
DËGJIM PUBLIK 

F T E S Ë 

Komuna e Prizrenit, Drejtoria e Urbanizmit dhe Planifikim Hapësinor, fton të gjithë qytetarët dhe 

përfaqësuesit e partive politike dhe organizatave qeveritare që të marrin pjesë në dëgjimin public 

lidhur me “Draft Rregullore për Vendosjen e Objekteve te Përkohshme”, të cilën mund ta gjeni 

në https://kk.rks-gov.net/prizren/wp-content/uploads/sites/26/2021/06/07.05.2021-Draft-

Rregullore-per-Vendosjen-e-Objekteve-te-Perkohshme.pdf 

Përmes kësaj Rregulloreje, Komuna e Prizrenit synon rregullimin e vendosjes së objekteve te 

përkohshme në pronat publike dhe ato të përbashkëta. 

Përkatësisht synojmë rregullimin e vendosjës së rekalameve sikur: 

 

• Mbishkrimi (firmat), panotë dhe tabelat reklamuese, 

• Ekranet elektronike reklamuese,  

• Tabelat reklamuese me kinoprojektor,  

• Tabelat reklamuese digjitale,  

• Pllakatet reklamuese, 

• Billboardet, 

• Vitrina të ndriçuara (city-lightat), 

• Panot murale, 

• Banerët,  

• Kabinat (foltoret) telefonike 

• Strehët për pritje të autobusëve.  

• Kiosqet (deri më 6m2),  

• Garazhet montuese (deri më 20m2), 

• Bankomatet (deri më 6m2),  

• Kamp–shtëpizat (deri më 8m2),  
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Duke përfshirë edhe objekte të përkohshme lëvizëse, sezonale dhe ekspozuese konsiderohen:  

 

• Tavolinat dhe karriget të cilat vendosen në hapësirat pranë lokaleve hoteliere 

(restoranteve);  

• Pajisjet për shitje të akulloreve, pufkave, misrit, gështenjave, pomfritit, brumërave të 

ndryshme dhe artikujve të ngjashëm; 

• Automjetet lëvizëse për shitje të ushqimit të shpejtë 

• Terasat para lokaleve afariste; 

• Tendat (çadrat) lëvizëse me mekanizëm si dhe ato me konstruksion dhe çadrat e veçanta; 

• Lojërat (lunaparqet, autoparqet, cirqet, ringishpilet dhe poligonet për ngasjen e 

automjeteve motorike) për fëmijë dhe të rritur;  

• Lojëra të ndryshme për fëmijë dhe të rritur;  

• Gjeneratorët statik për furnizim me energji alternative në hapësira publike; 

• Veturat për ekspozim me qëllim promocioni në hapësira publike; 

• Objekte tjera të pa specifikuara në hapësira publike. 

  

Komuna e Prizrenit, organizon takim-dëgjimin e përgjithshëm publik, për të diskutuar lidhur me 

Draft Rregullore për Vendosjen e Objekteve te Përkohshme. Mendimet dhe komentet tuaja janë 

tejet të rëndësishme për ne. Andaj mirëpresim çdo koment dhe sugjerim tuajin dhe ju falenderojmë 

paraprakisht për kontributin dhe angazhimin tuaj në procesin e hartimit të kësaj Rregulloreje. 

 

Takimi do të organizohet:  

DATA 25.06. 2021  

ORA: 10.00  

VENDI: Salla e Kuvendit të Komunës – Shtëpia e Bardhë.  

 

Me respekt, 

Dr.sc.Beni Kizolli   


