
 
REPUBLIKA E KOSOVËS 
Komuna e Prizrenit 
Kryetari i Komunës 
Nr. 01/06-7231 
Më 3.7.2012  

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 nr. 13/12, të datës 3.7.2012, rreth mbështetjes financiare për 
organizimin e turneut në futboll që mbahet në fshatin Reçan, kryetari i Komunës, më 3 
korrik  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. 13/2012, i 
datës 3.7.2012,  rreth mbështetjes financiare me qëllim të organizimit të turneut në futboll 
që mbahet në fshatin Reçan. Ky turne organizohet nga Këshilli Organizativ dhe OJQ 
Kosmopolit nga Reçani, kështu që për këtë qëllim lejohen mjetet në shumën prej 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  

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, 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. 01/06-7231 
Më 3.7.2012  

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 nr. 14/12, të datës 3.7.2012, rreth mbështetjes financiare për 
organizimin e turneut në futboll që mbahet në fshatin Lubizhdë, kryetari i Komunës, më 3 
korrik  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. 14/2012, i 
datës 3.7.2012,  rreth mbështetjes financiare me qëllim të organizimit të turneut në futboll 
i quajtur Lubizhda 2012 që mbahet në fshatin Lubizhdë, kështu që për këtë qëllim 
lejohen mjetet në shumën prej 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  

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, 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. 01/06-7231 
Më 3.7.2012  

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 nr. 12/2012, të datës 3.7.2012, rreth mbështetjes financiare për 
Shoqatën e Bjeshkatarëve Sharri , kryetari i Komunës, më 3 korrik  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. 12/2012, i 
datës 3.76.2012, rreth mbështetjes financiare për Shoqatën e Bjeshkatarëve Sharri , me 
qëllim të pjesëmarrjes në takimet e 14-ta tradicionale ndërkombëtare të bjeshkatarëve që 
mbahen në Rize të Republikës së Turqisë nga data 9 deri me 14 korrik 2012, kështu që në 
emër të mbulimit të shpenzimeve të transportit lejohen mjetet në shumën prej 500 .  

    Neni 2  

Shuma e lejuar, e përshkruar si në nenin 1 të këtij Vendimi, do të sigurohet nga 
buxheti i Komunës 

 

pozicioni i subvencioneve dhe i mallrave e shërbimeve i Drejtorisë 
së Kulturës, Rinisë dhe Sportit. 

Neni 3  

Për zbatimin e këtij Vendimi do të kujdesen: Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe 
Sportit dhe Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe Zhvillimit.  

Neni 4  

Me këtë Vendim të njoftohen: Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, 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. 01/06-7231 
Më 3.7.2012  

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 nr. 11/2012, të datës 3.7.2012, rreth mbështetjes financiare për 
organizimin e Festivalit të stripit dhe karikaturës, kryetari i Komunës, më 3 korrik  2012, 
miratoi këtë:  

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

Neni 1   

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Kulturës, të Rinisë dhe të Sportit nr. 11/2012, 
i datës 3.7.2012, rreth lejimit të mjeteve për mbështetje financiare të Festivalit të 8-të të 
Stripit dhe karikaturës , i cili  realizohet nga Shoqata e artistëve të Stripit dhe karikaturës 
Xhenet Comics dhe do të mbahet në Prizren,  kështu që, për këtë qëllim, lejohen mjete 

në lartësi prej 1000 .  

    Neni 2  

Shuma e lejuar, e përshkruar si në nenin 1 të këtij Vendimi, do të sigurohet nga 
buxheti i Komunës 

 

pozicioni i subvencioneve dhe i mallrave e shërbimeve i Drejtorisë 
së Kulturës, Rinisë dhe Sportit. 

Neni 3  

Për zbatimin e këtij Vendimi do të kujdesen: Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe 
Sportit dhe Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe Zhvillimit.  

Neni 4  

Me këtë Vendim të njoftohen: Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, 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. 01/06-7231 
Më 3.7.2012  

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 nr. 78/12, të datës 20.6.2012, rreth mbështetjes financiare për AAVK 
Lidhja e Prizrenit , kryetari i Komunës, më 3 korrik  2012, miratoi këtë:  

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

Neni 1   

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Kulturës, të Rinisë dhe të Sportit nr. 78/12, i 
datës 20.6.2012, rreth lejimit të mjeteve për mbështetje financiare të AAVK Lidhja e 
Prizrenit, me qëllim të pjesëmarrjen në Festivalin muzikor që mbahet nga data 7-14 
korrik 2012 në Inegylit të Republikës së Turqisë,  kështu që, lejohen mjete në lartësi prej 
2500 .   

    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, 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. 01/06-7231 
Më 3.7.2012  

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 nr. 15/2012, të datës 3.7.2012, rreth mbështetjes financiare për 
organizimin e takimeve të poezisë, të cilat organizohen nga Shoqata e shkrimtarëve turq 
Alternativ D ,  kryetari i Komunës, më 3 korrik  2012, miratoi këtë:  

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

Neni 1   

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Kulturës, të Rinisë dhe të Sportit nr. 15/2012, 
i datës 3.7.2012, rreth lejimit të mjeteve për mbështetje financiare të Takimeve të 5-ta 
tradicionale të poezisë që mbahen në Brod, i cili  organizohet nga Shoqata e shkrimtarëve 
turq Alternativ D ,  kështu që, për këtë qëllim, lejohen mjete në lartësi prej 1000 .  

    Neni 2  

Shuma e lejuar, e përshkruar si në nenin 1 të këtij Vendimi, do të sigurohet nga 
buxheti i Komunës 

 

pozicioni i subvencioneve dhe i mallrave e shërbimeve i Drejtorisë 
së Kulturës, Rinisë dhe Sportit. 

Neni 3  

Për zbatimin e këtij Vendimi do të kujdesen: Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe 
Sportit dhe Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe Zhvillimit.  

Neni 4  

Me këtë Vendim të njoftohen: Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, 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. 01/06-7231 
Më 3.7.2012  

Në bazë të nenit 13 dhe nenit 58 pika b të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale dhe të 
nenit 51 të Statutit të Komunës së Prizrenit, pas propozimit të Drejtorisë së Kulturës, 
Rinisë dhe Sportit, rreth lejimit të mjeteve për mbështetje financiare lidhur me realizimin 
e projektit 26 qershori - Dita Ndërkombëtare Kundër Substancave Narkotike-drogës ,  
kryetari i Komunës, më 3 korrik  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 mbështetje financiare lidhur me realizimin e projektit 26 qershori - Dita 
Ndërkombëtare Kundër Substancave Narkotike-drogës , kështu që për këtë qëllim 
lejohen mjetet në shumën prej  1700 .  

Ky projekt është i paraparë në Komponentën IV të Politikave Rinore.   

    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, 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. 01/06-7231 
Më 3.7.2012   

Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 3.7.2012 me drejtoritë komunale, 
shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Arsimit dhe Shkencës, të datës 3.7.2012, rreth lejimit 
të shpalljes së tenderit për ndërrimin e dritareve dhe dyerve të objektit të vjetër të 
Shkollës së Mesme Teknike Gani Çavdërbasha , dhe mori këtë     

K O N  K L U Z I O N    

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Arsimit dhe Shkencës, i datës 3.7.2012, rreth 
lejimit të ndërrimit të dritareve dhe dyerve të objektit të vjetër të Shkollës së Mesme 
Teknike Gani Çavdërbasha , kështu që për këtë qëllim lejohet shpallja e tenderit 
përkatës.     

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

Me këtë konkluzion të njoftohen Sektori i Prokurimit, Drejtoria e Arsimit dhe 
Shkencës, Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe e Zhvillimit, si  dhe Arkivi.     

Ky konkluzion hyn në fuqi që nga dita e miratimit.      

                                                                          Kryetari i Komunës 
                                                                                         Prof. dr. Ramadan Muja                                            

      



REPUBLIKA E KOSOVËS 
Komuna e Prizrenit 
Kryetari i Komunës 
Nr. 01/06-7231 
Më 3.7.2012   

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 3 
pacientëve, kryetari i Komunës më 3 korrik 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 3.7.2012, rreth lejimit të 

mjeteve për mbështetje financiare për mjekim të pacientëve; 1. Hatije Morina,  2. Albena 
Duraki dhe 3. Avdul Nushi. 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 
Për zbatimin e këtij Vendimi do të kujdesen: Drejtoria e Shëndetësisë dhe 

Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe Zhvillimit.  

Neni 4 
Me këtë Vendim të njoftohen: Drejtoria e Shëndetësisë, Drejtoria e Financave, 

Ekonomisë dhe Zhvillimit, të lartcekurit, 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. 01/06-7231 
Më 3.7.2012   

Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 3.7.2012 me drejtoritë komunale, 
shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Administratës, rreth lejimit të shpalljes së tenderit për 
ndërtimin e Zyrës së Gjendjes Civile  në fshatin Zym, dhe mori këtë     

K O N  K L U Z I O N    

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Administratës rreth lejimit të ndërtimit të 
Zyrës së Gjendjes Civile në fshatin Zym, kështu që për këtë qëllim lejohet shpallja e 
tenderit përkatës.  

.     

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

Me këtë konkluzion të njoftohen Sektori i Prokurimit, Drejtoria e Administratës, 
Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe e Zhvillimit, si  dhe Arkivi.     

Ky konkluzion hyn në fuqi që nga dita e miratimit.      

                                                                          Kryetari i Komunës 
                                                                                         Prof. dr. Ramadan Muja                                            

       



REPUBLIKA E KOSOVËS 
Komuna e Prizrenit 
Kryetari i Komunës 
Nr. 01/06-7231 
Më 3.7.2012   

Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 3.7.2012 me drejtoritë komunale, 
shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Administratës, rreth furnizimit me dy kompjuterëve 
me pajisje përcjellëse dhe për furnizim me pajisje për zyrë-inventar, për nevojat e zyrës 
së ShFD të UÇK-së dhe të Shoqatës së të burgosurve politik, dhe mori këtë     

K O N  K L U Z I O N    

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Administratës dhe lejohet furnizimi me dy 
kompjuterë me pajisje përcjellëse të përdorur dhe furnizimi me pajisje për zyrë-inventar, 
të përdorur, për nevojat e zyrës të Shoqatës së Familjeve të Dëshmorëve të UÇK-së dhe 
të Shoqatës së të burgosurve politikë.  

.     

Për zbatimin e këtij konkluzioni do të kujdesen Drejtoria e Administratës, Zyra e 
Teknologjisë Informative, Sektori Teknik dhe Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe e 
Zhvillimit.   

Me këtë konkluzion të njoftohen Drejtoria e Administratës, Zyra e Teknologjisë 
Informative, Sektori Teknik, 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. 01/06-7231 
Më 3.7.2012   

Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 3.7.2012 me drejtoritë komunale, 
shqyrtoi propozimin e Zyrës për Komunitete dhe Kthim, rreth lejimit të shpalljes së 
tenderit për furnizim me material ndërtimor për ndërtimin dhe renovimin e 5 kulmeve të 
shtëpive të familjeve në nevojë sociale dhe për furnizim me material elektrik për instalim 
të rrymës për një familje, dhe mori këtë     

K O N  K L U Z I O N    

Miratohet propozimi i Zyrës për Komunitete dhe Kthim, i datës 3.7.2012, rreth 
lejimi të furnizimit me material ndërtimor me qëllim të ndërtimit dhe renovimit të 5 
kulmeve të shtëpive të 5 familjeve që janë në nevojë sociale nga komuniteti minoritar, si 
dhe për furnizim të një familje të komunitetit serb me material elektrik për instalim të 
rrymës elektrike,  kështu që për këtë qëllim lejohet shpallja e tenderit përkatës.  

.  
Për zbatimin e këtij konkluzioni do të kujdesen Sektori i Prokurimit, Zyra për 

Komunitete dhe Kthim dhe Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe e Zhvillimit.   

Me këtë konkluzion të njoftohen Sektori i Prokurimit, Zyra për Komunitete dhe 
Kthim, 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. 01/06-7231 
Më 3.7.2012   

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 Mirëqenies 
Sociale rreth lejimit të furnizimit me kartelë mbushëse të telefonisë mobile-Vala për 
telefonin kujdestar (zyrtar) në Qendrën për Punë Sociale, kryetari i Komunës më 3 korrik 
2012, miratoi këtë:  

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

Neni 1 
Miratohet propozimi i Drejtorisë së Mirëqenies Sociale rreth lejimit të furnizimit 

me kartelë mbushëse të telefonisë mobile-Vala për telefonin kujdestar (zyrtar), i cili 
gjendet në Qendrën për Punë Sociale, ashtu që i lejohet Shërbimit të Furnizimit të 
Kuvendit të Komunës që të furnizojë me kartelë mbushëse të telefonisë mobile Vala në 
lartësi prej 5  për muaj. 

Furnizimi me kartelë mbushëse telefonike në shumën e lartcekur, lejohet që të 
bëhet prej 1 korrikut 2012 dhe do hyjë në listën e përgjithshme të përfitueseve të 
mbushjeve telefonike.  

    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 Drejtorive 
Komunale.  

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

Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe Zhvillimit.  

Neni 4 
Me këtë Vendim të njoftohen: Drejtoria e Mirëqenies Sociale, 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. 01/06-7231 
Më 3.7.2012   

Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 3.7.2012 me drejtoritë komunale, 
shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, rreth lejimit të 
shpalljes së tenderit për subvencionimin e fermerëve të Komunës së Prizrenit me farë të 
grurit, dhe mori këtë    

KONKLUZION   

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, rreth lejimit të 
mjeteve për subvencionimin e fermerëve të Komunës së Prizrenit me farë të grurit (1000 
ha), kështu që, për këtë qëllim lejohet shpallja e tenderit 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. 01/06-7231 
Më 3.7.2012   

Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 3.7.2012 me drejtoritë komunale, 
shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit, rreth lejimit të 
shpalljes së tenderit për grumbullimin e të dhënave dhe analiza e situatës për turizmin, 
dhe mori këtë    

KONKLUZION   

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Zhvillimit Ekonomik dhe Turizmit, rreth 
lejimit të grumbullimit të të dhënave dhe analiza e situatës për turizmin në Komunën e 
Prizrenit, kështu që, për këtë qëllim lejohet shpallja e tenderit përkatës.    

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

Me këtë konkluzion të njoftohen Sektori i Prokurimit, Drejtoria e Zhvillimit 
Ekonomik dhe Turizmit, 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-zyrtar 
Më 5.7.2012  

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 Komisionit profesional për 
organizimin dhe shënimin e manifestimeve të Qershorit, lidhur me lejimin e mjeteve 
financiare për pagesën e shpenzimeve të manifestimeve të festave të Qershorit për vitin 
2012, kryetari i Komunës, më 5 korrik  2012, miratoi këtë:  

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

Neni 1   

Miratohet propozimi i Komisionit profesional për organizimin dhe shënimin e 
manifestimeve të Qershorit, rreth lejimit të mjeteve financiare për pagesën e shpenzimeve 
të  manifestimeve të festave të Qershorit për vitin  2012, kështu që, për këtë qëllim, dhe 
në emër të pagesës së faturave lejohen mjete në lartësi prej 24.819,85 .  

    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 Komunës 
së Prizrenit. 

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, Drejtoria e 
Financave, Ekonomisë dhe Zhvillimit,  komisioni 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. 01/06-7231 
Më 3.7.2012  

Në bazë të nenit 13 dhe nenit 58 pika b të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale, të 
nenit 51 të Statutit të Komunës së Prizrenit dhe të Vendimit të Kuvendit të Komunës së 
Prizrenit nr. 01/011-3414 të datës 8. 3. 2012, rreth furnizimit me kartela mbushëse për 
telefona celular për anëtarët e Kuvendit, kryetari i Komunës, më 3 korrik 2012, miratoi 
këtë:  

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

Neni 1    

Miratohet Vendimi i Kuvendit të Komunës së Prizrenit nr. 01/011-3414 të datës 8. 
3. 2012, rreth furnizimit me kartela mbushëse për telefona celular për anëtarët e 
Kuvendit, ashtu që për këtë qëllim për secilin anëtar të Kuvendit duke filluar nga muaji 
mars 2012 dhe për çdo muaj në vijim do të furnizohet me 20  mbushje për muaj ndërsa 
shefat e grupeve parlamentare do të furnizohen me 30  mbushje për telefona mobil për 
muaj.   

    Neni 2  

Shuma e lejuar, e përshkruar si në nenin 1 të këtij Vendimi, do të sigurohet nga 
buxheti i Komunës. 

Neni 3  

Për zbatimin e këtij Vendimi do të kujdesen: Drejtoria e Administratës Shërbimi 
i Furnizimit dhe Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe Zhvillimit.  

Neni 4  

Me këtë Vendim të njoftohen: Drejtoria e Administratës Shërbimi i Furnizimit, 
Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe Zhvillimit, Kuvendi, 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. 01/06-7231 
Më 3.7.2012   

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 Financave, 
Ekonomisë dhe Zhvillimit rreth lejimit të furnizimit me kartelë mbushëse të telefonisë 
mobile-Vala për Hakide Rogova, menaxhere në Qendrën për Regjistrim të Bizneseve, 
kryetari i Komunës më 3 korrik 2012, miratoi këtë:  

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

Neni 1 
Miratohet propozimi i Drejtorisë së Financave, Ekonomisë dhe Zhvillimit rreth 

lejimit të furnizimit me kartelë mbushëse të telefonisë mobile-Vala për Hakide Rogova, 
menaxhere në Qendrën për Regjistrim të Bizneseve, ashtu që i lejohet Shërbimit të 
Furnizimit të Kuvendit të Komunës që të furnizojë me kartelë mbushëse të telefonisë 
mobile Vala në lartësi prej 10  për muaj. 

Furnizimi me kartelë mbushëse telefonike në shumën e lartcekur, lejohet që të 
bëhet prej 1 korrikut 2012 dhe do hyjë në listën e përgjithshme të përfitueseve të 
mbushjeve telefonike.  

    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 Drejtorive 
Komunale.  

Neni 3 
Për zbatimin e këtij Vendimi do të kujdesen: Drejtoria e Financave, Ekonomisë 

dhe Zhvillimit.  

Neni 4 
Me këtë Vendim të njoftohen: 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. 01/06-7231 
Më 3.7.2012   

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 Financave, 
Ekonomisë dhe Zhvillimit rreth lejimit të furnizimit me kartelë mbushëse të telefonisë 
mobile-Vala për Bashkim Ibrahimin, menaxher i Sektorit të Tatimit në Pronë, kryetari i 
Komunës më 3 korrik 2012, miratoi këtë:  

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

Neni 1 
Miratohet propozimi i Drejtorisë së Financave, Ekonomisë dhe Zhvillimit rreth 

lejimit të furnizimit me kartelë mbushëse të telefonisë mobile-Vala për Bashkim 
Ibrahimin, menaxher i Sektorit të Tatimit në Pronë, ashtu që i lejohet Shërbimit të 
Furnizimit të Kuvendit të Komunës që të furnizojë me kartelë mbushëse të telefonisë 
mobile Vala në lartësi prej 10  për muaj. 

Furnizimi me kartelë mbushëse telefonike në shumën e lartcekur, lejohet që të 
bëhet prej 1 korrikut 2012 dhe do hyjë në listën e përgjithshme të përfitueseve të 
mbushjeve telefonike. 

Ky vendim (plotësim ndryshim i listës së lartcekur) është marrë duke u bazuar 
në atë se koordinatori i deritashëm z. Abdullah Gjini( i cili ka qenë përfitues i mbushjeve 
telefonike) ka ndërruar jetë dhe në vend të tij është zgjedhur Bashkim Ibrahimin.   

    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 Drejtorive 
Komunale.  

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

Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe Zhvillimit.  

Neni 4 
Me këtë Vendim të njoftohen: Drejtoria e Mirëqenies Sociale, 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  
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