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1.HAPJA E RRUGËVE SIPAS PLANEVE RREGULLUESE

Me këtë projekt synohet të plotësohen nevojat e ardhshme të zonave të 
banimit në zonën e ?Dardania II? si dhe zonave të zhvillimit të bizneseve ?Zona e 
Industrisë së Lehtë? të qytetit të Prizrenit. Me qëllim që t?u mundësohet banorëve një 
vend për banim duke i plotësuar të gjitha kushtet bashkëkohore për zonat e banimit 
individual si dhe për investitorët do t 'ju mundësohet investim të sigurt i cili do i 
plotëson nevojat për planifikimin dhe zhvillimin e biznesit.

Në zonën e ?Dardania II? -

Hapja, zgjerimi dhe rehabilit imi i rrugëve 4430 m et ra gjatësi ose mesatarisht            
53160 m ² rrugë, të gjitha këto rrugë janë të shtruara me zhavorr.

Rrugët  t e ?Zona Indust r ia e Leht ë?- 

Hapja e rrugëve të reja janë 3800 metra gjatësi rrugë ose 45600 m² dhe rreth 800 
metra janë zgjerim dhe rehabilit im ose 9600 m². Rrugët e hapura dhe të shtruara me 
zhavorr janë rreth 3400 metra kurse rreth 1200 metra janë vetëm të hapura pa 
zhavorr në ndërkohë sipas marrëveshjes me ju do të bëjmë edhe shtrimin me 
zhavorr.

Si shtesë rruga e zgjeruar dhe e shtruar me zhavorr në fshatin Vlashnje me gjatësi 
400 m et ra dhe rruga matanë transitit të vjetër te zona e planifikuar për zonë 
industrial kemi gjatësinë 600 m et ra dhe gjerësinë 8 m et ra, edhe kjo rruge është e 
hapur dhe e shtruar me zhavorr.

Në total: 9200 m  gjatësi dhe 115.160 m 2 sipërfaqe rrugë të hapura dhe të 

rehabilituar.
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2.RIPARCIALIZIMI I PLANIT TË HOLLËSISHËM RREGULLUES 

URBAN PËR SHPALLJEN E ZONËS SË VEQANTË PËR INDUSTRI 

TË LEHTË - PARKU PËR INDUSTRI TË LEHTË

PËRSHKRIMI

Me këtë projekt tek Parku i Biznesit synohet të plotësohen nevojat e ardhshme të 

qytetit të Prizrenit me rrethinë me qëllim që t?u mundësoj investitorëve dhe 

donatorëve (atyre të jashtëm dhe atyre vendor) një vend për investim të sigurt i cili 

do i plotëson nevojat për planifikimin dhe zhvillimin e biznesit si për nga ana e 

standardeve po ashtu edhe kushteve që do të ofrojë ky Park i Biznesit.

Parku i Biznesit është i paraparë për zhvillimin e Industrisë së lehtë dhe atë 

kryesisht për kompanitë/bizneset e mesme dhe të vogla. Sipërfaqja e cila po 

trajtohet përfshinë sipërfaqe prej 80.44 ha. Deri me tani në këtë drejtim janë bërë 

matjet gjeodezike dhe janë hartuar 4 versione të ndryshme për riparcializim.

Shuma e projektit: 23.998,00 euro
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3.INCIZIMI I GJENDJES FAKTIKE NË LOKACIONIN NË KUADËR 

TË PLANIT RREGULLUES DARDANIA 2 NË PRIZREN

PËRSHKRIMI

Ky projekt është iniciuar nga Komuna e Prizrenit respektivisht nga Drejtoria e 

Urbanizmit dhe Planifikimit Hapësinor në mënyrë që të krijohen kushte për 

kryerjen e parcializimit sipas Planit Rregullativ ?Dardania 2? si dhe për 

implementimin e këtij plani hapjen e rrugëve (zona kadastrale Lubizhde dhe 

Gërnqar), ky projekt do të jetë një pasqyre reale të zonës e cila do të integrohet në 

Hartën Zonale. 

Duke pasur parasysh që Plani Rregullativ është hartuar në vitin 2006 dhe pa 

identifikimin e gjendjes faktike 2020 (ndryshimet që kanë ndodhur si hapja e 

rrugëve nga pronaret dhe ndërtimet e egra) nuk mund të merren hapa për hapje 

të rrugëve dhe parcializim.

Sipërfaqja që është trajtuar në këtë projekt përfshinë sipërfaqe prej afërsisht  

83ha.

Shuma e projektit: 18.000,00 euro
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4.HARTIMI I PROJEKTEVE PËR NEVOJAT E DREJTORIVE NË 

KOMUNËN E PRIZRENIT

PËRSHKRIMI:

Në këto vite me qëllim të koordinimit të projekteve, fillimin e procesit të tenderimit 

me para masat, me kompletimin e dokumentacionit për tu pajisur me leje 

ndërtimore ky projekt u është besuar DUPH. Kërkesat lindin nga Drejtorit pran 

Komunës, komunikimi dhe pagesa e shërbimit nga DUPH. 

Me kërkesë së drejtorive janë hartuar gjithsej 37 projek t e.

Rrugët :

1.Rruga në fshatin Sërbicë

2.Devijimi i rrugës tek sheshi-Komandant Drini

3.Hartimi i projektit rruge ?Mehmet Hasi?

4.Projektimi i rrugëve dhe trotuareve në fshatin Randobrave

5.Hartimi i projektit ? Rrugëve në fshatin Landovicë

6.Rrugët në fshatin Krajk

7.Rrugët në fshatin Hoqe e Qytetit

8.Rrugët në fshatin Korishë

9.Rrugët në fshatin Lubizhdë të Hasit
Kanalizim i :

1.Rruga Rexhep Karaqi ?kanalizim, ujësjellës kanalizim atmosferik

2.Kanalizim fekale Sërbicë e Epërme
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Sinjalizim i:

1.Sinjalizimi i monumenteve Historike në Komunën e Prizrenit

Shkollat :

2.Shkolla ne fshatin Gjonaj, Has

3.Shkolla fillore ne Serbicë të Poshtme

4.Shkolla në fshatin Poslishtë

5.Shkolla-aneks në fshatin Vlashnje

6.Projekti për Shkolle-Qëndrim Ditor

7.Projektit Laboratorët në Gjimnaz

Shëndet ësia:

1.QMF në lagjen Arbanë

2.Incizimi dhe projekti zbatues për QKMF-Prizren

3.Incizimi dhe projekti zbatues të garazheve të QMF-së

4.Projekti zbatues për QMF në fshatin Gjonaj
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Projek t et :

1.Terasat e gjelbërta në Komunën e Prizrenit

2.Incizimi dhe projekti i enterierit për Ndërtesën e Kryetarit, Prizren

Drejt or ia e Tur izm it :

1.Muzeu në Landovicë

2.Incizimi dhe projekti zbatues për Muzeun Etnologjik

3.Incizimi dhe projekti zbatues për parkun ne fshatin Jabllanice

4.Incizimi dhe projekti zbatues për Auto Kampin

Adm inist rat a:

1.Projekti zbatues ?Zyrja e Gjendjes Civile Mushnikovë

2.Projekti zbatues ?Zyrja e Gjendjes Civile Reçanë

3.Incizimi dhe projekti zbatues për renovimin e kulmeve

4.Incizimi dhe projekti zbatues për tregun mobil

Shuma e planifikuar për vitin 2020: 80.000,00 euro
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5.REALIZIMI I PUNIMEVE NË SHTËPINË E FAMILJES 

KA JMAKQIU, NË KUADËR PROJEKTIT ?FASADIMI 

KONSERVIMI DHE REVITALIZIMI I SHTËPIVE ME VLERË 

PËRSHKRIMI

Punimet kane filluar më datë 30.01.2020 për shkak të kushteve atmosferike. Punimet 
janë zhvilluar në tre objekte brenda kompleksit:

-Shtëpia Kryesore, pronar, Nysret Kaymakçi

-Shtëpia anësore, pronar, Eroll Kaymaçi

-Aneksi, pronare, Teuta Kajmakçiu

1.Në fillim me datën e lartcekur kanë filluar punimet në objektin-Shtëpia e 
familjes Kajmakqiu (aneks).

Punimet e kryera:

-Largimin e tjegullave

-Demolimin e elementeve të konstruksionit të kulmit dhe

-Pastrimi i hapësirës së tavanit nga mbeturinat e gjetura.

-Demolimi i të gjitha elementeve të kulmit, pra i tërë kulmi i vjetër zëvendësuar me të 
gjitha elementet e reja së bashku me dy oxhaqe të veshura me llamarinë .

-Suvatimi i mureve të fasadës në të katër anët e saj si dhe

-Vendosja e tjegullave tradicionale mbi murrin e oborrit krah rrugës.

-Janë vendosur ulluqet vertikale dhe horizontale.

Punimet në aneks ndërtesë janë të përfunduara me dt.07.02.2020



Me 20.08.2020 kanë filluar punimet:

-Demolimi i kulmit me të gjitha elementet përcjellëse dhe transport i tyre deri në 

deponim.

-Me insistimin e Organit mbikëqyrës, për shkak të sigurisë së punëtoreve dhe 

respektimit të pozicioneve të punimeve përgatitorë, ka urdhëruar OE të bëj 

vendosjen e skelave përreth objektit. Sipas kontratës janë të paraparë të trajtohen 

elementet e kalbura të kulmit ndërsa në teren është bërë ndërrimi i tërë kulmit.

Pas përfundimit të punimeve në kulme organi mbikëqyrës ka ri-hartuar Planin 

Dinamik me qëllim të përfundimit të punimeve sipas afatit kohor të përcaktuar në 

kontratë.

Për mos përmbylljen e punimeve dhe me mos respektimin e planit dinamik OM ka 

dhënë vërejtje me shkrim: Vërejtjen e parë me dt.09.09.2020 dhe të dytën me 

dt29.09.2020

Punimet vazhduan me:

-Suvatimin e Jashtëm.

-Ekzistojnë disa pozicione për riparimin e dritareve. Dritaret kanë qenë të dëmtuara 
andaj ne si Organ mbikëqyrës, Menaxheri i projektit dhe Operatori Ekonomik u 
dakorduam qe të demolohen dritaret ekzistuese dhe të zëvendësohen me dritare të 
reja me dimensione dhe pamje të njëjtë,

-Hekurat e dritareve janë pastruar prej korrozionit dhe janë lyer me ngjyrë adekuate,

-Trajtimi i mureve të brendshme të objektit është bërë sipas pozicioneve të parapara,

-Fasadimi i objektit është bërë ne tre anët në përjashtim të fasadës lindore,

-Ulluqet vertikale dhe horizontale janë vendosur pas kryerjes së fasadës,

-Është suv atos muri i oborrit.

Pas pranimit të kërkesës për Pranim Teknik me nr. të lëndës 04-353/01-116121 të 

punimeve të kryera për mos respektimin e afatit kohor, neglizhencës, mos kryerje e 

disa pozicioneve (përkundër takimeve vërejtjeve gojore dhe konsultimeve të shumta) 

parapara sipas kontratës OE ka dhënë Vërejtjen e tretë.



Si përmbledhje:

-Rreth 1140 m2 trajtim I mureve brendshme dhe të jashtme me të gjitha shtresa

-Ndërtimi i kulmeve Brenda kompleksit me sipërfaqe prej 355 m2, ku janë 
realizuara:

Demolimi dhe largimi i gjitha mahive si dhe elementeve tjera konstruktive të kulmit 
që janë të kalbura ose të dëmtuar dhe deponimi I tyre në deponin të K.K të 
Prizrenit

- Vendosja e dërrasave në të gjithë sipërfaqen e kulmit
- Vendosja e folisë difuzive mbi shtresën e dërrasave si material hidroizolues
- Vendosja e listelave vertikale
- Vendosja e listelave horizontal
- Vendasja e tjegullave

-Demolimi i dritareve të vjetra dhe zëvendësimi i tyre me ato të reja me dimensione 
dhe strukturë të njëjtë

-Rehabilit imi I patosin në përdhese me të gjitha shtresat rreth 100 m2

Shuma e planifikuar në projekt: 28,600 euro
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6. REHABILITIMI DHE MIRËMBA JTJA E OBJEKTEVE TË 

BANIMIT KOLEKTIV

PËRSHKRIMI:

Punime janë zhvilluara në disa lagje në banesat kolektive të cilat janë ndërtuar nga 

vitet 1960. Përshkrimi i punimeve sipas para masës dhe përllogarisë:

- Punimet Përgatitore
- Punimet Demoluese
- Punimet Latuese
- Punime të llamarinës dhe të olluqeve
- Punimet e mbulesës, izolimet, oxhaqet, borë-pritëset dhe rrufe-pritëset
- Punimet e ndryshime.

Lagjet/rrugë ku janë realizuar punimet:

- Bazhdarhane (1 objekt) ? 21.485 ?

- Rruga ?Ankaraja? (3objekte) ? 77.124,40 ?

- Lagjja ?Lakuriqi? (2objekte) ? 18.358,60 ?

- Rruga ?Haziz Tola? (1 objekt) ? 13.202,20 ?

- Sheshi ?Hysen Rexhepi? (1 objekt) ? 25,468 ?

- Në rrugën ?Ibrahim Rugova? (1 objekt) ? 27.859,00 ?

- Në rrugën ?Ersan MAzreku? (1 objekt) ? 19.299,00 ?

- Te ish objekti I ?Kosovatransit? (1 objekt) ? 18.020,50 ?

- Në rrugën ?Shahadin Berisha? (1 objekt) ? 14.323, 50 ?

Punime të realizuara (të kryera në 12 objekte) me sipërfaqe totale: S= 4,305.00 m².

Përafërsisht, kanë përfituar 100 njësi banesore,gjegjësisht 500 banore si përfitues nga 

ky projekt.
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7. HARTA ZONALE

PËRSHKRIMI

Projekti ?Harta Zonale? është dokument me shumë rëndësi me të cilën DUPH do të 

punoj një kohë e gjatë ku do të përcaktohen zoonimet e zhvillimit të pjesës urbane 

dhe rurale. Nga vet fakti se periudha kohore është 2020-2028 kuptohet se jemi 

vonuar në përmbylljen e Projektit.

 Pas votimit në Kuvend për vënin në shqyrtim publik, kemi pritur përgjigjën nga 

Ministria dhe si të tillë na është konfirmuar si të paligjshëm për shkak përmbajtjes. 

Kemi bërë plotësimet dhe përmirësimet e kërkuara, kemi votuar në Kuvend dhe në 

vazhdim kemi dërguar Ministrisë për të siguruar konfirmimin ligjshmërisë. Nga data 

23 Dhjetor do t filloj shqyrtimi publik i cili do të zgjasë deri më 28 Janar 2021.

Shuma e projektit: 14,900 euro
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