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REPUBLIKA E KOSOVES 
Komuna e Prizrenit 
Kryetari i Komunes 
Nr. 01106-315 
Me 15.1.2013 

Kryetari i Komunes, ne mbledhjen e mbajtur me 15.1.2013 me drejtorite 
komunale, shqyrtoi propozimin e Drej to rise se Administrates, te dates 8 .1.20 13, ITeth 
lejimit te shpalljes se tenderit per ndertimin e shtatores se Ismail Kryeziut ne Kompleksin 
Memorial ne Arbane, dhe mori kete: 

KON KLUZION 

Miratohet propozimi i Drejtorise se Administrates, i dates 8.1.2013, ITeth lejimit 
te ndertimit te shtatores se Ismail Kryeziut ne Kompleksin Memorial ne Arbane, keshtu 
qe per kete qellim lejohet shpallja e tenderit perkates. 

Per zbatimin e ketij konkluzioni do te kujdesen Sektori i Prokurimit, Drejtoria e 
Administrates dhe Drejtoria e Ekonomise dhe e Financave. 

Me kete konkluzion te njoftohen Sektori i Prokurimit, Drejtoria e Administrates, 
Drejtoria e Ekonomise dhe e Financave, si dhe Arkivi. 

Ky konkluzion hyn ne fuqi qe nga dita e miratimit. 



REPUBLIKA E KOSOVES 
Komuna e Prizrenit 
Kryetari i Komunes 
Nr. 01106-315 
Me 15.1.2013 

Kryetari i Komunes, ne mbledhj en e mbajtur me 15.1.2013 me drejtorite 
komunale, shqyrtoi kerkesen e Shoqates se te burgosurve politike-dega ne Prizren, dhe 
mori kete: 

KON KLUZION 

I. Miratohet kerkesa e Shoqates se te burgosurve politike-dega ne Prizren qe ka te 
bej me trajtimin dhe futjen e kesaj shoqate ne planifikimin financiar te Komunes sic; jane 
te futura shoqatat e dala nga lufta. 

II. Shoqata e te bmgosurve politike-dega ne Prizren do te trajtohet dhe do te futet 
ne planifikimin financiar te Komunes se Prizrenit sic; jane futur shoqatat e dala nga lufta e 
U<;K-se. 

III. Ky planifikim financiar do te procedohet dhe do te futet edhe ne Rregulloren 
per caktimin e kritereve per ndarjen e mjeteve nga buxheti i Komunes- pozicioni i 
subvencioneve. 

IV. Obligohet komisioni i cili ka bere draftimin e negullores se lartcekur, si ne 
nenin III te ketij konkluzioni, qe te procedoje me kerkesen. 

Per zbatimin e ketij konkluzioni do te kujdesen Drejtoria e Administrates, 
Komisioni per ndarjen e subvencioneve dhe Drejtoria e Ekonomise dhe e Financave. 

Me kete konkluzion te njoftohen Drejtoria e Administrates, Komisioni per ndatjen 
e subvencioneve, Drejtoria e Ekonomise dhe e Financave, SH.B.P ne Prizren, si dhe 
Arkivi. 

Ky konkluzion hyn ne fuqi qe nga dita e miratimit. 



REPUBLIKA E KOSOVES 
Komuna e Prizrenit 
Kryetari i Komunes 
Nr. 01 /06-315 
Me 15.1.2013 

Kryetari i Komunes, ne mbledhjen e mbajtur me 15.1.2013 me drejtorite 
komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorise se Sherbimeve Publike, rreth lejimit te 
shpalljes se tenderit per hartimin e projektit per identifikimin e shenjave te trafikut ne 
Komunen e Prizrenit, dhe mori kete: 

KON KLUZION 

Miratohet propozimi i Drejtorise se Sherbimeve Publike, rreth lejimit te hartimit 
te projektit qe kate beje me identifikimin e shenjave te trafikut ne Komunen e Prizrenit, 
keshtu qe per kete qellim lejohet shpallja e tenderit perkates. 

Per zbatimin e ketij konkluzioni do te kujdesen Sektori i Prokurimit, Drejtoria e 
Sherbimeve Publike dhe Drejtoria e Ekonomise dhe e Financave. 

Me kete konkluzion te njoftohen Sektori i Prokurimit, Drejtoria e Sherbimeve 
Publike, Drejtoria e Ekonomise dhe e Financave, si dhe Arkivi . 

Ky konkluzion hyn ne :fuqi qe nga dita e miratimit. 
• 



REPUBLIKA E KOSOVES 
Komuna e Prizrenit 
Kryetari i Komunes 
Nr. 01 /06-315 
Me 15.1.2013 

Kryetari i Komunes, ne mbledhjen e mbajtur me 15.1.2013 me drejtorite 
komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorise se Arsimit dhe Shkences, rreth lejimit te 
shpalljes se tenderit per meremetimin dhe rregullimin e oborrit te SHFMU "Luigj 
Gurakuqi" ne Nashec, dhe mori kete: 

KON KLUZION 

Miratohet propozimi i Drejtorise se Arsimit dhe Shkences, i dates 8.1.20 13, rreth 
lejimit te meremetimit dhe rregullimit te oborrit te Shkolles Fillore te Mesme te Ulte 
"Luigj Gurakuqi" ne Nashec, keshtu qe per kete qellim lejohet shpallja e tenderit 
perkates. 

Ne kuader te ketyre plmimeve, ne hapesiren e ish shkolles se vjeter, dote shtrohet 
fusha sportive si dhe dote rregullohet rruga nga hyrja e deri ne objektin shkollor. 

Per zbatimin e ketij konkluzioni do te kujdesen Sektori i Prokurimit, Drejtoria e 
Arsimit dhe Shkences dhe Drejtoria e Ekonomise dhe e Financave. 

Me kete konkluzion te njoftohen Sektori i Prokurimit, Drejtoria e Arsimit dhe 
Shkences, Drejtoria e Ekonomise dhe e Financave, si dhe Arkivi. 

Ky konkluzion hyn ne fuqi qe nga dita e miratimit. 

J 



REPUBLIKA E KOSOVES 
Komuna e Prizrenit 
Kryetari i Komunes 
Nr. 01 /06-315 
Me 15.1.2013 

Kryetari i Komunes, ne mbledhjen e mbajtur me 15.1.2013 me drejtorite 
komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorise se Arsimit dhe Shkences, rreth lejimit te 
shpalljes se tenderit per renovimin e kulmit te ShFMU "Shtjefen Gje<;ovi" ne Zym, dhe 
mori kete: 

KON KLUZION 

Miratohet propozimi i Drejtorise se Arsimit dhe Shkences, i dates 8.1.20 13, rreth 
lejimit te renovimit te kulmit te Shkolles Fillore te Mesme te Ulte "Shtjefen Gje<;ovi" ne 
Zym, keshtu qe per kete qellim lejohet shpallja e tenderit perkates. 

Per zbatimin e ketij konkluzioni do te kujdesen Sektori i Prokurimit, Drejtoria e 
Arsimit dhe Shkences dhe Drejtoria e Ekonomise dhe e Financave. 

Me kete konkluzion te njoftohen Sektori i Prokurimit, Drejtoria e Arsimit dhe 
Shkences, Drejtoria e Ekonomise dhe e Financave, si dhe Arkivi. 

Ky konkluzion hyn ne fuqi qe nga dita e miratimit. .. 



--- -- -------------- - --------- ----------

REPUBLIKA E KOSOVES 
Komuna e Prizrenit 
Kryetari i Komunes 
Nr. 01106-315 
Me 15.1.2013 

Kryetari i Komtmes, ne mbledhjen e mbajtur me 15.1.2013 me drejtorite 
komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorise se Arsimit dhe Shkences, rreth lejimit te 
shpalljes se tenderit per renovimin e kulmit te ShFMU "Heronjte e Lumes" ne Shkoze, 
dhe mori kete: 

KON KLUZION 

Miratohet propozimi i Drejtorise se Arsimit dhe Shkences, i dates 8.1.2013, rreth 
lejimit te renovimit te kulmit te Shkolles Fillore te Mesme te Ulte "Heronjte e Lumes" ne 
Shkoze, keshtu qe per kete qellim lejohet shpallja e tenderit perkates. 

Per zbatimin e ketij konkluzioni do te kujdesen Sektori i Prokurimit, Drejtoria e 
Arsimit dhe Shkences dhe Drejtoria e Ekonomise dhe e Financave. 

Me kete konkluzion te njoftohen Sektori i Prokurimit, Drejtoria e Arsimit dhe 
Shkences, Drejtoria e Ekonomise dhe e Financave, si dhe Arkivi. 

Ky konkluzion hyn ne fuqi qe nga dita e miratimit. ... 



------- -- -- --- ---------

REPUBLIKA E KOSOVES 
Komuna e Prizrenit 
Kryetari i Komunes 
Nr. 01 /06-315 
Me 15.1.2013 

Kryetari i Komunes, ne mbledhjen e mbajtur me 15.1.2013 me drejtorite 
komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorise se Arsimit dhe Shkences, rreth lejimit te 
shpalljes se tenderit per riinstalimin e nxemjes qendrore ne SHFMU "Fadil Hisari" ne 
Prizren, dhe mori kete: 

KON KLUZION 

Miratohet propozimi i Drejtorise se Arsimit dhe Shkences, i dates 8.1 .2013, rreth 
lejimit te riinstalimit te ngrohjes qendrore ne Shkollen Fillore te Mesme te Ulte "Fadil 
Hisari" ne Prizren, keshtu qe per kete qellim lejohet shpallja e tenderit perkates. 

Per zbatimin e ketij konkluzioni do te kujdesen Sektori i Prokurimit, Drejtoria e 
Arsimit dhe Shkences dhe Drejtoria e Ekonomise dhe e Financave. 

Me kete konkluzion te njoftohen Sektori i Prokurimit, Drejtoria e Arsimit dhe 
Shkences, Drejtoria e Ekonomise dhe e Financave, si dhe Arkivi. 

Ky konkluzion hyn ne fuqi qe nga dita e miratimit. 



REPUBLIKA E KOSOVES 
Komuna e Prizrenit 
Kryetari i Komunes 
Nr. 01 /06-315 
Me 15.1.2013 

Kryetari i Komtmes, ne mb1edhjen e mbajtur me 15.1.2013 me drejtorite 
komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorise se Arsimit dhe Shkences, rreth lejimit te 
shpalljes se tenderit per nderrirnin e kulmit ne objektin e vjeter ne SHFMU "Motrat 
Qiriazi" ne Prizren dhe lejimin e punimit te nyjave sanitare, dhe mori kete: 

KON KLUZION 

Miratohet propozimi i Drejtorise se Arsimit dhe Shkences, i dates 8.1.2013, neth 
lejimit te nderrimit te kulmit ne objektin e vjeter ne Shkollen Fillore te Mesme te Ulte 
"Motrat Qiriazi" ne Prizren, keshtu qe per kete qellim lejohet shpallja e tenderit perkates. 

Lejohet qe te kryhen edhe punimet e nyjave sanitare ne Shkollen Fillore te 
Mesme te Ulte "Motrat Qiriazi" ne Prizren, te cilat do te ptmohen nga donacionet e 
jashtme. 

Per zbatimin e ketij konkluzioni do te kujdesen Sektori i Prokurimit, Drejtoria e 
Arsimit dhe Shkences dhe Drejtoria e Ekonomise dhe e Financave. 

Me kete konkluzion te njoftohen Sektori i Prokurimit; Drejtoria e Arsimit dhe 
Shkences, Drejtoria e Ekonomise dhe e Financave, si dhe Arkivi. 

Ky konkluzion hyn ne fuqi qe nga dita e miratimit. 

J 



REPUBLIKA E KOSOVES 
Komuna e Prizrenit 
Kryetari i Komunes 
Nr. 01 /06-315 
Me 15.1.2013 

Kryetari i Komunes, ne mbledhjen e mbajtur me 15 .1.2013 me drejtorite 
komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorise se Arsimit dhe Shkences, rreth lejimit te 
shpalljes se tenderit per plmimin e rrethojes se oborrit te SHFMU "Deshmoret e Hasit" ne 
Kabash te Hasit, dhe mori k:ete: 

KON KLUZION 

Miratohet propozimi i Drejtorise se Arsimit dhe Shkences, i dates 8.1.2013 , rreth 
lejimit te plmimit te rrethojes se oborrit te Shkolles Fillore te Mesme te Ulte "Deshmoret 
e Hasit" ne Kabash te Hasit, keshtu qe per k:ete qellim lejohet shpallja e tenderit perkates. 

Per zbatimin e ketij konkluzioni do te kujdesen Sektori i Prokurimit, Drejtoria e 
Arsimit dhe Shkences dhe Drejtoria e Ekonomise dhe e Financave. 

Me kete konkluzion te njoftohen Sektori i Prokurimit, Drejtoria e Arsimit dhe 
Shkences, Drejtoria e Ekonomise dhe e Financave, si dhe Arkivi. 

• 
Ky konkluzion hyn ne fuqi qe nga dita e miratimit. 



REPUBLIKA E KOSOVES 
Komuna e Prizrenit 
Kryetari i Komunes 
Nr. 01 /06-315 
Me 15.1.2013 

Kryetari i Komtmes, ne mbledhjen e mbajtur me 15.1.2013 me drejtorite 
komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorise se Arsimit dhe Shkences, rreth lejimit te 
shpalljes se tenderit per nderrimin e dyerve dhe dritareve ne SHFMU "Sezai Surroi" ne 
Korishe, dhe mori kete: 

KON KLUZION 

Miratohet propozimi i Drejtorise se Arsimit dhe Shkences, i dates 8 .1 .2013, rreth 
lejimit te nderrimit te dyerve dhe dritareve ne Shkollen Fillore te Mesme te Ulte "Sezai 
Surroi" ne Korishe, keshtu qe per kete qellim lejohet shpallja e tenderit perkates. 

Per zbatimin e ketij konkluzioni do te kujdesen Sektori i Prokurimit, Drejtoria e 
Arsimit dhe Shkences dhe Drejtoria e Ekonomise dhe e Financave. 

Me kete konkluzion te njoftohen Sektori i Prokurimit, Drejtoria e Arsimit dhe 
Shkences, Drejtoria e Ekonomise dhe e Financave, si dhe Arkivi :-

Ky konkluzion hyn ne fuqi qe nga dita e miratimit. 



REPUBLIKA E KOSOVES 
Komuna e Prizrenit 
Kryetari i Komunes 
Nr. 011011 -671 
Me 15.1.2013 

Ne baze te nenit 13 dhe nenit 58 pika b te Ligjit per Veteqeverisjen Lokale dhe te 
nenit 51 te Statutit te Komunes se Prizrenit, pas propozimit te Drejtorise se Ptmes dhe 
Mireqenies Sociale rreth lejimit te shperndarjes se druve per djegie, te cilat kane mbetur 
pa u terhequr nga disa invalide te luftes se U<;K-se dhe ato t'iu shpemdahen disa 
familjeve skamnore, kryetari i Komunes me 15 janar 2013, miratoi kete: 

VENDIM 

Neni 1 
Miratohet propozimi i Drejtorise se Punes dhe Mireqenies Sociale,i bazuar ne 

njoftimin nr. 1-749/3 te dates 10.1.2013, te Shoqates se Invalideve te Luftes se U<;K-se
dega ne Prizren, dhe lejohet shperndarja e druve per djegie, te cilat kane mbetur pa u 
terhequr nga disa invalide te luftes se U<;K-se dhe tato lejohen qe t'iu shpemdahen disa 
familjeve skamnore. 

Neni 2 
Sasia e druve prej 45 m3

, e mbetur do t'iu shpemdahen 22 familjeve ne nevoje te 
Komunes se Prizrenit, dhe ate: 

a. 11 fami lj eve ne nevoje do t 'ju shpemdahen nga 2 m3 dru gjate muajit 
janar 2013 , 

b. 11 familje te tjera ne nevoje do t'ju shpemdahen nga 2 m3 dru gjate 
muajit shkurt 2013. 

. . 
Neni 3 

Per zbatimin e ketij Vendimi do te kujdesen: Drejtoria e Ptmes dhe Mireqenies 
Sociale dhe Drejtoria e Ekonomise dhe e Financave. 

Neni 4 
Me kete Vendim te njoftohen: Drejtoria e Punes dhe Mireqenies Sociale, Drejtoria 

e Ekonomise dhe e Financave, ShiL te U<;K-se-dega ne Prizren,si dhe Arkivi. 

Neni 5 
Ky Vendim hyn ne fuqi qe nga dita e miratimit. 



REPUBLIKA E KOSOVES 
Komuna e Prizrenit 
Kryetari i Komunes 
Nr. 01 /011674 
Me 15 .1.2013 

Ne baze te nenit 13 dhe nenit 58 pika b te Ligjit per Veteqeverisjen Lokale dhe te 
nenit 51 te Statutit te Komunes se Prizrenit, pas propozimit te Drejtorise se Shendetesise 
rreth mbeshtetjes financiare per mjekim te Hanife Mehmetit (bashkeshortja e Reshat 
Mehmetit-sherbyes civil ne Komunen e Prizrenit), kryetari i Komunes me 15 janar 2013, 
miratoi kete: 

VENDIM 
PER LEJIMIN E MJETEVE NGA BUXHETI 

Neni 1 

Miratohet propozimi i Drejtorise se Shendetesise, i dates 10. 1. 2013, rreth lejimit 
te mjeteve per mbulimin e pjesshem te shpenzimeve te mjekimit, te Hanife Mehmetit 
(bashkeshortja e Reshat Mehmetit-sherbyes civil ne Komunen e Prizrenit), keshtu qe, per 
kete qellim, lejohen mjetet ne shumen prej 1000 €. 

Neni 2 
Shuma e lejuar, e pershkruar si ne nenin 1 te ketij Vendimi do te sigurohet nga 

buxheti i Komunes - pozicionet e subvencioneve te Drejtorise se Shendetesise dhe ate ne 
shumen 300 € dhe nga pozicionet e subvencioneve te Drejtorise se Punes dhe Mireqenies 
Sociale ne shumen prej 700 €. 

Neni 3 

Per zbatimin e ketij Vendimi dote kujdesen: Drejtoria e Shendetesise, Drejtoria e 
Punes dhe Mireqenies Sociale dhe Drejtoria e Ekonomise dhe e Financave. 

Neni 4 

Me kete Vendim te njoftohen: Drejtoria e Shendetesise, Drejtoria e Punes dhe 
Mireqenies Sociale, Drejtoria e Ekonomise dhe e Financave, Reshat Mehmeti, si dhe 
arkivi. 

Neni 5 

Ky Vendim hyn ne fuqi qe nga dita e miratimit. 



REPUBLIKA E KOSOVES 
Komuna e Prizrenit 
Kryetari i Komunes 
Nr. 01/011 -672 
Me 15.1.2013 

--------

Ne baze te nenit 13 dhe nenit 58 pika b te Ligjit per Veteqeverisjen Lokale dhe te 
nenit 51 te Statutit te Komunes se Prizrenit, pas propozimit te Drejtorise se Kultures, 
Rinise dhe Sportit neth mbeshtetjes materiale per organizimin e ceremonise lidhur me 
shpalljen e me te dalluarve nga lemi i sportit dhe kultures per vitin 2012, kryetari i 
Komtmes me 15 janar 2013, miratoi kete: 

VENDIM 
. PER LEJIMIN E MJETEVE NGA BUXHETI 

Neni 1 

Miratohet propozimi i Drejtorise se Kultures, Rinise dhe Sportit, i dates 8.1 .2013, 
neth mbeshtetjes financiare per organizimin e ceremonise lidhur me shpalljen e 
sportisteve mete mire dhe shpalljen e mete dalluarve nga lemi i kultures per vitin 2012, 
keshtu qe, me qellim te organizimit te kesaj ceremonie, lejohen mjetet e nevojshme. 

Shpenzimet e ceremonise perkatese do te mbulohen pas prezantimit te faturave. 

Neni 2 
Shuma e lejuar, e pershkruar si ne nenin 1 te ketij Vendimi do te sigurohet nga 

buxheti i Komunes - pozicionet e subvencioneve dhe mallrave dhe sherbime. 

Neni 3 

Per zbatimin e ketij Vendimi do te kuj desen: Drejtoria ·e Kultures, Rinise dhe 
Sportit dhe Drejtoria e Ekonomise dhe e Financave. 

Neni 4 

Me kete Vendim te njoftohen: Drejtoria e Kultures, Rinise dhe Sportit, Drejtoria e 
Ekonomise dhe e Financave, si dhe arkivi. 

Neni 5 

Ky Vendim hyn ne fuqi qe nga dita e miratimit. 



REPUBLIKA E KOSOVES 
Komuna e Prizrenit 
Kryetari i Komunes 
Nr. 01 /06-315 
Me 15.1.2013 

Kryetari i Komunes, ne mbledhj en e mbajtur me 15.1.2013 me drejtorite 
komtmale, shqyrtoi propozimin e Drejtorise se Urbanizmit dhe Planifikimit Hapesinor 
rreth miratimit te raportit te Komisionit per vleresimin e gjendjes se kampingut ne 
Prevalle, dhe mori kete: 

KON KLUZION 

I. Miratohet propozimi i Drejtorise se Urbanizmit dhe Planifikimit Hapesinor 
lidhur me Raportin e Komisionit, i cili ka bere vleresimin e gjendjes se kampingut ne 
Prevalle. 

II. Ky raport i rekomandohet Komitetit per Politike dhe Financa dhe Kuvendit te 
Komunes per shqy1iim dhe miratim. 

III. Obligohet Drejtoria e Urbanizmit dhe Planifikimit Hapesinor qe, pas marrjes 
se ketU konkluzioni, te procedoje me lenden ne Komitetin per Politike dhe Financa dhe 
Kuvendin e Komunes per shqyrtim dhe vendimmarrje. 

Per zbatimin e ketij konkluzioni do te kujdesen Drejtoria e Urbanizmit dhe 
Planifikimit Hapesinor dhe komisioni qe ka bere vleresimin e gjendjen ne kampingun e 
Prevalles. 

Me kete konkluzion te njoftohen Drejtoria e Urbanizmit dhe Planifikimit 
Hapesinor, komisioni, si dhe Arkivi. 

Ky konkluzion hyn ne fuqi qe nga dita e miratimit. 


