
 
 
REPUBLIKA E KOSOVËS 
Komuna e Prizrenit 
Kryetari i Komunës 
Nr. 01/06-4219 
Më 18.4.2012 

 
 

Kryetari i Komunës, pas propozimit të Drejtorisë së Administratës-Zyra e 
Personelit rreth lejimit të shpalljes së tenderit për organizimin e ekskursionit –vizitës 
katërditore për nëpunësit civilë të Komunës së Prizrenit në Republikën e Shqipërisë për 
nder të Ditës Ndërkombëtare të Punës (1 Maji) , mori këtë 
 
 

K O N  K L U Z I O N 
 

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Administratës-Zyra e Personelit rreth lejimit 
të shpalljes së tenderit për organizimin e ekskursionit –vizitës katërditore për nëpunësit 
civilë të Komunës së Prizrenit  në Republikën e Shqipërisë për nder të Ditës 
Ndërkombëtare të Punës (1 Maji) dhe lejohet shpallja  tenderit për mbledhjen e ofertave 
përkatëse.  

Për këtë qëllim, nga buxheti i Komunës - pozicioni i mallrave dhe shërbimeve dhe 
subvencioneve lejohen mjetet e nevojshme financiare, ashtu që Komuna e Prizrenit do të 
participojë me 60 % të shpenzimeve të ekskursionit, ndërsa pjesën tjetër të shpenzimeve 
prej 40% do ta bartin vetë pjesëmarrësit e këtij udhëtimi, përkatësisht nëpunësit civilë të 
komunës që udhëtojnë.  

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, i cili ka propozuar realizimin e 
projektit përkatës.  
 
 
 Për zbatimin e këtij konkluzioni do të kujdesen Sektori i Prokurimit, Drejtoria e 
Administratës -Zyra e Personelit dhe  Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe e Zhvillimit. 
 

Me këtë konkluzion të njoftohen Sektori i Prokurimit, Drejtoria e Administratës- 
Zyra e Personelit, Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe e Zhvillimit, stafi, 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. 01/06-4219 
Më 24.4.2012 

 
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 
rreth lejimit të mjeteve financiare për pagesë të trajnimit me titull “Menaxhimi dhe 
Organizimi i Zyrës”, në të cilin trajnim kanë marrë pjesë: Gylten Dragaj, Sezana Hameli 
dhe Vlora Dani, zyrtare në Komunën e Prizrenit, kryetari i Komunës më 24 prill 2012, 
miratoi këtë: 
 

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

 
Neni 1 

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Administratës rreth lejimit të mjeteve 
financiare për pagesë të trajnimit me titull “Menaxhimi dhe Organizimi i Zyrës”, që është 
mbajtur me datën 7 dhe 8 prill 2012 në Prishtinë, në të cilin trajnim kanë marrë pjesë: 
Gylten Dragaj, Sezana Hameli dhe Vlora Dani, zyrtare në Komunën e Prizrenit, kështu 
që, për këtë qëllim, lejohen mjetet në shumën prej 177 €.  
 

    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 dhe drejtorive të tjera.  

Neni 3 
Për zbatimin e këtij Vendimi do të kujdesen: Drejtoria e Administratës dhe 

Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe Zhvillimit. 
 

Neni 4 
Me këtë Vendim të njoftohen: Drejtoria e Administratës 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. 01/06-4219 
Më 24.4.2012 

 
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 pagesë të interpretuesit të gjuhës 
së shenjave kryetari i Komunës, më 24 prill 2012, miratoi këtë: 
 

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

 
Neni 1 

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Administratës - Zyrës për Çështje Gjinore, 
rreth lejimit të mjeteve financiare për pagesë të interpretuesit të gjuhës së shenjave, i cili i 
do të angazhohet që gjatë mbledhjeve të rregullta që i ka Zyra për Çështje Gjinore me 
Njësinë për të Drejtat e Njeriut dhe me OJQ-të që veprojnë në Komunën e Prizrenit, të 
bëjë përkthimin e gjuhës për nevojat e komunitetit të shurdhër,  të cilët do të marrin pjesë 
në këto mbledhje, kështu që në emër të shërbimeve të kryera për të gjitha mbledhjet gjatë 
vitit 2012, lejohen mjetet në lartësi 200 €.  

 
    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. 01/06-4219 
Më 24.4.2012 

 
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 mbështetje financiare për 
Shoqatën e të Verbërve lidhur me realizimin e projektit të quajtur “Braj”, kryetari i 
Komunës, më 24 prill 2012, miratoi këtë: 
 

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

 
Neni 1 

 
Miratohet propozimi i Drejtorisë së Administratës - Zyrës për Çështje Gjinore, 

rreth lejimit të mjeteve për mbështetje financiare për Shoqatën e të Verbërve lidhur me 
realizimin e projektit për aftësimin e personave të verbërve të rritur - në të shkruar dhe në 
lexim të quajtur “Braj”, kështu që për këtë qëllim lejohen mjetet në lartësi 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 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. 01/06-4219 
Më 24.4.2012 

 
 
 
Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 24.4.2012 me drejtoritë 

komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Shërbimeve Publike, të datës 17.4.2012, 
rreth lejimit të shpalljes së tenderit për ndërtimin e rrugës Kurillë-Novoselan, dhe mori 
këtë 

 
  

K O N  K L U Z I O N 
 
 

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Shërbimeve Publike, i datës 17.4.2012, rreth 
lejimit të ndërtimit të rrugës Kurillë- Novoselan, kështu që për këtë qëllim lejohet 
shpallja e tenderit përkatës.   

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.  
 

  
 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. 01/06-4219 
Më 24.4.2012 

 
 
 
Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 24.4.2012 me drejtoritë 

komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Shërbimeve Publike, të datës 17.4.2012, 
rreth lejimit të shpalljes së tenderit për ndërtimin e rrugës në fshatin Kushnin të Hasit, në 
drejtim të ambulancës, dhe mori këtë 

 
  

K O N  K L U Z I O N 
 
 

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Shërbimeve Publike, i datës 17.4.2012, rreth 
lejimit të ndërtimit të rrugës në fshatin Kushnin të Hasit, në drejtim të ambulancës, kështu 
që për këtë qëllim lejohet shpallja e tenderit përkatës.   

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.  
 

  
 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. 01/06-4219 
Më 24.4.2012 

 
 
 
Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 24.4.2012 me drejtoritë 

komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Shërbimeve Publike, të datës 17.4.2012, 
rreth lejimit të shpalljes së tenderit për rehabilitimin e ujësjellësit në fshatin Kobaj, dhe 
mori këtë 

 
  

K O N  K L U Z I O N 
 
 

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Shërbimeve Publike, i datës 17.4.2012, rreth 
lejimit të rehabilitimit të ujësjellësit në fshatin Kobaj, kështu që për këtë qëllim lejohet 
shpallja e tenderit përkatës.   

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.  
 

  
 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. 01/06-4219 
Më 24.4.2012 

 
 
 
Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 24.4.2012 me drejtoritë 

komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Shërbimeve Publike, të datës 17.4.2012, 
rreth lejimit të shpalljes së tenderit për ndërtimin e rrugëve lokale në fshatin Lukijë, dhe 
mori këtë 

 
  

K O N  K L U Z I O N 
 
 

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Shërbimeve Publike, i datës 17.4.2012, rreth 
lejimit të ndërtimit të rrugëve lokale në fshatin Lukijë, kështu që për këtë qëllim lejohet 
shpallja e tenderit përkatës.   

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.  
 

  
 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. 01/06-4219 
Më 24.4.2012 

 
 
 
Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 24.4.2012 me drejtoritë 

komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Shërbimeve Publike, të datës 17.4.2012, 
rreth lejimit të shpalljes së tenderit për ndërtimin e rrugës “Alajdin Xhezairi”, dhe mori 
këtë 

 
  

K O N  K L U Z I O N 
 
 

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Shërbimeve Publike, i datës 17.4.2012, rreth 
lejimit të ndërtimit të rrugës “Alajdin Xhezairi” në Lagjen e Trimave, kështu që për këtë 
qëllim lejohet shpallja e tenderit përkatës.   

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.  
 

  
 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. 01/06-4219 
Më 24.4.2012 

 
 
 
Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 24.4.2012 me drejtoritë 

komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Shërbimeve Publike, të datës 17.4.2012, 
rreth lejimit të shpalljes së tenderit për ndërtimin e murit mbrojtës të lumit në fshatin 
Medvec, dhe mori këtë 

 
  

K O N  K L U Z I O N 
 
 

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Shërbimeve Publike, i datës 17.4.2012, rreth 
lejimit të ndërtimit të murit mbrojtës të lumit në fshatin Medvec, kështu që për këtë 
qëllim lejohet shpallja e tenderit përkatës.   

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.  
 

  
 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                                            
 
 
 



 
EPUBLIKA E KOSOVËS 
Komuna e Prizrenit 
Kryetari i Komunës 
Nr. 01/06-4219 
Më 24.4.2012 

 
 
 
Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 24.4.2012 me drejtoritë 

komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Shërbimeve Publike, të datës 17.4.2012, 
rreth lejimit të shpalljes së tenderit për ndërtimin e kanalizimit dhe rrugëve lokale në 
fshatin Dedaj, dhe mori këtë 

 
  

K O N  K L U Z I O N 
 
 

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Shërbimeve Publike, i datës 17.4.2012, rreth 
lejimit të ndërtimit të kanalizimit dhe rrugëve lokale në fshatin Dedaj, kështu që për këtë 
qëllim lejohet shpallja e tenderit përkatës.   

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.  
 

  
 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. 01/06-4219 
Më 24.4.2012 

 
 
 
Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 24.4.2012 me drejtoritë 

komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Shërbimeve Publike, të datës 17.4.2012, 
rreth lejimit të shpalljes së tenderit për ndërtimin e kanalizimit në fshatin Velezhë, dhe 
mori këtë 

 
  

K O N  K L U Z I O N 
 
 

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Shërbimeve Publike, i datës 17.4.2012, rreth 
lejimit të ndërtimit të kanalizimit në fshatin Velezhë, kështu që për këtë qëllim lejohet 
shpallja e tenderit përkatës.   

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.  
 

  
 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. 01/06-4219 
Më 24.4.2012 

 
 
Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 24.4.2012 me drejtoritë 

komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Shërbimeve Publike, të datës 13.4.2012, 
rreth lejimit të shpalljes së tenderit për ndërtimin e disa rrugëve lokale dhe kanalizimeve, 
me participim, dhe mori këtë 

 
  

K O N  K L U Z I O N 
 
 

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Shërbimeve Publike, i datës 13.4.2012, 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 “Ulqini”-rrugë sekondare,  

2. Rrugës në fshatin Zym-lagjja Berisha dhe 
3. Rrugës në fshatin Shpenadi; 

            4. Ndërrimi i gypave të kanalizimit dhe shtruarja e rrugës “Haxhi Zeka”. 
 
Për realizimin e këtyre projekteve, Komuna e Prizrenit do të participojë me 70 % të 
vlerës së projektit, ndërsa komuniteti me 30 %. 
 

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.  
 
 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. 01/06-4219 
Më 24.4.2012 

 
 
 
Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 24.4.2012 me drejtoritë 

komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Shërbimeve Publike, të datës 14.4.2012, 
rreth lejimit të shpalljes së tenderit për rregullimin e pajisjeve ambientale nëpër hapësirat 
e gjelbra, dhe mori këtë 

 
  

K O N  K L U Z I O N 
 
 

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Shërbimeve Publike, i datës 17.4.2012, rreth 
lejimit të shpalljes së tenderit për rregullimin e pajisjeve ambientale nëpër hapësirat e 
gjelbra (ulëse, kosha për hedhurina, rrethoja, lojëra për fëmijë, ngjyrosje, etj), kështu që 
për këtë qëllim lejohet shpallja e tenderit përkatës.   

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.  
 

  
 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. 01/06-4219 
Më 24.4.2012 

 
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 Arsimit dhe 
Shkencës të datës 17. 4. 2012 rreth lejimit të mjeteve për organizimin dhe shënimin e 
manifestimit “Java e Remzi Ademajt - Shtigjeve të Lirisë”-2012, kryetari i Komunës, më 
24 prill 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 të datës 17. 4. 2012 

rreth lejimit të mjeteve për organizimin dhe shënimin e manifestimit “Java e Remzi 
Ademajt - Shtigjeve të Lirisë”-2012, kështu që për këtë qëllim lejohen mjetet në lartësi 
prej 10.000 €.  

 
    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 Arsimit dhe Shkencës.  

Neni 3 
 

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

 
Neni 4 

 
Me këtë Vendim të njoftohen: Drejtoria e Arsimit dhe Shkencës 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. 01/06-4219 
Më 24.4.2012 

 
 
 
Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 24.4.2012 me drejtoritë 

komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Arsimit dhe Shkencës, të datës 17.4.2012 
rreth lejimit të shpalljes së tenderit për furnizim me lëndë djegëse për shkollat e Komunës 
së Prizrenit, dhe mori këtë 

 
  

K O N  K L U Z I O N 
 
 

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Arsimit dhe Shkencës, i datës 17.4.2012, rreth 
lejimit të furnizimit me lëndë djegëse (dru dhe thëngjill) për shkollat e Komunës së 
Prizrenit, kështu që për këtë qëllim lejohet shpallja e tenderit përkatës.   

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.  
 

  
 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. 01/06-4219 
Më 24.4.2012 

 
 
 
Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 24.4.2012 me drejtoritë 

komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Arsimit dhe Shkencës, të datës 17.4.2012 
rreth lejimit të shpalljes së tenderit për lyerjen e objekteve shkollore të Komunës së 
Prizrenit, dhe mori këtë 

 
  

K O N  K L U Z I O N 
 
 

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Arsimit dhe Shkencës, i datës 17.4.2012, rreth 
lejimit të lyerjes së objekteve shkollore të Komunës së Prizrenit, kështu që për këtë 
qëllim dhe bazuar në specifikacionin e Drejtorisë së Arsimit dhe Shkencës, lejohet 
shpallja e tenderit përkatës.   

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.  
 
 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. 01/06-4219 
Më 24.4.2012 

 
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 përkrahjes financiare për disa klube sportive për vitin 2012, 
kryetari i Komunës më 24 prill 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 të disa klube sportive për vitin 2012 lidhur me ushtrimin 
e aktiviteteve të tyre. Kështu që klubet sportive që përkrahen financiarisht janë: 1. Klubi i 
basketbollit “Bashkimi” M - me 2000 €, 2. Klubi i basketbollit “Bashkimi” F me 1500 €, 
3. Klubi i hendbollit “Prizren” M - me 1500 euro, 4. Klubi i hendbollit “Prizreni” F - me 
1000 €, 5. Klubi i çiklistik “Prizreni”me 1000 €, 6. Klubi i automobilizmit “Drini” me 
500 €, 7. Klubi i boksit “Prizreni” me 500 €, 8. Klubi i xhudos “Prizreni” me 500 €, 9. 
Klubi i mundjes “Prizreni” me 500 €, 10. Klubi i atletikës “Prizreni” me 500 €, 11. Klubi 
i aeronautikës “Prizreni” me 500 €, 12. Klubi i pingpongut “Prizreni”-veteranët me 300 €, 
13. Klubi i pingpongut “Prizreni” me 300 €, 14. Klubi i karatesë “Elmedina” (kom. rom) 
me 300 €, 15. Klubi i karatesë “Prizreni” me 300 €, 16. Klubi i futbollit Prizrenspor” me 
300 € dhe 17. Klubi i futbollit “Drini i Bardhë” me 300 €.  

Gjithsej shuma e përgjithshme e mjeteve që lejohet në emër të përkrahjes 
financiare për klubet sportive të lartcekura është 14.000 €. 

    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 
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 Kulturës Rinisë dhe 

Sportit dhe Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe Zhvillimit. 
 

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. 01/06-4219 
Më 24.4.2012 

 
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 përkrahjes financiare të disa ShKA-ve për vitin 2012, kryetari i 
Komunës më 24 prill 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 

11.4.2012, rreth lejimit të mjeteve për përkrahje financiare të disa ShKA-ve për vitin 
2012 lidhur me ushtrimin e aktiviteteve të tyre, kështu që SHKA-të që përkrahen 
financiarisht janë: 1. AKV “Lidhja e Prizrenit” nga Prizreni me 3000 €, 2. AAKV “Emin 
Duraku” nga Zhuri me 2000 €, 3. ShKA “Dogru Yol” nga Prizreni me 1500 €, 4. ShKA 
“Sarski Behar” me 1500 €, 5. ShKA “Durmish Asllano” nga Prizreni me 1500 €, 6. 
ShKA “Podgorski Biseri” me 1500 € dhe 7. ShKA “Mesk” nga Prizreni me 1500 €.  

Gjithsej shuma e përgjithshme e mjeteve që lejohet në emër të përkrahjes 
financiare për ShKA-të e lartcekura është 12.500 €. 

    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 
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 Kulturës Rinisë dhe 

Sportit dhe Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe Zhvillimit. 
 

        Neni 5 
Me këtë Vendim të njoftohen: Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe 

Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe Zhvillimit, 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. 01/06-4219 
Më 24.4.2012 

 
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 për lejimin e mjeteve financiare, me qëllim të përkrahjes së 
manifestimit letrar, kulturor e shkencor “Takimet e Gjeçovit -2012, kryetari i Komunës 
më 24 prill 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 11.4. 
2012, për lejimin e mjeteve financiare me qëllim të përkrahjes së manifestimit të 41-të 
tradicional letrar, kulturor e shkencor të quajtur “Takimet e Gjeçovit -2012” që do të 
mbahet me 14 prill 2012 në fshatin Zym të Hasit, kështu që lejohen mjetet në lartësi prej 
2000 € në emër të përkrahjes financiare të manifestimit në fjalë. 
  Manifestimi organizohet nga Klubi letrar “Shtjefën Gjeçovi” nga Zymi në 
bashkëpunim me MKRS dhe me Drejtorinë për Kulturë, Rini e Sport. 
 

      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 
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 Kulturës Rinisë dhe 

Sportit dhe Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe Zhvillimit. 
 

       Neni 5 
Me këtë Vendim të njoftohen: Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe 

Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe Zhvillimit, 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. 01/06-4219 
Më 24.4.2012 

 
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 Shoqatën e Peshkatarëve “Drini i 
Bardhë”, kryetari i Komunës më 24 prill 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 
11.4.2012, rreth mbështetjes financiare për Shoqatën e Peshkatarëve “Drini i Bardhë”, me 
qëllim të organizimit të garave tradicionale të peshkimit sportiv të quajtur “Garat 
komunale-Prizreni 2012” që mbahen me datën 29.4.2012, kështu që për këtë qëllim 
lejohen mjetet në shumën 300 €. 

 
    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 
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 Kulturës Rinisë dhe 

Sportit dhe Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe Zhvillimit. 
       Neni 5 

Me këtë Vendim të njoftohen: Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe 
Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe Zhvillimit, 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. 01/06-4219 
Më 24.4.2012 

 
 
 
Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 24.4.2012 me drejtoritë 

komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, të datës 
17.4.2012 rreth lejimit të shpalljes së tenderit për dezinfektimin, dezinsektimin dhe 
deratizimin e qytetit të Prizrenit, dhe mori këtë 

 
  

K O N  K L U Z I O N 
 
 
 
 

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, i datës 
17.4.2012, rreth lejimit të dezinfektimit, dezinsektimit dhe deratizimit të qytetit të 
Prizrenit, kështu që për këtë qëllim lejohet shpallja e tenderit përkatës. 

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.  
 

  
 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. 01/06-4219 
Më 24.4.2012 

 
 
 
Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 24.4.2012 me drejtoritë 

komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Shëndetësisë, të datës 18.4.2012 rreth 
lejimit të shpalljes së tenderit për blerjen e autoambulancës për QKMF-në, dhe mori këtë 

 
  

K O N  K L U Z I O N 
 
 

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Shëndetësisë, i datës 18.4.2012, rreth lejimit 
blerjes së një autoambulance për nevojat e emergjencës pranë QKMF-së, kështu që për 
këtë qëllim lejohet shpallja e tenderit përkatës. 

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.  
 

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

Me këtë konkluzion të njoftohen Sektori i Prokurimit, Drejtoria e Shëndetësisë, 
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. 01/06-4219 
Më 24.4.2012 

 
 
Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 24.4.2012 me drejtoritë 

komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Shëndetësisë, të datës 18.4.2012 rreth 
lejimit të shpalljes së tenderit për instalimin e kamerave në hyrje-dalje të objekteve 
shëndetësore, dhe mori këtë 

 
 

  
K O N  K L U Z I O N 

 
 

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Shëndetësisë, i datës 18.4.2012, rreth lejimit 
të instalimit të kamerave në hyrje-dalje të objekteve shëndetësore, kështu që për këtë 
qëllim lejohet shpallja e tenderit përkatës. 

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.  
 

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

Me këtë konkluzion të njoftohen Sektori i Prokurimit, Drejtoria e Shëndetësisë, 
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. 01/06-4219 
Më 24.4.2012 

 
 
 
Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 24.4.2012 me drejtoritë 

komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Shëndetësisë, të datës 18.4.2012, rreth 
lejimit të shpalljes së tenderit për mirëmbajtjen e internetit në objektet e shëndetësisë 
primare, dhe mori këtë 

 
 

  
K O N  K L U Z I O N 

 
 

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Shëndetësisë, i datës 18.4.2012, rreth lejimit 
të mirëmbajtjes së internetit në objektet e shëndetësisë primare, kështu që për këtë qëllim 
lejohet shpallja e tenderit përkatës. 

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.  
 

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

Me këtë konkluzion të njoftohen Sektori i Prokurimit, Drejtoria e Shëndetësisë, 
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. 01/06-4219 
Më 24.4.2012 

 
 
 
Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 24.4.2012 me drejtoritë 

komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Shëndetësisë, të datës 18.4.2012 rreth 
lejimit të shpalljes së tenderit për furnizim me medikamente, dhe mori këtë 

 
 

  
K O N  K L U Z I O N 

 
 

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Shëndetësisë, i datës 18.4.2012, rreth lejimit 
të furnizimit me medikamente (reagensa, material stomatologjik, material shpenzues 
sanitar, barna, etj), kështu që për këtë qëllim lejohet shpallja e tenderit përkatës. 

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.  
 

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

Me këtë konkluzion të njoftohen Sektori i Prokurimit, Drejtoria e Shëndetësisë, 
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. 01/06-4219 
Më 24.4.2012 

 
 
 
Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 24.4.2012 me drejtoritë 

komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Shëndetësisë, të datës 18.4.2012, rreth 
lejimit të shpalljes së tenderit për dezinfektimin, dezinsektimin dhe deratizimin e të gjitha 
objekteve shëndetësore, dhe mori këtë 

 
 

  
K O N  K L U Z I O N 

 
 

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Shëndetësisë, i datës 18.4.2012, rreth lejimit 
të dezinfektimit, dezinsektimit dhe deratizimit të të  gjitha objekteve shëndetësore, kështu 
që për këtë qëllim lejohet shpallja e tenderit përkatës. 

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.  
 

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

Me këtë konkluzion të njoftohen Sektori i Prokurimit, Drejtoria e Shëndetësisë, 
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. 01/06-4219 
Më 24.4.2012 

 
 
 
Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 24.4.2012 me drejtoritë 

komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Shëndetësisë, të datës 18.4.2012, rreth 
lejimit të shpalljes së tenderit për furnizim me karburante për veturat e shëndetësisë 
primare, dhe mori këtë 

 
 

  
K O N  K L U Z I O N 

 
 

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Shëndetësisë, i datës 18.4.2012, rreth lejimit 
të furnizimit me karburante për veturat e shëndetësisë primare, kështu që për këtë qëllim 
lejohet shpallja e tenderit përkatës. 

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.  
 

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

Me këtë konkluzion të njoftohen Sektori i Prokurimit, Drejtoria e Shëndetësisë, 
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. 01/06-4219 
Më 24.4.2012 

 
 
 
Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 24.4.2012 me drejtoritë 

komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Shëndetësisë, të datës 18.4.2012, rreth 
lejimit të shpalljes së tenderit për furnizim me material higjenik për objektet 
shëndetësore, dhe mori këtë 

 
 

  
K O N  K L U Z I O N 

 
 

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Shëndetësisë, të datës 18.4.2012, rreth lejimit 
të furnizimit me material higjienik për objektet shëndetësore, kështu që për këtë qëllim 
lejohet shpallja e tenderit përkatës. 

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.  
 

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

Me këtë konkluzion të njoftohen Sektori i Prokurimit, Drejtoria e Shëndetësisë, 
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. 01/06-4219 
Më 24.4.2012 

 
 
 
Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 24.4.2012 me drejtoritë 

komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Shëndetësisë, të datës 18.4.2012, rreth 
lejimit të shpalljes së tenderit për furnizim me uniforma-veshmbathje, dhe mori këtë 

 
 

  
K O N  K L U Z I O N 

 
 

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Shëndetësisë, të datës 18.4.2012, rreth lejimit 
të furnizimit me uniforma-veshmbathje për stafin e shëndetësisë primare, kështu që për 
këtë qëllim lejohet shpallja e tenderit përkatës. 

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.  
 

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

Me këtë konkluzion të njoftohen Sektori i Prokurimit, Drejtoria e Shëndetësisë, 
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. 01/06-4219 
Më 24.4.2012 

 
 
 
Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 24.4.2012 me drejtoritë 

komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Shëndetësisë, të datës 18.4.2012 rreth 
lejimit të shpalljes së tenderit për furnizim me material administrativ për zyrë, dhe mori 
këtë 

 
 

  
K O N  K L U Z I O N 

 
 

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Shëndetësisë, i datës 18.4.2012, rreth lejimit 
të furnizimit me material administrativ për zyrë, kështu që për këtë qëllim lejohet shpallja 
e tenderit përkatës. 

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.  
 

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

Me këtë konkluzion të njoftohen Sektori i Prokurimit, Drejtoria e Shëndetësisë, 
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. 01/06-4219 
Më 24.4.2012 

 
 
 
Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 24.4.2012 me drejtoritë 

komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Shëndetësisë, të datës 18.4.2012, rreth 
lejimit të shpalljes së tenderit për furnizim me dru për QMF-të dhe AMF-të, dhe mori 
këtë 

 
 

  
K O N  K L U Z I O N 

 
 

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Shëndetësisë, i datës 18.4.2012, rreth lejimit 
të furnizimit me dru për ngrohje për qendrat e Mjekësisë Familjare dhe ambulancat e 
Mjekësisë Familjare, kështu që për këtë qëllim lejohet shpallja e tenderit përkatës. 

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.  
 

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

Me këtë konkluzion të njoftohen Sektori i Prokurimit, Drejtoria e Shëndetësisë, 
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. 01/06-4219 
Më 24.4.2012 

 
 
 
Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 24.4.2012 me drejtoritë 

komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Shëndetësisë, të datës 18.4.2012, rreth 
lejimit të shpalljes së tenderit për blerjen, mbushjen dhe rimbushjen e aparateve kundër 
zjarrit, dhe mori këtë 

 
 

  
K O N  K L U Z I O N 

 
 

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Shëndetësisë, i datës 18.4.2012, rreth lejimit 
të blerjes, mbushjes dhe rimbushjes (servisimit) të aparateve kundër zjarrit të të  gjitha 
objekteve shëndetësore, kështu që për këtë qëllim lejohet shpallja e tenderit përkatës. 

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.  
 

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

Me këtë konkluzion të njoftohen Sektori i Prokurimit, Drejtoria e Shëndetësisë, 
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. 01/06-4219 
Më 24.4.2012 

 
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 22 
pacientëve, kryetari i Komunës më 24 prill 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 18.4.2012, rreth lejimit 
të mjeteve për mbështetje financiare për mjekim të pacientëve; 1. Ganimete Kadrijaj,  2. 
Igballa Kolgeci, 3. Sehare Bobaj, 4. Nazmija Abdija, 5. Hzër Dërvar, 6. Ajshe Kolgeci, 7. 
Vasfija Thaqi, 8. Nakije Shala (për bashkëshortin), 9. Berhat Avdo, 10. Sami Kryeziu 
(për babain), 11. Remzije Jusufi, 12. Qelebije Kastrati, 13. Faza Ukimeri, 14. Afërdita 
Çale, 15. Fiqirije Vilaj, 16. Barija Xhaferi, 17. Shemsedin Krasniqi, 18. Sherif Hoxha, 19. 
Sami Ponik, 20. Bora Bytyqi, 21. Shpresa Zaplluzha dhe 22. Sherije Hoxhaj. 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 Drejtoria e Shëndetësisë dhe 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. 01/06-4219 
Më 24.4.2012 

 
 
 
Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 24.4.2012 me drejtoritë 

komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, të datës 
17.4.2012 rreth lejimit të shpalljes së tenderit për ngjyrosjen e brendshme të objektit të 
QPS-së, dhe mori këtë 

 
 

  
K O N  K L U Z I O N 

 
 

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, i datës 
17.4.2012, rreth lejimit të ngjyrosjes së brendshme të objektit të Qendrës për Punë 
Sociale, kështu që për këtë qëllim lejohet shpallja e tenderit përkatës. 

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.  
 

  
 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. 01/06-4219 
Më 24.4.2012 

 
 
Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 24.4.2012 me drejtoritë 

komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, të datës 
17.4.2012 rreth lejimit të udhëtimit zyrtar për në Londër dhe pagesës së mëditjeve për 
Nuhi Koqinajn, drejtor i QPS-së, dhe mori këtë 

 
 

  
K O N  K L U Z I O N 

 
 

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, i datës 
17.4.2012, për lejimin e udhëtimit zyrtar dhe pagesën e mëditjeve për Nuhi Koqinajn, 
drejtor i QPS-së, me qëllim të  pjesëmarrjes në trajnimin   që organizohet nga DIFID, që 
ka të bëjë me projektin “Decentralizimi i shërbimeve sociale. Trajnimi  do të mbahet nga 
data 29 prill deri me 6 maj 2012 në Londër të Mbretërisë së Bashkuar, kështu që për këtë 
qëllim lejohet udhëtimi zyrtar dhe pagesa e mëditjeve për të lartcekurin. 

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.  
 
 
 Për zbatimin e këtij konkluzioni do të kujdesen Drejtoria e Punës dhe Mirëqenies 
Sociale 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, 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. 01/06-4219 
Më 24.4.2012 

 
 
 
Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 24.4.2012 me drejtoritë 

komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Urbanizmit dhe Planifikimit Hapësinor, të 
datës 30.3.2012, rreth lejimit të shpalljes së tenderit për ndërtimin e infrastrukturës 
turistike në fshatin Prevallë, dhe mori këtë 

 
 

  
K O N  K L U Z I O N 

 
 

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Urbanizmit dhe Planifikimit Hapësinor, të 
datës 30.3.2012, për lejimin e ndërtimin të infrastrukturës turistike në fshatin Prevallë, 
kështu që për këtë qëllim lejohet shpallja e tenderit përkatës. 

Tenderi, i përshkruar si në pikën I të këtij konkluzioni, lejohet të shpallet pas 
marrjes së raportit dhe rekomandimeve të Komisionit për vlerësimin e punëve të kryera 
në fshatin turistik Prevallë nga ana e NPShT “Fanaj” Ingjenjering” nga Prizreni. 

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.  
 

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

Me këtë konkluzion të njoftohen Sektori i Prokurimit, 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. 01/06-4219 
Më 24.4.2012 

 
 
 
Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 24.4.2012 me drejtoritë 

komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Emergjencës dhe Sigurisë rreth lejimit të 
shpalljes së tenderit për furnizim me uniforma verore për zjarrfikës dhe për furnizim me 
pajisje-mjete të punës për zjarrfikës, dhe mori këtë 

 
 

  
K O N  K L U Z I O N 

 
 

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Emergjencës dhe Sigurisë, rreth lejimit të 
furnizim me uniforma verore për zjarrfikës dhe për furnizim me pajisje-mjete të punës 
për zjarrfikës, kështu që për këtë qëllim lejohet shpallja e tenderit përkatës. 

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.  
 

  
 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. 01/06-4219 
Më 24.4.2012 
 

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 Zyrës për Komunitete dhe 
Kthim, të datës 18.4.2012, rreth lejimit të mjeteve për furnizim me material ndërtimor për 
dy familje të komunitetit boshnjak, të evidentuara si raste sociale, kryetari i Komunës më 
24 prill 2012, miratoi këtë: 

 
V E N D I M 

PËR LEJIMIN E MJETEVE NGA BUXHETI 
 

Neni 1  
Miratohet propozimi i Zyrës për Komunitete dhe Kthim, i datës 18.4.2012,  rreth 

lejimit të mjeteve për furnizim me material ndërtimor për dy familje, të komunitetit 
boshnjak, të evidentuara si raste sociale, dhe atë për: 

a. Emira Pandji, pjesëtare e komunitetit boshnjak nga fshati Llokvicë, lejohen 
mjete në shumën prej 2650 € në emër të sigurimit të materialit ndërtimor për 
ndërtimin e shtëpisë; dhe 

b. Fahredin Mahmuti, pjesëtar i komunitetit boshnjak, nga fshati Novosellë, i 
lejohen mjetet në shumën prej 2432  € në emër të sigurimit të materialit 
ndërtimor për kulm.  

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 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 të Zyrës për 
Komunitete dhe Kthim.  

    Neni 3 
Për zbatimin e këtij Vendimi do të kujdesen: Zyra për Komunitete dhe Kthim, 

Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe Zhvillimit. 
 

Neni 4 
Me këtë Vendim të njoftohen: Zyra për Komunitete dhe Kthim, Drejtoria e 

Financave, Ekonomisë dhe Zhvillimit, Shoqata, 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. 01/06-4219 
Më 24.4.2012 

 
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 Zyrës për Komunitete dhe 
Kthim,  të datës 18.4.2012, rreth përkrahjes financiare për shënimin dhe organizimin e 
manifestimit “Dita e Turqve” në Prizren, kryetari i Komunës më 24 prill 2012, miratoi 
këtë: 
 

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

 
Neni 1 

 
Miratohet propozimi i Zyrës për Komunitete dhe Kthim, i datës 18.4.2012, rreth 

përkrahjes financiare për shënimin dhe organizimin e manifestimit “Dita e Turqve” në 
Prizren, kështu që për këtë qëllim lejohen mjetet në shumën 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 dhe atë: 
1000 € nga buxheti i Zyrës për Komunitete dhe Kthim dhe 1000 € nga buxheti i 
Drejtorisë së Kulturës Rinisë dhe Sportit.  

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: Zyra për Komunitete dhe Kthim, 

Drejtoria e Kulturës Rinisë dhe Sportit dhe Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe 
Zhvillimit. 

       Neni 5 
Me këtë Vendim të njoftohen: Zyra për Komunitete dhe Kthim,  Drejtoria e 

Kulturës, Rinisë dhe Sportit dhe Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe Zhvillimit, 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. 01/06-4219 
Më 24.4.2012 

 
 
 
Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 24.4.2012 me drejtoritë 

komunale, shqyrtoi propozimin rreth lejimit të udhëtimit zyrtar për në Bejkozi të 
Republikës së Turqisë dhe pagesës së mëditjeve për  Prof. dr. Ramadan Mujën, kryetar i 
Komunës, Njazi Kryeziun, kryesues i KK-së, Orhan Lopar, nënkryetar i KK-së. Minir 
Krasniqin, drejtor i DA-së, Hasan Hasanin, drejtor i DShP-së, Afrim Gashin dhe Sadik 
Gashin, nëpunës civilë të Komunës, dhe 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, Njazi Kryeziun, kryesues i KK-së, Orhan Lopar, nënkryetar i KK-së. 
Minir Krasniqin, drejtor i DA-së, Hasan Hasanin, drejtor i DShP-së, Afrim Gashin dhe 
Sadik Gashin, nëpunës civilë të Komunës, me qëllim të  pjesëmarrjes në Festivalin  V 
Ndërkombëtar të Valleve për Fëmijë, që mbahet nga data 19 prill deri me 23 prill 2012 në 
Bejkozi të Republikës së Turqisë, 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 Administratës dhe 
Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe e Zhvillimit. 
 
 

Me këtë konkluzion të njoftohen Drejtoria e Administratës, 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. 01/011-4219 
Më 24.4.2012 
 
 

Në bazë të nenit 51 të Statutit të Komunës së Prizrenit, Kryetari i Komunës 
shqyrtoi propozimin e parashtruar nga Drejtoria e Financave, e Ekonomisë dhe e 
Zhvillimit rreth formimit të Bordit për Shqyrtimin e Ankesave nga Tatimi në Pronë dhe 
mori këtë: 

 
A K T V E N D I M 

 
 

Për formimin, përbërjen, emërimin, detyrat dhe përgjegjësitë e Bordit për Shqyrtimin e 
Ankesave nga Tatimi në Pronë 

 
 

I. Miratohet propozimi i parashtruar nga  Drejtoria e Financave,  Ekonomisë dhe e 
Zhvillimit, rreth formimit të Bordit për Shqyrtimin e Ankesave nga Tatimi në Pronë, 
kështu që për këtë qëllim formohet komisioni në përbërje prej 3 (tre) anëtarëve. Për 
anëtarë të këtij komisioni emërohen:  

1. Islam Osmankaj - kryetar;  
2. Emire Mashkulli - anëtare;  
3. Bashkim Lubovci – anëtar. 
 

 II.  Komisioni, nga pika I 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 Financave, e 
Ekonomisë dhe e Zhvillimit, si  dhe të emëruarit.  

 
Me këtë Aktvendim, të njoftohen Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe e 

Zhvillimit, të emëruarit, si  dhe Arkivi. 
 

 Ky Aktvendim hyn në fuqi që nga dita e miratimit. Ankesa e parashtruar ndaj tij, 
nuk e ndalon ekzekutimin.  
 
 
 
             Kryetari i Komunës   
                                                                                               Prof. dr. Ramadan Muja 
 
 



                 
 
 
REPUBLIKA E KOSOVËS 
Komuna e Prizrenit 
Kryetari i Komunës 
Nr. 01/06-4219 
Më 24.4.2012 

 
 
 
Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 24.4.2012 me drejtoritë 

komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Administratës rreth lejimit të shpalljes së 
tenderit për rregullimin e sallës së Kuvendit- digjitalizimi i punës në Kuvend, dhe mori 
këtë 

 
 

  
K O N  K L U Z I O N 

 
 

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Administratës, rreth lejimit të rregullimit të 
sallës së Kuvendit- digjitalizimi i punës në Kuvend, kështu që për këtë qëllim lejohet 
shpallja e tenderit përkatës. Ky projekt realizohet në bashkëpunim me DEMI-USAID-in 
dhe Kuvendin e Komunës 

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.  
 

  
 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. 01/06-4219 
Më 24.4.2012 

 
 
 
Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 24.4.2012 me drejtoritë 

komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Urbanizmit dhe Planifikimit Hapësinor, të 
datës 24.4.2012, rreth lejimit të shpalljes së tenderit për realizimin e disa projekteve që 
kanë të bëjnë me Kompleksin “Europa”, dhe mori këtë 

 
  

K O N  K L U Z I O N 
 
 

I. Miratohet propozimi i Drejtorisë së Urbanizmit dhe Planifikimit Hapësinor të 
datës 24.4.2012 dhe lejohet shpallja e tenderit për: 

1. Vendosjen e shtyllave dhe flamujve në objektin “Evropa” –Kompleksi 
për Zhvillim dhe Kulturë. 

2. Pagesën Auditorit për verifikimin e shpenzimeve, 
3. Publikimin e katalogëve, 
4. Përkthime zyrtare, 
5. Dreka –sipas planprogramit, 
6. Dizajnimin e flamurit dhe logos për objektin Evropa” –Kompleksi për 

Zhvillim dhe Kulturë, dhe për 
7. Shpenzime të tjera të paparapara në projekt 
II. 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.  
  
 Për zbatimin e këtij konkluzioni do të kujdesen Sektori i Prokurimit, Drejtoria e 
Urbanizmit dhe Planifikimit Hapësinor dhe Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe e 
Zhvillimit. 
 

Me këtë konkluzion të njoftohen Sektori i Prokurimit, 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. 01/06-4219 
Më 24.4.2012 
 

Në bazë të nenit 13 dhe nenit 58 të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale dhe  nenit 51 
të Statutit të Komunës së Prizrenit, pas propozimit të Drejtorisë së Urbanizmit dhe 
Planifikimit Hapësinor për formimin e Komisionit për vlerësimin e punëve të kryera-
realizuar në fshatin turistik Prevallë nga NPShT “Fanaj” Ingjenjering” nga Prizreni, 
kryetari i Komunës, më 24 prill  2012, miratoi këtë: 
 

A K T V E N D I M 
 

I. Miratohet propozimi i Drejtorisë së Urbanizmit dhe Planifikimit Hapësinor për 
formimin e Komisionit për vlerësimin e punëve të kryera-realizuar në fshatin turistik 
Prevallë nga ana e NPShT “Fanaj” Ingjenjering” nga Prizreni, të parapara sipas kontratës 
Nr. 622-07-08 të datës 21.4.2009. Për anëtarë të këtij komisioni, emërohen: 1. Refki 
Muzbegu, nga DUPH, 2. Ejup Kryeziu, nga DPSh, 3. Abdylhadi Vardari, nga DFEZh, 4. 
Gursel Skenderi nga Prona, 5. Ferat Gjezairi, nga DGJK dhe Nezir Rexhepi nga 
Prokurimi. Drejtoria e Urbanizmit është udhëheqëse e këtij komisioni.  

II.  Komisioni nga pika I e këtij Aktvendimi do të bëjë vlerësimin e punëve të 
kryera-realizuar në fshatin turistik Prevallë nga ana e NPShT “Fanaj” Ingjenjering” nga 
Prizreni, të parapara sipas kontratës nr. 622-07-08 të datës 21.4.2009, do të vlerësojë dhe 
analizojë të hyrat nga participimi i pronarëve të parcelave-ngastrave ku janë ndërtuar 
vikendshtëpizat,  në emër të marrjes së lejes së ndërtimit dhe sa mjete prej këtyre 
participimeve janë shfrytëzuar për ndërtimin e infrastrukturës në fshatin turistik Prevallë 
nga ana e NPShT “Fanaj” Ingjenjering”. Komisioni do të bëjë edhe interpretimin juridik 
dhe profesional të kontratës nr. 622-07-08, të datës 20.4.2007 dhe të kontratës nr. 622-07-
08 të datës 21.4.2009, e cila është vazhdim i kontratës, të lidhura në mes të KK Prizreni-
Sektori i Prokurimit dhe NPShT “Fanaj” Ingjenjering” nga Prizreni. Komisioni mund të 
marrë edhe veprime të tjera konform ligjit.  

III.  Ky Komision, për punën e bërë, do të raportojë me shkrim para organeve 
kompetente të Komunës së Prizrenit dhe do të japë rekomandimet e veta në afat prej 1 
muaji,  nga dita e marrjes së këtij aktvendimi 
 Këshillë Juridike:  Kundër këtij Aktvendimi, pala e pakënaqur ka të drejtë ankese 
Komisionit për Ankesa, në afat prej 30 ditësh nga dita e pranimit të këtij aktvendimi. 
 

Për zbatimin e këtij Aktvendimi do të kujdesen Drejtoria e Urbanizmit dhe 
Planifikimit Hapësinor dhe të emëruarit. 

 
Me këtë Aktvendim të njoftohen Drejtoria e Urbanizmit dhe Planifikimit 

Hapësinor, të emëruarit dhe Arkivi. 
         

Kryetari i Komunës   



                        Prof. dr. Ramadan Muja 
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Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 24.4.2012 me drejtoritë 

komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit rreth 
lejimit të udhëtimit zyrtar për në Tiranë të Republikës së Shqipërisë dhe pagesës së 
mëditjeve për Bajram Bashën, zyrtar komunal, 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 Bajram Bashën, zyrtar komunal, me 
qëllim të  pjesëmarrjes në Panairin e Turizmit,  që do të mbahet nga data 25 prill deri me 
27 prill 2012 në Tiranë të Republikës së Shqipërisë, kështu që për këtë qëllim lejohet 
udhëtimi zyrtar dhe pagesa e mëditjeve për të lartcekurin. 

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.  
 
 
 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                  
  


