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Prishtina 2021
Prishtina është kryeqyteti politik, administrativ, universitar, ekonomik e
kulturor i Republikës së Kosovës. Përderisa statistikat zyrtare tregojnë
për një popullësi rreth 197 mijë banorë, të gjithë indikatorët tjerë tregojnë se Prishtina sot ka rreth 320 deri në 350 mijë banorë, ndërsa gjatë
ditës numri i njerëzve që qarkullojnë në Prishtinë është rreth 500 mijë
banorë. Kjo do të thotë se Prishtina përveç tjerash sfidën kryesore e ka
rritjen e madhe të popullatës e cila kërkon fuqi absorbuese për të pranuar këtë fluuks të banorëve.
Që nga viti 1999, Prishtina është ballafaquar edhe me ndërtime pa leje
që edhe më tutje kanë vështirësuar plani kimin dhe ofrimin e shërbimeve
bazike. Këto mijëra ndërtime pa leje kanë vështirësuar furnizimin me ujë,
rrymë, qasje në kanalizim, e deri te mungesa e infrastrukturës sociale.
Tjetërsimet e pronës i kanë marr Prishtinës një aset tepër të vlefshëm në
planifikimin e mirëfilltë të gjithë kryeqytetit dhe të lagjeve.
Planet rregullative që kanë qenë të fokusuara në rritje të metrave katrorë
për kompanitë e ndërtimit kanë vështirësuar punën në lagje me ç’rast
kanë pësuar lagjet. Prona publike e përbashkët është zvogëluar ndërsa
fokusi ka qenë tek izolimi i pronave private edhe në qendër të qytetit.
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Mandati qeverisës 2017 - 2021 përfundimisht do të tejkalojë këto sfida
dhe rrjedhimisht do të ketë karakterin zhvillimor. Tani është koha që
Prishtina të kalojë nga faza e stabilizimit në fazën e zhvillimit të hovshëm
dhe të qenit qytet në çdo lagje.
Qyteti në çdo lagje nënkupton qasjen policentrike të kryeqytetit, e që
është që qyteti të jetë i barabartë në shërbime në çdo cep. Natyrisht
se gjithmonë do të ketë lagje me infrastrukturë më të mirë, lagje më
të shtrenjta për nga vlera e pronës, dhe po ashtu qyteti gjithmonë do
ta ketë qendrën e vet. Megjithatë ka pabarazi të mëdha në jetën socio-kulturore, rekreative, etj. Prishtina, qytet në çdo cep do të thotë se
çdo banor i Prishtinës do ta ndjejë vetën si të barabartë në pranimin e
shërbimeve.
Çdo banor nuk duhet që të udhëtojë deri në qendër apo në lagje të tjera
larg lagjes së tij për të shijuar një fushë, një park apo ndonjë rekreacion
tjetër. Çdo banor duhet t’i ketë shërbimet shëndetësore të barabarta
me të tjerët në lagjen e vet. Por edhe si banor i kryeqytetit duhet të ndihet i barabartë me kryeqytetet e tjera, që të ketë spital, që të ketë sallë
koncertale, që të ketë tregje moderne, që të ketë teatër të qytetit, etj.
Qytetarët e Prishtinës kanë mundësuar një zhvillim të ri për kryeqytetin
tonë përmes zgjedhjeve lokale për Kuvendin Komunal të Prishtinës me
22 Tetor 2017. Lëvizja VETËVENDOSJE! dhe Aleanca Kosova e Re e përfaqësuar duan ta shfrytëzojnë këte mundësi për të mirën e qytetarëve të
Prishtinës.
Ky bashkëpunim do të hap një kapitull të ri për investime. Ne duam të
shfrytëzojmë zhvillimin për të krijuar një infrastrukturë të mirë, të krijojmë vende të reja të punës, shkolla të reja, çerdhe të reja e kështu duke
iu mundësuar qytetarëve të lagjeve dhe fshatrave që kërkesat e tyre të
realizohen më shpejt dhe më mirë. Ky bashkëpunim e vendos qytetarin
në rend të parë të politikës.
Qyteti ne rritje paraqet pyetje te reja sociale. Ne duam të kemi barazi
sociale. Ne duam ta formojmë politikisht rritjen e Prishtinës, t’i japim një
drejtim të ri. Ky qëndrim do të jetë i njëjtë për të gjithë.
Duam ta përkrahim ekonominë regjionale dhe ekonominë inovative
Start-up. Të rinjëve të Prishtinës të iu ofrojmë infrastrukturë perfekte dhe
objektet në shfrytëzim, do ta krijojmë “Qendrën inovative për të rinjë“
për të promovuar dhe për të forcuar kapacitetin e inovacionit të të rinjëve.
Do të përshtatemi në nevojat e fëmijëve dhe kërkesave të prindërve tek
reformat në të gjitha nivelet e shkollimit të fëmijëve – prej kopshteve
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deri tek shkollat e mesme. Për të pasur më shumë njohuri rreth kërkesave, do te hyjmë në dialog me prindëritë dhe bashkë të punojmë rreth
zgjidhjeve.
Çështja e banimit për ne paraqet një te drejte njerëzorë. Prishtina nuk
ikë nga përgjegjësia e vet ekologjike për gjeneratat e ardhshme. Ne do
të bëjmë qytetin rregullues të modernizimit social dhe ekologjik. Këtu
përfshijmë edhe mobilitetin modern dhe urban me një transport publik
atraktiv, të volitshëm dhe të gjerë.
Zhvillimin e Prishtinës do ta bëjmë në harmoni me ambientin dhe natyrën
në mënyre që të mundësohet jetesa në një klimë të shendosh.
Edhe kërkesën për siguri ne do të marrim seriozisht dhe të investojmë
në mënyrë të dukshme nëe siguri. Për ketë, do të formojmë Policinë
Komunale bazuar në ligjin për Prishtinës të pajisim mirë atë dhe t’i japim
rëndësi të madhe prevencionit. Ne do të kujdesemi që mos të ketë krim,
dhunë dhe terror. Në të njëjtën kohë duhet të kemi parasysh që buxheti
të jetë i konsoliduar që gjeneratat e ardhshme të kenë mundësinë e tyre
për zhvillimin e qytetit.
Qytetarët e Prishtinës kanë të drejte të kenë pritje të mëdha në qeverisjen e tyre të re. Do të fillojmë me modernizimin e administratës dhe te
rrisim personelin dhe resurset e rretheve. Do të punojmë pandërprerë
për të bërë qytetin më të mirë për qytetaret dhe për të lehtësuar të
përditshmen e tyre. Për ketë, do të hyjmë ne dialog me të gjitha grupet
shoqërore për të gjetur rrugë të përbashkëta.
Ne do te zhvillojmë qytetin e Prishtinës në bashkëpunim me njerëzit që
jetojnë këtu. Do të punojmë për një qytet për të gjithë, për një qytet
divers dhe të hapur për çdo kënd.
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1. ZHVILLIMI NË ÇDO CEP
Në çdo hulumtim apo studim punësimi, mbetet brenga kryesore e krejt
qytetarëve.

1.1 EKONOMIA DHE PUNËSIMI
Pronat publike në shfrytëzim për prodhim e punësim Prishtina - Deri në
vitin 2021 Komuna e Prishtinës do t‘i kthejë pronat publike në shfrytëzim për prodhim e punësim. Menjëherë, në çerekun e parë të vitit 2018
Komuna e Prishtinës do të publikojë listën e pronave për shfrytëzim që
do të mund të shfrytëzohen nga bizneset për prodhim dhe krijim të vendeve të punës. Kjo do të lidhet me projektin e punësimit të të rinjve në
shkollat profesionale të Komunës së Prishtinës.
Dislokimi i institucioneve qëndrore nga Prishtina në periferi me synimin
që lokacioni të caktohet në konsultim me të gjitha palët dhe kështu t’iu
mundësohet dhënia në shfrytëzim të ndërtesave në qendër të rinjëve të
Prishtinës
Grantet në Bujqësi – Prishtina do të vazhdojë implementimin e projektit
me qeverinë Austriake RESI për grante në bujqësi. Në bazë të projektit
do të destinojmë edhe mjete tjera për bujqësi e që janë përparësi e Prishtinës me komunat tjera.
Hub (Qendra) për nënkontraktime - Duke marr parasysh interesimin e
kompanive të huaja për nënkontraktim në Shërbime komuna e Prishtinës
do ta funksionalizojë Qendrën për Nënkontraktime që do të ofrojë hapësirë për bizneset e ndryshme që merren me këtë fushë dhe po ashtu
edhe kurse të gjuhëve dhe kurse të tjera profesionale sipas kërkesave të
bizneseve.
Formimi i Odës Ekonomike të Prishtinës.

1.2 TREGJET
Tregjet në Prishtinë deri më tani kanë funksionuar si Ndërmarrje Shoqërore në menaxhim të Agjencionit Kosovar të Privatizimit. Kjo ndërmarrje ka pas në menaxhim Tregun e Gjelbër, Ulpianën por edhe kanë
qenë të ndërlidhur me çështjen e menaxhimit të tregut me shumicë në
rrugën për Fushë Kosovë.
Komuna e Prishtinës në mandatin e parë është fokusu- ar në krijimin e
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tregut mobil për prodhime vendore, që është një projekt që është implementuar me Komis- ionin Evropian dhe sot funksionon në 10 lagje të
Prishtinës.
Për mandatin 2018 – 2021 fokusi do të jetë në revitalizimin e tregjeve
statike në Komunën e Prishtinës.
Tregu i ri i Gjelbër - Tregu i gjelbër vazhdon të jetë në gjendje të rëndë,
jo i menaxhuar mirë dhe me probleme të implementimit edhe të rregullave bazike të shitjes. Në vitin 2016 Komuna e Prishtinës ka prezantuar
projektin e tregut të ri në Zonën Historike, në lokacionin ku momentalisht gjendet Agjencioni Kosovar i Privatizimit. Ajo tokë është pronë e Komunës së Prishtinës dhe në të do të vendoset tregu i ri i rrethuar nga hapësira komerciale, duke ruajtur çdo dru dhe çdo gjelbërim në atë pjesë.
Tregu i ri i Ulpianës - Tregu në Ulpianë po ashtu do të revitalizohet në
përputhje me kërkesat e lagjes, por edhe duke përmirësuar dukshëm
kushtet dhe dukjen e tregut në Ulpianë. Tregu në Ulpianë do të fillojë
realizimin në vitin 2019.
Statusi i Tregut me shumicë do të rregullohet – tregu me shumicë që
gjendet në rrugën për Fushë Kosovë vazhdon të ballafaqohet me probleme pronësore për shkak se një pjesë e tij është e vendosur në pronë
të Ndërmarrjeve Shoqërore të menaxhuara nga AKP dhe shitësit shumë
shpesh janë ballafaquar me probleme të qirasë në relacion me AKP. Gjatë mandatit të dytë do të bëhet zgjidhja e vendosjes përfundimtare të
tregut, qoftë përmes rregullimit të statusit të pronësisë në mes të AKP
dhe Komunës së Prishtinës, qoftë përmes kalimit në menaxhim të plotë
të tregut në Komunën e Prishtinës.
Statusi i tregut të automjeteve do të rregullohet – Ndër tregjet më të
frekuentuara, statusi i tij ka mbet i pazgjedhur. Tregu i automjeteve do të
rregullohet por edhe do të investohet në të.

1.3 TURIZMI
Në vitet e fundit nga statistikat shihet një rritje e numrit të turistëve që
vizitojnë Kosovën dhe rrjedhimisht kryeqytetin tonë. Turizmi bie investime dhe vende të punës, sjellë vende të punës të cilat shkojnë në rritjen
e mirëqenies për qytetarët e komunës tonë. Për shkak të rritjes së numrit
të turistëve dhe potencialit të zhvillimit në këtë fushë për mandatin 2018
– 2021 turizmi do të jetë prioritet dhe të fokusohet në këto fusha:
Info Qendra Turistike - Në vitin 2018 do të funksionalizohet Info qendra
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turistike për Komunën e Prishtinës, ku vizitorët do të mund të informohen për të gjitha fushat sipas kërkesave për Komunën tonë. Varësisht
nga kërkesa do të shqyrtohen edhe info qendra tjera më të vogla në
pjesë të ndryshme të qytetit.
Zona Historike si Zonë Turistike e qytetit - Me përfundimin e tregut të ri,
Komuna do të iniciojë një plan aksional për Zonën Historike të qytetit,
ku do të parashihen investimet në renovimin e fasadave të shtëpive të
vjetra dhe projekteve të tjera për ndërtesat e rëndësishme në zonën historike. Qëllimi është që zona historike të kthehet në një destinacion të
rëndësishëm turistik deri në vitin 2021.
Udhërrëfyesit Turistik - Në vitin 2018 do të zhvillojmë dokumente informuese për atraksionet turistike në komunën tonë.
Në parkun e Gërmisë që njëherit është mushkëria e Qytetit nuk do tëqarkullojnë veturat që e ndotin ambientin.
Një autobus ekologjik do ti bartë qytetaret. Gërmia do ta ketë një ambulance mjëkësore mobile e cila qytetarëve të Prishtinës dhe turistëve në
raste emergjente do të ju shërbejë.
Rregullimi i shtigjeve të ecjës dhe vrapimit në Gërmi që do të lidhen me
fshatrat përeth të Gollakut dhe njëherit banorët e kësaj treve do të ju ofrojnë qytetarëve dhe turistëve shërbime klasike hoteliere dhe ekologjike.
Ne hartën zonale te Prishtines do te inkorporohet edhe Masterplani për
ndërlidhjen e Gollakut , Orllanit me qellim zhvillimine turizmit

2. SHËNDET DHE MIRËQENIE SOCIALE PËR TË GJITHË
2.1 SHËNDETËSIA
Prishtina si kryeqytet shërben jo vetëm qytetarët e regjistruar në Prishtinë, por edhe një administratë të tërë publike, vizitorë e punëtorë të
shumtë, biznese e studentë.
Shëndeti është prioritet edhe në mandatin 2018 - 2021. Vazhdimi i vizitave sistematike, programeve të preventivës si dhe ofrimi i shërbimeve
të reja dhe të qëndrueshme do të jenë pikat kryesore edhe të mandatit
të rradhës.
Themelimi dhe funksionalizimi i Spitalit të qytetit - Prishtina si kryeqytet
ka nevojë edhe për shëndetësi sekondare. Është i vetmi regjion nga regjionet e mëdha që nuk ka spital regjional. Gjatë vitit 2018 do të punohet
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në përgatitjen infrastrukturore, profesionale dhe punë të tjera për të filluar punën e spitalit në vitin 2019.
Ndërtimi dhe funksionalizimi i qendrës për Autizëm dhe Sindromën
Down - Qendra për Autizëm dhe Sindromën Down do të jetë qendra e
vetmee këtij lloji në Kosovë. Një iniciativë e përbashkët e shoqatave dhe
komunës do të ofrojë shërbime shëndetësore dhe këshillimore për familjet e prekura nga Autizmi dhe Sindroma Down. Lokacioni është caktuar,
toka është ndarë, ndërsa deri në fund të vitit 2017 do të përfundojë
edhe konkursi për ndërtesën. Qendra do të ndërtohet gjatë vitit 2018
dhe pritet të fillojë punën në fillim të vitit 2019.
Ndërtimi dhe funksionalizimi i Qendrës për Mjekësi Familjare Veternik Me ndërtimin e Qendrës së Mjekësisë Familjare në Veternik, që tashmë
është një lagje me popullsi të shtuar, do të përfundojë rrjeti i Qendrave
të Mjekësisë Familjare në Prishtinë. Çdo lagje do të jetë e mbuluar me
këtë shërbim dhe si çdo qendër tjetër edhe kjo Lagje do të ketë standardin më të lartë të shërbimeve.
Përfundimi i zonimit të qytetit për shëndetësinë primare - Me kompletimin e rrjetit të Qendrave të Mjekësisë Familjare, Prishtina i ka përfunduar
edhe punët në zonimin e qytetit, pra përcaktimin e QMF-së për secilin
qytetar të kryeqytetit. Në vitin 2018, do të përfundojë implementimi i
Sistemit Informativ Shëndetësor me ç’rast do ta përmirësojmë edhe më
tutje e kasitetin e qendrave tona, duke ditur saktësisht shërbimet dhe
numrin e pacientëve për çdo qendër.

2.2 MIRËQENIA SOCIALE
Mirëqenia e qytetarëve mbetet synimi kryesor në Prishtinë. Statistikat
e varfërisë janë të larta edhe pse në kryeqytet janë më të ulëta se në
komunat tjera.
Për mandatin e 2018 – 2021 parashihen këto prioritete
Strehimi i 250 familjeve - Gjithsej 251 familje janë momentalisht që kanë
nevojë për strehim. Përgatitje e programit special të banimit që në 3 - 5
vitet e ardhshme të strehohen të gjitha familjet në nevojë që përmbushin kushtet sipas kritereve të përcaktuara me ligj dhe nga Komuna e
Prishtinës.
Komuna e Prishtinës do të përpilojë një rregullore e cila do të mundësojë zëvendësimin e një pjese të taksës së ndërtimit nga ndërtuesit me
banesa. Pra në vend që ta paguajë taksën e plotë, një investitor mund të
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një pjesë ta zëvendësojë me banesë që i ipet komunës.
Banimi i Përballueshëm për punëtorët e sektorit publik – Ky zotim është
gati, dhe ka për synim që të zgjidhë problemin e banimit për qindra punëtorë të sektorit publik në Komunën e Prishtinës
Ushqim i ngrohtë për të gjithë në nevojë - kuzhina popullore - Prishtina
do të fillojë programin e shujtave për personat në nevojë. Ky program
fillimisht do të fillojë me rreth 1,000 shujta në ditë dhe do të prekë lagje
të ndryshme të qytetit.
Qendrat sociale për të moshuarit - Në vitin 2017 Komuna e Prishtinës
nisi një program të ri. Ish Qendrën e Mjekësisë Familjare në Tophane e
kemi kthyer në qendër sociale për të moshuarit. Aty pensionistët do të
kenë mundësi të kalojnë kohë të lirë me bashkëmoshatarët e tyre. Janë
të parapara hapësirat për qëndrim, lexim, shah e lojë të tjera, TV e shumë e shumë aktivitete të tjera.
Në mandatin 2018 - 2021 do të hapim edhe tri hapësira të tilla nëpër
lagje të ndryshme nëpër qytet: Qendra e re Sociale për të Moshuarit
në Dardani, Qendra e re Sociale për të Moshuarit në Breg të Diellit dhe
Qendra Sociale për të Moshuarit në Lagjen Dodona.

3. RREGULLIMI I TRAFIKUT PËR QYTETARËT E PRISHTINËS
Komuna e Prishtinës ka filluar investimet në rregullimin e trafikut për
qytetarët e prishtinës me blerjen e 51 autobusëve të rinj me kredi nga
Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim.
Në kontratën për kredi me BERZH janë paraparë edhe grante për disa
fusha. Njëra prej tyre ka qenë hartimi i planit për rregullimin e mobilitetit
dhe trafikut për Komunën e Prishtinës që do të jetë plani i veprimit për
autobusë/transport publik, makina, parking çiklizëm dhe këmbësorë.
Hapësirat e parkingut mbeten një prej çështjeve që preokupojnë qytetarin e Prishtinës. Ashtu si edhe qytetet e tjera, edhe Prishtina zgjidhjen
e sheh në menaxhimin e kërkesës për parking, dhe rritjen e hapësirave.
Në vitin 2016 Prishtina ka arritur të krijojë Ndërmarrjen Publike Prishtina
Parking, dhe edhe pse të gjitha përgatitjet janë përfunduar, problemet
në Kuvendin Komunal kanë pamundësuar llimin e punës. Që në janar të
vitit 2018 do të funksionalizohet Ndërmarrja Publike Prishtina Parking.
Prioritetet për mandatin Prishtina 2021 janë:
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3.1 TRANSPORTI PUBLIK
Përfundimi i reformës në Trafikun Urban dhe Transportin Publik - duke
përfunduar projektin e autobusëve/linjave të reja dhe kontratat me operatorët privat. Përmes projektit FOPIP do ta funksionalizojmë tërësisht
kompaninë Trafiku Urban.
Biletat e integruara – Me reformë përfshihen edhe biletat e integruara.
Pas kontratave me nënkontraktorët privatë do të fillohet me implementimin e biletave të integruara, pra të biletave që vlejnë në gjithë transportin publik dhe varësisht nga lloji i biletës do të jenë me afate kohore.
Programe të lirimit nga pagesa për të moshuarit dhe studentët – Me
funksionalizimin e prorgramit për biletat e integruara lirimet do të vlejnë
në të gjitha autobusët.
Po ashtu Komuna e Prishtinës do të vlerësojë edhe programin e lirimeve
për nxënës e studentë me qëllim të promovimit të përdorimit të transportit publik.
Stacioni i ri Qendror i Transportit Publik në Prishtinë - Prishtina do ta
ndërtojë stacionin e ri të autobusëve. Ky stacion do të jetë qendra e trafikut në Komunën e Prishtinës. Aty do të vijë dhe do të niset çdo autobus
nga prej dhe drejt qyteteve tjera, por edhe do të jetë pikë fillestare e
autobusëve të trafikut urban.

3.2 SHTIGJEVE TË ÇIKLIZMIT DHE PEDONALET
Krijimi i Rrjetit Primar i Shtigjeve të Çiklizmit dhe Programi Rent a Bike Gjatë mandatit 2018 - 2021 parashihet edhe ndërtimi i rrjetit primar të
shtigjeve të biçikletave. Kjo bashkë me programin e qiramarrjes së biçikletave në pjesë të ndryshme të qytetit do të stimulojnë mos përdorimin
e makinave.
Prioritizimi i shtigjeve pedonale dhe intervenimet infrastrukturore - Prishtina 2012 parasheh edhe krijimin e rrjetit primar të hapësirave pedonale,
të cilat kërkojnë intervenime të cilat iu mundësojnë qytetarëve të lëvizin
e të ecin më shumë.
Shtegu i Biçikletave Gërmi Badovc – Përmes projektit me WWF (World
Wildlife Fund) parashihet krijimi i master planit për Gërminë. Në këtë
drejtim do ta ndërtojmë shtegun e biçikleta prej parkut të Gërmisë deri
në liqenin e Badovcit.
Rripi i Gjelbër pedonal (për këmbësorë) – Prej rrethit të flamurit në hyrje
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të Prishtinës ek- spertët kanë parë mundësinë e krijimin e një shiriti të
gjelbër (rrugë e këmbësorëve) e cila gjatë gjithë rrugës do të përshkohet
me gjelbërim dhe drunj.

3.3 PARKINGJET
Funksionalizimi i Parking Prishtina - Parking Prishtina do të menaxhojë
të gjitha parkingjet publike në Prishtinë. Prishtina do të ndahet në disa
zona: Zona I e cila do të jetë qendra, Zona II lagjet e rëndësishme që
nuk janë në qendër, dhe Zona III e që janë zonat periferike. Në çdo zonë
parkingu publik do të paguhet por banorët e lagjes do të kenë preferenca edhe në çmim edhe në gjatësinë e qëndrimit në parkingjet publike.
Pagesat do të jenë ose mujore ose përmes operatorit mobil.
Parkingjet nëntokësore dhe mbitokësore me theks te parkingu te fakulteti filologjik –Parkingu nëntokësor i madh tek fakulteti Filologjik është
përfunduar si projekt propozim. Në fillim të vitit 2018 do të del si shpallje, dhe puna do të llojë në po të njëjtin vit. Ky parking do të ketë së paku
500 vendparkime.
Parkingjet e Lagjeve - Me implementimin e zonave dhe kufizimin e kohës së vizitorëve në lagje pritet që të rregullohet situata në shumicën e
lagjeve. Mirëpo, në lagjet ku ka fluks të madh, Komuna e Prishtinës në
bashkëpunim me banorët do të shikojë mundësinë e kufizimit të parkingut për vizitorë, mirëpo do të menaxhohet nga Prishtina Parking.
Kalimi i rregullores për Parkingjet në Prona Private - që në vitin 2018 Komuna e Prishtinës do të hartojë rregulloren për parkingjet private duke
përcaktuar kushtet se ku mund të hapen parkingjet, politikat e tarifave
dhe kushtet e tjera që duhet të parashihen me këtë rregullore.

3.4 RREGULLIMI I VARREZAVE TË DËSHMORRËVE
Gjatë mandatit qeverisës 2018-2021 parashihet rregullimi i varrezave tëdeshmorëve të kombit në teritorin e komunës së Prishtinës.
Rindërtimi i shtëpive ku ishin të vendosura shtabet e UÇK-së në Gollak
dhe ato do të shndërrohen në muze, për ta lartësuar historinë e heronjve të kryeqytetit, dhe për ta pasuruar kujtesën qytetare për jetën dhe
veprën e tyre.
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4. PRISHTINA ME ARSIM TË MIRËFILLTË
Për mandatin e Prishtina 2021 kemi paraparë këto prioritete në mënyrë
që të sigurohemi që Komuna jonë të ketë Arsim të mirëfilltë:
Kompletimi i rrjetit të Shkollave - Tashmë është nënshkruar marrëveshja
me IFC – Banka Botërore për ndihmën për përgatitjen dhe implementimin e programit të PFI për ndërtimin e pesë shkollave në komunën
e Prishtinës në të njëjtën kohë me fillim në vitin 2018. Me këto pesë
shkolla do të kompletohet rrjeti primar i shollave fillore
në Komunën e Prishtinës, dhe do të shkarkohen nga mbingarkesa shumë shkolla
ne qendër të Prishtinës.
Shkollat e reja në Prishtinë - Shkollë e re në lagjen Mati 1, Shkollë e re
në lagjen Kalabria, Shkollë e re në lagjen Sofalia, Shkollë e re në lagjen
Arbëria, Shkollë e re ne lagjen Veternik.
Do të përdoret modeli i partneritetit publiko privat në hapjen e shkollave
profesionale dhe ofrim të programeve të aftësimit profesional.
Do të bëhet fizibiliteti për nërtimin e kapmusit të ri universitar në drejtim
të Badovcit, përmirësimi i rrugëve që lidhin me kampus, transport falas
për studentë.
Çerdhe të reja me bazë në komunitet - Do të vazhdojë programi i zgjerimit të çerdheve me kosto të përballueshme në qytet. Lagjet me prioritet, janë Kalabria, Veterniku, Kolovica dhe Bardhoshi ku edhe do të
hapen çerdhe të reja me bazë në komunitet. Kjo nuk përjashton edhe
hapjen e çerdheve te reja në lagje ku shohim mundësi që në ndërtesa
ekzistuese publike të investojmë dhe t’i kthejmë në çerdhe.
Prishtina do të vazhdojë me programin e reformave në kuadër të kompetencave që i ka në arsim edhe në disa fusha tjera:
Përmirësim i cilësisë në arsim – Do të vazhdojmë me reformën për mësimin gjithëditor në disa shkolla të Prishtinës, dhe po ashtu me reformën e
caktimit të mësimdhënësve nëpër shkolla. Në diskutime me Sindikatën
e Arsimit do të nisim iniciativa për përmirësimin e cilësisë së mësimdhënësve aktual.
Testime më objektive në rekrutim – Do të rrisim transparencën edhe më
shumë dhe në mandatin e dytë do të kalojmë edhe në testime kompjuterike që shmangin mundësinë e vlerësimit subjektiv të kandidatëve për
mësim- dhënës.
Përmirësim i cilësisë së ushqimit – Së fundmi Komisioni Evropian ka filluar programin e ushqimit dhe frutave në shkolla llore. Në diskutim me
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nutricistët, prindërit dhe shkollat, çdo vit do të shikojmë mundësinë e
përmirësimit të cilësisë së shujtave për klasat I – V.

5. LAGJJA JONË E PASTËR DHE ME REND E RREGULL
5.1 PRISHTINA E PASTËR
Prishtina e pastruar nga mbeturinat - Komuna e Prishtinës i mbledh mbeturinat përmes kompanisë regjionale Pastrimi e cila i shërben 8 komunave në regjionin e Prishtinës. Edhe pse Komuna e Prishtinës përfaqëson
mbi 70 për qind te konsumatorëve të kompanisë Pastrimi vazhdon të
mbetet peng i komunave tjera dhe vendimeve politike për menaxhim e
që sjell mos e kasitet dhe sabotim në punën
Mbledhja e mbeturinave do të paguhet në Komunë dhe sipas rregullores
së re - Komuna e Prishtinës ka arritur që në përputhje me ligjin prej vitit
2018 te mbledhë pagesat për mbledhje të mbeturinave direkt.
Orari dhe Plani i ri Logjistik për mbledhjen e mbeturinave - Gjatë vitit
2018 Komuna do ta bëjë planin aksional dhe planin e ri logjistik për
mbledhjen e mbeturinave, planin e vendosjes e kase së kontejnerëve
dhe veprimet e tjera që nevojiten për Prishtinë të pastër.
Mbeturinat do të mblidhen në të gjitha lagjet – me planin e ri aksional të
gjitha lagjet dotë përfshihen në mbledhjen e rregullte të mbeturinave.
Deri në fund të mandatit nuk do të ketë asnjë lagje që nuk është e përfshirë në orar dhe plan.
Do të fillojë ndarja e mbeturinave dhe mbeturinat do të riciklohen.
Duke shfrytëzuar përpunimin e mbeturinave për ndertimin e një impianti
për banorët e qytetit do ta kenë menyrën më të avancuar dhe ekologjike
të ngrohjes.
Impianti për përpunimin e mbeturinave do të sjellë të mira jo vetëm për
mjedisin, por edhe për ekonominë e qytetit të Prishtinës.
Përpunimi i mbetjeve në qytetin e Prishtinës që do të shfrytezohen për
ngrohjen e qytetarëve të Prishtinës, do ta ndryshojë qytetin nënjë vend
që bashkëjeton me mjedisin dhe ruan vlerat ekologjike të tij.
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5.2 SHËRBIME TË SHPEJTA EDHE NË LAGJEN TIME
E-kiosqet në bashkësi lokale – Komuna e Prishtinës mbetet komuna e
vetme që në mënyrë profesionale dhe efikase ka zbatuar programin e
E-kiosqeve, aparateve ku me vetëshërbim ofrohen dokumentet e regjistrimit civil.
Komuna e Prishtinës do të instalojë edhe 4 aparate të tilla nëpër bashkësi lokale të Prishtinës që të lehtësojë edhe më tutje nxjerrjen e dokumenteve për qytetarët e Prishtinës
Qytetari të ketë qasje të lehtë në prokurimin publik në Prishtinë – Komuna e Prishtinës do ta ketë edhe software-in e vet për menaxhimin e
prokurimit, pjesë e të cilit do të jenë të qasshme për publikun. Pra qytetari do të mund t’i shohë ofertat, kompanitë e përzgjedhura dhe statusin
e projekteve të ndryshme në qytet.
Kartela e Prishtinës – Me qëllim të rritjes së transparencës dhe zvogëlimit
të punës me para të gatshme, Komuna e Prishtinës do ta llojë programin e Prishtina Card, kartela që do të përdoret për pagesa për shërbime
të ndryshme të komunës.

5.3 STREHIMORJA REGJIONALE PËR
TRAJTIMIN E QENVE ENDACAKË
Përkundër disa shkresave drejtuar insti- tucioneve të nivelit qendror për
ta konsideruar këtë çështje të sigurisë publike, Komuna e Prishtinës nuk
ka marr ndonjë përgjigje nga institucionet e njëjta.
Duke kërkuar që kjo çështje të trajtohet nga të gjitha komunat, Komuna
e Prishtinës ende ballafaqohet me këtë çështje të drejtave të kafshëve
dhe sigurisë publike. Për këtë arsye do të angazhohet që me Komunat
e Regjionit të Prishtinës të punojnë drejt krijimit të një strehimoreje për
qentë endacak e cila po ashtu do të ketë edhe funksionin e trajtimit të
tyre.

6. LAGJJA JONË ME SPORTI DHE REKREACION
6.1 PARQET
1 milion në vit për fusha dhe parqe – 4 parqe rekreativo-sportive në
2018. Në vitin 2018 janë të parapara 4 parqe që do të ndërtohen në
Kodër të Trimave/Arbëri, Kolovicë, Mati 1 dhe Breg të Diellit për të vazPRISHTINA 2021
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hduar në Dardani dhe Lakrishte.
Çdo vit do të ndahen nga 1 milion euro për parqe, hapësira sportive, etj.
Themelimi i Drejtorisë së Parqeve për menaxhimin dhe mirëmbajtjen e
parqeve, fushave dhe lojërave për fëmijë.

6.2 FUSHAT SPORTIVE
Dhjetë fusha të vogla nëpër lagje – Çdo lagje do i ka vendtakimet e veta
sportive. Disa në gjendje më të mirë, disa në gjendje të keqe, e disa të
improvizuara. Me programin e fushave të vogla do të synojmë lagjet e
vogla të Prishtinës.
Kalimi i Pallatit të Rinisë në Ndërmarrje Publike Komunale - Komuna e
Prishtinës do ta përgatisë një plan aksional për rimëkëmbjen dhe përfundimin e projektit të Pallatit të Rinisë, renovimin e sallës së djegur, ndërtimin e Pishinës Olimpike dhe lidhjen e platosë së Pallatit me platonë e
Grandit.
Pishina Olimpike do të përfundojë - Pishina Olimpike është projekt i
Partneritetit Publiko Privat. Kjo është prezantuar edhe në konferencën
e Investimeve dhe ka pasur interesim për këtë dhe projekte të tilla. Me
kthimin e Pallatit në Ndërmarrje Publike Komunale Pishina do të jetë
prioritet i Komunës së Prishtinës.
Fushat sintetike për futboll - Komuna e Prishtinës do të ndërtojë një
kompleks të fushave të futbollit me fushë artificiale, të cilën klubet e Prishtinës do ta përdorin për trajnime, posaçërisht në periudhat kur fushat e
tjera janë të papërdorshme.

7. INFRASTRUKTURË NË ÇDO CEP
Rruga A – është vazhdimësia e rrugës B në lagjen Mati 1. Në vitin 2018
do të bëhet një analizë e pronave përgjatë rrugës A e cila pastaj do të
përdoret në realizimit të kësaj rruge kaq të rëndësishme për Prishtinën.
Lidhja e Rrethit të Fushë Kosovës me Arbërinë – projekt tashmë i filluar
që do ta shkarkojë edhe më tutje trafikun në qendër të Prishtinës.
Unaza e Prishtinës – Në bashkëpunim me partnerët/donatorët
ndërkombëtare do të bëhet një studim i fizibilitetit për ndërtimin e një
pjese të unazës së Prishtinës. Ky studim do të përdoret në diskutime
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me Qeverinë e Republikës së Kosovës për prioritizimin e mundshëm të
unazës.
Përfundimi i dy kolektorëve të kanalizimit në Mat dhe Kalabri – Me këto
dy kolektorë përfundon edhe rrjeti primar i kanalizimit në qytetin e Prishtinës.
Prioritete për çdo lagje – Këto prioritete bazohen në diskutimet me
qytetarët e secilës lagje e fshat në Komunën e Prishtinës. Vazhdimi i
infrastrukturës rrugore në qytet dhe fshat - edhe më tutje Komuna e
Prishtinës do të ndaj buxhet substancial për infrastrukturën rrugore në
qytet dhe fshat.

8. PRONA JONË E BARABARTË NË PLANIFIKIM
Zotimi ynë për Hartën Zonale për mandatin 2018 – 2021 parasheh këto
veprime për hartën zonale:
Proces gjithëpërfshirës për Përfundimin e Hartës Zonale në vitin 2018 Harta Zonale do të përfundohet gjatë vitit 2018 me pjesëmarrje të qytetarëve, shoqërisë civile dhe ekspertëve.
Prona e qytetarëve me trajtim të barabartë dhe pa diskriminim në hartën
zonale - Në hartë zonale nuk do të ketë diskriminime të qytetarëve siç
ka ndodhë në dokumentet e mëhershme të planifikimit. Në raste kur
në tokën private të dikujt do të caktohet rrugë apo ndonjë ndërtesë e
karakterit publik, qytetari nuk do të mund të ndërtojë mirëpo do t’i ketë
të drejtat e njëjta të koeficientit të ndërtimit sikurse edhe çdo pronarë
tjetër brenda një blloku.
Hartë Zonale që rritë vlerën e pronave publike komunale - Një prej
qëllimeve kryesore të Hartës Zonale do të jetë edhe ruajtja e vlerës së
pronës/tokave komunale të cilat do ta shtojnë pasurinë e përbashkët që
e kemi si komunë.
Planifikimi do ta shtojë rritjen ekonomike - Planifikimi në zona të veçanta
dhe ku ka toka komunale me vlerë do të ketë për qëllim rritjen ekonomike
të qytetit, posaçërisht në dhënien në shfrytëzim të tokave për prodhim
dhe për vende të punës. Harta Zonale do ta ketë parasysh ruajtjen e
tokës bujqësore në komunën e Prishtinës.
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9. ART NË LAGJEN TONË
Për të ndihmuar zhvillimin e kulturës dhe sportit nuk mjafton ndërtimi i
infrastrukturës nëse nuk përcillet pa përkrahje me fonde të artistëve dhe
sportistëve. Në periudhën 2018 – 2021 prioritet e kemi vazhdimin e
ndihmës për artistë dhe infrastrukturën kulturore
Programe shkollore të artit – Do të angazhohen grupe artistësh për të
punuar në aktivitete ekstrakurrikulare në shkolla. Këto do të përfshijnë
por nuk do të kufizohen në pikturë, skulpturë e aktrim.
Muzeu i Artit Bashkëkohor Ibrahim Kodra – Në vitin 2017 Kuvendi Komunal i Prishtinës i është përgjigjur pozitivisht kërkesës së Fondacionit
Ibrahim Kodra për ndarjen e lokacionit për fondin e pikturave që artisti
i madh shqiptar ka lënë prapa. Në ish ndërtesën e bibliotekës së qytetit
në afërsi të komunës do ta funksionalizojmë Qendrën edukative të artit
“Ibrahim Kodra” ku do të ekspozohen pikturat por edhe ku do të gjej
hapësirë një shkollë për artistët e rinj.
Galeria e Qytetit – në buxhetin e vitit 2018 do të ndahet një shumë e
konsiderueshme e mjeteve për funksionalizimin e Galerisë së qytetit.
Salla koncertale - Komuna e Prishtinës duhet të funksionalizojë një sallë
për koncerte. Kjo sallë do të jetë prioritet dhe do të ndërtohet me kosto
të përballueshme por me fokus në funksionalitet kjo sallë do të përdoret
për evenimente kulturore. Salla do të jetë në qendër të qytetit.
Teatri i Qytetit - Teatri i Kukullave Dodona ka qenë skenë alternative karshi Teatrit Kombëtar për një kohë të gjatë. Prishtina ka nevojë për një teatër të qytetit.
Për mandatin 2018 – 2021 prioritet është funksionalizimi i teatrit të qytetit.
Themelimi i Ansamblit të Qytetit – Që në janar të vitit 2018, Prishtina do
të bëhet me ansamblin komunal që do të zhvillohet dhe do të performojë për audiencën e gjerë në Kosovë.
Rritja e artit publik (muralet, skulpturat etj.) - Bashkëpunimi me organizatat e ndryshme që promovojnë artin publik do të jenë prioritet. Do të
vihen në dispozicion mure, hapësira publike në qytet për artistët tanë.
Do të ndahet edhe një fond i veçantë për artin në hapësira publike.
Qendra Kulturore për të Rinjtë - Është e dukshme nevoja për hapësira
që të rinjtë të zhvillojnë aktivitete, debate, ushtrime muzikore, e të tjera,
e që momentalisht nuk i kanë në lagje të ndryshme. Do ta fillojmë një
program të hapësirave të tilla nëpër lagje me dy pilot projekte, duke hapur Qendra Kulturore për të Rinjtë, një në Kodrën e Trimave dhe tjetrën
në Ulpianë.
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10. NDËRMARRJET PUBLIKE KOMUNALE
Ndërmarrjet Publike janë ndër instrumentet më të rëndësishme të komunave në zbatimin e politikave publike dhe shërbimin ndaj qytetarë
Zotimet në këtë fushatë kanë të bëjnë me shërbime që jenë tepër të
rëndësishme për qytetarët e komunës tonë
Termokosi - Zgjerimi i Rrjetit të Termokosit në mënyrë të drejtë dhe të
barabartë.
Ndërmarrja Publike Banesore - NPB do të vazhdojë të ofrojë shërbimet
për banimin e përbashkët, si fasadimi, lyerja, mbledhja e mbeturinave
dhe ashensorët. Ky produkt tashmë shumë i kërkuar do të shtrihet në
çdo lagje nëpër Prishtinë
Komuna e Prishtinës dhe Ndërmarrja Publike Banesore do të nënshkruajnë marrëveshje për banimin social dhe atë publik. NPB do të ofrojë
hapësira banesore me çmim të reduktuar për nevojat e Komunës së Prishtinës për banim social.
Parking Prishtina - Parkingu do të paguhet me telefoni mobile me sms
në marrëveshje me të gjithë operatorët e telefonisë mobile në Kosovë.
Projekti do të
Sport Marketing - Rritja e fushave sportive në menaxhim të ndërmarrjes përveç Pishinës së Gërmisë në përputhje me Zotimin për rritjen e
hapësirave sportive në Komunën e Prishtinës do të shtohen edhe përgjegjësitë e Ndërmarrjes Publike Sport Marketing, që do të menaxhojë
fushat për ti mirë
Themelimi i Ndërmarrjes Publike Komunale Kuzhina Qendrore dhe Ofrimi i shujtave të Kuzhinës Qëndrore për të gjitha çerdhet dhe institucionet e tjera publike e private në Komunën e Prishtinës.
Reformimi i Kompanisë Regjionale Pastrimi që t’i përgjigjet nevojave të
qytetit – Në bashkëpunim me komunat e Regjionit të Prishtinës do të
punojmë në reformën e plotë të kompanisë Pastrimi për të menaxhuar
më mirë shërbimet në pastrimin e mbeturinave.
Funksionalizimi i plantacionit për drunj dekorues në bashkëpunim me
Hortikulturën – Komuna e Prishtinës do të ndajë një tokë ku Ndërmarrja
Publike Hortikultura do të
ë kultivimin e drunjve dekorativ për t’u
përdorë në qytet. Pë
ë përtej mandatit 2018 –
2021 por do të kursej shumë para për Komunën në aspektin afatgjatë.

PRISHTINA 2021

17

nënshkruar nga:

Shpend Ahmeti					Selim Pacolli
Lëvizja VETËVENDOSJE!				
Aleanca Kosova e Re

8 nëntor 2017, Prishtinë
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