
 

 

 

 

PLANI VJETOR I KRYETARIT TË KOMUNËS DHE QEVERISË KOMUNALE 

 

Plani i punës së Kryetarit te Komunës shërben si dokument për punën njëvjeçare të kryetarit 

dhe të qeverisë komunale, përkatësisht prioriteteve të cilët mund të realizohen në bazë të planifikimit 

buxhetor për vitin 2019 dhe kanë për qëllim përmirësimin e cilësisë së jetesës për të gjithë qytetarët e 

Komunës së Prizrenit. 

 

Prioritetet kryesore të Kryetarit të Komunës, Mytaher Haskuka: 

SHËRBIME EFIKASE 

1. Transparencë radikale në prokurim 

2. “One Stop Shop” – Modernizim dhe digjitalizim i Qendrës për Shërbim të Qytetarëve. 

3. Zvogëlim i numrit të drejtorive. 

4. Zgjerimi i ndriçit publik në secilën lagje dhe në secilin fshat, brenda 4 viteve. 

5. Ujë për të gjitha lagjet dhe fshatrat e Komunës. 

6. Largimi i deponive illegale dhe intervenim në ujrat e zeza në Landovicë. 

7. Pastrimi i shtratit të lumenjve Drini i Bardhë dhe Lumbardhi. 

8. Renovimi i Stadiumit të Lirisë. 

9. Krijimi i Qendrës së kujdesit ditor për pensionistë dhe transport publik falas për çdo pensionist. 

10. Krijimi i punkteve për ushqim dhe veshmbathje për personat në nevojë. 

11. Përmirësimi i furnizimit me ujë për të gjitha lagjet dhe fshatrat e Komunës. 

12. Ndërtimi i kanalizimit për: Kurrillë, Arbanë, Randobravë, Piranë, Malësi të Vërrinit, Bajram Curr, 

dhe Nashec. 

 

REGJENERIM URBAN 

13. Riorganizimi i trafikut në rrethin e parë unazor dhe në Qendrën Historike. 

14. Ridizajnim i konceptit te trafikut urban me qëllim te reduktimit te shfrytëzimit të veturave, për çdo 

lagje dhe rajon te Komunës, me kosto të perballueshme. 

15. Ndërtimi i së paku 300 parkingjeve publike në unazën e brendshme të qytetit 

16. Infrastrukturë që u përshtatet personave me nevoja të vecanta. 

17. Ndalja e të gjitha ndërtimeve pa leje dhe legalizimi i objekteve pa leje. 

18. Kthimi i hapësirave publike tek qytetaret dhe lirimi i trotuareve. 



19. Krijimi i me shumë hapësirave të gjelbra dhe rekreative për secilën lagje dhe fshat. 

20. Shqyrtimi i hapësirave të reja për funksionalizmin e bibliotekës së re të qytetit. 

21. Zgjerimi i hapësirave për arkivën e qytetit. 

 

ARSIM 

22. Depolitizimi i sistemit arsimor me transparencë të plotë dhe me participim të komunitetit gjatë 

zgjedhjes së drejtorëve të shkollave. 

23. Katër çerdhe me kosto të përballueshme. 

24. Shujtë ushqimore dhe qumësht falas për nxënësit deri në klasën e 5-të. 

25. Hapja e laboratorëve të fizikës, kimisë dhe biologjisë, kabinete të muzikës, vizita sistematike 

mjekësore, inventarizimi me dollapë. 

26. Orë plotësuese per nxënes me talente të vecanta dhe orë plotësuse per nxënës që kane ngecje. 

27. Organizimi i turnireve sportive per nxënës të shkollave fillore për identifikim te talenteve dhe 

mbeshtetja e këtyre talentëve nga komuna për të vijuar ne klube sportive. 

 

BUJQËSI 

28. Themelimi i tregut lëvizës për prodhimet vendore. 

29. Rritje e subvencioneve në bujqësi dhe blegtori. 

 

TRASHËGIMI KULTURORE 

30. Funksonalizimi i ndërtesës së shkollës së parë të mesme në trojet shqiptare "Ruzhdije." 

31. Themelimi i Këshillit për "Prizrenin në UNESCO" - me synim përmbushjen e kritereve për 

aplikimin e suksesshëm. 

32. Implementimi i planit të menaxhimit për Qendrën Historike të Prizrenit. 

33. Inicimi i rregullimit të çështjes pronësore për kinemanë “Lumëbardhi”. 

34. Fasadimi i shtëpive në Qendrën Historike të Prizrenit. 

35. Sinjalizim nëpër rrugë i monumenteve të rëndësishme dhe hoteleve. 

36. Ndriçimi i objekteve të trashegimisë kulturore. 

 

TURIZËM DHE ZHVILLIM 

37. Hartimi dhe publikimi i hartave turistike dhe kalendarit turistik. 

38. Studim i fizibilitetin për potencialin turistik te Prizrenit. 

39. Brendimi i Prizrenit si vend turistik. 

40. Programi për zhvillim ekonomik: konsulencë pë investimet e Diasporës, konsulencë për zhvillimin 

e biznes planeve, për aplikimin në grante ndërkombëtare, bashkëfinancim deri 10% për grante 

ndërkombëtare, subvencionimi i pjesëmarrjes të bizneseve në panaire ndërkombëtare. 

41. Funksionalizimi i parkut të biznesit, në pronat e komunës. 

42. Hapja e Qendrës për ndërmarrësi dhe inovacion. 

 



SHËNDETËSI 

43. Riorganizimi dhe funksionalizmi i QKMF, pajisja me mjete, laboratore funksionale, dhe trajnim i 

personelit mjekësor 

44. Krijimi i shërbimit të rregullta mbobile shëndetësore - pantronazhit (së paku dy vetura). 

 

Buxheti për vitin 2019  

Në bazë të prioriteteve, Komuna e Prizrenit ka miratuar buxhetin për vitin 2019, ku përpos përfshirjes 

së projekteve për ndërtim të infrastrukturës, në buxhet janë përfshirë edhe shumë projekte zhvillimore 

që kanë për qëllim hapjen e perspektivave të reja për qytetarët e komunës si në turizëm, bujqësi, 

prodhimtari, arsim, shëndetësi dhe fusha të tjera. Gjithashtu një prej prioriteteve kryesore për vitin 2019 

është furnizimi i qytetarëve me ujë dhe kanalizimi. 

 

Planifikimi sipas Drejtorive: 

 

ADMINISTRATA: 

Administrata dhe personeli 

Digjitalizimi i shërbimeve dhe proceseve të punës 

Furnizimi me kompjutera dhe pajisje tjera për Komunën 

Inventarizimi, infografikat dhe sinjalizimi në objektet e Administratës Komunale 

Mirëmbajta dhe renovimi i objekteve te Komunës së Prizrenit 

Ndërtimi i memorialit të komandant Drinit 

Renovimi i objekteve të Administratës dhe Ndërtimi i objektit të ri të Administratës Komunale 

Riparimi, renovimi dhe mirëmbajtja e objekteve të Zyrave të Gjendjes Civile, ndërtimi i një Zyre të Gjendjes 

Civile, Zyra e Gjendjes Civile në Mushnikovë 

Rregullimi i byfes për nevojat e Administratës, rregullimi i parkingut për Komunën 

Vendosja e ashensorëve në Objektin e Administratës Komunale 

 

INSPEKCIONI 

Intervenimi në objektet që paraqesin rrezikshmëri për qytetarët 

Marrja dhe dërgimi i mostrave për analiza 

Rënimi i objekteve 

 

BUXHET DHE FINANCA 

Renovimi i sporteleve në drejtorinë për Ekonomi dhe Financa 

Shpronësimi i pronave private 

 



SHËRBIMET PUBLIKE, MBROJTJA CIVILE, EMERGJENCA 

Infrastruktura Rrugore 

Adaptimi i gropave të asfaltit dhe rrugëve lokale 

Bashkëfinancimi i projekteve të ujësjellesit me KRU "Hidroregjioni Jugor" dhe kompaninë  e ujit "Gjakova" 

Bashkëfinancimi me Ministritë , donatorët etj 

Efiqenca në ndriçimin publik ne Komunën e Prizrenit 

Furnizimi me zhavor për rrugët e paasfaltuara 

Instalimi i ndriçimit të ri publik dhe riparimi i ndriçimit ekzistues 

Intervenimi në infrastrukturë për rastet me fatkeqësi natyrore ( rrëshqitja e dheut, përmbytjet etj) dhe 

eliminimi i deponive ilegale 

Mbjellja e drunjëve dekorative në Komunën e Prizrenit 

Mirembajtja e Komplekseve Memoriale 

Mirëmbajtja e rrugëve lokale të ndërtuara me elemente betoni dhe ndërtimi i trotuareve 

Mirëmbajtja verore dhe dimërore e rrugëve në qytet dhe fshatra (fshirja dhe larja në rrugë) 

Ndërtimi i impiantit në lumin Toplluha 

Ndërtimi i infrastrukturës në Lagjen "Bajram Curri", lagjen “Arbana”, në Caparcë, Medvec, Mazrek 

Ndërtimi i infrastrukturës rrugore te "Remzi Ademi" (Tabakhane-Sheshi i Lidhjes), "De Rada "(te rrethi) –

Tabakhane,  

Ndërtimi i kanalizimit dhe rrugicave në Zhur, kanalizimit fushor në Krushë të Vogël, kanalizimit në Landovicë, 

Zym, Randobravë, ndërtimi i kanalizimit, ujësjellesit dhe rrugëve në Tusus 

Ndërtimi i kolektorit në Tupec 

Ndërtimi i miniparqeve , vendosja e ulëseve dhe ndriçimit publik 

Ndërtimi i projekteve infrastrukturore  (rrugë,kanalizime,ujësjellesa ,mure) 

Ndërtimi i rrugës Jeshkovë - Malësi e Vrrinit, Trepetnicë - Lagjja Dushi,  fshatin Lybiqevë-Rruga Unazë, Billushë -

Dragash –Zhur, Kabash-Korishë, Dobrusht-Has 

Ndërtimi i rrugës së vjetër Tusus-Hoqë e Qytetit , ndërtimi i dy urave në fshat, ndërtimi i rrugëve Baruthane-

Autostrada, Bajram Curri-Tusuz 

Ndërtimi i rrugëve lokale ne Vlashnje, Muradem, Korishë, Poslisht, Velezhë, Lubizhdë të Prizrenit, Zojz, fshatrat  

e Lumbardhit(Lubizhde, G.Lubinje, D. Lubinje, Skorobisht, Neprogosht, Jabllanicë, Lokvicë), në Lutogllavë, 

Lubizhdë Has,  

Ndërtimi i rrugëve me elemente betoni në Malësi të re 

Ndërtimi i rrugëve në Skorobishtë, i mureve mbrojtëse në Billushë -rregullimi i rrugicave, ndërtimi i rrugicave 

në fshatin Lubizhdë e Hasit 

Ndërtimi i trotuarit dhe rrugicave ne Lybiqeve 

Ndërtimi i Urës që lidh fshatrat Krushë e Vogël -Bregdri 



Pajisje te vogla brenda drejtorisë 

Rehabilitimi dhe mirëmbajtja e sistemit të kanalizimit dhe ujësjellesit në Komunën e Prizrenit 

Rehabilitimi dhe ndërtimi i rrugës "Besim Telaku", rehabilitimi i rrugëve në Petrovë dhe "Enver Hadri" 

Rehabilitimi i infrastrukturës( rrugëve, kanalizimit, ujësjellesit , ndriçimit publik etj) në lagjen “Jeni Mahallla”, 

lagjen “Tabakhane”, lagjen “Kurilla”, rrugën “Fahredin Hoti” 

Rregullimi i infrastrukturës në Kojushë, Gorozhup, Grazhdanik 

Rregullimi i përrockes në Piranë 

Rregullimi i shtratit të Lumbardhit, lumit në Landovicë, shtratit të lumit Toplluha, shtratit të Korishës 

Rregullimi i trotuarit dhe rrugicave në  Atmaxhë 

Shenjëzimi horizontal dhe vertikal 

Shtimi i kapacitetit të ujit të pijes në Komunën e Prizrenit, në Zhur, Tusus 

Shtresimi i rrugëve me asfalt ( shtresa e dytë ) 

Vendosja e rrethojave standarde 

Zgjerimi dhe rikonstruimi i rrugës Dedaj-Lubizhdë e Hasit 

Zhvillimi i projekteve kapitale me PPP 

 

Zjarrfikësit dhe Inspekcioni 

Hartimi i planeve për reagim emergjent 

Intervenimet për rastet emergjente 

Blerja e një automjeti special zjarrfikës 

Vendosja dhe mirëmbajtja e kamerave të sigurisë 

Rregullimi i infrastrukturës së strehimoreve të qytetit 

Zyra për komunitete dhe kthim 

Furnizimi me material ndërtimore për raste sociale 

 

BUJQËSIA, PYLLTARIA DHE ZHVILLIMI RURAL 

Bujqësi 

Furnizim me farë gruri, furnizimi i bletarëve me centrifuga për nxjerrjen e mjaltit, furnizimi i fermerëve me foli 

plastike, perime fushë e hapur dhe agrofoli-s, furnizimi me lopë qumështore me participim, furnizimi me 

mekanizëm bujqësor me participim 

Ndërtimi i strehimores per qentë endacak, i tregut mobil për prodhime vendore 

Ngritja e pemishteve me pemë arrore me participim, me pemë të imta me participim, ngritja e serrave me 

participim, e stallave për bagëti të imta me participim, e stallave për lopë qumështore me participim 

Pjelloria e tokës dhe rekomandimi për plehrim 



Rehabilitimi dhe riparimi i rrugëve fushore 

 

ZHVILLIMI EKONOMIK 

Turizmi  

Dizajnimi dhe shtypja e materialeve promovuese 

Implementimi i Planit të Menaxhimit për Qendrën Historike të Prizrenit 

Mirëmbajtja e rrugëve malore 

Ndërtimi i infrastrukturës në parkun ekonomik në Lubizhdë, i kullës muze në fshatin Jeshkovë, i shtigjeve të 

reja për biciklistë, i QK turke në Prizren 

Organizimi i panaireve 

Projektet e vogla brenda drejtorisë 

Punëtori (teori dhe praktike) për rikthimin e zejeve të zhdukura tradicional 

Studimi i Fizibilitetit, krijimi i strategjisë dhe brandimi i qytetit 

Shenjëzimi i monumenteve dhe objekteve me rëndësi të veçantë në Komunën e Prizrenit 

Zhvillim i turizmit Urban, turizmit kulturor, turizmit malor dhe rural 

 

KADASTRA DHE GJEODEZIA 

Shërbimet kadastrale 

Furnizim me GPS për matje katastrale dhe pjesë elektronike për gjeodezi 

Inçizime Gjeodezike 

Funksionalizimi i databazës në GIS 

 

PLANIFIKIMI URBAN DHE MJEDISI 

Fasadimi, restaurimi, konzervimi dhe revitalizimi i shtëpive të vjetra 

Hapja e rrugëve sipas planeve rregulluese 

Hartimi dhe implementimi i Planeve-rregullative-riparcializimi 

Hartimi i hartave zonale të Komunës sipas PZHK 

Hartimi i planeve rregulluese-të hollësishme sipas PZH Komunal 

Hartimi i projekteve zbatuese për nevojat e Komunës së Prizrenit 

Ndërtimi i shkallëve lëvizëse-Teleferiku 

Renovimi - rehabilitimi i objekteve te banimit kolektiv në qytetin e Prizrenit 

Trajtimi i objekteve me vlera historike-kulturore (restaurimi,konservimi,revitalizimi) duke përfshirë 

monumentet si: hamamin, xhamitë dhe shtëpitë individuale 



 

SHËNDETËSIA DHE MIRËQENIA SOCIALE 

Shërbimet e shëndetësisë primare 

Aparat për fotokopje dhe skanim 

Ashensorët dhe shkallët emergjente për QMF-të 

Autoambulanca dy copë, autoambulanca për QMF, autovetura katër për vizitat shtëpiake 

Furnizimi me inventar për zyre dhe ordinanca shëndetësore 

Hartimi i projekteve dhe mbikqyrja e punimeve 

Karrika Stomatologjike 

Lyerja e QMF-ve (objekteve shëndetesore, e mbrendshme dhe e jashtme) 

Mirëmbajtje dhe renovime të objekteve shëndetësore 

MRI (Rezonancë magnetike) 

Ndërtimi i QMF-së në Romajë, ndërtimi i QMF-së te rruga e tranzitit, ndërtimi i QMF-së së re, ndërtimi i AMF-

së në Lubizhdë të qytetit, ndërtimi i garazhave për autoambulanca në QMF-të e Komunës së Prizrenit, ndërtimi 

i qendrës së trajnimeve për KPSH 

Pajisje medicinale, pajisje stomatologjike, pajisje laboratorike, pajisje didaktike për trajnime, pajisje të tjera 

jomedicinale 

Shtimi i etazhititetit të QMF Zhur dhe ndërtimi i parkingut si aneks i objektit 

Tumor Marker, Ultrazë dy copë 

SHËRBIMET SOCIALE DHE REZIDENCIALE 

Furnizimi dhe ndërtimi i shtëpive për familjet skamnore 

Furnizimi me material për raste emergjente 

Ndërtimi i banesave Kolektive për Banim Social me bashkëfinancim, ndërtimi i QPS2, ndërtimi i shtëpisë së 

Komunitetit, ndërtimi i shtëpisë së pleqve 

Renovimi i shtëpive dhe banesave për familjet skamnore 

Rregullimi i infrastrukturës për ndertesën e katër – Petrovë 

 

KULTURË, RINI, SPORT 

Furnizimi me rekuizita 

Inventarizimi i objekteve ekzistuese 

Ndërtimi i terreneve sportive ne Medvec, ndërtimi i terrenit sportiv në Serbice të Poshtme, ndërtimi i Pishinës 

Olimpike, ndërtimi i stadiumit të Zhurit, ndërtimi i shtegut të atletikës, ndërtimi i tereneve sportive, ndërtimi i 

tereneve sportive në Piranë, ndërtimi i tribunave të stadiumit të qytetit 

Ndërtimi, mirëmbajtja dhe renovimi i terreneve sportive dhe objekteve kulturore 

Projekti politikat zhvillimore të kulturës, rinisë dhe sportit 



 

ARSIM DHE SHKENCË 

Furnizim me pajisje sportive për salla të edukatës fizike, furnizimi me inventar shkollor 

Hartimi i projekteve të ndryshme për objekte shkollore 

Instalimi i nxemjes qendrore në shkollën "Shtjefën Gjeqovi" në Zym 

Lyerja e brendshme dhe e jashtme e objekteve shkollore 

Ndërtimi i anekseve te obj.shk. "Dëshmorët e Vërrinit" në Billushë, "Dy Dëshmorët" në Sërbicë, "Hasim 

Maliqaj" në Poslishtë, "Naim Frashëri" në Vlashne, gjimnazi "Gjon Buzuku" në Zhur 

Ndërtimi i kabineteve në shkollat fillore, ndërtimi i ngrohtores për 4 objekte shkollore 

Ndërtimi i objektit të ri për çerdhe në Prizren 

Ndërtimi i objektit të ri shkollor (9 klasëshe) në Gjonaj të Hasit, ndërtimi i objektit të ri shkollor "Pllanjane" në 

Pllanjan, ndërtimi i objektit të ri shkollor (pjesa e dytë)  "Ekrem Rexha" në Gërnqar, ndërtimi i objektit të ri 

shkollor në Krushë të Vogël, ndërtimi i objektit të ri shkollor "Pjetër Mazrreku" në Mazrek 

Ndërtimi i sallave të edukatës fizike në shkollën "Dëshmorët e Zhurit" ne Zhur, në shkollën "Dëshmoret e 

Kabashit" në Korishë, në shkollën "Ekrem Rexha", në shkollën "Haziz Tolaj" në Prizren, në shkollën "Izvor" në 

Lubinje e Epërme, në shkollën "Luigj Gurakuqi" në Nashec 

Ndërtimi i objektit të ri shkollor "Bajram Curri" në Lukijë, ndërtimi i objektit të ri shkollor (faza e dytë) "Dy 

Dëshmorët" në Piranë 

Ndrrimi i kalldajave të ngrohjes qendrore në shkolla 

Punimi i kabineteve në nënkulmin e obj.shk. "Mushnkova" në Mushnikovë 

Punimi i kabineteve në objektin shkollor "Dëshmoret e Hasit" në Kabash Has 

Punimi i terenit sportiv ne shkollën "Shtjefen Gjeqovi" në Bregdri 

Renovimi I kulmit te objektit shkollor te SHFMU "Ibrahim Fehmiu" Lagjja Arbanë- Prizren 

Renovimi i nyjeve sanitare në objektet shkollore 

Renovimi i tërësishem i objektit shkollor "Heronjtë e Lumës" Shkozë, "Lekë Dukagjini" obj 2 

Renovimi i tërësishëm i sallës së edukatës fizike "Meto Bajraktari" në Reçanë,  "Mati Logoreci" në Prizren, në 

Gjimnazin "Gjon Buzuku"  

Rregullimi i oborit te shkollës "Vëllezërit Frashëri" në Planejë 

 

Ky plan i punës brenda vitit 2019 mund të ketë plotësime gjatë vitit, sipas nevojës për plotësime. 

Sidoqoftë, i njëjti në vete përmban prioritetet, objektivat dhe aktivitetet e planifikuara gjatë vitit 2019. 

 

 

 

Kryetari i Komunës së Prizrenit, 

Mytaher Haskuka  


