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Qëllimet 

• Shkarkimi i qendrës së qytetit nga 
komunikacioni i ngarkuar 

• Përmirësimi i kanalizimeve fekale 

• Krijimi i kushteve për kthimin e 
qytetarëve dhe bizneseve në zonat rurale 

• Krijimi i hapësirave publike me gjelbërim 
për pushim dhe rekreativitet (platotë dhe 
parqet) 

 



Objektivat  
 

• Investimet në unazën e Qendrës  

• Rregullimi i rrugëve kryesore në qytet 

• Mirëmbajtja e rrugëve në qytet  

• Ndërtimi i rrugëve sekondare në qytet 

• Ndarja e ujërave atmosferike nga ato fekale 

• Largimi i kanalizimeve nga liqenet  

• Rregullimi i kanalizimeve në zonën urbane 

• Krijimi i infrastrukturës për zhvillim të bizneseve dhe aktiviteteve 
kulturore 

• Rregullimi i Infrastrukturës në fshatrat e thella me qëllim të kthimit të 
banorëve 

• Rregullimi i infrastrukturës në fshatrat afër qytetit. 

• Rregullimi i bulevardeve 

• Rregullimi i parqeve 

 



Buxheti i Drejtorisë së 
Infrastrukturës Lokale  

 

• Buxheti për vitin 2015  

    (8.720.000 euro) 

 

• 5 milionë euro në diskrecion  

   (2.5 milionë për infrastrukturë urbane dhe 
2.5 për infrastrukturë rurale) 

 

 



Infrastruktura rrugore  

• Zhbllokimi projekteve të zvarritura me 
vite dhe vazhdimi i projekteve që kanë 
ngecur nga viti paraprak  

• Rrethrrotullimi në Veternik 

• Rrugët: Ekrem Rexha, Enver Maloku, 
Rruga në Makoc, “Vlora” etj 

• Ndërprerja e kontratave me kompani të 
papërgjegjshme 

• Ngritja e cilësisë së punimeve 



Ndërtimi i rrugëve 



Kanalizimet në fazën e tenderimit 

• Ndërtimi i kolektorëve (Shkabaj, mbi lumin “Mati ”- 
Kalabri, rregullimi i shtratit të lumit “Prishtina”) 

• Kanalizimi në fshatrat Mramor, Sutjeskë, Busi 

•  Rruga dhe kanalizimi në shkollën “Hilmi Rakovica” 
– Kodër e Trimave 

• Kanalizimi në fshatin Shkabaj në drejtim të lagjes 
“Kodra e Trimave” dhe Arbëria 

• Kanalizimet në: Bardhosh – Prugoc, Barilevë – lagjja 
e Xhafollëve, Besi, Vranidoll, Bërnicë – Sinidoll, etj 

 

 



Kolektorët 



Disa nga projektet që do të realizohen në 
vitin 2015 

• Rruga nga rrethrrotullimi në Lakrishte deri tek rrethrrotullimi në 
Arbëri. 

• Rruga mbi lumin “Prishtina”, rruga mbi lumin “Mat” dhe vazhdimi 
i rrugës “B”. 

• Rrugët dhe kanalizimi në lagjen Pejton, rrugët në lagjet Kalabria, 
Arbëri, Kodër e Trimave, Veternik, Kolovicë, etj 

• Rrugët në fshatrat Shashkoc, Dabishec, Koliq, Sharban, Marec, 
Rimanishtë, Ballaban, Barilevë, Hajkobillë, Hajvali, Mramor, 
Shkabaj, Grashticë, Llukar, etj 

• Kanalizimet në Shashkoc, Hajvali dhe Veternik 

• Platotë mbi kurriz, në lagjen Dardani, platoja tek çerdhja “Lulevera” 
dhe platoja tek PTK 

• Parku tek rrethrrotullimi në Veternik 

 

 




