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Republika e Kosovës                                                                                                          Komuna e Prizrenit 

Republika Kosova- Kosova Cumhuriyeti                                          Opština Prizren – Prizren Belediyesi 

 

Pyetjet dhe përgjigjet e kuvendarëve nga mbledhja e muajit janar 

2023 

 

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 
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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 

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

gjykuar. 

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 
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‘më të mirët’ në këtë konkurs. Kryetar, a jeni në dijeni që keni tejkaluar autorizimet ligjore, kur 

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

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 
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biliyoruz ve sorum şöyle olacak bu 300€ bu yıl arttırılacak mı, hani bütçede bu konuda bir çalışma 

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 
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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. 

 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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, 

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 



Page 11 of 17 
 

yönetimin kendi başına belediye bütçesinin yönetemediğini kendisine bildirmek istiyorum! Beni 

dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. 

 

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 
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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 

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. 
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-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 

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. 

Pyetja 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! 
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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. 

-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 
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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 

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

oborreve, terreneve sportive, ne me marrjen e mandatit kemi filluar procedurat për 52 shkolla për 

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 
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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 

ka qenë edhe shqetësim i imi për shkak se unë nuk kam qenë pjesë e ekzekutivit në atë kohë kur u 

planifikuar 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! 

 


