
 
REPUBLIKA E KOSOVËS 
Komuna e Prizrenit 
Kryetari i Komunës 
Nr. 01/06-2101 
Më 7.3.2012 

 
 
 
Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 7.3.2012 me drejtoritë komunale, 

shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Administratës, të datës 22.2.2012, rreth lejimit të 
shpalljes së tenderit për lyerjen dhe riparimin e disa sallave dhe zyrave të Komunës së 
Prizrenit, dhe mori këtë 

 
  
 

K O N  K L U Z I O N 
 
 

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Administratës, të datës 22.2.2012, rreth 
lejimit të lyerjes dhe riparimit të disa sallave –zyrave në objektin e administratës 
komunale, zyrave-sallave në objektin e Kuvendit të Komunës së Prizrenit, të disa zyrave 
në objektin e Drejtorisë së Financave dhe të zyrës së gjendjes civile në Lubizhdë, 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, i cili 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. 01/06-2101 
Më 7.3.2012 

 
 
 
Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 7.3.2012 me drejtoritë komunale, 

shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Administratës, të datës 27.2.2012, rreth lejimit të 
shpalljes së tenderit për furnizim me pije freskuese për nevojat e Komunës së Prizrenit, 
dhe mori këtë 

 
  
 

K O N  K L U Z I O N 
 
 
 

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Administratës, i datës 27.2.2012, rreth lejimit 
të furnizimit me pije freskuese për nevojat 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 i cili 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. 01/06-2101 
Më 7.3.2012 

 
 
 
Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 7.3.2012 me drejtoritë komunale, 

shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Administratës, të datës 27.2.2012, rreth lejimit të 
shpalljes së tenderit për furnizim me material higjienik-sanitar për nevojat e Komunës së 
Prizrenit, dhe mori këtë 

 
  
 

K O N  K L U Z I O N 
 
 
 

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Administratës, i datës 27.2.2012, rreth lejimit 
të furnizimit me material higjienik-sanitar për nevojat 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, i cili 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. 01/06-2101 
Më 7.3.2012 

 
 
 
Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 7.3.2012 me drejtoritë komunale, 

shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Administratës, të datës 27.2.2012, rreth lejimit të 
shpalljes së tenderit për furnizim me material shpenzues-tonera për nevojat e Komunës së 
Prizrenit, dhe mori këtë 

 
  
 

K O N  K L U Z I O N 
 
 
 

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Administratës, i datës 27.2.2012, rreth lejimit 
të furnizimit me material shpenzues-tonera për nevojat 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 i cili 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. 01/06-2101 
Më 7.3.2012 

 
 

Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 7.3.2012 me drejtoritë komunale, 
shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Administratës-Zyra për Çështje Gjinore, të datës 
23.2.2012, rreth lejimit të shpalljes së tenderit për botimin e gazetës “Gruaja në fokus”  të 
OJQ-së “Shtjefën Gjeçovi”, që ka për qëllim promovimin e barazisë gjinore në sferat e 
ndryshme shoqërore, dhe mori këtë 

 
  

K O N  K L U Z I O N 
 
 

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Administratës- Zyra për Çështje Gjinore, i 
datës 23.2.2012, rreth lejimit botimit të dy numrave të gazetës “Gruaja në fokus”,  e cila 
do të realizohet nga OJQ “Shtjefën Gjeçovi”, e që ka për qëllim promovimin e barazisë 
gjinore në sferat e ndryshme shoqërore, kështu që, për këtë qëllim lejohet shpallja e 
tenderit përkatës.  

Ky projekt realizohet në bashkëpunim me Zyrën për Çështje Gjinore.  
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 (Zyra për Çështje Gjinore) i cili ka 
propozuar realizimin e projektit përkatës.  

 
 
 Për zbatimin e këtij konkluzioni do të kujdesen Sektori i Prokurimit, Drejtoria e 
Administratës –Zyra për Çështje Gjinore dhe Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe e 
Zhvillimit. 
 

Me këtë konkluzion të njoftohen Sektori i Prokurimit, Drejtoria e Administratës-
Zyra për Çështje Gjinore, 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. 01/06-2101 
Më 7.3.2012 

 
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 Shërbimeve 
Publike, të datës 27.2.2012, rreth lejimit të mjeteve financiare për kompensimin e 
parcelës me nr. 922-18 ZK Nashec, kryetari i Komunës, më 7 mars 2012, miratoi këtë: 
 

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

 
Neni 1 

 
Miratohet propozimi i Drejtorisë së Shërbimeve Publike, i datës 27.2.2012, rreth 

lejimit të mjeteve financiare për kompensimin e parcelës me nr. 922-18 ZK Nashec, e cila 
është shpronësuar me qëllim të realizimit të projektit: ndërtimi i rrugës Kobaj-
Grazhdanik-Nashec-Atmaxhë, kështu që, për këtë qëllim në emër të kompensimit të 
parcelës me nr. 922-18 ZK Nashec, lejohet mjetet në shumën prej 12.270 €.   

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 
projekti: ndërtimi i rrugës Kobaj-Grazhdanik-Nashec-Atmaxhë. 

  
    Neni 3 
 

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

 
Neni 4 

 
Me këtë Vendim të njoftohen: Drejtoria e Shërbimeve Publike 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. 01/06-2101 
Më 7.3.2012 
 

Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 7.3.2012 me drejtoritë komunale, 
shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, të datës 31.1.2012, rreth 
lejimit të shpalljes së tenderit për realizimin 14 projekteve kapitale që kanë të bëjnë me 
infrastrukturën kulturore-sportive, dhe mori këtë 
 

K O N  K L U Z I O N 
 

I. Miratohet propozimi i Drejtorisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, i datës 
31.1.2012, rreth lejimit të realizimit të projekteve kapitale që kanë të bëjnë me 
infrastrukturën kulturore-sportive, kështu për këtë qëllim lejohet shpallja e tenderit për:  

1. Ndërtimin e Qendrës Kulturore-Sportive (shtëpia e kulturës) në Hoçë të 
Qytetit-faza e dytë, 

2. Hartimin e projekteve, 
3. Ndërtimin e varrezave në fshatin Korishë-faza e dytë, 
4. Ndërtimin e Qendrës kulturore-sportive në Gërnqar, 
5. Ndërtimin e Qendrës kulturore –sportive në Nebregosht, 
6. Ndërtimin e terrenit sportiv në Medvec, 
7. Ndërtimin e terrenit sportiv në Zojz, 
8. Ndërtimin e terrenit sportiv në Llokvicë, 
9. Ndërtimin e terrenit sportiv në Manastiricë, 
10. Ndërtimin e terrenit sportiv në ShFMU “Fadil Hisari”, 
11. Renovimin dhe mirëmbajtjen e objekteve ekzistuese kulturore dhe sportive, 
12. Furnizimin me rekuizita sportive për klubet sportive, 
13. Furnizimin me rekuizita për shoqëritë kulturo - artistike. 

II. Për hartimin e projektit për ndërtimin Bibliotekës së qytetit lejohet shpallja e 
konkursit;                               

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

Me këtë konkluzion të njoftohen Sektori i Prokurimit, Drejtoria e Kulturës, Rinisë 
dhe Sportit, 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. 01/06-2101 
Më 7.3.2012 

 
 
 
Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 7.3.2012 me drejtoritë komunale, 

shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, të datës 30.1.2012, rreth 
lejimit të shpalljes së tenderit për furnizim me një aparat fotokopjues dhe një aparat 
fotografik, dhe mori këtë 

 
  
 

K O N  K L U Z I O N 
 
 
 

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit, i datës 
30.1.2012, rreth lejimit të furnizimit me një aparat fotokopjues të formatit A3 me printer 
dhe skener dhe një aparat fotografik 10-12 mega pixels, kështu 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 i cili ka propozuar realizimin e 
projektit përkatës.  

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

Me këtë konkluzion të njoftohen Sektori i Prokurimit, Drejtoria e Kulturës, Rinisë 
dhe Sportit, 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. 01/06-2101 
Më 7.3.2012 

 
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 27.2.2012, rreth lejimit të mjeteve financiare për  OJQ 
“Pentagrami”, AAKV “Emin Duraku” dhe ShP e muzikës “Studio Helix”, me qëllim të 
pjesëmarrjes në Festivalin Ndërkombëtar të Fëmijëve që mbahet në Izmir të Republikës 
së Turqisë, kryetari i Komunës më 7 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 

27.2.2012, rreth lejimit të mjeteve për mbështetje financiare për OJQ “Pentagrami”, 
AAKV “Emin Duraku” dhe ShP e muzikës “Studio Helix”, me qëllim të pjesëmarrjes në 
Festivalin e 20 Ndërkombëtar të Fëmijëve që mbahet nga data 18-25 prill 2012 në Izmir 
të Republikës së Turqisë, kështu që, në emër të mbështetjes financiare për subjektet e 
lartcekura, lejohen mjetet financiare në shumën prej 1500 € 

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 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. 01/06-2101 
Më 7.3.2012 

 
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 27.2.2012, për përkrahje financiare të Shoqatës së Grave 
Turke “Zubeyde Hanim” nga Prizreni, për shënimin e 8 Marsit-Ditës së Gruas, kryetari i 
Komunës më 7 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 

27.2.2012, për përkrahje financiare të Shoqatës së Grave Turke “Zubeyde Hanim” nga 
Prizreni, për shënimin e 8 Marsit-Ditës së Gruas, kështu që për këtë qëllim dhe në emër të 
pagesës së sallës të Shtëpisë së Kulturës “Xhemajli Berisha” në Prizren, lejohen mjetet në 
shumën 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 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 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. 01/06-2101 
Më 7.3.2012 

 
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 29.2.2012, për përkrahje financiare të Klubit të karatesë 
“Drini” nga Prizreni, me qëllim të  pjesëmarrjes në turneun e karatesë që mbahet në 
Shkup të Maqedonisë, kryetari i Komunës më 7 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 

29.2.2012, për përkrahje financiare të Klubit të karatesë “Drini” nga Prizreni, me qëllim 
të  pjesëmarrjes në turneun e karatesë që mbahet në Shkup të Maqedonisë, kështu që për 
këtë qëllim lejohen mjetet në shumën 1200 €. 

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 dhe 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. 01/06-2101 
Më 7.3.2012 

 
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 28.2.2012, rreth mbështetjes financiare për realizimin e 
projektit “Orientimi në karrierë dhe këshillim në tregun e punës”, kryetari i Komunës më 
7 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 
28.2.2012, rreth mbështetjes financiare për realizimin e projektit “Orientimi në karrierë 
dhe këshillim në tregun e punës”, i cili projekt del nga “Politikat Rinore të Komunës së 
Prizrenit” të miratuara nga ana e Kuvendit të Komunës, kështu që për këtë qëllim lejohen 
mjetet në shumën prej 2880 €.  

Ky projekt do të implementohet nga OJQ “Shtok”, “KVRL”, Këshilli i nxënësve 
të shkollave të mesme dhe do të monitorohet nga Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit.  

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 mallra dhe shërbime 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. 01/06-2101 
Më 7.3.2012 
 

 
Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 7.3.2012 me drejtoritë komunale, 

shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Punës dhe Mirëqenie Sociale, i datës 29.2.2012, të 
datës 29.2.2012, rreth lejimit të udhëtimit zyrtar për në Irlandën e Veriut dhe pagesës së 
mëditjeve për Fahrije Bytyçin, drejtoreshë e DPMS-së, dhe mori këtë: 
 
 

K O N  K L U Z I O N 
 
  

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Punës dhe Mirëqenie Sociale, i datës 
29.2.2012, për lejimin e udhëtimit zyrtar dhe pagesën e mëditjeve për Fahrije Bytyçin, 
drejtoreshë e DPMS-së, me qëllim të  pjesëmarrjes në projektin “Mbështetja e UE-së për 
Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale në Kosovë”,  që do të mbahet nga data 25 
mars deri me 31 mars 2012 në Irlandën e Veriut, kështu që për këtë qëllim lejohet 
udhëtimi zyrtar dhe pagesa e mëditjeve për të lartcekurën. 

 
 
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 Mirëqenie Sociale, 
Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe e Zhvillimit, e lartcekura, si dhe Arkivi. 
 
 

Ky konkluzion hyn në fuqi që nga dita e miratimit. 
 
 
 
 

 
                                                Kryetari i Komunës   
                                                                                          Prof. dr. Ramadan Muja 
 
 
 
 
 
 



REPUBLIKA E KOSOVËS 
Komuna e Prizrenit 
Kryetari i Komunës 
Nr. 01/06-2101 
Më 7.3.2012 

 
 
 
Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 7.3.2012 me drejtoritë komunale, 

shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Shëndetësisë, të datës 2.2.2012, rreth lejimit të 
shpalljes së tenderit për blerjen e pajisjeve medicinale për nevojat e shërbimeve 
shëndetësore, dhe mori këtë 

 
  
 

K O N  K L U Z I O N 
 
 
 

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Shëndetësisë, i datës 2.2.2012, rreth lejimit të 
blerjes së pajisjeve medicinale për nevojat e shërbimeve shëndetësore të QKMF-së, 
QMF-vë dhe AMF-vë, 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 i cili 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. 01/06-2101 
Më 7.3.2012 

 
 
 
Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 7.3.2012 me drejtoritë komunale, 

shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Shëndetësisë, të datës 2.2.2012, rreth lejimit të 
shpalljes së tenderit për organizimin dhe shënimin e Ditës Ndërkombëtare të Gruas - “8 
Marsi”, për stafin e shëndetësisë primare, dhe mori këtë 

 
  
 

K O N  K L U Z I O N 
 
 
 

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Shëndetësisë, i datës 2.2.2012, rreth lejimit të 
mjeteve financiare për organizimin dhe shënimin e Ditës Ndërkombëtare të Gruas - “8 
Marsi”, për stafin e shëndetësisë primare. Kështu që, për organizimin dhe kremtimin e 
kësaj feste tradicionale lejohet shpallja e tenderit për mbledhja e ofertave përkatëse.  

Mjetet lejohen prej pozicionit të subvencioneve dhe mallrave e shërbimeve. 
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 
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. 01/06-2101 
Më 7.3.2012 

 
 
 
Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 7.3.2012 me drejtoritë komunale, 

shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Arsimit dhe Shkencës, të datës 2.2.2012, rreth lejimit 
të shpalljes së tenderit për ndërtimin e objekti të ri shkollor në Bregdri-faza e parë, dhe 
mori këtë 

 
  
 

K O N  K L U Z I O N 
 
 
 

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Arsimit dhe Shkencës, i datës 2.2.2012, rreth 
lejimit të ndërtimit të objekti të ri shkollor në Bregdri-faza e parë, 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 i cili 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. 01/06-2101 
Më 7.3.2012 

 
 
 
Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 7.3.2012 me drejtoritë komunale, 

shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Arsimit dhe Shkencës, të datës 2.2.2012, rreth lejimit 
të shpalljes së tenderit për kompletimin e sallës së takimeve në DKA me mjete të punës, 
dhe mori këtë 

 
  
 

K O N  K L U Z I O N 
 
 
 

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Arsimit dhe Shkencës, i datës 2.2.2012, rreth 
lejimit të kompletimin e sallës së takimeve në DKA me mjete të punës sipas 
specifikacionit të prezantuar, 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 i cili 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. 01/06-2101 
Më 7.3.2012 

 
 
 
Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 7.3.2012 me drejtoritë komunale, 

shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Arsimit dhe Shkencës, të datës 2.2.2012, rreth lejimit 
të shpalljes së tenderit për rregullimin e murit mbrojtës dhe rrethojës së ambientit në 
ShFMU “Mushnikova” në Gornja Sellë, dhe mori këtë 

 
  
 

K O N  K L U Z I O N 
 
 
 

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Arsimit dhe Shkencës, i datës 28.2.2012, rreth 
lejimit të rregullimit të murit mbrojtës dhe rrethojës së ambientit në ShFMU 
“Mushnikova” në Gornja Sellë, 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 i cili 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. 01/06-2101 
Më 7.3.2012 

 
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 për lejimin e nënshkrimit të memorandumit për pjesëmarrjen e nxënësve të 
shkollave të mesme në spektaklin televiziv “School stars” si dhe lejimin e mjeteve për 
pjesëmarrjen në këtë spektakël, kryetari i Komunës më 7 mars 2012, miratoi këtë:  
 

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

 
Neni 1 

Lejohet nënshkrimi i memorandumit në mes të Drejtorisë së Arsimit dhe 
Shkencës së Komunës së Prizrenit dhe NPSh Top Production Ra për pjesëmarrjen e 
nxënësve të shkollave të mesme në spektaklin televiziv “School stars” që është projekt 
garues e i organizuar nga  NPSh Top Production Ra. 

 
      Neni 2 

Për pjesëmarrjen e nxënësve të shkollave të mesme në  spektaklin e lartcekur   
lejohen e mjetet financiare në shumën prej 8000 €. 

 
Neni 3 

Shuma e lejuar, e përshkruar si në nenin 2 të këtij Vendimi, do të sigurohet nga 
buxheti i Komunës – pozicionet e subvencioneve dhe mallrave e shërbimeve dhe atë:  

a. prej pozicioneve të Drejtorisë së Arsimit dhe Shkencës  3000 € 
b. prej pozicioneve të Drejtorisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit 3000€ dhe  
c. prej pozicioneve të Zyrës për Komunitete dhe Kthim 2000 €. 
 

    Neni 4 
Për zbatimin e këtij Vendimi do të kujdesen: Drejtoria e Arsimit dhe Shkencës  

dhe Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe Zhvillimit. 
 

Neni 5 
Me këtë Vendim të njoftohen: Drejtoria e Arsimit dhe Shkencës, Drejtoria e 

Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Zyra për Komunitete dhe Kthim 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. 01/06-2101 
Më 7.3.2012 

 
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 financiare për OJQ - Forumi i rinisë boshnjake të Kosovës për 
organizimin e manifestimit të 8 Marsit-Dita ndërkombëtare e gruas, kryetari i Komunës 
më 7 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 financiare 

për organizimin e manifestimit të 8 Marsit-Dita ndërkombëtare e gruas, i cili manifestim 
organizohet nga OJQ - Forumi i rinisë boshnjake të Kosovës, ku do të marrin pjesë gratë 
nga të gjitha komunitetet e Prizrenit, kështu që për këtë qëllim lejohen mjetet në shumën 
800 €.           Neni 2 

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 3 
Shuma e lejuar, e përshkruar si në nenin 1 të këtij Vendimi, do të sigurohet nga 

buxheti i Komunës – pozicioni i subvencioneve dhe mallrave e shërbimeve i Zyrës për 
Komunitete dhe Kthim.  

    Neni 4 
Për zbatimin e këtij Vendimi do të kujdesen: Zyra për Komunitete dhe Kthim, dhe 

Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe Zhvillimit. 
 

Neni 5 
Me këtë Vendim të njoftohen:Zyra për Komunitete dhe Kthim 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. 01/06-2101 
Më 7.3.2012 
 

 
Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 7.3.2012 me drejtoritë komunale, 

shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Urbanizmit dhe Planifikimit Hapësinor, të datës 
17.1.2012, rreth lejimit të udhëtimit zyrtar për në Milano të Italisë dhe pagesës së 
mëditjeve për Sadik Paqarizin, drejtor i DUPH dhe Afërdita Mormorina, zyrtare e 
shërbimit civil të Komunës së Prizrenit, dhe mori këtë: 
 
 

K O N  K L U Z I O N 
 
  

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Urbanizmit dhe Planifikimit Hapësinor, i 
datës 17.1.2012, për lejimin e udhëtimit zyrtar dhe pagesën e mëditjeve për Sadik 
Paqarizin, drejtor i DUPH dhe Afërdita Mormorina, zyrtare e shërbimit civil të Komunës 
së Prizrenit, me qëllim të  pjesëmarrjes në konferencën “ Mbrojtja e qendrave historike të 
qyteteve urbane,  që do të mbahet nga data 18 mars deri me 23 mars 2012 në Milano të 
Italisë, 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 Urbanizmit dhe 

Planifikimit Hapësinor dhe Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe e Zhvillimit. 
 
 

Me këtë konkluzion të njoftohen Drejtoria e Urbanizmit dhe Planifikimit 
Hapësinor, Drejtoria e Financave, Ekonomisë dhe e Zhvillimit, e lartcekura, si dhe 
Arkivi. 
 
 

Ky konkluzion hyn në fuqi që nga dita e miratimit. 
 
 

 
 
                                                Kryetari i Komunës   
                                                                                          Prof. dr. Ramadan Muja 
 
 
 
 



 
 
REPUBLIKA E KOSOVËS 
Komuna e Prizrenit 
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Kryetari i Komunës, në mbledhjen e mbajtur më 7.3.2012 me drejtoritë komunale, 

shqyrtoi propozimin e Drejtorisë së Emergjencës dhe Sigurisë, të datës 6.3.2012, rreth 
lejimit të shpalljes së tenderit për furnizimin me veshmbathje (qizme) të gjata dhe të 
shkurtëra për nevojat e zjarrfikësve për vërshimet eventuale, dhe mori këtë 

 
  
 

K O N  K L U Z I O N 
 
 
 

Miratohet propozimi i Drejtorisë së Emergjencës dhe Sigurisë, i datës 6.3.2012, 
rreth lejimit të furnizimit me 10 palë veshmbathje (qizme) të gjata dhe 20 palë 
veshmbathje (qizme) të shkurtra për nevojat e zjarrfikësve për vërshimet eventuale, 
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 i cili 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                                            
 


