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DREJTORIA E PLANIFIKIMIT STRATEGJIK 

 

Raporti mujor, Tetor 2022 

 

PROJEKTET: 

 Profili PZHK-së dhe skenarët e zhvillimit  - dorëzimi i dokumentit tek drejtoritë 

dhe Komiteti Konsultativ; 

 Digjitalizimi i matjeve gjeodezike; 

 Digjitalizimi i PRRU-ve dhe PRRH-ve ( ripërpunim, kontrollim dhe evidentim i 

mangësive në raport me gjendjen ekzistuese, zbatimin e tyre dhe % e implementimit 

të tij). 

 Shqyrtimi i pozicionimit të çerdheve në lokacionet e propozuara (IP “Xixëllonjat” 

dhe IP tek Shkolla e Gjelbër). 

 Projekti ideor dhe paramasa për renovimin dhe inventarizimin e Qendrës Kryesore 

për të Shurdhërit; 

 Projekti i inventarit dhe paramasa për Shoqatën e të Pagjeturve; 

 Shqyrtimi i pozicionimit në lokacion të çerdhes tek Shkolla e Gjelbër; 

 Në Sektorin e planifikimit, gjatë muajit tetor janë trajtuar gjithsej 58 lëndë; 

 Informimi i palëve për kriteret e planeve, në ditët e caktuara me palë; 

 Analizë urbane në bllokun urban për kompleksin e ambasadave në Prishtinën e Re-

Zona Qendër;  

 Propozimlokacioni për ndërtimin e nënstacionit të zjarrfikësve në lagjen “Mati 2” 

 Propozimlokacioni për vendosjen e tregut të përkohshme të lëndëve djegëse në 

lagjen “Kodra e Trimave” (Bërnicë e Epërme); 

 Takime të rregullta me sektorët e drejtorive të tjera komunale për çështje të 

ndryshme me interes publik; 

 Përgatitja e materialit për plotësimin dhe ndryshimin e Planit rregullues “Kalabria” 

në Prishtinë; 

 Asistencë profesionale  nga lëmi i planifikimit në projektet kapitale që janë në 

koordinim me Bankën Botërore.  



  TAKIMET:   

 

 Takim në kabinetin e kryetarit, bashkë me DSHP-në, për lokacionet e shitësve 

ambulantë dhe prezantimi i dizajnit të shtandeve mobile; 

 Punëtori 2-ditore me Dutch City Bike; 

 Takim në Zoom me EU-në për dinamikën e punëve në çerdhen e Dardanisë; 

 Takim në DKA për çerdhen te Shkolla e Gjelbër; 

 Takim në MASHT për çerdhen te Shkolla e Gjelbër; 

 Takim në Drejtorinë e Administratës për diskutim rreth caktimit të lokacionit për 

nënstacionin e zjarrfikësve; 

 Takim në Drejtorinë e Kulturës për dizajnin e dekorimit të fundvitit, 2023; 

 Takim në Strehimoren për mbrojtjen e grave dhe fëmijëve të braktisur, në lidhje 

me hartimin e projektit të depos për nevoja të strehimores. 

 Takim në kabinetin në lidhje me ecurinë e punëve në parkingun nëntokësor; 

 Takim punues me Kryetarin  dhe drejtorët për dokumentin e PZHK-së; 

 Takim me nënkryetarin, Alban Zogajn, për zhvillimin ekonomik të kryeqytetit;  

 Takim me Florim Krasniqin, shef i Departamentit të Planifikimit Strategjik, rreth 

informimit të PRRU-ve dhe PRRH-ve; 

 Takim me Idriz Shalën, ekspert i çështjes së banimit; 

  Takim me Albert Aliun, Besnik Latifin dhe Flamur Gashin për lifterimin e 

licencave të GIS-së; 

 Takim me Sami Durakun për organizimin e trajnimit të radhës për zyrtarët e 

Komunës;  

 Takim me Arbër Sadikun për mundësinë e zgjidhjes së disa problemeve të 

qytetarëve në raport me PRRU te “Mati 1”; 

 Takim  me Krenar Xhaferin për rrjetin e planifikuar të rrugëve; 

 Takim me Afërdita Hasimin ( shefe në Drejtorinë e Investimeve Kapitale) për 

mundësitë e sigurimit të gjurmës së Autostradës R6-7 nga Ministria e 

Infrastrukturës; 

 Takim me Idriz Maliqin, për projektin e Unazës së qytetit. 

 Takim me Grupin Konsultativ për PZHK-në 

 

  VIZITAT NË TEREN:  

 

 Vizitë në parkingun nëntokësor; 

 Vizitë në terren, te Shoqata e të Shurdhërve, për modifikimin e projektit. 

 


