
REPUBLIKA E KOSOVËS 
Komuna e Prizrenit 
Kryetari i Komunës 
Nr. 01/06-2689 
Më 20.3.2012 

 
Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 20.3.2012 me drejtoritë 

komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Administratës-Sektori për Çështje 
Pronësore dhe Juridike rreth lejimit të inicimit të procedurave ligjore për dhënien në 
shfrytëzim të një pjese të truallit ndërtimor, pronë e KK Prizren, që gjendet në fshatin 
Petrovë, Këshillit të Bashkësisë Islame në Prizren, me qëllim të ndërtimit të xhamisë, dhe 
mori këtë   

 
 

  
K O N  K L U Z I O N 

 
  

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Administratës-Sektori për Çështje Pronësore 
dhe Juridike rreth lejimit të inicimit të procedurave ligjore për dhënien në shfrytëzim të 
një pjese të truallit ndërtimor, pronë e KK Prizren, që gjendet në fshatin Petrovë, në 
ngastrën kadastrore nr. 212/2, në sipërfaqe të përgjithshme prej 2507 m2, Këshillit të 
Bashkësisë Islame në Prizren, me qëllim të ndërtimit të xhamisë. 

Ky propozim t’i procedohet Komisionit për Prona, Komitetit për Politikë dhe 
Financa dhe Kuvendit të Komunës, për shqyrtim dhe vendimmarrje 

Obligohet Drejtoria e Administratës-Sektori për Çështje Pronësore dhe Juridike 
që, pas marrjes së këtij konkluzioni, të procedojë me lëndën në Komitetin për Politikë 
dhe Financa, Komisionin e Pronës dhe në Kuvendin e Komunës. 
 
 Për zbatimin e këtij konkluzioni do të kujdesen: Drejtoria e Administratës-Sektori 
për Çështje Pronësore dhe Juridike dhe Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe e 
Zhvillimit. 
 

Me këtë konkluzion të njoftohen, Drejtoria e Administratës-Sektori i për Çështje 
Pronësore dhe Juridike, Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe e Zhvillimit, KPF-ja, 
Kuvendi i Komunës, 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. 01/062689 
Më 20.3.2012 
 

Në bazë të nenit 13 dhe nenit 58 të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale dhe të nenit 
51 të Statutit të Komunës së Prizrenit, pas propozimit të Drejtorisë së Administratës-
Sektorit për Çështje Pronësore dhe Juridike, për formimin e grupeve punuese për 
verifikimin dhe kontrollimin e lokaleve që janë pronë komunale, kryetari i Komunës me 
20 mars 2012 mori këtë 

A K T V E N D I M 
 

I. Formohet Grupi punues për verifikimin e shfrytëzuesve të lokaleve që janë pronë 
komunale sipas kontratave mbi qiranë.  

a. Për anëtarë të këtij Grupi punues emërohen: 1. Feriha Paqarizi dhe 2. Raim 
Alija-nga Sektori i Pronës.  

b. Detyrat e komisionit do të jenë: Të bëjë verifikimin e shfrytëzuesve të të 
gjitha lokaleve afariste, pronë komunale, në përputhje me kontratat mbi 
qiranë. Pra, përkatësisht të vërtetohet dhe konstatohet se lokalet afariste a janë 
duke u shfrytëzuar sipas kushteve të parapara me kontratë mbi qiranë, të 
nënshkruar në mes të qiradhënësit dhe qiramarrësit dhe a janë duke u 
shfrytëzuar nga qiramarrësi si nënshkrues i kontratës. Komisioni mund të 
marrë edhe veprime të tjera në bazë të kompetencave ligjore. 

II . Formohet dhe emërohet Grupi punues për verifikimin dhe kontrollimin e lokaleve 
që janë pronë komunale. 

a. Për anëtarë të këtij Grupi punues emërohen: 1. Nikollë Domgjoni,  2. Fatmir 
Gashi, 3. Faredin Ajdini dhe 4. Besnik Krasniqi-nga Drejtoria e Inspektorateve. 

b.Detyrat e Grupit punues do të jenë: Të bëjë kontrollimin e ushtrimit të 
veprimtarisë të të gjitha lokaleve afariste pronë komunale, në përputhje me 
kontratat mbi qiranë, të nënshkruar në mes të qiradhënësit dhe qiramarrësit. 
Komisioni mund të marrë edhe veprime të tjera në bazë të kompetencave 
ligjore. 

III . Obligohen grupet punuese, të lartcekura që, në afat prej tri javësh nga dita e 
marrjes së këtij aktvendimi, t’iu raportojnë organeve kompetente lidhur me detyrat e 
përshkruara si më lart. 

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

V. Këshillë juridike.  Kundër këtij aktvendimi pala e pa kënaqur ka të drejtë ankese, 
në afat prej 30 ditësh, nga dita e marrjes së këtij aktvendimi, Bordit të Ankesave pranë 
KK-së.   

VI. Për zbatimin e këtij Aktvendimi do të kujdesen Drejtoria e Inspektorateve, 
Drejtoria e Administratës-Sektori për Çështje Pronësore dhe Juridike dhe të emëruarit.   

   
Kryetari i Komunës   

                               Prof. Dr. Ramadan Muja 



 
REPUBLIKA E KOSOVËS 
Komuna e Prizrenit 
Kryetari i Komunës 
Nr. 01/06-2689 
Më 20.3.2012 

 
Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 20.3.2012 me drejtoritë 

komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Administratës-Sektori për Çështje 
Pronësore dhe Juridike rreth lejimit të shpalljes së tenderit për dhënien në shfrytëzim me 
qira të lokaleve - pronë komunale, dhe mori këtë   

 
 

  
K O N  K L U Z I O N 

 
  

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Administratës-Sektori për Çështje Pronësore 
dhe Juridike rreth lejimit të dhënies në shfrytëzim me qira të lokaleve - pronë komunale 
për vitin 2013, kështu që për këtë qëllim lejohet shpallja e tenderit. 

Tenderi publik për dhënien në shfrytëzim me qira të lokaleve –pronë komunale do 
të shpallet me 1 tetor 2012. 

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-Sektori për Çështje Pronësore dhe Juridike dhe Drejtoria e Financave, 
Ekonomisë dhe e Zhvillimit. 
 
 

Me këtë konkluzion të njoftohen, Sektori i Prokurimit, Drejtoria e Administratës-
Sektori  për Çështje Pronësore dhe Juridike, 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. 01/06-2689 
Më 20.3.2012 

 
Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 20.3.2012 me drejtoritë 

komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Administratës-Sektori për Çështje 
Pronësore dhe Juridike rreth lejimit të shpalljes së tenderit për shtypjen dhe prarimin e 
Logos së re për nevojat e Komunës, dhe mori këtë   

 
 

  
K O N  K L U Z I O N 

 
  

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Administratës-Sektori për Çështje Pronësore 
dhe Juridike rreth lejimit të shtypjes dhe prarimit të Logos së re për nevojat e Komunës, 
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 
Administratës-Sektori për Çështje Pronësore dhe Juridike dhe Drejtoria e Financave, 
Ekonomisë dhe e Zhvillimit. 
 
 

Me këtë konkluzion të njoftohen, Sektori i Prokurimit, Drejtoria e Administratës-
Sektori  për Çështje Pronësore dhe Juridike, 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. 01/06-2689 
Më 20.3.2012 

 
Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 20.3.2012 me drejtoritë 

komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Shërbimeve Publike,  të datës 12.3.2012, 
rreth lejimit të shpalljes së tenderit për vendosjen e shenjëzimit horizontal, vertikal dhe 
barrierave  rrugore, dhe mori këtë   

 
 

  
K O N  K L U Z I O N 

 
  
 Miratohet propozimi i Drejtorisë së Shërbimeve Publike, i datës 12.3.2012, rreth 
lejimit të vendosjes së shenjëzimit horizontal, vertikal dhe barrierave  rrugore, kështu që 
për këtë qëllim lejohet shpallja  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. 01/06-2689 
Më 20.3.2012 
 

 
Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 20.3.2012 me drejtoritë 

komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Shërbimeve Publike,  të datës 12.3.2012, 
rreth lejimit të shpalljes së tenderit për ndërtimin e murit mbrojtës në fshatin Landovicë, 
dhe mori këtë   

 
 

  
K O N  K L U Z I O N 

 
  
 Miratohet propozimi i Drejtorisë së Shërbimeve Publike, i datës 12.3.2012, bazuar 
në kërkesën e banorëve të fshatit Landovicë, rreth lejimit të ndërtimit të murit mbrojtës 
në fshatin Landovicë, kështu që për këtë qëllim lejohet shpallja  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. 01/06-2689 
Më 20.3.2012 

 
 
 
Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 20.3.2012 me drejtoritë 

komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Shërbimeve Publike,  të datës 12.3.2012, 
rreth lejimit të shpalljes së tenderit për riparimin e kulmit të objektit të Drejtorisë së 
Ekonomisë dhe Financave, dhe mori këtë   

 
 

  
K O N  K L U Z I O N 

 
  
 Miratohet propozimi i Drejtorisë së Shërbimeve Publike, i datës 12.3.2012, rreth 
lejimit të riparimit të kulmit të objektit të Drejtorisë së Ekonomisë dhe Financave, 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. 01/06-2689 
Më 20.3.2012 
 

 
Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 20.3.2012 me drejtoritë 

komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Shërbimeve Publike, të datës 12.3.2012, 
rreth lejimit të udhëtimit zyrtar për në Angli dhe pagesës së mëditjeve për Fejsal Hotin- 
zyrtar i shërbimit civil të Komunës, dhe mori këtë: 

 
  

K O N  K L U Z I O N 
 
  

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Shërbimeve Publike, i datës 12.3.2012, për 
lejimin e udhëtimit zyrtar dhe pagesën e mëditjeve për Fejsal Hotin- zyrtar i shërbimit 
civil të Komunës, me qëllim të  pjesëmarrjes në një vizitë studimore që ka të bëjë me ujin 
dhe mbeturinat. Vizita do të bëhet nga data 1 prill deri me 5 prill 2012 në Angli, 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 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. 01/06-2689 
Më 20.3.2012 

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

nenit 51 të Statutit të Komunës së Prizrenit, pas propozimit të Drejtorisë së Kulturës, 
Rinisë dhe Sportit, të datës 14.3.2012, për përkrahje financiare të manifestimit 
“Frankofonia 2012” që mbahet në Prizren, kryetari i Komunës më 20 mars 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 

14.3.2012, për përkrahje financiare të manifestimit “Frankofonia 2012” që mbahet në 
Prizren, kështu që për këtë qëllim, lejohen mjetet në shumën prej  300 €. 

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 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. 01/06-2689 
Më 20.3.2012 

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

nenit 51 të Statutit të Komunës së Prizrenit, pas propozimit të Drejtorisë së Kulturës, 
Rinisë dhe Sportit, të datës 14.3.2012, për përkrahje financiare të Klubit të Aeronautikës 
“Sharri” nga Prizreni, me qëllim të pjesëmarrjes në Turneun ndërkombëtar e 
paragllajdëve që mbahet në Kotorr të Malit të Zi, kryetari i Komunës më 20 mars 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 

14.3.2012, për përkrahje financiare të Klubit të Aeronautikës “Sharri” nga Prizreni, me 
qëllim të pjesëmarrjes në Turneun ndërkombëtar të paragllajdëve që mbahen në Kotorr të 
Malit të Zi nga data 20-22 prill 2012, kështu që, për këtë qëllim, lejohen mjetet në 
shumën prej  800 €. 

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 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. 01/06-2689 
Më 20.3.2012 

 
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, bazuar në kërkesën e Klubit të futbollit “Feniks” rreth lejimit të 
mjeteve për mbështetje financiare për organizimin e shkollës verore zbavitëse të futbollit 
për fëmijë “Open fun football school”, kryetari i Komunës më 20 mars 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. 07/11, i datës 

5.4.2011, bazuar në kërkesën e Klubit të futbollit “Feniks”, rreth lejimit të mjeteve për 
mbështetje financiare për shkollën verore zbavitëse të futbollit për fëmijë “Open fun 
football school”, kështu që për këtë qëllim lejohen mjetet në shumën prej  1800 €. 

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 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. 01/06-2689 
Më 20.3.2012 

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

nenit 51 të Statutit të Komunës së Prizrenit, pas propozimit të Drejtorisë së Kulturës, 
Rinisë dhe Sportit, të datës 14.3.2012 rreth mbështetjes financiare me qëllim të 
organizimit të turneut në futboll që mbahet në fshatin Zojz, i cili i kushtohet dëshmorit të 
kombit , Sinan Thaçi, kryetari i Komunës më 20 mars 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 
14.3.2012, rreth mbështetjes financiare me qëllim të organizimit të turneut në futboll që 
mbahet në fshatin Zojz,  duke filluar nga data 29 prill 2012, i cili turne i kushtohet 
dëshmorit të kombit,  Sinan Thaçi, kështu që për këtë qëllim lejohen mjetet financiare në 
shumën prej 300 €. 

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 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. 01/06-2689 
Më 20.3.2012 

 
 
 
Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 20.3.2012 me drejtoritë 

komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, të datës 
12.3.2012, rreth lejimit të shpalljes së tenderit për parandalimin e sëmundjeve në blegtori, 
dhe mori këtë: 

 
  
 

K O N  K L U Z I O N 
 
  

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, i datës 
12.3.2012, rreth marrjes së masave për parandalimin e sëmundjeve në blegtori, 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. 01/06-2689 
Më 20.3.2012 

 
 
 
Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 20.3.2012 me drejtoritë 

komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, të datës 
12.3.2012, rreth lejimit të shpalljes së tenderit për furnizim me makina mjelëse –teke për 
fermerë, dhe mori këtë: 

 
  
 

K O N  K L U Z I O N 
 
  

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, i datës 
12.3.2012, rreth lejimit të furnizimit me makina mjelëse –teke për fermerët që posedojnë 
mbi 5 krerë lopë qumështore, 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. 01/06-2689 
Më 20.3.2012 
 

 
Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 20.3.2012 me drejtoritë 

komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, të datës 
12.3.2012, rreth lejimit të udhëtimit zyrtar për në Mavrovë të Republikës së Maqedonisë 
dhe pagesës së mëditjeve për Jakup Kastratin- zyrtar i shërbimit civil të Komunës, dhe 
mori këtë: 

 
  

K O N  K L U Z I O N 
 
  

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, i datës 
12.3.2012, për lejimin e udhëtimit zyrtar dhe pagesën e mëditjeve për Jakup Kastratin - 
zyrtar i shërbimit civil të Komunës, me qëllim të  pjesëmarrjes në seminarin e organizuar 
nga GIZ, që do të mbahet nga data 26 mars deri me 1 prill 2012 në Mavrovë të 
Republikës së Maqedonisë, 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 Bujqësisë  dhe 
Zhvillimit Rural dhe Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe e Zhvillimit. 
 
 

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



 
REPUBLIKA E KOSOVËS 
Komuna e Prizrenit 
Kryetari i Komunës 
Nr. 01/06-2689 
Më 20.3.2012 

 
 
 
Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 20.3.2012 me drejtoritë 

komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Shëndetësisë, të datës 13.3.2012, rreth 
lejimit të shpalljes së tenderit për mirëmbajtje dhe renovime për të gjitha objektet 
shëndetësore për vitin 2012, dhe mori këtë: 

 
  
 

K O N  K L U Z I O N 
 
  

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Shëndetësisë, i datës 13.3.2012, rreth lejimit 
të mirëmbajtjes dhe renovimeve për të gjitha objektet shëndetësore për vitin 2012, 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. 01/06-2689 
Më 20.3.2012 

 
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 15.3.2012 rreth lejimit të mjeteve financiare për mbulimin e 
shpenzimeve  lidhur me shënimin e “Festës së Abetares”, kryetari i Komunës më 20 mars 
2012, miratoi këtë: 
 

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

 
Neni 1 

 
 Miratohet propozimi i Drejtorisë së Arsimit dhe Shkencës, i datës 15.3.2012 rreth 
lejimit të mjeteve financiare për mbulimin e shpenzimeve lidhur me shënimin e “Festës 
së Abetares”, e cila festë organizohet në rastin e 100 - vjetorit të Pavarësisë së Shqipërisë, 
kështu që për këtë qëllim lejohen mjetet financiare në shumën prej 1100 €. 

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 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, 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. 01/06-2689 
Më 20.3.2012 

 
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 15.3.2012, rreth lejimit të mjeteve financiare për mbulimin e 
shpenzimeve të udhëtimit të 14 nxënësve që udhëtojnë nga shtëpia për në shkollë dhe 
anasjelltas, kryetari i Komunës më 20 mars 2012, miratoi këtë: 
 

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

 
Neni 1 

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Arsimit dhe Shkencës, i datës 15.3.2012, rreth 
lejimit të mjeteve financiare për mbulimin e shpenzimeve të udhëtimit të 14 nxënësve (9 
nxënës të shkollave të mesme nga Krusha e Vogël, 4 nxënës nga Leskoveci dhe 1 
nxënëse nga Smaqi) që udhëtojnë nga shtëpia për në shkollë dhe anasjelltas, kështu që 
për këtë qëllim lejohen mjetet në shumën e përgjithshme prej 2800 €, përkatësisht nga 
200 € për një nxënës.  

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 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 e Zhvillimit. 

 
Neni 4 

 
Me këtë Vendim të njoftohen: Drejtoria e Arsimit dhe Shkencës, 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. 01/06-2689 
Më 20.3.2012 

 
 
 
Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 20.3.2012 me drejtoritë 

komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Gjeodezisë dhe Kadastrës, të datës 
6.3.2012, për lirim nga taksat komunale të kësaj drejtorie për Lutfije Bushatin dhe 
Begush Bajramin, dhe mori këtë: 
 
 

K O N  K L U Z I O N 
 

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Gjeodezisë dhe Kadastrës, i datës 6.3.2012, 
rreth lirimit nga pagesa e taksës komunale lidhur me bartje të pronës për Lutfije Bushatin 
dhe Begush Bajramin, kështu që obliguesit e kësaj takse lirohen nga taksa e lartcekur, e 
cila është caktuar  sipas  Rregullores për taksa dhe ngarkesa.  

Lutfije Bushatit dhe Begush Bajramit, si raste sociale, Kuvendi i Komunës ju ka 
ndarë troje ndërtimore për ndërtim të shtëpive dhe si i tillë edhe ky lirim nga pagesa e 
taksës së lartcekur, konsiderohet si participim (donacion) i Kuvendit të Komunës në 
ndërtimin e këtyre objekteve. 

 
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 Gjeodezisë dhe 
Kadastrës dhe Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe e Zhvillimit. 
 
 

Me këtë konkluzion të njoftohen Drejtoria e Gjeodezisë dhe Kadastrës, 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. 01/06-2689 
Më 20.3.2012 

 
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, për mbështetje me mjete financiare për Javorka Nedelkoviç, kryetari i Komunës 
më 20 mars 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 për mbështetje me mjete 

financiare për Javorka Nedelkoviç, me qëllim të furnizimit me gjëra ushqimore (miell), 
kështu që për këtë qëllim lejohen mjetet në shumën prej 150 €. 

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.  

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 Zyrës për 
Komunitete dhe Kthim.  

    Neni 3 
 

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

 
Neni 4 

 
Me këtë Vendim të njoftohen: Zyra për Komunitete dhe Kthim, 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. 01/06-2689 
Më 20.3.2012 
 
 

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, rreth formimit të komisionit për vërtetimin e gjendjes reale të Çerdhes “Yllka”, 
kryetari i  Komunës më 20 mars 2012, mori këtë: 
 
 
 

A K T V E N D I M 
 

 
I. Miratohet propozimi i Drejtorisë së Arsimit dhe Shkencës, rreth formimit të 

Komisionit për vërtetimin e gjendjes reale të çerdhes “Yllka”.  
II. Për anëtarë të këtij Komisioni emërohen: 1.Nexhat Çoçaj, drejtor i DKA-së, 

kryetar, 2. Besim Morina, avokat publik komunal dhe 3. Nezir Rexhepi, nga Zyra e 
Prokurimit, anëtarë. 

III. Detyrat e komisionit do të jenë: Të vërtetojë gjendjen aktuale dhe reale të 
Çerdhes “Yllka” , të analizoj zbatimin e kontratës, të hartojë raport me shkrim lidhur me 
gjendjen në këtë çerdhe dhe atë  t’ia prezantojë organeve kompetente të Komunës 

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

 
 

Për zbatimin e këtij Aktvendimi do të kujdesen Drejtoria e Arsimit dhe Shkencës 
dhe të emëruarit. 

 
 
Me këtë Aktvendim të njoftohen,  Drejtoria e Arsimit dhe Shkencës, të emëruarit,  

si  dhe Arkivi. 
 
 
 
 
 
 

Kryetari i Komunës   
                               Prof. dr. Ramadan Muja 

 
 



 
 
REPUBLIKA E KOSOVËS 
Komuna e Prizrenit 
Kryetari i Komunës 
Nr. 01/06-2689 
Më 20.3.2012 

 
 
 
Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 20.3.2012 me drejtoritë 

komunale, shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Shërbimeve Publike, dt. 19.3.2012, rreth 
lejimit të mjeteve dhe shpalljes së tenderit për shënimin e festave mjedisore, dhe mori 
këtë 

 
  
 

K O N  K L U Z I O N 
 
 
 

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Shërbimeve Publike, i datës 19.3.2012, rreth 
lejimit të mjeteve për shënimin e festave mjedisore (java ekologjike, Dita e Tokës, Dita e 
Mjedisit, etj), kështu që për këtë qëllim, lejohet shpallja e tenderit për mbledhjen e 
ofertave përkatëse.  

Për realizimin e këtij projekti lejohen mjetet prej pozicionit të subvencioneve dhe 
mallrave dhe shërbimeve.  
 
 
 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                                                                                                                                                          
 



 


