
 
 
 
REPUBLIKA E KOSOVËS 
Komuna e Prizrenit 
Kryetari i Komunës 
Nr. 01/06-5674 
Më 30.5.2012 
 

 
Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 30.5.2012 me drejtoritë 

komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Administratës, të datës 21.5.2012, rreth 
lejimit të shpalljes së tenderit për ndërtimin e amfiteatrit veror te varrezat e martirëve të 
lagjes Tusus, dhe mori këtë 

 
  

K O N  K L U Z I O N 
 
 

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Administratës, të datës 21.5.2012, rreth 
lejimit të ndërtimit të amfiteatrit veror te varrezat e martirëve të lagjes Tusus, kështu që 
për këtë qëllim lejohet shpallja e tenderit përkatës.  

 
  

 Për zbatimin e këtij konkluzioni do të kujdesen Sektori i Prokurimit, Drejtoria e 
Administratës dhe Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe e Zhvillimit. 
 
 

Me këtë konkluzion të njoftohen Sektori i Prokurimit, Drejtoria e Administratës, 
Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe e Zhvillimit, si  dhe Arkivi. 
 
 
  Ky konkluzion hyn në fuqi që nga dita e miratimit. 
 
 
 
 
 
                                                                          Kryetari i Komunës 
                                                                                         Prof. dr. Ramadan Muja                                            
 
 
 
 
 
 



 
REPUBLIKA E KOSOVËS 
Komuna e Prizrenit 
Kryetari i Komunës 
Nr. 01/06-5674 
Më 30.5.2012 

 
 
Në bazë të nenit 13 dhe nenit 58 pika b të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale, si  dhe 

të nenit 51 të Statutit të Komunës së Prizrenit, pas propozimit të Drejtorisë së 
Administratës –Zyrës për Çështje Gjinore rreth lejimit të mjeteve për mbështetje 
financiare të OJQ “Iniciativa -6”-nëngrupi i grave “Oaza” për realizimin e projektit 
“Fuqizimi i komuniteteve RAE në Komunën e Prizrenit, kryetari i Komunës, më 30 maj 
2012, miratoi këtë: 
 

V E N D I M 
PËR LEJIMIN E MJETEVE NGA BUXHETI 

 
Neni 1 

 Miratohet propozimi i Drejtorisë së Administratës - Zyra për Çështje Gjinore rreth 
lejimit të mjeteve për mbështetje financiare të OJQ “Iniciativa -6”-nëngrupi i grave 
“Oaza” për realizimin e projektit - “Fuqizimi i komuniteteve Rom, Ashkali dhe Egjiptas 
në Komunën e Prizrenit”, kështu që për realizimin e këtij projekti lejohen mjetet në 
shumën prej 600 €.  

 
    Neni 2 

Shuma e lejuar, e përshkruar si në nenin 1 të këtij Vendimi, do të sigurohet nga 
buxheti i Komunës – pozicioni i subvencioneve dhe i mallrave e shërbimeve i Drejtorisë 
së Administratës.  

Neni 3 
Për zbatimin e këtij Vendimi do të kujdesen: Drejtoria e Administratës- Zyra për 

Çështje Gjinore dhe Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe Zhvillimit. 
 

Neni 4 
Me këtë Vendim të njoftohen: Drejtoria e Administratës- Zyra për Çështje 

Gjinore dhe Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe Zhvillimit, si dhe arkivi.  
 

Neni 5 
Ky Vendim hyn në fuqi që nga dita e miratimit.  

 
 
 
                                                                           Kryetari i Komunës 
                                                                                          Prof. dr. Ramadan Muja                 
 
 



 
 
 
REPUBLIKA E KOSOVËS 
Komuna e Prizrenit 
Kryetari i Komunës 
Nr. 01/06-5674 
Më 30.5.2012 
 

 
Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 30.5.2012 me drejtoritë 

komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Administratës, rreth lejimit të dhënies së 
shërbimeve profesionale të konsulencës, dhe mori këtë 

 
  

K O N  K L U Z I O N 
 
 

Miratohet propozimi i Drejtorisë për Administratë rreth lejimit të dhënies së 
shërbimeve profesionale të konsulencës për nevojat e Drejtorisë së Administratës- 
Administratën komunale, kështu që për këtë qëllim lejohet shpallja e tenderit për 
mbledhjen e ofertave përkatëse.  

 
  

 Për zbatimin e këtij konkluzioni do të kujdesen Sektori i Prokurimit, Drejtoria e 
Administratës dhe Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe e Zhvillimit. 
 
 

Me këtë konkluzion të njoftohen Sektori i Prokurimit, Drejtoria e Administratës, 
Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe e Zhvillimit, si  dhe Arkivi. 
 
 
  Ky konkluzion hyn në fuqi që nga dita e miratimit. 
 
 
 
 
 
                                                                          Kryetari i Komunës 
                                                                                         Prof. dr. Ramadan Muja                                            
 
 
 
 
 
 



 
 
REPUBLIKA E KOSOVËS 
Komuna e Prizrenit 
Kryetari i Komunës 
Nr. 01/06-5674 
Më 30.5.2012 
 

 
Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 30.5.2012 me drejtoritë 

komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Shërbimeve Publike, të datës 22.5.2012, 
rreth lejimit të shpalljes së tenderit për ndërtimin e rrugës Nashec-Pushimorja e fëmijëve, 
dhe mori këtë 

 
  
 

K O N  K L U Z I O N 
 
 
 

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Shërbimeve Publike, i datës 22.5.2012, rreth 
lejimit të ndërtimit të rrugës Nashec-Pushimorja e fëmijëve, kështu që për këtë qëllim 
lejohet shpallja e tenderit përkatës.  

 
  

 Për zbatimin e këtij konkluzioni do të kujdesen Sektori i Prokurimit, Drejtoria e 
Shërbimeve Publike dhe Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe e Zhvillimit. 
 
 

Me këtë konkluzion të njoftohen Sektori i Prokurimit, Drejtoria e Shërbimeve 
Publike, Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe e Zhvillimit,  si  dhe Arkivi. 
 
 
  Ky konkluzion hyn në fuqi që nga dita e miratimit. 
 
 
 
 
 
 
                                                                          Kryetari i Komunës 
                                                                                         Prof. dr. Ramadan Muja                                        
 
 
 
 



 
 
REPUBLIKA E KOSOVËS 
Komuna e Prizrenit 
Kryetari i Komunës 
Nr. 01/06-5674 
Më 30.5.2012 

 
 
 
Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 30.5.2012 me drejtoritë 

komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Shërbimeve Publike, të datës 22.5.2012, 
rreth lejimit të shpalljes së tenderit për ndërtimin e rrugës “Besnik Kastrati”–II, me 
participim, dhe mori këtë 

 
  

K O N  K L U Z I O N 
 
 

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Shërbimeve Publike, i datës 22.5.2012, rreth 
lejimit të ndërtimit të rrugës “Besnik Kastrati”–II, me participim, kështu që për këtë 
qëllim lejohet shpallja e tenderit përkatës. 

Për realizimin e këtij projekti, Komuna e Prizrenit do të participojë me 70 % të 
vlerës së projektit, ndërsa komuniteti me 30 %. 

 
 

 
 Për zbatimin e këtij konkluzioni do të kujdesen Sektori i Prokurimit, Drejtoria e 
Shërbimeve Publike dhe Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe e Zhvillimit. 
 
 

Me këtë konkluzion të njoftohen Sektori i Prokurimit, Drejtoria e Shërbimeve 
Publike, Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe e Zhvillimit, komuniteti, si  dhe Arkivi. 
 
 
  Ky konkluzion hyn në fuqi që nga dita e miratimit. 
 
 
 
 
                                                                          Kryetari i Komunës 
                                                                                         Prof. dr. Ramadan Muja                                            
 
 
 
 



 
REPUBLIKA E KOSOVËS 
Komuna e Prizrenit 
Kryetari i Komunës 
Nr. 01/06-5674 
Më 30.5.2012 

 
 
Në bazë të nenit 13 dhe nenit 58 pika b të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale, si dhe 

të nenit 51 të Statutit të Komunës së Prizrenit, pas propozimit të Drejtorisë së Shërbimeve 
Publike, të datës 22.5.2012, rreth lejimit të mjeteve për mbështetje financiare për 
organizimin e kampit veror për fëmijë, i cili  organizohet nga Famullia e Shën Nikollës 
në Velezhë, kryetari i Komunës, më 30 maj 2012, miratoi këtë: 
 

V E N D I M 
PËR LEJIMIN E MJETEVE NGA BUXHETI 

 
Neni 1 

 
 Miratohet propozimi i Drejtorisë së Shërbimeve Publike, i datës 22.5.2012, rreth 
lejimit të mjeteve për mbështetje financiare për organizimin e kampit veror për fëmijë, i 
cili  organizohet nga Famullia e Shën Nikollës në Velezhë, kështu që për këtë qëllim 
lejohen mjetet në shumën prej 1200 €.  

 
    Neni 2 
 

Shuma e lejuar, e përshkruar si në nenin 1 të këtij Vendimi, do të sigurohet nga 
buxheti i Komunës – pozicioni i subvencioneve dhe i mallrave e shërbimeve i Drejtorisë 
së Shërbimeve Publike.  

Neni 3 
 

Për zbatimin e këtij Vendimi do të kujdesen: Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe 
Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe Zhvillimit. 

 
Neni 4 

 
Me këtë Vendim të njoftohen: Drejtoria e Shërbimeve Publike dhe Drejtoria e 

Financave, Ekonomisë dhe Zhvillimit, Famullia e Shën Nikollës në Velezhë, si dhe 
arkivi.  

 
Neni 5 

 
Ky Vendim hyn në fuqi që nga dita e miratimit.  

 
                                                                           Kryetari i Komunës 
                                                                                          Prof. dr. Ramadan Muja                 



 
REPUBLIKA E KOSOVËS 
Komuna e Prizrenit 
Kryetari i Komunës 
Nr. 01/06-5674 
Më 30.5.2012 
 
 

Në bazë të nenit 13 dhe nenit 58 pika b dhe g të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale, 
si dhe të nenit 51 të Statutit të Komunës së Prizrenit, pas propozimit të Drejtorisë së  
Kulturës, Rinisë dhe Sportit rreth formimit të Komisionit teknik për organizimin dhe 
shënimin e manifestimeve të Qershorit, kryetari i Komunës, më 30 maj 2012 mori këtë: 
 

A K T V E N D I M 
 

I. Formohet dhe emërohet  Komisioni teknik për organizimin dhe shënimin e 
manifestimeve të Qershorit: 10 Qershorit - Ditës së Lidhjes Shqiptare të Prizrenit dhe 12 
Qershorit - Ditës së Çlirimit të Prizrenit. 

II. Për anëtarë të këtij Komisioni emërohen: 1. Kujtim Gashi, nga DKRS,  kryetar 
i komisionit, 2. Ramadan Tafallari, nga DSHP-ja, 3. Bashkim Lubovci nga DFEZh, 4. 
Zeqir Xhaferi, koordinator në DA, 5. Urim Ukimeri nga DKRS-ja dhe 6. Idriz Kryeziu, 
nga DASh-ja dhe 7 Fejzullah Berisha nga DES, anëtarë. 

III. Detyrat e Komisionit teknik do të jenë: të zbatojë strategjinë dhe konceptin 
ideor rreth shënimit të manifestimeve të Qershorit, të përcaktuara nga Komisioni 
profesional i formuar për shënimin e këtyre manifestimeve, si dhe mund të marrë veprime 
të tjera të nevojshme,  të cilat janë në korniza të këtij manifestimi.  

IV. Ky komision është i autorizuar që të bëjë edhe organizimin e manifestimeve të 
tjera të komunës për vitin 2012,  të cilat janë të parapara sipas kalendarit të 
manifestimeve. 

V. Komisioni nga pika II e këtij Aktvendimi, do t’i ushtrojë detyrat dhe 
përgjegjësitë e veta në pajtim me ligjin në fuqi. 
 

Për zbatimin e këtij Aktvendimi do të kujdesen Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe 
Sportit dhe të emëruarit. 

 
Me këtë Aktvendim të njoftohen,  Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, të 

emëruarit,  si  dhe Arkivi. 
 
Udhëzim juridik: Kundër këtij Aktvendimi, pala e pakënaqur ka të drejtë ankese 

në afat prej 30 ditësh nga dita e marrjes së tij, Komisionit për Ankesa, në KK Prizren. 
 
 
 

Kryetari i Komunës   
                                 Prof. dr. Ramadan Muja 

 



 
REPUBLIKA E KOSOVËS 
Komuna e Prizrenit 
Kryetari i Komunës 
Nr. 01/06-5674 
Më 30.5.2012 
 

Në bazë të nenit 13 dhe nenit 58 pika b të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale dhe të 
nenit 51 të Statutit të Komunës së Prizrenit, pas propozimit të Drejtorisë së Kulturës, 
Rinisë dhe Sportit të datës 22.5.2012, rreth lejimit të mjeteve për mbështetje financiare 
për festivalin e poezisë “Drini Poetik”, kryetari i Komunës, më 30 maj 2012, miratoi 
këtë: 

V E N D I M 
PËR LEJIMIN E MJETEVE NGA BUXHETI 

 
Neni 1 

 
 Miratohet propozimi i Drejtorisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, i datës 
22.5.2012, rreth lejimit të mjeteve për mbështetje financiare për festivalin tradicional të 
poezisë “Drini Poetik”, i cili festival organizohet në kuadër të manifestimeve të 
Qershorit, kështu që për këtë qëllim lejohen mjetet në shumën prej 5000 €.  
 Bartës të këtij festivali është Lidhja e Shkrimtarëve të Kosovës dhe DKRS-ja-
komisioni i manifestimit të festave të Qershorit. 

 
    Neni 2 
 

Shuma e lejuar, e përshkruar si në nenin 1 të këtij Vendimi, do të sigurohet nga 
buxheti i Komunës – pozicioni i subvencioneve dhe i mallrave e shërbimeve i Drejtorisë 
së Kulturës, Rinisë dhe Sportit.  

Neni 3 
 

Për zbatimin e këtij Vendimi do të kujdesen: Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe 
Sportit dhe Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe Zhvillimit. 

 
Neni 4 

 
Me këtë Vendim të njoftohen: Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Drejtoria e 

Financave, Ekonomisë dhe Zhvillimit, si dhe arkivi.  
 

Neni 5 
 

Ky Vendim hyn në fuqi që nga dita e miratimit.  
 
 
                                                                           Kryetari i Komunës 
                                                                                          Prof. dr. Ramadan Muja                 



REPUBLIKA E KOSOVËS 
Komuna e Prizrenit 
Kryetari i Komunës 
Nr. 01/06-5674 
Më 30.5.2012 
 
 

Në bazë të nenit 13 dhe nenit 58 pika b të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale, si dhe 
të nenit 51 të Statutit të Komunës së Prizrenit, pas propozimit të Drejtorisë së Kulturës, 
Rinisë dhe Sportit të datës 22.5.2012, rreth lejimit të mjeteve për mbështetje financiare 
për manifestimin kulturor “Zgjimi me Art 2012”, kryetari i Komunës, më 30 maj 2012, 
miratoi këtë: 
 

V E N D I M 
PËR LEJIMIN E MJETEVE NGA BUXHETI 

 
Neni 1 

 
 Miratohet propozimi i Drejtorisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, i datës 
22.5.2012, rreth lejimit të mjeteve për mbështetje financiare për manifestimin kulturor 
“Zgjimi me Art 2012”, kështu që për këtë qëllim lejohen mjetet në shumën prej 2000 €.  

 
    Neni 2 
 

Shuma e lejuar, e përshkruar si në nenin 1 të këtij Vendimi, do të sigurohet nga 
buxheti i Komunës – pozicioni i subvencioneve dhe i mallrave e shërbimeve i Drejtorisë 
së Kulturës, Rinisë dhe Sportit.  

Neni 3 
 

Për zbatimin e këtij Vendimi do të kujdesen: Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe 
Sportit dhe Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe Zhvillimit. 

 
Neni 4 

 
Me këtë Vendim të njoftohen: Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Drejtoria e 

Financave, Ekonomisë dhe Zhvillimit, si dhe arkivi.  
 

Neni 5 
 

Ky Vendim hyn në fuqi që nga dita e miratimit.  
 
 
                                                                           Kryetari i Komunës 
                                                                                          Prof. dr. Ramadan Muja                 
 
 



REPUBLIKA E KOSOVËS 
Komuna e Prizrenit 
Kryetari i Komunës 
Nr. 01/06-5674 
Më 30.5.2012 
 
 

Në bazë të nenit 13 dhe nenit 58 pika b të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale dhe të 
nenit 51 të Statutit të Komunës së Prizrenit, pas propozimit të Drejtorisë së Kulturës, 
Rinisë dhe Sportit, të datës 22.5.2012, rreth lejimit të mjeteve për mbështetje financiare të 
Teatrit të Qytetit -Drama Shqipe, kryetari i Komunës, më 30 maj 2012, miratoi këtë: 
 

V E N D I M 
PËR LEJIMIN E MJETEVE NGA BUXHETI 

 
Neni 1 

 
 Miratohet propozimi i Drejtorisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, i datës 
22.5.2012, rreth lejimit të mjeteve për mbështetje financiare të Teatrit të Qytetit -Drama 
Shqipe, e cila vepron në kuadër të Shtëpisë së Kulturës “Xhemajli Berisha” në Prizren 
për realizimin e projektit teatror “Gruaja e drejtorit”, të autorit Osman Goranci, kështu që 
për këtë qëllim lejohen mjetet në shumën prej 1000 €.  

 
    Neni 2 
 

Shuma e lejuar, e përshkruar si në nenin 1 të këtij Vendimi, do të sigurohet nga 
buxheti i Komunës – pozicioni i subvencioneve dhe i mallrave e shërbimeve i Drejtorisë 
së Kulturës, Rinisë dhe Sportit.  

Neni 3 
 

Për zbatimin e këtij Vendimi do të kujdesen: Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe 
Sportit dhe Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe Zhvillimit. 

 
Neni 4 

 
Me këtë Vendim të njoftohen: Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Drejtoria e 

Financave, Ekonomisë dhe Zhvillimit, si dhe arkivi.  
 

Neni 5 
 

Ky Vendim hyn në fuqi që nga dita e miratimit.  
 
 
                                                                           Kryetari i Komunës 
                                                                                          Prof. dr. Ramadan Muja                 
 



 
 
REPUBLIKA E KOSOVËS 
Komuna e Prizrenit 
Kryetari i Komunës 
Nr. 01/06-5674 
Më 30.5.2012 
 

 
Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 30.5.2012 me drejtoritë 

komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, të datës 
22.5.2012, rreth lejimit të udhëtimit zyrtar për në Durrës të Republikës së Shqipërisë dhe 
pagesës së mëditjeve për Kujtim Gashin, koordinator në DKRS, dhe mori këtë 

 
 

  
K O N  K L U Z I O N 

 
Miratohet propozimi i Drejtorisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, i datës 

22.5.2012, për lejimin e udhëtimit zyrtar dhe pagesën e mëditjeve për Kujtim Gashin, 
koordinator në DKRS, me qëllim të pjesëmarrjes në punëtorinë që ka të bëjë me 
“Draftimin e rregulloreve komunale mbi KVRL dhe njohjen e punës vullnetare”, që do të 
mbahet nga data 29 maj deri me 1 qershor 2012 në Durrës të Republikës së Shqipërisë, 
kështu që për këtë qëllim lejohet udhëtimi zyrtar dhe pagesa e mëditjeve për të 
lartcekurin. 
 
 
 Për zbatimin e këtij konkluzioni do të kujdesen Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe 
Sportit dhe Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe e Zhvillimit. 
 
 

Me këtë konkluzion të njoftohen Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, 
Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe e Zhvillimit, i lartcekuri, si  dhe Arkivi. 
 
 
  Ky konkluzion hyn në fuqi që nga dita e miratimit. 
 
 
 
                                                                          Kryetari i Komunës 
                                                                                         Prof. dr. Ramadan Muja                  
     
 
 
 
 



 
 
REPUBLIKA E KOSOVËS 
Komuna e Prizrenit 
Kryetari i Komunës 
Nr. 01/06-5674 
Më 30.5.2012 
 

 
Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 30.5.2012 me drejtoritë 

komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, të datës 
21.5.2012, rreth lejimit të udhëtimit zyrtar për në Bruksel të Belgjikës dhe pagesës së 
mëditjeve për Urim Ukimerin, koordinator në DKRS, dhe mori këtë 

 
 

  
K O N  K L U Z I O N 

 
Miratohet propozimi i Drejtorisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, i datës 

21.5.2012, për lejimin e udhëtimit zyrtar dhe pagesën e mëditjeve për Urim Ukimerin, 
koordinator në DKRS, me qëllim të pjesëmarrjes në seminarin “Trashëgimia kulturore-
roli i autoriteteve lokale dhe komunale”, që do të mbahet nga data 13 qershor deri me 15 
qershor 2012 në Bruksel të Belgjikës, kështu që për këtë qëllim lejohet udhëtimi zyrtar 
dhe pagesa e mëditjeve për të lartcekurin. 
 
 
 Për zbatimin e këtij konkluzioni do të kujdesen Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe 
Sportit dhe Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe e Zhvillimit. 
 
 

Me këtë konkluzion të njoftohen Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, 
Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe e Zhvillimit, i lartcekuri, si  dhe Arkivi. 
 
 
  Ky konkluzion hyn në fuqi që nga dita e miratimit. 
 
 
 
                                                                          Kryetari i Komunës 
                                                                                         Prof. dr. Ramadan Muja                  
     
 
 
 
 
 



 
REPUBLIKA E KOSOVËS 
Komuna e Prizrenit 
Kryetari i Komunës 
Nr. 01/06-5674 
Më 30.5.2012 
 

 
Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 30.5.2012 me drejtoritë 

komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, të datës 
17.5.2012, rreth ndryshimit dhe plotësimit të konkluzionit nr. 01/06-3288, të datës 
3.4.2012, që ka të bëjë me shitjen e 58 m3 dru me ankand publik, dhe mori këtë 

 
 

  
K O N  K L U Z I O N 

 
 

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, i datës 
17.5.2012, rreth ndryshimit dhe plotësimit të konkluzionit nr. 01/06-3288 të datës 
3.4.2012, që ka të bëjë me shitjen e 58 m3 dru me ankand publik, kështu që, nga 58 m3 
dru sa ka qenë në konkluzionin e lartcekur tani do të jetë 39 m3 dru për shitje me ankand 
publik. 
 
 
 Për zbatimin e këtij konkluzioni do të kujdesen Sektori i Prokurimit, Drejtoria e 
Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe e Zhvillimit. 
 
 

Me këtë konkluzion të njoftohen Sektori i Prokurimit, Drejtoria e Bujqësisë dhe 
Zhvillimit Rural, Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe e Zhvillimit, si  dhe Arkivi. 
 
 
  Ky konkluzion hyn në fuqi që nga dita e miratimit. 
 
 
 
 
 
 
                                                                          Kryetari i Komunës 
                                                                                         Prof. dr. Ramadan Muja                  
     
 
 
 



 
REPUBLIKA E KOSOVËS 
Komuna e Prizrenit 
Kryetari i Komunës 
Nr. 01/06-5674 
Më 30.5.2012 
 

 
Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 30.5.2012 me drejtoritë 

komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, të datës 
14.5.2012, rreth lejimit të shpalljes së ankandit publik për shitjen e masës drunore të 
damkosur, dhe mori këtë 

 
 

  
K O N  K L U Z I O N 

 
 

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, të datës 
14.5.2012, rreth lejimit të shitjes së masës drunore të damkosur, kështu që, për këtë 
qëllim lejohet shpallja e ankandit publik.  

Masa drunore e damkosur nga APK në Prizren për vitin 2012 është në këto njësi 
menaxhuese: 1. Pashtrik, Malet e Sharrit, Koritnik dhe Koxha Ballka. 

 
 
 Për zbatimin e këtij konkluzioni do të kujdesen Sektori i Prokurimit, Drejtoria e 
Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe e Zhvillimit. 
 
 

Me këtë konkluzion të njoftohen Sektori i Prokurimit, Drejtoria e Bujqësisë dhe 
Zhvillimit Rural, Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe e Zhvillimit, si  dhe Arkivi. 
 
 
  Ky konkluzion hyn në fuqi që nga dita e miratimit. 
 
 
 
 
 
                                                                          Kryetari i Komunës 
                                                                                         Prof. dr. Ramadan Muja                  
     
 
 
 
 



 
 
REPUBLIKA E KOSOVËS 
Komuna e Prizrenit 
Kryetari i Komunës 
Nr. 01/06-5674 
Më 30.5.2012 
 

 
Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 30.5.2012 me drejtoritë 

komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit, të 
datës 21.5.2012, rreth lejimit të shpalljes së tenderit për rregullimin e hapësirës tek Sheshi 
i Lidhjes,  me qëllim të hapjes së ekspozitës së hapur arkeologjike, dhe mori këtë 

 
 

  
K O N  K L U Z I O N 

 
 

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit, i datës 
21.5.2012, rreth lejimit të rregullimit dhe të shndërrimit të hapësirës tek Sheshi i Lidhjes 
me qëllim të hapjes së ekspozitës së hapur arkeologjike për rajonin e Prizrenit, kështu që, 
për këtë qëllim lejohet shpallja e tenderit përkatës.  

 
 
 Për zbatimin e këtij konkluzioni do të kujdesen Sektori i Prokurimit, Drejtoria e 
Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit dhe Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe e 
Zhvillimit. 
 
 

Me këtë konkluzion të njoftohen Sektori i Prokurimit, Drejtoria e Zhvillimit 
Ekonomik dhe Turizmit, Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe e Zhvillimit, si dhe 
Arkivi. 
 
 
  Ky konkluzion hyn në fuqi që nga dita e miratimit. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          Kryetari i Komunës 
                                                                                         Prof. dr. Ramadan Muja                  
     



 
REPUBLIKA E KOSOVËS 
Komuna e Prizrenit 
Kryetari i Komunës 
Nr. 01/06-5674 
Më 30.5.2012 
 

 
Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 30.5.2012 me drejtoritë 

komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit, të 
datës 21.5.2012, rreth lejimit të shpalljes së tenderit për dizajnimin dhe shtypjen e Guidës 
Arkeologjike, dhe mori këtë 

 
 

  
K O N  K L U Z I O N 

 
Miratohet propozimi i Drejtorisë së Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit, i datës 

21.5.2012, rreth lejimit të dizajnimit dhe shtypjes-botimit të Guidës Arkeologjike, kështu 
që, për këtë qëllim lejohet shpallja e tenderit përkatës.  

Guida Arkeologjike do të punohet në katër gjuhë dhe në 5000 kopje.  
 

 
 Për zbatimin e këtij konkluzioni do të kujdesen Sektori i Prokurimit, Drejtoria e 
Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit dhe Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe e 
Zhvillimit. 
 
 

Me këtë konkluzion të njoftohen Sektori i Prokurimit, Drejtoria e Zhvillimit 
Ekonomik dhe Turizmit, Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe e Zhvillimit, si dhe 
Arkivi. 
 
 
  Ky konkluzion hyn në fuqi që nga dita e miratimit. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          Kryetari i Komunës 
                                                                                         Prof. dr. Ramadan Muja                  
     
 
 



 
REPUBLIKA E KOSOVËS 
Komuna e Prizrenit 
Kryetari i Komunës 
Nr. 01/06-5674 
Më 30.5.2012 
 

 
Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 30.5.2012 me drejtoritë 

komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit, të 
datës 21.5.2012, rreth lejimit të shpalljes së tenderit për dizajnimin dhe shtypjen e Guidës 
Turistike të xhepit të quajtur “Vizitorët”, dhe mori këtë 

 
 

  
K O N  K L U Z I O N 

 
 

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit, të datës 
21.5.2012, rreth lejimit të dizajnimit dhe shtypjes-botimit të Guidës Turistike të xhepit të 
quajtur “Vizitorët”, kështu që, për këtë qëllim lejohet shpallja e tenderit përkatës.  

Guida Turistike do të punohet në katër gjuhë dhe në 5000 kopje.  
 

 
 Për zbatimin e këtij konkluzioni do të kujdesen Sektori i Prokurimit, Drejtoria e 
Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit dhe Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe e 
Zhvillimit. 
 
 

Me këtë konkluzion të njoftohen Sektori i Prokurimit, Drejtoria e Zhvillimit 
Ekonomik dhe Turizmit, Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe e Zhvillimit, si dhe 
Arkivi. 
 
 
  Ky konkluzion hyn në fuqi që nga dita e miratimit. 
 
 
 
 
 
 
                                                                          Kryetari i Komunës 
                                                                                         Prof. dr. Ramadan Muja                  
     
 
 



 
REPUBLIKA E KOSOVËS 
Komuna e Prizrenit 
Kryetari i Komunës 
Nr. 01/06-5674 
Më 30.5.2012 
 

 
Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 30.5.2012 me drejtoritë 

komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit, të 
datës 23.5.2012, rreth lejimit të udhëtimit zyrtar për në Kroaci dhe Itali dhe pagesës së 
mëditjeve për Samir Hoxhën, drejtori i DZhET, dhe mori këtë 

 
 

  
K O N  K L U Z I O N 

 
 

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit, i datës 
23.5.2012, për lejimin e udhëtimit zyrtar dhe pagesën e mëditjeve për Samir Hoxhën, 
drejtori i DZhET, me qëllim të pjesëmarrjes në vizitën studimore që ka të bëjë me fushën 
e turizmit kulturor, që do të mbahet nga data 10 qershor deri me 17 qershor 2012 në 
Kroaci dhe Itali, kështu që për këtë qëllim lejohet udhëtimi zyrtar dhe pagesa e mëditjeve 
për të lartcekurin. 
 
 
 Për zbatimin e këtij konkluzioni do të kujdesen Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik 
dhe Turizmit dhe Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe e Zhvillimit. 
 
 

Me këtë konkluzion të njoftohen Drejtoria e Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit, 
Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe e Zhvillimit, i lartcekuri, si  dhe Arkivi. 
 
 
  Ky konkluzion hyn në fuqi që nga dita e miratimit. 
 
 
 
 
                                                                          Kryetari i Komunës 
                                                                                         Prof. dr. Ramadan Muja                  
  
 
 
 
 



REPUBLIKA E KOSOVËS 
Komuna e Prizrenit 
Kryetari i Komunës 
Nr. 01/06-5674 
Më 30.5.2012 
 

Në bazë të nenit 13 dhe nenit 58 pika b të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale dhe të 
nenit 51 të Statutit të Komunës së Prizrenit, pas propozimit të Drejtorisë së Punës dhe 
Mirëqenies Sociale, të datës 22.5.2012, rreth lejimit të mjeteve financiare për kompensim 
të dy familjeve të dëshmorëve të Kombit (të familjes së Tahir Sinanit dhe të familjes së 
Tamil Shalës), kryetari i Komunës, më 30 maj 2012, miratoi këtë: 

 
V E N D I M 

PËR LEJIMIN E MJETEVE NGA BUXHETI 
 

Neni 1 
Miratohet propozimi i Drejtorisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, i datës 

22.5.2012, rreth lejimit të mjeteve financiare për kompensim të dy familjeve të 
dëshmorëve të Kombit (të familjes së Tahir Sinanit dhe të familjes së Tamil Shalës). 
Kështu që, për këtë qëllim dhe në emër të kompensimit të dy familjeve të lartcekura 
lejohen nga 200 € në muaj për secilën familje.   

Kompensimi do të zgjasë deri sa ta marrë një vendim Qeveria e Kosovës lidhur 
me përkujdesjen e këtyre familjeve. 

Neni 2 
 

a. Në emër të dëshmorit Tahir Sinani, mjetet në shumën prej 200 € në muaj i 
merr Shpresa Sinani, bashkëshortja e Tahir Sinanit, dhe 

b. Në emër të dëshmorit Tamil Shala, mjetet në shumën prej 200 € në muaj i 
merr Ermira Shala, mbesa e Tamil Shalës.  

  
 Neni 3 
Shuma e lejuar, e përshkruar si në nenin 1 të këtij Vendimi do të sigurohet nga 

buxheti i Komunës – pozicioni i subvencioneve të drejtorive komunale.  
    

Neni 4 
 

Për zbatimin e këtij Vendimi do të kujdesen: Drejtoria e Shëndetësisë, Drejtoria e 
Punës dhe Mirëqenies Sociale, Drejtoria e Administratës, Drejtoria e Shërbimeve Publike 
dhe Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe Zhvillimit. 

 
Neni 5 

 
Ky Vendim hyn në fuqi që nga dita e miratimit.  
 

                                                                           Kryetari i Komunës 
                                                                                          Prof. dr. Ramadan Muja                 



 
 
REPUBLIKA E KOSOVËS 
Komuna e Prizrenit 
Kryetari i Komunës 
Nr. 01/06-5674 
Më 30.5.2012 
 

 
Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 30.5.2012 me drejtoritë 

komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, të datës 
22.5.2012, rreth lejimit të udhëtimit zyrtar për në Durrës të Republikës së Shqipërisë, 
pagesës së mëditjeve dhe sigurimin e transportit për Fahrije Bytyçin, drejtoreshë e DPMS 
dhe për Kumrije Bytyçin, koordinatore në QPS, dhe mori këtë 

 
 

  
K O N  K L U Z I O N 

 
Miratohet propozimi i Drejtorisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, i datës 

22.5.2012, për lejimin e udhëtimit zyrtar, sigurimin e transportit dhe pagesën e mëditjeve 
për Fahrije Bytyçin, drejtoreshë e DPMS dhe për Kumrije Bytyçin, koordinatore në QPS, 
me qëllim të pjesëmarrjes në trajnimin e organizuar nga Asociacioni i Komunave të 
Kosovës (AKK), që ka të bëjë me shërbimet sociale, që do të mbahet nga data 1 qershor 
deri me 3 qershor 2012 në Durrës të Republikës së Shqipërisë. Kështu që për këtë qëllim 
lejohet udhëtimi zyrtar, sigurohet transporti dhe pagesa e mëditjeve për të lartcekurat. 
 
 
 Për zbatimin e këtij konkluzioni do të kujdesen Drejtoria e Punës dhe Mirëqenies 
Sociale, si  dhe Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe e Zhvillimit. 
 
 

Me këtë konkluzion të njoftohen Drejtoria e Punës dhe Mirëqenies Sociale, 
Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe e Zhvillimit, të lartcekurat, si  dhe Arkivi. 
 
 
  Ky konkluzion hyn në fuqi që nga dita e miratimit. 
 
 
 
 
 
                                                                          Kryetari i Komunës 
                                                                                         Prof. dr. Ramadan Muja                  
  
 



 
 
REPUBLIKA E KOSOVËS 
Komuna e Prizrenit 
Kryetari i Komunës 
Nr. 01/06-5674 
Më 30.5.2012 
 

 
Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 30.5.2012 me drejtoritë 

komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Financave, Ekonomisë dhe e Zhvillimit, të 
datës 21.5.2012, rreth lejimit të udhëtimit zyrtar për në Durrës të Republikës së 
Shqipërisë, pagesës së mëditjeve dhe sigurimin e transportit për Mehmet Bytyç, drejtor i 
DFEZh, dhe mori këtë 

 
 

  
K O N  K L U Z I O N 

 
 

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Financave, Ekonomisë dhe e Zhvillimit, i 
datës 21.5.2012, për lejimin e udhëtimit zyrtar, sigurimin e transportit dhe pagesën e 
mëditjeve për Mehmet Bytyç, drejtor i DFEZh, me qëllim të pjesëmarrjes në trajnimin e 
organizuar nga Asociacioni i Komunave të Kosovës (AKK) që ka të bëjë me Qarkoren 
buxhetore për vitin 2013, kornizën afatmesme të shpenzimeve, alokimin e mjeteve për 
shërbimet sociale, etj., që do të mbahet nga data 1 qershor deri me 3 qershor 2012 në 
Durrës të Republikës së Shqipërisë, kështu që për këtë qëllim lejohet udhëtimi zyrtar, 
sigurohet transporti dhe pagesa e mëditjeve për të lartcekurin. 
 
 
 Për zbatimin e këtij konkluzioni do të kujdesen Drejtoria e Financave, Ekonomisë 
dhe e Zhvillimit. 
 
 

Me këtë konkluzion të njoftohen Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe e 
Zhvillimit, i lartcekuri, si  dhe Arkivi. 
 
  Ky konkluzion hyn në fuqi që nga dita e miratimit. 
 
 
 
                                                                          Kryetari i Komunës 
                                                                                         Prof. dr. Ramadan Muja                  
  
 
 



REPUBLIKA E KOSOVËS 
Komuna e Prizrenit 
Kryetari i Komunës 
Nr. 01/06-5674 
Më 30.5.2012 

 
 

 
Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 30.5.2012 me drejtoritë 

komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Urbanizmit dhe Planifikimit Hapësinor, 
bazuar në kërkesën e Myrsel Çejvanit, rreth lirimit nga pagesa e kontributit për 
rregullimin e tokës ndërtimore (komunaliet) lidhur me ndërtimin e objektit- shtëpi 
familjare, dhe mori këtë 
 
 

K O N  K L U Z I O N 
 
 

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Urbanizmit dhe Planifikimit Hapësinor, 
bazuar në kërkesën e Myrsel Çejvanit, rreth lirimit nga pagesa e kontributit për 
rregullimin e tokës ndërtimore (komunaliet) lidhur me ndërtimin e objektit- shtëpi 
familjare, kështu që obliguesi i kësaj takse, Myrsel Çejvani, lirohet nga taksa e lartcekur, 
e cila i është caktuar nga shërbimi i Drejtorisë së Urbanizmit dhe Planifikimit Hapësinor.  

Myrsel Çejvani lirohet edhe nga taksat e Drejtorisë së Gjeodezisë dhe Kadastrës. 
Lirimi nga pagesa e kontributit për rregullimin e tokës ndërtimore (komunaliet), e 

cila është 270,51 €, si dhe të taksave të Drejtorisë së Gjeodezisë dhe Kadastrës 
konsiderohen si participim (donacion) i Kuvendit të Komunës në ndërtimin e këtij 
objekti. 
 
 
 Për zbatimin e këtij konkluzioni do të kujdesen Drejtoria e Urbanizmit dhe 
Planifikimit Hapësinor, Drejtoria e Gjeodezisë dhe Kadastrës dhe Drejtoria e Financave, 
e Ekonomisë dhe e Zhvillimit. 
 
 

Me këtë konkluzion të njoftohen Drejtoria e Urbanizmit dhe Planifikimit 
Hapësinor, Drejtoria e Gjeodezisë dhe Kadastrës, Drejtoria e Financave, e Ekonomisë 
dhe e Zhvillimit,i lartcekuri, si dhe Arkivi. 
 
 
  Ky konkluzion hyn në fuqi që nga dita e miratimit. 
 
 
                                                Kryetari i Komunës   
                                                                                        Prof. dr. Ramadan Muja 
 



 
REPUBLIKA E KOSOVËS 
Komuna e Prizrenit 
Kryetari i Komunës 
Nr. 01/06-5674 
Më 30.5.2012 
 

 
Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 30.5.2012 me drejtoritë 

komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Urbanizmit dhe Planifikimit Hapësinor, të 
datës 21.5.2012, rreth lejimit të udhëtimit zyrtar për në Stokholm të Suedisë dhe pagesës 
së mëditjeve për Sadik Paqarizin, drejtor i DUPH, dhe mori këtë 

 
 

  
K O N  K L U Z I O N 

 
 

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Urbanizmit dhe Planifikimit Hapësinor, i 
datës 21.5.2012, për lejimin e udhëtimit zyrtar dhe pagesën e mëditjeve për Sadik 
Paqarizin, drejtor i DUPH, me qëllim të pjesëmarrjes në vizitën studimore që ka të bëjë 
me “Informimin e shoqërisë civile në lidhje me vendimet e marra në nivel lokal”,  që do 
të mbahet nga data 10 qershor deri me 14 qershor 2012 në Stokholm të Suedisë, kështu 
që për këtë qëllim lejohet udhëtimi zyrtar dhe pagesa e mëditjeve për të lartcekurin. 
 
 
 Për zbatimin e këtij konkluzioni do të kujdesen Drejtoria e Urbanizmit dhe 
Planifikimit Hapësinor dhe Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe e Zhvillimit. 
 
 

Me këtë konkluzion të njoftohen Drejtoria e Urbanizmit dhe Planifikimit 
Hapësinor, Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe e Zhvillimit, i lartcekuri, si dhe Arkivi. 
 
 
  Ky konkluzion hyn në fuqi që nga dita e miratimit. 
 
 
 
                                                                          Kryetari i Komunës 
                                                                                         Prof. dr. Ramadan Muja                  
  
 
 
 
 
 



 
REPUBLIKA E KOSOVËS 
Komuna e Prizrenit 
Kryetari i Komunës 
Nr. 01/06-5674 
Më 30.5.2012 

 
 

 
Kryetari i Komunës, pas propozimit për lejimin e udhëtimit zyrtar për në Budvë të 

Republikës së Malit të Zi dhe pagesës së mëditjeve për Prof. dr. Ramadan Mujën, kryetar 
i Komunës, Sadik Gashin dhe Afrim Gashin, nëpunës civilë të Komunës, mori këtë 

 
 

  
K O N  K L U Z I O N 

 
 

Lejohet udhëtimi zyrtar dhe pagesa e mëditjeve për Prof. dr. Ramadan Mujën, 
kryetar i Komunës, Sadik Gashin dhe Afrim Gashin, nëpunës civilë të Komunës, me 
qëllim të pjesëmarrjes në seminarin e organizuar nga Asociacioni i Komunave të Kosovës 
(AKK) në bashkëpunim me OSBE-në, me temën: “Strategjia për ngritjen e kapaciteteve 
udhëheqëse dhe mbikëqyrëse të legjislativit ndaj ekzekutivit”, që mbahet nga data 27 maj 
deri me 29 maj 2012 në Budvë të Republikës së Malit të Zi, kështu që për këtë qëllim 
lejohet udhëtimi zyrtar dhe pagesa e mëditjeve për të lartcekurit.  

Ndërsa për Afrim Gashin, përveç mëditjeve, lejohen edhe mjetet e nevojshme për 
mbulimin e shpenzimeve të akomodimit dhe të ushqimit gjatë qëndrimit të tij në Budvë.  
 
  

Për zbatimin e këtij konkluzioni do të kujdesen Drejtoria e Financave, Ekonomisë 
dhe e Zhvillimit. 
 
 

Me këtë konkluzion të njoftohen Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe e 
Zhvillimit, të lartcekurit, si  dhe Arkivi. 
 
 
  Ky konkluzion hyn në fuqi që nga dita e miratimit. 
 
 
                                                                          Kryetari i Komunës 
                                                                                         Prof. dr. Ramadan Muja  
 
 
 
 



REPUBLIKA E KOSOVËS 
Komuna e Prizrenit 
Kryetari i Komunës 
Nr. 01/06-5674 
Më 30.5.2012 
 
Në bazë të nenit 13 dhe nenit 58 pika b të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale, si  dhe të 
nenit 51 të Statutit të Komunës së Prizrenit, pas propozimit të Drejtorisë së Arsimit dhe 
Shkencës të datës 29.5.2012, rreth lejimit të mjeteve për pagesë të shpenzimeve të 
krijuara me rastin e organizimit të përurimit të Abetares së përbashkët, kryetari i 
Komunës, më 30 maj 2012, miratoi këtë: 
 

V E N D I M 
PËR LEJIMIN E MJETEVE NGA BUXHETI 

 
Neni 1 

 Miratohet propozimi i Drejtorisë së Arsimit dhe Shkencës, i datës 29.5.2012, rreth 
lejimit të mjeteve për pagesë të disa shpenzimeve të krijuara me rastin e organizimit të 
përurimit të Abetares së përbashkët Shqipëri-Kosovë, e cila është bërë me 17 maj 2012 
në Prizren, kështu që:  

a. Në emër të mbulimit të shpenzimeve lidhur me furnizimin me 310 bluza dhe 
shtypjen në to të  logos “Urime abetaren” lejohen financiare në shumën prej 
775 € dhe 

b. Në emër të mbulimit të shpenzimeve të furnizimit dhe shtypjes së 4000 
flamujve lejohen mjetet financiare në shumën prej 950 €.   

 
    Neni 2 

Shuma e lejuar, e përshkruar si në nenin 1 të këtij Vendimi, do të sigurohet nga 
buxheti i Komunës – pozicioni i  mallrave dhe shërbimeve i Drejtorisë së Administratës.  

 
Neni 3 

Për zbatimin e këtij Vendimi do të kujdesen: Drejtoria e Arsimit dhe Shkencës, 
Drejtoria e Administratës dhe Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe Zhvillimit. 

 
Neni 4 

 
Me këtë Vendim të njoftohen: Drejtoria e Arsimit dhe Shkencës, Drejtoria e 

Administratës, Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe Zhvillimit, si dhe arkivi.  
 

Neni 5 
Ky Vendim hyn në fuqi që nga dita e miratimit.  

 
 
                                                                           Kryetari i Komunës 
                                                                                          Prof. dr. Ramadan Muja                 
 



 
REPUBLIKA E KOSOVËS 
Komuna e Prizrenit 
Kryetari i Komunës 
Nr. 01/06-5674 
Më 30.5.2012 
 

 
Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 30.5.2012 me drejtoritë 

komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Shërbimeve Publike, të datës 26.5.2012, 
rreth lejimit të shpalljes së tenderit për furnizim me gypa PE-100 për renovimin e sistemit 
të ujësjellësit në lagjen e Nënkalasë-Pantelia, dhe mori këtë 

 
  
 

K O N  K L U Z I O N 
 
 
 

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Shërbimeve Publike, i datës 26.5.2012, rreth 
lejimit të furnizimit me gypa PE-100 lidhur me renovimin e sistemit të ujësjellësit në 
lagjen e Nënkalasë-Pantelia, kështu që për këtë qëllim lejohet shpallja e tenderit përkatës.  

 
  

 Për zbatimin e këtij konkluzioni do të kujdesen Sektori i Prokurimit, Drejtoria e 
Shërbimeve Publike dhe Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe e Zhvillimit. 
 
 

Me këtë konkluzion të njoftohen Sektori i Prokurimit, Drejtoria e Shërbimeve 
Publike, Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe e Zhvillimit,  si  dhe Arkivi. 
 
 
  Ky konkluzion hyn në fuqi që nga dita e miratimit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          Kryetari i Komunës 
                                                                                         Prof. dr. Ramadan Muja                                            
 
 
 



 
 
REPUBLIKA E KOSOVËS 
Komuna e Prizrenit 
Kryetari i Komunës 
Nr. 01/06-5674 
Më 30.5.2012 
 

 
Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 30.5.2012 me drejtoritë 

komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Shërbimeve Publike, të datës 29.5.2012, 
rreth lejimit të shpalljes së tenderit për shtruarjen e rrugëve në rajonin e Zhupës me 
elemente të betonit, dhe mori këtë 

 
  

K O N  K L U Z I O N 
 
 

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Shërbimeve Publike, i datës 29.5.2012, rreth 
lejimit të shtruarjes së rrugëve në rajonin e Zhupës me elemente të betonit, kështu që për 
këtë qëllim lejohet shpallja e tenderit përkatës.  

 
  

 Për zbatimin e këtij konkluzioni do të kujdesen Sektori i Prokurimit, Drejtoria e 
Shërbimeve Publike dhe Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe e Zhvillimit. 
 
 

Me këtë konkluzion të njoftohen Sektori i Prokurimit, Drejtoria e Shërbimeve 
Publike, Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe e Zhvillimit,  si  dhe Arkivi. 
 
 
  Ky konkluzion hyn në fuqi që nga dita e miratimit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          Kryetari i Komunës 
                                                                                         Prof. dr. Ramadan Muja                                            
 
 
 
 



 
 
REPUBLIKA E KOSOVËS 
Komuna e Prizrenit 
Kryetari i Komunës 
Nr. 01/06-5674 
Më 30.5.2012 
 

 
Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 30.5.2012 me drejtoritë 

komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Shërbimeve Publike, të datës 29.5.2012, 
rreth lejimit të shpalljes së tenderit për renovimin e kulmeve të ndërtesave kolektive në 
qytet, dhe mori këtë 

 
  

K O N  K L U Z I O N 
 
 

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Shërbimeve Publike, i datës 29.5.2012, rreth 
lejimit të renovimit të kulmeve të ndërtesave kolektive në qytet, kështu që për këtë qëllim 
lejohet shpallja e tenderit përkatës.  

 
  

 Për zbatimin e këtij konkluzioni do të kujdesen Sektori i Prokurimit, Drejtoria e 
Shërbimeve Publike dhe Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe e Zhvillimit. 
 
 

Me këtë konkluzion të njoftohen Sektori i Prokurimit, Drejtoria e Shërbimeve 
Publike, Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe e Zhvillimit,  si  dhe Arkivi. 
 
 
  Ky konkluzion hyn në fuqi që nga dita e miratimit. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                          Kryetari i Komunës 
                                                                                         Prof. dr. Ramadan Muja                                            


