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PROJEKTET: 

 
 Profili PZHK-së dhe skenarët e zhvillimit  - shqyrtimi dhe integrimi i komenteve nga  

Drejtorët dhe Komiteti Konsultativ ; 

 Vazhdimi i pjesës së planifikimit në dokumentin e PZHK-së;  

 Digjitalizimi i PRRU-ve dhe PRRH-ve ( ripërpunim, kontrollim dhe evidentimi i mangësive 

në raport me gjendjen ekzistuese, zbatimin e tyre dhe perqindjen e implementimit të 

tij), 

 Digjitalizimi i rrjetit të kolektorëve; 

 Digjitalizimi i rrjetit të autobusëve; 

 Digjitalizimi i vazhdimit të autostrades (në fillim të procesit); 

 Analizë urbane në bllokun urban, për Kompleksin e Ambasadave në Prishtinën e Re-zona 

Qendër; 

 Propozim lokacioni për ndërtimin e nënstacionit të Zjarrëfikësve në lagjen Mati 2; 

 Verifikim/pajisja me inventor, për Shoqatën e të Pagjeturve; 

 Finalizim i paramasës dhe parallogarisë, për Shoqatën e të Shurdhëve; 

 Dorëzimi i paramases për renovim, për Shoqatën e të Shurdhëve. 

 

 

 

AKTIVITETET: 
 

 Gjatë muajit nëntor në sektorin e planifikimit jane trajtuar gjithsej 44 lëndë; 



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

 Dizajnim i dekorimit për festat e fudvitit; 

 Koordinim me Drejtorinë e Administates për projektin e zyrës së medieve; 

 Koordinim me Drejtorinë e Sporteve dhe DIKMK në lidhje me punimet e renovimit të 

amfiteatrit në Gërmi. 

 

TAKIMET: 

 
 Takim punues me kryetarin, Perparim Rama  dhe drejtorët, për dokumentin e PZHK-së; 

 Takim me Edona Dërgutin ,diskutim për asetet e trashëgimisë  kulturore në dokumentin 

e  PZHK-së; 

  Takim me Idriz Shalën, ekspert për çeshtje të banimit- diskutim në lidhje me komentet 

për pjesën e banimit në dokumentin e PZHK-së, 

 Takim me Donika Çetten, drejtore e Drejtorisë së Parqeve-diskutim për asetet e 

hapësirave rekreative dhe parqeve; 

 Takim me Besnik Latifin, diskutim për procesin e instalimit të licencave të GIS software; 

 Takim me Sami Durakun, për organizimin e trajnimit të rradhës për zyrtarët e komunës 

për pjesën e GIS;  

 Takim me Arber Sadikun, drejtor I Urbanizmit -  diskutim për vendbanimet rurale, rrjetin 

e infrastrukturës teknike; 

 Takim me Krenar Xhaferin, drejtor në Drejtorinë e Investimeve Kapitale - diskutim për 

rrjetin rrugor të planifikuar ; 

 Takim me Aferdita Hasimin, shefe në Drejtorinë e Investimeve Kapitale dhe Donat 

Lushakun, drejtor i Drejtorisë së Kadastrit, për mundësinë e sigurimit të gjurmës nga 

Ministria e Infrastrukturës, për Autostradën R6-7; 

 Takim me Ramë Qupeva ,për marrjen e file-ve të autostradës që atakon komunën tone; 

 Takim koordinues me Drejtorinë e Administratës, për caktimin e lokacioneve për: 1) 

Arkivën ndërkomunale,2)ndërtimin e ndërtesave të Bashkësive lokale (Mati1, Lagjja 

Qendresa dhe Veternik); 

 Takime të rregullta me sektorët e drejtorive të tjera komunale për çeshtje të ndryshme 

me interes publik; 

 Takim me “Shoqata e gruas”; 

 Takim në Kabinet me Drejtorinë e Kulturës për dekorimet e fundvitit; 

 Takim me DSHP dhe DK, për zhvillimet e komunikacionit në rr. Xhorxh Bushi, gjatë 

festave të fundvitit; 

 Takim me DU, për sallën e Sporteve me dorë; 

 Takim për verifikim të inventarit për Objektin e Autizmit; 

 Takim me DA, për lokacionet e reja për nënstacion të zjarrëfikësve; 



 Takim me QPS, për dizajnimin e dhomave të kontaktit; 

 Takim me Drejtorinë e Kulturës, për koordinim për festat e fundvitit. 

 

      VIZITAT NË TEREN: 

 
 Vizitë në terren – verifikimi i instalimeve të ujësjellësit, kanalizimit dhe shtresave të 

dyshemesë te “Shoqata e të Shurdhërve”; 

 Vizitë për ecurinë e punëve në çerdhen në Dardani; 

 Vizitë te “Strehimorja e qenve”; 

 Vizitë te Parkingu nëntokësor; 

 Vizitë në qendër (shesh)për dekorim të qytetit; 

 Vizitë në Gërmi, fillimi i punimeve në amfiteatër; 

 Vizitë në rr. “Xhorxh Bush” ,për koordinim me Parking Center 038 & DIKMK; 

 Vizitë te Pallati i Rinisë,caktimi i lokacionit për vendosjen e “Info point”; 

 Mbikqyrja e sanimit të shtëpizave nga NPB. 

 

 

 

  
   

 

 

 

 

 

 

 


