
   
REPUBLIKA E KOSOVËS 
Komuna e Prizrenit 
Kryetari i Komunës 
Nr. 01/06-6242 
Më 5.6.2012   

Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 5.6.2012 me drejtoritë komunale, 
shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Administratës, rreth lejimit të shpalljes së tenderit për 
hartimin e projektit për Kompleksin Memorial të dëshmorëve në Landovicë, dhe mori 
këtë     

K O N  K L U Z I O N    

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Administratës, rreth lejimit të hartimit të 
projektit për Kompleksin Memorial të dëshmorëve në Landovicë, 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. 01/06-6242 
Më 5.6.2012   

Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 5.6.2012 me drejtoritë komunale, 
shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Administratës, rreth lejimit të shpalljes së tenderit për 
realizimin e disa projekteve të parapara, dhe mori këtë     

K O N  K L U Z I O N    

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Administratës, rreth lejimit të realizimit të 
disa projekteve të parapara të kësaj Drejtorie, kështu që për këtë qëllim lejohet shpallja e 
tenderit për: 

- Heqjen, pastrimin dhe bartjen e mbeturinave të gardhit të dëmtuar, 
mermerit dhe granitit; 

- Montimin e kubëzave, gërryerjen dhe lyerjen e galanterisë së drurit, 
- Larjen e tepihëve, 
- Lyerja dhe rregullimin e zyreve të ish ndërtesës së Drejtorisë së Arsimit, 
- Furnizimi dhe montimi i shenjave të rezervimit të parkingut.     

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. 01/06-6242 
Më 5.6.2012   

Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 5.6.2012 me drejtoritë komunale, 
shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Arsimit dhe Shkencës të datës 5.6.2012, rreth lejimit 
të shpalljes së tenderit për renovimin dhe adoptimin e fasadës në ShFMU Mati 
Logoreci , dhe mori këtë     

K O N  K L U Z I O N    

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Administratës, i datës 5.6.2012, rreth lejimit 
të renovimit dhe adoptimit të fasadës në Shkollës Fillore të Mesme të Ultë Mati 
Logoreci , kështu që për këtë qëllim lejohet shpallja e tenderit përkatës.      

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

Me këtë konkluzion të njoftohen Sektori i Prokurimit, Drejtoria e Arsimit dhe 
Shkencës, 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. 01/06-6242 
Më 5.6.2012   

Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 5.6.2012 me drejtoritë komunale, 
shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Arsimit dhe Shkencës të datës 5.6.2012, rreth lejimit 
të shpalljes së tenderit për furnizim me inventar shkollor të institucioneve shkollore, dhe 
mori këtë     

K O N  K L U Z I O N    

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Administratës, i datës 5.6.2012, rreth lejimit 
të furnizimit me inventar shkollor të institucioneve shkollore (banka, karrige, tabela të 
zeza, etj.), kështu që për këtë qëllim lejohet shpallja e tenderit përkatës.      

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

Me këtë konkluzion të njoftohen Sektori i Prokurimit, Drejtoria e Arsimit dhe 
Shkencës, 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. 01/06-6242 
Më 5.6.2012    

Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 5.6.2012 me drejtoritë komunale, 
shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Arsimit dhe Shkencës, të datës 5.6.2012, rreth lejimit 
të udhëtimit zyrtar për në Hessen të Republikës së Gjermanisë dhe pagesës së mëditjeve 
për Nexhat Çoçajn, drejtori i DASh-së, dhe mori këtë     

K O N  K L U Z I O N    

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Arsimit dhe Shkencës, i datës 5.6.2012, për 
lejimin e udhëtimit zyrtar dhe pagesën e mëditjeve për Nexhat Çoçajn, drejtori i DASh-
së, me qëllim të pjesëmarrjes në vizitën studimore që ka të bëj me trajnimin-ngritjen e 
kapaciteteve të Drejtorisë Komunale të Arsimit, që do të mbahet nga data 10 qershor deri 
me 17 qershor 2012 në Hessen të Republikës së Gjermanisë, 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 Arsimit dhe Shkencës 
dhe Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe e Zhvillimit.   

Me këtë konkluzion të njoftohen Drejtoria e Arsimit dhe Shkencës, 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. 01/06-6242 
Më 5.6.2012    

Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 5.6.2012 me drejtoritë komunale, 
shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, të datës 5.6.2012, 
rreth lejimit të udhëtimit zyrtar për në Shkup të Maqedonisë dhe pagesës së mëditjeve për 
Aliismet Çoçajn, drejtori i DBZhR-së, dhe mori këtë     

K O N  K L U Z I O N    

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, i datës 
5.6.2012, për lejimin e udhëtimit zyrtar dhe pagesën e mëditjeve për Aliismet Çoçajn, 
drejtori i DBZhR-së, me qëllim të pjesëmarrjes në projektin që ka të bëj me hartimin e 
Planit Strategjik Ndërkufitar për Regjionin e Sharrit, që do të mbahet nga data 6 qershor 
deri me 8 qershor 2012 në Shkup të Maqedonisë, 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 Bujqësisë dhe 
Zhvillimit Rural dhe Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe e Zhvillimit.   

Me këtë konkluzion të njoftohen Drejtoria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, 
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. 01/06-6242 
Më 5.6.2012   

Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 5.6.2012 me drejtoritë komunale, 
shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Turizmit dhe Zhvillimit Ekonomik të datës 5.6.2012, 
rreth lejimit të shpalljes së tenderit për pikturimin dhe sanimin e muraleve të dëmtuara 
përgjatë Lumbardhit, dhe mori këtë     

K O N  K L U Z I O N    

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Turizmit dhe Zhvillimit Ekonomik, i datës 
5.6.2012, rreth lejimit të pikturimit dhe sanimit të muraleve të dëmtuara përgjatë 
Lumbardhit nga objekti i Hidroregjionit Jugor deri tek Ura e Gurit, kështu që për këtë 
qëllim lejohet shpallja e tenderit përkatës.      

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

Me këtë konkluzion të njoftohen Sektori i Prokurimit, Drejtoria e Turizmit dhe 
Zhvillimit Ekonomik, 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. 01/011-6245 
Më 6.6.2012  

Në bazë të Rregullores nr. 10/2012 për Menaxhimin e Programit, Organet 
Kompetente, Procedurat dhe Kriteret e Përfitimit për Riintegrimin e Personave të 
Riatdhesuar, të nenit 13 dhe nenit 58 të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale, të nenit 51 të 
Statutit të Komunës së Prizrenit  , kryetari i Komunës, më 6 qershor 2012 mori këtë:  

A K T V E N D I M  

I. Formohet Komisioni Komunal për Riintegrim në këtë përbërje:  
1. Nexhat Çoçaj, nga DASh,  
2. Nexhip Berisha, nga DSh,  
3. Fahrije Bytyqi, nga DPMS,  
4. Hajrullah Hoxha, nga Sektori për Punësim,  
5, Hasan Hasani, nga DShP,  
6. Sadik Paqarizi, nga DUPH,  
7. Abdyllah Tejeci, nga DGJK,  
8. Eleonora Fetollari, nga ZIE,  
9. Avni Suka dhe Berat Gashi, koordinatorë regjional për integrime,  
10. Orhan Lopar nënkryetar për Komunitete dhe  
11. Ajradin Alija ZKK.  

II. Detyrat e Komisionit do të jenë ato të cilat janë të parapara me  Rregulloren nr. 
10/2012 për Menaxhimin e Programit, Organet Kompetente, Procedurat dhe Kriteret 
e Përfitimit për Riintegrimin e Personave të Riatdhesuar.  

Për zbatimin e këtij Aktvendimi do të kujdesen Zyra për Komunitete dhe Kthim 
dhe të emëruarit.  

Me këtë aktvendim të njoftohen Zyra për Komunitete, të emëruarit, Zyra për 
riintegrimin e Personave të Riatdhesuar në MPB dhe Arkivi.      

Kryetari i Komunës   
                            Prof. dr. Ramadan Muja  



REPUBLIKA E KOSOVËS 
Komuna e Prizrenit 
Kryetari i Komunës 
Nr. 01/011-6243 
Më 6.6.2012  

Në bazë të nenit 13 dhe nenit 58,  pika b dhe g të Ligjit për Vetëqeverisjen 
Lokale, të nenit 51 të Statutit të Komunës së Prizrenit dhe të Rregullores për Klasifikimin 
e Vendeve të Punës nr. 05/2012, kryetari i Komunës, më 6 qershor 2012 mori këtë: 

A K T V E N D I M 
I. Formohet Komisioni profesional për hartimin e Projektrregullores për 

organogramin e brendshëm, përkatësisht hartimin e Projektrregullores mbi sistematizimin 
e vendeve të punës në Administratën komunale. 

II. Për anëtarë të Komisionit profesional, emërohen: 1. Osman Hajdaraj-
udhëheqës i Zyrës së Personelit, kryetar i Komisionit, 2. Ragip Gajraku-jurist, 3. Zenel 
Ahmetaj, ekonomist, 4. Arben Shala, jurist dhe 5. Visar Islamaj, jurist, anëtarë të 
Komisionit. 

III. Detyrat e Komisionit do të jenë:  
a.  Hartimi i Projektrregullores për organogramin e brendshëm, 

përkatësisht Projektrregullores mbi sistematizimin e vendeve të punës në 
Administratën komunale, sipas kritereve dhe dinamikës së Rregullores për 
Klasifikimin e Vendeve të Punës,  të miratuar nga Qeveria e Republikës së 
Kosovës.  

b. Të konsultohet me  drejtorët e drejtorive komunale dhe me faktorët e 
tjerë relevantë për hartimin e Projektrregullores për organogramin e brendshëm 
dhe Projektrregullores për sistematizimin e vendeve të punës, të përshkruar si më 
lart. 

c.  Mund t i urdhërojë anëtarët e komisionit teknik që, në një afat të 
caktuar,  të propozojnë me shkrim organizimin e brendshëm të drejtorisë, 
respektivisht të sektorëve përkatëse. 
IV. Obligohet çdo drejtor i drejtorisë të Komunës së Prizrenit që të formojë 

komisionet teknike,  me qëllim të propozimit me shkrim të draftrregulloreve për drejtoritë 
përkatëse (secili komision për drejtorinë e vet),  bazuar në Rregulloren për Klasifikimin e 
Vendeve të Punës,  të Ministrisë së Administratës Publike.  

V. Detyrat e komisioneve teknike,  të formuara në drejtoritë komunale do të jenë: 
t i zbatojnë urdhrat dhe detyrat e dhëna nga  Komisioni profesional lidhur me hartimin e 
organogramit të ri.  

VI. Obligohet Komisioni profesional që të fillojë punën menjëherë dhe, për këtë, 
t i raportojë me shkrim kryetarit të Komunës. 

VII. Anulohet Aktvendimi i kryetarit të Komunës nr. 01/011-5434,  i datës 
31.5.2011. 

Për zbatimin e këtij Aktvendimi do të kujdesen Zyra e Personelit dhe të emëruarit. 
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. 01/06-6242 
Më 5.6.2012   

Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 5.6.2012 me drejtoritë komunale, 
shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Emergjencës dhe Sigurisë të datës 5.6.2012, rreth 
lejimit të shpalljes së tenderit për hartimin e Planit për Vlerësimin e Rrezikshmërisë, dhe 
mori këtë     

K O N  K L U Z I O N    

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Emergjencës dhe Sigurisë, rreth lejimit të 
hartimit të Planit për Vlerësimin e Rrezikshmërisë për territorin e komunës së Prizrenit, 
kështu që për këtë qëllim lejohet shpallja e tenderit përkatës.      

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

Me këtë konkluzion të njoftohen Sektori i Prokurimit, Drejtoria e Emergjencës 
dhe Sigurisë, 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. 01/06-6242 
Më 5.6.2012   

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 
Shëndetësisë rreth lejimit të mjeteve për mbështetje financiare për mjekim të 19 
pacientëve, kryetari i Komunës më 5 qershor 2012, miratoi këtë:  

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

Neni 1   
Miratohet propozimi i Drejtorisë së Shëndetësisë, i datës 5.6.2012, rreth lejimit të 

mjeteve për mbështetje financiare për mjekim të pacientëve; 1. Violeta Gashi,  2. Nexhat 
Fishekqiu, 3. Edija Bajrami, 4. Vezire Saramati, 5. Fikreta Iggji, 6. Erzen Bytyqi, 7. 
Magbulle Pinduk, 8. Mihrije Elshani, 9. Mahir Hoxha, 10. Nasibe Bytyqi, 11. Fllaza 
Ibrahimi, 12. Ramadan Qerimaj, 13. Fatime Krasniqi, 14. Myzafere Krasniqi, 15. 
Sebahate Shporta, 16. Sehar Kurti, 17. Sami Cërnovërshani (për bashkëshorten), 18. 
Siriye Këllëqi (për bashkëshortin) dhe 19. Shyrete Rabi. Për këtë qëllim, lejohen mjetet 
në lartësi prej 300  për secilin prej të lartpërmendurve.   

    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 Shëndetësisë.  

Neni 3 
Në bazë të Vendimit të kryetarit të Komunës, nr. 01/06-821, të datës 24.1.2012, 

menaxher i këtij projekti është drejtori i drejtorisë që  ka propozuar realizimin e projektit 
përkatës.  

Neni 4 
Për zbatimin e këtij Vendimi do të kujdesen: Drejtoria e Shëndetësisë dhe 

Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe Zhvillimit.  

Neni 5 
Me këtë Vendim të njoftohen: Drejtoria e Shëndetësisë, Drejtoria e Financave, 

Ekonomisë dhe Zhvillimit, të lartcekurit, si dhe arkivi.   

Neni 6 
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. 01/06-6242 
Më 5.6.2012   

Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 5.6.2012 me drejtoritë komunale, 
shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Administratës, të datës 4.6.2012 rreth lejimit të 
shpalljes së tenderit për furnizim me orendi (inventar) për Këndin e Librit të Artë, dhe 
mori këtë     

K O N  K L U Z I O N    

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Administratës, i datës 4.6.2012 rreth lejimit të 
furnizimit me orendi (inventar) për Këndin e Librit të Artë i cili është i vendosur në 
objektin e Komunës së Prizrenit, 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                                            
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