periferi dhe nëse jo atëherë do të bëjmë përpjekje që të alokojmë apo t’i 

marrim pjesët të tjera nga shkolla që i kemi paraparë me mundësu ose edhe fonde nga projekte të 

ndryshme. Pyetje tjetër ishte për kifle në shkolla, po mendoj që është diskutuar shumë dhe i ka 

tejkalu limitet e diskutimit për shkak që ka qenë një projekt i dështuar. Megjithatë ne jemi marrur 

në vazhdimësi se si mund t’ia bëjmë dhe cila mund të jetë forma më e mirë që mund t’i furnizojmë 

fëmijët me shujta ditore, që është një gjë e mirë me mund me i furnizu. Mirëpo çështjet buxhetore 

ashtu siç e dini ju z. Thaqi, për shkak limiteve buxhetore si dhe  numrit të madh të nxënësve dhe 

shkollave na pamundësohet për me ndërmarrë hapa të tjerë, të cilat ne i parashohim jo me një 

projekt siç ka qenë projekti i kaluar i dështuar dhe shumica e kifleve janë hedhur nëpër shporta ose 

kanë qenë të mykura, mirëpo me një projekt tjetër që në shkolla të shkohen gjevrek, kifle, apo çka 

do tjetër që përcaktohet nga komisionet e posaçme të freskëta çdo ditë. Për momentin e kemi të 

pamundur por në ndërkohë do të vazhdojnë diskutimet dhe në momentin që na jepet hapësirë, 

mundësi dhe buxhet do të vazhdojmë. Ju faleminderit! (98.9% e ka shpenzuar buxhetin DKA dhe 

83% e ka shpenzu..)  

Edmond Hoxha (Drejtor DPMS): I nderuar kryetar Totaj, faleminderit kryesuese, të nderuar 

kolegë drejtor, të nderuar kuvendarë, të nderuar anëtarë të mediave, qytetarë të nderuar. Atëherë 

faleminderit për pyetjet e ngritura, për shkak se disa prej jush e ngritët pyetjen me përmbajtje të 

njëjtë, po përgjigjem vetëm në ato pyetjet që kam përgjigje për sot. Fillimisht me pjesën e 

furnizimin me material ndërtimor, furnizimit me material për ndërtimin e kulmeve dhe 

meremetimit të shtëpive, ju njoftoj se për buxhetin e vitit 2023 është i paraparë ku shumë shpejtë 

do të fillohet me procedura e parapara me ligj dhe do të shkoj sipas planit të veprimit. Kështu që, 

ju njoftoj se buxheti është i paraparë mbi 500.000 euro dhe shpresojmë se gjithçka do të shkojë në 

rregull dhe ky projekt i paraparë do të realizohet. D.m.th jemi duke folur për 3 projekte që është 

pjesë e këtij buxheti mbi 500.000 euro dhe është fjala për furnizimin me material ndërtimor, 

furnizimit me material për ndërtimin e kulmeve dhe meremetimit të shtëpive. Gjithashtu u ngrit 

çështja e pakove ushqimore nga z.Thaqi, është i paraparë buxheti edhe për paku ushqimore edhe 

për vitin 2023, planifikohet diku 30.000 euro dhe shpresojmë që do të shkojë gjithçka në rregull 

dhe do të realizohet si plan. Sa i përket çështjes së banesave sociale në lagjen Petrovë, gjithashtu 
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ka qenë edhe shqetësim i imi për shkak se unë nuk kam qenë pjesë e ekzekutivit në atë kohë kur u 

planifiku buxheti dhe buxheti nuk është bartur për vitin 2023 dhe operatori i cili ka qenë në ndërtim 

e sipër i’u është shkëputur kontrata dhe duhet të parashihet një ri tenderim i asaj pjese. Po supozoj 

se për shkak që situata është në procedurë gjyqësore, po supozoj që tërheqja për këtë vit e buxhetit 

ka qenë për arsye se mos me rreziku me shku në suficit deri të përfundojnë procedurat e caktuara 

gjyqësore. Për vitin 2024 do të mbetet në obligimin tim që të futet në planifikimin e buxhetit dhe 

ndërkohë do të marrim informacione se ku kanë arritur procedurat gjyqësore që mos të kemi 

problem që në 2024 të futet në buxhet dhe  vazhdojmë. (Pyetje nga kuvendarët, nuk dëgjohen.) 

Atëherë çështja është që këtu janë dy procedura të ndryshme, d.m.th përzgjedhja e banorëve që 

janë përfitues dhe procesi i tenderimit dhe ndërtimit të projektit, janë faza të ndryshme, duke qenë 

që buxheti është publik dhe ju e keni vërejtur që asnjëra prej kullave që është pjesë e një projekti 

nuk është i futur në buxhet, kjo i bie që në 2023 nuk do të realizohet asgjë edhe mbetet në obligimin 

tim që të kujdesem që për 2024 të futet, e kjo vlen për të gjithë projektin në tërësi për të gjitha 

kullat. Faleminderit! 

 

PIKA E TRETË: 

Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për dhënien e titullit “Qytetar Nderi” i 

Prizrenit për z.Erion Veliaj 

 

Shaqri Totaj(Kryetar i Komunës): Të nderuar asambleistë të Komunës së Prizrenit, meqenëse 

këtë pikë e kam propozuar unë, atëherë po dua të jap një arsyetim dhe shpjegim se pse dhe në çka 

jam bazuar. E dini që z.Erion Veliaj është një personalitet i rëndësishëm, është Kryetar i Bashkisë 

së Tiranës dhe Kryetar dhe themelues i Unionit të Bashkive Shqiptare në rajon.  

Po fillojmë me një retrospektivë të shkurtër, një CV të shkurtër: 

Ai lindi në Tiranë, më 17 dhjetor 1979. Pas përfundimit të shkollës së mesme në gjimnazin “Sami 

Frashëri”, ai ndoqi studimet e larta në SHBA, ku është diplomuar për “Shkenca Politike” në Grand 

Valley State University, Michigan. Më pas, ai përfundoi studimet Master në Mbretërinë e 

Bashkuar pranë University of Sussex, me fokus tek Integrimi Europian. Përpara se të kthehej në 

Shqipëri në vitin 2003, Erion Veliaj ka punuar në Amerikën e Veriut e të Jugut, Afrikën Lindore 

dhe në Kosovë gjatë luftës së Kosovës duke dhënë kontribut në shoqërinë civile.  

Në vitin 2003, Veliaj themeloi lëvizjen MJAFT, një organizatë që unifikoi frymën aktiviste e 

protestuese të rinisë shqiptare, e që në vitin 2004 mori edhe çmimin e Kombeve të Bashkuara për 

shoqërinë civile. Lëvizja MJAFT, përveç kreativitetit dhe energjisë, u bë e njohur edhe për 

mënyrën inovative të drejtimit, ku mbizotëronte puna e grupit. Në vend të qendërzimit të 

aktiviteteve nën drejtimin e Erionit, Lëvizja karakterizohej nga delegimi i punës tek të gjithë 

anëtarët e skuadrës – një element që vazhdon të mbetet thelbësor në mënyrën e drejtimit të Veliajt.  

Erion Veliaj drejtoi lëvizjen MJAFT deri në Nëntor të vitit 2007. Në zgjedhjet parlamentare të vitit 

2009 ai ishte kandidat për Kuvendin e Shqipërisë përmes. 

Në periudhën 2007–2009, Veliaj iu bashkua Iniciativës për Stabilitetin Europian, një organizëm 

kyç në promovimin e zgjerimit të BE-së drejt vendeve të Europës Qendrore e Lindore. Në vitin 

2011 Veliaj iu bashkua kryesisë së Partisë Socialiste të Shqipërisë si Sekretar për Rininë dhe 



Page 20 of 49 

 

Emigracionin, ku u dallua për organizimin për herë të parë të strukturave të Partisë Socialiste në 

vendet ku punojnë e jetojnë shqiptarë, sidomos në Greqi dhe Itali. 

Në zgjedhjet parlamentare të vitit 2013, Veliaj ishte kandidat i Partisë Socialiste në qarkun e 

Gjirokastrës, nga ku u zgjodh deputet i Kuvendit të Shqipërisë. Në shtator të vitit 2013, Veliaj u 

emërua Ministër i Mirëqenies Sociale dhe Rinisë. Në krye të kësaj ministrie, ai u dallua për 

menaxhimin mjaft të suksesshëm të një institucioni, buxheti i të cilit përbën rreth 30% të buxhetit 

të shtetit. Në vetëm 1 vit e gjysmë, nën drejtimin e Veliajt, Ministria në kabinetin qeveritar dhe në 

sferën e opinionit publik me hartimin dhe zbatimin me sukses të pesë reformave kryesore,  

1) Reforma në pensione, 

2) Tregu i punës, 

3) Pagesat sociale,  

4) Arsimi profesional,  

5) Të përndjekurit politikë ku Performanca e Veliaj në krye të kësaj Ministrie do të mbahet mend 

edhe për guximin e treguar në nisjen e procesit për hapjen e dosjeve të ish-sigurimit të shtetit. 

Më datë 30 korrik 2015 z. Veliaj u betua si Kryetar i Bashkisë së Tiranës. 

 

Në nëntor 2016 u konkretizua nisma e kryetarit të Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj për krijimin e 

rrjetit të kryetarëve të bashkive dhe komunave që drejtohen nga shqiptarët në rajon. Bashkia e 

Tiranës, Komuna e Prishtinës, Komuna e Prizrenit, e Tetovës e zyrtarizuan një platformë Unioni i 

Bashkive Shqiptare më 12 prill 2019 dhe është shumë mirë që Prizreni është ndër themeluesit e 

këtij Unioni. 

Nën drejtimin e z. Veliaj, Unioni ka avancuar kauzën e shqiptarëve në mbarë rajonin, duke i ofruar 

qeverisje më të mirë lokale, shërbime më të mira, zgjidhje më të mira për jetesën në komunitet, 

cilësi më të mirë në të gjitha faktorët e jetës që preken nga puna e bashkisë.  

Projektet e zhvilluara nga Unioni ndër vite mund të përmendim:  

1)Projekti i turizmit rajonal 

2)Promovimi i Turizmit ndërqytetës 

3)Fuqizimi i rolit të gruas 

4)Organizimi i Forumit Ekonomik Rajonal të Pushtetit Lokal  

5)Forumi Rajonal i Turizmit 

6)Projekti i promovimit të destinacioneve turistike të qyteteve anëtare të Unionit të Bashkive 

7)Lidhja e urave të miqësisë dhe bashkëpunimit mes të rinjve të qyteteve anëtare të Unionit 

8)Po ashtu kemi pasur një projekt interesat “Kryeqyteti Europian i Rinisë”  që është shpallur Tirana 

që ka qenë në përqindje të madhe meritë e Erionit. 

 

9)Zhvillimi ekonomik dhe shkëmbimi i eksperiencave më të mira përmes platformës më të re 

Albanak. Kjo platformë e përbashkët komunikimi, që do zhvillohet përgjatë 2023, do të jetë një 

mundësi me qëllim rrjetëzimin e qyteteve anëtare të UBSHR-së e ku Prizreni do të ketë edhe 

vendin e vet. 

Disa projekte që janë realizuar që kanë të bëjnë me Prizrenin:Muzeu i lëvizshëm Tirana vjen tek 

ti, përkrahja e DOKUFEST nga Erioni, me një shumë serioze, ndër projektet që do të realizohen 

gjatë këtij viti, në buxhetin e Unionit është edhe një projekt që ka të bëjë konkretisht me Prizrenin 

dhe vlera është mbi 50.000 euro, prandaj konsideroj se shpallja e Erionit si Qytetar Nderi i Prizrenit 

dhe dhënia e këtij titulli në ditën e 17 shkurtit, përvjetorit të 15-të jubilar të shpalljes së Pavarësisë 
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së Kosovës, do të na nderojë edhe neve si Qytet e posaçërisht si asamble komunale por një 

kohësisht ne do ta nderojmë edhe z.Erion Veliaj, i cili edhe pse në moshë të re  ka një aktivitet të 

jashtëzakonshëm politik por besoj edhe ju pajtoheni që ka një perspektivë shumë të mirë në skenën 

politike jo vetëm në Shqipëri por edhe Kombëtare. Prandaj edhe me qëllim të ngritjes së nivelit të 

festës jubilare të përvjetorit të 15-të të pavarësisë e kam bë këtë propozim dhe mendoj se është 

propozim i qëlluar, andaj do të isha falënderues ndaj të gjithëve nëse e përkrahni, por sidoqoftë ju 

falënderoj për vëmendje dhe ju falënderoj që jeni pajtuar që ta sjellim propozimin në asamble. 

 

Antigona Bytyqi(Kryesuese)  : Po marrim prononcimet e shefave të grupeve: 

 

Karanfil Haxhillari (LVV): respekt për personalitetin e z.Erion Veliaj dhe kontributin e tij në të 

gjitha sferat, por kam vetëm një hall të cilën dua ta ndaj me ju dhe me të gjithë qytetarët. Ne si 

Kuvend e kemi votu një rregullore për ndarjen e dekoratave dhe medaljeve ndër to është edhe 

titulli Qytetar Nderi, neni 6 për këtë titull specifikon 2 gjëra që duhet t’i ketë një person për ta 

marrë këtë titull, pra:  

1.Titulli “Qytetar nderi” është titulli më i lartë që u jepet personaliteteve të shquara politike, 

shoqërore, shkencore, letrare dhe artistike, në shenjë respekti, miqësie apo mirënjohje për 

kontribute të rëndësishme e të veçanta në fusha të ndryshme në të mirë të qytetarëve të Komunës 

së Prizrenit. 

2. Titulli ’’Qytetar nderi” u jepet personaliteteve të ndryshme, të cilat në kohët më të vështira 

ndihmuan rrugëtimin e popullit të Kosovës dhe Luftën e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës për liri 

dhe pavarësi. 

Pra në këtë rast në të gjitha argumentet dhe faktet të cilat i përmendi Kryetari, unë nuk e pashë në 

këto dy nene që parashihen në rregullore, definitivisht ne nuk kemi votë kundër pavarësisht cilit 

individ apo personalitet, vetëm ta bëjmë me dije se kujt po i japim këtë titull dhe mos të krijohen 

precedentë tjera të cilat i tejkalojnë rregulloret, pra edhe një herë po e përmendi që mos të 

keqkuptohemi, ne nuk jemi kundër personalitetit dhe veprimtarisë së z.Erion Veliaj, por forma dhe 

mënyra duket e papërshtatshme dhe koha, koha sepse tani Komunat e R.Shqipërisë janë në 

zgjedhje lokale dhe Kryeqyteti Historik i Prizrenit në këtë rast a po i bën favor Kryeqytetit të 

Tiranës, mos po ndikojmë në mënyrë direkte apo indirekte në procesin zgjedhor lokal në Shqipëri. 

Faleminderit! 

 

(PDK): Mbështet propozimin, (LDK): Mbështet propozimin, (AAK): Mbështet propozimin, 

(KDTP): Mbështet propozimin, (YHTP): Mbështet propozimin, (NDS): Mbështet propozimin, 

(SDU): Mbështet propozimin. 

 

Antigona Bytyqi(Kryesuese e Kuvendit) : Atëherë nëse nuk ka diçka me shtu e hedhim në votim 

propozimin, 28 prezent, kush është: 

 

Për? – 27  

Kundër? – 0 

Abstenim? - 0  

 

Miratohet pika e 3-të. 
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PIKA E KATËR: 

 

Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit mbi Shpalljen e Interesit të Përgjithshëm 

Publik (për patundshmërinë e ish Ndërmarrjes Shoqërore KBI “Progres” ZK Dushanovë); 

 

Adem Morina (Drejtor DKRS): Ashtu siç ju ka ardhur materiali, bëhet fjalë për terrenin sportiv 

i cili gjendet në lagjen Arbana dhe kërkojmë nga asambleja që ta votojë këtë pikë dhe të vazhdojmë 

me procedurë tutje. 

 

Haziz Hodaj (LDK): Nuk është hera e parë që po shpallim interes të përgjithshëm një pronë, por 

nuk e di se cili është efekti i kësaj shpallje interes i përgjithshëm, ne kemi përvoja jo të mira në 

këtë relacion dhe njëra ndër objektet e shpallura interes i përgjithshëm është edhe objekti i 

Administratës Komunale dhe sot e asaj dite nuk është zgjedhur problemi, pas kësaj kanë pasuar 

edhe shumë vendime të tjera të Kuvendit por asnjëri nuk është finalizuar, sigurisht që nuk jemi 

kundër shpalljes interesit të përgjithshëm sepse është nevojë të shpallet edhe kjo pjesë për 

stadiumin e Arbanës, por megjithatë po pyes se cili do të jetë efekti i këtij vendimi që po e marrim 

që nuk është i vetmi, është njëri ndër shumë vendimet që e kemi marr dhe nuk është finalizuar 

asnjëri prej tyre. 

 

Adem Morina (Drejtor DKRS): Ne po i referohemi Ministrisë në këtë rast e cila ka dhënë leje 

që të vazhdojmë procedurat tutje dhe nuk do të ketë më bllokada siç ka qenë në të kaluarën, ka 

ndryshuar ligji në këtë pjesë. Për momentin është zgjidhje adekuate. 

 

Qemal Krasniqi(LDK): Përshëndetje, jo atë që kisha ta them, veçse e tha kolegu Haziz para meje, 

por e mbështes, është një kërkesë shumë me vend sepse klubi i futbollit Arbana me vite të tëra 

kanë bërë kërkesë dhe kanë shumë nevojë, kështu që e përkrahi plotësisht. 

 

Kastritot Krasniqi (I Pavarur): Përshëndetje për të gjithë, kam vetëm një pyetje? Drejtor meqë 

the zgjidhje e mirë, por na sqaro se çfarë zgjidhje, jam për me votu pro, por asnjëherë nuk kemi 

marrë përgjigje nëse ka kaluar në pronë të Komunës.   

 

Adem Morina (Drejtor DKRS): Pasi që e kemi edhe zyrtarin e pronave këtu, e ftoj që të jep një 

përgjigje adekuate dhe profesionale lidhje me çështjen e ngritur, Gursel. 

 

Gursel Skënderit (Sektori i Pronave): Faleminderit kryesuese dhe përshëndetje për të gjithë, sa 

i përket kthimit të pronave të ish ndërmarrjeve shoqërore në pronë komunale hapi i parë sipas ligjit 

është shpallja e interesit të përgjithshëm. Kemi bërë disa shpallje të tilla dhe deri më sot vetëm një 

është finalizuar d.m.th te impianti në Vlajshnë, ndërsa vendimet tjera kemi informatë nga MAPL, 

që vendimet e juaja do t’i dërgohen në shqyrtim Qeverisë dhe nuk kanë vazhduar më tutje. AKP 

dhe Qeveria me shpalljen e interesit nga Komuna për një pronë e ish ndërmarrjeve shoqërore, ata 

nuk kanë të drejtë të zhvillojnë procedurat e shitjes, kjo është përgjigjja se çfarë ndodh me shpallje 
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të interesit të përgjithshëm. Pas marrjes së vendimit dhe konfirmimit të ligjshmërisë nga Ministria, 

i drejtohemi MAPL që këtë pikë me shqyrtu Qeveria, Qeveria duhet me marrë vendim që pranohet 

dhe atëherë Qeveria e autorizon Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor që t’i kryej 

procedurat e shpronësimit, me kryerjen e procedurave të shpronësimit edhe vlera e shpronësimit 

nga Ministria e Financave, komunat kanë obligim që 20% me pagu nga vlera totale tek Ministria 

e Financave e cila e llogaritë, me pagesën prej 20% atëherë Komunat kanë të drejtë me kthye në 

pronë komunale, kjo është procedura ligjore deri në fund.   

 

Kastritot Krasniqi (I Pavarur): Shpallja e interesit publik, shumë mirë, një vendim e kemi marr 

edhe më herët tash në këtë mandat, çështjen e Zhupës, a e shpallëm interes të përgjithshëm publik, 

po edhe ? a është ndërmarr diçka, a është ndalur ajo? A doli në ankand komplet? Ne po marrim 

vendime dhe nuk po dimë se çfarë po bëjmë, e tash ne po bijmë në lajthitje si Kuvend, sepse ne 

vendimet po i marrim dhe kurrfarë hapi nuk po bën as ministria e as AKP-ja. Pra tash e ke Zhupën, 

e ke shpallur interes të përgjithshëm publik dhe para 3 jave ka dalë në ankand publik dhe dikush e 

ka marr, nuk e di se kush. Përgjegjësia tash a bie tek ne si Kuvend apo? Ne këtu thjeshtë për me 

ngrit dorën apo?  

 

Gursel Skënderit (Sektori i Pronave): Përgjegjësia bie tek Qeveria dhe jo në Kuvend, ashtu siç 

ligji po e thotë. 

 

Antigona Bytyqi( Kryesuese): Nëse s’ka edhe diçka tjetër, po e hedhim në votim, 31 prezent, 

kush është?: 

 

Për? – 31 (Unanimisht) 

 

Miratohet pika e 4-ër. 

 

 

PIKA E PESTË: 

 

Shqyrtimi dhe miratimi i propozim-vendimit për Zonat e Mbulimit në shkollat e Komunës 

së Prizrenit sipas nivelit 1 dhe 2 të Standardeve Ndërkombëtare të Klasifikimit të Arsimit; 

 

Luljeta Veselaj Gutaj (Drejtoreshë DKA): Në seancë e kaluar është kryer diskutimi dhe ka 

mbetur vetëm për votim, nëse ka nevojë për diskutim si të vlerësohet nga kuvendarët. 

 

Antigona Bytyqi (Kryesuese): Atëherë po e hedhim në votim meqë s’ka kush, 31 anëtarë prezent, 

kush është: 

 

Për? – 30 

Kundër? – 0 

Abstenim - 1 

Miratohet edhe kjo pikë. 
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PIKA E GJASHTË: 

 

Shqyrtimi dhe miratimi i Draft-Planit të punës së Kuvendit për vitin 2023; 

 

Antigona Bytyqi (Kryesuese e Kuvendit): Sa i përket planit të punës së Kuvendit, bashkë me 

grupin punues që është formuar në mbledhjen e mbajtur më 17 tetor 2022, me shefat e grupeve 

parlamentare, drejtorët e drejtorive komunale, OSBE, kemi mbajtur takimin e parë më 03.11.2022, 

ku në atë takim janë paraqitur pikat të cilat parashihen që të shqyrtohen, diskutohen dhe miratohen 

gjatë vitit 2023, pas këtij takimi dokumenti ka qenë në konsultim një muaj nga data 11.11.2022 e 

deri më 11.12.2022, më datën 23.11.2022 është mbajtur edhe konsultimi publik, ndërsa takimi i 

fundi i grupit është mbajtur më 14.12.2022, janë ndjekur të gjitha procedurat ligjore dhe mendoj 

se plani është kompletuar me të cilin do të punojmë gjatë vitit 2023. Gjithashtu është përgatitur 

edhe raporti me komente për hartimin në mbajtjen e konsultimit. Në vazhdim do të keni mundësinë 

që të jepni edhe propozimet e tjera, mirëpo para se ta merrni fjalën, kam unë diçka me propozu. 

Sa i përket pikave të muajit janar, mendoj që pika e 3 dhe pika e 6 duhet të largohen të gjitha, meqë 

kanë ardhur në Kuvend për shqyrtim dhe miratim, ndërsa pikat tjera të muajit janar, pika 2,4,5,7,8, 

për shkak të mos miratimit të planit të punës në mbledhjen e kaluar, këto pika të barten në muajin 

shkurt. Atëherë a kemi propozime të tjera nga ana e juaj. 

 

Pranverim Berisha(Drejtor DUPH): Përshëndetje për të gjithë, pika e muajit mars - Shqyrtimi 

dhe miratimi i propozim-vendimit për hartimin dhe riparcializimin e planeve detale sipas Hartës 

Zonale së Komunës së Prizrenit, duhet të zëvendësohet fjala ‘riparcializim’ të bëhet hartimi i 

planeve rregulluese të hollësishme konform Hartës Zonale së Komunës së Prizrenit. 

 

Luljeta Veselaj Gutaj (Drejtoreshë DKA): Tek muaji i 6, Informatë për përfundim të vitit 

shkollor, kisha kërku me u shty për muajin korrik për shkak se mund të shtyhet viti shkollor. 

 

Egzona Hoxhaj(PDK): Unë e kam një propozim, për shkak që gjatë kohës ne si grup punues për 

planin e Kuvendit Komunal për këtë vit kemi punuar, e kemi pasur një planifikim që strategjinë 

komunale për personat me aftësi të kufizuara me krye vitin e kaluar, por në bazë të dinamikës së 

punës e kemi pa të arsyeshme që duhet me u propozu për muajin mars. 

 

Antigona Bytyqi (Kryesuese e Kuvendit): Nëse nuk ka edhe dikush tjetër, atëherë e hedhim në 

votim, prezent 34, kush është: 

 

Për? – 33 

Kundër? – 0  

Abstenim? – 1  

 

Miratohet edhe plani i punës me ndryshimet e cekura. 
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PIKA E SHTATË: 

 

Shqyrtimi dhe miratimi i Projekt-Planit të Veprimit për Transparencë në Komunën e 

Prizrenit 2023-2027 

 

Antigona Bytyqi(Kryesuese e Kuvendit): Ftoj zyrtarin përgjegjës për sqarime dhe e hapi debatin 

lidhur me këtë pikë. 

 

Ymer Berisha (Udhëheqës i Njësisë për Komunikim me publikun): E nderuara Kryesuese e 

Kuvendit znj. Antigona Berisha Bytyqi, të nderuar drejtor të drejtorive komunale, shumë të 

respektuar anëtarë të Kuvendit të Komunës së Prizrenit, të dashur qytetar të komunës sonë, 

përfaqësues të OJQ-ve dhe mediave. Kam edhe nderin edhe kënaqësinë që të ndaj me ju përvojën 

hartimit të një dokumenti i cili mëton të rrisë përgjegjësinë institucionale, të rrisë transparencën, 

llogaridhënien dhe të bëjë përpjekje për punë më efikase, më cilësore jo vetëm të kryetarit dhe 

kabinetit por edhe të këtij forumi që ju jeni pjesëmarrës. Kështu që, nëse do ta kuptojmë komunën 

si tonën, si të qytetarëve tanë, si të familjes tonë, problemet e saj ti jetojmë bashkë arritjet dhe 

rezultatet nuk do të mungojnë. Nëse do të fragmentohemi që herë pas here, pastaj bëjmë nga pak 

edhe politikë edhe punë, por bëjmë nga pak edhe gabime, ido që nga pak edhe gabime. Sido që të 

jetë është në përgjegjësinë e Secilit veç e veç. Me kërkesë të Njësisë për Komunikim me Publikun, 

kryetarit të komunës i propozohet që të hartohet ky dokument dhe i propozohet një Komision në 

përbërje të këtillë: Laura Kelmendi, Eleonora Fetollari, Elmendinë Dorambari, Erol Shabani, 

Blerim Rakaj, Fisnik Minci dhe Haziz Krasniqi. Ky komision sipas meje ka bërë një punë të 

shkëlqyer, punë të cilën e keni pasur në mbajtje më herët sesa që e kërkojnë procedurat ose 

protokolli i organizimit të një seance, besoj që e keni lexuar dhe sigurisht do të kem kënaqësinë që 

të dëgjojë se çfarë komente mund të keni për dokumentin. Fjala elaboruese gjithmonë kur hartohet 

një dokument lidhet me ligjshmërinë dhe procedurat e diskutimit publik. Publikisht premtoj, 

ligjshmëria është në plotëni qind për qind me Udhëzimet Administrative të cilat i ka hartuar 

Kuvendi i Republikës së Kosovës, për komunat e Kosovës, kështu që ligjshmëria është në nivelin 

e duhur. Diskutimi publik ka rrugëtuar në këtë vijim: një muaj e kemi shpallur në ueb-faqe të 

komunës dhe në platformën e qeverisë për diskutime publike në nivel Kosove. Të gjithë qytetarët 

e Republikës së Kosovës, të Prizrenit por edhe grupet e organizuara kanë dhënë kontribut që pak 

më vonë do ti tregoj se cilat janë kontributet e tyre. 

- Dokumenti dhe politikat evropiane për komunat e Kosovës: detyrë hartuese, për këtë e ka pasur 

zyrtarja për Integrime Evropiane Eleonora Fetollari që ta lexoj dokumentin dhe ta harmonizoj me 

kërkesat që i ka Qeveria e Republikës së Kosovës sa i përket komunave të Kosovës për politikat 

evropiane. Kemi fedbak ose kthim se dokumenti është hartuar mbi këtë bazë dhe absolutisht 

guximshëm rrugëton drejt arritjeve të reja të Komunës së Prizrenit edhe në harmoni me këto 

politika për komunat e Kosovës që mëtojnë Evropën. 

- Indikatorët: detyra hartuese për indikator kanë qenë Elmedina Dorambari dhe Eroll Shabani, 

meqë vijnë nga shoqëria civile. Autoriteti kryesor i tyre ka qenë me kërkesën time, ja ku e keni 

dokumentin urdhëroni kohën e mjaftueshme, bjerni cilët janë indikatorët të cilët konsideroni se 

dokumenti nëse i përmban komuna del më mirë, në plotëni qind për qind të indikatorëve janë të 

shkruara dhe të evidentuara në dokument. 
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- Arritjet në transparencë, kam kënaqësinë që ta ndaj lajmin me ju, ju e keni parë KDI nuk është 

as e komunës as zyre e jona, ka hyrë në ueb-faqe të Komunës së Prizrenit, ka kërkuar të gjitha 

publikimet e dokumenteve dhe cilësinë e tyre, kohën kur janë publikuar etj., dhe lajmin e ndaj se 

Komuna e Prizrenit, është komuna e parë në Republikën e Kosovës e cila rangohet sipas KDI-së 

në konkurencë me komunat e mëdha, komunat siç quhen regjionale. Komuna e Prizrenit është 

komuna e parë dhe kemi kënaqësinë që brenda 1 viti kalendarik kemi mujt me arrit këtë rezultat, 

rezultati nuk është ekskluziv as i imi as i zyrës por është i yni i përbashkët. Në fillim thashë është 

rezultat i dokumenteve që janë hartuar në kuvend, potë na dilte ndonjë dokument që s’kemi mundur 

me hartuar në Kuvendin e Komunës do të merrnim vlerësim negativ, kështu që të gjitha vlerësimet 

janë pozitive dhe për këtë jemi të kënaqur. 

- Gjuhët zyrtare dhe përkthimet, unë do të lutsha zotëri Ertan Simitçi, me emër të theksuar veçantë, 

i ka disa vërejtje të cilat mund të qëndrojnë dhe mund të mos qëndrojnë, nuk e di cilësinë e 

përkthimit, gjuhën turqishte nuk e njoh në nivelin gramatikor ose leksikor të saj, nuk e njoh as 

boshnjakishten në këto nivele të të folurit e gjuhës, por unë di që i kemi disa përkthyese të 

përgjegjshme dhe ju ftoj që secilit veç e veç të hyni tani përmes telefonave tuaj dhe do e shihni, 

për herë të parë në Komunën e Prizrenit, gjatë vitit, d.m.th. këtij viti përkthehen lajmet që i prodhon 

komuna në tri gjuhët zyrtare, përkthehen vendimet e Kryetarit të Komunës për herë të parë në të 

tri gjuhët zyrtare, përkthehen vendimet që i nxjerrni ju në të tri gjuhët dhe Rregulloret, eventualisht 

dokumentet tjera që i harton Kuvendi i Komunës. Mos besoni fare, verifikojeni tani dhe unë 

mundem guximshëm që të përgjigjem në këtë drejtim. 

- Të rejat e dokumentit: këtu kemi angazhuar pak më shumë gazetarin e Komunës së Prizrenit, z. 

Fisnik Minci, që ka qenë anëtar i Komisionit dhe i kemi dhënë detyrë hartuese, urdhëro 

dokumentin dhe çka mendon me pru të re këtu, falënderoj kontributin e Fisnikut, kontribut në këtë 

drejtim ka dhënë edhe një përfaqësues nga shoqëria civile Bashkim Gashi, në diskutimin publik 

dhe të rejat e dokumentit janë që ti mundësojmë krejt që me kërkesat që mund të jenë nga ky forum 

ose forumet tjera që ta bartën deri te niveli i kryetarit. Nuk e merr përgjegjësinë as unë as 

dokumenti, nëse Kryetari i Komunës do të mund ta shtrijë autoritetin e tij ligjorë tek të gjithë të 

punësuarit në komunë ose edhe tek kuvendarët, këtë përgjegjësi nuk e marrim si tonën. Kështu që 

kontributi është dhënë në këtë frymë. Me kërkesë të Dafina Alishanit, e kam pasur në zyre para ca 

ditëve, jemi duke bërë përpjekje që ta sjellim një produkt të ri. Produkti i ri është se pikën e dytë 

ku e keni pyetje, përgjigja, dilemat tuaja sepse këtu kemi pas shpesh herë zëra se po na përgjigjen, 

nuk po na përgjigjen. Ky Komision me leje të Kryetarit të Komunës z. Shaqir Totaj, ka marrë me 

e shqyrtuar mundësinë se a mund ti japim zgjidhje njëherë e mirë kësaj pune. Jemi duke punuar, 

ende nuk e kemi formalizuar në tërësi se si ti ngrisim kapacitetet njerëzore dhe të ueb-faqes së 

komunës që këtë pikë të rendit të ditës do ta botojmë, do ta publikojmë, p.sh. Karanfil Haxhillari, 

bën pyetje këtë...., shënohet edhe publikohet në ueb-faqe, përgjigjet nëse drejtori, zyra e kryetarit 

a e ka bërë apo jo? nëse e ka bërë publikohet edhe përgjigjja e drejtorit, kryetarit ose secilit 

institucion. Nëse se ka bërë, del që se ka bërë dhe mundemi matematikisht ose statistikisht ti 

qasemi këtij raporti kuvendar, ekzekutiv, kryetar komune etj. Në fund kemi si Komision edhe si 

zyre edhe një propozim për kryesuesen. Ne propozojmë që me mirënjohje të nderohen të gjithë 

deputetët këtu, kuvendarët të cilët kanë 

jetëgjatësi në këtë forum institucional dhe kontribut. Ne kemi veçuar z. Haziz Hodaj, meqë 

mendojmë që vite gjatë është këtu dhe kemi veçuar z. Shukri Qunin, që mendojmë që pas luftës 

në të gjitha legjislaturat nëse ka edhe ndonjë tjetër në kohëzgjatje të këtillë, kërkoj falje që se kam 



Page 27 of 49 

 

nxjerrë si emër të përveçëm, por sido që të jetë d.m.th. të krijohet një praktikë institucionale e 

komunikimit. Në fund të këtij elaborimi qasja në dokumente publike është e rëndësishme, e kemi 

z. Haxhillari, i kemi edhe disa të tjerë, përgjigje marrin brenda ditës kur bëhet kërkesa, a i marrin 

dokumentet apo nuk i marrin, ju ftoj publikisht që ti mbani përgjegjës ku jeni drejtuar, me emër 

dhe mbiemër. Nëse i drejtoheni Zyrës së Kryetarit përgjegjës është kryetari, nëse i drejtoheni zyrës 

time përgjegjës jam unë, nëse i drejtoheni zyrës së shërbimeve publike përgjegjës është Drejtori i 

Shërbimeve Publike. Kështu që, të komunikojmë korrekt, mos të dalim që të kemi hamendësime 

se e kam drejtuar në komunës se komuna i ka 400 punëtor dhe ndoshta ato 400 punëtor nuk janë 

krejt në nivelin çfare kish me pas qejf me kanë një kuvendar ose dikush tjetër, dhe po krijohen 

dilema koti, po krijohet një rreth vicioz. Në fund fare, jemi përfaqësues të Prizrenit, po e mbyll me 

thënien e fillimit “Komuna është e jona, e të gjithëve edhe e secilit veç e veç, problemet e saj janë 

edhe tonat, nëse mendojmë me i jetuar edhe me i zgjidh, mund të kemi frymë dashamirëse ndaj 

problemeve, nëse dojmë me i fragmentu që ky e ka këtë drejtim ose ai atë drejtim, është zgjedhje 

prapë e jona. Unë ju ftoj për në fund që vota të jetë unanime, për një arsye të vetme, do të shkojë 

në qeveri dhe nuk do të doja që një kuvendar të abstenoj ose të ketë votë kundër për një qëllim që 

të mos konsiderohet që dokumenti nuk e ka përmbushur kërkesën e tij ose të një partie politike 

sikur donë të eskivoj sa i përket transparencës. Edhe njëherë po ju them që jam i gatshëm 

dokumentin ta ndryshoj kurdo që nëse ka ndonjë propozim valid edhe thjesht të punojmë së bashku 

për Prizrenin më të mirë për neve. Ju ftoj që puna më e mirë që mund ta bëni është që ta votoni 

unanimisht, ju faleminderit. 

 

Shukri Quni (NISMA): faleminderit kryesuese, pasi hyre tek rendi i ditës dhe e ceke aty tek 

pyetjet që i ngrisin këtu kuvendarët dhe përgjigjet që i kemi nga drejtorët. Unë kisha me shtuar 

edhe tek votimi i procesverbaleve që nuk janë kah mbahen fare, është mirë që procesverbalet të 

mbahen, të na sillen dhe të publikohen në ueb-faqe sepse më shumë lexohen ato sesa shikohen 

emisionet drejtpërdrejtë, ajo jetë dokument. Këtë të fundit nuk e kuptova çka po donit me na bë 

mua dhe Hazizit. Ymer faleminderit për atë por Hazizi, është më i vjetër, unë kam dëshirë që në 

fund të mandatit, sepse deri në fund të mandatit e prishi punën krejt e kështu që mos me i ra 

pishman që keni e dhënë. Kështu që Hazizi le ta ka dekoratë, mirënjohje apo çka i japin, mua ma 

leni në fund të mandatit sepse ndoshta s’mund e mbaj, qaty është pyetja, faleminderit. 

 

Ertan Simitçi (YTHP): faleminderit kryesuese, faleminderit edhe për prezantim zotëri Berisha. 

Natyrisht që të gjithë po e dimë atë, është diçka që jemi duke e diskutuar edhe në Komitetin për 

Komunitete çështjen e përkthimit të dokumenteve zyrtare edhe çështjen e përkthimit në seanca apo 

në takime të ndryshme në dëgjimet publike edhe të tjera. Ne e dimë që kemi një staf, sa kemi 

informatë zyrtare janë tre përkthyes, një është nga komuniteti boshnjak dhe dy janë nga komuniteti 

turk. Me drejtorin kur kemi biseduar, me zotëri Shehun e kemi dhënë një rekomandim që të 

plotësohet stafi edhe të merren parasysh nevojat apo kërkesat e qytetarëve edhe të kuvendarëve 

edhe të shkojmë një riorganizim dhe të plotësohet natyrisht stafi. Përndryshe kam informatë që 

tenderi apo prokurimi për përkthimin e dokumenteve zyrtare është përfunduar edhe po besoj që 

brenda një kohe të shkurtër kompania do të filloj me punuar. Unë e kam këtu një pyetje dhe një 

shqetësim lidhur me cilësinë e përkthimit të dokumenteve, tash do të bashkëpunojmë aty edhe ku 

i gjejmë gabimet teknike që munden me ndodhë, janë disa terma, disa pjesë që mund të jenë në 
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kuptim të gabuar. Nuk e kam fjalën për çështjen e simultantit, e kam çështjen te dokumentet, edhe 

aty haptas mundem 

me thënë që ne si Komitet për Komunitete jemi të gatshëm të japim kontributin tonë. Po mendoj 

që këtë vit, në vitin 2023, Komuna e Prizrenit dhe Kuvendi duhet ta bëjë zgjidhje në këtë aspekt 

dhe mos të flasim më për përkthime qoftë të dokumenteve qoftë edhe përkthim simultant. Unë e 

falënderoj edhe Komisionin për gatishmërinë dhe për punën që e keni bërë, shpresoj se sivjet do 

të kemi sukses në këtë drejtim. 

 

Haziz Hodaj(LDK): jo për me ju revanshuar për falënderim por gjithmonë kam një respekt për 

hartimin e dokumenteve me shumë finesë, me shumë delikatesë të Ymer Berishës, posaçërisht 

ekipi që tani ka punuar për një dokument shumë të rëndësishëm. E kam një pyetje edhe për Ymerin 

edhe tërë ekipin, sa janë të kënaqur këta me implementimin e këtij dokumenti sepse dokumentet e 

rëndësishme gjithmonë i kemi votuar, bile kam thënë nëse flitet për transparencë dhe për hartim të 

dokumenteve ti je vetë transparenca. Mirëpo sa je i kënaqur ti personalisht me implementimin e 

këtyre dokumenteve që po i votojmë vit për vit? Dhe a ju vjen mirë që gati në secilën seancë ka 

vërejtje të anëtarëve të kuvendit për qasje në dokumentet zyrtare. Sinqerisht nuk është mirë që jo 

veç na po krejt qytetarët e Prizrenit, por bile na si të zgjedhur me pas probleme te qasja në 

dokumente zyrtare. Nëse edhe këtu hezitohet që tu jepet, tu shërbehet me dokumente anëtarëve të 

kuvendit kur i kërkojmë atëherë sinqerisht nuk e di cila është arsyeja e këtij dokumenti që thash 

për mua nuk e ka asnjë gabim, është dokument shumë i arsyeshëm i punuar me shumë, përkushtim, 

me shumë delikatesë. Por nëse ky nuk implementohet, nëse na kemi vërejtje të atilla vazhdimisht 

nga anëtarët e kuvendit se kanë probleme me qasje në dokumente zyrtare, atëherë transparenca 

nuk len për të dëshiruar në Komunën e Prizrenit, ju faleminderit. 

 

Karanfil Haxillari(LVV): faleminderit kryesuese, pothuajse u thanë paraprakisht disa prej 

arsyeve dhe çështjeve që deshta mi ngrit edhe unë më herët. Pra me 

transparencë kanë të bëjnë edhe procesverbalet, fiks 1 vit nuk kemi procesverbale në kuvendin 

komunal. Me transparencë kanë të bëjnë përgjigjet ndaj pyetjeve dhe çështjeve të kuvendarëve siq 

u thanë, që mos të përsëriten. Shumë shqetësuese është edhe faqja e Komunës së Prizrenit, me të 

vërtetë në shumë raste admini i asaj ueb-faqe kushdo që është nuk e di dhe nuk kam njohuri por 

shkrimet e tij me të vërtetë nuk lënë për të dëshiruar. E përmendi zotëri Berisha që subjektet 

politike bëjmë nga pak politikë por i përket komunës e thamë komuna është e të gjithëve por edhe 

ueb-faqja le të jetë e të gjithëve dhe të mos bëhet politikë përmes ueb-faqes së komunës. Pra me 

postime puro politike, me postime të cilat nuk i kanë hije një ueb-faqe të një institucioni i cili i 

përket të gjithë qytetarëve dhe të gjithë qytetarët kanë bindje të ndryshme politike. Edhe në shumë 

shumë aspekte tjera e tha edhe zotëri Haziz, që përgëzime për punën e dokumentit të hartuar, 

mirëpo sa do të zbatohet ky dokument, deri tash për një vit qeverisje unë kam shumë vërejtje të 

mia sa i përket kësaj punës së transparencës. E përmenda edhe në pikën që e patëm në pyetje dhe 

përgjigje, i përmenda shqetësimet e mia sa i përket punës. Kemi dal e treta nga një institucion, 

mundemi në sipërfaqe të dukemi bukur por brendësia qysh është, pra qysh është brendësia apo 

thelbi i punëve të cilat po bëhen në këtë komunë, ju faleminderit. 

 

Selman Sokolaj(LVV): faleminderit, zotëri Berisha për transparencën, ta sqarojmë po flet për 

dokumente zyrtare apo publike sepse unë mendoj që janë dokumente publike, ashtu qysh e tha 
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Hazhillari në fillim, por kryetari ju referua si zyrtare. Ju gjatë ekspozesë e përmendët një moment 

tek mënyra qysh një asambleist ose një qytetar e bën kërkesën, kjo në institucionet publike quhet 

lojë e pingpongut, d.m.th. institucionet publike kur të dojnë me i ikur përgjigjes e bënë këtë lojën 

e ping pongut të përgjegjësisë kush e ka e kush nuk e ka. Qoftë përgjegjësisë pozitive ose negative 

që e marrin ose që e ka përgjegjësinë që me i kthye. Mirëpo ligji këtë e ka rregulluar shumë qartë, 

ligji e thotë decidivisht në një nen aty që mjafton që kërkesa me qen e qartë çka po kërkohet dhe 

drejtohet në institucionin ku po kërkohet dokumenti. Një qytetar nuk i ka kapacitetet dhe resurset 

me e vlerësuar, mirëpo komuna ka shërbyes civil. Nuk mundesh me u thirr se a i ka filan drejtori, 

se ashtu mu duk ishte përgjigja, filan drejtori kthen, filan drejtori nuk kthen, një asambleist mundet 

me qen më i strukturuar, mirëpo një qytetar mjafton që e ka dorëzuar kërkesën në Komunën e 

Prizrenit ose në institucionin përkatës edhe tani institucioni është i obliguar që me e drejtuar në 

zyrën apo drejtorinë për ku është. Ju e dini shumë mirë, keni përvojë. Kemi punuar nga pak në 

institucione dhe nganjëherë problem edhe vetë institucioni me e gjet kush është përgjegjës i një 

çështje se le ma një qytetar. Edhe ajo pjesa nëse mendon me na vendosur të gjithëve me një pike, 

ne nuk jemi të gjithë njëjtë, mirë që s’jemi të njëjtë. Përveç që s’jemi të njëjte këtu ka pozitë dhe 

opozitë dhe legjislativ dhe ekzekutiv. Tash qeveria që e ka ekzekutivin normal që e ka edhe 

shumicën legjislative, mirëpo janë të kundërta. Nuk besoj që kjo shkon me transparence sepse nuk 

jemi të njëjtë, nuk mundemi me qenë të njëjtë, p.sh. për PDK-n mundet me qenë arsye mungesa e 

buxhetit për shujta, për LVV-në nuk besoj që kish mujt me qenë arsye. Ndoshta shumë autostrada 

kishin lanë pa shtruar, e shumë prona pa shpronësuar me qindra miliona, por i kishin gjetur mjetet 

për gjujta, ju faleminderit.  

 

Ymer Berisha: Tash unë po të them telegrafisht, shumë faleminderit për të gjithë folësit kushdo 

që ishte në mënyrën e tij. Sokol, unë diversitetin e kam vetë në familje e promovoj shumë, të gjitha 

diversitet e mundshme planetare, ngjyrave, feve, kombësive, politike e qa të duash. Nuk është 

qëllimi aty, cilësia e jetës së qytetarit, familjes, së fëmijëve tu edhe e fëmijëve të mi është e njëjtë. 

Kur të dalim në shatërvan nëse ka një investim atje kënaqemi të dy palët dhe e shijojmë, nëse 

ngritët cilësia e ushqimit e turizmit, këtu ishte qëllimi që jemi të gjithë bashkë me problemet që i 

ka komuna. Zotëri Quni, shumë respekt, ishte mirënjohje për kontributin që mua më ranë mend që 

ju jeni prej pas luftës në secilën legjislaturë edhe pse mos të kalojmë zyrtarisht në mirënjohje të 

njerëzve që japin kontribute, tani varësisht se si kryesuesja e procedon më tutje, është në mandatin 

kryesueses, mandati im përfundon veç me propozimin. Ertan Simitçi, cilësia e përkthimeve! Zotëri 

Ertan unë prap u mundova me një fjali me e thënë turqishten në nivel leksikor nuk e njoh, nuk 

kemi asnjë që thotë unë e njoh dhe bjeri ato dokumente. Nëse ti premtimin që e tha që Komiteti 

për Komunitete mund të bëjë përkthime ju lutem tek unë i sjellni e-mail adresat tuaja që kontrollën 

e dokumenteve nëse ju e bëni, unë secilin dokument që unë e pranoj të përkthyer turqisht dhe 

serbisht, boshnjakisht, mi jepni e-mail adresat ku me i dërguar, të garantuar e ke që kanë me të 

ardhë në e-mail adresë dhe nëse ke me dhënë kontribut aty, që ne kur të kemi ndonjë rast unë 

përsëri kam me të vlerësuar për punën që e ke bë. D.m.th. jo tash me mbete, ti duhesh me na i 

ofruar e-mailet që dokumentet e përkthyera na duhet me i drejtuar atje. Haziz implementimi I 

dokumentit, është krejt e vërtetë që len me dëshiruar. Ta kuptojmë edhe diçka, transparenca dhe 

demokracia edhe pas 50 viteve ka me qen e atakuar, mënyra e jetesës, cilësia e saj, veshja 

protokollet kanë me qenë. Na si komunë duhet me deklaruar se po tentojmë me shku kah e mira, 

kah e drejta, tani sa kemi me mujtë kemi me parë bashkë, unë nuk mundem të marrë përgjegjësi 
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më të mëdha sesa më takojnë. Vërejtje për qasje në dokumente zyrtare! Unë prap edhe njëherë po 

ju them të gjithë juve veç e veç por edhe të gjithë qytetarët, brenda ditës ose të nesërmen e marrin 

përgjigjen dhe konfirmimin që qasja i lejohet, i lejohet pjesërisht ose nuk i lejohet nga zyra që unë 

e udhëheqë. Dokumenti prej atij momenti që unë e pranoj dhe i lejohet qasja udhëton në drejtim 

ku është adresuar. Kemi probleme më të mëdha tek Zyra e Burimeve Njerëzore, publikisht po e 

them. Qe ku i kemi drejtorët, e kemi kryesuesen, kryetarin, të gjithë qytetarët. A do të rregullohet? 

nuk është përgjegjësi e imja, e imja është veç me e dërguar deri aty edhe tash është përgjegjësi që 

kalon në nivele më të larta të komunës. Mirëpo nuk jemi keq, prap po e them, sot Karanfil 

Haxhillari me vonesë por i ka pranuar dokumentet, tash ky k aba ankesë dhe krejt janë procedura 

por e ka pranuar dokumentin nga komuna. Karanfil, procesverbalet, pyetjet e kuvendarëve? 

Procesverbalet me të thënë të drejtën këto i harton, qe ku e keni njeriun përgjegjës, është 

Kryesuesja, Kryesuesja kurdo që e bën procesmbajtësin. Na jemi me e ndihmu dhe me e bë, por 

nuk është përgjegjësi e zyrës dhe e imja sepse dal se diqka skam të drejtë dhe dal jashtë asaj që 

jam i ngarkuar.  

Selmani tek terminologjia dokument zyrtar apo dokument publik? Tash zyrtarja i bjen 

institucionale, e mbulon këtë publiken. Zotëri Selmani nëse ti ke petkun e zyrtarit tash shumë afër 

janë edhe në ligjshmëri edhe në terminologji, lojë e fjalëve është, nuk ka që njëra e rrëzon tjetrën. 

Në diskursin e të folurit tonë mund ti jepni përparësi publikes që doni mi targetu qytetarët. Kryetari 

i Komunës donë mi dhënë përparësi zyrtares për arsye se ka pozitën e kryetarit të komunës, nëse 

më pyetni mua të dytë jeni ok dhe është brenda asaj. Lojë e ping pongut, jo bre shiqo ajo bahet 

është natyra e punës, sikur ju që e keni në partinë e juaj diversitetin ndaj një politike, dikush ka 

mendim tjetër, dikush një tjetër edhe mundet. Por unë tek ping pongu, e imja ditë që vjen kërkesa 

atë ditë e merrni përgjigjen ju dhe të gjithë qytetarët. Ajo rrugëton në drejtim për ku e ke adresuar 

kërkesën, dokumentin nuk e mbaj unë, në ditën që e mbaj e kthej. Pyeteni Dafina Alishanin, dje e 

ka bërë një kërkesë, dje i është lëshuar dokumenti sepse ma ka lëshuar zyrja sepse mos të ma kishte 

ofruar, kisha me thënë s’ma ka ofruar edhe se bij. Pozitë, opozitë edhe ligji, qetu është ajo vlera 

sepse ti e sheh nga grupi qytetarëve atje mirëpo është mirë me e pru problemin e jo tash Ymeri me 

kanë problemi, emër i përveçëm i individit. Pra qaj problem që po e has në teren, bjere në komunë 

edhe ne po provojmë me e zgjidhë, ama tip o thua Ymeri vetë problemi ose kur e emërtoni një 

person, atëherë normalisht se jemi njerëz dhe nxitemi nga një fjalë. Nëse është fjala 

komplimentuese mua më vjen mire, nëse është fyese e kundërta e asaj ndodhë. Por prap unë po 

them, insistoj që në Prizren i kemi të gjitha mundësitë që në komunë të pranojmë përgjegjësitë të 

pozitave që kemi, ta ushtrojmë këtë përgjegjësi dhe besoj që kemi me kapur rezultate shumë të 

mira, ju faleminderit.  

 

Ymer Berisha: Faruk me gjithë dëshirë por nuk e mbuloj kryetarin apo kabinetin e kryetarit me 

referenca profesionale, unë e kam vetëm brenda autoritetit tim, jam i gatshëm sa të duash. Edhe 

me mu bë pyetja Faruku çka po mendon? unë nuk e di përgjigjen, është e drejtë e Farukut se çka 

mendon. Islam ti ke qenë drejtor, e din që unë kam qenë i gatshëm edhe në mandatin e Mytaher 

Haskukës, me dhënë krejt qet kontribut, aq hapësirë kam pasur aq kam dhënë. Nuk e kam 

problemin por ideja është unë jam respektues që ju e keni marrë me ushtru një pozitë publike, e 

keni marrë ju vëlla, se kam dhënë unë dhe tash pse unë duhet me fol për një pozitë publike. Unë 

flas për pozitën time, Udhëheqës i Njësisë për Komunikim me Publikun, detyrat ligjore janë këto, 

hartimi i dokumenteve etj. etj. Këshillimi i kryetarit, ju garantoj e bëjë, këshillimi i të gjithë 
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drejtorëve, ju garantoj në çdo pasues e shkruaj “nëse ka nevojë për komunikim të vazhdueshëm 

mbetem në gatishmëri” tash sa ata dojnë me ma marrë këshillimin e marrin, sa nuk dojnë nuk shkoj 

unë atje me thënë e me bë diçka. Kështu që unë prap po ju them, vota e juaj është një deklarim 

solemn edhe normalisht në Qeverinë e Kosovës e deklarojmë se Kuvendi i Komunës unanimisht 

e ka votuar dokumentin. Faleminderit për kontributin secilit veç e veç.  

 

Kastriot Krasniqi (I Pavarur): Berishë gjatë diskutimeve e n ‘dëgjova për Burimet Njerëzore, 

shumë kisha pasur qejf me ditë çka është tash tek Burimet Njerëzore? a nuk po i n ‘dëgjojnë 

ekzekutivin apo çka është puna tek ata, sepse në këtë kuptim e kuptova, besoj se e ke të qartë çka 

po të pyes.   

 

Ymer Berisha: Kastriot, unë përvoja personale i kam 5 lëndë që i kam adresuar tek Burimet 

Njerëzore për me pru dokumente, 1 e ka kryer sot të Karanfilit, 4 janë në procedurë por që kanë 

kaluar afatet ligjore. Tash s’mund shkoj unë me zor me e marrë dokumentin nga atje, por veç e 

konstatoj.  

 

Kastriot Krasniqi: por a e kanë stafin e mjaftueshëm Burimet Njerëzore,  

 

Ymer Berisha: për atë vetëm mundem me hamendësu naj send.  

 

Kastriot Krasniqi: ndoshta kryetari nuk e len me dhënë përgjigje adekuate.  

 

Ymer Berisha: faleminderit Kastriot faleminderit.  

 

Ertan Simitçi(YTHP): edhe një pyetje zotëri Ymer, qysh të kemi kuptuar dhe qysh kuptova në 

zyrën e juaj keni mungesë të stafit.   

 

Ymer Berisha: Jo.  

 

Ertan Simitçi(YTHP): ok unë qashtu kuptova, a e dini pse? Me 3 përkthyes nuk mund të arrijmë 

qëllimet për krejt qeto që i thatë ju krejt ato dokumentet, raportet brenda afateve ligjore. Tash ose 

na kërkoni mbështetjen prej kuvendit prej neve, që na ti japim presion edhe ekzekutivit, edhe 

Njësisë për Burime Njerëzore, që të plotësojnë stafin e juaj që ju brenda afateve ligjore me dhënë 

përgjigje apo Brenda afateve ligjore të procedohen krejt ato dokumente nëpër ueb-faqe.  

 

Ymer Berisha: zotëri Simitçi, unë edhe njëherë tash për shkak se di sap o jam i qartë unë, nuk e 

di këtë. Po them në përkthim kemi tri (3) zonja, dy (2) turqisht dhe një (1) boshnjakisht. Nëse i 

hyni sot lajmeve, nëse i hyni sot dokumenteve, vendimeve të kryetarit edhe ato i keni të tri gjuhët, 

cilësi mos më pyet sepse nuk e di. Ju premtuat që si komunitet do të jepni kontributin e juaj të 

kontrollimin cilësor të dokumenteve. Unë jam në pritje të e-mail adresave që kur të vjen dokumenti 

veç me ja bl forward Ertanit apo kush është tjetri e tjetri edhe pastaj ato dokumente masi të vijnë 

prej juve kanë me u publikuar në ueb-faqe.  
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Ertan Simitçi(YTHP): shembull një zonje me dal n pushim t ‘lehonisë kush do ti kryen kryen ato 

procedura, ato punët?  

 

Ymer Berisha: tani ti e përmende se nuk deshta me u bë i tepërt sepse unë kohën e vlerësoj shumë 

për mos me fol më tepër sesa që duhet. Ne e kemi një kompani për 3 vitet vijuese, një kompani që 

ne mundemi me funksionuar pa asnjë përkthyes, krejt materialet qa vijnë, sikur sot p.sh. krejt çka 

është prodhuar këtu e bëjmë forward kompanisë dhe na i bjen ato. Na vetëm cilësinë e kemi 

problem, për atë arsye po them menagjmenti i di se sa janë përkthyese dhe është hera e pare që 

kryetari Totaj, I ka bartë përkthimin tek unë, unë për atë po flas sepse nuk më kishe n dëgjuar kurrë 

nëse nuk kishin me qenë në vartësinë time. Mirëpo tash po them do të provojmë me bë ma të mirën, 

e kemi edhe kompaninë edhe thjeshtë mbetet gjithmonë Ertan qato e-mailet edhe për cilësi na kishe 

ndihmu, e kishe ndihmu edhe komunitetin turk edhe boshnjak ose unë nuk i kam merak me fol e 

mos me ndodh ajo sepse mund të jemi në ndonjë mbledhje të ardhshme ta përmend dhe të them që 

me datën kaq ke thënë këtë edhe nuk po ndodhë kurrgjë. Atëherë pse flasim këtu është ideja, 

faleminderit.   

 

Antigona Bytyqi(Kryesuese e Kuvendit): faleminderit zotëri Berisha, në qoftë se nuk ka edhe 

dikush tjetër, atëherë e hedhim në votim, prezent jemi 33 anëtar kush është? 

 

Për? votohet unanimisht (33) 

 

Ju faleminderit të gjithëve, miratohet edhe kjo pikë. 

 

 

PIKA E TETË: 

 

Shqyrtimi dhe miratimi i propozim - vendimit paraprak për shpalljen e ankandit-tenderit 

publik për dhënien në shfrytëzim-qera afatshkurtër të lokaleve pronë komunale; 

 

Antigona Bytyqi (Kryesuese e Kuvendit): Ftoj zyrtarin e Komunës për prezantim. 

Gursel Skenderi (Sektori i Pronave): Të nderuar, para juve keni propozim-vendimin, lista e 

lokaleve të cilat janë pronë komunale, të cilat kohën e fundit janë pajisur edhe me fletë poseduese. 

Pas konfirmimit të ligjshmërisë nga ana e Ministrisë për listën e veçantë tani janë krijuar kushtet 

ligjore për procedim të mëtutjeshëm. Propozimi është për dhënien me qera afatshkurtër deri në 5 

vite, si lista paraprake. Lokalet gjinden në rrugën Remzi Ademaj përballë urës së kaltër, lokalet të 

tjera Adem Jashari janë te lokalet e bustit të Komandant Drinit dhe lokali i cili gjendet në rrugën 

Adnan Kantangjiu gjendet mbrapa Vivës apo restaurant Klintonit. Këto janë 10 lokale që kohën e 

fundit janë pajisur me lista poseduese dhe munden të procedohen tash për dhënien me qera. 

 

Antigona Bytyqi (Kryesuese): e hapi debatin lidhur me këtë pikë. 

 

Marin Përgjoka(LDK): Përshëndetje për të pranishmit, kisha pas një kërkesë, te çështja e vlerës 

për metër katror, është vlera fillestare në dy pozicione, në Ismet Jashari dhe Adem Jashar është 
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çmimi fillestar është 10 euro për metër katror, ndërsa në pronën tjetër përafërsisht te KEK është 3 

euro metri katror, duke marr parasysh se shumë qiramarrës kur e kanë marrur qiranë e kanë ri 

filluar rinegociim të marrëveshjes për shkak të çmimit të lartë të qerasë, por edhe ka pasur raste 

kur është bë edhe shkelja e kontratës kur i’u është dhënë personit të tretë me qera, pa dijen e 

Komunës. A kish qenë e arsyeshme për Komunën që çmimi fillestar të jetë pak më i ulët, e me 

ardh te një vlerë që synojmë me arrit? Faleminderit. 

 

Gursel Skenderi (Sektori i Pronave): Marin, ky është një propozim i Kryetarit, kryetari e ka pa 

të udhës çmimin 10 euro, mirëpo ky është propozim, forma e vendimit është mbas aprovimit nga 

asambleja, mundeni me dhënë propozime të tjera që ta ndërroni. 

 

Marin Përgjoka(LDK): Duke u nisë prej një çmimi normal të një qiraje, ky është gati çmimi i 

tregut i një m2, personi fizik që e jep me qira. 

 

Gursel Skenderi (Sektori i Pronave):Unë tregova, kryetari në propozim duhet me qit çmimin 

fillestar por nëse ka ndryshime, asambleja mundet me ndryshu me shumicën e votave. 

 

Haziz Hodaj(LDK): Më fal, nëse votohet tani dhe propozimi i kryetarit është me atë shifër që 

është paraparë, a mbetet ashtu apo ri diskutohet prap çështja e çmimit për m2? Ne po bëjmë një 

propozim tjetër që çmimi fillestar të jetë 8 euro, sepse nuk janë të gjitha zonat njësoj ku janë lokalet 

e  Komunës së Prizrenit?  

 

Gursel Skenderi (Sektori i Pronave):Nëse votohet ashtu propozimi, ashtu mbetet çmimi, 

mundeni me dhënë propozime dhe nëse miratohet nga shumica. 

 

Kastriot Krasniqi (I Pavarur): Gursel, lokali mbrapa Vivës a është dhënë ndonjëherë me qira 

prej Komunës dhe nëse po kush e ka shfrytëzuar?  

 

Gursel Skenderi (Sektori i Pronave): Lokali nuk është dhënë me qira nga Komuna sepse nuk ka 

qenë i pajisur me lista poseduese, dhe tani lokali është i joni dhe mundemi me procedu. 

 

Bajram Kastrati(AAK): Gursel, ne herën e kaluar e kemi përzgjedhur një komision për trajtimin 

e lokaleve, por në mesin e atyre lokaleve që kanë pasur ky komision me i trajtu po më duket kanë 

qenë edhe këto tash që janë sjellur, d.mt.h nuk janë këto lokalet që janë edhe në atë listën tjetër të 

komisionit paraprak. 

 

Gursel Skenderi (Sektori i Pronave): Nuk janë Bajram, këto janë lokalet të tjera. 

 

Antigona Bytyqi(Kryesuese e Kuvendit): Dikush tjetër prej anëtarëve të kuvendit, në qoftë se 

jo, atëherë e hedhim në votim propozimin si ka ardhur apo me propozimet që u dhanë këtu? 

 

Haziz Hodaj(LDK): Ne kemi një kërkesë që çmimi fillestarë të jetë 8 euro, kjo nuk do të thotë që 

ka me u dhënë për 8 euro sepse m’vart se qysh konkurrojnë me çfarë çmimi konkurrojnë, mirëpo 
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le të mbetet çmimi fillestar prej 8 eurove e pastaj ai mund të jepet edhe për çmime më të larta, ky 

është propozimi i jonë.   

   

Kastriot Krasniqi(I Pavarur): Meqenëse Gurseli është në ngjarje edhe unë kisha propozuar në 

rrugën Ismet Jashari Kumanova, bazhdarhanen ku e ke lartë, Adem Jashari, kisha propozuar sepse 

në mandatin e kaluar shumë lokale na kanë mbetur pa u shfrytëzuar, ka qenë arsyeja e çmimit, ti 

Gursel e din shumë mirë edhe Ademi është një ndër ta sepse ka qenë në komision. Unë kisha 

propozuar në rrugën Ismet Jashari Kumanova, të shkon prej 5 eurove fillestar edhe këtu rrugën 

Adem Jashari, nuk mundesh me krahasu me shatërvanin, tash a është në rrugën Ismet Jashari 

Kumanova apo në sheshin Ismet Jashari, lokalet.  

 

Gursel Skenderi (Sektori i Pronave):Nuk po e di ku po e sheh në propozim rrugën Ismet Jashari, 

nuk ka lokale në rrugën Ismet Jashari. 

 

Antigona Bytyqi(Kryesuese e Kuvendit): Atëherë Gursel, a mundemi me hedh propozimin prej 

8 eurove? 

 

Gursel Skenderi (Sektori i Pronave): Po, po mundeni. 

 

Antigona Bytyqi(Kryesuese e Kuvendit): Atëherë e hedhim në votim me çmimin fillestar prej 8 

eurove këtë propozim, prezent jemi 33 anëtarë, kush është: 

 

Për? – 32 

Kundër? – 1 

Abstenim? - 0 

 

Miratohet edhe kjo pikë me ndryshimet që u propozuan.  

 

 

 

 

PIKA E NËNTË: 

 

Shqyrtimi dhe miratimi i propozim - vendimit për formimin e komisionit vlerësues për 

dhënien në shfrytëzim-qera afatshkurtër të lokaleve pronë komunale; 

 

Gursel Skenderi (Sektori i Pronave): Sqaroi përbërjen e komisionit, 2 prej ekzekutivit, 2 kuvend 

dhe 1 shoqëria civile, ky komision i udhëheq procedurat vetëm për këtë ankand.    

 

Antigona Bytyqi (Kryesuese e Kuvendit): Po i marrim emrat nga Kuvendi, nga pozita 

propozohet Drita Qenaj, nga opozita Ilir Gashi, nga ekzekutivi janë Islam Ukimeri dhe Ramize 

Sinanaj Shala dhe nga shoqëria civile kemi Linda Simitçiu. 

Me këtë përbërje prej 5 anëtarëve, po e hedhim në votim, prezent jemi 30 anëtarë, kush është: 
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Për? – 28 

Kundër? – 0  

Abstenim? - 1 

 

Miratohet edhe kjo pikë e rendit të ditës. 

 

 

PIKA E DHJETË: 

 

Informatë rreth raporteve të punës për vitin 2022, të Komiteteve dhe Komisioneve të 

themeluara nga Kuvendi i Komunës; 

 

Raporti i Komiteti për Politik dhe Financa 

Antigona Bytyqi (Kryesuese e KPF-së):  

Raporti i KPF-së, si përmbajtje është parapa: hyrje,  roli i kpf-s, përbërja e kpf-së dhe anetaret e 

kpf-ë për mandatin aktual, statistikat e përgjithshme, mbledhjet dhe rekomandimet e kpf-s , 

transparenca dhe monitorimi i kpf-s, përfundimi. Nuk do të ndalem shumë meqë e keni edhe 

materialin, ne si KPF, gjithsej kemi mbajtur 11 mbledhje 1 jashtëzakonshme 10 të rregullta, kemi 

shqyrtuar dhe rekomanduar gjithsej 101 pika ndërsa nuk janë rekomanduar 3 pika.   

KPF, gjatë kësaj periudhe ka qenë shumë transparente ndaj të gjithëve të cilët kanë qenë të 

interesuar për t’i përcjellë takimet e KPF-së. Vlen të ceket se KPF, sa i përket punimeve të cilat i 

ka zhvilluar si dhe të gjitha dokumentet të cilat janë zhvilluar nga mbledhjet e KPF, janë publikuar 

në web-faqe të komunës si dhe në të gjitha rrjetet sociale po ashtu edhe në medie lokale. Për të 

gjitha këto që u cekën më lartë, gjeni të bashkëngjitur linkun e web-faqes zyrtare të Komunës, ku 

gjendet data baza e KPF-se: https://kk.rks-gov.net/prizren/kuvendi/ 

KPF, është monitoruar vazhdimisht nga mediat lokale dhe nga shoqëria civile. Ky raport është 

përmbledhës i punimeve të KPF-se, gjatë periudhës janar-dhjetor 2022.Po ashtu është dëshmi 

sepse është bazuar në ligje dhe akte nënligjore në fuqi si dhe dëshmi për transparencën karshi 

qytetarëve të Komunës së Prizrenit, por edhe ndaj atyre që monitoruan nga afër punimet që janë 

zhvilluar. Pasi që raporti do të diskutohet në KPF- dhe Kuvend, do të publikohet në webfaqen 

zyrtare të Komunës së Prizrenit. Mirëpresim komente, vërejtje, sugjerime. 

 

 

Komiteti për Komunitete  

Ertan Simitçi(Kryesues i Komitetit për Komunitete): 

Sipas kërkesës së Kryesuese së Kuvendit kemi sjellë raportin e KK në Kuvend. Kuvendi i 

Komunës është i obliguar që të themelojë dy komitete obligative:  

a) Komitetin për Politikë dhe Financa; dhe  

b) Komitetin për Komunitete 

Me datën 27 Janar 2022 është marrë Vendimi për themelimin dhe emërimin e anëtarëve të  

Komunitetit për Komunitete në Kuvendin e Komunës së Prizrenit. Me këtë vendim themelohet 

Komiteti për Komunitete në përbërje prej pesëmbëdhjetë (15) anëtarëve. 

Pas themelimit të Komitetit për Komunitete, mbledhja e pare është mbajtur me datën 18 Shkurt  

2022 në Kuvendin e Komunës. Në këtë mbledhje është zgjedhur Kryesues z. Ertan Simitçi, me  

https://kk.rks-gov.net/prizren/kuvendi/


Page 36 of 49 

 

votim të fshehtë të shumicës anëtarëve.  

Pas zgjedhjes së Kryesuesit, Komiteti për Komunitete ka marr vendim që të gjitha takimet dhe  

aktivitetet e Komitetit për Komunitete, të mbahen në sallën e mbledhjeve të Kuvendit të Komunës 

së Prizrenit, po ashtu takimet të jenë transparente dhe të hapura për të gjithë opinionin. 

Në vitin 2022 kemi mbajtur 12 mbledhje të rregullta dhe 1 punëtori në bashkëpunim me OSBE.  

Me drejtorin e Administratës, Shërbimeve Publike, Financave, Shëndetësisë, Arsimit, DKRS, 

kemi pasur takime ku të gjithë këta drejtor kanë ardhur dhe kemi diskutuar çështjet dhe kërkesat, 

ankesat të cilat i kanë parashtruar anëtarët e Komitetit për Komunitete.  

Komiteti për Komunitete ka një përgjegjësi që nuk mund të merr vendim por ka kompetencë të 

merr vetëm rekomandim dhe sugjerim dhe ne brenda kompetencave kemi marrë disa rekomandime 

të cilat i kemi menduar si të arsyeshme dhe të nevojshme. Njëra ndër rekomandimet ka qenë 

rekomandimi që “Zyra e Njësisë së Burimeve Njerëzore” në Komunën e Prizrenit, t’a publikoj në 

web-faqen zyrtare të komunës, të gjithat statistikat dhe dhënat të punësuarve në administratën 

komunale në Komunën e Prizrenit, mirëpo një gjë e tillë ende nuk është publikuar. Tjetër 

rekomandim ka qenë “Njohja e Statutit të Gjuhës Rome si Gjuhë në Përdorim Tradicional në 

Komunën e Prizrenit” siç dihet tani edhe është votuar edhe në Kuvend. Tjetër është zgjedhjen e 

Nënkryetarit për Komunitete të Komunës së Prizrenit, ne kemi bërë me 27 shtator një kërkesë 

Kryetarit që të organizojë një takim me të gjithë subjektet politike dhe të bëjmë një zgjidhje për 

emërimin e nënkryetarit të komuniteteve, por edhe kjo do të jetë një sfidë për viti 2023. Po ashtu 

kemi rekomanduar që të plotësohet stafi në Zyrën për Komunitete dhe Kthim dhe me kërkesën 

tonë dhe me mbështetjen e Kryetarit sot është plotësuar stafi. 

Sfidat dhe çështjet të ngritura në mbledhjet e komitetit. Gjatë këtij viti KK ka biseduar për shumë 

çështje të ndryshme, jo vetëm për komunitetit jo shumicë por edhe për çështje të përgjithshme nga 

qytetarë që janë adresuar tek ne. Sfida më e madhe që biseduam edhe me z.Ymer, është çështja e 

përdorimit të gjuhëve të zyrtare, komunitetet përballen gjithashtu me barriera të ndryshme të 

punësimit në vende publike në nivel komunal. Zyra e Komunitetit dhe Kthim për shkak të një 

problemi ligjor dhe me mungesë stafi, për vitin 2022 nuk ka mundur që t’a realizojë asnjë projekt. 

Tashmë ajo zyre e ka një udhëheqëse dhe sipas kërkesës se asaj ne duhet të bëjmë një zgjidhje 

lidhur me financimin e zyrës meqë vitin e kaluar nuk kanë pasur asnjë staf dhe nuk kanë mund me 

bë asnjë propozim në fazën e aprovimit të buxhetit. 

Sipas Ligjit NR. 03/L-047 për Mbrojtjen dhe Promovimin e të Drejtave të Komuniteteve dhe  

Pjesëtarëve të Tyre në Republikën e Kosovë, komunitetet janë njohur zyrtarisht si komunitet  

jo shumicë. Përfaqësimi, promovimi dhe njohja e identitetit të komuniteteve jo shumicë si pjesë  

përbërëse e shoqërisë, has në vështirësi të natyrave të ndryshme. psh: 

- punësimi i ulët i komuniteteve pranë institucione komunale dhe ndërmarrje komunale( asnjë 

statistikë apo informatë lidhur me përfaqësimin e komuniteteve jo shumicë), 

- pjesëmarrja e ulët në komisione komunale, 

- përfaqësimi i ulët në shkollat në pozicionin drejtor, zv. drejtor, sekretar, 

- mos përkthimi i dokumenteve zyrtare dhe mospublikimi i tyre sipas ligjit.  

- Përqindja e ulët e planifikimit të buxhetit për komunitete jo shumicë.  

- Mosrealizimi i kërkesës së komunitetit boshnjak dhe turk, lidhur me emërimin e mësueseve  

adekuate të gjuhës shqipe në arsimimin boshnjak dhe turk. 
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Pjesëmarrja e anëtarëve në mbledhje ka qenë mbi 90%, siç thash edhe në fillim është hera e parë 

që Komiteti për Komunitete të gjitha takimet i ka mbajtur hapur për qytetarë, media, shoqëri civile, 

falënderoj të gjithë dhe nëse ka ndonjë pyetje jam i gatshëm. 

 

Petrit Hoxhaj(Lista Guxo): Kisha një pyetje, a është shqetësuese mos emërimi i nënkryetarit të 

Komunës për komunitete dhe ku është problemi? 

 

Ertan Simitçi(Kryesues i Komitetit për Komunitete): Në këtë raport, në dy vende kemi dhënë 

rekomandimin tonë edhe në disa raste kur ka ardhur këtu edhe emri i anëtarëve, ka pasur disa 

mospërputhje dhe nuk është respektuar as ligji e as U.A, po ashtu edhe në raport e kemi dhe ky 

raport do të adresohet edhe te kryetari dhe po besoj se bashkërisht me kryetarin dhe anëtarët të 

komuniteteve të bëjmë një zgjedhje, ju faleminderit. 

 

Raporti i Komitetit për Arsim  

Sadije Osaj Jakupi (Kryesuese e Komitetit për Arsim): Përshëndetje për të gjithë, përmbajtja 

e raportit: Hyrje, Fushëveprimi i Komitetit, Përbërja e Komitetit, Aktivitetet e Komitetit,  

Mbledhjet e Komitetit. Komiteti për Arsim është formuar në pajtim të Rregullores së Kuvendit. 

Aktivitetet janë zhvilluar duke u bazuar në rregullat e rregullores së punës së Kuvendit. 

Fushëveprimi i Komitetit: Komiteti për Arsim është komision funksional nga muaji prill 2022. 

Ky komitet, në kuadër të fushëveprimit dhe të përgjegjësive, i diskuton të gjitha çështjet që lidhen 

me arsimin para universitar në komunën tonë dhe bashkëpunon me çdo institucion arsimor për të 

marrë informacione të drejtpërdrejta dhe për të përforcuar më shumë trekëndëshin shkollë -DKA-

Komunë. 

Përbërja e Komitetit për Arsim: 

Emri dhe Mbiemri                              Pozita 

1. Sadije Jakupi                                  Eksperte për Arsim – Kryesuese      LDK 

2. Alban Bislimaj                               Këshilltar komunal                           PDK 

3. Ayser Leskovci                              Eksperte për Arsim                           KDTP 

4. Faruk Tahiri                                   Këshilltar komunal                            LVV 

5. Agnesa Sinanaj                              Këshilltar komunal                            AAK 

 

Aktivitetet e Komitetit: Mbledhje të mbajtura gjithsej 5 dhe 3 takime të mbajtura me DKA me 

drejtoreshën e falënderojmë për kohën që na ka pritur. 

Për një shkollë të hapur dhe demokratike duhet pasur parasysh shumë faktorë të rëndësishëm në 

punën operative dhe strategjike si kurrikulat, autoritetet lokale, prindërit, nxënësit, mjetet 

materiale, mjedisin socio-ekonomik, etj. Shumë prej këtyre faktorëve ndryshojnë vazhdimisht në 

shkollat tona dhe ndonjëherë dinë të dalin jashtë kontrollit. 

Do t’i përmendim disa nga shqetësimet e ngritura gjatë vizitave nëpër shkolla. 

Shkollave tona ju mungojnë: 

Infrastrukturë – Objekte të sigurta edhe pse janë ndërtime të reja. 

Infrastrukturë kabinetike – për të gjitha fushat ku dihet se nuk arrihet një ngritje cilësie dhe zbatim 

të kompetencave dhe rezultateve të kërkuara p.sh( kabinete të IT, Kimi, Biologji, Fizik, Artet, etj.) 

Marr një shembull, shkolla me 1452 nxënës në qytet nuk ka asnjë kabinet ndërsa në shkollat në 

periferi(Krajk) me numër të paktë nxënësish ka kabinete të Fizikës dhe Kimisë. 
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Koordinatorët e shkollave nuk janë zgjedhur sipas aftësive dhe shkathtësive për të kryer detyrat 

siç kërkon Udhëzimi Administrativ, por për të plotësuar çështje tjera. Mungojnë investime për 

mësimdhënës që ju nevojiten për një zhvillim të orës mësimore (laptop) - Në dallim nga disa 

shkolla. Konkurset për mësimdhënës duhet të mbahen në kohë dhe të merren parasysh kërkesat e 

drejtorëve për zëvendësime të mësimdhënësve, të cilët janë në pushim mjekësor apo të lehonisë. 

Këtë e themi për arsye se në shumë shkolla orët mësimore zëvendësohen nga mësimdhënës jo 

adekuat, si p.sh. psikologia e një shkolle mban lëndën e historisë, bibliotekist-ja mban mësimin 

fillor, dhe shume mësimdhënës mbajnë mësim shtesë (honorar). Shkolla Motrat Qiriazi, drejtori i 

shkollës është detyruar të shuaj një klasë të parë, për shkak të mungesës së mësimdhënësve dhe i 

ka ngarkuar klasat tjera d.m.th 3 klasa me nga 35 nxënës, njëkohësisht edhe në shkollën Emin 

Duraku në paralelet turke, nxënësit e një klase arrijnë diku numrin 40, ndërsa klasat apo shkollat 

tjera arrijnë numrin 7 apo 8 nxënës. Kërkohet shpronësim i vendit ashtu që shkollat të mund të 

përfitojnë edhe donacione tjera. Me vonesë janë pajisur shkollat edhe me lëndë djegëse, andaj si 

komision rekomandojmë më shumë partneritet me drejtorët e shkollave, t’i mbështesim ata dhe t’i 

analizojmë kërkesat që ata parashtrojnë për çdo problem, si dhe kërkojmë mbështetje për shkollat 

profesionale me investime kapitale pasi që këto shkolla përgatisin shumë gjenerata ashtu siç i 

kërkon edhe tregu i punës. 

Vizitat nga ana e komisionit do të vazhdojnë çdo muaj në secilën shkollë dhe do të presim 

llogaridhënie gjithmonë bazuar në dëshmi, janë kërkesa të ditëve tona, patriotizëm për vendin si 

dhe lëvizje për arsim cilësor, faleminderit për vëmendje.  

 

Selman Sokoli(LVV): Faleminderit znj.Osaj është përfolur shumë për marrjen e pozitave të 

ndryshme të zyrtareve ose të zyrtarëve të PDK-së në arsim, edhe si kryetar i komisionit për 

transparencë me interesoj një pyetje me e bë, a keni mundur me ardhë zyrtarisht përmes një shkrese 

që i’a keni drejtu PDK-së te lista e këshillit drejtues të PDK- Prizren, që tani me mujt me i krahasu 

personat që kanë marrë pozita që potecionalisht munden me pas një ndalesë gjyqësore, 

faleminderit. 

 

Sadije Osaj Jakupi (Kryesuese e Komitetit për Arsim): Unë nuk e di sa jam kompetent për këtë 

përgjigje, mirëpo edhe në komision e keni edhe anëtarin e juaj e që nuk kam pas diçka të tillë, 

mirëpo në raport me drejtoreshën është përfol edhe vet jemi dëshmitar që në shumë shkolla, tash 

mos ti cekim me emra kemi bërë kërkesa, kemi pas edhe raport me drejtoreshën bash për atë që 

edhe ju jeni duke e thënë, mirëpo për atë nuk jam kompetent për atë të flasë unë, sa për ndryshe e 

kemi diskutuar edhe ketë por ligji, rendi vjen në vend të vet, faleminderit. 

 

Haziz Hodaj (LDK): Faleminderit shumë kryetare e komisionit thatë që janë shumë orë të 

humbura, në fakt që janë për keqardhje, a keni evidenca masi jeni komision për arsim se sa vende 

të zbrazëta kanë qenë brenda këtij gjysmë vjetori që po përfundon nesër, sa vende të zbrazëta kanë 

qenë pa mësues, pa arsimtare dhe për rrjedhojë sa orë të humbura kanë qenë, sidomos në arsimin 

fillor në jemi dëshmitarë që ka shumë sidomos në Has të flasë me kompetenca se ka shumë 

mungesa që është për keqardhje, ky prolongim i kam thënë edhe drejtoreshës, i kam thënë se 

vazhdimisht e kam ngrit disa herë prolongimi i konkurseve deri në këtë masë është i 

pajustifikueshëm. 
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Sadije Osaj Jakupi (Kryesuese e Komitetit për Arsim): Faleminderit, unë mund të them që 

drejtoresha së bashku me drejtorët në bashkëpunim, janë munduar që ti zëvendësojnë orët brenda 

objektit shkollor duke u munduar që mësimdhënës adekuat të mbajnë orët deri sa ti zëvendësojnë 

mësimdhënësit tjerë, përndryshe për anën tjetër nuk jam kompetent të flasë unë.... Ato mund të 

llogariten sa janë konkurset për mësimdhënës. 

 

Luljeta Veselaj-Gutaj (Drejtoreshë e DKA): Edhe kam të drejtë, e para e nderuar kryetare e 

komisionit dhe të nderuar anëtarë të komisionit për arsim. Rekomandimet racionale janë gjithmonë 

të mirëpritura e kam thënë dhe e them përherë, mirëpo informacionet të cilat nuk qëndrojnë ka 

pjesë të raportit të cilat nuk qëndrojnë, nuk janë të pranueshme. Nën. 2 detyrat e komisionit për 

arsim, nuk është komision i obligueshëm i Kuvendit Komunal qysh është komisioni për 

komunitete, mirëpo vullneti dhe gatishmëria ime ka qenë që në fillim që me na ndihmu me bë 

politika dhe punë të mira dhe kisha dashtë me ditë edhe ju me i ditë detyrat dhe deri ku mund të 

shkoni, edhe në shkolla edhe në hospitime edhe krejt sepse me një far forme keni luajt edhe njëfarë 

roli të inspektoratit, që nuk ka të drejte komisioni për arsim. Dhe e treta para se të del ky raport në 

Kuvend nuk ka ardh në drejtori të arsimit dhe kjo nuk është e rregullt dhe nuk është e drejte. 

N’dëgjoje tash këto u pontecun shumë shkolla, jo ajo shkollë jo kjo shkollë, jo pse ka ndodh çështja 

e konkurseve, kemi diskutuar sa herë dhe përsëri j’a u them, pajtohem me juve, janë procedura 

burokratike dhe të stërzgjatura të cilat e penalizojnë arsimin, po këto janë dhe nuk është fuqia ime 

me ndyshu ose e juaja se ishim bë bashkë dhe e kishim ndryshu, është fuqi e Ministrisë së Arsimit 

për të cilën kam argumente gati çdo 2, 3 muaj, që unë i kam shkruar dhe me çdo takim me 

Ministren, e kam ngritur këtë shqetësim bashkë me kolegët e mi edhe kolegjiumi për arsim e ka 

adresu këtë çështje. Dhe tjetra hanoraret që janë mbajte, e përmendi bibliotekisten, ajo është në 

shkollën Abdyl Frasheri e cila është e diplomuar në gjuhën shqipe dhe ka mbajtur orë të gjuhës 

shqipe në një situate ku nuk kemi qëndruar mirë me norma dhe me plotësim të normave. Dhe të 

tjerat sa ka mungesa, ende nuk e kemi numrin definitiv sa ka mungesa të orëve të humbura, por ju 

them me përgjegjësi se mësimdhënësit të cilët kanë me i marrë detyrat e reja, janë të obliguar me 

i plotësu normat sipas udhëzimeve në aktet ligjore në fuqi sepse duhet ta bëjnë notimin edhe të 

nxënëseve. Çështja e kabineteve kibernetike, një shkollë me 1400 nxënës, ja u them me përgjegjësi 

është dobësi tepër e madhe e udhëheqësit që nuk ka arritur me e bë asnjë kabinet brenda shkollës, 

për arsye se Prizreni e ka buxhetin e decentralizum me shkolla dhe një drejtor i mirë, me 1400 

nxënës dhe në koke nxënësi mbi 40euro ka marr buxhet atëherë ai është dështak. Përtej kësaj tri 

komunitete dhe shumë organizata e shumë fonde të cilat vijnë mund të marrin edhe nga fonde 

kabineteve dhe forma tjera të ndryshme. Pastaj e përmende shkollat profesionale veç tani thirrjen 

që e kam shpërnda te shkollat profesionale, janë 6.000.000 euro fonde që i jep BE-ja për shkollat 

profesionale të Kosovës, duhet me ditë me shkru, duhet me ditë me kërku edhe duhet me ditë me 

menaxhu.... I mbeta borxh kësaj pyetjes që ja dha për këshillin drejtues, ju njoftoj se inspektorati 

i arsimit në qendër, ka kërkuar nga inspektorati regjional një inspektim të përgjithshëm të 

drejtoreve të përzgjedhur dhe veç sa më erdhi shkresa prej inspektoratit, as nuk ka shkelje as nuk 

ka procedura të shkeljes as nuk ka njerëz të përzgjedhur të cilët pretendohet që janë bë në forma 

të ndryshme... n ‘dëgjo, edhe unë e di krejt qysh u nis edhe qysh ka shku, për 24h kanë lyp 

inspektim, jo 24h po për 24minuta krejt dosjen e kanë pas në inspektorat, kështu që as mos lodheni 

për këto dilema më se u krye. 
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Sadije Osaj Jakupi (Kryesuese e Komitetit për Arsim): Vetëm pak meqenëse e përmende 

bibliotekisten, nuk ishte fjala për bibliotekisten në shkollën Abdyl Frasheri, por ishte fjala për në 

shkollën e Arbanës, në shkollën Arbanë si dhe shkolla me 1400 nxënës është shkolla Motrat 

Qiriazi, mund të shkojmë dhe me të vërtetë të shohim aty se me kaq numër të madh të nxënëseve 

dhe nëse drejtori është dështak duhet të merrni masa aty, se s’munden me u marr n ‘qafë aty 1470 

nxënës, të mos kenë asnjë punë praktike në kabinetin e IT-së, e lëre më në kabinetet tjera sepse 

Pisa e donë praktiken. 

 

Faruk Dajak(LVV) : Faleminderit kryesuese, ne si komitet për arsim mund themi qe jemi një nga 

komitetet që kemi punu më së shumti, përjashto komitetet që janë obligative me ligj edhe t’ vjen 

nga drejtoresha një ankesë e rëndë për anëtaret e këtij komisioni, për mua është e pa pranueshme. 

Pika e parë, ne si anëtarë të kuvendit dhe si anëtarë të komitetit për arsim, nuk i raportojmë 

drejtoreshës, drejtoresha raporton te ne, jo ne te drejtoresha është e kundërta drejtoreshë. The se 

raporti nuk ka ardhur në drejtori, raporti nuk ka nevojë me ardhë në drejtori të juaj, raporti duhet 

të vjen në Kuvend, se ne raportojmë në Kuvend edhe nuk jemi ata që duhet me raportu tek ju, por 

ju duhet me raportu tek ne, për çdo veprim. 

 

Luljeta Veselaj-Gutaj (Drejtoreshë e DKA): Faruk, çdo person që bën kërkesë në drejtori të 

arsimit dhe merr një pëlqim për me bë qoftë një hulumtim, qoftë vizita, ju pa pëlqimin e DKA-së 

nuk kishit mund me shku nëpër shkolla, unë ja u kam mundësuar dhe ja u kam leju, struktura 

paralele në fakt keni kriju sepse jo nuk është obligim ligjor nuk e kam obligim, obligohem vetëm 

ndaj komisionit të arsimit nga Kuvendi i Republikës së Kosovës. 

 

Faruk Tahiri (LVV): shiqo, ju në momentin që nuk na kishit dhënë leje me bë një hospitim të 

tillë, një vëzhgim të tillë të gjendjes së shkollave në arsim....  

 

Luljeta Veselaj-Gutaj (Drejtoreshë e DKA): po çfarë cilësie bën ti, më së pari nuk janë t’ fushës 

arsimit që i njohin se duhet me i njoft çështjet bazike për me bë inspektimin .... 

 

Faruk Tahiri (LVV) : 6 muaj 7 kemi bë me thënë drejtën, unë nuk deshta me diskutu më tepër 

këtu, e lashë që me raport me përfundu këtë far muhabeti. Mirëpo drejtoresha po këmbëngul 

vazhdimisht në punën e saj, ne për një kohë të gjatë kemi kërku dhe kemi bë presion te drejtoresha, 

që të këtë kujdes në përzgjedhjen e drejtorëve dhe të bëhen drejtor ata të cilët e meritojnë dhe jo 

mos të bëhen emërime politike nëpër pozita të drejtorëve të shkollave.... ju e keni bërë drejtoreshë, 

është mirë me i shiku emrat e anëtareve. 

 

Luljeta Veselaj-Gutaj (Drejtoreshë e DKA): n’ dëgjo ne i kemi përzgjedh drejtor sipas kritereve 

të konkursit, me bazë ligjore dhe me akte ligjore të cilat janë në fuqi në Republikën e Kosovës. 

Emërime politike keni ju, mbi 39 ushtrues detyre i ke pas që i ke pas me emërime politike, janë 

vendime në drejtori të arsimit, kur të duash t’i bij, t’i tregoj faktet edhe e sheh dhe nëse donë me e 

pa përzgjedhjen e drejtorëve, qohu lexoje dokumentin e inspektoratit edhe e sheh qysh është bë 

përzgjedhja. 
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Faruk Tahiri (LVV): ne e dimë qysh është bërë se kemi qenë prej afër dhe e kemi vëzhguar atë 

far... këtu është një raport i komitetit që është dashtë me u bë nga kryetarja edhe nuk është dashtë 

me ndërhy kështu drejtoresha, mirëpo ajo i ka tejkalu..., kërkush nuk kërkoj prej jush sqarim..., 

është dashtë me ndëgju deri në fund, opinioni qytetar e ki zyrën e juaj atje edhe thirri mediat dhe 

bëni konferencë për media dhe e sqaroni opinionin dhe jo këtu me na marrë kohën tonë e me 

diskutu para neve këtu edhe me na dhënë mësim, se si duhet edhe kush ka drejtë dhe si ka drejtë e 

ku duhet me raportu, ku s’duhet me raportu. Edhe një diçka, ne kemi kërkuar, kemi pas anëtarin e 

komisionit për përzgjedhjen e drejtorëve i cili publikisht në kafe në muhabet thotë që ne kemi disa 

trika në zgjedhjen e drejtorëve dhe e njëjta person që është diskutuar në kafe është zgjedh 

drejtoreshë. E kemi kryetarin ku thotë ne kemi bë me disa asamblistë marrëveshje për me zgjedh 

drejtor, duhet me ja dhënë drejtorin, i njëjti person që përflitet në komunikim të kryetarit zgjidhet 

drejtor, nuk di si ka emërime ndryshe, qy çfarë emërime ndryshe. 

 

Selman Sokolaj(LVV): Unë po i them drejtoreshës që nuk po na jep informacion të saktë. 

Inspektorati ka mund me kërku dokumentacionin, certifikatën e lindjes, letërnjoftimin a ki kopje,.. 

për çka i vyejnë, cili dokumentacion është n ‘dosje ka mund me kërku inspektorati edhe ju po 

aludoni që është në rregull. E nderuar, inspektorati nuk besoj që e ka qu një shkresë zyrtare as 

fatkeqësisht, as prokuroria nuk e ka bë... vetëm pak ta përfundoj..., Mirë, po dua kryetares 

komisionit me i drejtu një pyetje? Masi, kështu po dëshironi me fol komplet me letra të hapura, 

drejtorët janë politik 100%, ne jemi te kontestu edhe shkelje ligjore, një hap më tutje, aspekti 

material është i tmerrshëm, ju e keni shkel... unë po e them këtë edhe ti paditëm, pra unë po them 

të gjithë drejtorët edhe po e nisi drejtori i fundit në Bajram Curri, mënyrën qysh është zgjedhur 

edhe kush ka eliminuar kandidatë të tjerë. 

 

Haziz Hodaj (LDK) : Faleminderit shumë, amanja ju koftë veç mos thirreni që nuk jeni tu bo 

përzgjedhje politike, asnjëra palë, as niveli qendror as niveli lokal. Asnjëri!? këtu mos thirreni. Sa 

i përket çështjes vullnetit juaj, për ta formuar këtë komision drejtoreshë, ky komision është 

mekanizëm i kuvendit, ne e kemi formuar dhe ky na jep llogari neve, ne e pyetem kryetaren e 

komisionit për shqetësimet që i kemi për shkollat, që janë evidente, që do të duhej edhe ju me e 

pas këtë shqetësim për humbjen e orëve, për humbjen e vendeve të punës për shkak te mungesës 

të nxënëseve etj. D.m.th ky është mekanizëm i kuvendit, ne e kemi formu, a ke dashtë ti a ski 

dashtë, mirë që e ke pasur këtë vullnet me e pranu për me bashkëpunu me ata mirëpo ky është 

mekanizem i kuvendit, ne e kemi formu dhe ky na jep llogari neve. Për përzgjedhje edhe më bëri 

përshtypje dështak drejtor.! Qe 1 vit e sa je drejtoreshë edhe mban ende dështak drejtor, je 

përgjegjës edhe për këtë edhe a mundesh me na dhënë naj garancion që nuk ke përzgjedh tash në 

këtë konkurs dështak drejtor, se mbas 6 muajve ndoshta na del dështak..., mirë, mirë ju thatë i kemi 

përmbajt rregullave, nuk është në rregull tash mbas 1 vit e sa qeverisje dhe drejtimit të juaj të 

arsimit me thënë dështak drejtor, aq më tepër kur një shkolle ka 1400 nxënësa, që as nuk po e di 

për cilën shkollë po bëhet fjalë, e as nuk po e di cili është drejtori, por në bazë të fjalëve të juaja 

vërtetë është shqetësuese kjo çfarë thatë. 
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Alban Bislimaj (PDK): Faleminderit kryesuese, deshta të ndërlidhem si anëtar i komisionit prej 

kuvendit me i ndihmu pak kryesueses. Faleminderit për bashkëpunimin, vërtetë ka qenë shumë 

aktive dhe shumë e disponimit që të jemi aktiv në këtë komision. Unë do ta bëjë një përmbledhje 

prej fillimit kur kemi filluar deri më sot. Kemi zgjedh si kryesuese d.m.th me votat të anëtareve, 5 

anëtareve, kemi filluar punën edhe mendoj kemi bërë një punë të shkëlqyeshme. Do të ndërlidhem 

te drejtoria e arsimit sepse për çdo takim që kemi kërkuar e dijnë anëtarët e komisionit, na ka pritur 

drejtoresha dhe ka qenë shumë e hapur në diskutime edhe kemi filluar me drejtoritë e shkollave. 

Unë vet kam qenë prezent në përzgjedhjen e drejtorëve, madje edhe mund të ceki një prej rasteve 

që drejtoresha më ka pyetur qysh po shkon edhe besomëni që ata njerëz që janë zgjedh në ato 

shkolla, unë kurrë në jetë nuk i kam parë në parti, pikërisht atë ditë kur kam qenë unë dhe gjithmonë 

kam pasur atë bindjen që këta njerëz kanë me u zgjedh, dhe kur e kam parë raportin në fund, kam 

thënë së çfarë u bë. Edhe, cilin tha ti kishe mendu, si anëtarë ti që ke qenë prezent edhe besoni kam 

mendu hiq pa u konslutu fare as me drejtoreshën, as me askënd hiq të partisë edhe u zgjedhën disa 

persona që kam qenë aty d.m.th pa anime politike. Sinqerisht po ju them, jo pse jam i kësaj partie 

që është drejtoresha, por pa anime politike unë për vete nuk kam parë ndonjë shkelje edhe 

komisioni ka qenë shumë real i hapur, aty kanë qenë poenat për të tregu se si shkon llogaritja e 

poenëve e në fund rezultati. 

Tjetra, a kemi pas drejtë a s’kemi pas drejtë me shku nëpër shkolla, ne kemi bërë edhe një punë 

shumë të mirë edhe kemi humbur ndoshta edhe shumë kohë sepse jemi krejt të nxënë me punë 

edhe punojmë në arsim, ka pasur raste se kur jemi vonu ndoshta në mësim, kemi kërku koleg me 

na zëvendësu, vetëm me e kry punën ne si duhet. Në këto raste që po ceket nëpër shkolla, po tregoj 

drejtorët që janë edhe që kanë qenë në mandatin e kaluar, asnjë drejtor nuk e kemi hasur që ne nuk 

kemi raporte me drejtorinë, qe le të dalin anëtaret e komisionit e le të thonë që qeky drejtori ka 

thënë që ne i kemi dyert e mbyllura, por a kemi hasur në raste që ka thënë mandatin e kaluar që ne 

jemi kanë shkollë private dhe fare s’kemi pasur qasje me drejtorinë.? Kemi pasur raste d.m.th ato 

shkolla që i përmendi edhe kryesuesja, nuk kanë as kabinete, as donacione, as kurrgjë sepse i kanë 

pasur dyert e mbyllura, d.m.th kanë përparu, janë avancu shkollat që kanë qenë klika e ngushtë me 

drejtorin paraprak edhe ato shkolla janë të avancuara dhe i kemi pa edhe ato shkolla, kurse ato 

shkolla që s’kanë pas qasje me drejtorinë, kanë qenë krejt të anash-kaluara dhe kanë menaxhu qysh 

kanë menaxhu vet, a i kanë dalur apo jo financat, ku e dimë ne. Kështu që kjo është përmbledhje 

ne që e kemi bërë, thash kemi bërë shumë takime, kemi pasur shumë vizita nëpër shkolla, 

drejtoresha tha s’kemi pas të drejtë, po ne po mendojmë që për të mirën e nxënëseve dhe për të 

mirën e arsimit e kemi bërë këtë punë, sepse nuk jemi paguar, ne kemi qëndruar disa orë gjatë ditës 

aty dhe ne kemi bërë vullnetarisht me një far mënyre sepse kemi mund me i shkurtu takimet ose 

me i reduktu dhe faktikisht me bë një formalitet aty, por ne jemi munduar me e bë më të mirën e 

mundur dhe ky është rezultati. Çka kemi bë tash, e shohim në të ardhmen, faleminderit shumë. 

 

Petrit Hoxha (Lista Guxo): Faleminderit, kryetare e grupit unë kam një pyetje? A keni dhënë 

ndonjë rekomandim për drejtorinë në fjalë dhe a ka njëra prej rekomandimeve që i’u është kthyer 

pozitive se e keni me të drejtë, faleminderit. 
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Sadije Osaj Jakupi (Kryesuese e Komitetit për Arsim): Faleminderit Petrit, sa herë që kemi 

shku ju kam cek që në fillim që kemi pasur tri raporte, gjithnjë drejtoresha na ka pritur  

mirë dhe rekomandimet kanë qenë në anën pozitive. Është munduar gjithmonë, nuk ka pas 

mbrojtje apo me thënë që nëse nuk e kam, çdo gjë do ta marr dhe do t’ju qes para juve. Për këtë 

thash edhe me herët që e falënderova, mirëpo për gjërat tjera, ato shqetësime, ato kërkesa, kanë 

qenë pikërisht nga shkollat të cilat veç i kemi vizitu. Vizitat nuk do të ndalen nëpër shkolla, vizita 

do të kemi si komision, ose e vazhdojmë punën si komision ose nuk kemi ndërprerje. Këtë po e 

them sot këtu, nuk është në interesin tim, nuk jam e paguar në këtë punë, por jemi drejtpërdrejtë 

me shqetësimet e drejtorëve, me shqetësimet e të gjithë qytetarëve tonë dhe është një ndihmesë 

për DKA-në, natyrisht edhe për Komunën si Komunë, Faleminderit!  

 

Luljeta Veselaj-Gutaj (Drejtoreshë e DKA): Kryetare, përtej debateve dhe formacioneve 

politike, qëllimi kur është i përbashkët kjo është e mira e fundit. Po, tendencat nuk i lejoj me shku 

përtej asaj që është brenda kornizave njerëzore dhe ligjore, çdo rekomandim është e mirëseardhur 

dhe çdo kritikë racionale veç më mirë e bën arsimin në Prizren më së pari, por normal dhe juve 

dhe mua. Ju falënderoj për angazhimin që e keni bë, e thatë që dikush mundet me mendu që është 

katastrofë, por arsimi është shumë më mirë se sa ka qenë. Unë ju falënderoj, rekomandimet që i 

keni t’i bini në drejtori dhe ne t’i marrim parasysh sepse janë edhe zyrtarët që dalin në teren dhe i 

shofin nga afër problematikat të cilat ballafaqohen p.sh në disa sekuenca që i potencuat, ne mund 

të marrim masa ndaj drejtorëve edhe ndaj shkollës edhe ndaj gjithë aktereve të tjerë. Përndryshe, 

ju uroj suksese dhe punë të mbarë, ne jemi këtu sa herë që të keni nevojë për debat apo diskutime, 

si të doni. 

 

Islam Thaqi (LVV): Skam pyetje, por veç kam vërejtje për drejtoreshën. Drejtoreshë s’është 

raporti juaj, e keni raportin të publikuar në faqe. Ju jeni të emëruar, ne jemi të përzgjedhur, 

kuptojeni rolin e juaj. Jemi duke prit raport prej komisionit të cilin ne e kemi përzgjedh, ka qenë 

në vullnetin e këtij kuvendi. Ju përgëzoj për raportin në afat me kohë të detajuar, gjithçka në 

rregull, mirëpo këtë formë e paraqitjes të juaj është tepër arrogante! sinqerisht, panevojshëm po 

hyni në debate edhe një vërejtje për një pjesë të kolegëve kuvendar, ne po presim raportin e 

komisionit, i dimë përgjegjësitë e komisionit edhe detyrat e tyre, do të thotë një detyrë që e ka 

dhënë kuvendi kanë ardh me raportu, këta nuk mund të ndikojnë në vendimmarrjen të cilat merren 

me drejtorinë e arsimit, por thjesht raport pune monitoruese në drejtorinë, ama kjo formë e sjelljes 

e juaja edhe një pjesë e kuvendarëve është e panevojshme. Faleminderit! 

 

Raport i Komitetit për Barazi Gjinore  

Kujtesa Kabashi Shatri(Kryesuese e KBGJ): Faleminderit Kryesuese, të nderuar ju të 

pranishmit. 

Me dt.2.6.2022 u mbajt mbledhja e parë e Komitetit për Barazi Gjinore. Në këtë mbledhje unë u 

zgjodha Kryesuese e këtij Komiteti. 

Anëtarët e këtij komiteti janë;  

1.Kujtesa Kabashi-Shatri 

2.Ymrane Fusha 

3.Shqipe Shatri  

4.Fetah Mula 
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5.Liridon Sallauka. 

Me dt.3.7.2022 unë së bashku me znj.Ymrane Fusha dhe asamblistet e tjera vizituam Drejtoreshën 

e strehimores znj.Jubilea Kabashi dhe  stafin e saj për problemet dhe sfidat me të cilat ballafaqohet 

ky institucion. 

Me dt.16.9.2022 përsëri ne si Komitet për Barazi Gjinore mbajtëm takimin tjetër ,ku u diskutua: 

1.Propozimi për hartimin e planit të veprimit të komitetit për Barazi Gjinore. 

2.Propozimi për aktivitetin e muajit tetor për ndërgjegjësimin rreth sëmundjes së  kancerit të gjirit. 

3.Të ndryshme. 

Ndërsa me dt.14.10.2022 në Kuvendin e Prizrenit u mbajt aktiviteti i organizuar nga grupi i grave 

kuvendare në bashkëpunim me gratë e Komunës sonë dhe unë në cilësinë e Kryesueses së komitetit 

për Barazi Gjinore për Muajin Rozë-muaj i ndërgjegjësimit dhe vetëdijesimit kundër kancerit të 

gjirit. 

Takimi i radhës me dt.16.11.2022    ka qenë me Lobin për Barazi Gjinore. 

Gjatë këtij takimi anëtarët e Lobit do të japin sugjerimet e tyre konkrete se si Rrjeti në katër vitet 

e ardhshme përmes strategjisë së saj të re, mund të kontribuojmë në fuqizimin e grave dhe vajzave 

në nivel lokal dhe në vendimmarrje. 

Në cilësinë e Kuvendares dhe Kryesueses së Komitetit për Barazi Gjinore me dt.23.11.2022 

Departamenti i Gruas i Këshillit të Bashkësisë Islame të Prizrenit organizoi takim me temën:    

“Për një familje ideale, pa dhunë” 

Për nderë të 3 Dhjetorit të “Ditës Ndërkombëtare të Personave me Aftësi të Kufizuar” në cilësinë 

e Kryesueses së Komitetit për Barazi Gjinore u organizua tryezë diskutimi mbi problemet dhe 

sfidat me të cilat ballafaqohen personat me aftësi te kufizuar në Komunën e Prizrenit. 

Dhe takimi i fundit u mbajt me dt:5.12.2022 i Komitetit për Barazi Gjinore ,ku në këtë takim u 

diskutua: 

1.Shqyrtimi i memorandumit të bashkëpunimit në mes UN WOMEN dhe Komunës për integrimin 

gjinor dhe fuqizimin e kapaciteteve të administratës Komunale, avancimi i proceseve të 

planifikimit të buxhetimit në nivel lokal. 

2.Të ndryshme. 

Me dt.1 Nëntor 2022 është nënshkruar Memorandum Mirëkuptimi ndërmjet Etnitetit të Kombeve 

të Bashkuara për Barazi Gjinore dhe Fuqizimin e Grave (UN WOMEN) dhe Komunës së Prizrenit. 

Qëllimi i këtij Memorandumi të Mirëkuptimit është që të bashkëpunohet në mirëbesim për të 

arritur: 

-Integrimin  gjinor në programet vendore, zbatimin dhe monitorimin e programeve përmes 

aplikimit të buxhetimit të përgjegjshëm gjinor si dhe kryerjen e analizave gjinore nga stafi 

përkatës, 

-Fuqizim i kapaciteteve të administratës komunale për të përmbushur obligimet-zotimet sipas 

Ligjit për Barazi gjinore, 

-Avancimi i proceseve të planifikimit të buxhetimit të përgjegjshëm gjinor, 

-Përmirësimi i procesit të mbledhjes së të dhënave të ndara sipas gjinisë, raportimit dhe avancimi 

i statusit të grave dhe burrave në nivel lokal, 

-Sigurimi i pjesëmarrjes së qytetarëve dhe mekanizmave për konsultim në nivel lokal, duke i marrë 

parasysh nevojat e grave dhe burrave, 

-Shkëmbim të përvojave në nivel kombëtar dhe rajonal për të mësuar praktika më të mira, 
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-Themelimi i një Task force për lehtësimin e aplikimit të Buxhetimit Përgjegjshëm gjinor në nivel 

lokal. 

Memorandumi i Mirëkuptimit është nënshkruar për një afat dy vjecar me mundësi vazhdimi. 

Përndryshe aktivitetet e parapara me Memorandumin do të realizohen në kuadër të Projektit të UN 

-WOMEN Financim Transformativ për Barazi Gjinore në Ballkanin Perëndimor 2020-2024 

financuar nga Agjensia Suedeze për Bashkëpunim Ndërkombëtar dhe Zhvillim. 

Presim që bashkëpunimi me këtë organizatë të filloj sa më shpejt në mënyrë që përfitimi në këtë 

drejtim të bëhet sa më efikas. Nëse ka ndonjë pyetje? 

 

Petrit Hoxhaj(Lista Guxo):  Unë kisha një pyetje për kryetaren e komisionit, unë e di që keni 

bërë një kërkesë në emër të barazisë gjinore për pagesën e fëmijëve që kanë lindur gjatë vitit 2022 

për nënat lehona, mirëpo nuk është marrë për bazë kjo kërkesë, a keni dijeni se kur do të del koha 

dhe a do të përfshihen fëmijët që kanë lindur gjatë vitit 2022, faleminderit. 

 

Kujtesa Kabashi Shatri(Kryesuese e KBGJ): Po është e vërtetë, ne si grup i grave e kemi ngritur 

këtë çështje, sot këtë pyetje e bëri edhe Ertani, ne si grup kemi kërkuar që të rritjen mjetet edhe 

për personat me kancer që janë të prekur edhe për nënat lehona, mirëpo Nënkryetari z.Kujtim, ka 

thënë që do të merret me këtë punë dhe nuk e di tash se ku ka arritur, do të bisedoj për informata 

që kur do të fillojë sepse duhet me u formu komisioni dhe me bë këtë punë që 2022 komplet çka 

kanë lindur duhet me i marrë këto.   

 

Raport i Komitetit për Kulturë Rini dhe Sport 

Ejona Hoxhaj(Kryesuese e KKRS): Faleminderit Kryesuese, të nderuar kuvendarë, drejtorë të 

pranishëm dhe të nderuara media. Sot para jush do të raportoj për punën e Komitetit për Kulturë, 

Rini dhe Sport dhe unë jam kryesuese e këtij komiteti. 

Komiteti për Drejtorinë e kulturës Rinisë dhe sportit është formuar në pajtim të Rregullores së 

Kuvendit. Aktivitetet janë zhvilluar duke u bazuar në rregullat e rregullores së punës së Kuvendit. 

Ky komitet, në kuadër të fushëveprimit dhe të përgjegjësive, i diskuton të gjitha çështjet që lidhen 

me Kulturë, Rini dhe Sport në komunën tonë dhe bashkëpunon me çdo institucion Kulturor, Rinor 

dhe Sportiv për të marrë informacione të drejtpërdrejta dhe për të ndikuar ose shqyrtuar 

shqetësimet që mund të paraqiten. 

Përbërja e Komitetit për DKRS : 

Emri dhe Mbiemri                              Pozita 

1. Ejona Hoxhaj                                 Eksperte e jashtme – Kryesuese         

2. Adrit Krasniqi                                Asambleist                                          PDK 

3. Qemal Krasniqi                             Asambleist                                           LDK 

4. Selman Sokoli                               Asambleist                                           LVV 

5. Dalila Bahtijarevic- Aliti              Eksperte e jashtme                                 

                     

Ne si komitet i kemi mbajtur gjithsej 3 mbledhje dhe 2 takime me zyrtarët e DKRS-së. 

Mbledhja e parë e Komitetit është mbajtur në qershor 2022, ku edhe u zgjodha kryesuese e këtij 

Komiteti, mbledhjet tjera për shkak udhëtimeve zyrtare që i ka pasur drejtori dhe pushimit vjetor, 

nuk kemi mundur që të takohemi me të por ne kemi vazhduar takimet me zyrtarët e drejtorisë. Janë 

disa pika të cilat i kemi diskutuar shpesh me ta. 
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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 Drejtorinë e kulturës 

Rinisë dhe sportit rreth punës së kësaj Drejtorie. Mbledhjet tona janë zhvilluar kryesisht me 3 

anëtar të komitetit. Takimet tona kanë qenë në përgjithësi me zyrtarët e DKRS-së, ndërsa me 

drejtorin nuk kemi mundur të takohemi 2 herë për shkak se në herën e parë ishte ne pushim vjetor, 

dhe herën tjetër ne udhëtim zyrtar. Gjithsesi pikat që na kanë interesuar jemi konsultuar me zyrtarët 

e kësaj drejtorie. 

Me gjithë këtë ne si komitet kemi pasur një komunikim, i cili mund të cilësohet pjesërisht 

transparent, sepse nuk kemi siguruar informatat që ndikojnë në mbarëvajtjen e komisionit në emër 

të cilit edhe po ju raportoj. Asnjë datë, orë e vend të vlerësimeve për shpërndarjen e subvencioneve 

për OJQ-të edhe pse është kërkuar nga ne. Jemi informuar vetëm rreth procesit se si shkon dhe nuk 

jemi informuar për atë se çka kemi kërkuar saktësisht. Jemi informuar në fund edhe për listën 

preliminare të fituesve, edhe kjo përsëri me kërkesën tonë. 

Mirëpo raporti nuk buron nga pjesëmarrja në këto procese, ne si komitetet me pranimin e disa 

mesazheve shqetësuese nga qytetarët kemi ngre pikë diskutimi edhe pjesën e menaxhimit të 

objekteve Kulturore-sportive, këtu jemi konsultuar me zyrtarët e DKRS dhe ne si komitet dhe me 

këtë rast dhe kërkojmë të kemi bashkëpunim me bordin e formuar për këtë çështje. 

Rezyme e punës së komitetit 

Tabela – Pasqyrimi në formë tabelare i indikatoreve matës të punës së Komitetit për DKRS 

Nr Indikatorët         Rezultati 

1. Numri i mbledhjeve të mbajtura  3 

2. Numri i pikëve të rendit të ditës   3 

4. Takime me DKRS                          2 

Atëherë kjo është ajo se çfarë është përgatitur nga unë për ju, nëse ka ndonjë pyetje? 

 

Faruk Tahiri (LVV): E falënderoj kryetaren e komitetit për këtë raport edhe pse tha relativisht 

kemi qenë të kënaqur me punën e komisionit, me duket komisioni është 5 anëtarësh, sa persona 

kanë marr pjesë në mbledhjet e komisionit, pyetja e parë. Pyetja e dytë, ju nuk jeni anëtare e 

Kuvendit, jeni eksperte nga jashtë si anëtare e komisionit, sa e keni të vështirë me i realizu takimet 

dhe si e keni çasjen në sallat e kuvendit për me i mbajt mbledhjet.  

 

Ejona Hoxhaj(Kryesuese e Komitetit): Atëherë komiteti siç thash përbëhet prej 5 anëtarëve, në 

mbledhjen e parë kemi qenë të pranishëm 4, përveç z.Selman Sokoli dhe në mbledhjet e tjera nuk 

ka qen i pranishëm as z.Qemal, kemi qenë të pranishëm vetëm unë, Adriti dhe Dalila, kam gjetur 

bashkëpunim total me ndihmën e Adritit dhe Dalilës, ku nuk e kam pasur të vështirë me u aranzhu 

në këto punë pasi që më kanë mbështetur dhe ndihmuar se çka mundemi me bë drejt kësaj. 

Mbledhjet me i mbaj në Kuvend nuk ka qenë e vështirë, por e vështirë ka qenë mbledhja e 5 

anëtarëve që ka qenë e pamundur pasi asnjë mbledhje nuk është mbajtur me 5 anëtarë, kaq.  

 

Petrit Hoxhaj(Lista Guxo): Faleminderit kryesuese, ju si eksperte e jashtme a jeni paguar me 

mëditje nga Kuvendi Komunal, faleminderit. 

 

Ejona Hoxhaj (Kryesuese e Komitetit): Komiteti i jonë parashihet me i mbajt 6 mbledhje për 

një vit dhe për këto 6 mbledhje që mbahen paguhen. 



Page 47 of 49 

 

 

Egzona Hoxhaj(PDK): Faleminderit kryesuese, nëse n ‘dëgjova mirë ju e cekët që ju si komitet 

funksiononi në bazë të rregullores të punës së Kuvendit, diçka çka më bëri përshtypje te çështja e 

listës preliminare d.m.th ju e patët ankesën që ju nuk e keni marrur listën as momentin kur ato janë 

bërë publike se nuk ke shumë e qartë mënyra se qysh e potencuat. 

 

Ejona Hoxhaj (Kryesuese e Komitetit): Mirë atëherë thash listën e kemi marrë pasi e kemi 

kërkuar, nuk kam marrur përgjigje në atë se çka kam kërkuar me qenë prezent ne si komitet, në 

vendin ku bëhet vlerësimi dhe përzgjedhja e subvencioneve që shpërndahen, d.m.th këtë informatë 

nuk e kam marrur. Përgjigje kam pranuar nga zyrtarët e DKRS-s përmes e-mailit por vetëm procesi 

se si shkon i procedurave edhe pse më kanë thënë se nuk kemi datë dhe orë të caktuar, por edhe 

nëse nuk ka pasur datë ose orë të caktuar po mendoj me atë që kam kërkuar unë, ndoshta jo atë 

ditë, por në momentin që e kanë marrur vesh datën ose orën është dashtë me informu, d.m.th kjo 

është ajo. 

 

Qemal Krasniqi (LDK): Faleminderit kryesuese, gjithashtu edhe ju kryesuese e komitetit. Unë 

personalisht nuk jam i kënaqur me këtë komision sepse nuk kemi punuar aq sa është dashur të 

punohet, e di që kam munguar në një takim, pavarësisht asaj pse kam munguar, të tjerët kanë mund 

me punu diçka, në fakt nuk kemi punu sa është dashur që të punohet sepse kemi pas shumëçka që 

të punojmë. Unë jam anëtarë i komisionit edhe të këtij bordi tash për menaxhimin e objekteve 

kulturore-sportive, doja të thosha që herëve të tjera një lloj sugjerimi që të jesh ma aktive ti edhe 

ne besoj që kemi me të përkrah dhe të jemi pak më të angazhuar sepse sporti dhe kultura në Prizren 

kanë shumëçka me dashtë me punu dhe me bë punë të mira, kaq kisha.       

 

Ejona Hoxhaj (Kryesuese e Komitetit): Faleminderit për sugjerimin, pasi që ne jemi një komitet 

dhe ju jeni pjesë e këtij komiteti mendoj që kishte me qenë më e arsyeshme nëse kishe pas ankesa 

ose sugjerime, të kishit ardhur me i dhënë në mbledhje të komitetit dhe atëherë unë isha përmirësu 

nëse nuk kam qenë e përgatitur ose diçka dhe duke e marrë parasysh që të gjitha komitetet janë të 

themeluara për herë të parë, atëherë ndoshta ka qenë pak më e vështirë për me u ambientu ose me 

i’a nis me funksionu, kështu që faleminderit për sugjerimin por ta kisha ditur për nderë që këto 

sugjerimi të i kishe dhënë në mbledhje të komitetit, faleminderit.    

 

Raporti i Komitetit për Turizëm, Zhvillim Ekonomik dhe Bujqësi  

Shkëlzen Kastrati(Kryesues i KTZhEB): Përshëndetje kolegë dhe gjithë të pranishëm, këtu jam 

që ta paraqes raportin e punës për vitin 2022 të Komitetit për Turizem, Zhvillim Ekonomik dhe 

Bujqësi. 

Ky raport paraqet punën e Komitetit për Turizem, Zhvillim Ekonomik dhe Bujqësi  

Komiteti është konstituuar 02.06.2022 ku në mbledhjen e parë me shumicë votash e zgjodhi 

Kryesuesin e saj. 

Komiteti takimin e parë zyrtar e mbajti me drejtorin e Bujqësisë pastaj me drejtorin e Turizmit dhe 

Zhvillimit Ekonomik me datë: 08.06.2022, nga ky takim u njoftuan nga afër për ecurit e Drejtorive 

në fjalë si dhe ne i njoftuam për mbështetje nga ky Komitet. 

Komiteti deri në fund të vitit 2022 ka mbajtur 5 takime të rregullta ku është diskutuar për tema të 

ndryshme duke i paraqitur edhe në rend dite të takimit. 
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Temat si :  

Diskutime për ecurit e projekteve të përgjithshme nga drejtoritë përkatëse. 

Diskutime për realizimin monitorimin e projekteve të subvencionuara nga drejtoritë përkatëse. 

Diskutim për procesin e shpërndarjeve të subvencioneve nga të dy drejtorit etj, tema të tjera janë 

diskutuar rreth 20 prej tyre. 

Komiteti vazhdimisht ka qenë në kontakt me drejtoritë përkatëse duke zhvilluar takime zyrtare, 

duke u ofruara gatishmërinë për mbështetje të vazhdueshme si Komitet dhe për ti adresuar kërkesat 

e këtyre drejtorive në Kuvend. 

Projektet e realizuara nga drejtoritë përkatëse janë dorëzuar dhe raportuar në Kuvend edhe pse ne 

si komitet kemi kërkuar me shkrim për raport të punës por asnjëherë nuk na kanë dërguar, por i 

kanë dërguar në Kuvend. 

Dy (2) prej rekomandimeve që ne rekomandojmë për Kuvend janë: 

1.Ne e rekomandojmë Kuvendin që drejtorisë se Turizmit dhe zhvillimit Ekonomik ti ndahet 

buxhet më i madh për shkak të rëndësisë që ka kjo drejtori e cila drejtpërdrejt ndikon në rritjen 

ekonomike.  

2.Po ashtu i rekomandojmë Kuvendit që të ndahen mjete financiare për blerjen e veturave që ia 

mundëson dhe lehtëson zyrtarëve të drejtorisë së bujqësisë monitorimin e projekteve dhe 

subvencioneve edhe në vendet rurale, duke pasur parasysh që kjo drejtori ka aktivitete të shumta 

dhe se ka nevojë për mjete transporti. Ju faleminderit shumë. 

 

Faruk Tahiri (LVV): Faleminderit kryesuese, faleminderit kryetar i komisionit, në fillim nuk i 

përmende anëtarët e komisionit kush e kush janë dhe desha një pyetje me bë,? Prej vetëvendosjes 

është Petrit Hoxhaj më duket, a ka ardhur ndonjëherë në mbledhje apo jo? 

 

Shkëlzen Kastrati(Kryesues i Komitetit): Po i nderuar, do t’i përmendi anëtarët, janë 5 anëtarë, 

3 nga Kuvendi(unë Shkëlzeni – Kryesues, Petrit Hoxhaj nga Lista Guxo dhe zonja Brikena 

Karavidaj  dhe 2 ekspertë nga jashtë Shkurta Krasniqi dhe Zumrut Bucko). Vlen të theksohet se 

çdo takim, të pesë (5) anëtarët kanë marrë pjesë, përveç në takimin e parë që ka munguar një 

anëtarë. Takimet janë mbajtur në Kuvend. 

 

Qemal Krasniqi (LDK): Kryesues i komisionit, sa takime i keni mbajtur?  

 

Shkëlzen Kastrati(Kryesues i Komitetit): Thash, 5 takime i kemi mbajtur të rregullta si komitet, 

ndërsa takimet me drejtoritë përkatëse i kemi mbajtur më shumë se 10-të. Sa herë që kemi pasur 

takime, kemi kërkuar nga ata d.m.th ndonjë informacion dhe asnjëherë nuk kemi pasur vështirësi 

në komunikim apo informacion, përkundër faktit nga komiteti i mëhershëm, jemi njoftuar me kohë 

kur kanë pasur shpërndarje të subvencioneve me monitoru gjendjen se si po shkon procesi dhe e 

kemi monitoruar. 

 

Petrit Hoxhaj (Lista Guxo): Faleminderit kryesuese, e kisha pyet kryetarin, a është interesuar që 

njëra prej anëtareve të komisionit nuk e ka marrë asnjë pagesë- mëditje për mbledhje, kështu që 

është mirë me u interesu pak më shumë. Tjetra për ndryshe punë të mbarë për vitin 2022 ty dhe 

drejtorive dhe po shpresojmë se bashkërisht do t’ia dalim. 

 



Shk6lzen Kastrati(Kryesues i Komitetit): Listen e ntsnshkruar te te gjithe an€tarEve e kam
dor€zuar me koh€ n€ Kuvend, per proceset tE tjera se si shkon kjo pun€ nuk e di me teper, por
shpresoj seju kan0 kyer pagesat.

Faruk Tahiri(LW): E kemi njdrin prej komisioneve shum€ i rdnd6sishdm, Komisioni pEr

infrastrukturd dhe sh€rbime publike, nuk e di q€ kan€ mbajtur ndonjE mbledhje dhe nuk e di ka

ndonj€ raport prej tyre, qka po ndodh me atd komision?

Antigona Bytyqi (Kryesuese e Kuvendit): Faruk, un€ e ceka qe dy komitete nuk kan€ sjell€
raport, keshtu qE na mbetet me diskutu edhe njEhere me ata anetare.

Faleminderit pdr pjesEmarrje dhe shihemi nE mbledhjen e radhds.
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