
  
REPUBLIKA E KOSOVËS 
Komuna e Prizrenit 
Kryetari i Komunës 
Nr. 01/06-5015 
Më 15.5.2012  

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 Administratës 
Zyrës për Çështje Gjinore rreth lejimit të mjeteve për shënimin e Ditës Ndërkombëtare 

të Fëmijëve -1 Qershori, kryetari i Komunës, më 15 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 financiare për shënimin e Ditës Ndërkombëtare të Fëmijëve -1 
Qershori, kështu që për realizimin e këtij projekti lejohen mjetet në shumën prej 1500 .   

Ky projekt do të realizohet nga Zyra për Çështje Gjinore në bashkëpunim me OJQ 
Për një mendje të shëndoshë .  

    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. 01/06-5015 
Më 15.5.2012  

Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 15.5.2012 me drejtoritë 
komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Administratës rreth lejimit të udhëtimit 
zyrtar për në Slloveni dhe pagesës së mëditjeve për Agron Hoxha, auditor i brendshëm në 
Komunën e Prizrenit, dhe mori këtë     

K O N  K L U Z I O N   

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Administratës për lejimin e udhëtimit zyrtar 
dhe pagesën e mëditjeve për Agron Hoxhën, auditor i brendshëm në Komunën e 
Prizrenit, me qëllim të  pjesëmarrjes në trajnimin për auditim që organizohet nga  CEF-i. 
Trajnimi do të mbahet nga data 21 maj deri me 27 maj 2012 në Slloveni, 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 Administratës dhe 
Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe e Zhvillimit.   

Me këtë konkluzion të njoftohen Drejtoria e Administratës, 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. 01/06-5015 
Më 15.5.2012  

Në bazë të nenit 13 dhe nenit 58 pika b të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale, të 
nenit 50 al.1, pika d, nenit 51 të Statutit të Komunës së Prizrenit, dhe nenit 14 al.1 të 
Rregullores për organizimin e transportit dhe për përcaktimin e kushteve për 
transportuesit që kryejnë transportin publik brenda territorit të Komunës së Prizrenit, 
kryetari i Komunës, më 15 maj 2012, miratoi këtë:  

V E N D I M 
PËR NDRYSHIMIN E VENDIMIT  01/011 -3882 TË DATËS 12.4.2011 RRETH 

CAKTIMIT TË TARIFAVE PËR TAXI SHËRBIME NË TERRITORIN E KOMUNËS 
SË PRIZRENIT  

Neni 1  

Me këtë Vendim ndryshohet Vendimi i kryetarit të Komunës së Prizrenit, nr. 
01/011 -3882 të datës 12.4.2011 rreth caktimit të tarifave për taxi - shërbime në territorin 
e Komunës së Prizrenit, kështu që për shërbimet e ofruara si gjatë ditës ashtu edhe natën 
do të zbatohen këto tarifa si në vijim:  

Starti bashkë me kilometrin e parë do të jetë 1.50 .        

       Neni 2  

Pjesët e tjera të Vendimit nr. 01/011-3882 të datës 12.4.2011 mbesin të pandryshuara.  

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, Shoqatat e 
autotaksive, 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. 01/06-5015 
Më 15.5.2012   

Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 15.5.2012 me drejtoritë 
komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Shërbimeve Publike, të datës 7.5.2012, 
rreth lejimit të shpalljes së tenderit për ndërtimin e rrugëve lokale dhe ujësjellësit në 
fshatin Skorobisht, dhe mori këtë    

K O N  K L U Z I O N   

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Shërbimeve Publike, i datës 7.5.2012, rreth 
lejimit të ndërtimit të rrugëve lokale dhe ujësjellësit në fshatin Skorobisht, 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, 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. 01/06-5015 
Më 15.5.2012   

Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 15.5.2012 me drejtoritë 
komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Shërbimeve Publike, të datës 7.5.2012, 
rreth lejimit të shpalljes së tenderit për ndërtimin e disa rrugëve lokale dhe kanalizimeve 
sipas praktikës së participimit, dhe mori këtë  

K O N  K L U Z I O N  

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Shërbimeve Publike, i datës 7.5.2012, rreth 
lejimit të ndërtimit të disa rrugëve lokale dhe kanalizimeve sipas praktikës së 
participimit, kështu që për këtë qëllim lejohet shpallja e tenderit për ndërtimin e:    

1. Rrugës Nesim Krasniqi , 
2. Rrugës  Hysni Temaj ,  
3. Rrugës Mbreti Gent , 
4. Rrugës Zef Jubani , 
5. Rrugës Durrësi-1 ,  
6. Rrugës Mbreti Pleurat -sekondare,  
7. Rrugës Kukësi -sekondare,  
8. Rrugëve lokale në fshatin Medvec, 
9. Kanalizimit në lagjen Kurilla,  
10. Rrugës Anton Çeta dhe 
11.  Kanalizimin në rrugën Petro Nini Luarasi .    

Për realizimin e këtyre projekteve, 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. 01/06-5015 
Më 15.5.2012  

Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 15.5.2012 me drejtoritë 
komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Shërbimeve Publike, të datës 7.5.2012, 
rreth lejimit të udhëtimit zyrtar për në Durrës të Republikës së Shqipërisë dhe pagesës së 
mëditjeve për Ramadan Tafallarin, zyrtar komunal, dhe mori këtë     

K O N  K L U Z I O N  

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Shërbimeve Publike, i datës 7.5.2012, për 
lejimin e udhëtimit zyrtar dhe pagesën e mëditjeve për Ramadan Tafallarin, zyrtar 
komunal, me qëllim të  pjesëmarrjes në trajnimin për që ka të bëjë me projektin Plani 
Lokal i Veprimit në Mjedis , që do të mbahet nga data 10 maj deri me 12 maj 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 Shërbimeve Publike 
dhe Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe e Zhvillimit.   

Me këtë konkluzion të njoftohen Drejtoria e Shërbimeve Publike, 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. 01/06-5015 
Më 15.5.2012  

Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 15.5.2012 me drejtoritë 
komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Arsimit dhe Shkencës, të datës 8.5.2012, 
rreth lejimit të udhëtimit për në Shqipëri të Nexhat Çoçajt-drejtor dhe Idriz Kryeziut, 
zyrtar në DASh- me qëllim të vizitës (kontrollimit) të ekskursionit të maturantëve të ShM 
të Komunës së Prizrenit si dhe pagesën e mëditjeve, dhe mori këtë   

K O N  K L U Z I O N  

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Arsimit dhe Shkencës, i datës 8.5.2012 rreth 
lejimit të udhëtimit për në Shqipëri të Nexhat Çoçajt, drejtor dhe Idriz Kryeziut, zyrtar në 
DASh- me qëllim të vizitës (kontrollimit) të ekskursionit të maturantëve të ShM të 
Komunës së Prizrenit me datën 11, 12, 17, 18, 19 dhe 26 maj 2012 si dhe pagesën e 
mëditjeve , kështu që lejohet udhëtimi për dy zyrtarët e lartcekur si dhe lejohet pagesa e 
vetëm tri mëditjeve për Nexhat Çoçajn-drejtor i DASh-së ndërsa për Idriz Kryeziun, 
zyrtar në DASh-, lejohet pagesa për gjashtë mëditje, përkatësisht për datat e lartcekura.    

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, 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. 01/06-5015 
Më 15.5.2012   

Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 15.5.2012 me drejtoritë 
komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Arsimit dhe Shkencës, të datës 8.5.2012, 
rreth lejimit të shpalljes së tenderit për renovimin e ambienteve të objektit të ShFMU 
Mit hat Frashëri në Krajk, dhe mori këtë    

K O N  K L U Z I O N    

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Arsimit dhe Shkencës, i datës 8.5.2012, rreth 
lejimit të renovimit të ambienteve të objektit të Shkollës Fillore të Mesme të Ultë 
Mit hat Frashëri në Krajk, 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. 01/06-5015 
Më 15.5.2012   

Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 15.5.2012 me drejtoritë 
komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Arsimit dhe Shkencës, të datës 8.5.2012, 
rreth lejimit të shpalljes së tenderit për ndërrimin e dritareve dhe të disa dyerve në 
objektin e ShFMU Vëllezërit Frashëri në Planejë, dhe mori këtë    

K O N  K L U Z I O N    

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Arsimit dhe Shkencës i datës 8.5.2012 rreth 
lejimit të ndërrimit të dritareve të Shkollës Fillore të Mesme të Ultë Vëllezërit Frashëri 
në Planej dhe të disa dyerve në paralelen e ndarë në Gurozhub, 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. 01/06-5015 
Më 15.5.2012   

Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 15.5.2012 me drejtoritë 
komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Arsimit dhe Shkencës, të datës 8.5.2012, 
rreth lejimit të shpalljes së tenderit për renovimin e sallës së baletit në Shkollën e Mesme 
të Muzikës Lorenc Antoni , dhe mori këtë    

K O N  K L U Z I O N    

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Arsimit dhe Shkencës, i datës 8.5.2012, rreth 
lejimit të renovimit të sallës së baletit në Shkollën e Mesme të Muzikës Lorenc Antoni 
në Prizren, 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. 01/06-5015 
Më 15.5.2012   

Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 15.5.2012 me drejtoritë 
komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Inspektorateve, të datës 11.5.2012, rreth 
lejimit të shpalljes së tenderit për rrënimin e objektit të ish spitalit infektiv (TBC-së), dhe 
mori këtë    

K O N  K L U Z I O N    

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Inspektorateve, i datës 11.5.2012, rreth lejimit 
të rrënimit të objektit të ish spitalit infektiv (TBC-së), kështu që për këtë qëllim lejohet 
shpallja e tenderit përkatës.     

Për zbatimin e këtij konkluzioni do të kujdesen Sektori i Prokurimit, Drejtoria e 
Inspektorateve, Drejtoria e Urbanizmit dhe Planifikimit Hapësinor dhe Drejtoria e 
Financave, Ekonomisë dhe e Zhvillimit.   

Me këtë konkluzion të njoftohen Sektori i Prokurimit, Drejtoria e Inspektorateve, 
Drejtoria e Urbanizmit dhe Planifikimit Hapësinor, 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. 01/06-5015 
Më 15.5.2012  

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 rreth mbështetjes financiare për botimin dhe përkthimin e librit 
Dëshmori i Kombit Fatmir Berisha të autorit Muharrem Gashi, kryetari i Komunës, më 

15 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 nr. 19/12, i datës 

10.5.2012, rreth mbështetjes financiare për botimin dhe përkthimin e librit Dëshmori i 
Kombit Fatmir Berisha të autorit Muharrem Gashi, kështu që për këtë qëllim lejohen 
mjete në shumën prej 500 .   

    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 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. 01/06-5015 
Më 15.5.2012  

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 rreth lejimit të mjeteve për mbulimin e shpenzimeve lidhur me 
shfrytëzimin e sallës së Shtëpisë së Kulturës Xhemajli Berisha nga Teatri turk në 
Prizren (Kisa Derve Tiyatro Toplulugu Baskan ), kryetari i Komunës, më 15 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 nr. 21/12, i datës 

10.5.2012, rreth lejimit të mjeteve për mbulimin e shpenzimeve lidhur me shfrytëzimin e 
sallës të Shtëpisë së Kulturës Xhemajli Berisha nga Teatri turk në Prizren (Kisa Derve 
Tiyatro Toplulugu Baskan), kështu që për këtë qëllim lejohen mjetet në shumë 150 .  

    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 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. 01/06-5015 
Më 15.5.2012  

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 rreth lejimit të mjeteve financiare për Shoqatën e Grave Turke 
Zubeyde Hanim nga Prizreni, për mbulimin e pjesshëm të shpenzimeve të udhëtimit 

për në Qipro, kryetari i Komunës, më 15 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 nr. 20/12, i datës 

10.5.2012, rreth lejimit të mjeteve financiare për Shoqatën e Grave Turke Zubeyde 
Hanim nga Prizreni, për mbulimin e pjesshëm të shpenzimeve të udhëtimit të 40 grave 
të kësaj OJQ-je për në Lefkos të Qipros, kështu që për këtë qëllim lejohen mjetet në 
shumën 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 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. 01/06-5015 
Më 15.5.2012  

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 rreth lejimit të mjeteve për përkrahje financiare për disa aktivitete 
sportive për nder të 100-vjetorit të pavarësisë së shtetit së Shqipërisë, kryetari i Komunës, 
më 15 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, rreth lejimit të 

mjeteve për përkrahje financiare për disa aktivitet sportive për (9 aktivitete) për nder të 
100-vjetorit të pavarësisë së shtetit së Shqipërisë. Kështu që aktivitetet sportive që 
përkrahen financiarisht janë:  

1. Shoqata e bjeshkatarëve Sharri për organizimin e takimeve të XII ta, 
ndërkombëtare të bjeshkatarëve Sharri 2012 që mbahen në fshatin Struzhë 
me datën 9.6.2012 përkrahet financiarisht me 1000 , 

2. Autocartin sport klub Drini për organizimin e garave tradicionale në 
automobilizëm në përkujtim të Komandant Drinit, që mbahen me 10.6.2012 
në rr. Tirana , në Prizren, përkrahet financiarisht me 1000 , 

3. KA Oltimer për organizimin e takimeve të tradicionale të prezantimit të 
veturave të vjetra të quajtur Oltimer fest 2012 që mbahen me datën 24-
27.5.2012 në Prizren, përkrahet financiarisht me 1000 , 

4. KÇ Prizreni për organizimin e garës tradicionale të quajtur Biçikliada e të 
rinjve 2012 që mbahet me 24.5.2012, në Prizren, përkrahet financiarisht me 
500 , 

5. KO i fshatit Landovicë për organizimin e turneut tradicional përkujtimor në 
futboll Përparim Thaçi që mbahet me datën 21.5.2012 në fshatin Landovicë, 
përkrahet financiarisht me 300 , 

6. KO i turneut tradicional të shahut Faleminderit Kukës 2012 që organizohet 
me datën 3.6.2012 në Prizren, përkrahet financiarisht me 300 . Ky turne 
organizohet në bashkëpunim me revistën Fidani ; 

7. KO i fshatit Novoselan për organizimin e turneut tradicional në futboll Ferid 
Murseli që i kushtuar sportistit Ferid Murselit që mbahet me 23.5.2012 në 
fshatin Novoselan, përkrahet financiarisht me 300 

 

8. KO i turneut të futbollit Prizreni 2012 për organizimin e turneut në futboll 
të vogël që i kushtohet rinisë së Prizrenit, e që mbahet në Prizren më 
23.5.2012, përkrahet financiarisht me 300  dhe 



9. KO i fshait Gjonaj, për organizimin e turneut tradicional përkujtimor Zenun 
Qoqaj që mbahet me 2.6.2012 në fshatin Gjonaj, përkrahet financiarisht me 
300 .  

Gjithsej shuma e përgjithshme e mjeteve që lejohet në emër të përkrahjes financiare 
për aktivitete e lartcekura është 5000 .  

    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 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. 01/06-5015 
Më 15.5.2012  

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 rreth mbështetjes financiare për shënimin e 31 Majit 

 

Ditës 
Ndërkombëtare kundër pirjes së duhanit, kryetari i Komunës, më 15 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, nr. 71/12, i datës 

8.5.2012 rreth mbështetjes financiare për shënimin e 31 Majit 

 

Ditës Ndërkombëtare 
kundër pirjes së duhanit, kështu që, për këtë qëllim, lejohen mjete në lartësi  prej 1500 . 

Ky projekt do të implementohet nga Qendra Rinore në bashkëpunim me 
organizata të  tjera rinore si:  PM Këshillin rinor lokal, Këshillin e nxënësve,  dhe do të 
monitorohet nga Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit.   

    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 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. 01/06-5015 
Më 15.5.2012  

Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 15.5.2012 me drejtoritë 
komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit rreth 
lejimit të udhëtimit zyrtar për në Tetovë të Maqedonisë dhe pagesës së mëditjeve për 
Samir Hoxhën, drejtor i DZhET, dhe mori këtë     

K O N  K L U Z I O N   

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit për lejimin 
e udhëtimit zyrtar dhe pagesën e mëditjeve për Samir Hoxhën, drejtor i DZhET, me 
qëllim të  pjesëmarrjes në seminarin mbi turizmin rural dhe aktivitete në natyrë, që do të 
mbahet nga data 10 maj deri me 11 maj 2012 në Tetovë 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 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. 01/06-5015 
Më 15.5.2012   

Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 15.5.2012 me drejtoritë 
komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, të datës 
8.5.2012, rreth lejimit të shpalljes së tenderit për furnizim me material ndërtimor për 
ndërtimin e 14 shtëpive të familjeve në nevojë sociale dhe për rregullimin e 5 kulmeve të 
shtëpive të familjeve në nevojë sociale, dhe mori këtë    

K O N  K L U Z I O N   

Miratohet propozimi i Drejtorisë për Punë dhe Mirëqenie Sociale, i datës 
8.5.2012, rreth lejimi të furnizimit me material ndërtimor me qëllim të  ndërtimit të 14 
shtëpive të familjeve në nevojë sociale të Komunës së Prizrenit dhe për furnizim me 
material ndërtimor për rregullimin (meremetimin) e 5 kulmeve të shtëpive të familjeve që 
janë në nevojë sociale, kështu që për këtë qëllim lejohet shpallja e tenderit përkatës.     

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

Me këtë konkluzion të njoftohen Sektori i Prokurimit, Drejtoria e Punë dhe 
Mirëqenie Sociale, 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. 01/06-5015 
Më 15.5.2012   

Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 15.5.2012 me drejtoritë 
komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Punës dhe Mirëqenie Sociale, të datës 
8.5.2012, rreth lejimit të shpalljes së tenderit për furnizim me dru për ngrohje dhe artikuj 
ushqimor për familjet e dëshmorëve, dhe mori këtë    

K O N  K L U Z I O N   

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Mirëqenies Sociale rreth lejimit të furnizimit 
me dru për ngrohje (3 m3 për një familje)  dhe artikuj ushqimor për familjet e dëshmorëve 
të Komunës së Prizrenit, kështu që për këtë qëllim lejohet shpallja e tenderit përkatës. 
Furnizimi do të bëhet sipas specifikacionit të prezantuar. 

Mjetet për pagesën e furnizimit me dru për ngrohje dhe për furnizim me artikuj 
ushqimor do të bëhen nga pozicioni i subvencionit dhe i mallrave dhe shërbimeve të 
Drejtorisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale.     

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

Me këtë konkluzion të njoftohen Sektori i Prokurimit, Drejtoria e Punës dhe 
Mirëqenies Sociale, 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. 01/06-5015 
Më 15.5.2012   

Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 15.5.2012 me drejtoritë 
komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, të datës 
27.4.2012, rreth lejimit të shpalljes së tenderit për furnizim me një kompjuter dhe dy 
printerë për nevojat e QPS-së në Prizren, dhe mori këtë    

K O N  K L U Z I O N   

Miratohet propozimi i Drejtorisë për Punë dhe Mirëqenie Sociale, i datës 
27.4.2012, rreth lejimit të furnizimit me një kompjuter dhe dy printerë për nevojat e 
Qendrës për Punë Sociale në Prizren, 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 
Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe e Zhvillimit.   

Me këtë konkluzion të njoftohen Sektori i Prokurimit, Drejtoria e Punës dhe 
Mirëqenies Sociale, 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. 01/06-5015 
Më 15.5.2012   

Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 15.5.2012 me drejtoritë 
komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë për Emergjencë dhe Siguri, të datës 3.4.2012, 
rreth lejimit të shpalljes së tenderit për çmontimin dhe asgjësimin e antenave radioaktive, 
dhe mori këtë    

K O N  K L U Z I O N   

Miratohet propozimi i Drejtorisë për Emergjencë dhe Siguri, i datës 3.4.2012, 
rreth lejimit të çmontimit dhe asgjësimit të antenave radioaktive të cilat gjenden në 
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. 01/06-5015 
Më 15.5.2012   

Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 15.5.2012 me drejtoritë 
komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë për Emergjencë dhe Siguri, të datës 3.4.2012, 
rreth lejimit të shpalljes së tenderit për furnizim me një cisterne për ujë të pijes, dhe mori 
këtë    

K O N  K L U Z I O N   

Miratohet propozimi i Drejtorisë për Emergjencë dhe Siguri, i datës 3.4.2012, 
rreth lejimit të furnizimit (blerjes) së një cisterne për ujë të pijes, 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. 01/06-5015 
Më 15.5.2012   

Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 15.5.2012 me drejtoritë 
komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë për Emergjencë dhe Siguri,  rreth lejimit të 
shpalljes së tenderit për dhënien e shërbimeve të konsulencës për Sektorin e Zjarrëfikjes, 
dhe mori këtë    

K O N  K L U Z I O N   

Miratohet propozimi i Drejtorisë për Emergjencë dhe Siguri, i datës 8.5.2012, 
rreth lejimit të dhënies së shërbimeve të konsulencës për Sektorin e Zjarrëfikjes për 15 
punëtorë sezonal zjarrfikës, në afat punësimi (kohëzgjatje) prej tre muajve( 1 korrik -30 
shtator 2012), 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 
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. 01/06-5015 
Më 15.5.2012  

Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 15.5.2012 me drejtoritë 
komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë për Emergjencë dhe Siguri, të datës 8.5.2012, 
rreth lejimit të udhëtimit zyrtar për në Republikën e Kroacisë dhe pagesës së mëditjeve 
për Flamur Hotin dhe Deli Delijajn, zjarrfikës në Komunën e Prizrenit, dhe mori këtë     

K O N  K L U Z I O N   

Miratohet propozimi i Drejtorisë për Emergjencë dhe Siguri, i datës 8.5.2012, për 
lejimin e udhëtimit zyrtar dhe pagesën e mëditjeve për Flamur Hotin dhe Deli Delijajn, 
zjarrfikës në Komunën e Prizrenit, me qëllim të  pjesëmarrjes në trajnimin që ka të bëjë 
me ushtrimin fushor në kërkim-shpëtim ujor, që do të mbahet nga data 20 maj deri me 27 
maj 2012 në Republikën e Kroacisë, kështu që për këtë qëllim lejohet udhëtimi zyrtar dhe 
pagesa e mëditjeve për të lartcekurit.    

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

Me këtë konkluzion të njoftohen Drejtoria për Emergjencë dhe Siguri, 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. 01/06-5015 
Më 15.5.2012   

Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 15.5.2012 me drejtoritë 
komunale, shqyrtoi propozimin për fillimin e procedurës për dhënien në shfrytëzim të 
pronës komunale në Zonën Parku i Biznesit në Lubizhdë, dhe mori këtë    

K O N  K L U Z I O N   

I.  Miratohet propozimi për fillimin e procedurës për dhënien në shfrytëzim të 
pronës komunale në Zonën Parku i Biznesit në Lubizhdë.  

II. Obligohet Drejtoria e Urbanizmit dhe Planifikimit Hapësinor dhe Drejtoria e 
Gjeodezisë dhe Kadastrës që të bëjë copëzimin e 50% të hapësirës së Parku i Biznesit 
duke përjashtuar pronat private të asaj zone. 

III. Copëzimi duhet të bëhet në sipërfaqe prej 30 ari, 60 ari dhe 90 ari.  
IV. Hapësira e përshkruar si në nenin II të këtij konkluzioni, do të copëzohet 

(parcializohet) në këtë mënyrë: 
a. 50% e hapësirës së parcelializuar të copëzohet me nga 30 ari, 
b. 30 % e hapësirës së parcelializuar të copëzohet me nga 60 ari dhe 
c. 20% e hapësirës së parcelializuar të copëzohet me nga 90 ari.  

V.  Obligohet Drejtoria e Urbanizmit dhe Planifikimit Hapësinor dhe Drejtoria e 
Gjeodezisë dhe Kadastrës që, pas copëzimit të kësaj hapësire të përshkruar si në pikën II, 
III dhe IV,  t i propozojë me shkrim kryetarit të komunës për miratimin e  listës me 
parcelat e propozuara,  të cilat do të jepen në shfrytëzim sipas ligjeve në fuqi.   

Për zbatimin e këtij konkluzioni do të kujdesen Drejtoria e Urbanizmit dhe 
Planifikimit Hapësinor, Drejtoria e Gjeodezisë dhe Kadastrës dhe Sektori për Çështje 
Pronësore dhe Juridike.  

Me këtë konkluzion të njoftohen Drejtoria e Urbanizmit dhe Planifikimit 
Hapësinor, Drejtoria e Gjeodezisë dhe Kadastrës dhe Sektori për Çështje Pronësore dhe 
Juridike 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. 01/06-5015 
Më 15.5.2012  

Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 15.5.2012 me drejtoritë 
komunale, shqyrtoi propozimin rreth lejimit të udhëtimit zyrtar për në Gjirokastër të 
Republikës së Shqipërisë dhe pagesës së mëditjeve për Ruzhdi Rexhën, nënkryetar i 
Komunës, Refki Muzbegun dhe Shpresa Osmanollajn, zyrtarë të Komunës së Prizrenit, 
dhe mori këtë     

K O N  K L U Z I O N   

Miratohet propozimi për lejimin e udhëtimit zyrtar dhe pagesën e mëditjeve për 
Ruzhdi Rexhën, nënkryetari i Komunës, Refki Muzbegun dhe Shpresa Osmanollajn, 
zyrtarë të Komunës së Prizrenit, me qëllim të  pjesëmarrjes në Konferencën Regjionale 
për qytetin historik trashëgëmin kulturore, që do të mbahet nga data 16 maj deri me 19 
maj 2012 në Gjirokastër të Republikës së Shqipërisë, kështu që për këtë qëllim lejohet 
udhëtimi zyrtar dhe pagesa e mëditjeve për të lartcekurit.    

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. 01/06-5015 
Më 15.5.2012   

Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 15.5.2012 me drejtoritë 
komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Administratës,  rreth lejimit të shpalljes së 
tenderit për riparimin e objekteve-zyrave pronë komunale (ish Arkivi Regjional),  të cilat 
do të shfrytëzohen nga Shoqata e Familjeve të Dëshmorëve, nga Shoqata e Invalidëve të 
Luftës dhe nga Organizata e Veteranëve të luftës së UÇK-së, dhe mori këtë    

K O N  K L U Z I O N   

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Administratës rreth lejimit të riparimit të 
objekteve-zyrave pronë komunale (ish Arkivi Regjional),  të cilat do të shfrytëzohen nga 
Shoqata e Familjeve të Dëshmorëve, nga Shoqata e Invalidëve të Luftës dhe nga 
Organizata e Veteranëve të luftës së UÇK-së, kështu që për këtë qëllim lejohet shpallja e 
tenderit përkatës. 

a. Për riparimin e zyrave të Shoqatës së Familjeve të Dëshmorëve të luftës 
së UÇK-së lejohen mjete financiare deri në 3000 . 

b. Për riparimin e zyrave të Shoqatës së Invalidëve të luftës së UÇK-së 
lejohen mjete financiare deri në 3000 , dhe 

c. Për riparimin e zyrave të Organizatës së Veteranëve të luftës së UÇK-së 
lejohen mjete financiare deri në 4000 .    

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, shoqatat e lartcekura, 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. 01/06-5015 
Më 15.5.2012   

Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 15.5.2012 me drejtoritë 
komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Shërbimeve Publike, të datës 14.5.2012, 
rreth lejimit të shpalljes së tenderit për furnizim me kontenierë dhe ndërtimin e pikave 
grumbulluese për vendosjen e kontenierëve, dhe mori këtë    

K O N  K L U Z I O N   

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Shërbimeve Publike, i datës 14.5.2012, rreth 
lejimit të furnizimit me kontenier dhe ndërtimin e pikave grumbulluese për vendosjen e 
kontenierëve , 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, 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. 01/06-5015 
Më 15.5.2012   

Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 15.5.2012 me drejtoritë 
komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Shërbimeve Publike, të datës 14.5.2012, 
rreth lejimit të shpalljes së tenderit për pastrimin e varrezave të qytetit, dhe mori këtë      

K O N  K L U Z I O N   

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Shërbimeve Publike, i datës 14.5.2012, rreth 
lejimit të pastrimit të varrezave të qytetit, 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, 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. 01/06-5015 
Më 15.5.2012  

Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 15.5.2012 me drejtoritë 
komunale, shqyrtoi propozimin e Zyrës për Komunitete dhe Kthim rreth lejimit të 
udhëtimit zyrtar për në Serbi dhe pagesës së shpenzimeve të akomodimit, ushqimit dhe të 
mëditjeve për Ajradin Alijën dhe Igballka Ramën, dhe mori këtë     

K O N  K L U Z I O N   

Miratohet propozimi i Zyrës për Komunitete dhe Kthim rreth lejimit të udhëtimit 
zyrtar dhe pagesës së shpenzimeve të akomodimit, ushqimit dhe të mëditjeve për Ajradin 
Alijën dhe Igballka Ramën, me qëllim të pjesëmarrjes në vizitën e quajtur Shko dhe 
Informohu prej datës 21-23 maj 2012 me personat e zhvendosur të komuniteti serb nga 
Komuna e Prizrenit, që aktualisht qëndrojnë në Serbi, kështu që për këtë qëllim lejohet 
udhëtimi zyrtar dhe mbulimi i shpenzimeve të akomodimit, ushqimit dhe të mëditjeve për 
të lartcekurit.     

Për zbatimin e këtij konkluzioni do të kujdesen Zyra për Komunitete dhe Kthim, 
Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe e Zhvillimit.   

Me këtë konkluzion të njoftohen Zyra për Komunitete dhe Kthim, 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. 01/06-5015 
Më 15.5.2012   

Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 15.5.2012 me drejtoritë 
komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Administratës, rreth lejimit të shpalljes së 
tenderit për furnizim me lëndë djegëse-dru dhe thëngjill guri për nevojat e Komunës, dhe 
mori këtë    

K O N  K L U Z I O N   

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Administratës rreth lejimit të furnizimit me 
lëndë djegëse-dru dhe thëngjill guri për nevojat e Komunës, kështu që për këtë qëllim 
lejohet shpallja e tenderit përkatës.  

Mjetet për pagesë të furnizimit me lëndë djegëse do të bëhet nga pozicionet e 
Drejtorisë së Administratës mallra dhe shërbime.     

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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