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I. HYRJE

DREJTORIA PËR PLANIFIKIM DHE URBANIZËM, NË ASPEKTIN FUNKSIONAL ËSHTË
E ORGANIZUAR NË DY SEKTORË:

1. SETORI I PLANIFIKIMIT
2. SEKTORI I URBANIZMIT

Drejtoria në përgjithësi dhe sektoret e saj në veçanti janë të obliguara të ndërmarrin hapat
dhe veprimet procedurale, konform përgjegjësive për realizimin e objektivave të parapara me
planprogramin e saj, me qëllim të inkorporimit në strategjisë dhe objektivave të Ekzekutivit,
gjithnjë duke u bazuar në obligimet që dalin nga:

 Ligjet dhe Rregulloret Komunale në fuqi

 Ligji nr. 03/L-040, për Vetëqeverisje Lokale dhe

 Statuti i Kuvendit të Komunës

HARTON PLANPROGRAMIN E PUNËS PËR VITIN 2019

II. DREJTORIA

DEKLARATA E MISIONIT:

MISIONI PARËSOR I DREJTORISË ËSHTË KRIJIMI I NJË AMBIENTI TË
SHËNDOSHË DHE FUNKSIONAL: PËR BANIM, PUNË, SPORT, REKREACION, DUKE
RESPEKTUAR RREGULLATIVËN EKZISTUESE LIGJORE.

DREJTORIA ËSHTË BARTËSE E HARTIMIT TË DETYRAVE PROJEKTUESE, SI:
PLANIT ZHVILLIMOR KOMUNAL,HARTAVE ZONALE DHE PLANEVE
RREGULLATIVE URBANE TË HOLLËSISHME.BËNË IMPLEMENTIMIN E TYRE DHE
LËSHON LEJET E NDËRTIMIT. KUJDESET PËR DOKUMENTACIONIN INVESTIVO-
TEKNIK DHE PËRPUTHSHMËRINË E TIJ ME KUSHTET E DHËNA URBANO-TEKNIKE.
LEJON SHFRYTËZIMIN E HAPËSIRAVE PUBLIKE. MBULON SFERËN BANIMIT.
BASHKËPUNIMI I NGUSHTË ME QEVERINË - MINISTRINË E MJEDISIT DHE PLANIFIKIMIT
HAPËSINOR (MMPH).
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III. STAFI I DREJTORISË

Jemi të vetëdijshëm se Buxheti i Konsoliduar i Kosovës nuk lejon mundësi për
plotësimin e vendeve të punës (shpresojmë kjo të jetë e mundur në vitin vijues - 2019), mirëpo
poashtu jemi të vetëdijshëm se pa organizimin e mirëfilltë, me personel, të sektorëve nuk mund
të arrihen rezultate të kënaqëshme.

Nevoja e veçantë është nënsektori i Banimit, i cili ende nuk ka zyrtarë të punësuar,
prandaj është e qartë, se ka shumë obligime dhe është shumë e vështirë që të arrihen të gjitha
objektivat e parashtruara po ashtu edhe Sektori i Legalizimit qw per momentin ka tw punsuar
vetem njw shef Sektori ku tash dhe tujt nevjiten njw kompletim stafi pwr sektorin nw fjalw.
Sektori i Planifikimit përkundër insistimeve për tu kompletuar me ekspert të lamisë së
Planifikimit ende funksionon me gjithësejt 4 kuadro (dy Arkitekt - 5 vjeçarë dhe dy bachelor),
gjë që është shumë pak për këtë sektor të rëndësishëm. Vështirësitë do të zbuteshin me gjetjen e
mundësive për punësimin e së paku:

Zyrtarë të Lartë për Planifikim dhe Zhvillim - inxhinierë të Arkitekturës, me aftësi të
përdorimit të aplikacioneve të GIS-it.

Zyrtarë i Lartë për Ndërtimtari - inxhinierë të Ndërtimtarisë. me aftësi të përdorimit të
aplikacioneve të GIS-it.

Me qëllim të realizimit të objektivave të parapara me planprogramin e drejtorisë dhe
detyrave shtesë të paparapara është më se e domosdoshme plotësimi i vendeve të nevojshme të
punës gjatë vitit kalendarik 2018, në rast se nuk do të gjejmë stafin e nevojshëm, na mbetet të
mbështetemi në fondin momental të stafit dhe të bëjmë shpërndarje të balancuar të punëve dhe
detyrave në mënyrë që të mos kemi ngecje të theksuara drejt realizimit të tyre.

IV. SEKTORI I PLANIFIKIMIT

DEKLARATA E MISIONIT:
ËSHTË BARTËS PËR PROCEDURAT RRETH HARTIMIT TË PLANIT ZHVILLIMOR

KOMUNAL dhe HARTAVE ZONALE, MERRET ME MONITORIMIN DHE VLERËSIMIN E
KËTYRE PLANEVE.

HARTON PROPOZIMET DHE KUSHTET E DHËNJES SË PRONËS KOMUNALE NË
SHFRYTËZIM ME INTERES TË PËRGJITHSHËM SHOQËROR,

LËSHON LEJE PËR SHFRYTËZIMIN E HAPËSIRAVE PUBLIKE, KUJDESET PËR
ZBATIMIN E LIGJEVE TË SFERËS SË PLANIFIKIMIT HAPËSINOR, SI: LIGJIT Nr 04/L-174 PËR
PLANIFIKIM HAPËSINOR (LPH), SI DHE RESPEKTIMIT TË RREGULLATIVËS EKZISTUESE
LIGJORE.

IV.1. Planifikimi dhe objektivat e përgjithshme të sektorit të planifikimit:

1.1. Edhe këtë vit do të vazhdohet me procedurat për Hartimi i Planit Zhvillimor Komunal,
sipas Ligjit të Ri për Planifikim Hapësinor.
1.2. Zgjedhja e Kompanis Konsulente për Hartimin e PZHK-së



4

1.3.      Vlersimi i Planiti zhvillimior nga grupet punuese
1.4. Pregaditjet për Hartimin e Hartave Zonale,
1.5. Lejet për shfrytezimin e siperfaqeve publike,
1.6. Trajnimet profesionale të stafit,
1.7. Bashkëpunimi edhe me tutje me UN-HABITATIN
1.8. Bashkëpunimi me zyrën regjionale dhe MMPH – në
1.9. Bashkëpunimi me institucionet ndërkombëtare,
1.10. Pregaditja dhe propozimi i lokacioneve për objekte të karakterit të përgjithshëm,
1.11. Hulumtimi i donacioneve të mundëshme dhe bashkëpunimi me donatorë.

IV. 2. Zbërthimi dhe realizimi i objektivave:

2.1. Përfundimi i hartimit të Planit Zhvillimor Komunal.
Duke u bazuar ne faktin se sipas Ligjit të Ri për Planifikim Hapësinor duhet punuar Plani
Zhvillimor Komunal dhe Planifikimin Urban.

Punë të mëdha organizative janë të planifikuara si në:
 Pjesëmarrjen e Grupeve të interesit në proces të hartimit të Planeve Hapësinore - të

cekura më lartë, OJQ-ve, shoqërisë civile, Komuniteti i Biznesit etj.

2.2. Në tremujorin e parë është planifikuar përpilimi i detyrave projektuese për këto Plane
Rregulluese, me çka do të formohet një bazë e fortë e udhëheqjes së ndërtimit dhe
rregullimit të hapësirave urbane.
Punë të mëdha organizative janë të planifikuara si në:

 Organizimin e konsulltimeve fillestare në fazat e hartimit PZHK-së, të Hartave Zonale ,
 Sensibilizimin e mediave për procesin e hartimit të PZHK-së,

IV.3. Lejet për shfrytezimin e siperfaqeve publike:

Drejtoria, gjegjësisht sektori, ballafaqohet me një numër të madh të kërkesave për lejimin
e shfrytëzimit të sipërfaqeve dhe hapsirave publike. Në aspektin e rregulativës Ligjore nuk
qëndrojmë edhe aq mirë sepse disponojmë me një Rregullore Komunale me të cilën janë të
rregulluara mënyra e dhënjes së këtyre sipërfaqeve dhe hapësirave, mirëpo është paraqit nevoja
që kjo rregullore te revidohet Rregullorja 08/2016  për vendosjen e objekteve të Përkohshme
nw Hapsiar Publike . Për shkakun se ka disa kërkesa të reja nga nevojat e qytetarëve e që nuk
jane përfshi në këtë rregullore, si dhe disa tarifa/taksa, duhet te harmonizohen, disa nga to janë të
larta e disa nga to shumë të ulta. Ky ndryshim është në procedur të bëhet.

Kërkesat e bëra deri më tani dhe ato eventuale që do të bëhen, do të shqyrtohen me
kujdes dhe kohë të duhur, ku pretendojmi që të gjitha të marrin përgjigjet konform Rregulloreve
me të cilat disponon drejtoria.
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IV.4. Trajnimet e stafit profesional:

Planifikojmë trajnimin e Planerëve në fushën e aplikimit të GIS-it (Sistemi Gjeografik
Ndërkombëtar), të mbështetur nga nivele të ndryshme: nacionale, regjionale, komunale, lokale,
etj., gjithnjë duke e angazhuar një profesionist të kësaj lëmije me një vendim të përhershëm, e në
pamundësi, alternativë do të jetë angazhimi i përkohshëm.
GIS-I poashtu shërben për interpretimin e shumanshëm të të dhënave në forma dhe formate të
ndryshme dhe racionalizon (kursen) kohën deri në 40% në raport me aplikimin e programeve
tjera.

Kërkesat tona do jenë të parashtruara me shkrim zyrtarëve të MMPH-së, Un-Habitatit
dhe Institutit për Planifikim dhe zotimit të tyre, e tëra kjo duke u bazuar në rezultatet dhe
reagimet e anketës mbi përdorimin dhe zhvillimin e Programit Softverik të GIS-it, ku do të bëhet
pregaditja e inventarit dhe raportimit i cili do të shërbej për të siguruar të gjitha informatat
relevante, të specifikojë aktivitetet dhe të ofroj rekomandime për zhvillimet e mëtutjeshme në
sistemin e informacioneve të bazuar në GIS.

IV.5. Bashkëpunimi me UN-HABITATIN:

Bashkëpunimi me UN–Habitatin, ka qenë kontinual që prej pas lufte, në forma të
ndryshme përmes angazhimit të profesionistëve në lëminë e Plani zhvillimor Komunal dhe
Hartat Zonale (PZHK), . Gjatë viteve të kaluara kemi pasur marrëveshje të bashkëpunimit, dhe
pretendojm që kjo vazhdimsi të jetë në kontinujtet.

IV.6. Bashkëpunimi me MMPH–në:

Bashkëpunimi me MMPH–në kryesisht është përqëndruar në dhënjen e raporteve të
ndryshme dhe informatave nga aspekti i situatës urbane dhe të të dhënave rreth profileve të
ndryshme të qytetit sipas nevojës që MMPH-ja i sheh të arsyeshme dhe i kërkon. Këtu duhet
veçuar Obligimet tona si Komunë me dërgimin e të gjitha Planeve Hapësinore (PZHK, Hartës
Zonale, PRR të Hollësishme Urbane, të kryera deri më tani) në formatet digjitale, si dhe nevojat
tona për ndihmesën nga MMPH për PZHK-në dhe Hartat Zonale (me punëtori dhe trajnime).

IV.7. Bashkëpunimi me institucionet ndërkombëtare:

Bashkëpunimi me këto institucione janë çështjet e përgjithshme dhe modalitetet e
zgjidhjeve për kthim të personave të zhvendosur por edhe qështje të natyrave të ndryshme.
Kryesisht në aspektin e Donacioneve si dhe trajnimeve dhe punëtorive në fusha të ndryshme.

IV.8. Përgaditja dhe propozimi lokacioneve për objekte të karakterit të përgjithshëm:

Deri në miratimin e të gjitha Planit Zhvillimor Komunal , mbetet obligim i planifikuar që
conform nevojave të parashtruara të shqyrtojmë dhe hartojmë edhe propozimin e lokacioneve
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për objektet e infrastruktures Publike: arsimore, shëndetësore, sportive, në mënyrë që pastaj sipas
anës procedurale përmes hallkave institucionale të aprovohen.

Me finalizimin e PZHK-së,  Hartave Zonale dhe Planeve Rregulluese të Hollësishme
Urbane, do të zgjerohen mundësitë për dhënien e pëlqimeve për lokacione dhe mikrolokacione
edhe për nevoja të tjera dhe ngritet efikasiteti i këtij sektori në përmbushjen e obligimeve ndaj
kërkesave të shumëta të qytetarëve (Investitorëve potencial) që do të ndikonin edhe në zbatimin e
PZHK-së.

IV.9. Hulumtimi i donacioneve të mundëshme dhe bashkëpunimi me donatorë:

Pas miratimit nga Asambleja Komunale të PZHK-së, Hartave Zonale dhe Planeve
Rregulluese të Hollësishme Urbane, si dhe aprovimit nga ana e MMPH-së, planifiojmë të
aplikojmë për donacione dhe investime të mundshme tek organizmat kombëtar dhe
ndërkombëtar që ndërlidhen me sferat e interesit të përgjithshëm të shoqërisë në fushat:
Shëndetësi, Arsim, Agrokulturë, Mbrojtje të Ambientit, Infrastrukturorë, etj. dhe t'u ofrojmi
shërbimet tona në bashkëpunim në emër të mbështetjes profesionale.

V. SEKTORI I URBANIZMIT

DEKLARATA E MISIONIT:
KUJDESET PËR IMPLEMENTIMIN E PLANEVE ZHVILLIMORE DHE PLANEVE

RREGULLUESE URBANE, LËSHIMIN E LEJEVE TË NDËRTIMIT KONFORM
RREGULLATIVAVE EKZISTUESE, KONTROLLIMIN E DOKUMENTACIONEVE INVESTIVO-
TEKNIKE, SHFRYTËZIMIN E SIPËRFAQEVE PUBLIKE NË PËRPUTHJE ME RREGULLORET
DHE REALIZIMIN E MJETEVE FINANCIARE, DUKE PARAQITUR SHTYLLËN KRYESORE TË
TË HYRAVE VETANAKE NË BUXHETIN KOMUNAL.

V.1. Planifikimi dhe objektivat gjenerale të sektorit të urbanizmit:

1.1. Bashkëpunimi dhe ndihma profesionale në hartimin e PZHK-së, Hartave Zonale.
1.2. Shqyrtimi i kërkesave dhe udhëheqja e procedurës komplete për Leje Ndërtimi,
1.3. Vazhdimi i procedurës për pajisje me leje ndërtimi për objektet e donuara nga

donatorë vendorë dhe ndërkombëtar,
1.5. Planprogrami i planifikimit të burimeve financiare.

V. 2. Zbërthimi dhe realizimi i objektivave:

2.1. Bashkëpunimi dhe ndihma profesionale në hartimin e planeve të Hollsishme Rregulluese
urbane.

Drejtoria - Sektori i Urbanizmit, disponon me pesë (6) Plane Rregulluese të Hollësishme
Urbane, të hartuara paraprakisht dhe të aprovuar nga Kuvendi Komunal. Edhe pse objektiv
permanent i drejtorisë është implementimi i tyre, në vepër ekzistojnë vështirësi dhe ngecje në
këtë drejtim. Megjithatë Drejtoria planifikon të vazhdoj me Planet tjera Rregulluese, si dhe të
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inicojë procedurat e hartimit të PZHK-së dhe Hartave Zonale edhe përkundër aktiviteteve të
shumta që na presin, planifikojmi të japim kontributin maksimal nga sektori ynë në fazën e
hartimit dhe kompletimit të tyre.

2.2. Shqyrtimi i kërkesave dhe udhëheqja e procedurës komplete për Leje Ndërtimi:

Edhe përkundër aktiviteteve të shumta të cilat na presin këtë vit, si rreth nxjerrjes së
PZHK-së, Harta Zonale dhe Planeve Rregulluese të Hollësishme Urbane, sektori planifikon
dhënjen e një numri të konsideruar të lejeve ndërtimore në varësi nga numri i kërkesave të
parashtruara nga palët e interesuara. Dhënja e lejeve ndërtimore nënkupton udhëheqjen dhe
kompletimin e dokumentacionit të nevojshëm sipas procedurave ligjore në fuçi, si:

- Situacioni i terrenit, Protokoli i Rregullimit (atje ku nuk kemi PRRU), kontratat e
nevojshme për rregullimin e tokës ndërtimore dhe aktvendimet e lejeve të ndërtimit. Të gjitha
këto duke i plotësuar paraprakisht të gjitha kushtet qe kërkohen me ligjet e mëhershme dhe ato
më të rejat.

2.3. Vazhdimi i procedures për pajisje me leje ndërtimi dhe shërbime tjera për objektet me
donacion nga donatorë vendorë dhe ndërkombëtar si dhe bashkëfinancimi:

Edhe këtë vit presim Investime nga Qeveria dhe ministritë e saj:
MASHT-së, në objektet Arsimore - si parashkollore, shkolla fillore, të mesme , të Larta (objekti
në vazhdim i Universitetit "Isa Boletini"), shkollës së muzikës, etj.

- MKRS në bashkëpunim më Drejtorinë për Planifikim dhe Urbanizëm do të
bashkpunojë në të gjitha procedurat për Leje Ndërtimore dhe për objektet të cilat i
financon MKRS.

VI. SEKTORI I LEGALIZIMIT

Trajtimi i Ndërtimeve Pa Leje – Legalizimet:
Gjatë këtij viti krahas me nxjerrjen e planeve Hapësinore Urbane, do të krijohen kondita

edhe më të favorshme me fuqizimin e “Ligjit për trajtimin e objekteve pa leje ndërtimi”.
Fillimisht është krijuar:

Lista e Ndërtimeve Pa Leje – me 8,103 Ndërtime Pa Leje, të evidentuara, aplikuesi duhet
të verifikoj nëse ndërtimi i tyre është regjistruar dhe të informojë Ministrinë për ndonjë gabim
ose lëshim eventual,

16 shtator 2015, fillimi i aplikimit për legalizim,
16 mars 2016, fundi i aplikimit për legalizim,
5 shkurt 2016, data në të cilën ligji pushon të jetë në fuqi.

Ligji nr 06/L-024 për trajtimin e objekteve pa leje ndërtimi” ka hyrë në fuqi ndërsa sipas këtij
ligji në një afat kohor prej gjashtë muajsh Ministria e MMPH-së është e obliguar që të hartoj
Udhëzimet Administrative me të cilat definohet forma dhe procedura  e legazimit të objekteve pa
leje .
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VII. SEKTORI I BANIMIT

DEKLARATA E MISIONIT:

KRIJON DHE MIRËMBANË DATABAZËN NË SFERËN E BANIMIT, KUJDESET PËR BANESAT
DHE HAPËSIRAT AFARISTE PRONË KOMUNALE PËRMES RREGULLIMIT TË KONTRATAVE
PËR SHFRYTËZIMIN E TYRE DHE HARTON PLANPROGRAME DHE PROJEKTE
PARALLOGARITARE PËR MIRËMBAJTJEN OBJEKTEVE SHUMËBANESORE.

Deri më tani kemi pasur ngecje për shkak të mos formimit të sektorit për banim. Duhet
theksuar faktin se formimi i Sektorit për banim pranë Drejtorisë për Planifikim dhe Urbanizëm,
jo vetëm që është i domosdoshëm, por është edhe veprim obligativ që rrjedh si detyrë nga
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH) dhe është e paraparë me Ligjin Nr.
03/L-164 "Për financimin e programeve të veçanta të banimit" i derivuar edhe nga Udhëzimet
Administrative për zbatimin e këtij Ligji.

Formimi i Sektorit për Banim gjithashtu kërkon edhe angazhime të stafit punues ku është
e domosdoshëm që të rekrutohen së paku 1 zyrtarë.

Deri më tani, hapi i parë është bërë në vitin 2015, me nxerrjen e vendimit nga Kryetari i
Komunës për "Hartimi i Planit 3-vjeçar për banim" (Strategjisë), si dhe vendimi për formimin i
komisionit për hartimin e planit, i cili i paraprinë formimit të këtij Sektori.

Pastaj ky Planë është Miratuar nga Kuvendi në Mars të vitit 2016, dhe më pas të
implementohet nga DPU dhe Sektori për Banim.

Në pamundësi për të funksionuar si sektor i veçantë, për shkak të vendeve të paplotësuara
të punës, funksionon si pjesë nënsektoriale.

Përmes këtij sektori parashihet dhe është ligjerishtë I obliguar që të formohen këshillat e
banimit në objektet shumëbanesore.
VI.1. Planifikimi dhe objektivat gjenerale të nënsektorit të banimit:

1.1. Bashkëpunimi dhe ndihma profesionale në implementimin e PZHK–së, Hartës Zonale
dhe PRRHU,

1.2. Bashkëpunimi dhe ndihma profesionale në hartimin dhe implementimin e Planeve
Rregulluese të Hollësishme Urbane dhe Hartave Zonale,
1.3. Formimi dhe mirëmbajtja e rrexhistrit të banesave prone komunale,
1.4. Krijimi dhe menaxhimi i politikave të qerasë për banesa, lokale dhe tokë ndërtimore
(prona komunale),
1.5. Krijimi i arkivit për Ndërtesa banesa kolektive të banimit.

VI.2. Zbërthimi dhe realizimi i objektivave:

2.1. Bashkëpunimi dhe ndihma profesionale në implementimin e PZHK–së, Hartës Zonale
dhe PRRHU. Duke u bazuar ne faktin se në kuadër të këtij sektori kemi dy Planer të çertifikuar
kemi planifikuar të zhvillojmë aktivitetet dhe detyrat e parashtruara rreth implementimin e Planit
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Zhvillimor Komunal, Hartës Zonale si dhe për të kontribuar maksimalisht në realizimin e tyre
dhe të Hartave Zonale - si detyrë parësore e Drejtorisë.
2.2. Bashkëpunimi dhe ndihma profesionale në hartimin dhe implementimin e planeve
rregulluese të Hollësishme Urbane dhe Hartave Zonale. Planifikojmë të japim kontributin
maksimal nga sektori ynë në fazën e hartimit dhe kompletimit të tyre.
2.3. Formimi dhe mirëmbajtja e regjistrit të banesave pronë komunale. Pasi sektori i banimit
nuk funksionon në masën e planifikuar por vetëm pjesërisht me një të punësuar kemi planifikuar
të inicojmë disa prej aktiviteteve të mundshme si bie fjala: angazhimi i një kompanije
profesionale për të bërë vlerësimin në aspektin e stabilitetit të të gjitha objekteve të banimit
kolektiv që kanë kulme të rrafshta me qëllim që në rend të parë të eliminohen dëmtimet dhe
rrjedhjet e ujit me vendosjen e kulmeve të pjerrta, dhe aty ku lejohet në aspektin e stabilitetit të
bëhen banesa në nënkulme.
Realizimi i këtijë objektivi do të bëhej me koncesion duke përzgjedhë me konkurs ndonjë
kompani profesionale.
Ngjyrimi dhe sanimi i fasadave të dëmtuara të objekteve të banimit kolektiv.
Formimi dhe mirëmbajtja e regjistrit të banesave në pronësi komunale me çka do të arrinim të
krijonim material për azhurim, mirëmbajtje dhe arkiv.
2.4. Krijimi dhe menaxhimi i politikave të qerasë për banesa, lokale dhe toka ndërtimore.
Gjatë pjesës së parë të vitit do të inicojmë procedurat rreth krijimit dhe menaxhimit të politikave
të qerasë për banesa dhe lokale të cilat janë në pronësi të Komunës si projekt i cili kërkon
mbështetje dhe ndihmë edhe nga drejtoritë tjera përkatëse.
2.5. Krijimi i arkivit të banimit për ndërtesat shumëbanesore. Është projekt ambicioz dhe
voluminoz në të cilin planifikojmë të fillojmë por në rast se nuk ndodhin plotësime të vendeve të
punës me një ose dy të punësuar nuk do të arrijmë të përmbushim asgjë nga ky objektiv.

VIII. AKTIVITETE NDËRSEKTORIALE

VII.1. Mbikëqyrjet profesionale, pranimet teknike dhe komisionet
Aktivitetet ndërsektoriale është emëruesi i përbashkët për të gjitha detyrat dhe aktivitetet

të cilat kërkohen të ndërmirren në bazueshmëri profesionale të stafit të drejtorisë pavarësisht
sistemimit të tyre në sektorët përkatës. Këto aktivitete dhe detyra janë të karakterit professional
në cilësi të mbikëqyrjeve të ekzekutimit të punimeve për objektet, investitor i së cilës është
Kuvendi komunal, apo është donacion, në cilësi të hartuesve të elaborateve për pranime teknike
të objekteve të ekzekutuara dhe në cilësi të anëtarëve të mundshëm në komisione përkatëse.
1.2. Bashkëpunimi me institucione:
Komform kërkesave të qytetarëve apo subjekteve planifikojmë bashkëpunimin me organizatat
siq janë: KEDS-i, PTK-ja, Kompania e Ujësjellësit, Kompania për mirëmbajtje të qytetit
“UNITETI” etj.
1.3. Shqyrtimi i kërkesave të palëve.

Komform kërkesave të qytetarëve apo subjekteve planifikojmë ngritjen e efikasitetit të
shqyrtimit të tyre dhe prgaditjen e përgjigjeve meritore sipas rregullativës ligjore.
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PËRFUNDIMI

Krijimi i kushteve për një ambient të shëndoshë për banim, punë, sport, rekreacion dhe
ruajtjen e menagjimin e objekteve Komunale, është misioni parësor i Drejtorisë për Planifikim
dhe Urbanizëm, i cili mund të sendërtohet shumë më lehtë dhe më shpejtë me angazhimin e të
gjithë akterëve relevant në të gjitha fazat e planifikimit, përmes gjetjes së strategjisë për veprim
të tyre!

Planprogrami i ofruar është mjaft ambicioz dhe mund të realizohet me përkushtim, në rast
se nuk hasë në vështirësi të mëdha. Kjo, sepse pikësynim është realizimi i tij, si mision parësor.

Përpunoj Drejtori i Drejtorisë

_______________ _________________
Lirije Muja ecc.dipl Besnik Beka


