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Hyrje 
 

Përshtypja jonë për një qytet, pos identitetit historik e 
urban formësohet edhe nga kualiteti i hapësirave publike. 
Ato duhet të jenë të këndshme, të qasshme dhe të ofrojnë 
siguri. Për më tepër, ato kanë rol të rëndësishëm në jetën 
shoqërore dhe ekonomike të komuniteteve që jetojnë dhe 
i gëzojnë këto hapësira. 

Gjatë vitit 2017 është kryer hulumtimi i të gjitha hapësirave 
publike të Qendrës Historike të Prizrenit. Hulumtimi 
përmban të dhëna mbi tri kategori kryesore të hapësirave 
publike: 1. Hapësirat publike ekzistuese, 2. Hapësirat semi-
publike (kryesisht ato tek monumentet kulturore e në 
veçanti tek ato fetare) dhe 3. Hapësirat që kanë potencial 
të shëndrrohen në hapësira publike në të ardhmen.  

Gjatë hulumtimit janë analizuar funksionet e tanishme të të 
gjitha hapësirave të identifikuara, elementet që i karakteri- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

zojnë ato përfshirë edhe mobilarinë urbane ekzituese, 
qasjen për persona me aftësi të kufizuara dhe elementet që 
i mungojnë këtyre hapësirave. Shfrytzueshmëria e 
hapësirave është përcaktuar pas marrjes parasysh të të 
gjitha faktorëve të sipërpërmendur dhe shfrytëzimit të tyre 
në baza vjetore.  

Në pjesën përmbyllëse të hulumtimit ipen edhe 
rekomandimet konkrete se si të adresohen çështjet që 
kanë të bëjnë me ngritjen e cilësisë së hapësirave publike 
në pjesën më të rëndësishme të qytetit të Prizrenit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QENRA HISTORIKE E PRIZRENIT 

Qendra Historike e Prizrenit sipas Ligjit Nr. 04/L-066 
(viti 2012) trajtohet si pronë e trashëgimisë kulturore 

dhe historike në mbrojtje të përhershme dhe të 
klasifikuar si Zonë e veçantë e mbrojtur me vlera të 

interesit lokal, shtetëror dhe ndërkombëtar. 

Foto 1 – Kufiri i Qendrës Historike të Prizrenit dhe hapësirat e trajtuara në hulumtim. Hartat tjera të hulumtimit gjenden në Shtojcën 1. 
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Çka janë hapësirat publike? 
 

Ndërmjet ndërtesave të qytetit ekziston një rrjet i 
hapësirave që krijojnë dhe forcojnë lidhjet në mes të 
njerëzve. Kur ne i referohemi rrugëve apo hapësirave tjera 
të një qyteti ne aktualisht flasim për vet identitetin e 
qytetit. Hapësirat publike janë hapësira shoqërore që janë 
të hapura dhe të qasshme për njerëzit. Këto hapësira kanë 
rol të rëndësishëm në jetën shoqërore dhe ekonomike të 
komunitetit. Një hapësirë e mirë publike është hapësirë që 
reflekton diversitet dhe inkurajon njerëzit të jetojnë së 
bashku pa përpjekje, duke i siguruar kushte të nevojshme.  

Në një përkufizim të gjerë, hapësirat publike janë hapësirat 
ku të gjithë gëzojnë bashkëjetesën dhe përfaqësojnë 
kolektivitetin dhe interesin e përbashkët duke e zbërthyer 
diversitetin e tyre. 

Kualiteti i hapësirave publike dhe siguria në këto hapësira 
varen nga disa faktorë : 

Llojllojshmëria e shrytëzueshmërisë: Llojllojshmëria 
gjeneron aktivitete të ndryshme që kontribuojnë në 
sigurinë e hapësirës. Kjo llojllojshmëri e funksioneve duhet 
të aplikohet në çdo kohë të ditës. Nëse hapësirat publike 
janë të shfrytëzuara vetëm ditën, ato përsëri do të mbeten 
hapësira të pasigurta. 

“Fasadat aktive”: Lidhja midis ndërtesave, trotuarit dhe 
rrugës kontribon në sigurinë dhe atraktivitetin e hapësirave 
publike. Përveç kësaj, kjo lidhje ndikon në perceptimin e 
njerëzve për qytetin dhe mënyrën se si ata duhet ta 
përdorin atë. 

Dimensioni social dhe vitaliteti urban: Si një grumbullues i 
njerëzve, hapësira publike ka ndikim mbi dimensionin 
social. Rrugët, sheshet, parqet, trotuaret, shtigjet e 
biçikletave dhe mobileria urbane, me qasje gjithpërfshirëse 
nxisin ndërveprimin midis njerëzve dhe mjedisit, krijojnë 
një përdorim pozitiv të hapësirës dhe rrisin vitalitetin 
urban. 

Proporcionet humane: Ndërtimi i hapësirave me 
proporcione të mëdha mund të ndikojë negativisht në 
shëndetin e njerëzve. Në studimet e tij në terren, Jan Gehl 
vuri në dukje se njerëzit priren të ecin më shpejt kur kalojnë 
në zonat e zbrazëta ose jo aktive, ndryshe nga ritmi më i 
ngadalshëm dhe i qetë i ecjes në mjedise më të jetueshme 
dhe më aktive. Ndërtimet në shkallë të njeriut ndikojnë 
pozitivisht në perceptimet e njerëzve për hapësira publike. 

Ndriçimi: Ndriçimi efektiv dhe i orientuar drejt njerëzve 
lehtëson shfrytëzimin e hapësirave publike gjatë natës, 
duke rritur sigurinë dhe duke krijuar kushte të nevojshme 
për të lëvizur më sigurt në mungesë të dritës natyrore.   

Stimulimi i ekonomisë lokale: Hapësirat publike kualitative 
jo vetëm që u ofrojnë njerezve zona të lira, por gjithashtu 
kanë potencial për të rritur ekonominë lokale.  

Identiteti lokal: Hapësirat publike duhet të integrojnë edhe  
bizneset e vogla që karakterizojnë vendin. Ndërmarrjet e 
mëdha mund të kontribuojnë në ekonominë në përgjithësi, 
por bizneset e vogla dhe sipërmarrjet kanë impakt të 
rëndësishëm afatgjatë, si dhe i japin karakter dhe 
formësojnë identitetin e vendit. Gjatë planifikimit të 
hapësirave publike është e nevojshme të merren parasysh 
dinamikat sociale dhe specifikat kulturore të zonës, në 
mënyrë që të krijohet një lidhje e mirë mes njerëzve dhe 
vendit. Faktor i rëndësishëm është edhe përdorimi i 
materialeve ndërtimore lokale dhe që janë miqësore me 
mjedisin. 

Zonat me gjelbërim: Përveç që kontribuojnë në cilësinë e 
ajrit dhe ndihmojnë në uljen e temperaturave të larta në 
verë, zonat publike me gjelbërim kanë fuqinë të 
humanizojnë qytetin duke tërhequr njerëzit në aktivitete 
në natyrë. Përderisa qytetet bëhen më të dendura, qasja në 
hapësira publike të gjelbra do të bëhet edhe më e 
rëndësishme, pasi pyllëzimet urbane mund të ulin nivelet e 
stresit të njerëzve dhe të rrisin mirëqenien në qytete. 

Pjesëmarrja sociale: Përfshirja e banorëve në projektimin, 
planifikimin dhe administrimin e hapësirave publike është 
thelbësore për të ruajtur cilësinë e këtyre hapësirave. 
Përfshirja e banorëve (përfshirë këtu edhe përfaqësimin 
gjinor të barabartë) siguron që natyra dhe përdorimi i 
hapësirës publike të përmbushin nevojat e veçanta të 
komunitetit. Nëse një hapësirë nuk pasqyron kërkesat dhe 
dëshirat e popullsisë lokale, ajo nuk do të përdoret ose 
mirëmbahet. Pjesëmarrja sociale është një element 
qendror për ndërtimin e zonave publike të sigurta dhe të 
barabarta. 

 

Foto 2 – Sheshi Shadërvan si pikë referente e hapësirave publike në Prizren. 
Autor: Berat Hoxha 
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Qëllimi i hulumtimit 
 

Gjatë vitit 2017 është kryer hulumtimi i të gjitha hapësirave 
publike të Qendrës Historike të Prizrenit. Qendra Historike 
e Prizrenit e mbrojtur me ligj të veçantë ngërthen në vete 
vlera të larta historike e kulturore. Kjo qendër pos 
monumenteve të spikatura ka një rrjet organik urban që 
lidh këto monumente duke formësuar kështu një karakter 
unik jo vetëm në Kosovë por edhe më gjërë. Për më tepër 
qendra e qytetit të Prizrenit është një nga qytetet më të 
vizituara në Kosovë. 

Ky hulumtim ka për qëllim të analizojë gjendjen ekzistuese 
të të gjitha hapësirave publike në Qendër Historike nëse 
ato i plotësojnë kushtet optimale për jetesë dhe i shtojnë    
vlera kontekstit urban e historik qendrës së qytetit. Për më   
tepër ky hulumtim mëton të jep edhe sugjerime e 
rekomandime se si këto hapësira do të ngrisnin cilësinë dhe 
do të ishin më të shfrytëzueshme nga banorët e zonës por 
edhe vizitorët/turistët e shpeshtë që e frekuentojnë. 

 

Metodologjia dhe të dhënat nga terreni 
 

Hulumtimi i hapësirave publike është bërë me anë të 
vlersimit të gjithsej 36 hapësirave publike në terren (shih 
listën e tyre në faqen tjetër), ku është bërë grumbullimi i të 
dhënave dhe fotodokumentimi i tyre. Pas analizës së të 
dhënave për çdo hapësirë publike, bazuar edhe në 
shfrytëzimin e hapësirës gjatë ciklit të një viti është bërë 
edhe vlerësimi i shfrytzueshmërisë së tyre. 
Fotodokumentimi ekzistues është bërë nga kënde të 
ndryshme. Këtu janë shtuar edhe fotografitë e aktiviteteve 
të ndryshme që mbahen në hapësira specifike në mënyrë 
që të ipet një perceptim i plotë i shfrytëzimit të hapësirës. 

Të gjitha hapësirat publike janë përpunuar në platformën 
Gepgraphical Information System (GIS) dhe janë kodifikuar 
në mënyrë që të shfrytëzohen edhe për hulumtime të 
mëtutjeshme. Për qëllime të thellimit të hulumtimit, disa 
hapësira publike shkaku i karakterit të tyre dhe funksioneve 
që posedojnë janë fragmentarizuar në disa pjesë, si psh; 
Keji i Lumbardhit nuk është trajtuar si një hapësirë e vetme 
por është analizuar në tetë segmentet e veta. Arsyeja 
qëndron aty se disa pjesë të Kejit të Lumbardhit 
shfrytëzohen më shumë dhe kanë funksione tjera dhe disa 
pjese nuk shfrytëzohen dhe aq. 

 

 

 

 

    

 

 

Foto 3 - Shembulli i kartelës / formularit për çdo hapësirë publike të identifikuar. 
Të gjitha kartelat e hulumtimit gjenden në Shtojcën 2. 
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Identifikimi i hapësirave 
 

Kodi GIS Emërtimi i hapësirës publike Sipërfaqja (m2) 

PS01 Keji i Lumbardhit 1 2,279.3 

PS02 Keji i Lumbardhit 2 188.5 

PS03 Keji i Lumbardhit 3 618.4 

PS04 Keji i Lumbardhit 4 623.7 

PS05 Keji i Lumbardhit 5 122.3 

PS06 Keji i Lumbardhit 6 81.5 

PS07 Keji i Lumbardhit 7 649.8 

PS08 Keji i Lumbardhit 8 1,860.9 

PS09 Kalaja e Prizrenit 11,282.2 

PS10 Marash 1 1,803.8 

PS11 Marash 2 5,861.8 

PS12 Sheshi i Dëshmorëve 3,801.9 

PS13 Sheshi Shadërvan 1 2,208.2 

PS14 Sheshi Shadërvan 2 1,834.0 

PS15 Sheshi Shadërvan 3 2,490.7 

PS16 Ish Qendra Zejtare 1,295.0 

PS17 Muzeu i Hapur Arkeologjik 1,661.0 

PS18 Hapësira para Lidhjes Shqiptare të Prizrenit 371.0 

PS19 Hapësira prapa Shtëpisë së Gani Dukagjinit 235.1 

PS20 Rruga "Saraçët" 1,598.4 

PS21 Rruga "Farkatarët" 1,114.4 

PS22 Hyrja e Postës 479.5 

PS23 Oborri i Xhamisë së Sinan Pashës 2,414.4 

PS24 Oborri i Xhamisë së Emin Pashës 792.8 

PS25 Oborri i Xhamisë së Gazi Mehmet Pashës 1,312.3 

PS26 Oborri i Hamamit të Gazi Mehmet Pashës 887.1 

PS27 Oborri i Lidhjes Shqiptare të Prizrenit 950.7 

PS28 Oborri i Katedrales së Zonjës Ndihmëtare 1,294.9 

PS29 Oborri i Kishës së Shën Gjergjit 1,739.7 

PS30 Oborri i Kishës së Shën Premtes 831.5 

PS31 Platoja e Kompleksit Europa 630.7 

PS32 
Hapësira prapa Qendrës së Mjekësisë 
Familjare 1 613.9 

PS33 Rruga "Marin Barleti" 785.7 

PS34 Rruga "Adem Jashari" 2,976.7 

PS35 Rruga "Remzi Ademaj" 5,350.9 

PS36 Zona e pompës së benzinës 1,525.7 

 

Tabela 1 - Lista e hapësirave publike të analizuara bashkë me kodifikimin në 
GIS. 

 

 

 

Qendra Historike e Prizrenit ka gjithsej sipërfaqe prej 62,88 
Hektarë dhe fatkeqësisht vetëm 9% e kësaj sipërfaqeje 
shfrytëzohet si hapësirë publike. Hulumtimi është fokusuar 
vetëm në hapësirat publike me funksion dhe në këtë 
përqindje nuk është përfshirë rrjeti i rrugëve dhe në disa 
raste edhe i trotuareve.  

 

Qendra Historike e Prizrenit Sipërfaqja (m2) % 

Hapësira publike ekzistuese 53,929.4 9% 

Hapësira private dhe të tjera 574,828.2 91% 

Totali 628,757.6 100% 

 

Tabela 2 - Qendra Historike e Prizrenit karakterizohet me përqindje të ulët të 
hapësirave publike. 
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Kategorizimi i hapësirave 
 

Në mënyrë që të analizohen tipologjitë e gjithsej 36 
hapësirave publike të identifikuara,  ato janë kategorizuar 
në tre grupe të paraqitura në vijim:  

 

1. Hapësirat ekzistuese publike: Hapësirat ekzistuese që 
janë gjithmone të hapura dhe lehtësisht të qasshme për 
qytetarë. 

 
Foto 4 - Rruga e Farkatarëve është një rrugë e qarkullueshme këmbësorike dhe 
në të njëjtën kohë edhe hapësirë publike që shfrytëzohet në masë të madhe. 

2. Hapësirat semi-publike: Hapësira që rrethojnë një 
ndërtesë publike (apo edhe oborr) dhe menaxhohen nga 
menaxheri i ndërtesës ose ofruesi i shërbimit. Këto 
hapësira nuk janë plotësisht të hapura dhe janë të 
kontrolluara. Rastet më të shpeshta janë monumentet 
fetare apo edhe ato profane, si psh Hamami. Ka raste që 
ato janë janë të qasshme me pagesë apo me leje të veçantë. 

 

 
Foto 5 - Kisha e Shën Gjergjit bashkë me oborrin e saj paraqet një shembull të 
një hapësire semi publike. 

3. Hapësirat potenciale publike: Hapësira që kanë potencial 
të konvertohen në hapësira publike për qytetarë. Kjo 
kategori është përcaktuar duke u marrë për bazë numri i 
vogël i hapësirave publike në Qendër Historike dhe mund 
të shërbejë në të ardhmen për planifikim nga institucionet 
komunale. 

 
Foto 6 - Pompa e benzinës në pjesën perëndimore të QHPz nuk përkon me 
karakterin urban dhe historik të zonës. Ajo paraqet një hapësirë potenciale të 
konvertimit në një hapësirë publike për komunitetin.

 

Qendra Historike  
e Prizrenit 

Numri i  
hapësirave 

Sipërfaqja  
(m2) % 

Hapësira publike ekzistuese 22 42,461.4 66% 

Hapësira semi-publike 10 11,468.0 18% 

Hapësirat potenciale publike 4 10,639.0 16% 

Totali 36 64,568.4 100% 

Tabela 3. Kategorizimi i hapësirave publike dhe përqindja e tyre në sipërfaqe. 
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Funksionet, elementet dhe mobilaria urbane e  
hapësirave 
 

Funksioniet ekzistuese: Në hapësirat publike janë 
shqyrtuar të gjitha funksionet ekzistuese veçmas për 
secilën hapësirë. Këto të dhëna janë pasqyruar për të gjitha 
funksionet që mund të ketë një hapësirë publike gjatë një 
viti kalendarik. Një hapësirë publike mund të ketë disa 
funksione dhe në detaje ato janë paraqitur në grafikonin e 
mëposhtëm dhe në kartelat në Shtojcën 2. 

 
Tabela 4. Funksionet më të shpeshta të hapësirave publike në QHPz janë ato 
për pushim, qarkullim të qytetarëve si dhe funksionet komerciale sikurse 
kafiteritë. 

Elementet dhe mobileria urbane: gjatë vlerësimit të 
hapësirave publike janë marr parasysh të gjitha elementet 
ekzistuese dhe mobilaria urbane. Poashtu në bazë të 
karakterit të hapësirës janë identifikuar edhe elementet që 
mungojnë në mënyrë që ato të plotësohen dhe të jenë 
plotësisht funkionale.  

 
Tabela 5. Hapësirat publike dominohen nga gjelbërimi dhe një pjesë e 
konsiderueshme kanë edhe ndriçim publik përderisa vërehet hapësira më pak 
për fëmijë dhe parking për biçikleta. 

 
Tabela 6. Shumica e hapësirave publike kanë nevojë për rampa të 
përshtatshme për persona me aftësi të kufizuara dhe parking për biçikleta. 

 

 

 

 

 

Lloji i funksionit 

të hapësirës 

publike

Numri i hapësirave 

publike ku paraqitet 

funksioni

%

Pushimore 19 15%

Lëvizje e qytetarëve 14 11%

Kafeteri / restaurant 12 10%

Hapësirë për shumë qëllime 8 6%

Dyqane 8 6%

Lokacion fotografimi 7 6%

Koncert 6 5%

Dyqan suvenirësh 6 5%

Institucione publike / zyre 6 5%

Zonë me qarkullim të veturave 6 5%

Parking për vetura 5 4%

Kinema verore 4 3%

Shitës ambulant 4 3%

Ceremoni fetare 4 3%

Çeshme për ujë të pijshëm 4 3%

Panair 3 2%

Çeshme për abdest 3 2%

Rekreacion 2 2%

Nuk ka asnjë funksion 2 2%

Varreza të vjetra 2 2%

Pompë benzine 1 1%

126 100%

Elementet & mobileritë 

urbane prezente në 

hapësira publike

Numri i hapësirave 

publike ku paraqitet 

elementi

%

Gjelbërim i ulët 30 19%

Ndriçim publik 27 17%

Gjelbërim i lartë 25 16%

Shportë e mbeturinave 24 15%

Ulëse 22 14%

Fontanë 5 3%

Art publik 5 3%

WC publike 5 3%

Rampë për P.A.K. (8%) 3 2%

Jaz 3 2%

Memorial 3 2%

Kënd i lojërave 3 2%

Paking për biçikleta 2 1%

Nuk ka elemente / mobileri 2 1%

159 100%

Elementet & mobileritë urbane që 

mungojnë në hapësira publike

Numri i hapësirave 

publike ku paraqitet 

mungesa

%

Rampë për P.A.K. (8%) 24 29%

Paking për biçikleta 15 18%

Ulëse 10 12%

Shportë e mbeturinave 10 12%

Ndriçim publik 6 7%

Gjelbërim i ulët 5 6%

Nuk aplikohet 4 5%

WC publike 3 4%

Nuk ka mungesë të mobilerisë urbane 3 4%

Kënd i lojërave 2 2%

Gjelbërim i lartë 1 1%

83 100%
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Qasja për persona me aftësi të kufizuara 

 
Në kuadër të hulumtimit, të gjitha hapësirat janë analizuar 
edhe për qasje të personave me aftësi të kufizuara. Në këtë 
kuadër mund të përmendim që këto kushte do të ishin të 
përshtatshme edhe për prindër me fëmijë me karroca. 
Hapësirat janë klasifikuar në  grupe: 

1. Të qasshme - Hapësirat në të cilat nuk ekziston asnjë 
pengesë për lëvizjen e lirë të personave me aftësi të 
kufizuara.  

2. Të qasshme vetëm me përcjellje - Hapësirat në të cilat 
personat me aftësi të kufizuara nuk mund të lëvizin lirshëm 
për shkak të rampave jo adekuate apo pengesave tjera dhe 
ku lëvizja e tyre është e mundur vetëm me përcjellje. 

3. Të paqasshme - Hapësirat në të cilat ekzistojnë barriera 
dhe lëvizja e personave me aftësi të kufizuara është e 
pamundur.

 

Qasshmëria për  
P.A.K. 

Numri i hapësirave 
publike 

% 

Të qasshme 9 25% 

Të qasshme vetëm me përcjellje 18 50% 

Të paqasshme 9 25% 

Totali 36 100% 

Tabela 7 - Hapësirat publike në Qendër Historike nuk janë të përshtatshme për 
persona me aftësi të kufizuara. 

 

Shfrytëzueshmëria e hapësirave 

 
Pas analizës së të gjithë faktorëve që ndërlidhen me 
hapësirat publike si dhe informtat e grumbulluara se sa një 
hapësirë publike shfrytëzohet gjatë cikli të një viti, 
hulumtimi përmbyllet me kategorizim të 
shfrytzueshmërisë, dhe atë në katër grupe: 

1. Plotësisht e shfrytëzueshme - Hapësirat publike të cilat 
shfrytëzohen më së shumti. 

2. Relativisht e shfrytëzueshme -  Hapësirat publike të cilat 
shfrytëzohen shumë, sidomos në periudha të caktuara të 
vitit. 

3. Pak e shfytëzueshme - Hapësirat publike të cilat 
shfrytëzohen vetëm gjatë një periudhe të caktuar të vitit 
apo në ditë të caktuara.  

4. Aspak e shfrytëzueshme - Hapësirat publike të cilat për 
shkak të arsyeve e pengesave të ndryshme nuk 
shfrytëzohen aspak. 

 

Shfrytzueshmëria e 
hapësirave publike 

Numri i 
hapësirave 
publike 

Sipërfaqja 
(m2) 

% 

Plotësisht e shfrytëzueshme 5 12,029.6 19% 

Relativisht e shfrytëzueshme 14 32,288.0 50% 

Pak e shfrytëzueshme 11 7,893.2 12% 

Aspak e shfrytëzueshme 6 12,357.6 19% 

Totali 36 64,568.40 100% 

Tabela 8 – Përqindaj më e mëadhe e hapësirave publike janë të 
shfrytëzueshme edhe pse kanë nevojë për përmirësim në raste te caktuara. 

 

25%

50%

25%

19%

50%

12%

19%

Foto 7 - Në kuadër të ditëve të mbajtjes së Bienales Ndërkombëtare të Artit 
Bashkëkohor në Prizren, EC Ma Ndryshe dhe Autostrada Biennale kanë 
organizuar performancë publike si reagim për mosshfrytëzimin e shtratit të 
lumit publike si hapësirë publike. 
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Konkulzione e rekomandime 

 
Në bazë të analizave të prezantuara në këtë hulumtim, në 
vijim gjendet një listë me konkluzione e rekomandime për 
institucionet relevante dhe rreth hapësirave publike në 
Qendër Historike të Prizrenit: 

 

 Komuna e Prizrenit, si autoritet vendimmarrës për krijim 
të kushteve dhe mirëmbajtje të hapësirave publike duhet 
të adoptojë qasje gjithpërfshirëse në trajtim dhe në 
përshtatje të hapësirave publike për nevojat e 
komunitetit. 

 Komuna e Prizrenit duhet të aplikojë konkurs publik dhe 
qasje gjithpërfshirëse në krijim të hapësirave të reja.  

 Komuna duhet të rrisë efikasitetin në grumbullimin e 
mbeturinave, me theks të veçantë në QHPz. 

 Keji i Lumbardhit duhet të trajtohet në bazë të 
konfiguracionit të vet natyror dhe ‘t’i kthehet’ 
qytetarëve. Ajo duhet të trajtohet si pjesë integrale e 
qendrës së qytetit duke investuar në segmente të 
caktuara me elemente të ndryshme sikurse gjelbërimi, 
WC publike dhe funksione shtesë.  

 Edhe pse gjelbërimi është prezent në shumicën e 
hapësirave publike, Komuna duhet të investojë edhe më 
shumë në këtë drejtim. Mungesë evidente vërehet në 
Kejin e Lumbardhit dhe atë më së shumti gjatë sezonit të 
verës. 

 Të bëhet sanimi i të gjitha trotuareve të hapësirave 
publike në mënyrë që të jenë të qasshme  për persona me 
aftësi të kufizuara dhe prindëve me karroca. Të 
ndërtohen rampa në të gjitha hapësirat publike, dhe 
rampat egzistuese qe nuk janë të qasshme për persona 
me aftësi të kufizuara të rindërtohen me përqindje të 
pjerrësisë adekuate. 

 Kalaja e Prizrenit, si një nga monumentet më të spikatura 
të Qendrës Historike të krijojë qasje të plotë për P.A.K. 

 Sheshi i Shadërvanit, si pika e referimit për shumë 
qytetarë e turistë duhet të shkarkohet nga disa funksione 
në mënyrë të mos cënohet integriteti urban dhe historik 
i saj. Operatorët e ndryshëm duhet të gjejnë alternativa 
tjera që aktivitetet e tyre të organizojnë në hapësira tjera 
të cilat nuk janë plotësisht të shfrytëzueshme.  

 Muzeu i hapur arkeologjik që gjendet pranë Lidhjes së 
Prizrenit duhet të rikonceptohet sepse shumica e 
qytetarëve as nuk janë të njoftuar për këtë muze dhe 
shumë pak vizitohet. Kjo hapësirë frekuentimin më të 

madh e ka gjatë sezonit të verës, kur hapet çajtorja 
verore. 

 Tek hapësira para Postës kryesore duhet të mënjanohen 
barrierat për lëvizje të lirë të qytetarëve. 

 Monumentet fetare, bashkë me hapësirat përreth duhet 
të jenë më të qasshme dhe të hapura për publik. Në 
shumicën prej tyre nuk janë të shënuara oraret e vizitave 
apo edhe ndonjë kontakt për vizitë. 

 Në hapësirat publike ku kushtet e sigurisë janë në nivel, 
duhet të projektohen kënde për lojëra të fëmijëve. 

 Për arsye të jo sigurisë së lëvizjes në mungesë të dritës 
natyrore, të shtohet ndriçimi efektiv në hapësira që janë 
të identifikuara në hulumtim. 

 Duhet të shtohen fontanat me ujë të pijshëm si një nga 
elementet historike urbane të Prizrenit. 

 Duhet të shtohen parkingjet për biçikleta nëpër hapësira 
publike. Lidhur me këtë, poashtu Komuna duhet të 
bashkëpunojë me organizatat / kompanitë që japin në 
dispozicion biçikleta me qera. 

 Gati gjysma e hapësirave publike nuk shfrytëzohen sa 
duhet. Komuna duhet të ridizajnojë dhe të rrisë kualitetin 
e tyre në mënyrë që të ketë më shumë alternativa për 
qytetarë. 

 Arti publik është pjesë integrale e shumë hapësirave 
publike. Në rastin e Qendrës Historike të Prizrenit duhet 
të kemi kujdes që ky art mos ta dëmtojë integritetin e 
trashëgimisë kulturore. 

 Të krijohen shtande të veçanta dhe me dizajn adekuat 
për shitës ambulant. 

 Për shkak të hapësirave publike të limituara duhet të ketë 
planifikim strategjik rreth rritjes së tyre, dhe atë:  

1. Të bëhet rigjenerimi urban i hapësirës tek rruga ‘Marin 
Barleti;  

2. Të gjendet një alternativë tjetër e qarkullimit të veturave 
në rrugën ‘Remzi Ademaj‘ dhe rrugen ‘Adem Jashari‘ në 
mënyrë që të rritet sipërfaqja e hapësirave publike në 
Qendrën Historike të Prizrenit; dhe 

3. Të bëhet dislokimi i pompës së benzinës që gjendet 
brenda kufirit të Qendrës Historike të Prizrenit dhe të 
konvertohet në hapësirë publike. 

 

Pjesa përmbyllëse e hulumtimit përmban dy anekse ku 
paraqiten hartat e prodhuara nga terreni (Shtojca 1) si dhe 
kartelat e veçanta për çdo hapësirë publike (Shtojca 2). 
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