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Hyrje 

Komuna e Vushtrrisë shtrihet në rajonin verior të Kosovës 
dhe përfshinë një zonë prej 345 km² (3.2% e territorit të 
Kosovës), të ndarë në 64 zona kadastrale (sipas vendimit 
për HZK-në janë 65)1. Ajo kufizohet me Mitrovicën 
Jugore (veri), Podujevën (lindje), Obiliqin (jug), 
Drenasin (jugperëndim) dhe Skënderajn (perëndim). 
Popullsia e gjithë territorit të komunës është vlerësuar 
të jetë 104.000 banorë; prej tyre, mbi 39.800 banorë në 
zonën urbane dhe rreth 64.200 banorë në zonën rurale. 
Etnitë kryesore janë Shqiptarët (92%), Serbë e Malazezë 
(7%) dhe të tjerë (1%).

Relievi i komunës ndahet në tri tërësi: fushore, kodrinore 
dhe malore; ato janë pjesë përbërëse e masës malore të 
Kopaonikut dhe Qyqavicës. Sa i përket rrjetit hidrografik, 
nëpër territor kalon Sitnica (2912 km²) me disa degë të saj 
dhe një pjesë e lumit Llap, si dhe dy lumenjë më të vegjël, 
Tërstena dhe Studimja. Komuna karakterizohet me 
klimë të butë, kontinentale-mesdhetare dhe kontinentale 
evropiane.

KAPITULLI
01

1 Sipas dokumenteve zyrtare të dërguara me datën 07.06.2018 nga Agjencia Kadastrale 
e Kosovës (shih dokumentin e bashkangjitur), në të gjitha sistemet duke filluar prej 
viteve 1983-1988 e deri më tani, zona kadastrale Dumnicë e Epërme ka ekzistuar 
dhe ekziston si zonë kadastrale, ka kodin unik të zonës kadastrale 70202019, në 
kuadër të territorit të komunës së Vushtrrisë. Mirëpo gjatë hartimit të Ligjit për 
Kufijtë Administrativ të Komunave fshati Dumnicë e Epërme është harruar të 
futet në listë. Në momentin kur fillon procesi i plotësim/ndryshimit të këtij ligji, 
komuna e Vushtrrisë do të paraqes kërkesën zyrtare pranë ministrisë përkatëse për 
inkoorporimin e këtij fshati (Dumnicë e Epërme) në kuadër të listës.
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Figura 1. Harta e Komunës së Vushtrrisë

LEGJENDA:



Bashkëpunimi ndërmjet Komunës së Vushtrrisë 
dhe UN-Habitat

UN-Habitat ka ndihmuar në mënyrë aktive institucionet 
e Kosovës në fushën e qeverisjes, planifikimit hapësinor 
dhe administratës komunale që nga viti 1999. Duke 
u mbështetur në rezultatet dhe mjetet e krijuara nga 
Programi i Mbështetjes së Planifikimit Hapësinor 
Komunal (zbatuar nga 2005 deri në 2016), UN-Habitat 
tani zbaton Programin e Zhvillimit Gjithëpërfshirës 
(2016-20), i cili synon të sigurojë mbështetje strategjike, 
gjithëpërfshirëse për ndërtimin e kapaciteteve të 
planifikimit dhe menaxhimit komunal, forcimin e 
kontratës shoqërore dhe kohezionin social, dhe forcimin 
e koordinimit brenda një kornize të bashkëpunimit 
ndër-komunal dhe qeverisje shumë-nivelore me qëllim 
të nxitjes së zhvillimit gjithëpërfshirës dhe qeverisjes 
së mirë në veri të Kosovës. Programi është financuar 
nga Agjencia Suedeze për Zhvillim Ndërkombëtar dhe 
zbatohet bashkarisht me PAX dhe Community Building 
Mitrovica (CBM).

Me reformën e re ligjore mbi planifikimin hapësinor dalin 
kërkesa të reja ligjore, siç është hartimi i Hartës Zonale 
të Komunës (HZK). Si e tillë, Komuna e Vushtrrisë filloi 
procesin duke e shprehur interesin për të punuar me 
UN-Habitat në hartimin e Hartës Zonale të Komunës. 
Si rezultat, UN-Habitati përmes një vlerësimi bazë2 
ka analizuar në mënyrë shumë të detajuar kapacitetet 
ekzistuese profesionale dhe teknike që ndërlidhen 
me proceset dhe produktet e planifikimit hapësinor 
brenda kësaj komune. Ky vlerësim ka nxjerrë në pah tri 
prioritete kryesore të kësaj komune: 1) Vlerësimi i Planit 
Zhvillimor Komunal (PZHK) në funksion të hartimit 
të Hartës Zonale të Komunës, 2) Krijimi i Bazës së të 
Dhënave të Planifikimit Hapësinor, dhe 3) Hartimi i 
Hartës Zonale të Komunës së Vushtrrisë. Planifikimi 
dhe zbatimi i të gjitha këtyre aktiviteteve koordinohet 
nga afër me Drejtorinë për Urbanizëm dhe Mbrojtje të 
Mjedisit, si autoritet komunal përgjegjës për planifikim 
dhe menaxhim hapësinor.

Vlerësimi i Planit Zhvillimor Komunal të Komunës 
së Vushtrrisë të hartuar në 2016 është aktiviteti/
prioriteti i parë që po zbatohet me qëllim të vlerësimit 
të përputhshmërisë ligjore të PZHK-së ekzistuese me 
kornizën përkatëse të planifikimit hapësinor. Përmes 
mjeteve përkatëse të vlerësimit do të identifikohen të 
gjitha të dhënat që mungojnë dhe janë të nevojshme 
për ndërtimin e të Bazës së të Dhënave të Planifikimit 
Hapësinor (niveli lokal)3, respektivisht hartimin e Hartës 
Zonale të Komunës.

Korniza Ligjore

Vlerësimi i PZHK-së së Vushtrrisë bazohet në disa kërkesa 
ligjore që mbështesin proceset relevante të planifikimit 
hapësinor dhe janë aprovuar nga Qeveria e Kosovës, 
respektivisht Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit 
Hapësinor (MMPH).

Si fillim, korniza e planifikimit hapësinor në Kosovë 
përcaktohet me Ligjin nr. 04/L-17 për Planifikimin 
Hapësinor, të miratuar në vitin 2013. Sipas nenit 5, 
paragrafi 1 (1.2) i këtij ligji, autoriteti përgjegjës për 
planifikim hapësinor i nivelit lokal, në këtë rast Drejtoria 
e Urbanizmit dhe Mbrojtjes së Mjedisit, obligohet të 
hartojë Planin Zhvillimor Komunal. Bazuar në këtë nen, 
Kuvendi Komunal i Vushtrrisë në qershor të vitit 2016 
ka miratuar Planin Zhvillimor Komunal 2016 - 2024, 
përfshirrë edhe Raportin e Vlerësimit Strategjik Mjedisor.
Dokumente tjera të rëndësishme që janë marrë parasysh 
gjatë vlerësimit janë: (1) UA nr. 11/2015 për Pjesët 
dhe Kërkesat Themelore për Hartimin, Zbatimin dhe 
Monitorimin e Planit Zhvillimor Komunal, 2) UA nr. 
24/2015 mbi Elementet dhe kërkesat themelore për 
hartimin, zbatimin dhe monitorimin e Hartës Zonale 
të Komunës, dhe 3) UA nr. 03/2019 për Mirëmbajtjen e 
Bazës së të Dhënave dhe obligimet e autoriteteve publike 
dhe personave tjerë fizik dhe juridik për mirëmbajtjen 
dhe dorëzimin e dokumenteve dhe të dhënave në bazën 
e të dhënave.

Nga Plani Zhvillimor Komunal drejt Hartës 
Zonale të Komunës

Plani Zhvillimor i Komunës së Vushtrrisë është dokument 
multisektorial që përcakton qëllimet afatgjata të zhvillimit 
ekonomik, social dhe hapësinor. Ky dokument i hartuar 
në vitin 2016 dhe i vlefshëm deri në vitin 2024 përfshinë 
planin për zhvillimin e zonave urbane dhe rurale për një 
periudhë prej së paku 8 vitesh. Në ligjin e ri të planifikimit 
hapësinor prezantohet Harta Zonale e Komunës (HZK) 
– dokument multi-sektorial që përmes grafikoneve, 
hartave dhe tekstit përcakton hollësisht llojin, destinimin, 
shfrytëzimin e planifikuar të hapësirës dhe masat e 
veprimit të cilat bazohen në kohëzgjatje dhe projeksione 
të arritshme të investimeve publike dhe private për tërë 
territorin e Kosovës, për një periudhë së paku tetë (8) 
vjeçare – si faza e radhës e zhvillimit hapësinor.

Figura 2 & 3.
Raporti i Vlerësimit Bazë dhe Plani 

Zhvillimor Komunal (PZHK)

(© UN-Habitat dhe Komuna e 
Vushtrrisë)

2 https://unhabitat-kosovo.org/un_habitat_documents/baseline-assessment-report/
3  Kjo databazë do të jetë kompatibile me Bazën e të Dhënave të Planifikimit Hapësinor 
në nivel qendror (CSPD/SPAK).
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KAPITULLI
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Qëllimi i vlerësimit dhe Metodologjia

Vlerësimi ka për qëllim mbështetjen e Komunës së 
Vushtrrisë në vlerësimin e përputhshmërisë ligjore të 
Planit Zhvillimor Komunal (PZHK-së) si hap i parë 
drejt nisjes së procesit të hartimit të Hartës Zonale të 
Komunës (HZK-së); gjithashtu informon stafin komunal 
rreth mjeteve të vlerësimit të PZHK-së që përdoren gjatë 
realizimit të këtij procesi. Për këtë arsye, të gjithë akterët 
relevantë (Komuna e Vushtrrisë, kompanitë publike 
rajonale, shoqëria civile, MMPH dhe UN-Habitat) janë 
mbledhur së bashku për të vlerësuar qëndrueshmërinë 
e procesit të planifikimit nëpërmjet disa fushave 
ndërdisiplinore dhe për të identifikuar të dhënat që 
mungojnë e që janë të nevojshme për hartimin e HZK-
së. Dy metodologjitë kryesore të vlerësimit të PZHK-së 
së Vushtrrisë janë:

I. Korniza për Vlerësimin e Qëndrueshmërisë

II. Vlerësimi i PZHK-së në bazë të kërkesave ligjore (të 
dhënat e nevojshme për HZK)
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Figura  4. Korniza për Vlerësimin e Qëndrueshmërisë 
(Ligjit të Planifikimit)

(©UN-Habitat)

Vlerësimi i PZHK-së në bazë të kërkesave 
ligjore (të dhënat e nevojshme për HZK)

Metoda e dytë e vlerësimit përdoret për vlerësimin e 
përputhshmërisë së PZHK-së me kornizën ligjore për 
planifikimin hapësinor, përfshirë të dhënat e PZHK-së, 
në bazë të të cilave është bërë analiza hapësinore dhe 
planifikimi i nevojshëm. Për të aplikuar këtë metodë, 
është shqyrtuar korniza ligjore për planifikim hapësinor, 
nga e cila është përpiluar një listë e të gjitha të dhënave 
të nevojshme për hartimin e HZK. Lista (Aneks A) ka 
qenë referenca kryesore në bazë të së cilës janë zhvilluar 
këto mjete të vlerësimit. Rezultatet kryesore të kësaj 
metodologjie janë fituar nëpërmjet analizave nga afër të:
(1) Strukturës/përmbajtjes së PZHK-së (pjesa tekstuale 
dhe hartografike) – për t’i përmbushur kërkesat ligjore, 
(2) Të dhënat (tabelat) komunale – për të analizuar 
gjendjen aktuale në komunë.

Vlerësimi i të dhënave, sipas përmbajtjes së tabelës, është 
bërë në dy sesione: (1) Vlerësimi i të dhënave të profilit të 
PZHK-së, dhe (2) Vlerësimi i zhvillimit të planifikuar të 
PZHK-së. Fushat tematike në këtë metodë janë:

1. Struktura e PZHK + Infrastruktura Teknike/ sipërfaqet
2. Vendbanimet + Infrastrukutra e banimit
3. Demografia + Infratruktura Ekonomike/Ndërmarrjet 
+ Buxheti
4. Infrastruktura dhe Shërbimet Sociale/Publike
5. Infrastruktura dhe Shërbimet Teknike
6. Infrastruktura e Transportit Publik
7. Trashëgimia Kulturore dhe Natyrore + Mjedisi

1 deri 5

1 deri 5
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Tabela 1. Paraqitja skematike e përmbajtjes së tabelës për Kornizën për 
Vlerësimin e Qëndrueshmërisë

Tabela 2. Paraqitja skematike e përmbajtjes së tabelës për të dhënat 
komunale

Skemat janë ilustrim i të dhënave komunale të kërkuara 
(sipas radhitjes tabelare) për të dyja metodologjirë, 
bazuar në tabelat përkatëse të mjeteve të vlerësimit 
(shiko Aneks B, C).

Korniza e Vlerësimit të Qëndrueshmërisë

Korniza për Vlerësimin e Qëndrueshmërisë (e njohur 
si Korniza për Vlerësimin e Ligjit të Planifikimit dhe e 
zhvilluar nga Njësia për Legjilsacion Urban e UN-Habitat) 
përdoret si mjet i shpejtë për vetëvlerësimin e reformave 
ligjore, përkatësisht identifikimin e përparësive dhe 
dobësive të proceseve të planifikimit hapësinor në bazë të 
ligjeve dhe rregulloreve relevante që vlejnë në një qytet. 
Fushat e planifikimit të identifikuara janë: planifikimi 
urban dhe i tokës, hapësira publike, parcelat dhe blloqet, 
të drejtat zhvillimore, kodi i ndërtimit dhe financat e 
bazuara në tokë. Të gjitha këto fusha vlerësohen duke 
u bazuar në dy tregues kryesorë, efektiviteti legjislativ 
funksional dhe aspektet teknike, të cilat zbërthehen 
në pesë skenarë të ndryshëm, nga më i keqi (0) te më 
i miri (4). Treguesi i parë i përbërë nga 5 nën-tregues 
trajton mbarëvajtjen e procesit dhe mekanizmave të tij, 
organizimin dhe rolin institucional, standardet hartuese 
dhe kapacitetet zbatuese. Treguesi i dytë trajton aspektet 
teknike të secilës fushë tematike (1-6) prandaj nën-
treguesit dallojnë nga njëri tjetri si pasojë e definimit 
në bazë të kritereve të fushës relevante. Me mbledhjen e 
pikëve totale (deri në 40/treguesit dhe 20/nën-treguesit) 
nxirren rezultatet përfundimtare për 6 fushat tematike të 
identifikuara; për më tepër, rezultatet janë të ilustruara 
edhe në grafikone.
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Përmbledhje e punëtorisë së vlerësimit

Në javën e fundit të qershorit të vitit 2018, Komuna e Vushtrrisë, mbështetur nga zyra e 
UN-Habitat-it në Kosovë, ka mbajtur një punëtori 3-ditore në Manastir (Parku Kombëtar 
i Pelisterit), Maqedoni e Veriut. Qëllimi kryesor i kësaj punëtorie ishte Vlerësimi i Planit 
Zhvillimor Komunal (PZHK, 2016-2024) të Vushtrrisë, ku tregohet përputhshmëria 
ligjore dhe konceptuale e dokumentit të PZHK-së si hap i parë drejt nisjes së procesit të 
hartimit të Hartës Zonale të Komunës (HZK). Kjo punëtori gjithashtu kishte për qëllim 
edhe:

- koordinimin mes stafit të Komunës së Vushtrrisë, kompanive publike rajonale, 
shoqërisë civile dhe MMPH-së për t’u njohur me Planin e Integruar të Punës 2018-2020, 
përkatësisht me aktivtetet e menjëherëshme që janë përgjegjësi e tyre;
- familjarizimin e stafit me dallimet dhe ndërlidhjen mes Planit Zhvillimor Komunal 
(PZHK) dhe Hartës Zonale Komunale (HZK);
- dhënien e udhëzimeve për përdorimin e mjeteve të Kornizës për Vlerësimin e 
Qëndrueshmërisë dhe mjeteve për Vlerësimin e PZHK; 
- identifikimin e të dhënave që mungojnë (përmes vlerësimit të PZHK-së aktuale të 
Vushtrrisë) e që janë të nevojshme për hartimin e HZK si dhe, trajtimin e çështjes se kur 
dhe si do të mbledhen ato;
- njoftimin me hapat e ardhshëm që duhet ndërmarrë në periudhën e ardhshme në lidhje 
me procesin e hartimit të HZK-së si dhe, rolin e akterëve relevantë.

Rreth 32 zyrtarë (staf komunal nga departamente të ndryshme dhe përfaqësues të 
shoqërisë civile) morën pjesë në arritjen e objektivave të kësaj punëtorie, duke përfshirë 
gjithashtu përfaqësues nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH) dhe 
UN-Habitat.

Përfaqësuesit e UN-Habitatit në Kosovë, znj. Besnike Kocani dhe z. Sami Stagova në 
cilësinë e Këshilltarëve për Planifikim Hapësinor dhe Urban, kanë dhënë fjalimet hyrëse 
duke iu shprehur pjesëmarrësve mirëseardhje dhe duke shpjeguar qëllimin e punëtorisë. 
Fjala iu dha edhe z. Berat Sadiku, Drejtorit të Urbanizmit dhe Mbrojtjes së Mjedisit në 
Komunën e Vushtrrisë i cili shkurtimisht theksoi rëndësinë dhe ndikimin e procesit 
në baza komunale. Poashtu, znj, Vjollca Puka, z. Arbën Rrecaj dhe Znj. Merita Dalipi, 
përfaqësues nga MMPH përgëzuan për iniciativën dhe thanë se vlerësimi i PZHK-së 
është një hap i duhur drejt fillimit të procesit të hartimit të HZK-së. Pas sesioneve të 
ndryshme me grupet punuese, palët u dakorduan që të hartohet raporti i vlerësimit si 
një nga produktet fillestare të këtij procesi, si dhe u diskutuan hapat e radhës lidhur me 
Hartën Zonale të Komunës.

KAPITULLI
03
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Sesioni i parë:
Nga Plani Zhvillimor Komunal drejt Hartës 

Zonale të Komunës

Punëtoria është realizuar dukë përdorur metoda dhe 
teknika të ndryshme duke filluar nga sesionet prezantuese 
dhe diskutimet e deri tek grupet punuese. Fillimisht, 
pjesëmarrësit janë njoftuar me komponentët e Programit 
për Zhvillim Gjithëpërfshirës, përkatësisht kalimin nga 
PZHK tek HZK, duke vazhduar me aspektet dhe mjetet 
e vlerësimit, dhe ndërlidhjen e databazës së planifikimit 
hapësinor me HZK. Më pas, përfaqësuesja e Divizionit 
për Planifikim Hapësinor nga MMPH-ja prezantoi 
kornizën ligjore të PZHK-së dhe HZK-së dhe shpjegoi 
hapat kryesorë të procesit të planifikimit siç janë hartimi, 
shqyrtimi publik, miratimi, etj. Sesioni përfundoi me 
një prezantim nga përfaqësues të UN-Habitat në lidhje 
me metodat e vlerësimit: (1) Korniza e Vlerësimit të 
Qëndrueshmërisë dhe (2) Vlerësimi i bazuar në kërkesat 
ligjore (të dhënat e nevojshme për HZK)

Sesioni i dytë: Mjetet e vlerësimit

I. Korniza e Vlerësimit të Qëndrueshmërisë

Pjesëmarrësit janë ndarë në 7 grupe për të realizuar 
detyrën nëpërmjet diskutimeve grupore dhe 
prezantimeve interaktive të rezultateve përfundimtare, 
përfshirë grafikonët e ilustruar në fund të sesionit. Puna 
është ndarë në dy sesione ku fillimisht grupet hartuan një 
përkufizim për secilën fushë tematike dhe identifikuan 
përparësitë, dobësitë dhe aktivitetet e nevojshme (sipas 
kërkesave komunale). Në pjesën e dyte, secili grup duhej 
t’i vlerësonte treguesit për secilën fushë tematike duke 
përdorur skenarët nga më i dobëti (0) deri te më i miri 
(4), gjë që shfaq nivelin e arritjes së qëndrueshmërisë. 
Gjetjet u prezantuan në fund të sesionit me grafikone 
që po ashtu shfaqin krahasime ndërmjet secilës fushë 
tematike. Më poshtë prezantohen rezultatet e nxjerra 
nga ky sesion sipas gjetjeve të secilit grup; për sqarime të 
mëtejshme referohemi tek Kapitulli 4 (Të gjeturat).

Grupi 1: Planifikimi Urban dhe i Tokës

Definicioni sipas Kornizës për Vlerësimin e 
Qëndrueshmërisë:

Menaxhimi i tokës është procesi i përdorimit efikas të burimeve 
të tokës. Sistemet efektive të administrimit të tokës synojnë 
sigurinë e pronësisë, një bazë për vlerësimin e tokës, pronës 
dhe taksimin, përmirësimin e qasjes në investime, përdorim të 
qëndrueshëm të tokës dhe minimizimin e konflikteve të tokës. 

Definicioni sipas grupit punues:
Ndarja e hapësirës urbane në zona sipas destinimit, 

shfrytëzimit, kushteve zhvillimore dhe ndërtimore.

Të gjeturat & Rezultatet:

Përparësitë
 Legjislacioni i kompletuar;

PZHK;
Qasja online në prona – AKK;

Vetëdijësimi i qytetarëve; 
Rritja e barazisë gjinore në pronësi.

Mangësitë
 Mungesa e stafit të mjaftueshëm;

Mungesa e zbatimit të duhur të planeve;
Mangësi në dokumente të planifikimit hapësinor;

Mosefikasiteti i nevojshëm i inspektoratit në terren.

Veprimet
 Rritja e nr. të profesionistëve të fushës përmes shkollimit, trajnimeve 

brenda dhe jashtë vendit (urbanizëm, inspektorat, gjeodezi);
Forcimi i mekanizmit që mundëson zbatimin korrekt të planeve 

(inspektimet);
Rritja e numrit të inspektorëve.

5/6/2020 Land and Urban Planning

1/1

PLANIFIKIMI URBAN DHE I TOKËS
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Diagrami 1. Rezultatet e qëndrueshmërisë për fushën tematike Planifikimi 
Urban dhe i  Tokës
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Grupi 3: Parcelat dhe Blloqet

Definicioni sipas Kornizës për Vlerësimin e 
Qëndrueshmërisë:

Parcela është njësia bazë e zhvillimit urban. E përcaktuar 
thjeshtë, parcelat janë pjesë toke të matura dhe regjistruara, 
plotësisht të qasura nga hapësira publike dhe të destinuara për 
ndërtimin e objekteve. Ajo definon madhësinë, funksionin e 
objektit dhe numrin e banorëve, si dhe burimet e nevojshme 
për ndërtim.  Blloqet janë grupe parcelash të ndara nga njëra-

tjetra nga rrugët.
Blloqet mund të ndryshojnë në mënyrë të konsiderueshme në 
formë dhe madhësi sipas konfigurimit të rrugëve, orientimit 
dhe topografisë, si dhe natyrës së nën-ndarjeve të parcelave 

dhe llojeve të ndërtesave që do të akomodohen.

Definicioni sipas grupit punues:
Parcela është sipërfaqe e caktuar e kufizuar e cila ka nr. të 
regjistruar në kadastër. Parcela është njësi bazë e zhvillimit 

urban.
Blloku është tërësi e disa parcelave të cilat kufizohen me rrugë.

Blloqet duhet të jenë kompakte dhe mjedis i qëndrueshëm.

Të gjeturat & Rezultatet:

Mangësitë
 Ligjet me gjuhë të paqarta dhe dykuptimësi;

Regjistrimi i pronave është proces kompleks dhe mungojnë 
dokumentacionet kadastrale;

Ngritja e kapaciteteve profesionale dhe përmirësimi i kushteve të 
punës;

Mungojnë kriteret për përcaktimin e blloqeve urbane (moszbatimi i 
rregullores së re).

Veprimet
 Ligjet të jenë të kuptueshmë për të gjithë qytetarët;

Ngritja e vetëdijësimit të qytetarëve për regjistrimin e pronave 
(trashëgimive);

Ngritja e numrit të punëtorëve dhe ngritja e kapaciteteve të tyre;
Respektimi/Zbatimi i rregullores për kushtet dhe kriteret e blloqeve 

urbane.5/6/2020 Public Space

1/1

HAPËSIRA PUBLIKE
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5/6/2020 Plots and Blocks
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PARCELAT DHE BLLOQET
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Diagrami 3. Rezultatet e qëndrueshmërisë për fushën tematike Parcelat dhe 
Blloqet

Grupi 2: Hapësira Publike

Definicioni sipas Kornizës për Vlerësimin e 
Qëndrueshmërisë:

Karta e Hapësirës Publike përcakton hapësirën publike si 
“të gjitha vendet në pronësi publike ose përdorim publik, të 
qasura dhe të shfrytëzuara nga të gjithë falas dhe pa motiv 
përfitimi”. Hapësirat publike janë element kryesor i mirëqenies 
individuale dhe sociale, vende të jetës kolektive të një 
komuniteti, shprehje të larmisë së pasurisë së tyre të përbashkët 
natyrore dhe kulturore, si dhe një themel i identitetit të tyre.

Definicioni sipas grupit punues:
Hapësira Publike është ajo hapësirë/vend ku secili qytetar, pa 
dallime, gëzon të drejtën të ketë qasje lirshëm ta shfrytëzojë 
për aktivitete të ndryshme varësisht nga destinimi i saj (sheshe, 
parqe, ruge, shtigje, trotuare, objekte publike dhe hapësira e 

destinuar për to).

Të gjeturat & Rezultatet:

Përparësitë
Socializimi;

(Hapësira) pa pagesë dhe të qasshme;
Hapësirat publike rreth objekteve me rëndësi të veçantë rrisin 

cilësinë e hapësirës dhe rrisin turizmin. 

Mangësitë
 Mungesë gjelbrimi;

Mirëmbajtja (ndriçimi, mbeturinat, ulëset);
Siguria (qentë endacakë);

Qasja e personave me aftësi të kufizuar;
Mobilizimi urban;

Uzurpimi i hapësirave publike (banesat, parkingjet, joformale);
Infrastrukturë teknike joadekuate (e trashëguar).

Veprimet
 Planifikim i mirëfilltë i hapësirave të gjelbëruara në tërë qytetin;

Plan adekuat i mirëmbajtjes dhe rritje e kapaciteteve komunale, si 
dhe vetëdijësim i qytetarëve për të mirën e përgjithshme;

Përmirësimi i qasjes përmes intervenimeve konkrete (identifikimi i 
të gjitha pengesave/barrierave fizike në qytet);

Pasurimi/furnizimi në mobiliar sipas standarteve bashkëkohore.

Diagrami 2. Rezultatet e qëndrueshmërisë për fushën tematike Hapësira 
Publike
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Grupi 4: Të Drejtat Zhvillimore

Definicioni sipas Kornizës për Vlerësimin e 
Qëndrueshmërisë:

Të drejtat e zhvillimit i referohen gjerësisht ‘të drejtave për të 
ndërmarrë zhvillim në tokë’.

Definicioni sipas grupit punues: 
E drejta zhvillimore është vlerë e shtuar e të drejtës në pronë e 

cila përcaktohet nga institucioni publik.

Të gjeturat & Rezultatet:

Përparësitë
 Përshpejton zhvillimin ekonomik;

Barazi sociale dhe ekonomike.

Mangësitë
Degradimi i ambientit dhe trashëgimisë në emër të së drejtës për 

zhvillim;
Shkaktohen komplikime tek institucionet publike me kapacitete të 

ulëta;
Eksploatimi i resurseve në emër të së drejtës për zhvillim. 

Veprimet
Zbatimi konsekuent i ligjit;

Krijimi i mekanizmave efikase për zbatimin e të drejtës zhvillimore.

Diagrami 4. Rezultatet e qëndrueshmërisë për fushën tematike Të Drejtat 
Zhvillimore

Grupi 5: Kodi i Ndërtimit

Definicioni sipas Kornizës për Vlerësimin e 
Qëndrueshmërisë:

Rregullat e duhura të planifikimit dhe rregulloret e ndërtesave 
janë një parakusht për furnizimin, dizajnimin, prodhimin 
dhe menaxhimin e banimit të përballueshëm, të sigurtë, 
rezilient (vet-ripërtritshëm) dhe efikas në energji. Rregulloret 
e ndërtimit dhe të përdorimit të tokës mund të zvogëlojnë 
rreziqet në qytete duke përfshirë (1) rrezikun e rasteve të 
mëdha, të menjëhershme dhe (2) rrezikun e rasteve më të 
përmbajtura, por ende vdekjeprurëse, si zjarri ose shembja e 

ndërtesave.

Definicioni sipas grupit punues:
Tërësi e rregullave teknike:

- Efiçienca në energji;
- Materialet ndërtimore vendore;

- Siguria
- Banim i përballueshëm;

- Ndërlidhja me peisazhin (estetika).

Të gjeturat & Rezultatet:

Mangësitë
 Mungesa e kodit të ndërtimit;

Vështirësitë në menaxhim të ndërtimit.

Veprimet
 Hartimi i kodit të ndërtimit;

Aplikimi i ligjeve në fuqi (Ligji i ndërtimit, udhëzimi administrativ 
dhe rregullorja).

Diagrami 5. Rezultatet e qëndrueshmërisë për fushën tematike Kodi i 
Ndërtimit
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Grupi 6: Financat e bazuara në Tokë

Definicioni sipas Kornizës për Vlerësimin e 
Qëndrueshmërisë:

Financat e bazuara në tokë janë një grup instrumentesh që 
mund të përshtaten në një sërë kontekstesh institucionale dhe 
kulturore. Synimi është të përmirësojë disponueshmërinë e 

burimeve për zhvillimin lokal.

Definicioni sipas grupit punues:
Mënyrat e ndryshme të menaxhimit të tokës që përdoren për 

gjenerimin e të hyrave për nivelin komunal.

Të gjeturat & Rezultatet:

Mangësitë
 Vlera joreale e kontratave;

Mosinformimi publik (jo i mjaftueshëm);
Çështja e legalizimit të pronave është e papërfunduar (dështuar);

Mungesa e lehtësirave të përkthimit të tokave (ligji).

Veprimet
 Transaksionet duhet të kryhen përmes llogarive bankare; 

Takime më të shpeshta me qytetarët;
Draftimi (hartimit) i ligjt për përkthim të tokave. 

 

Rezultatet e përgjithshme
nga

Grafikoni për Vlerësimin e Qëndrueshmërisë

Grafikoni i vlerësimit të qëndrueshmërisë paraqet 
rezultatet që kanë derivuar nga fushat tematike, duke 
vënë në pah njëkohësisht edhe mangësitë eventuale 
tek secila fushë tematike. Kur rezultatet e ndonjërës 
prej fushave tematike janë të ulëta, atëherë kërkohet 
më shumë vëmendje në adresimin dhe eliminimin e 
këtyre mangësive, në mënyrë që të përmirësohet situata 

brenda asaj fushe tematike.
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Zona e Planifikimit Rezultati i përgjithshëm  (nga 40)

Planifikimi urban dhe i tokës 30

Hapësira publike 13

Parcelat dhe blloqet 20

Të drejtat e zhvillimit 13.66

Kodi i ndërtimit 20

Financimi i bazuar në tokë 27.25

Vlerësimi i përgjithshëm
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Diagrami 6. Rezultatet e qëndrueshmërisë për fushën tematike Financat e 
bazuara në Tokë

Tabela 3. Vlerësimi i përgjithshëm i qëndrueshmërisë për të gjitha fushat 
tematike dhe rezultatet (përfshirë grafikonin)
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Sesioni i dytë: Mjetet e vlerësimit

II. Vlerësimi i PZHK-së në bazë të kërkesave ligjore (të 
dhënat e nevojshme për HZK)

Të ndarë në 7 grupe, pjesëmarrësit vazhduan me mjetet 
e tjera të vlerësimit, në këtë rast plotësimin e tabelave/
mjeteve të zhvilluara bazuar në anekset e UA nr. 11/2015 
për Pjesët dhe Kërkesat Themelore për Hartimin, 
Zbatimin dhe Monitorimin e Planit Zhvillimor Komunal, 
si dhe Listës (shih Aneksin A) me të dhënat që kërkohen 
për HZK. Grupet e punës kanë analizuar të dhënat e 
përfshira në PZHK duke i krahasuar ato me të dhënat e 
nevojshme sipas udhëzimit përkatës administrativ. Secili 
grup përbëhej nga 4-5 anëtarë dhe ishte përgjegjës për 1, 
2 apo 3 fusha tematike. Fushat tematike për këtë vlerësim 
janë grupuar varësisht nga volumi i të dhënave që duhen 
mbledhur dhe jo sipas ndërlidhjes direkte përmbajtësore. 
Vetëm sa për ilustrim, Infrastruktura Publike dhe Sociale 
si fushë tematike që kërkon volum të madh të të dhëanve 
që duhen mbledhur i është ndarë vetëm një grupi, ndërsa 
Trashëgimia Kulturore dhe Natyrore është kombinuar me 
Mjedisin dhe Fatkeqësitë Natyrore, si fusha tematike me 
volum më të vogël të dhënave që kërkohen. Secili grup 
ka identifikuar të dhënat që mungojnë brenda fushës 
tematike përkatëse dhe i ka shënuar brenda tabelave 
përkatëse të punës. Pas kompletimit të tabelave, grupet 
kanë prezantuar gjetjet e tyre me anë të të cilave janë 
nxitur shumë diskutime. Disponueshmëria e të dhënave 
në PZHK u tregua në tre mënyra: e disponueshme (e 
gjelbër), pjesërisht e disponueshme (e verdhë) dhe jo e 
disponueshme (vjollcë). Vlerësimi, sipas përmbajtjes 
së tabelës, është realizuar në dy sesione: (1) vlerësimi 
i të dhënave të profilit të PZHK-së, dhe (2) vlerësimi i 
zhvillimit të planifikuar të PZHK-së. Fushat tematike 
dhe rezultatet e nxjerra janë të sqaruara dhe ilustruara 
me diagrame në paragrafet e mëposhtme, respektivisht 
Kapitullin 4 (Të gjeturat).

Grupi 1: Struktura e PZHK-së + Infrastruktura 
Ekonomike (Sipërfaqet)

Fusha e parë tematike ka të bëjë me strukturën dhe përmbajtjen 
e dokumentit të PZHK-së, dhe Infrastrukturën Ekonomike 
bazuar në sipërfaqe. Janë dy tabela që duhet të plotësohen, 
nga një për secilën temë. E para është tabela për strukturën e 
PZHK-së dhe ka të bëjë me pjesën tekstuale dhe hartografike 
të dokumentit. Qëllimi është të rishikohet përmbajtja e PZHK-
së përfshirë hartat përkatëse nëse ato janë të përshtatshme 
dhe të bazuara mirë në legjislacionin në fuqi, gjithmonë duke 

mbajtur në mend hapin tjetër që është hartimi i HZK-së.
Tabela e dytë bazohet në Infrastrukturën Ekonomike 
(sipërfaqet) e cila mbulon 6 sipërfaqe (ekonomike, tregtare, 
industriale, shërbyese, bujqësore dhe pyjore), si dhe kërkon të 
dhënat e mëposhtme: sipërfaqen e lokacionit (ha), paraqitjen 

në hartë dhe ndarjen sipas vendbanimeve.

Grupi 2: Vendbanimet + Infrastruktura e Banimit 
(Sipërfaqet/Objektet)

Fusha e dytë tematike fokusohet në dy tema prandaj duhen 
dy tabela të plotësuara. E para ka të bëjë me vendbanimet 
formale (urbane/rurale) dhe joformale, dhe kërkon të dhëna 
si sipërfaqja (ha), popullsia, densiteti dhe paraqitja në hartë. 

Tabela e dytë ka të bëjë me Infrastrukturën e Banimit, bazuar 
në tri kategori të sipërfaqeve: tipologjia, funksioni, përdorimi 
i përzier. Të dhënat që kërkohen janë: sipërfaqja e lokacionit 
(ha), numri i njësive të banimit, numri i ndërtesave, ndarja 

sipas vendbanimeve dhe paraqitja në hartë.

Grupi 3: Demografia + Infrastruktura Ekonomike 
(Ndërmarrjet/Të Punësuarit) + Buxheti

Seti tjetër i mjeteve të vlerësimit përfshin tri fusha tematike 
(rrjedhimisht tri tabela të plotësuara). Fusha e parë ka të bëjë 
me demografinë, e cila paraqet statistikat komunale bazuar 
në të dhënat e mëposhtme: popullsia, njësitë e ekonomive 
familjare, mosha, përkatësia etnike, shkalla e punësimit, arsimi, 

migracioni dhe rritja e popullsisë për 8 vitet e ardhshme.
Fusha e dytë tematike trajton infrastrukturën ekonomike 
bazuar në dy tema. E para është ndërmarrjet ekonomike/
publike dhe punonjësit, me tre nënkategoritë: ndërmarrje 
private ekonomike, ndërmarrje/institucione publike 
dhe ndërmarrje ekonomike me pronësi shoqërore (jo të 
privatizuara). Të dhënat e nevojshme për t’u identifikuar janë: 
numri i ndërmarrjeve/ institucioneve, numri i të punësuarve 

dhe ndarja sipas vendndodhjes/ vendbanimit.
Fusha e tretë tematike trajton kapacitetet financiare në kuadër 
të shpenzimeve buxhetore dhe të ardhurave nga dita e miratimit 

të PZHK-së e deri më tani, përfshirë vitet e ardhshme.
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Diagrami 7. Disponueshmëria e të dhënave për strukturën dhe infrastrukturën ekonomike (sipërfaqet) të 
PZHK-së.

Diagrami 9. Disponueshmëria e të dhënave për demografinë, infrastrukturën ekonomike (ndërmarrja) 
dhe buxheti

Diagrami 8. Disponueshmëria e të dhënave për vendbanimet dhe infrastrukturën e banimit (sipërfaqet 
dhe objektet).
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Grupi 4:  Infrastruktura dhe Shërbimet Sociale/Publike

Ky grup mjetesh fokusohet në sipërfaqet apo shërbimet e: 
shëndetësisë, arsimit, administrimit dhe mbrojtjes, mirëqenies 
sociale dhe komunitetit, religjionit, kulturës/rinisë dhe sportit/
rekreacionit, dhe hapësirave publike. Tabelat përmbajnë një 
sërë të dhënash siç janë: sipërfaqja (ha), zona e ndërtesave 
kryesore/dytësore (m²), numri i personelit, numri i personave 
që shërbehen, madhësia e parcelës dhe zona e ndërtimit sipas 
standardeve, ndarja sipas vendbanimit, paraqitja në hartë, etj.

Grupi 5: Infrastruktura dhe Shërbimet Teknike

Tabela për Shërbimet dhe Infrastrukturën Teknike ka për 
fokus aspektet teknike të komunës siç janë furnizimi me ujë, 
sistemet e ujërave të zeza, energjia elektrike dhe menaxhimi i 
mbeturinave. Të dhënat për këto shërbime sigurohen bazuar 
në vendbanime, numrin e përdoruesve, gjendjen fizike të 
sistemit, zonën e ndërtimit (m²), sipërfaqen e parcelës (ha), 

kapacitetet financiare dhe të infrastrukturës, etj.

Grupi 6: Infrastruktura e Transportit Publik

Tabelat e radhës për vlerësim identifikojnë të dhënat për 
kategoritë e infrastrukturës së transportit. Rrugët, hekurudhat, 
automjetet pa motor, infrastruktura e ndërtimit për transport 
ose çfarëdo lloj shërbimi tjetër, të gjitha i përkasin kësaj 
kategorie. Për të vlerësuar këtë kategori, kërkohen një sërë 
të dhënash si: vendbanimet e ndërlidhura, lloji, madhësia 
dhe gjerësia e rrugës, trotuaret dhe parkimi, shtigjet, zonat e 

ndërtesave, etj.

Grupi 7: Trashëgimia Kulturore/Natyrore + Mjedisi

Tabelat e fundit përfshijnë informacione për dy fusha tematike 
të cilat duhet të plotësohen. Fusha e parë ka të bëjë me 
trashëgiminë kulturore dhe natyrore, dhe nënkategoritë e tyre 
si: trashëgimia arkitektonike, arkeologjike dhe natyrore. Të 
dhënat e kërkuara në këtë tabelë janë vendbanimi, numri i ID-
së dhe koordinatat, vendndodhja dhe madhësia e ndërtesës, 

statusi ligjor, paraqitja në hartë, etj. 
Fusha e dytë ka të bëjë me mjedisin, ose më saktë ndotjen 
(katastrofat natyrore/njerëzore dhe rreziqet). Të dhënat e 
radhitura në tabelë vijojnë kështu: vendbanimi/vendndodhja, 
hapësirat e ndotura/të kërcënuara, shkaku i ndotjes/rrezikur, 

paraqitja në hartë, etj.
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Diagrami 10. Disponueshmëria e të dhënave për Infrastrukturën dhe 
Shërbimet Publike

Diagrami 11. Disponueshmëria e të dhënave për Infrastrukturën dhe 
Shërbimet Teknike

Diagrami 12. Disponueshmëria e të dhënave për Infrastrukturën e 
Transportit Publik

Diagrami 13. Disponueshmëria e të dhënave për Trashëgiminë Kulturore/
Natyrore dhe Mjedisin
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KAPITULLI
04

Të gjeturat

Ky raport vlerësimi adreson dy komponentë të 
rëndësishëm në lidhje me PZHK-në e Vushtrrisë siç 
janë kërkesat ligjore dhe vlerësimi i qëndrueshmërisë. 
Vlerësimi është bërë përmes mjeteve tabelare që 
shërbyen për identifikimin dhe mbledhjen e të dhënave 
të nevojshme. Të gjeturat kryesore janë nxjerrë duke 
pasur parasysh situatën aktuale të zhvillimit komunal, 
qëllimet e përcaktuara në PZHK dhe pajtueshmërinë me 
ligjin.
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Zona e Planifikimit Treguesi Nën-pikët (nga 20)

Efektiviteti funksional 15
Aspektet teknike 15
Efektiviteti funksional 9
Aspektet teknike 4
Efektiviteti funksional 11
Aspektet teknike 9
Efektiviteti funksional 7
Aspektet teknike 6.66
Efektiviteti funksional 9
Aspektet teknike 11
Efektiviteti funksional 11
Aspektet teknike 16.25

Financimi i bazuar në tokë

Vlerësimi sipas Treguesit

Planifikimi urban dhe i tokës

Hapësira publike

Parcelat dhe blloqet
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Vlerësimi sipas Treguesit

Ekzistojnë dallime të mëdha në mes rezultateve të 
temave/fushave të ndryshme të vlerësuara. Në këtë 
drejtim, rezultatet tregojnë se Planifikimi Urban dhe i 
Tokës qëndron relativisht mirë duke u vlerësuar me 30 
pikë nga gjithësej 40 pikë, pasuar nga Financimi i Bazuar 
në Tokë që ka marrë gjithësej 27.25 pikë. Fushat tjera 
tematike si Kodi i Ndërtimit, Parcelat dhe Blloqet janë 
vlerësuar me 20 pikë nga gjithësej 40. Me më pak pikë janë 
vlerësuar Hapësirat Publike dhe Të Drejtat për Zhvillim, 
duke nënkuptuar se kërkohet shumë më tepër angazhim 
institucional në trajimtin e çështjeve që ndërlidhen me 
këto fusha tematike.

Megjithatë, rezultatet tregojnë se ka dallime edhe brenda 
vet fushave tematike shiquar nga  efektivitetit funksional 
apo aspektit teknik. Dallimet më të mëdha ekzistojnë 
brenda fushës tematike për Financimin e Bazuar në Tokë 
vlerësuar me  5 pikë dallim, resepektivisht 11 pikë për 
efektivitetin funksional dhe 16.25 për aspketin teknik. Sa 
i përket fushave tjera tematike, dallimi variron prej 1.66 
deri 5 pikë. E vetmja fushë tematike më e balanucar sipas 
rezultateve, del të jetë Planifikimi Urban dhe i Tokës me 
pikë të barabarta si nga aspekti funskional poashtu edhe 
teknik.

Bazuar në rezultatet e përgjithëshme, nënkuptohet se 
mbetet shumë për tu bërë drejt menaxhimit më të mirë 
të zhvillimit të Komunës së Vushtrrisë. Për arritjen 
e objektivave për një zhvillim të qëndrueshëm, secila 
fushë tematike e trajuar më lartë duhet të mbështetet 
jo vetëm me legjislacion përkatës, por edhe me 
kapacitete të mjaftueshme dhe adekuate profesionale 
brenda drejtorive komunale dhe institucioneve tjera 
përkatëse; mekanizma efikas të planifikimit/zbatimit/
koordinimit, mbështetje të duhur financiare, dhe sistem 
të monitorimit/vlerësimit/raportimit. Përgjithësisht, 
rezultatet tregojnë se komuna ka qenë më efektive në 
përmbushjen e detyrave legjislative, ndërsa sa i përket 
aspektit teknik duhet bërë më shumë veçanarisht në 
aspektin e zbatimit të dokumenteve të planifikimit.

Korniza e Vlerësimit të Qëndrueshmërisë

Zona e Planifikimit Treguesi Nën-pikët (nga 20)
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Financimi i bazuar në tokë

Vlerësimi sipas Treguesit
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Vlerësimi sipas Treguesit

Diagrami 14. Rezultatet e krahasimit për të gjitha fushat tematike - Korniza e Vlerësimit të Qëndrueshmërisë
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Përgjithësisht, të gjeturat nga vlerësimi tregojnë se ka 
mungesë të konsiderueshme të të dhënave për secilën 
fushë tematike, si në pjesën tekstuale poashtu dhe 
atë hartografike. Të gjitha rezultatet janë prezantuar 
në tabelën vijuese, e cila tregon se shumica e fushave 
tematike nuk kanë arritur të kalojnë vlerën prej 50% sa i 
përket disponueshmërisë me të dhëna përveç Strukturës 
së PZHK-së (pjesa tekstuale dhe hartografike).

PZHK përmban informacione të pjesërishme që mund 
të shfrytëzohen për planet territoriale dhe sektorale të 
zhvillimit (vizioni, qëllimet dhe objektivat; prioritetet 
strategjike dhe plani i veprimit; koncepti për zhvillim 
hapësinor dhe sektoral etc.). Sidoqoftë, në çdo skenar 
të paraparë për të ardhmen duhet patjetër të merret 
parasysh krijimi apo rifreskimi i bazës së të dhënave të 
planifikimit hapësinor për Komunën e Vushtrrisë, e cila 
do të ndihmonte procesin e planfikimit lokal. Për më 
shumë detaje, rezultatet sipas grupeve tematike janë këto:

Grupi 1: Struktura e dokumentit të PZHK-së dhe 
Infrastruktura Ekonomike/Sipërfaqet - (15.13% 
respektivisht 33.33% dhe 75.41% e të dhënave 

mungojnë)

Diagrami 7 (në kuadër të tabelës më lartë), ka të bëjë me Strukturën 
e Dokumentit të PZHK-së dhe fushën tematike të Infrastrukturës 
Ekonomike/sipërfaqet (Aneks B, tabela 1 dhe 2). Rezultatet nga 
ky diagram tregojnë se Struktura e PZHK-së qëndron mjaft mirë 
sa i përket përputhëshmërisë me legjislacionin e planifikimit 
hapësinor, respektivisht 84.03% për pjesën tekstuale dhe 66.67% 
për pjesën hartografike. E njëjta nuk vlenë për fushën tematike 
të Infrastrukturës Ekonomike/Sipërfaqet ku 75.41% e të dhënave 
mungojnë. Poashtu, vlen të theksohet se ka disa të dhëna të cilat 
ekzistojnë në kuadër të drejtorive/institucioneve të ndryshme 
por ato nuk janë kërkuar nga drejtoritë/institucionet përkatëse 
dhe nuk janë prezantuar brenda pjesës tekstuale apo hartografike 
të PZHK-së, siç është rasti me zonën ekonomike. Sa i përket 
pjesës hartografike, ato nuk janë të sakta dhe ka mangësi të 
mëdha. Harta e shfrytëzimit të tokës në nivel të komunës është e 
paraqitur më shumë në nivelin konceptual se sa bazuar në situatën 
faktike. Poashtu, duhet të theksohet se baza e të dhënave ku janë 
punuar hartat nuk është dorëzuar fare tek autoritetet përkatëse 
të komunës nga kompania konsulente e cila hartoi PZHK-në 
(vlerësimi i të cilës po bëhet); kjo do të thotë se të gjitha hartat 
duhet të punohen nga fillimi (pas mbledhjes së të dhënave dhe 
krijimit të bazës së të dhënave). Autoritetet përgjegjëse komunale 
i bënë kërkesë zyrtare kësaj kompanie lidhur me GIS databazën, 
por nuk kanë marrë përgjigje deri më tani. Kjo vjen si rezultat 
i marrëdhënieve të dobëta dhe marrëveshjeve të papërcaktuara 
kontraktuale ndërmjet autoriteteve të planifikimit komunal dhe 
kompanisë konsulente gjatë procesit të zhvillimit të PZHK-së.

Grupi 2: Vendbanimet + Infrastruktura e Banimit - (mbi 
75% respektivisht 100% e të dhënave mungojnë)

Diagrami 8 (Aneks B, Tabelat 3 dhe 4) tregon se nuk ka 
informacione të mjaftueshme (75% mungojnë) lidhur 
me Vendbanimet dhe Infrastrukturën e Banimit. Përveç 
emërtimeve (që shpesh janë shkruar gabimisht) të 
vendbanimeve, të dhënat tjera si sipërfaqja, numri i banorëve, 
densiteti për zonë kadastrale mungojnë për secilin vendbanim. 
Sipas pjesëmarrësve, drejtoritë komunale i posedojnë disa 
nga këto të dhëna por ato nuk janë kërkuar nga kompania 
konsulente përgjegjëse për hartimin e PZHK-së. Sa i përket 
vendbanimeve joformale, ato nuk janë identifikuar fare (si 
në pjesën tekstuale poashtu edhe atë grafike) edhe pse sipas 
pjesëmarrësve ende ka vendbanime joformale në kuadër të 
disa vendbanimeve të komunës.

Në lidhje me infrastrukturën e banimit, respektivisht ndarjen 
sipas karakterit, shfytëzueshmërisë, shfrytëzueshmërisë 
mikse, rezultatet tregojnë se 100% e të dhënave të nevojshme 
mungojnë si në pjesën tekstuale poashtu dhe në atë grafike. Më 
konkretisht nuk dihet sipërfaqja e lokacioneve, numri i njësive 
të banimit, numri i objekteve, raporti i shfrytëzueshmëirë në 
mes ta banimit individual/kolektiv, raporti i shfytëzueshmërisë 
mikse (sa janë hapësira banimi, komerciale, bujqësore, 
industriale apo shërbyese). 

Grupi 3: Demografia + Infrastruktura Ekonomike 
(ndërmarrjet) + Buxheti – (më shumë se 97% e të 

dhënave mungojnë)

PZHK përmban shumë pak të dhëna për ekonominë dhe 
ndërmarrjet, ndërsa shumica e të dhënave rreth të punësuarve 
dhe demografisë nuk specifikohen. Diagrami 9 (Aneks B, 
Tabela 5, 6 dhe 7), tregon pothuasje 100% mungesë të të 
dhënave në të gjitha fushat tematike. Për demografinë, PZHK 
specifikon detaje të vogla siç janë numri i përgjithshëm i 
banorëve në zonën urbane/rurale apo projeksionet ndër 
vite, por sa i përket informatave specifike (sidomos për 
vendbanimet rurale) nuk ka asnjë të dhënë (99.84%) lidhur 
me popullsinë apo aspekte tjera demografike siç janë popullsia 
sipas etnisë dhe grupmoshave, punësimi, arsimi, numri i 
njësive familjare etj.

Fusha e Infrastrukturës Ekonomike poashtu shënon mungesë 
të madhe të të dhënave (97.96%), përkatësisht mungesë e 
numrit të të punësuarve, ndërrmarjeve apo vendndodhjes së 
tyre. E njejta pason edhe për Buxhetin e planifikuar para apo 
pas hartimit të PZHK-së, për të cilin mungojne të gjitha të 
dhënat adekuate (100%).

Vlerësimi i PZHK bazuar në kërkesat ligjore (të dhënat e nevojshme për HZK)
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Grupi 4:  Infrastruktura Publike dhe Sociale – (mbi 90% 
e të dhënave mungojnë)

Këto të dhëna përfshijnë sektore të rëndësishme sociale dhe 
publike, ndër to: shëndetësia, arsimi, kultura, objektet fetare, 
mirëqenia sociale dhe hapësirat publike. Megjithatë, Diagrami 
10 (Aneks B, Tabela 8) tregon se pothuasje të gjitha të dhënat 
mungojnë. Sipërfaqet shëndetsore janë të përgjithësuara dhe të 
paraqitura në mënyrë jo të duhur dhe nuk ka të dhëna konkrete 
për shërbimet e kujdesit shëndetsor apo shpërndarjen e tyre; 
kjo infrastrukturë është pjesërisht e paraqitur në hartë, si dhe 
ka mungesë të planifikimit të infrastrukturës shëndetsore. 
Arsimi ofron një numër të vogël të dhënash për lokacionin 
dhe numrin e objekteve për nivelet arsimore relevante por ka 
mungesë të dhënash për numrin e studentëve. Shumë pak të 
dhëna janë identifikuar për shërbimet e mirëqenies sociale 
dhe kulturore/rekreative, respektivisht numri i shfrytëzuesve 
të ndihmës sociale dhe mosha e tyre, dhe disa nga objektet 
kulturore/sportive në komunë. Për të gjitha këto fusha janë 
dhënë rekomandime për përmirësime të përgjithshme por 
pa i detajizuar. Ndërsa, të dhëna për shërbimet fetare dhe 
administrative nuk figurojnë në PZHK.

Grupi 5:  Infrastruktura dhe Shërbimet Teknike – (mbi 
70% e të dhënave mungojnë)

Diagrami 11 (Aneks B, Tabela 9) tregon poashtu mungesë të 
dhënash për infrastrukturën teknike e cila përbën shërbimet 
kryesore komunale siç janë kanalizimi, ujësjellësi, energjia 
elektrike dhe menaxhimi i mbeturinave. Ato pak të dhëna 
që ekzistojnë janë pjesërisht të disponueshme, përkatësisht 
19.07% e tyre. Vlen të ceket se të gjitha llojet e infrastrukturës 
teknike nuk janë grafikisht të ndara prandaj duhet të paraqiten 
në harta të veçanta e jo mbi njëra tjetrën. 

Sipas të dhënave të identifikuara, fshatrat të cilat kanë nevojë 
për uje të pijes nuk janë përfshirë në PZHK ndërsa ndërtimi 
i impiantit të ujërave të zeza (pa lokacion të destinuar) është 
paraparë në dokument. Poashtu, matjet mbi sistemin e ujitjes 
në PZHK nuk përshtaten me situaten në terren e këto të 
dhëna janë shumë të rëndësishme për komunen e Vushtrrisë 
sepse shumica e popullsisë varet nga bujqësia, rrjedhimisht 
sistemi i ujitjes. Gjendja nuk është aq e mirë as në sektorin e 
menaxhimit të mbeturinave, shërbim i cili mbulohet në pjesën 
më të madhe të qytetit të Vushtrrisë por jo plotësisht në zonën 
rurale. Sipas pjesëmarrësve, komuna ka planifikuar 100% 
mbulueshmëri të fshatrave edhe pse kjo nuk është e paraparë 
në PZHK.

Diagrami 15: Krahasimi i disponueshmërisë së të dhënave të PZHK për të gjitha fushat tematike
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Krahasimi i të gjeturave nga të dyja vlerësimet

Rezultatet nga të dyja vlerësimet (vlerësimi i qëndrueshmërisë 
dhe vlerësimi i ligjshmërisë) së bashku me diskutimet e 
pjesëmarësve tregojnë se ka dallime të konsiderueshme mbi 
mënyrën e përceptimit, respektivisht kuptimit të fushave 
tematike (planifikimi urban dhe i tokës, hapësirat publike, 
parcelat dhe blloqet, të drejtat zhvillimore, kodi i ndërtimit 
dhe financimi i bazuar në tokë), si dhe ndërlidhjen e tyre me 
produktet dhe proceset e planifikimit hapësinor.

Vetëm sa për ilustrim, rezultatet nga vlerësimi i qëndrueshmërisë 
për fushën e parë tematike Planifikimi Urban dhe i Tokës 
tregojnë se kjo fushë qëndron relativisht mirë sa i përket 
legjislacionit përkatës. Në anën tjetër, rezultatet nga vlerësimi 
i dokumentit të PZHK-së tregojnë mungesë të madhe të të 
dhënave si dhe analizë hapësinore të kufizuar, që nënkupton 
se edhe pjesa e planifikuar tek koncepti zhvillimor nuk është 
plotësisht e mbështetur në situatën faktike në terren. Ky fakt 
tregon se korniza ligjore e planifikimit hapësinor, ndonëse 
relativisht mirë e kompletuar, nuk është zbatuar plotësisht 
gjatë hartimit të Planit Zhvillimor Komunal të Komunës së 
Vushtrrisë.

Një rast tjetër që evidenton dallime të konsiderueshme 
është rasti i fushës tematike “Hapësirat Publike”. Rezultatet e 
vlerësimit të qëndrueshmërisë tregojnë se kjo fushë nuk është 
mirë e mbështetur me kornizë ligjore. Pavarësisht kornizës 
ligjore jo të mjaftueshme, sipas pjesëmarësve Komuna e 
Vushtrrisë ka të paraparë një pozicion ‘Zyrtar për Hapësira 
Publike’ në kuadër të Drejtorisë për Shërbimeve Publike, 
por që nuk ka asnjë zyrtar të angazhuar në këtë pozicion. 
Megjithatë, në kuadër të Drejtorisë për Urbanizëm dhe 
Mbrojtje të Mjedisit aktualisht është një zyrtar që merret me 
ideimin e projekteve për hapësira publike, disa prej të cilave 
janë realizuar me buxhetin e ndarë nga komuna (për shembull 
sheshi ‘Hasan Prishtina’).

Edhe për fushat tjera tematike (Parcelat dhe blloqet, E drejta 
Zhvillimore, Kodi i Ndertimit, Financimi i Bazuar në Tokë), 
dallimet janë evidente dhe kanë vënë në pah probleme edhe 
të trashëguara siç është rasti me regjistrin kadastral i cili nuk 
është i azhurnuar sipas ndryshimeve reale në terren. Ka raste 
kur në regjistrin kadastral figuron tokë bujqësore ndërsa në 
terren tashmë ekziston një ndërtesë shumëbanesore, ose rasti 
tjetër kur në regjistër figuron si mal a realisht aty nuk ka më 
drunjë. Poashtu, rezultatet tregojnë se edhe pjesa grafike është 
e pakompletuar dhe nuk paraqet situatën faktike siç është 
rasti me infrastruktuën rrugore, publike, sociale, hartën e 
shfrytëzimit të tokës etj. 

Grupi 6: Infrastruktura e Transportit Publik – (mbi 70% 
e të dhënave mungojnë)

Rezultatet e diagramit 12 (Aneks B, Tabela 10) tregojnë se 
pjesa më e madhe e të dhënave për infrastrukturën rrugore 
nuk janë të sakta si në pjesën tesktuale ashtu edhe në atë 
grafike. Të dhënat e identifikuara janë kryesisht rreth gjendjes 
dhe materialit të infrastrukturës rrugore (rreth 90% e rrugëve 
në Komunën e Vushtrrisë janë të shtruara por në PZHK të 
dhënat paraqiten ndryshe), vendbanimeve nëpër te cilat 
kalojnë, paraqitjes në hartë dhe pronësisë së infrastrukturës 
rrugore.

Grupi 7: Trashëgimia Kulturore dhe Natyrore + Mjedisi 
– (72.97%, respektivisht 42.91% e të dhënave mungojnë)

Rezultatet e diagramit 13 (Aneks B, Tabela 11 dhe 12) tregojnë 
se të dhënat e trashëgimisë dhe mjedisit janë pjesërisht të 
disponueshme. Në PZHK janë listuar objektet e trashëgimisë 
kulturore por nuk ka të dhëna rreth sipërfaqes së lokacionit 
apo objektit dhe pothuasje asnjëra nuk është e paraqitur në 
hartë; PZHK parasheh hartimin e Planit të Konservimit dhe 
mirëmbajtjen e këtyre objekteve. Sa i përket mjedisit, pjesërisht 
janë cekur vendbanimet/lokacionet potenciale që përmbajnë 
hapësira të ndotura apo të rrezikuara nga fatkeqësitë natyrore, 
përfshirë shkaktarët e tyre; në PZHK tek Plani i Veprimit janë 
cekur disa nga masat e ndërmarra për mbrojtjen ndaj tyre.
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Përfundimet dhe rekomandimet

Bazuar në analizën e të gjeturave të të dyja vlerësimeve, 
këto janë konkluzionet e dalura:

Dokumenti i PZHK-së (struktura, të dhënat, 
përmbajtja)

Struktura: Shikuar nga perspektiva ligjore, Plani 
Zhvillimor i Komunës së Vushtrrisë i plotëson kushtet 
për të vazhduar me hartimin e Hartës Zonale të Komunës. 
Struktura e dokumentit aktual të PZHK-së përgjithësisht 
është në pajtim me kërkesat ligjore përkatëse për të dyja 
pjesët, grafike dhe tekstuale. Padyshim, të dyja pjesët 
(tekstuale dhe grafike) kanë mangësi dhe kërkojnë 
angazhim të konsiderueshëm për të plotësuar zbrazëtitë 
e lëna në kuadër të PZHK-së, e që janë të nevojshme për 
hartimin e Hartës Zonale të Komunës.

Sa i përket të dhënave dhe përmbajtjes (pjesa tekstuale 
dhe hartografike), dokumenti i PZHK-së nuk është në 
cilësinë e kënaqshme dhe këto janë disa nga mangësitë 
e idenfikuara:

Mungesa e të dhënave si dhe mungesa e argumentimit/
analizës së mirëfilltë e përcjellë gjithë dokumentin. Kjo 
vlen si për kapitullin e profilit, njejtë edhe për kapitujt 
e pjesës së planifikuar  (vizioni, qëllimet, objektivat, 
koncepti i zhvillimit hapësinor dhe plani i veprimit). 
Tek pjesa e profilit mungojnë në mes tjerash të dhënat 
demografike për secilin vendbanim, të dhënat për 
banim, sipërfaqet ekonomike, mungesa e të dhënave 
për vendbanimet joformale dhe tjera. Ndërsa tek pjesa 
e konceptit zhvillimor, edhe pse vizioni dhe objektivat 
qëndrojnë dhe janë aktuale, ato nuk janë ndërlidhur mirë 
me aktivitetet tek plani i veprimit, ku një pjesë e tyre janë 
shumë të përgjithësuara dhe nuk specifikojnë se për çka 
konkretisht bëhet fjalë (psh. Aktivitieti: Hulumtime të 
vazhdueshme dhe monitorime). Sigurisht kjo mungesë 
e të dhënave dhe cilësia jo e kënaqshme e dokumentit, 
vjen si rezultat i mungesës së bashkëpveprimit në mes të 
autoritetit përgjegjës komunal për planifikim hapësinor, 
drejtorive komunale, kompanisë së angazhuar.

Pjesa hartografike (përveç hartës së vendbanimeve 
joformale e cila mungon)  përgjithësisht është në pajtim  
pajtim me kërkesat ligjore, por në disa raste nuk ka 
cilësinë e duhur si pasojë e mungesës së informatave të 
mjaftueshme. Si shembull, disa nga hartat më shumë 
kanë karakter konceptual dhe nuk përkojnë me situatën 
reale në terren (p.sh rasti i shfytëzimit të tokës në nivel 
të komunës).  Në rastin tjetër, disa harta nxorrën në pah 
planifikimin jo adekuat siç është rasti  me një numër 
të parqeve publike të parapara brenda zonës urbane në 
PZHK, e që në fakt janë të vendosura në prona private. 
Sigurisht se ka edhe raste të tjera, por të gjitha do të 
adresohen dhe plotësohen gjatë procesit të hartimit 
HZK-së.

Mos-dorëzimi i bazës së të dhënave (GIS) nga kompania 
e cila ka hartuar PZHK-në, përbën sfidën kryesore në 
procesin e hartimit të Hartës Zonale të Komunës së 
Vushtrrisë. Në terma konkrete, kjo nënkupton se të 
gjitha hartat e PZHK-së mungojnë (në GIS) dhe për 
përpilimin e tyre duhet mbledhur të gjitha të dhënat që 
kërkohen me ligjet dhe UA përkatëse. Në anën tjetër, 
mbledhja, procesimi, analiza hapësinore dhe përpilimi 
i hartave kërkojnë kohën e duhur, kapacitetet adekuate 
menaxhuese, resurset njerëzore për mbledhjen/
përpunimin e të dhënave dhe përpilimin e hartave, si 
dhe mbështetjen financiare përkatëse (paisje, transport, 
stafi i angazhuar etj). Pra, ky proces kërkon koordinim 
dhe mbështetje të plotë jo vetëm nga Drejtoria për 
Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit por nga të gjitha 
drejtoritë komunale që posedojnë të dhëna në sektoret e 
tyre përkatëse. Veç kësaj, duhet të krijohen mekanizma 
të posaçëm për kontrollin e vazhdueshëm të cilësisë së 
proceseve dhe produkteve të planifikimit hapësinor, 
përfshirë kontrollin/përditësimin e të dhënave të 
mbledhura. Në këtë drejtim, mbështjetja nga MMPH 
është mëse e nevojshme, si në aspektin e këshillave 
profesionale poashtu në sigurimin e të dhënave nga 
institucionet/kompanitë publike, të cilat shumë shpesh 
hezitojnë të ndajnë të dhënat me palët tjera.

KAPITULLI
05
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Qeverisja

Mungesa e një mekanizmi efikas për koordinim në 
kuadër të komunës, ka  ndikuar që  ndërveprimi të jetë 
i pamjaftueshëm dhe ad-hoc ndërmjet vetë drejtorive 
komunale; në mes të drejtorive komunale, kompanisë së 
angazhuar dhe palëve tjera relevante; në mes të komunës 
dhe ministrive relevante, si gjatë mbledhjes/përpunimit 
të të dhënave, poashtu edhe gjatë hartimit të PZHK-së 
(përfshirë debatet me publikun). Si rezultat i gjithë kësaj, 
nuk ka pasur një  mekanizëm adekuat për të siguruar 
cilësinë e gjithë procesit dhe produktit të planifikimit, 
në këtë rast dokumentit të PZHK-së. Në këtë drejtim, 
trupa përkatës koordinues dhe punues (me Drejtorinë 
e Urbanizmit në rolin drejtues) duhet të krijohen për 
të siguruar transparencë dhe cilësi të duhur të të gjithë 
procesit/produktit, por edhe kërkim të llogaridhënies 
nga palët e angazhuara për hartimin e dokumenitt të 
planifikimit.

Përfshirja e fragmentuar e stafit komunal gjatë procesit të 
hartimit të PZHK-së është evidente. E rëndësishme është 
se gjatë kësaj punëtorie të gjitha drejtoritë u njoftuan se 
për të menaxhuar procesin e planifikimit, organizimit 
dhe hartimit të dokumenteve të planifikimit hapësinor 
(si PZHK, HZK etj.) duhet mobilizim shumë më i madh i 
stafit komunal gjatë gjithë procesit. Stafi komunal duhet të 
jetë shumë i pëgatitur dhe proaktiv, sidomos në rastin kur 
komuna mbështetet nga palë tjera (kompani konsulente 
ose organizata tjera) ku marrëdhëniet kontraktuale duhet 
të jenë shumë mirë të definuara. Detyra e tyre, përveç 
ofrimit të të dhënave, është edhe sigurimi i transparencës, 
gjithëpërfshirjes dhe cilësisë së procesit dhe produktit të 
planifikimit hapësinor. Kjo nënkupton se komuna duhet 
të jetë e hapur për të gjitha palët, duke nxitur poashtu 
pjesëmarrjen e shoqërisië civile, respektivisht OJQ-ve, 
në mënyrë që të krijohet një masë solide kritike që do 
të mund të ishte shumë më aktive dhe kontribuese në 
proceset e planifikimit hapësinor.

Nevoja për më shumë mbështetje nga niveli qendror për 
stafin komunal është mëse e nevojshme, sidomos kur 
fillon hartimi i produkteve të reja të planifikimit që dalin si 
rrjedhojë e reformës ligjore të planifikimit, siç është rasti 
me Hartën Zonale të Komunës (përfshirë databazën). 
Në këtë drejtim, komuna duhet të jetë shumë më 
proaktive në kërkim të mbështetjes teknike nga ministria 
përkatëse, duke nxitur koordinim më të mirë vertikal 
dhe horizontal mes dy niveleve të qeverisjes dhe palëve 
tjera (përfshirë qytetarët, OJQ-të, bizneset, kompanitë 
publike, kompanitë konsulente) gjatë hartimit dhe 
zbatimit të dokumenteve të planifikimit. Në anën tjetër, 
është e rëndësishme që reforma ligjore dhe institucionale 
që ndërlidhet me fushën e planifikimit hapësinor të 
jetë e bazuar në analizë të mirëfilltë të gjendjes reale 
në terren, kapaciteteve ekzistuese njerëzore, financiare 
dhe kohore brenda secilës komunë veç e veç. Vetëm në 
këtë mënyrë mund të identifikohen lehtë zbrazëtitë e 
nevojshme për mbështetje teknike e financiare, siç është 
rasti me kapacitetet njerëzore që duhen për mbledhjen/
digjitalizimin e të dhënave të nevojshme për hartimin e 
Hartës Zonale të Komunës, respektivisht planifikimit, 
organizimit, dhe menaxhimit të procesit të hartimit të 
këtij dokumenti.
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Bazuar në përfundimet e lartpërmendura, rekomandohet 
të vazhdohet me mbledhjen, përpunimin dhe ndërtimin 
e bazës së të dhënave për planifikim hapësinor duke u 
bazuar në kërkesat aktuale legjislative të zhvillimit lokal, 
si dhe të hartohet HZK-ja bazuar në PZHK-në ekzistuese, 
planet sektoriale të azhurnuara dhe bazës së të dhënave.

Në këtë aspekt: 

- Komuna tashmë ka marrë vendimin në Kuvendin 
Komunal që me mbështetjen e UN-Habitat të hartojë 
HZK-në së brendshmi (përfshirë bazën e të dhënave 
hapësinore).

- Programi dhe Komuna (nën drejtimin e Drejtorisë së 
Urbanizmit) tashmë kanë krijuar grupet e nevojshme 
të koordinimit, punuese dhe drejtuese (Ekipi Komunal 
i Planifikimit/EKP dhe Komiteti Drejtues/KD) për 
krijimin e bazës së të dhënave, përkatësisht HZK, si 
dhe për të siguruar koordinim më të mirë me të gjitha 
palët përkatëse (qendrore/lokale/rajonale, kompaninë/
organizatën konsulente, shoqërinë civile dhe qytetarët) 
dhe cilësinë e procesit të planifikimit dhe produkteve 
përkatëse.

Në lidhje me hartimin e HZK, Programi dhe Komuna 
janë dakorduar që: 

- Rëndësi e veçantë duhet dhënë plotësimit të planeve 
sektoriale të PZHK-së gjatë procesit të hartimit të HZK-
së (për të dyja pjesët, narrative dhe grafike) e sidomos 
hartës së përdorimit të tokës, demografisë, infrastrukturës 
etj. të cilat janë thelbësore për zhvillimin e zonave (neni 
44 i UA mbi HZK-në). Në këtë drejtim, zhvillimet e 
tanishme në terren duhet të pasqyrohen ashtu siç janë 
përmes mjeteve për mbledhjen e të dhënave, para fillimit 
të hartimit të HZK.

Në lidhje me bazën e të dhënave hapësinore, Komuna 
e Vushtrrisë mbështetur nga Programi për Zhvillim 
Gjithëpërfshirës i UN-Habitat, ka identifikuar të dhënat 
që mungojnë dhe burimet prej të cilave ato duhet të 
mblidhen. Dy metodat e aprovuara për mbledhjen e të 
dhënave janë:

- Mbledhja e të dhënave në terren me ndihmën e 
asistentëve për të gjitha objektet (banim, komerciale, 
industriale, agrikulturore etj.) që janë prezente në 
territorin komunal, përfshirë të dhënat si tiplogjia e 
objektit, etazhiteti, përdorimi i parcelës etj. Të gjitha 
vendbanimet urbane dhe rurale, në total 65, do të 
analizohen detajisht.

- Mbledhja e të dhënave të infrastrukturës (ekonomike, 
sociale, mjedisore, publike/sociale, teknike, të transportit, 
etj.) nga institucionet/organizatat lokale/rajonale/
qendrore me ndihmën e asistentëve për mbledhjen e të 
dhënave dhe konsulentëve të GIS (përpunimi i të dhënave 
dhe përpilimi i hartave të reja), proces ky i mbështetur 
nga Programi dhe Komuna.

Programi do të:

- ndërtojë strukturën e GIS e cila do të shfrytëzohet 
nga Komuna për akomodim të bazës së të dhënave të 
planifikimit hapësinor. Struktura e GIS do të përdoret 
gjithashtu për kryerjen e analizave hapësinore dhe 
zhvillimin e planeve hapësinore lokale, përkatësisht 
pjesën grafike

Në funksion të kësaj, Bordi i Drejtorëve (BD) ka përgatitur 
dhe miratuar planin e integruar të punës  (ndërtimi i 
bazës së të dhënave hapësinore, hartimi i HZK) dhe 
metodologjinë e mbledhjes së të dhënave.
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ANEKS A
Lista me databazën e nevojshme për hartimin e Hartës Zonale të Komunës

Të dhënat e përgjithshme për nevoja të hartës zonale:
• Kufiri i Komunës, zonave kadastrale, njësive administrative, zonës (zonave) urbane dhe zonave të veçanta;
• Regjistrin më të fundit të hartave kadastrale (me parcela) për secilën zonë kadastrale të Komunës dhe me ndarje për pronat private, publike/ 
komunale, publike/ qendrore dhe publike/ ish-sociale;
• Ortofotot më të reja për territorin e Komunës;
• Hartat topografike më të reja për territorin e Komunës;
• Të dhënat hapësinore për sipërfaqet e resurseve ujore sipërfaqësore dhe nëntokësore duke përfshirë edhe zonat mbrojtëse të tyre;
• Të dhënat hapësinore për koridoret kryesore rrugore (nacionale dhe regjionale)

Të dhënat që nevojiten nga planet/databaza e nivelit qendror për nevoja të hartës zonale (sipas UA për HZK):
• Të dhënat hapësinore (hartat, etj.) e Planit Hapësinor të Kosovës me planifikimet për regjionin dhe komunën;
• Të dhënat hapësinore (hartat, etj.) e Hartës Zonale të Komunës me zonimin për komunën;
• Të dhënat hapësinore (hartat, etj.) e Planeve Hapësinore të nivelit qendror (zonat e veçanta, zonat e veçanta të mbrojtura, etj) me planifikimet 
për regjionin dhe komunën;
• Ndërtesat dhe parcelat kadastrale që i përkasin ndërtesave me rëndësi për Kosovën (duke përfshirë edhe pronat ushatarke që përdoren tani 
dhe të mbetura nga ish-Jugosllavia); 

Të dhënat hapësinore që nevojiten nga PZHK – ja (të detalizuara sipas UA për PZHK) për nevoja të hartës zonale (sipas 
UA për HZK):
• Harta e të dhënave bazë;
• Harta e zhvillimit hapësinor (vendbanimet ekzistuese/ të planifikuara dhe hapësirat për ndërtim me masat mbrojtëse për zhvillim);
• Harta e shfrytëzimit të tokës (banimore, bujqësore, komerciale, teknologjike, industriale dhe shfrytëzim të përzier);
• Planet zhvillimore sektorale me hapësira, ndërtime dhe infrastrukturë të planifikuar (mbitokësore dhe nëntokësore) (dhe të dhëna textuale/ 
numerike):
  Të dhënat hapësinore (harta, etj.) të planit të zhvillimit ekonomik;
  Të dhënat hapësinore (harta, etj.) të infrastrukturës së transportit;
  Të dhënat hapësinore (harta, etj.) të transportit urban dhe rural;
  Të dhënat hapësinore (harta, etj.) të energjisë elektrike dhe termike;
  Të dhënat hapësinore (harta, etj.) të ujësjellësit dhe kanalizimit;
  Të dhënat hapësinore (harta, etj.) të ujitjes dhe drenazhimit;
  Të dhënat hapësinore (harta, etj.) të menaxhimin e mbeturinave dhe reciklim;
  Të dhënat hapësinore (harta, etj.) të telekomunikacionit dhe instalimeve të ngjashme;
  Të dhënat hapësinore (harta, etj.) të hapësirave publike dhe sociale;
  Të dhënat hapësinore (harta, etj.) të hapësirave sportive;
  Të dhënat hapësinore (harta, etj.) të hapësirave të hapura publike dhe të gjelbra;
  Të dhënat hapësinore (harta, etj.) të menaxhimit të varrezave;
  Të dhënat hapësinore (harta, etj.) të mbrojtjes së trashëgimisë natyrore dhe kulturore; dhe
  Të dhënat hapësinore (harta, etj.) të mbrojtjes nga rreziqet natyrore;
•Plani i veprimit (nëse është i paraqitur grafikisht)

Të dhënat që nevojiten nga planet operative/ monitoruese të nivelit komunal për nevoja të hartës zonale (sipas UA për 
HZK):
• Të dhënat hapësinore (hartat, etj) nga planet ekzistuese rregulluese të hollësishme/ urbane;
• Të dhënat hapësinore (hartat, etj) nga raportet monitoruese të zbatimit të planeve komunale (PZHK, HZK dhe PRRH);

Të dhënat që nevojiten nga planet sektoriale të Komunës për nevoja të hartës zonale (sipas UA për HZK):
• Të dhënat hapësinore (hartat, etj) nga: Planet Afatgjata dhe Vjetore për Menaxhimin e Pyjeve, Plani për Menaxhimin e Mbeturinave, Plani 
3-vjeçar i Banimit, Plani Lokal i Veprimit në Mjedis, etj.;
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Të dhënat e gjendjes ekzistuese (duke përfshirë edhe shfrytëzimin aktual të tokës sipas UA për Databazë të Planifikimit 
Hapësinor) me bazë në parcelë për nevoja të hartës zonale:
• Të dhënat hapësinore për vendbanimet ekzsituese formale (sipas numrit të banorëve) dhe jo formale (sipas karakteristikave) me kufinjtë 
bazuar në parcela; me ndarje urbane/ rurale;
• Të dhënat hapësinore për banimin me ndarje të banimit të individual dhe kolektiv; me ndrarje të veçantë, dysh/në varg; dhe me ndarje sipas 
përzierjes (me aktivitete bujqësore, pyjore, komerciale, industriale, shërbyese, etj; duke përfshirë edhe objektet;
• Infrastruktura ekonomike:
 Të dhënat hapësinore për tokën bujqësore të punueshme (ara, kopshte, vreshta, pemishte dhe livadhe) dhe të pa punueshme (kullosa,  
 hurdhë peshku dhe moçale); sipas përshtatshmërisë, zonave agroekologjike dhe sipas shfrytëzueshmërisë (e punuar, jo e punuar/  
 djerrë dhe me aktivitete përcjellëse (komercijale, etj)); duke përfshirë edhe ndërtesat mbështetëse dhe infrastrukturën e ujitjes;
 Të dhënat hapësinore për tokë pyjore sipas shfrytëzimit (tokë pyjore për shfrytëzim ekonomik, tokë pyjore e mbrojtur dhe tjera) dhe  
 sipas llojit (pyje të larta, pyje të ulëta dhe pyje me bimësi);
 Të dhënat hapësinore për sipërfaqet e veprimtarisë komerciale (tregëti me shumicë/ pakicë dhe riparim i automjeteve/ mallrave  
 shtëpiake); 
 Të dhënat hapësinore për sipërfaqet e veprimtarisë industriale (minierë dhe gurore, përpunimi i lëndës së parë, prodhimtari e rëndë,  
 prodhimtari e lehtë, etj.);
 Të dhënat hapësinore për sipërfaqet e veprimtarisë shërbyese (hotelieri dhe shërbim, patundshmëri, financiare dhe të sigurimeve,  
 profesionale dhe shkencore, informacionit dhe komunikimit, administrative përcjellëse, etj.);
• Trashëgimia natyrore dhe kulturore:
 Të dhënat hapësinore për sipërfaqet me vlera të mbrojtura të natyrës;
 Të dhënat hapësinore për sipërfaqet/ndërtesat e mbrotjura të trashëgimisë kulturore;
• Infrastruktura sociale:
 Të dhënat hapësinore për infrastrukturën administrative, sociale dhe mbrojtëse;
 Të dhënat hapësinore për infrastrukturën arsimore;
 Të dhënat hapësinore për infrastrukturën shëndetësore;
 Të dhënat hapësinore për infrastrukturën e institucioneve kulturore/ argëtuese;
 Të dhënat hapësinore për infrastrukturën e institucionevesportive dhe hapësirave rekreative;
 Të dhënat hapësinore për hapësirat e gjelbra;
 Të dhënat hapësinore për infrastrukturën fetare dhe të komunitetit;
• Infrastruktura e transportit:
 Të dhënat hapësinore për infrastrukturën e transportit rrugor lokal (lokale, të vendbanimeve, urbane, lidhëse, etj) dhe parkingjet/  
 garazhat publike; për korsitë dhe shtigjet e biçikletave; për këmbësorë.
 Të dhënat hapësinore për infrastrukturën e transportit hekurudhor;
 Të dhënat hapësinore për infrastrukturën e transportit ajror;
• Infrastruktura teknike:
 Të dhënat hapësinore për infrastrukturën e ujësjellësit dhe kanalizimit (infrastruktura dhe mbulueshmëria);
 Të dhënat hapësinore për infrastrukturën energjetike (infrastruktura dhe mbulueshmëria);, të nxemjes (termike) dhe të gazit;
 Të dhënat hapësinore për infrastrukturën e menaxhimit të mbeturinave (mbulueshmëria);
• Infrastruktura e mjedisit:
 Të dhënat hapësinore për sipërfaqet e degraduara/ ndotura (nga industritë);
 Të dhënat hapësinore për zonat me rrezikshmëri (nga vërshimet, erozionet); 
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0 1 2 3 4

1a.1 Konsistenca e objektivave të 
politikës 

Korniza rregullative në këtë fushë nuk ka 
politika dhe nuk ka objektiva të qarta.

Ekzistojnë politika jo-konsistente si dhe ligjet 
kanë objektiva të ndryshme të politikave.

Ekzistojnë politika konsistente në këtë fushë 
por rregulloret kanë objektiva të ndryshme.

Masat rregullatore në këtë fushë kanë objektiva 
konsistente.

Masat rregullatore në këtë fushë kanë 
objektiva konsistente të bazuara në politika të 
qarta.

4 1 4

1a.2 Transparenca dhe efikasiteti i 
mekanizmave dhe proceseve

Procesi i komplikuar dhe burokratik, ku si 
rezultat vendimi lihet plotësisht në 
diskrecion të zyrtarëve publik. 

Proces kompleks dhe jo-transparent. 
Ekzistojnë disa rregulla për orientimin e 
rezultatit të vendimit, por ato lehtë mund të 
manipulohen. 

Proceset janë të përcaktuara në mënyrë të 
qartë me një shkallë të mjaftueshme të 
diskrecionit, por nuk funksion mekanizmi i 
kontrollit dhe balancës (p.sh. miratimi hierarkik 
nga institucionet e ndryshme, pjesëmarrja 
publike, konsultimi, apelimi tek gjykata etj.)

Proceset janë të përcaktuara në mënyrë të qartë 
me një shkallë të mjaftueshme të diskrecionit. 
Funksionojnë mekanizmat e kontrollit dhe 
balancës (p.sh. miratimi hierarkik nga 
institucionet e ndryshme, pjesëmarrja publike, 
konsultimi, apelimi tek gjykata etj.)

Proceset janë përcaktuar në mënyrë të qartë 
dhe plotësisht transparente në mënyrë që 
rezultati i vendimit të mos përfshij asnjë 
diskrecion. 3 1 3

1a.3 Organizimi i përgjegjësive dhe 
roleve institucionale

Disa institucione kanë përgjegjësi për 
zbatimin e rregulloreve, dhe nuk ka 
mekanizëm bashkërendues.

Disa institucione kanë përgjegjësi për 
zbatimin e rregulloreve. Ekzistojnë 
mekanizmat e bashkërendimit, por nuk 
funksionojnë.

Disa institucione kanë përgjegjësi për zbatimin 
e rregulloreve. Ekzistojnë mekanizmat e 
koordinimit, por funksionojnë me raste.

Rolet dhe përgjegjësitë institucionale në këtë 
sektor janë të koncentruara në një institucion që 
jo gjithmonë punon në mënyrë efikase.

Rolet dhe përgjegjësitë institucionale në këtë 
sektor janë të koncenturara në një institucion 
efikas ose tek disa institucione të mirë-
koordinuara.

3 1 3

1a.4 Qartësia në standardin e 
hartimit

Gjuhë jashtëzakonisht e paqartë dhe me 
dykuptimësi, ku interpretimi lihet 
plotësisht në diskrecion të zyrtarëve 
publik.

Gjuhë e paqartë dhe me dykuptimësi ku 
ekzistojnë disa rregulla ose vendime 
gjyqësore për orientimin e rezultatit të 
vendimit, por ato lehtë mund të 
manipulohen.

Gjuhë e paqartë dhe me dykuptimësiku 
ekzistojnë disa rregulla ose vendime gjyqësore 
që ndihmojnë interpretimin.

Tekstet legjislative janë të shkruara në gjuhë të 
qartë dhe precize, të kuptueshme vetëm nga 
profesionistët. 

Tekstet legjislative janë të shkruara në gjuhë të 
qartë dhe precize, të kuptueshme nga 
profesionistët dhe qytetarët e rëndomtë. 3 1 3

1a.5 Kapaciteti për zbatim

Burimet njerëzore dhe financiare janë të 
pamjaftueshme për të zbatuar kornizën 
legjislative.

Burimet njerëzore dhe financiare janë të 
pamjaftueshme për të zbatuar kornizën 
legjislative, por mund të përmirësohen 
brenda disa vitesh (+5 vite) përmes ngritjes së 
kapaciteteve.

Burimet njerëzore dhe financiare janë të 
pamjaftueshme për të zbatuar kornizën 
legjislative, por realisht mund të përmirësohen 
brenda disa vitesh (2-3 vite) përmes ngritjes së 
kapaciteteve.

Burimet njerëzore dhe financiare pothuaj se të 
mjaftueshme.

Burimet njerëzore dhe financiare janë të 
mjaftueshme për të zbatuar me sukses 
kornizën legjislative në ketë fushe.

2 1 2

1b.1 Regjistri ligjor i tokës

Nuk ka sistem informacioni për tokën në 
qytet.

Sistemi i informacionit është i pranishëm në 
qytet por nuk ka mbulueshmëri dhe/ose nuk 
është i përditësuar.

Sistemi i informacionit është i pranishëm në 
qytet por mbulon vetëm pjesërisht qytetin (më 
pak se 80%) dhe/ose nuk është i përditësuar në 
mënyrë të duhur.

Sistemi i informacionit të tokës mbulon më 
shumë se 80% të komunës dhe është i 
përditësuar në mënyrë të duhur.

100% e tokës në komunë regjistrohet në një 
kadastër dhe informatat e saj janë të 
përditësuara dhe janë në dispozicion të 
publikut.

3 1 3

1b.2 
Sisteme fleksibile dhe me 
përgjegjësi shoqërore të 
banimit

Njihen vetëm të drejtat formale statutore. Legjislacioni njeh vetëm të drejtat formale 
statutore, por ekzistojnë mekanizma për të 
njohur të drejtat joformale të tokës (p.sh 
parashkrimin fitues, titujt e uzurpimit, format 
jo-dokumentare të dëshmive, etj.)

Legjislacioni njeh të drejtat statutore dhe 
zakonore. Ekzistojnë mekanizmat për të njohur 
të drejtat joformale të tokës (p.sh parashkrimin 
fitues, titujt e uzurpimit, format jo-
dokumentare të dëshmive, etj.). Procesi i 
regjistrimit ose pagesa e tij është pengese e 
theksuar.

Legjislacioni është i përgjegjshëm ndaj çështjeve 
gjinore dhe njeh të drejtat statutore dhe 
zakonore. Ekzistojnë mekanizmat për të njohur 
të drejtat joformale të tokës (p.sh parashkrimin 
fitues, titujt e uzurpimit, format jo-dokumentare 
të dëshmive, etj.). Ekziston një proces i 
thjeshtuar i regjistrimit për herë të parë.

Legjislacioni është i përgjegjshëm ndaj 
çështjeve gjinore dhe njeh të drejtat statutore, 
zakonore dhe joformale. Ekziston një proces i 
thjeshtuar i regjistrimit për herë të parë. 
Ekzistojnë mekanizma për të njohur uzurpimin 
dhe për të dhënë siguri jo-pronësore të 
banimit

1 1 1

1b.3 Hierarki e koordinuar e 
planifikimit

Nuk ka asnjë mekanizëm evident për të 
ndërlidhur planet me njëri-tjetrin.

Ekzistojnë mekanizmat ligjorë për të lidhur 
planet me njëri-tjetrin, por me nivele të larta 
të diskrecionit në të gjitha nivelet.

Ekzistojnë mekanizmat ligjorë për të lidhur 
planet me njëri-tjetrin, por nuk sigurojnë 
pajtueshmëri me plane më të mëdha dhe nuk 
udhëzojnë planet më të vogla.

Hierarkia e planifikimit urban është e qartë, por 
ka mbivendosje institucionale dhe 
administrative.

Hierarkia e planifikimit urban është e qartë 
dhe mekanizmat ligjorë sigurojnë që planet e 
nivelit lokal përputhen me planet e niveleve 
më të larta. Planet janë të përshtatshme për 
nevojat lokale.

4 1 4

1b.4 Mundësia për ndryshime të 
shfrytëzimit të tokës

Planet urbanistike ose nuk ekzistojnë ose 
nuk mundësojnë ndryshime në përdorimin 
e tokës.

Sipas planeve urbane, ndryshimi i përdorimit 
të tokës është i mundur, por procesi i 
aplikimit zgjat të paktën 12 muaj.

Sipas planeve urbane, ndryshimi i përdorimit të 
tokës është i mundur, por procesi i aplikimit 
zgjat të paktën 9 muaj.

Sipas planeve urbane, ndryshimi i përdorimit të 
tokës është i mundur, me transparencë dhe pa 
diskrecion, por procesi i aplikimit zgjat të paktën 
6 muaj.

Planet përcaktojnë se cilat ndryshime të 
përdorimit të tokës janë të mundshme me 
transparencë dhe pa diskrecion. Procesi i 
aplikimit zgjat më pak se 2 muaj. Planet e 
përdorimit të tokës lejojnë mbivendosje në 
rrethet ekzistuese me përdorim të vetëm.

4 1 4

1b.5 
Planifikim i politikave të 
shkallës dhe banimit  të 
përballueshme 

Nuk kërkohet që planet urbane të marrin 
në konsideratë projeksionet demografike 
dhe migratore dhe t'i lidhin me furnizimin 
e banimit të përballueshëm.

Planet urbane marrin parasysh projeksionet 
demografike por nuk planifikojnë në shkallë 
dhe marrin parasysh zbatimin e politikave të 
banimit të përballueshëm.

Planet urbane marrin parasysh projeksionet 
demografike dhe migratore, por nuk 
planifikojnë në shkallë dhe marrin parasysh 
zbatimin e politikave të banimit të 
përballueshëm.

Planet urbane duhet të marrin parasysh 
projeksionet demografike dhe migratore dhe t'i 
lidhin ato me furnizimin e banimit të 
përballueshme përveç tokës me gjitha 
shërbimet komunale, por jo në nivel të duhur.

Planet urbane duhet të marrin parasysh 
projeksionet demografike dhe migratore dhe 
t'i lidhin ato me furnizimin e banimit të 
përballueshëm dhe tokës me gjitha shërbimet 
komunale përmes një sërë instrumentesh 
(furnizim publiko/privat, subvencione për 
banim/qira etj.)

3 1 3
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0 1 2 3 4

2a.1 Konsistenca e objektivave të politikës 
Korniza rregullative në këtë fushë nuk ka 
politika dhe nuk ka objektiva të qarta.

Ekzistojnë politika jo-konsistente si dhe ligjet 
kanë objektiva të ndryshme të politikave.

Ekzistojnë politika konsistente në këtë fushë 
por rregulloret kanë objektiva të ndryshme.

Masat rregullatore në këtë fushë kanë 
objektiva konsistente.

Masat rregullatore në këtë fushë kanë objektiva 
konsistente të bazuara në politika të qarta. 2 1 2

2a.2 Transparenca dhe efikasiteti i 
mekanizmave dhe proceseve

Procesi i komplikuar dhe burokratik, ku 
si rezultat vendimi lihet plotësisht në 
diskrecion të zyrtarëve publik. 

Proces kompleks dhe jo-transparent. 
Ekzistojnë disa rregulla për orientimin e 
rezultatit të vendimit, por ato lehtë mund të 
manipulohen. 

Proceset janë të përcaktuara në mënyrë të 
qartë me një shkallë të mjaftueshme të 
diskrecionit, por nuk funksion mekanizmi i 
kontrollit dhe balancës (p.sh. miratimi 
hierarkik nga institucionet e ndryshme, 
pjesëmarrja publike, konsultimi, apelimi tek 
gjykata etj.)

Proceset janë të përcaktuara në mënyrë të 
qartë me një shkallë të mjaftueshme të 
diskrecionit. Funksionojnë mekanizmat e 
kontrollit dhe balancës (p.sh. miratimi 
hierarkik nga institucionet e ndryshme, 
pjesëmarrja publike, konsultimi, apelimi tek 
gjykata etj.)

Proceset janë përcaktuar në mënyrë të qartë dhe 
plotësisht transparente në mënyrë që rezultati i 
vendimit të mos përfshij asnjë diskrecion.

2 1 2

2a.3 Organizimi i përgjegjësive dhe roleve 
institucionale

Disa institucione kanë përgjegjësi për 
zbatimin e rregulloreve, dhe nuk ka 
mekanizëm bashkërendues.

Disa institucione kanë përgjegjësi për zbatimin 
e rregulloreve. Ekzistojnë mekanizmat e 
bashkërendimit, por nuk funksionojnë.

Disa institucione kanë përgjegjësi për 
zbatimin e rregulloreve. Ekzistojnë 
mekanizmat e koordinimit, por funksionojnë 
me raste.

Rolet dhe përgjegjësitë institucionale në këtë 
sektor janë të koncentruara në një institucion 
që jo gjithmonë punon në mënyrë efikase.

Rolet dhe përgjegjësitë institucionale në këtë 
sektor janë të koncenturara në një institucion 
efikas ose tek disa institucione të mirë-
koordinuara.

2 1 2

2a.4 Qartësia në standardin e hartimit

Gjuhë jashtëzakonisht e paqartë dhe me 
dykuptimësi, ku interpretimi lihet 
plotësisht në diskrecion të zyrtarëve 
publik.

Gjuhë e paqartë dhe me dykuptimësi ku 
ekzistojnë disa rregulla ose vendime gjyqësore 
për orientimin e rezultatit të vendimit, por ato 
lehtë mund të manipulohen.

Gjuhë e paqartë dhe me dykuptimësiku 
ekzistojnë disa rregulla ose vendime 
gjyqësore që ndihmojnë interpretimin.

Tekstet legjislative janë të shkruara në gjuhë 
të qartë dhe precize, të kuptueshme vetëm 
nga profesionistët. 

Tekstet legjislative janë të shkruara në gjuhë të 
qartë dhe precize, të kuptueshme nga 
profesionistët dhe qytetarët e rëndomtë. 2 1 2

2a.5 Kapaciteti për zbatim

Burimet njerëzore dhe financiare janë të 
pamjaftueshme për të zbatuar kornizën 
legjislative.

Burimet njerëzore dhe financiare janë të 
pamjaftueshme për të zbatuar kornizën 
legjislative, por mund të përmirësohen brenda 
disa vitesh (+5 vite) përmes ngritjes së 
kapaciteteve.

Burimet njerëzore dhe financiare janë të 
pamjaftueshme për të zbatuar kornizën 
legjislative, por realisht mund të 
përmirësohen brenda disa vitesh (2-3 vite) 
përmes ngritjes së kapaciteteve.

Burimet njerëzore dhe financiare pothuaj se 
të mjaftueshme.

Burimet njerëzore dhe financiare janë të 
mjaftueshme për të zbatuar me sukses kornizën 
legjislative në ketë fushe. 1 1 1

2b.1 

Mekanizmat për ndarjen e hapësirës 
adekuate për rrugët (% e tokës, numri 
i kryqëzimeve, gjerësia dhe gjatësia, 
dendësia e rrugëve, ekzistenca e 
planeve rrugore etj.)

Nuk ekziston asnjë mekanizëm. Mekanizmat ekzistojnë por nuk sigurojnë një 
furnizim adekuat të hapësirës publike.

Mekanizmat ekzistojnë por sigurojnë një 
furnizim adekuat të hapësirës publike vetëm 
në disa pjesë të qyteteve.

Ekzistojnë mekanizma për të siguruar një 
furnizim adekuat të hapësirës publike për të 
gjitha pjesët e qyteteve.

Ekzistojnë mekanizma për të sigurura një furnizim 
adekuat të hapësirës publike për të gjitha pjesët e 
qyteteve, duke marrë parasysh nevojat lokale dhe 
ndikimin e kësaj kërkese në banimin e 
përballueshëm.

2 1 2

2b.3 Blerja e tokës për hapësirë publike

Mjeti i vetëm në dispozicion për të 
krijuar hapësirë publike është 
shpronësimi.

Toka është kontribut i pronarëve të tokës në 
procesin e urbanizimit/nën-ndarjes së tokës. 
Kërkesat janë shumë të paqarta dhe lënë 
hapësirë për diskrecion gjatë aprovimit.

Toka është kontribut i pronarëve të tokës në 
procesin e urbanizimit/nën-ndarjes së tokës. 
Kërkesat janë joadekuate ose nuk ndiqen.

Toka është kontribut i pronarëve të pronës 
në procesin e urbanizimit të tokës. Të drejtat 
për nën-ndarje ose ndërtim kushtëzohen nga 
kontributi i tokës.

Toka është kontribut I pronarëve të tokës në 
procesin e urbanizimit të tokës. Të drejtat për nën-
ndarje ose ndërtim kushtëzohen nga kontributi i 
tokës. Pasi të miratohet plani i rrugës, asnjë 
ndërtesë nuk mund të ndërtohet ose 
kompensohet. Lejohet përdorimi i përkohshëm 
publik i hapësirave boshe.

0 1 0

2b.4 Standardet e planifikimit për 
hapësirën publike

Nuk ka standarde të planifikimit për 
hapësirën publike

Standardet e planifikimit për hapësirën publike 
ekzistojnë por nuk ofrojnë  hapësira publike 
gjallëruese, të sigurta dhe të qasshme.

Rregulloret marrin parasysh klimën dhe 
sigurinë, por nuk ofrojnë  hapësira publike 
gjallëruese, të sigurta dhe të qasshme.

Rregulloret marrin parasysh klimën, sigurinë, 
ofrojnë  hapësira publike gjallëruese, të 
sigurta dhe të qasshme.

Rregulloret marrin parasysh klimën, sigurinë, 
sigurojnë hapësira vibrante, të sigurta dhe të 
qasshme publike për gratë, fëmijët, personat me 
aftësi të kufizuara dhe shitësit joformalë.

0 1 0

2b.5 Menaxhimi i rrugëve dhe hapësirave 
publike

Përgjegjësia për menaxhimin e 
hapësirës publike është shumë e 
paqartë dhe/ose e fragmentuar 
ndërmjet institucioneve të ndryshme.

Role dhe përgjegjësi të qarta, por mirëmbajtje 
e dobët për shkak të mungesës së financimit 
dhe kuadrove adekuate.

Koordinimi i mirë si dhe financim dhe kuadro 
adekuate. Hapësira publike mirëmbahet në 
mënyrë të duhur mirëpo qasja në të është e 
kufizuar vetëm për qytetarët ose është me 
pagese. 

Role dhe përgjegjësi të qarta, koordinim i 
mirë si dhe financim dhe kuadro adekuate. 
Hapësira publike mirëmbahet siç duhet dhe 
është e hapur për qytetarët.

Role dhe përgjegjësi të qarta, koordinimi i mirë, 
financimi dhe personel adekuat. Hapësira publike 
mirëmbahet siç duhet, është vibrante, e sigurt, e 
qasshme dhe e hapur për qytetarët. Qytetarët 
marrin pjesë në menaxhimin dhe përdorimin e 
tyre.

1 1 1
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Treguesi
Renditja

Efektiviteti 
funksional 
legjislativ

2b.2 

Nën-treguesi

2: Hapësira Publike

Mekanizmat për ndarjen e hapësirës 
adekuate për hapësirat publike jo-
rrugore (zona të gjelbra, kënde të 
lojërave, objekte sportive, objekte 
publike etj.)

Mekanizmat ekzistojnë dhe funksionojnë për 
alokimin e një sasie adekuate dhe për 
shpërndarjen e hapësirës për hapësirën publike jo-
rrugore në të gjitha nivelet (nga masterplani i 
qytetit tek planet më të detajuara).

Nuk ekziston asnjë mekanizëm.

Hapësira publike: 
Aspektet teknike

Ekzistojnë mekanizma për alokimin e 
hapësirës adekuate për hapësirën publike jo-
rrugore, por ato nuk janë të ndjeshme ndaj 
rezultatit.

Mekanizmat ekzistojnë dhe funksionojnë për 
alokimin e një sasie adekuate të hapësirës 
për hapësirën publike jo-rrugore.

Mekanizmat ekzistojnë dhe funksionojnë për 
alokimin e një sasie adekuate dhe për 
shpërndarjen e hapësirës për hapësirën 
publike jo-rrugore.

Totali i pikëve

1

Aspektet teknike:                        

Rezultati i 
përgjithshëm:

Efektiviteti funksional 
legjislativ:                           

Rezultati/
pikët Pesha

1 1



0 1 2 3 4

3a.1 Konsistenca e objektivave të politikës 
Korniza rregullative në këtë fushë nuk 
ka politika dhe nuk ka objektiva të 
qarta.

Ekzistojnë politika jo-konsistente si dhe ligjet 
kanë objektiva të ndryshme të politikave.

Ekzistojnë politika konsistente në këtë fushë 
por rregulloret kanë objektiva të ndryshme.

Masat rregullatore në këtë fushë kanë 
objektiva konsistente.

Masat rregullatore në këtë fushë kanë objektiva 
konsistente të bazuara në politika të qarta. 3 1 3

3a.2 Transparenca dhe efikasiteti i 
mekanizmave dhe proceseve

Procesi i komplikuar dhe burokratik, ku 
si rezultat vendimi lihet plotësisht në 
diskrecion të zyrtarëve publik. 

Proces kompleks dhe jo-transparent. 
Ekzistojnë disa rregulla për orientimin e 
rezultatit të vendimit, por ato lehtë mund të 
manipulohen. 

Proceset janë të përcaktuara në mënyrë të 
qartë me një shkallë të mjaftueshme të 
diskrecionit, por nuk funksion mekanizmi i 
kontrollit dhe balancës (p.sh. miratimi 
hierarkik nga institucionet e ndryshme, 
pjesëmarrja publike, konsultimi, apelimi tek 
gjykata etj.)

Proceset janë të përcaktuara në mënyrë të 
qartë me një shkallë të mjaftueshme të 
diskrecionit. Funksionojnë mekanizmat e 
kontrollit dhe balancës (p.sh. miratimi hierarkik 
nga institucionet e ndryshme, pjesëmarrja 
publike, konsultimi, apelimi tek gjykata etj.)

Proceset janë përcaktuar në mënyrë të qartë 
dhe plotësisht transparente në mënyrë që 
rezultati i vendimit të mos përfshij asnjë 
diskrecion. 2 1 2

3a.3 Organizimi i përgjegjësive dhe roleve 
institucionale

Disa institucione kanë përgjegjësi për 
zbatimin e rregulloreve, dhe nuk ka 
mekanizëm bashkërendues.

Disa institucione kanë përgjegjësi për 
zbatimin e rregulloreve. Ekzistojnë 
mekanizmat e bashkërendimit, por nuk 
funksionojnë.

Disa institucione kanë përgjegjësi për 
zbatimin e rregulloreve. Ekzistojnë 
mekanizmat e koordinimit, por funksionojnë 
me raste.

Rolet dhe përgjegjësitë institucionale në këtë 
sektor janë të koncentruara në një institucion 
që jo gjithmonë punon në mënyrë efikase.

Rolet dhe përgjegjësitë institucionale në këtë 
sektor janë të koncenturara në një institucion 
efikas ose tek disa institucione të mirë-
koordinuara.

3 1 3

3a.4 Qartësia në standardin e hartimit

Gjuhë jashtëzakonisht e paqartë dhe 
me dykuptimësi, ku interpretimi lihet 
plotësisht në diskrecion të zyrtarëve 
publik.

Gjuhë e paqartë dhe me dykuptimësi ku 
ekzistojnë disa rregulla ose vendime 
gjyqësore për orientimin e rezultatit të 
vendimit, por ato lehtë mund të 
manipulohen.

Gjuhë e paqartë dhe me dykuptimësiku 
ekzistojnë disa rregulla ose vendime 
gjyqësore që ndihmojnë interpretimin.

Tekstet legjislative janë të shkruara në gjuhë të 
qartë dhe precize, të kuptueshme vetëm nga 
profesionistët. 

Tekstet legjislative janë të shkruara në gjuhë të 
qartë dhe precize, të kuptueshme nga 
profesionistët dhe qytetarët e rëndomtë. 1 1 1

3a.5 Kapaciteti për zbatim

Burimet njerëzore dhe financiare janë 
të pamjaftueshme për të zbatuar 
kornizën legjislative.

Burimet njerëzore dhe financiare janë të 
pamjaftueshme për të zbatuar kornizën 
legjislative, por mund të përmirësohen 
brenda disa vitesh (+5 vite) përmes ngritjes 
së kapaciteteve.

Burimet njerëzore dhe financiare janë të 
pamjaftueshme për të zbatuar kornizën 
legjislative, por realisht mund të 
përmirësohen brenda disa vitesh (2-3 vite) 
përmes ngritjes së kapaciteteve.

Burimet njerëzore dhe financiare pothuaj se të 
mjaftueshme.

Burimet njerëzore dhe financiare janë të 
mjaftueshme për të zbatuar me sukses kornizën 
legjislative në ketë fushe. 2 1 2

3b.1

Fleksibiliteti në madhësinë e parcelës 
që mundëson diversifikimin për 
përdorime të ndryshme të tokës dhe 
përballueshmërinë

Madhësia minimale e parcelës është 
801 m² - ose më shumë. Parcelat me 
përmasa më të vogla nuk mund të 
krijohen ligjërisht.

Madhësia minimale e parcelës është midis 
501-800 m². Parcelat me përmasa më të 
vogla nuk mund të krijohen ligjërisht.

Madhësia minimale e parcelës është midis 301-
500 m². Parcelat me përmasa më të vogla nuk 
mund të krijohen ligjërisht.

Madhësia minimale e parcelës është midis 101-
300 m². Parcelat me përmasa më të vogla nuk 
mund të krijohen ligjërisht.

Madhësia minimale e parcelës është 20-100 m², 
apo nuk ka fare madhësi minimale. Parcela me 
përmasa më të mëdha mund të krijohen nëse 
është e nevojshme.

3 1 3

3b.2

Gjatësia maksimale e bllokut në çdo 
drejtim (kryesisht për përdorim 
rezidencial/të përzier të tokës, me 
përjashtim të përdorimeve industriale 
dhe përdorimeve tjera që kërkojnë 
blloqe më të mëdha)

Nuk ka kritere. Më shumë se 400 m. 300-200 m. 200-130 m. Më pak se 130 m.

0 1 0

3b.3

Nënndarja e tokës në parcela urbane 
(nënndarja e tokës bujqësore)

Nuk ekziston asnjë mekanizëm, por 
edhe nëse ekziston ndonjë, nuk ka 
rregulla për të administruar 
nënndarjen.

Proces i gjatë dhe i kushtueshëm. Rregulla 
shumë të paqarta për t'u ndjekur. Nënndarja 
bëhet nga pronari privat me aprovim publik 
(shumë diskrecional).

Proces i gjatë dhe i kushtueshëm. Rregullat për 
t'u ndjekur janë të qarta, por standardet e 
nënndarjes nuk janë adekuate. Nënndarja 
bëhet nga pronari privat me aprovim publik.

Nënndarja mund të propozohet nga autoritetet 
publike në konsultim me pronarët. Ekziston një 
tregues i qartë i formave të parcelave me 
standardet e kërkuara urbane për hapësirën 
publike, rrugët dhe objektet e tjera. 

E lehtë dhe e drejtpërdrejtë, me tregues të qartë 
të formave të parcelave dhe standardeve të 
kërkuara urbane për hapësirën publike, rrugët 
dhe objektet tjera. Zhvillimi i standardeve dhe 
infrastrukturës së kërkuar mbulohet nga pronari. 

1 1 1

3b.4

Konsolidimi i parcelave (ngastrat ngjitur  
të pronarëve të njëjtë ose të ndryshëm)

Nuk ekziston asnjë mekanizëm, por 
edhe nëse ekziston ndonjë, nuk ka 
rregulla për të orientuar konsolidimin.

Ekziston një mekanizëm për konsolidimin por 
kërkon një proces kompleks dhe të shtrenjtë. 
Rregullat për t'u ndjekur janë të paqarta. 
Miratimi i tij është shumë diskrecional. 

Proces i gjatë dhe i kushtueshëm. Standardet 
nuk janë adekuate. Përshtatshmëria e 
infrastrukturës ekzistuese nuk merret fare 
parasysh. 

Proces i thjeshtë dhe i drejtpërdrejtë. 
Konsolidimi përdoret për të rritur densitetin në 
zonat urbane që tashmë janë të servisuara (të 
mbushura) dhe është pjesë e politikës dhe 
programeve urbane.

I thjeshtë dhe i drejtpërdrejtë. Konsolidimi 
përdoret për të rritur densitetin në zonat urbane 
që tashmë janë të servisuara (të mbushura) dhe 
është pjesë e politikës dhe programeve urbane. 
Ekzistenca e stimujve (p.sh. lejohet e drejta e 
refuzimit të parë për fqinjët, densiteti mi i madh 
etj.)

3 1 3

3b.5

Ripërshtatja e parcelave Nuk ekziston asnjë mekanizëm. Ekziston një mekanizëm për ripërshtatjen e 
parcelave por janë të paqarta rregullat dhe 
procesi që duhet ndjekur. Miratimi i tij është 
shumë diskrecional. 

Rregullat dhe kërkesat janë të komplikuara 
dhe të vështira për t'u përdorur. Institucionet 
komunale të përfshira nuk janë të 
koordinuara. Pjesëmarrja e pronarëve është 
joadekuate (duke ofruar pëlqim më të lartë se 
70% ose më pak se 60%) dhe jokuptimplote. 

Rregullat dhe kërkesat janë të drejtpërdrejta. 
Pëlqimi dhe pjesëmarrja e pronarëve është 
adekuate (ndërmjet 60 dhe 70%) ndërsa 
koordinimi institucional është i mjaftueshëm.

Ekziston një mekanizëm efektiv për t'i 
ripërshtatur parcelat me pjesëmarrje adekuate. 
Projektet marrin parasysh objektivat e tërë 
qytetit dhe përpiqen të shmangin gentrifikimin. 
Ky mekanizëm merr parasysh edhe qiramarrësit 
dhe të drejtat jopronësore.

2 1 2
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20Rezultati i përgjithshëm:

Aspektet teknike:                        

Efektiviteti funksional 
legjislativ:                           

Totali i pikëve

3: Parcelat dhe blloqet
PeshaRezultati/p

ikët
Renditja

Parcelat dhe blloqet: 
aspektet teknike

Treguesi

Efektiviteti funksional 
legjislativ

Nën-treguesi



0 1 2 3 4

4a.1 Konsistenca e objektivave të 
politikës 

Korniza rregullative në këtë fushë nuk 
ka politika dhe nuk ka objektiva të 
qarta.

Ekzistojnë politika jo-konsistente si 
dhe ligjet kanë objektiva të ndryshme 
të politikave.

Ekzistojnë politika konsistente në 
këtë fushë por rregulloret kanë 
objektiva të ndryshme.

Masat rregullatore në këtë fushë kanë 
objektiva konsistente.

Masat rregullatore në këtë fushë 
kanë objektiva konsistente të 
bazuara në politika të qarta.

2 1 2

4a.2 Transparenca dhe efikasiteti i 
mekanizmave dhe proceseve

Procesi i komplikuar dhe burokratik, ku 
si rezultat vendimi lihet plotësisht në 
diskrecion të zyrtarëve publik. 

Proces kompleks dhe jo-transparent. 
Ekzistojnë disa rregulla për orientimin 
e rezultatit të vendimit, por ato lehtë 
mund të manipulohen. 

Proceset janë të përcaktuara në 
mënyrë të qartë me një shkallë të 
mjaftueshme të diskrecionit, por 
nuk funksion mekanizmi i kontrollit 
dhe balancës (p.sh. miratimi 
hierarkik nga institucionet e 
ndryshme, pjesëmarrja publike, 

Proceset janë të përcaktuara në 
mënyrë të qartë me një shkallë të 
mjaftueshme të diskrecionit. 
Funksionojnë mekanizmat e kontrollit 
dhe balancës (p.sh. miratimi hierarkik 
nga institucionet e ndryshme, 
pjesëmarrja publike, konsultimi, 

Proceset janë përcaktuar në mënyrë 
të qartë dhe plotësisht transparente 
në mënyrë që rezultati i vendimit të 
mos përfshij asnjë diskrecion. 2 1 2

4a.3 Organizimi i përgjegjësive dhe 
roleve institucionale

Disa institucione kanë përgjegjësi për 
zbatimin e rregulloreve, dhe nuk ka 
mekanizëm bashkërendues.

Disa institucione kanë përgjegjësi për 
zbatimin e rregulloreve. Ekzistojnë 
mekanizmat e bashkërendimit, por 
nuk funksionojnë.

Disa institucione kanë përgjegjësi 
për zbatimin e rregulloreve. 
Ekzistojnë mekanizmat e 
koordinimit, por funksionojnë me 
raste.

Rolet dhe përgjegjësitë institucionale 
në këtë sektor janë të koncentruara në 
një institucion që jo gjithmonë punon 
në mënyrë efikase.

Rolet dhe përgjegjësitë institucionale 
në këtë sektor janë të koncenturara 
në një institucion efikas ose tek disa 
institucione të mirë-koordinuara.

2 1 2

4a.4 Qartësia në standardin e 
hartimit

Gjuhë jashtëzakonisht e paqartë dhe 
me dykuptimësi, ku interpretimi lihet 
plotësisht në diskrecion të zyrtarëve 
publik.

Gjuhë e paqartë dhe me dykuptimësi 
ku ekzistojnë disa rregulla ose vendime 
gjyqësore për orientimin e rezultatit të 
vendimit, por ato lehtë mund të 
manipulohen.

Gjuhë e paqartë dhe me 
dykuptimësiku ekzistojnë disa 
rregulla ose vendime gjyqësore që 
ndihmojnë interpretimin.

Tekstet legjislative janë të shkruara në 
gjuhë të qartë dhe precize, të 
kuptueshme vetëm nga profesionistët. 

Tekstet legjislative janë të shkruara 
në gjuhë të qartë dhe precize, të 
kuptueshme nga profesionistët dhe 
qytetarët e rëndomtë.

0 1 0

4a.5 Kapaciteti për zbatim

Burimet njerëzore dhe financiare janë 
të pamjaftueshme për të zbatuar 
kornizën legjislative.

Burimet njerëzore dhe financiare janë 
të pamjaftueshme për të zbatuar 
kornizën legjislative, por mund të 
përmirësohen brenda disa vitesh (+5 
vite) përmes ngritjes së kapaciteteve.

Burimet njerëzore dhe financiare 
janë të pamjaftueshme për të 
zbatuar kornizën legjislative, por 
realisht mund të përmirësohen 
brenda disa vitesh (2-3 vite) përmes 
ngritjes së kapaciteteve.

Burimet njerëzore dhe financiare 
pothuaj se të mjaftueshme.

Burimet njerëzore dhe financiare 
janë të mjaftueshme për të zbatuar 
me sukses kornizën legjislative në 
ketë fushe. 1 1 1

4b.1

Alokimi i Floor-Area-Ratio-FAR 
(Raporti mes sipërfaqes së 
ndërtuar dhe pa-ndërtuar) ose 
ekuivalentit (kombinimi i 
potencialit horizontal dhe 
vertikal ndërtimor)

Nuk ekziston asnjë rregullore për 
alokimin e FAR për parcela.

Ekzistojnë rregulloret për alokimin e 
FAR, por ka diskrecion të madh.

Ekzistojnë rregulloret për FAR dhe 
alokojnë potenciale të ndryshme 
ndërtimore me disa kritere për të 
kufizuar diskrecionin.  

Ekzistojnë rregulloret për FAR dhe 
alokojnë potenciale të ndryshme 
ndërtimore me kritere specifike që 
kufizojnë diskrecionin.

Ekzistojnë rregulloret për atribuimin 
e FAR dhe bazohen në kritere 
objektive siç janë: infrastruktura 
ekzistuese/e planifikuar, shëndeti 
dhe siguria, klima, mjedisi, vendet 
historike, etj., me diskrecion të 
kufizuar.

1 1.66667 1.666667

4b.2

Përdorimi i FAR ose i një 
ekuivalenti (kombinimi i 
potencialit horizontal dhe 
vertikal ndërtimor)

E drejta e pronësisë jep të drejtën të 
ndërtohet mbi të (nuk kërkohet 
licencë).

Përdorimi i të drejtave të zhvillimit 
vertikal kushtëzohet nga një licencë 
ndërtimi dhe një tarifë administrative.

Përdorimi i të drejtave të zhvillimit 
vertikal (FAR) është i kushtëzuar me 
një licencë ndërtimi ndërsa tarifa 
është e përpjesëtuar me vëllimet e 
ndërtuara.

Të drejtat e zhvillimit vertikal për 
vëllime duhet të fitohen dhe të 
paguhen para se të administrohet 
licenca e ndërtimit.

Të drejtat e zhvillimit vertikal duhet 
të fitohen dhe të paguhen para se të 
administrohet licenca e ndërtimit. 
Vëllimet mund të blihen dhe/ose të 
merren nga komuna si kompensim 
për transaksionet tjera të tokës. Të 
drejtat e papërdorura mund të 
shiten/përdoren diku tjetër në qytet.

2 1.66667 3.333333

4b.3
Forma urbane (mbulim i 
ngastrës dhe distanca mes 
objektit dhe rrugës (setbacks))

Nuk ekziston asnjë rregullore. Ekzistojnë rregullore për mbulimin e 
ngastrave dhe setbacks por nuk 
sigurojnë një formë mjaftueshëm të 
sigurt urbane me dendësi të 
përshtatshme si dhe fasada ndërtimi të 
pandërprera dhe aktive për një qytet 
kompakt, gjallëruese dhe të 
përshkueshëm.

Ekzistojnë rregulloret për mbulimin e 
ngastrave dhe setbacks dhe ofrojnë 
siguri por jo dendësi të 
përshtatshme si dhe fasada ndërtimi 
të pandërprera dhe aktive për një 
qytet kompakt, gjallërues dhe të 
përshkueshëm.

Ekzistojnë rregullore për mbulimin e 
ngastrave dhe setbacks dhe ofrojnë 
siguri, shëndet dhe densitet të duhur, 
por nuk parashohin fasada ndërtimi të 
pandërprera dhe aktive për një qytet 
kompakt, gjallëruese dhe të 
përshkueshëm.

Ekzistojnë rregullore për mbulimin e 
ngastrave dhe setbacks dhe sigurojnë 
një formë urbane të sigurt, të 
shëndetshme dhe të dendur, me 
fasada ndërtimi të pandërpreradhe 
aktive për një qytet kompakt, 
gjallëruese dhe të përshkueshëm.

1 1.66667 1.666667
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Treguesi Renditja
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Të drejtat e zhvillimit: 
aspektet teknike

PeshaRezultat
i/pikët



0 1 2 3 4

5a.1 Konsistenca e objektivave të 
politikës 

Korniza rregullative në këtë fushë nuk 
ka politika dhe nuk ka objektiva të 
qarta.

Ekzistojnë politika jo-konsistente si dhe ligjet 
kanë objektiva të ndryshme të politikave.

Ekzistojnë politika konsistente në këtë fushë 
por rregulloret kanë objektiva të ndryshme.

Masat rregullatore në këtë fushë kanë 
objektiva konsistente.

Masat rregullatore në këtë fushë kanë 
objektiva konsistente të bazuara në politika 
të qarta. 1 1 1

5a.2 Transparenca dhe efikasiteti i 
mekanizmave dhe proceseve

Procesi i komplikuar dhe burokratik, ku 
si rezultat vendimi lihet plotësisht në 
diskrecion të zyrtarëve publik. 

Proces kompleks dhe jo-transparent. 
Ekzistojnë disa rregulla për orientimin e 
rezultatit të vendimit, por ato lehtë mund të 
manipulohen. 

Proceset janë të përcaktuara në mënyrë të 
qartë me një shkallë të mjaftueshme të 
diskrecionit, por nuk funksion mekanizmi i 
kontrollit dhe balancës (p.sh. miratimi 
hierarkik nga institucionet e ndryshme, 
pjesëmarrja publike, konsultimi, apelimi tek 
gjykata etj.)

Proceset janë të përcaktuara në mënyrë të 
qartë me një shkallë të mjaftueshme të 
diskrecionit. Funksionojnë mekanizmat e 
kontrollit dhe balancës (p.sh. miratimi 
hierarkik nga institucionet e ndryshme, 
pjesëmarrja publike, konsultimi, apelimi tek 
gjykata etj.)

Proceset janë përcaktuar në mënyrë të qartë 
dhe plotësisht transparente në mënyrë që 
rezultati i vendimit të mos përfshij asnjë 
diskrecion. 2 1 2

5a.3 Organizimi i përgjegjësive dhe 
roleve institucionale

Disa institucione kanë përgjegjësi për 
zbatimin e rregulloreve, dhe nuk ka 
mekanizëm bashkërendues.

Disa institucione kanë përgjegjësi për 
zbatimin e rregulloreve. Ekzistojnë 
mekanizmat e bashkërendimit, por nuk 
funksionojnë.

Disa institucione kanë përgjegjësi për 
zbatimin e rregulloreve. Ekzistojnë 
mekanizmat e koordinimit, por funksionojnë 
me raste.

Rolet dhe përgjegjësitë institucionale në 
këtë sektor janë të koncentruara në një 
institucion që jo gjithmonë punon në 
mënyrë efikase.

Rolet dhe përgjegjësitë institucionale në 
këtë sektor janë të koncenturara në një 
institucion efikas ose tek disa institucione të 
mirë-koordinuara. 2 1 2

5a.4 Qartësia në standardin e 
hartimit

Gjuhë jashtëzakonisht e paqartë dhe 
me dykuptimësi, ku interpretimi lihet 
plotësisht në diskrecion të zyrtarëve 
publik.

Gjuhë e paqartë dhe me dykuptimësi ku 
ekzistojnë disa rregulla ose vendime 
gjyqësore për orientimin e rezultatit të 
vendimit, por ato lehtë mund të 
manipulohen.

Gjuhë e paqartë dhe me dykuptimësiku 
ekzistojnë disa rregulla ose vendime 
gjyqësore që ndihmojnë interpretimin.

Tekstet legjislative janë të shkruara në gjuhë 
të qartë dhe precize, të kuptueshme vetëm 
nga profesionistët. 

Tekstet legjislative janë të shkruara në gjuhë 
të qartë dhe precize, të kuptueshme nga 
profesionistët dhe qytetarët e rëndomtë. 2 1 2

5a.4 Kapaciteti për zbatim

Burimet njerëzore dhe financiare janë 
të pamjaftueshme për të zbatuar 
kornizën legjislative.

Burimet njerëzore dhe financiare janë të 
pamjaftueshme për të zbatuar kornizën 
legjislative, por mund të përmirësohen 
brenda disa vitesh (+5 vite) përmes ngritjes 
së kapaciteteve.

Burimet njerëzore dhe financiare janë të 
pamjaftueshme për të zbatuar kornizën 
legjislative, por realisht mund të 
përmirësohen brenda disa vitesh (2-3 vite) 
përmes ngritjes së kapaciteteve.

Burimet njerëzore dhe financiare pothuaj se 
të mjaftueshme.

Burimet njerëzore dhe financiare janë të 
mjaftueshme për të zbatuar me sukses 
kornizën legjislative në ketë fushe.

2 1 2

5b.3 Fushëveprimi për materialet 
lokale

Nuk ekziston asnjë rregullore ndërtimi 
në nivel kombëtar ose lokal.               

Materialet ndërtimore dhe ndërtimet 
lokale/tradicionale ndalohen në mënyrë 
eksplicite në kodin e ndërtimit.

Ndërtimet kërkojnë materiale ndërtimi që nuk 
janë të disponueshme në nivel lokal, që janë të 
vështira për t'u gjetur, që janë të shtrenjta, 
etj., madje edhe për banimin e vogël/me kosto 
të ulët.

Ekziston një shtrirje e gjerë e materialeve të 
ndërtimit që janë të pranueshme. Lejohet 
përdorimi i materialeve dhe ndërtimit që 
është i disponueshëm në nivel lokal. Ekziston 
një sërë rregullash të veçanta për shtëpitë 
me kosto të ulët (më pak se 20 metra katrore 
dhe jo më të larta se 2 kate) me standarde 
minimale/bazë.

Përdorimi i materialeve në dispozicion në 
nivel lokal dhe i teknikave tradicionale të 
ndërtimit lejohet dhe inkurajohet nëpërmjet 
stimujve (materialeve të subvencionuara, 
miratimit të shpejtë, tipologjisë së banimit, 
etj.)

3 1 3

5b.4
Masat me efikasitet të burimeve 
(uji, toka, energjia, materiali dhe 
mbeturinat)

Nuk ekziston asnjë rregullore ndërtimi 
në nivel kombëtar ose lokal.                 

Rregulloret e ndërtimit nuk marrin në 
konsideratë masat efikase të burimeve.

Ndërtimet kërkojnë masa efikase të burimeve 
që nuk janë në dispozicion në nivel lokal, që 
janë të vështira për t'u gjetur, që janë të 
shtrenjta, etj.

Përdorimi i masave efikase të burimeve është 
i detyrueshëm.

Përdorimi i masave me efikasitet të burimeve 
është i detyrueshëm dhe inkurajohet përmes 
stimujve (materialeve të subvencionuara, 
miratimit të shpejtë, tipologjisë së banimit, 
etj.)

2 1 2

5b.5
Shqyrtimi i opsioneve me kosto 
të ulët për banim të vogël/me 
kosto të ulët

Nuk ekziston asnjë rregullore ndërtimi 
në nivel kombëtar ose lokal.         

Rregulloret e ndërtimit nuk marrin në 
konsideratë opsionet me kosto të ulët.

Ndërtimet me materiale të caktuara ndalohet 
në mënyrë eksplicite (dru, baltë, tokë, 
llamarinë hekuri, etj.) madje edhe për banim të 
vogël/me kosto të ulët

Opsionet me kosto të ulët llogariten për: një 
sërë rregullash të veçanta për shtëpitë me 
kosto të ulët (më pak se 20 metra katrore 
dhe jo më të larta se 2 kate) me standarde 
minimale/bazë

Lejohen dhe inkurajohen opsionet me kosto 
të ulët (materialet e subvencionuara, 
miratimi i shpejtë, tipologjia e banimit, etj.) 3 1 3
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5: Kodet e ndërtimit

Pesha Totali i 
pikëve

0

3

Renditja Rezultati
/pikët

Nuk ekziston asnjë kod kombëtar i ndërtimit 
ose legjislacion udhëzues. Komunat aprovojnë 
rregulloret e tyre të ndërtimit.

Legjislacioni kombëtar ofron parime të gjera 
dhe janë aprovuar kodet lokale të ndërtimit.

3

Nuk ekziston asnjë rregullore ndërtimi 
në nivel kombëtar ose lokal.               

Kodi kombëtar i ndërtimit përcakton rregulla 
për të gjithë vendin. Përshtatja lokale nuk 
është e mundur. 5b.2

1

1

20-30 vjeç. 10-20 vjeç.

Efektiviteti funksional 
legjislativ

Njëtrajtshmëria ose diferencimi i 
aplikimit

Nën-treguesiTreguesi

0

Juridiksionet lokale aprovojnë kodin e 
ndërtimit bazuar në një model kombëtar.

0-10 vjeç.30-50 vjeç.

Kodet e ndërtimit: 
Aspektet teknike

Vjetërsia e kodit të ndërtimit
Nuk ekziston asnjë kod i ndërtimit.

5b.1



0 1 2 3 4

6a.1 Konsistenca e objektivave të politikës 

Korniza rregullative në këtë fushë nuk 
ka politika dhe nuk ka objektiva të 
qarta.

Ekzistojnë politika jo-konsistente si dhe 
ligjet kanë objektiva të ndryshme të 
politikave.

Ekzistojnë politika konsistente në këtë fushë 
por rregulloret kanë objektiva të ndryshme.

Masat rregullatore në këtë fushë kanë 
objektiva konsistente.

Masat rregullatore në këtë fushë kanë 
objektiva konsistente të bazuara në politika 
të qarta. 3 1 3

6a.2 Transparenca dhe efikasiteti i 
mekanizmave dhe proceseve

Procesi i komplikuar dhe burokratik, ku 
si rezultat vendimi lihet plotësisht në 
diskrecion të zyrtarëve publik. 

Proces kompleks dhe jo-transparent. 
Ekzistojnë disa rregulla për orientimin e 
rezultatit të vendimit, por ato lehtë mund të 
manipulohen. 

Proceset janë të përcaktuara në mënyrë të 
qartë me një shkallë të mjaftueshme të 
diskrecionit, por nuk funksion mekanizmi i 
kontrollit dhe balancës (p.sh. miratimi 
hierarkik nga institucionet e ndryshme, 
pjesëmarrja publike, konsultimi, apelimi tek 
gjykata etj.)

Proceset janë të përcaktuara në mënyrë të 
qartë me një shkallë të mjaftueshme të 
diskrecionit. Funksionojnë mekanizmat e 
kontrollit dhe balancës (p.sh. miratimi hierarkik 
nga institucionet e ndryshme, pjesëmarrja 
publike, konsultimi, apelimi tek gjykata etj.)

Proceset janë përcaktuar në mënyrë të qartë 
dhe plotësisht transparente në mënyrë që 
rezultati i vendimit të mos përfshij asnjë 
diskrecion. 2 1 2

6a.3 Organizimi i përgjegjësive dhe roleve 
institucionale

Disa institucione kanë përgjegjësi për 
zbatimin e rregulloreve, dhe nuk ka 
mekanizëm bashkërendues.

Disa institucione kanë përgjegjësi për 
zbatimin e rregulloreve. Ekzistojnë 
mekanizmat e bashkërendimit, por nuk 
funksionojnë.

Disa institucione kanë përgjegjësi për zbatimin 
e rregulloreve. Ekzistojnë mekanizmat e 
koordinimit, por funksionojnë me raste.

Rolet dhe përgjegjësitë institucionale në këtë 
sektor janë të koncentruara në një institucion 
që jo gjithmonë punon në mënyrë efikase.

Rolet dhe përgjegjësitë institucionale në 
këtë sektor janë të koncenturara në një 
institucion efikas ose tek disa institucione të 
mirë-koordinuara. 2 1 2

6a.4 Qartësia në standardin e hartimit

Gjuhë jashtëzakonisht e paqartë dhe me 
dykuptimësi, ku interpretimi lihet 
plotësisht në diskrecion të zyrtarëve 
publik.

Gjuhë e paqartë dhe me dykuptimësi ku 
ekzistojnë disa rregulla ose vendime 
gjyqësore për orientimin e rezultatit të 
vendimit, por ato lehtë mund të 
manipulohen.

Gjuhë e paqartë dhe me dykuptimësiku 
ekzistojnë disa rregulla ose vendime gjyqësore 
që ndihmojnë interpretimin.

Tekstet legjislative janë të shkruara në gjuhë të 
qartë dhe precize, të kuptueshme vetëm nga 
profesionistët. 

Tekstet legjislative janë të shkruara në gjuhë 
të qartë dhe precize, të kuptueshme nga 
profesionistët dhe qytetarët e rëndomtë.

3 1 3

6a.5 Kapaciteti për zbatim

Burimet njerëzore dhe financiare janë të 
pamjaftueshme për të zbatuar kornizën 
legjislative.

Burimet njerëzore dhe financiare janë të 
pamjaftueshme për të zbatuar kornizën 
legjislative, por mund të përmirësohen 
brenda disa vitesh (+5 vite) përmes ngritjes 
së kapaciteteve.

Burimet njerëzore dhe financiare janë të 
pamjaftueshme për të zbatuar kornizën 
legjislative, por realisht mund të përmirësohen 
brenda disa vitesh (2-3 vite) përmes ngritjes së 
kapaciteteve.

Burimet njerëzore dhe financiare pothuaj se të 
mjaftueshme.

Burimet njerëzore dhe financiare janë të 
mjaftueshme për të zbatuar me sukses 
kornizën legjislative në ketë fushe. 1 1 1

6b.1 Kadastra fiskale

Nuk ekziston asnjë kadastër fiskale. Kadastra fiskale nuk është e përditësuar (për 
më shumë se 20 vjet) dhe nuk mbulon zonat 
informale .

Kadastra fiskale nuk është e përditësuar (për 
më shumë se 10 vjet) dhe nuk mbulon zonat 
informale.

Kadastra fiskale është relativisht e përditësuar 
(më pak se 10 vjet) por nuk mbulon zonat 
informale dhe nuk është e koordinuar mirë me 
taksat mbi tokën.

Kadastra fiskale është e përditësuar (më pak 
se 5 vjet), mbulon zonat informale, është në 
dispozicion të publikut dhe është e 
koordinuar mirë me taksat mbi tokën.

4 1.25 5

6b.2 

Mekanizmat për ndarjen e vlerave të 
tokës, të nxitura nga vendimet e 
planifikimit (p.sh. konvertimi nga toka 
urbane në atë rurale, administrimi i të 
drejtave për zhvillim ndërtimor ose 
ndryshimi i përdorimit të tokës) ose 
investimet publike (p.sh. rrugët, 
hapësirat publike, sipërfaqet e gjelbra, 
infrastruktura e transportit publik, 
infrastruktura bazë)

Nuk ekziston asnjë mekanizëm për të 
ndarë rritjen e vlerës së tokës.

Ekzistojnë mekanizma të thjeshtë si 
kontributi ose tarifat për vlerën e tokës në 
rast të nënndarjeve të tokës ose aplikimit 
për leje ndërtimi. Këto nuk përdoren dhe 
nuk zbatohen shpesh.

Ekzistojnë mekanizma të thjeshtë si kontributi 
ose tarifat për vlerën e tokës në rast të 
nënndarjeve të tokës ose aplikimit për licencë 
ndërtimi. Këto përdoren dhe zbatohen. Të 
ardhurat e grumbulluara rrisin kapacitetin e 
ofrimit të shërbimeve të autoritetit lokal.

Disa mekanizma më kompleks për të ndarë 
rritjen e vlerës së tokës janë të pranishëm për 
vendimet e planifikimit dhe investimet publike. 
Të ardhurat e grumbulluara rrisin kapacitetin e 
autoritetit lokal të planifikimit urban.

Disa mekanizma për të ndarë rritjen e vlerës 
së tokës janë të pranishëm për vendimet e 
planifikimit dhe investimet publike. Të 
ardhurat e grumbulluara (ose një pjesë e 
tyre) ndahen për t'u shpenzuar në të gjithë 
qytetin me qëllim për të rritur furnizimin me 
mallra publike dhe për të rritur zhvillimin e 
barabartë urban.

2 1.25 2.5

6b.3 Tarifat/kontributet e zhvilluesve

 Nuk ekziston asnjë mekanizëm. Zhvilluesit paguajnë disa tarifa 
administrative joproporcionale me nivelin 
dhe nevojën e zhvillimit.

Zhvilluesit kontribuojnë (në natyrë ose në para 
të gatshme) për disa kosto të infrastrukturës 
por nuk mbulojnë të gjitha kostot e 
infrastrukturës që kërkohen për zhvillimin e saj.

Zhvilluesit kontribuojnë (në natyrë ose në para 
të gatshme) për të gjitha kostot e 
infrastrukturës që kërkohen për zhvillimin e saj.

Zhvilluesit kontribuojnë (në natyrë ose në 
para të gatshme) për të gjitha kostot e 
infrastrukturës që kërkohen për zhvillimin e 
saj. Leja e ndërtimit jepet vetëm pasi të 
paguhet ose të kontrollohet kontributi.

4 1.25 5

6b.4 Tatimi në pronë

Nuk ekziston asnjë tatim në pronë. Tatimi në pronë ekziston, por norma e 
arkëtimit është më e ulët se 20%. Ajo 
bazohet në vlerën e tokës së pazhvilluar.

Tatimi në pronë ekziston, por norma e arkëtimit 
është më e ulët se 50%. Ajo bazohet në vlerën e 
tokës së pazhvilluar.

Tatimi në pronë ekziston dhe norma e arkëtimit 
është më e lartë se 50%. Ajo bazohet në vlerën e 
tokës dhe zhvillimit.

Tatimi në pronë ekziston me një normë të 
lartë të arkëtimit (mbi 90%). Ajo bazohet në 
vlerën e tokës dhe zhvillimit. Rritje 
progresive për tokë të pazhvilluar, të lirë ose 
shtëpi bosh.

3 1.25 3.75

11

16.25

27.25 Rezultati i përgjithshëm:                           

Financimi i bazuar në 
tokë: Aspektet teknike

Treguesi
Renditja Rezultati/pi

kët

Efektiviteti funksional 
legjislativ:                           

6: Financimi i bazuar në tokë
Totali i 
pikëvePesha

Efektiviteti funksional 
legjislativ

Nën-treguesi

Aspektet teknike:                        



Të dhënat komunale (mjetet e vlerësimit)
ANEKS C

Nr. 0

STRUKTURA E PZHK-se KOMENTE
PO JO

I PËRMBAJTJA
Vendimet administrative në lidhje me Planin Zhvillimor 
Komunal
Vendimi i Kuvendit të Komunës për hartimin e Planit 
Zhvillimor Komunal
Vendimi i Kuvendit të Komunës për shqyrtimin  publik të 
Planit Zhvillimor Komunal
Vendimi për pëlqimin mjedisor për Raportin e Vlerësimit 
Strategjik Mjedisor të Planit Zhvillimor Komunal

II Korniza Strategjike
Plani Hapësinor i Kosovës
Plani Hapësinor i Zonës me Interes të vecantë (nëse 
aplikohet)
Plani Hapësinor për kompleksin memorial (nëse aplikohet)

1 Hyrje
Qëllimi i Planit Zhvillimor Komunal
Procesi i pjesëmarrjes publike
Strategjitë sektoriale

2 Profili komunal
2.1 Historiku i shkurtë i Vushtrrisë
2.2 Pozita dhe gjeografia fizike

Pozita Gjeografike
Topografia
Klima
Hidrologjia
Rrjeti ekologjik Te dhenat jane te mangeta 

dhe te shpendara.
2.3 Demografia

Numri i popullësisë
Mosha dhe gjinia
Përkatësia etnike
Ekonomitë familjare
Niveli i arsimimit
Lëvizjet natyrore
Lëvizjet mekanike
Fuqia punëtore, punësimi dhe papunësia
Burimet kryesore të jetesës

2.4 Ekonomia
Ndërmarrjet
Bujqësia
Toka pyjore

2.5 Infrastruktura dhe shërbimet e menaxhimit të ujrave
Furnizimi me ujë
Kanalizimi fekal

2.6 Infrastruktura dhe shërbimet e telekomunikcaionit
Telefonia

2.7 Infrastruktura dhe shërbimet e furnizimit me energji 
elektrike
Rrjeti i shpërndarjes

2.8 Menaxhimi i mbeturinave
Shtrirja e shërbimit dhe deponitë
Numri i shfrytëzuesve

2.9 Fatkeqësitë natyrore
Vërshimet
Thatësia
Erozioni
Tërmetet
Zjarret

2.10 Infrastruktura dhe shërbimet e transportit
Rrugët magjistrale
Rrugët rgjionale
Transporti publik rrugor
Transporti hekurudhor
Transporti ajror

2.11 Infrastruktura dhe shërbimet sociale dhe publike
Institucionet sh[ndetësore
Institucionet arsimore
Institucionet arsimore
Institucionet kulturore
Institucionet sportive dhe rekreative
Instiucionet e mirwqeniës sociale dhe komunitetit

2.12 Mjedisi dhe sipërfaqet me rrezikshmëri
Ndotja e ajrit
Ndotja e ujit
Ndotja e tokës
Ndotja akustike

2.13 Trashëgimia natyrore
Monumentet natyrore

2.14 Trashëgimia kulturore
Trashëgimia arkitekturale
Trashëgimia arkeologjike
Zona e vecantë e mbrojtur (nëse aplikohet)

2.15 Vendbanimet
Qendra komunale
Fshatrat

2.16 Banimi
Kapacitetet dhe tipologjia e banimit
Shfytëzimi i kapaciteteve të banimit
Pronësia e fondit të banimit
Vjetërsia e fondit të banimit
Furnizimi i kapaciteteve të banimit me infrastrukturë

2.17 Vendbanimet joformale
2.18 Shfrytëzimi i tokës

Vendbanimet
Infrastruktura e transportit
Toka bujqësore
Toka pyjore
Sipërfaqet ujore
Pronësia e tokës

2.19 Kapacitetet administrative komunale
Punësimi
Kualifikimet

2.20 Kapacitetet financiare
Buxheti komunal
Shpenzimet
Investimet kapitale
Korniza afatmesme buxhetore
Sektori privat dhe komuniteti

3 Vlerësimi i gjendjes
Gjendja socio-ekonomike
Zhvillimi ekonomik
Infrastruktura teknike dhe shërbimet përkatëse
Infrastruktura dhe transporti
Shërbimet sociale dhe publike
Mjedisi
Trashëgimia
Vendbanimet
Banimi
Vlerësimi i kapaciteteve investive

4 Vizioni për të ardhmen e Komunës, qëllimet dhe objektivat

Vizioni 
Qëllimet dhe objektivat

5 Koncepti i Zhvillimit Hapësinor
Zhvillimi sipas sektorëve
Zhvillimi ekonomik
Zhvillimi social
Infrastruktura teknike
Infrastruktura publike dhe sociale
Vendbanimet, banimi

6 Dispozitat për zbatim
Prioritetet e Zhvillimit Strategjik dhe Plani i Veprimit
Prioritetet e Zhvillimit Strategjik
Plani i Veprimit

Sh 1 Tabela (t)e Kornizës së Profilit Komunal

PJESA TESKTUALE

STRUKTURA E DOKUMENTIT TE PLANIT ZHVILLIMOR KOMUNAL (PZHK-se)

Analizat jane te pergjithesuara.

Nr. 0

STRUKTURA E PZHK-se KOMENTE
PO JO

I PËRMBAJTJA
Vendimet administrative në lidhje me Planin Zhvillimor 
Komunal
Vendimi i Kuvendit të Komunës për hartimin e Planit 
Zhvillimor Komunal
Vendimi i Kuvendit të Komunës për shqyrtimin  publik të 
Planit Zhvillimor Komunal
Vendimi për pëlqimin mjedisor për Raportin e Vlerësimit 
Strategjik Mjedisor të Planit Zhvillimor Komunal

II Korniza Strategjike
Plani Hapësinor i Kosovës
Plani Hapësinor i Zonës me Interes të vecantë (nëse 
aplikohet)
Plani Hapësinor për kompleksin memorial (nëse aplikohet)

1 Hyrje
Qëllimi i Planit Zhvillimor Komunal
Procesi i pjesëmarrjes publike
Strategjitë sektoriale

2 Profili komunal
2.1 Historiku i shkurtë i Vushtrrisë
2.2 Pozita dhe gjeografia fizike

Pozita Gjeografike
Topografia
Klima
Hidrologjia
Rrjeti ekologjik Te dhenat jane te mangeta 

dhe te shpendara.
2.3 Demografia

Numri i popullësisë
Mosha dhe gjinia
Përkatësia etnike
Ekonomitë familjare
Niveli i arsimimit
Lëvizjet natyrore
Lëvizjet mekanike
Fuqia punëtore, punësimi dhe papunësia
Burimet kryesore të jetesës

2.4 Ekonomia
Ndërmarrjet
Bujqësia
Toka pyjore

2.5 Infrastruktura dhe shërbimet e menaxhimit të ujrave
Furnizimi me ujë
Kanalizimi fekal

2.6 Infrastruktura dhe shërbimet e telekomunikcaionit
Telefonia

2.7 Infrastruktura dhe shërbimet e furnizimit me energji 
elektrike
Rrjeti i shpërndarjes

2.8 Menaxhimi i mbeturinave
Shtrirja e shërbimit dhe deponitë
Numri i shfrytëzuesve

2.9 Fatkeqësitë natyrore
Vërshimet
Thatësia
Erozioni
Tërmetet
Zjarret

2.10 Infrastruktura dhe shërbimet e transportit
Rrugët magjistrale
Rrugët rgjionale
Transporti publik rrugor
Transporti hekurudhor
Transporti ajror

2.11 Infrastruktura dhe shërbimet sociale dhe publike
Institucionet sh[ndetësore
Institucionet arsimore
Institucionet arsimore
Institucionet kulturore
Institucionet sportive dhe rekreative
Instiucionet e mirwqeniës sociale dhe komunitetit

2.12 Mjedisi dhe sipërfaqet me rrezikshmëri
Ndotja e ajrit
Ndotja e ujit
Ndotja e tokës
Ndotja akustike

2.13 Trashëgimia natyrore
Monumentet natyrore

2.14 Trashëgimia kulturore
Trashëgimia arkitekturale
Trashëgimia arkeologjike
Zona e vecantë e mbrojtur (nëse aplikohet)

2.15 Vendbanimet
Qendra komunale
Fshatrat

2.16 Banimi
Kapacitetet dhe tipologjia e banimit
Shfytëzimi i kapaciteteve të banimit
Pronësia e fondit të banimit
Vjetërsia e fondit të banimit
Furnizimi i kapaciteteve të banimit me infrastrukturë

2.17 Vendbanimet joformale
2.18 Shfrytëzimi i tokës

Vendbanimet
Infrastruktura e transportit
Toka bujqësore
Toka pyjore
Sipërfaqet ujore
Pronësia e tokës

2.19 Kapacitetet administrative komunale
Punësimi
Kualifikimet

2.20 Kapacitetet financiare
Buxheti komunal
Shpenzimet
Investimet kapitale
Korniza afatmesme buxhetore
Sektori privat dhe komuniteti

3 Vlerësimi i gjendjes
Gjendja socio-ekonomike
Zhvillimi ekonomik
Infrastruktura teknike dhe shërbimet përkatëse
Infrastruktura dhe transporti
Shërbimet sociale dhe publike
Mjedisi
Trashëgimia
Vendbanimet
Banimi
Vlerësimi i kapaciteteve investive

4 Vizioni për të ardhmen e Komunës, qëllimet dhe objektivat

Vizioni 
Qëllimet dhe objektivat

5 Koncepti i Zhvillimit Hapësinor
Zhvillimi sipas sektorëve
Zhvillimi ekonomik
Zhvillimi social
Infrastruktura teknike
Infrastruktura publike dhe sociale
Vendbanimet, banimi

6 Dispozitat për zbatim
Prioritetet e Zhvillimit Strategjik dhe Plani i Veprimit
Prioritetet e Zhvillimit Strategjik
Plani i Veprimit

Sh 1 Tabela (t)e Kornizës së Profilit Komunal

PJESA TESKTUALE

STRUKTURA E DOKUMENTIT TE PLANIT ZHVILLIMOR KOMUNAL (PZHK-se)

Analizat jane te pergjithesuara.



II PJESA HARTOGRAFIKE PO JO Komente shtesë
1 Harta e të dhënave bazë
2 Harta e zhvillimit hapësinor 

(vendbanimet ekzistuese/të planifikuara dhe hapësirat për 
ndërtim me masat mbrojtëse për zhvillim)

3 Harta e shfrytëzimit të tokës (banimore, bujqësore, 
komerciale, teknologjike, industriale dhe shfytëzim të përzier)

4 Planet zhvillimore sektorale me hapësira, ndërtime dhe 
infrastrukturë të planifikuar (mbitokësore dhe nëntokësore)

Harta e planit të zhvillimit ekonomik

Harta e planit  të infrastrukturës së transportit

Harta e planit të transportit urban dhe rural

Harta e planit të energjisë elektrike dhe termike

Harta e planit të ujësjellësit dhe kanalizimit

Harta e planit të ujitjes dhe drenazhimit

Harta e planit për menaxhimin e mbeturinave dhe riciklim

Harta e planit të telekomunikacionit dhe instalimeve të 
ngjashme
Harta e planit të hapësirave publike dhe sociale

Harta e planit të hapësirave sportive

Harta e planit të hapësirave të hapura publike dhe të gjelbëra

Harta e planit të menaxhimit të varrezave

Harta e planit të mbrojtjes së trashëgimisë natyrore dhe 
kulturore
Harta e planit të mbrojtjse nga rreyiqet natyrore



Nr. 1 VENDBANIMET

I Vendbanimet formale (urbane dhe rurale)
Vendbanimet e Komunës së Vushtrrisë Siprëfaqja (ha) Numri i banorëve Densiteti 

(banorë/ha) - për 
zonë kadastrale

Paraqitja në 
hartë/a

Komente (trendet e 
zhvillimit te 
vendbanimeve nga 
analizat e PZHK) 

Siprëfaqja (ha) Numri i banorëve Densiteti 
(banorë/ha) - për 
zonë kadastrale

Paraqitja në 
hartë/a

Komente (trendet e 
zhvillimit te 
vendbanimeve nga 
analizat e PZHK) 

1 Balincë   
2 Banjskë
3 Beçiq
4 Beçuk
5 Bivollak
6 Boshlan
7 Brusnik
8 Bukosh
9 Ceceli
10 Dobrëlluk
11 Dalak
12 Dumnicë e Poshtme
13 Studime e Poshtme
14 Stanoc i Poshtëm
15 Sfaraçak i Poshtëm
16 Druar
17 Duboc
18 Galicë
19 Gllavatin
20 Gojbulë
21 Studime e Epërme
22 Stanoc i Epërm
23 Gracë
24 Gumnishtë
25 Hercegovë
26 Jezer
27 Karaçë
28 Kollë
29 Kunovik
30 Kurillovë
31 Dumnicë e Llugës
32 Mihaliq
33 Miraçë
34 Nedakoc
35 Novolan
36 Begaj
37 Maxhunaj
38 Akrashticë
39 Oshlan
40 Pantinë
41 Pasomë
42 Pestovë
43 Prelluzë
44 Reznik
45 Ropicë
46 Shalë
47 Samadrexhë
48 Skoçan
49 Skromë
50 Sllakoc
51 Sllatinë
52 Shlivovicë
53 Smrekonicë
54 Shtitaricë
55 Stroc
56 Taraxhë
57 Tërllobuq
58 Lumadh
59 Vesekoc
60 Vilancë
61 Vërnicë
62 Vushtrri 27.272,00
63 Zagorë
64 Zhilivodë
65 Dumnicë e Epërme  
66 Zona Rurale 42.598,00

TOTAL (aty ku aplikohet) 69.870,00

II Vendbanimet Joformale
Sipërfaqet e vendbanimeve joformale me ndarje urbane, 
urbane-rurale dhe rurale

Siprëfaqja (ha) Numri i banorëve Numri i njësive të 
banimit

Densiteti 
(banorë/ha) - për 
zonë kadastrale

Karakteristikat 
(pronësia, ndërtimi 
i dobët, qasje e 
dobët në 
infrastrukturë, etj)

Paraqitja në 
hartë/a

Komente (trendet e 
zhvillimit te 
vendbanimeve nga 
analizat e PZHK) 

Masat/aktivitetet e 
propozuara në 
PZHK  (rregullim, 
zhvendosje, etc)

Paraqitja në 
hartë/a

Komente rreth kualitetit 
të planifikimeve në 
PZHK 

1 Vendbanimi joformal (emri) - urban
2 Vendbanimi joformal (emri) - rural

Programi tre vjecar I banimit Mungon paraqitje e 
programit 3 vjecar 
te banimit 

Programi tre vjecar I 
banimit eshte me afat te 
skaduar. Duhet te 
RIHARTOHET programi I 
ri per tri vitet e 
ardhshme.

3 Shto sipas nevokj ës

PROFILI KONCEPTI ZHVILLIMOR

KONCEPTI ZHVILLIMORPROFILI

Vendbanimet dhe 
Infrastruktura e 
banimit nuk jane te 
paraqitura.       1-Sa 
I perket planeve 
kadastrale te 
gjeoreferencuara te 
cilat jane paraqite 
ne PZHK duhet te 
nderrohen.            2-
Gjendja reale e 
Sistemit te ujitjes 
nga Iber Lepenci  
nuk korrespodon 
me gjendjen faktike 
ne terren dhe 
planet kadastrale.                
3- Nje numer i 
caktuar i emrave te 
vendbanimeve jane 
te shkruara gabim.   
4- Eshte paraqitur 
gjendja e vjeter e 
rrugeve.    5- 
Gjendja e 
komasacionit eshte 
paraqitur gabim.  6- 
Numri i parcelave te 
perfshira ne prone 
publike eshte me i 
vogel sesa gjendja 
reale. 7- Zona 
ndertimore pergjate 
magjistrales eshte 
eliminuar. 8- 
Pershkrimi i vijes 
ndertimore eshte 
gabim pergjate 
magjistrales sipas 
pikes 7.     9- Zona 
Ndertimore ne 
qytet e paraqitur 
me ngjyre te kuqe 
ne harte teknikisht 
nuk eshe e 
paraqitur mir. 10- 
Nuk eshte gjendja 
reale e rrjetit te 
ujesjellesit dhe 
kanalizimit. 11- 
Infrastrukturat e 
ndryshme jane te 
paraqitura ne te 
njejten harte. 12- 
Objektet me 
randesi te vecante 
nuk jane te gjitha te 
paraqitura. 

vendbanimet Jo-
formale nuk jane te 
evidentuara ne 
PZHK.

Vendbanimet dhe 
Infrastruktura e banimit 
nuk eshte e paraqitur 
sipas tabelave qe 
kerkohen dhe duhet te 
plotesohen  per nevojat 
e hartimit te Hartes 
Zonale.              1-Sa I 
perket planeve 
kadastrale te 
gjeoreferencuara te cilat 
jane paraqite ne PZHK 
duhet te nderrohen dhe 
te merret gjendja e 
fundit nga Drejtoria e 
Kadastrit. Zonat me 
Komasacion dhe zonat e 
tjera.                             2-
Gjendja reale e Sistemit 
te ujitjes nga Iber 
Lepenci  nuk 
korrespodon me 
gjendjen faktike ne 
terren dhe planet 
kadastrale andaj eshte e 
domosdoshme te 
harmonizohen.             3- 
Emrat e vendbanimeve 
te shkruhen origjinal nga 
lista zyrtare.                    
4-Mbi 80% te rrugeve ne 
Komunen e Vushtrrise 
jane te trajtuara me 
asfallt apo kubeza 
betoni. Te paraqitet 
gjendja reale ne harte.                
5- Te paraqitet gjendja 
reale e Komasacionit - 
jane Planet Kadastrale.                    
6- Te mirret gjendja 
reale ne kadaster.             
7- Te kthehet gjendja 
me te cilen eshte lejuar 
ndertimi 150m ne te dy 
anet e magjistrales. Nga 
fsh.Grace gjer ne 
Smrekonice ( Qyteze ) 
me perjashtim te 
qytetit.                                 
8- Vija ndertimore sipas 
pikes 7 duhet te jete 
20m nga parcela e cila 
kufizohet me 
magjistrale.                         
9- Te korigjohet kufiri i 
zones ndertimore ne 
qytet e paraqitur ne ne 
harte me ngjyre te kuqe. 
Kufiri duhet te jete i 
njejte me kufijte e 
parcelavee jo ti pres ato.                            
10- Te paraqitet gjendja 
reale e shtrirjes se rrjetit 
te ujesjellesit dhe 
kanalizimit ne te gjitha 
vendbanimet ku ka.                              
11- Cdo infrastrukture te 
paraqitet vec e vec ne 
harte per cdo zone 
kadastrale.                                      
12- Te plotesohet lista e 
objekteve me rendesi te 
vecante.



Nr. 3 INFRASTRUKTURA EKONOMIKE-SIPËRFAQET

Sipërfaqja e 
lokaciont/eve (ha)

Paraqitja në hartë Ndarja sipas 
vendbanimeve

Komente 
(shfrytëzueshmëria, 
uzurpimet dhe analiza 
tjera në PZHK)

Sipërfaqja e 
lokaciont/eve (ha

Paraqitja në hartë Ndarja sipas 
vendbanimeve

Komente rreth 
kualitetit të 
planifikimeve në 
PZHK

I Zonat Ekonomike
Park industrial E pa specifikuar
Inkubator i biznesit
Park teknologjik
Zonë e lirë ekonomike

II Sipërfaqet komerciale
Tregti per zonen urbane
Riparim i automjeteve
Riparim i elektroshtëpiakeve dhe mjeteve tjera
Sipërfaqe tjera të ngjashme
Sipërfaqe komerciale XX (nuk punon/ jo e privatizuar)
Sipërfaqe komerciale XX (punon/ jo e privatizuar)

III Sipërfaqet industriale
Minierë dhe gurore Nuk jane te precizuara 

ne siperfaqe. Vetem 
per gurore

Përpunim i lëndës së parë
Prodhimtari e rëndë
Prodhimtari e lehtë
Ndërtimtari
Prodhim i energjisë
Prodhimtari XX (nuk punon/ e pa privatizuar)
Prodhimtari XX (punon/ e pa privatizuar)

IV Sipërfaqet shërbyese
Hotelieri
Patundshmëri
Financa dhe sigurime
Profesionale dhe shkencore
Informacion dhe komunikim
Transport dhe magazinim
Amdinistrative përcjellëse
Sigurim dhe mbrojtje
Arsimore
Shnëndetësore
Art/Argëtim/Rekreacion te paspecifikuara
Shërbime tjera të ngjashme
Shërbyese XX (nuk punon/ e pa privatizuar)
Shërbyese XX (punon/ e pa privatizuar)

V Sipërfaqet bujqësore
Tokë e punueshme - ara
Tokë e punueshme - kopshte
Tokë e punueshme - pemishte
Tokë e punueshme - vreshta
Tokë e punueshme - livadhe
Tokë e papunueshme - kullosa
Tokë e papunueshme - tjera
Bujqësore - e punueshme XX/ e papunueshme (nuk shfrytëzohet/ e pa 
privatizuar)
Bujqësore - e punueshme XX/ e papunueshme (shfrytëzohet/ e pa 
privatizuar)

Tokë e punueshme - ara - kulturë gruri
Tokë e punueshme - ara - kulturë misri
Tokë e punueshme - ara - kulturë elbi
Tokë e punueshme - ara - serra
Tokë e punueshme - ara - bujqësi ekstensive (dredhëza, mjedra, domate, 
speca, etj)

Përshtatshmëria e tokës - Kategoria 1
Përshtatshmëria e tokës - Kategoria 2
Përshtatshmëria e tokës - Kategoria 3
Përshtatshmëria e tokës - Kategoria 4
Përshtatshmëria e tokës - Kategoria 5
Përshtatshmëria e tokës - Kategoria 6
Përshtatshmëria e tokës - Kategoria 7
Përshtatshmëria e tokës - Kategoria 8

VI Sipërfaqet pyjore
Pyje të larta Pyjet jane te 

permendura, por jo te 
ndara ne te larta dhe 
te ulta, siperfaqja e 
specifikuar, e cila ka 
13.043 hektar.

Pyje të ulëta
Pyje me bimësi
Pyjore XX- (nuk shfrytëzohet/ e pa privatizuar)
Pyjore XX- (shfrytëzohet/ e pa privatizuar)

Pyje për shfrytëzim ekonomik
Pyje të mbrojtura

PROFILI KONCEPTI ZHVILLIMOR

Jane te 
permenduara, por 
jo te detajuara!

siperfaqet dhe 
numri i 
paspecifikuar

Te pa ndara sipas 
kategorise

Nr. 2

Sipërfaqja e 
lokacioneve (ha)

Numri i njësive të 
banimit

Numri i objekteve Ndarja sipas 
vendbanimeve

Paraqitja në 
hartë/a 

Komente (vjetërsia 
e objekteve dhe 
analiza tjera në 
PZHK)

Sipërfaqja e 
lokacioneve (ha)

Numri i njësive të 
banimit

Ndarja sipas 
vendbanimeve

Paraqitja në 
hartë/a 

Komente rreth 
kualitetit të 
planifikimeve në 
PZHK

I Sipërfaqet e banimit sipas karakterit
Banimi individual i veçantë
Banimi individual dysh/ në varg
Banimi kolektiv i veçantë
Banimi kolektiv dysh/ në varg dhe objektet terrasore
Gjithsej: sipërfaqet e banimit

II Sipërfaqet e banimit sipas shfrytëzimit 
Sipërfaqe banimi e shfrytëzuar nga pronarët
Sipërfaqe banimi e lëshuar me qira
Sipërfaqe banimi të lira - për shitje, me qera, etj
Sipërfaqe banimi të lira - shfrytëzim i përkohshëm

III Sipërfaqet e banimit sipas shfrytëzueshmërisë mikse 
Sipërfaqe banimi  të miksuara me aktivitete komerciale
Sipërfaqe banimi  të miksuara me aktivitete bujqësore
Sipërfaqe banimi  të miksuara me aktivitete industriale
Sipërfaqe banimi  të miksuara me aktivitete shërbyese

KONCEPTI ZHVILLIMORPROFILI

INFRASTRUKTURA E BANIMIT-SIPËRFAQET DHE OBJEKTET



Nr.4

Nr. i ndërmarrjeve/ 
institucioneve

Nr. i të punësuarve Ndarja sipas 
vendbanimeve/ 
lokacioneve

Komente rreth 
analizave në PZHK 
(përqindja e të 
punësuarve, 
trendet, etj)

Nr. i ndërmarrjeve/ 
institucioneve

Nr. i të punësuarve Ndarja sipas 
vendbanimeve/ 
lokacioneve

Komente rreth 
kualitetti të 
planifikimeve në 
PZHK

I Ndërmarrjet ekonomike private
Ndërmarrjet komerciale (tregëti, riparim i automjeteve dhe 
mallërave shtëpiake, dhe të ngjashme)
Shto rreshta sipas nevojës
Ndërmarrjet industriale (minierë dhe gurore, përpunimi i 
lëndës së parë, prodhimtari e rëndë, e lehtë, ndërtimtari, 
prodhim i energjisë)
Fabrika për prodhimin miellit Jan përmendur 5 

mullinj, ku njëri prej 
nuk e zhvillon 
veprimarin e 
prodhimit

Shto rreshta sipas nevojës
Ndërmarrjet shërbyese (hotelieri, patundshmëri, financiare 
dhe të sigurimeve, profesionale dhe shkencore, informacionit 
dhe komunikimit, transportit dhe magazinimit, administrative 
përcjellëse, sigurimit dhe mbrojtjes, arsimore, shëndetësore, 
arte/argëtim/rekreacion, etj)

Ndërmarrje bujqësore, pyjore dhe të peshkimit
Shto rreshta sipas nevojës

II Ndërmarrjet/institucionet publike

Administrata komunale, degët lokale të administratës 
qendrore dhe regjionale, degët lokale të kompanive 
regjionale, institucionet arsimore, shëndetësore, kulturore, 
etj.
Shto rreshta sipas nevojës

III Ndërmarrjet ekonomike në pronësi shoqërore (të pa 
privatizuara) 
Shto rreshta sipas nevojës

5569 Numri nuk është i 
specifiku për 
kategori

Nuk ka  të dhëna 
për konceptin 
zhvillimor

PROFILI KONCEPTI ZHVILLIMOR

NDËRMARRJET EKONOMIKE/PUBLIKE DHE TË PUNËSUARIT

Nr. 5

Femra Meshkuj Total

Mjaftueshmëria e 
madhësisë së 
parcelës sipas 
standardeve në fuqi

Mjaftueshmëria e 
sipërfaqes së 
objekteve sipas 
standardeve në 
fuqi

Mjaftueshmëria e 
numrit të stafit 
(administrativ, 
profesional dhe 
ndihmës) sipas 
stadardeve në fuqi

Mjaftueshmëria e 
ofrimit të 
shërbimeve sipas 
standardeve në 
fuqi

Numri i vendeve 
për pjesëmarrës/ 
spektator (nëse 
aplikohet)

Ndarja sipas 
lokacioneve/ 
vendbanimeve

Paraqitja në hartë Komente tjera nga analizat e PZHK-së Sipërfaqja e 
parcelës (ha)

Sipërfaqja e 
parcelës (ha)

Sipërfaqja e 
parcelës (ha)

Sipërfaqja e 
objekteve -
kryesore dhe 
përcjellëse (m2)

Numri i vendeve 
për pjesëmarrës/ 
spektator (nëse 
aplikohet)

Ndarja sipas 
lokacioneve/ 
vendbanimeve

Paraqitja në hartë Komente rreth kualitetit të 
planifikimeve në PZHK

I Sipërfaqet/ shërbimet shëndetësore (parësore dhe dytësore)
1 Spitali Sheikh Zajed Ofron shërbime 

sipas standardeve

1 Qendra kryesore e mjekësisë familjare (QKMF)  Hapsira e vogël dhe 
jo-funksionale

9 Qendra e mjekësisë familjare (QMF)
1 Qendra e mjekësisë familjare (QMF) në Prelluzhë komuna nuk ka qasje administrative
6 Ambulanca familajre (AMF)
3 Ambulanca familajre (AMF) komuna nuk ka qasje administrative

II Sipërfaqet/ shërbimet arsimore (parashkollore, para-universitare dhe 
universitare)
1 Qerdhe Foleja 
5 Lokacione  të arsimit parashkollor privat
3 Shkolla fillore   
4 Shkolla të mesme të ulta
27 Shkolla fillore të mesme dhe të ulta me 14 paralele të ndara fizike
1 Paralele e ndar e shkolles së muzikes 
3 Shkolla të mesme të larta 

III Sipërfaqet/ shërbimet administrative dhe të mbrojtjes
Administrata Komunale
Degët e administratës qendrore
Degët e Institucioneve/ kompanive regjionale
Instalimet/ objektet ushtarake

IV Sipërfaqet/shërbimet e mirëqenies sociale dhe komunitetit
1 Qendër për punë sociale me një zyrë për punë sociale në Prelluzhë
1 Shtëpi strehuese për përsona me të meta mentale

V Sipërfaqet/ shërbimet fetare
Xhamitë/ Kishat dhe objektet tjera fetare
Varrezat

VI Sipërfaqet / shërbimet kulturore/ rinore dhe sportive/ rekreative
1 Shtëpi e Kulturës "Hasan Prishtina" me muzeun etnografik-historik, me 
bibliotekën e qyteti dhe qendrën e rinisë

Po

Arkivi historik
1 Qendër sportive
1 Fushë futbolli
1 Palester sportive me sallen për sporte luftarake
Fusha e futbollit e ish klubit "Çyçavica"

VII Hapësirat publike
Parku
Hapësira publike
Sipërfaqja e gjelbër
Shiriti i gjelbër, etj

Vepritaritë sportive në komunë e zhvillojnë 
27 klube sportive publike dhe 3 shoqata 
sportive, të gjitha të licencuara dhe të 
regjistruara. Këto klube aktivitetet sportive 
i kryejnë në palestren sportivie e cila nuk 
ofron shërbime të mjaftueshme pasi që në 
komunë veprojnë edhe klube tjera 
sportive.

Pjesërisht të 
paraqitura

Pjesërisht

INFRASTRUKTURA DHE SHËRBIMET SOCIALE/PUBLIKE

PROFILI KONCEPTI ZHVILLIMOR

Pjesërisht të 
paraqitura

Numri i të shërbyerve (pacientë, nxënës, etj)Sipërfaqja e 
parcelës (ha)

intervenimi në infrastrukturë, rrethoja, 
furnizim me ujë, meremetim, rregullimin e 
instalimit elektrik, përfundimi i ndërtimit.

Sipërfaqja e 
objekteve-kryesore 
dhe përcjellëse-(m2)

Pjesërisht të 
paraqituara

Po

Pjesërisht të 
paraqitura

PZHK nuk ka paraparë asgjë

Po

Jo PZHK nuk ka paraparë asgjë

Po PZHK nuk ka paraparë asgjë

 Në PZHK thuhet se  DSHPS duhet 
të përpunpj planin e objekteve 
ndihmëse për kujdesin 
shëndetësorë dhe dhe duhet të 
përcaktohen me hartë zonale

gjithpërfshirja, përmirësimi i cilësisë, ngritja e 
kapaciteteve përmes trajnimeve profesionale të 
mësimdhënësve, angazhimi i pedagogëvë dhë 
psikologeve në shkolla, integrimi i fëmijëvë me 
nevoja të vëqanta në arsimin e rregullt, 
përmirësimi i kushteve ambientale, teknologjisë 
për mësimdhënie dhe mësimnxënie. te 
mundësitë parashihet edukimi profesional sipas 
nevojës së tregut.

mungesë e institucioneve të cilat do të 
trajtonin kategori të ndryshme sociale dhe 
të ofrojnë shërbime të ndryshme sociale, 
administrative në komunitet.

 Në PZHK thuhet se  DKA duhet të 
përpunoj planin e objekteve 
ndihmëse për shkolla dhe 
shërbime tjera edukative.

PZHK nuk ka paraparë asgjë

Po

Numri i stafit/ të 
punësuarëve



Nr. 6 INFRASTRUKTURA DHE SHËRBIMET TEKNIKE

I Ujësjellësi
Sistemet e ujësjellësit Vendbanimet e 

shërbyera
Numri i 
shfrytëzuesve

Vjetërsia e sistemit 
(I vjeter, 
mesatarisht i 
vjeter, i ri)?

Sipërfaqja e 
parcelave në 
shfrytëzim (ha)

Sipërfaqja e 
objekteve në 
shfrytëzim (m2)

Burimi i ujit të përdorur 
(sipërfaqësor apo 
nëntokësor)

Kapaciteti i 
burimit/ shërbimit

A lejon kapaciteti 
shërbyes aktual 
shtim të 
shfrytëzuesve

Njesia 
menaxhuese

Paraqitja në hartë 
(rrjeti, 
vendbanimet dhe 
parcelat/objektet 
në shfrytëzim)

Komente (kualiteti i ofrimit 
të shërbimeve dhe analiza 
tjera nga PZHK

Vendbanimet e shërbyera Numri i 
shfrytëzuesve

Kapaciteti i 
burimit/ shërbimit

Paraqitja në hartë (rrjeti, 
vendbanimet dhe parcelat/ objektet 
ne shfrytezim)

Komente rreth 
kualitetit të 
planifikimeve 
në PZHK

Sistemi i ujësjellësit të qytetit dhe fshtrave XX 31(Smrekonice, 
Grace, Prelluzhe)

I ri Siperfaqesor URP,URM,BL

Sistemi i ujësjellësit të fshtrave XX 21(Te numruara ne 
harte)

Sistemi i ujësjellësit të fshatit XX
Sistemi i ujësjellësit të fshatit XX
Sistemi i planifikuar i ujësjellësit XX

II Kanalizimi
Sistemet e kanalizimit Vendbanimet e 

shërbyera
Numri i 
shfrytëzuesve

Vjetërsia e sistemit 
(I vjeter, 
mesatarisht i 
vjeter, i ri)?

Sipërfaqja e 
parcelave në 
shfrytëzim (ha)

Sipërfaqja e 
objekteve në 
shfrytëzim (m2)

Pika e derdhjes së ujërave 
të zeza (të trajtuara/ të pa 
trajtuara) - vendbanimi/ 
lumi

Trajtimi i ujërave 
të zeza (po/jo) dhe 
kapaciteti i 
trajtimit

A lejon kapaciteti 
shërbyes aktual 
shtim të 
shfrytëzuesve

Njesia 
menaxhuese

Paraqitja në hartë 
(rrjeti, 
vendbanimet dhe 
parcelat/objektet 
në shfrytëzim)

Komente (kualiteti i ofrimit 
të shërbimeve dhe analiza 
tjera nga PZHK

Vendbanimet e shërbyera Numri i 
shfrytëzuesve

Kapaciteti i 
burimit/ shërbimit

Trajtimi I ujrave te zeza (nese eshte 
planifikuar) dhe pika e 
deponimit(settlement/ river)

Paraqitja në 
hartë (rrjeti, 
vendbanimet)

Komente rreth kualitetit të 
planifikimeve në PZHK

Sistemi i kanalizimit të qytetit dhe fshtrave XX Lumi Sitnica I cili ndotet 
Sistemi i kanalizimit të fshtrave XX
Sistemi i kanalizimit të fshatit XX 
Sistemi i kanalizimit të fshatit XX 
Sistemi i planifikuar i kanalizimit  XX 

III Furnizimi me energji elektrike
Vendbanimet e Komunës së Vushtrrisë Numri i 

shfrytëzuesve
Vjetërsia e sistemit 
(I vjeter, 
mesatarisht i 
vjeter, i ri)?

Sipërfaqja e 
parcelave në 
shfrytëzim (ha)

Sipërfaqja e 
objekteve në 
shfrytëzim (m2)

A lejon kapaciteti 
shërbyes aktual 
shtim të 
shfrytëzuesve

Kapacitetet prodhuese, 
nese ka

Njësia 
menaxhuese

Paraqitja në hartë 
(rrjet dhe hijezimi) 

Komente (kualiteti 
i ofrimit të 
shërbimeve dhe 
analiza tjera nga 
PZHK

Numri i 
shfrytëzuesve

Kapacitetet prodhuese 
nëse planifikohen

Paraqitja në hartë (rrjet dhe hijezimi) Komente rreth 
kualitetit të 
planifikimeve në 
PZHK

Balincë
Banjskë
Beçiq
Beçuk
Bivollak
Boshlan
Brusnik
Bukosh
Ceceli
Dobrëlluk
Dalak
Dumnicë e Poshtme
Studime e Poshtme
Stanoc i Poshtëm
Sfaraçak i Poshtëm
Druar
Duboc
Galicë
Gllavatin
Gojbulë
Studime e Epërme
Stanoc i Epërm
Gracë
Gumnishtë
Hercegovë
Jezer
Karaçë
Kollë
Kunovik
Kurillovë
Dumnicë e Llugës
Mihaliq
Miraçë
Nedakoc
Novolan
Begaj
Maxhunaj
Akrashticë
Oshlan
Pantinë
Pasomë
Pestovë
Prelluzë
Reznik
Ropicë
Shalë
Samadrexhë
Skoçan
Skromë
Sllakoc
Sllatinë
Shlivovicë
Smrekonicë
Shtitaricë
Stroc
Taraxhë
Tërllobuq
Lumadh
Vesekoc
Vilancë
Vërnicë
Vushtrri
Zagorë
Zhilivodë
Dumnicë e Epërme  

IV Grumbullimi i mbeturinave
Vendbanimet e Komunës së së Vushtrrisë Numri i 

shfrytëzuesve
Sipërfaqja e 
parcelave në 
shfrytëzim (ha)

Sipërfaqja e 
objekteve në 
shfrytëzim (m2)

Selektimi/reciklimi 
dhe deponimi i 
mbeturinave nëse 
ka

A lejon kapaciteti 
shërbyes aktual 
shtim të 
shfrytëzuesve

Njesia menaxhuese Paraqitja në hartë  Komente (kualiteti 
i ofrimit të 
shërbimeve (x 
herë në javë) dhe 
analiza tjera nga 
PZHK) 

Numri i 
shfrytëzuesve

Selektimi/reciklimi 
dhe deponimi i 
mbeturinave nëse 
jane planifikuar

Paraqitja në hartë  Komente rreth kualitetit të 
planifikimeve në PZHK

Balincë
Banjskë
Beçiq
Beçuk
Bivollak
Boshlan
Brusnik
Bukosh
Ceceli
Dobrëlluk
Dalak
Dumnicë e Poshtme
Studime e Poshtme
Stanoc i Poshtëm
Sfaraçak i Poshtëm
Druar
Duboc
Galicë
Gllavatin
Gojbulë
Studime e Epërme
Stanoc i Epërm
Gracë
Gumnishtë
Hercegovë
Jezer
Karaçë
Kollë
Kunovik
Kurillovë
Dumnicë e Llugës
Mihaliq
Miraçë
Nedakoc
Novolan
Begaj
Maxhunaj 10%
Akrashticë
Oshlan
Pantinë
Pasomë
Pestovë 10%
Prelluzë
Reznik
Ropicë
Shalë
Samadrexhë
Skoçan
Skromë
Sllakoc
Sllatinë
Shlivovicë
Smrekonicë
Shtitaricë
Stroc
Taraxhë
Tërllobuq
Lumadh 10%
Vesekoc
Vilancë
Vërnicë
Vushtrri 95% Komuna e Mitrovices dhe 15 deponi Ilegale
Zagorë
Zhilivodë
Dumnicë e Epërme  

Trafo
stacionet 10/0,4 në pjesën 
rurale janë të fuqive: 
50,100,160 dhe 250 kVA,
ndërsa në qytetin e 
Vushtrrisë këto nënstacione 
kanë fuqi prej 400, 630 dhe
1000 kVA.

I Vjeteer

PROFILI

Me kalimin nga sistemi 
110/35/10 kV në 
110/20kV, do të arrihen 
këta
parametra teknikë:- Në 
masë të konsiderueshme 
do të zvogëlohen rëniet e 
tensionit,
- Do të zvogëlohen humbjet 
teknike të energjisë 
elektrike,
- Do të dyfishohej 
kapaciteti bartës i linjave të 
tensionit 20 kV.
- Do të bëhet furnizim më 
cilësorë me energji 
elektrike të të gjithë
konsumatorëve në Kosovë.

PROFILI KONCEPTI ZHVILLIMOR

KONCEPTI ZHVILLIMOR

PROFILI KONCEPTI ZHVILLIMOR

Një impiant i ri komunal i ujërave 
të zeza është planifikuar në 
pjesën më
veriore, pranë lumit Sitnica, afër 
fshatit Dobërllukë. Ky impiant do 
të përmblidhte ujërat e zeza të 
vetë qytetit, si dhe të shumë 
fshatrave përreth. Duhet bërë një 
analizë detale për gjetjen e vendit 
për një impiant të tillë.

shtrihet ne 70% URM-Njesia 
Vushtrri

PROFILI

Nuk ka të 
parapare ndonje 
planifikim 
konkret

Është paraparë një kolektor i 
kanalizimit përgjatë lumit Sitnica 
nga Graca e deri në Smrekonicë që 
do i grumbullonte të gjitha derdhjet 
e kanalizimeve që aktualisht 
derdhen në lumin Sitnica dhe diku 
në Doberllukë në kufi më
komunën e Mitrovicës, parashihet të 
ndërtohet një impiant për trajtim të
ujërave të zeza.

Parashihet të ndërtohet në
fshatin Balincë me një kapacitet prej 
300 l/s në fazën e parë. Në fazën e dytë 
kapaciteti do të rritej dhe kështu do të 
furnizohej me ujë qyteti dhe shumica e 
fshatrave të komunës.

Nuk ka te parapare 
ndonje planifikim 
konkret

Në të ardhmen, kur 
menaxhimi i 
mbeturinave në 
Kosovë do të 
rregullohet në
harmoni me 
rregulloret e BE-së, 
mbeturinat do të 
digjen dhe vetëm 
hiri do të
depozitohet.                                
Prioriteti i parë për 
menaxhimin e 
mbeturinave, 
megjithatë, do të 
jetë zgjerimi
i shërbimeve të 
grumbullimit të 
mbeturinave në 
tërë komunën dhe 
pastrimi i
deponive ilegale të 
sotme.

KONCEPTI ZHVILLIMOR

Faza e pare 300l/s; 
Faza e dyte me u 
rrit kapaciteti ??

Vendbanimet 
e shfrytezojnë 
deponinë në 
Komunën e 
Mitrovicës e 
cila gjendet ne 
largesi prej 
20km nga 
komuna, si 
dhe ekzistojnë 
15 deponi 
ilegale

Vushtrria 
furnizohet me 
energji 
elektrike 
permes dy 
nenstacioneve 
te nivelit 
110kv. 
Vushtrria I 
furnizohet nga 
drejtimi I 
Mitrovices 
ndersa 
Vushtrria II nga 
TC Kosova A 
permes LP 
110kv 



Nr. 8 DEMOGRAFIA

Vendbanimet e Komunës së Vushtrrisë

Shqiptarë Serbë RAE tjerë

1 Balincë
2 Banjskë
3 Beçiq
4 Beçuk
5 Bivollak
6 Boshlan 20
7 Brusnik
8 Bukosh
9 Ceceli
10 Dobrëlluk
11 Dalak
12 Dumnicë e Poshtme
13 Studime e Poshtme
14 Stanoc i Poshtëm
15 Sfaraçak i Poshtëm
16 Druar
17 Duboc
18 Galicë
19 Gllavatin
20 Gojbulë
21 Studime e Epërme
22 Stanoc i Epërm
23 Gracë
24 Gumnishtë
25 Hercegovë
26 Jezer
27 Karaçë
28 Kollë
29 Kunovik
30 Kurillovë
31 Dumnicë e Llugës
32 Mihaliq
33 Miraçë
34 Nedakoc
35 Novolan
36 Begaj
37 Maxhunaj
38 Akrashticë
39 Oshlan
40 Pantinë
41 Pasomë
42 Pestovë
43 Prelluzë
44 Reznik
45 Ropicë
46 Shalë
47 Samadrexhë
48 Skoçan
49 Skromë
50 Sllakoc
51 Sllatinë
52 Shlivovicë
53 Smrekonicë
54 Shtitaricë
55 Stroc
56 Taraxhë 70
57 Tërllobuq
58 Lumadh
59 Vesekoc
60 Vilancë
61 Vërnicë
62 Vushtrri
63 Zagorë
64 Zhilivodë
65 Dumnicë e Epërme  

Totali per Komunen e Vushtrrise 69.870 11.900,55 5.569 Te freskohet me 
shenime te reja 
sepse ka të dhëna të 
ndryshme mbrenda 
dokumentit. Ne po I 
referohemi 
vlerësimit të ASK -
2011

Nuk ka  të dhëna 

Arsimi (meshkuj/ femra)

Shkollimi fillor 

Popullësia sipas etnisë

Shkollimi i mesëm Shkollimi i lartë65+

Numri i njësive 
familjare

Punësimi (meshkuj/ femra)

Popullësia aktive Të punësuar Të papunësuar 15-19 20-65

KONCEPTI ZHVILLIMOR
Migrimi (numri 
aktual dhe 
trendet)

Komente (gjendja 
ekzistuese dhe 
analiza tjera nga 
PZHK)

Numri i banorëve 
për 8 vitet në 
vijim

Numri i familjare 
për 8 vitet në 
vijim

Komente rreth 
kualitetit të 
planifikimeve në 
PZHK

PROFILI

0-14

Numri i banorëve Popullësia sipas grupmoshave (meshkuj/ femra)

Nr. 7 INFRASTRUKTURA E TRANSPORTIT PUBLIK

I Infrastruktura e transportit rrugor
Rrugët Vendbanimet e lidhura Nëse rruga është e shtruar (po 

(asfalt, pllaka betoni, etj) /jo 
(zhavorr, dhe))

Gjerësia shiritit rrugor (m) Gjerësia e shiritit 
mbrojtës (m)

Gjerësia e pjesës së shtruar  
(m)

Sipërfaqja e pjesës 
së shtruar(m2)

Gjerësia e 
trotuareve (m)

Gjatësia e rrugës 
(km)

Numri i vend-
ndaljeve për 
pushim/ 
parkim

Numri i 
vendparkingjeve

Numri i vend-
ndaljeve për 
autobus/ kombibus

Gjendja momentale (e 
re, e kalueshme, me 
probleme)

Pronari / 
menaxhuesi

Paraqitja në hartë 
(vijë apo poligon)

Komente (nëse rruga ka 
nevojë për vazhdim dhe 
analiza tjera nga PZHK)

Vendbanimet e 
lidhura

Rruga e 
planifikuar  
(asfalt, pllaka 
betoni, zhavorr, 
dhe)

Gjerësia e shiritit 
rrugor (m)

Gjerësia e shiritit 
mbrojtës (m)

Gjerësia e pjesës 
së shtruar (m)

Sipërfaqja e 
pjesës së shtruar  
(m2)

Gjerësia e 
trotuareve (m)

Gjatësia e rrugës 
(km)

Numri i vend-
ndaljeve për 
pushim/ parkim

Numri i 
vendparkingjeve

Numri i vend-
ndaljeve për 
autobus/ 
kombibus

Paraqitja në hartë 
(vijë apo poligon)

Komente rreth 
kualitetit të 
planifikimeve në 
PZHK

Autoudha XX
Rruga nacionale M2 Grace, Stanoc I Poshtem, 

Stanoc I Eperm, Sfaraqak I 
Ulet, Vushtrri, Sllatine, 
Banjsk, Lumemadhi, 
Dumnice e Poshtme, 
Maxhunaj, Pestova, Nadakoc, 
Doberlluke dhe Smrekonica

Asfalt  e kalueshme MI Vije Harta U29 per Gjendjen e 
rrugeve ne zonen urbane 
nuk perkon me profilin e 
rruges ne hartat e tjera te 
infrastrutures rrugore.

Vendbanimet jan 
te paraqitura 
veten ne pjesen 
hartografike te 
planit 

Rruga regjionale R105 Bukosh, Novolan, Brusnik, 
Taraxh, Duboc, Beqiq

Asfalt e kalueshme MI Vije Vije Vendbanimet jan 
te paraqitura 
veten ne pjesen 
hartografike te 
planit 

Rruga regjionale R220 Pantine, Akrashtince, 
Shtitarice, Dolak, Bukosh, 
Novolan, Vernice, Reznik, 
Druar, Mihaliq, Gllavotin, 
Prelluzhe

Asfalt Me Probleme MI Vije Pantine, 
Akrashtince, 
Shtitarice, Dolak, 
Bukosh, Novolan, 
Vernice, Reznik, 
Druar, Mihaliq, 
Gllavotin, Prelluzhe

Asfalt Vije Jane vetem ne 
pjesen 
hartografike 

Rruga regjionale R128 Maxhunaj, Sfaraqak I 
Poshtem, Samadrexh, Ceceli, 
Sllakoc

Asfalt e kalueshme MI Vije Maxhunaj, 
Sfaraqak I 
Poshtem, 
Samadrexh, Ceceli, 
Sllakoc,Ropic 
,Dumnic

Asfalt Vije Jane vetem ne 
pjesen 
hartografike 

Rruga lidhëse Skenderaj-Vushtrri-Podujev Verrnic ,Nadakovc Asfalt Vije

Rruga lokale e Asfaltuar Stroc, Bivolak, Gllovotin, 
Prelluzh, Grace, Stanoc I 
Eperm, Dumnice e Ulet, 
Maxhunaj, Vilanc, Dumnice e 
Lluges, Shallc, Reznik, 
Verrnice, Novolan, Nadakoc, 
Pestove, Mavriq, Sfaraqak I 
Ulet, Studime e Poshtme, 
Begaj, Gojbul, Karaq, Miraq, 
Sllatine, Smrekonice, Banjsk, 
Doberlluke, Bukosh, Liqej, 
Balinc, Akrashtice, Oshlan, 
Hercegov, Pantine

Asfalt E Kalueshme Komunale Vije Rruga Lokale ne Dumnice 
te Eperme ne teren eshte 
e Asfaltuar mirpo nje gje 
e tille nuk figuron ne 
pjesen hartografike 

Rruga Sllakovc 
,Kurillov,Vesekovc

Asfalt Vije

Rruga lokale e pa Asfaltuar Zhilivode, Bivolak, Bequk, 
Stroc, Gllavotin, Prelluzhe, 
Grace, Stanoc I Eperm, 
Mihaliq, Druar, Reznik, 
Dumnice e Ulet, Dumnice e 
Lluges, Dumnice e Eperme, 
Zagore, Samadrexhe, 
Pestove, Nadakoc, Novolan, 
Vernice, Druar, Reznik, Kolle, 
Bruznik, Beqiq, Duboc, 
Galice, Bukosh, Oshlan, Liqej, 
Balinc, Hercegove, 
Akrashtice, Pantine, Gojbule, 
Skoqne, Skrome, Kurillove, 
Sllakoc, Vesekoc, Boshlan, 
Gumnishte, Shlivovice, 
Miraq, Karaq, Terllabuq, 
Smrekonice, Banjsk, Pasom, 
Doberlluke, Becuk, Ceceli, 
Shtitarice

Zhavor E Kalueshme Komunale Vije Ne fshatrat Vilanc, 
Sfaraqak, Maxhunaj, 
Sfaraqak I Poshtem, 
Dolak, Taraq, Kunovik 
rruget Lokale te pa 
asfaltuara nuk jane te 
paraqitura.

Rrugët urbane/ të vendbanimeve XX Zone Urbane Asfalt dhe rruge me kubeza Ne zone urbane egzistojne 
pesë profile te rrugeve nga 9 
metra deri ne 24 metra 

Te disa rruge dihet 
gjersia e shirit 
ndera te rruget e 
paketegorizuzra 
nuk dihet 

Te rruget e kategorizuzra dihet 
ndersa te rruget e pa 
kategorizuzra nuk dihet 

Te rruget e 
kategorizuzra dihet 
ndersa te rruget e 
pa kategorizuzra 
nuk dihet 

Te rruget e 
kategorizuzra dihet 
ndersa te rruget e 
pa kategorizuzra 
nuk dihet 

Te rruget e 
kategorizuzra 
dihet ndersa te 
rruget e pa 
kategorizuzra nuk 
dihet 

E Kalueshme Komunale Vije Ne herte jan te 
paraqitura 

Rruga e planifikuar M2 - E65/E80 Vushtrri, Nadakoc, Sfaraqak, 
Studime e Poshtme, Begaj, 
Gojbule, Sllatine, Banjsk, 
Smrekonice

Asfalt Shpresojme qe PO! MI Vije Vushtrri, Nadakoc, 
Sfaraqak, Studime 
e Poshtme, Begaj, 
Gojbule, Sllatine, 
Banjsk, Smrekonice

Asfalt Vije

II Infrastruktura e transportit hekurudhor
Hekurudhat Vendbanimet e lidhura Gjerësia shiritit rrugor (m) Gjerësia e shiritit mbrojtës (m) Gjatësia vijës 

hekurudhore 
brenda komunës 
(km)

Gjendja momentale (e re, e 
kalueshme, me probleme)

Pronari / 
menaxhuesi

Paraqitja në hartë 
(vijë apo poligon)

Komente analiza 
tjera nga PZHK

Vendbanimet 
e lidhura

Gjerësia e shiritit 
hekurudhor (m)

Gjerësia e shiritit 
mbrojtës (m)

Gjatësia vijës 
hekurudhore brenda 
komunës (km)

Pronari / 
menaxhuesi

Paraqitja në hartë 
(vijë apo poligon)

Komente rreth kualitetit 
të planifikimeve në PZHK

Hekurudha e Kosoves Akrashticë, Pantinë,
Shtitaricë, Dolak, Bukosh, 
Nevolan, Vërnicë, Resnik, 
Druar, Mihaliq dhe
Prelluzhë, Stanoc i Ulët, 
Druar

Jashte Funksionit Hekurudha e 
Kosoves

Vije Akrashticë, 
Pantinë,
Shtitaricë, 
Dolak, Bukosh, 
Nevolan, 
Vërnicë, 
Resnik, Druar, 
Mihaliq dhe
Prelluzhë, 
Stanoc i Ulët, 
Druar

Hekurudha e 
Kosoves

Vije Rifunksionalizimi

III Infrastruktura e transportit jo-motorik
Shtigjet jo-motorike Vendbanimet e lidhura Nëse rruga është e shtruar (po 

(asfalt, pllaka betoni, etj) /jo 
(zhavorr, dhe))

Gjerësia mesatare e trasesë 
(m)

Gjerësia e pjesës 
së shtruar nëse ka 
(m)

Sipërfaqja e pjesës së shtruar 
nëse ka (m2)

Gjatësia e shtegut 
(km)

Gjendja 
momentale (e re, e 
kalueshme, me 
probleme)

Pronari / 
menaxhuesi

Paraqitja në 
hartë (vijë apo 
poligon)

Komente (nëse 
shtegu ka nevojë 
për vazhdim dhe 
analiza tjera nga 
PZHK)

Vendbanimet e 
lidhura

Shtegu i planifikuar  
(asfalt, pllaka betoni, 
zhavorr, dhe)

Gjerësia mesatare 
e trasesë (m)

Gjerësia e pjesës 
së shtruar (m)

Sipërfaqja e pjesës së 
shtruar nëse ka (m2)

Gjatësia e shtegut 
(km)

Paraqitja në hartë 
(vijë apo poligon)

Komente rreth 
kualitetit të 
planifikimeve në 
PZHK

Shtegu i këmbësorëve x Ne prerjet 
karakteristike te 
rrugeve ekzistojne 
informata per 
transportin jo 
motorik

Shtegu i biçikletave 1 Sllakoc, Boshlan, Bare Me probleme Komuna Ne prerjet 
karakteristike te 
rrugeve ekzistojne 
informata per 
transportin jo 
motorik

Sllakoc, Boshlan, 
Bare

Shtegu i planifikuar x Prioritet strategjik

IV Infrastruktura - objektet e transportit
Objektet e transportit Vendbanimet Sipërfaqja e lokacionit/ parcelës 

(m2)
Sipërfaqja e objektit (m2) Numri i vendeve 

për autobus/ 
kombibus

Gjendja momentale (i ri, i  
shfrytëzueshëm, me probleme)

Pronari / 
menaxhuesi

Paraqitja në hartë 
(pikë apo poligon)

Komente analiza 
tjera nga PZHK

Vendbanimi Sipërfaqja e 
lokacionit/ 
parcelës (m2)

Sipërfaqja e 
objektit (m2)

Numri i vendeve për 
autobus/ kombibus

Paraqitja në hartë 
(pikë apo poligon)

Komente rreth 
kualitetit të 
planifikimeve në 
PZHK

Stacioni i autobusëve/ kombibusëve
Stacioni hekurudhor Prelluzhe, Shtitarice, Vernice Jasht Funksionit Hekurudha e 

Kosoves
Pike Ne pjesen 

tekstuale 
informatat jane 
konfuze dhe nuk 
perkojne me 
pjesen 
hartografike

Vushtrri -
Reznik ,Druar 
,Sllakovc. 
Kurse pantin 
akrashtic te 
parapara 

3 stacioneekzistuese, 
2 te propozuara.Por 
informatat ne pjesen 
tekstuale dhe 
hartografike nuk 
peerkojne

poligon Vendbanimi I 
sllakovcit nuk ka 
hekurudh 

V Shërbimet e transportit
Linjat transportuese Vendbanimet e lidhura 

(brenda territorit të 
komunës)

Numri i shkuarje/ardhjeve në 
ditë

Cilësia e shërbimit (shumë e 
mirë, e kënaqshme, jo e 
kënaqshme)

Pronari / 
menaxhuesi

Paraqitja në hartë Komente analiza 
tjera nga PZHK

Vendbanimet e 
lidhura (brenda 
territorit të 
komunës)

Numri i 
shkuarje/ardhjeve 
në ditë

Paraqitja në 
hartë (pikë 
apo poligon)

Komente rreth 
kualitetit të 
planifikimeve në 
PZHK

Linja ndërkomunale me autobus Prishtin-Vushtrri-Mirtovice Vendbanimet per gjate 
rruges M2

Private Komuna nuk 
organizon 
transport nder 
komunal 

Linja lokale me autobus x Ashlani, Balinci, Pantina, 
Shtitarica, Bukoshi, Nevolani, 
Bruzniku, Dubovci,
Galica, Beqçiqi, Vërnica, 
Druari, Resniku, Mihaliqi, 
Gllavatini, Bivolaku,
Zhilivoda, Graca, Stanoci i 
Poshtëm, Dumnica e 
Poshtme, Dumnica e
Epërme, Lumëmadhi, 
Maxhunaj, Pestova (nuk ka 
stacion adekuat të
autobusit në magjistrale), 
Vilanci, Ropica, Samadrexha, 
Cecelia, Sllakoci,
Nadakoci, Studimja, 
Dobërlluk dhe Smrekonica.

publik Paraqiten ne harte vetem 
vendbanimet ku kalon 
tranporti por nuk shenjohet ne 
harte linja e transportit   
poligon

Komuna e 
Vushgtrris nuk ka 
transport publik te 
gjithe operatoret 
jan privat 

Linja lokale me kombibus x

KONCEPTI ZHVILLIMOR

PROFILI KONCEPTI ZHVILLIMOR

KONCEPTI ZHVILLIMORPROFILI

PROFILI

PROFILI KornizaZhvillimore

PROFILI KONCEPTI ZHVILLIMOR



Nr. 9

I Trashëgimia arkitektonike
Vendbanimi/ lokacioni Numri identifikues Sipërfaqja e 

lokacionit (m2)
Sipërfaqja e objekteve (m2) Koordinatat Statusi ligjor Pronari / menaxhuesi Paraqitja në hartë 

(pikë apo poligon)
Komente (gjendja 
ekzistuese dhe 
analiza tjera nga 
PZHK)

Sipërfaqja e 
lokacionit (m2)

Sipërfaqja e 
objekteve (m2)

Koordinatat Statusi ligjor Paraqitja në hartë 
(pikë apo poligon)

Komente rreth kualitetit 
të planifikimeve në 
PZHK

Vushtrri-Xhamia Gazi Ali Beg Nr. 02-985/66 JO JO JO Nen mbrojtje te 
shtetit-eshte ne 
listen e 
monumenteve nen 
mbrojtje te 
perkoheshme 

Bashkesia Islame e Komunes 
se Vushtrrise

JO Ne harten e 
trashegimise 
kulturore nuk figuron 
objekti por gjendet ne 
forme skematike tek 
harta e qytetit nr. 34

JO JO JO Nen mbrojtje te 
shtetit-eshte ne 
listen e 
monumenteve nen 
mbrojtje te 
perkoheshme 

JO Ne PZHK eshte 
planifikuar mirembajtja

Vushtrri-Hamami I Vjeter Nr. 02-628/68 JO E dhene e paskate JO Nen mbrojtje te 
shtetit-eshte ne 
listen e 
monumenteve nen 
mbrojtje te 
perkoheshme 

Bashkesia Islame e Komunes 
se Vushtrrise

PO JO E dhene e pasakte JO Nen mbrojtje te 
shtetit-eshte ne 
listen e 
monumenteve nen 
mbrojtje te 
perkoheshme 

JO Ne PZHK eshte 
planifikuar hartimi I 
planit te menaxhimit

Vushtrri-Shtepia e Mahmut 
Pashe Gjinollit

Nuk ka JO JO JO Nen mbrojtje te 
shtetit-eshte ne 
listen e 
monumenteve nen 
mbrojtje te 
perkoheshme 

Prone Publike JO Ne harten e 
trashegimise 
kulturore nuk figuron 
objekti

JO JO JO Nen mbrojtje te 
shtetit-eshte ne 
listen e 
monumenteve nen 
mbrojtje te 
perkoheshme 

JO Ne PZHK eshte 
planifikuar mirembajtja

Vushtrri-Shtepia e Shaban 
Ages

JO Ne PZHK eshte 
planifikuar restaurimi 

Vushtrri-Shtepia e Familjes 
Bunjaku-Pantina

JO Ne PZHK eshte 
planifikuar mirembajtja

Bequk-Mulliri I Muhaxhereve 

Pantine-Shtepia e Vjeter

Bequk-Xhamia  e Vjeter

Kompleksi arkitektonik x
Hapësira e mbrojtur arkitektonike x

II Trashëgimia arkeologjike
Vendbanimi/ lokacioni Numri identifikues Sipërfaqja e 

lokacionit (m2)
Sipërfaqja e objekteve (m2) Koordinatat Statusi ligjor Pronari / menaxhuesi Paraqitja në hartë 

(pikë apo poligon)
Komente (gjendja 
ekzistuese dhe 
analiza tjera nga 
PZHK)

Sipërfaqja e 
lokacionit (m2)

Sipërfaqja e 
objekteve (m2)

Koordinatat Statusi ligjor Paraqitja në hartë 
(pikë apo poligon)

Komente rreth kualitetit 
të planifikimeve në 
PZHK

Monumenti arkeologjik-Ura e Vjeter e Gurit Vushtrri Nr. 859/49;  LZVM JO E dhene e paskate JO Nen mbrojtje te 
shtetit-eshte ne 
listen e 
monumenteve nen 
mbrojtje te 
perkoheshme. 
Eshte ne listen e 
zonave te vecanta 
te mbrojtura 

Prone Publike PO JO E dhene e pasakte JO Nen mbrojtje te 
shtetit-eshte ne 
listen e 
monumenteve nen 
mbrojtje te 
perkoheshme. 
Eshte ne listen e 
zonave te vecanta 
te mbrojtura 

PO Ne PZHK eshte 
planifikuar plani I 
hartimit te menaxhimit, 
konzervimit dhe 
restaurimit

Monumenti arkeologjik-Ura e Vjeter Verrnice JO JO JO JO Nen mbrojtje te 
shtetit-eshte ne 
listen e 
monumenteve nen 
mbrojtje te 
perkoheshme. 

Prone Publike JO Ky eshte monument 
qe nuk eshte ne PZHK,  
I propozuar per te 
hyre ne listen e 
monumenteve nen 
mbrojtje te 
perkoheshme dhe ne 
PZHK

JO JO JO Nen mbrojtje te 
shtetit-eshte ne 
listen e 
monumenteve nen 
mbrojtje te 
perkoheshme. 

JO Ne PZHK eshte 
planifikuar konzervimi 
dhe restaurimi. 
Propozojme qe ne te 
ardhmen te mirembahet

Monumenti arkeologjik-Kalaja e Vjeter Vushtrri Nr. 858/49 JO PO JO Nen mbrojtje te 
shtetit-eshte ne 
listen e 
monumenteve nen 
mbrojtje te 
perkoheshme. 

Prone Publike PO JO PO JO Nen mbrojtje te 
shtetit-eshte ne 
listen e 
monumenteve nen 
mbrojtje te 
perkoheshme. 

PO Ne PZHK eshte 
planifikuar plani I 
hartimit te menaxhimit, 
mirembajtja dhe 
konsuludimi I pjeseve qe 
I jane shtuar Kalase, 
poashtu eshte parapare 
hartimi I projektit per 
rigjenerimit e zones 
perrreth kalase

Monumenti arkeologjik-Kanal I Vjeter  I Ujerave te zeza Vushtrri

Vendbanimi arkeologjik-Lokalitet arkeologjik Zhilivode

Rezervati arkeologjik x 
Konstruksionet x 
Peizazhi kulturor x

III Trashëgimia natyrore
Vendbanimi/ lokacioni Numri identifikues Sipërfaqja e 

lokacionit (m2)
Sipërfaqja e objekteve (m2) Koordinatat Statusi ligjor Pronari / menaxhuesi Paraqitja në hartë 

(pikë apo poligon)
Komente (gjendja 
ekzistuese dhe 
analiza tjera nga 
PZHK)

Sipërfaqja e 
lokacionit (m2)

Sipërfaqja e 
objekteve (m2)

Koordinatat Statusi ligjor Paraqitja në hartë 
(pikë apo poligon)

Komente rreth kualitetit 
të planifikimeve në 
PZHK

Zona e veçantë e mbrojtur-Siperfaqet e mbjellura me Pisha Bukosh-Vushtrri

Zona e veçantë e mbrojtur-Siperfaqet e mbjellura me Pisha Bjeshket e Sllakovcit

Zona e veçantë e mbrojtur-Malet  "Qyqavica" Qyqavice
Rezervati natyror x
Parku kombëtar x
Zona natyrore e veçantë e mbrojtur x
Parku natyror x
Monumente natyrore Ne PZHK. figuron 

objektivi per mbrojtjen 
me ligj te lisave ne 
Ceceli, Dumnice te  
Lluges, Zhilivode, Druar, 
Shtitarice dhe Galice.

Monumenti natyror-Ujevara ne fshatin Gumnishte Gumnishte
Monumenti natyror-Shpella ne fshatin Gumnishte Gumnishte
Monumenti natyror-Kroni I Vjeter ne fshatin Bruznik Bruznik

Peizazhi i mbrojtur x
Monumenti i arkitekturës së parkut x

TRASHËGIMIA KULTURORE DHE NATYRORE

Ky eshte monument qe 
nuk eshte ne PZHK,  I 
propozuar per te hyre ne 
listen e monumenteve 
nen mbrojtje te 
perkoheshme dhe ne 
PZHK

Keto zona janë  ne PZHK,  
te propozuara per te 
hyre ne  mbrojtje te 
shtetit

Keto monumente nuk 
jane ne PZHK. Keto I 
propozojme te vehen ne  
mbrojtje te shtetit.  

PROFILI KONCEPTI ZHVILLIMOR

Mbetet qe tabela te plotesohet ne te ardhmen me propozimet tjera qe nuk jane ne listen e monumenteve nen mbrojtje te perkoheshme dhe ne PZHK

Mbetet qe tabela te plotesohet ne te ardhmen me monumentet tjera qe figurojne ne dokumentin e Planit Zhvillimor Komunal dhe me ato qe nuk figurojne.

Mbetet qe tabela te plotesohet ne te ardhmen me propozimet tjera qe nuk jane nen mbrojtje te shtetit.

Keto zona janë  ne 
PZHK,  te propozuara 
per te hyre ne  
mbrojtje te shtetit

Keto monumente nuk 
jane ne PZHK. Keto I 
propozojme te vehen 
ne  mbrojtje te shtetit

Monumenti arkitektonik 

KONCEPTI ZHVILLIMORPROFILI

PROFILI KONCEPTI ZHVILLIMOR

Ky eshte monument qe 
nuk eshte ne PZHK,  I 
propozuar per te hyre ne 
listen e monumenteve 
nen mbrojtje te 
perkoheshme dhe ne 
PZHK



Nr. 10 NDOTJA E MJEDISIT DHE FATKEQËSITË NATYRORE

I Ndotja (ajri/ uji/ toka)
Vendbanimi/ et Hapësira e ndotur 

(m2)
Ndotësi Substancat 

ndotëse
Matjet Paraqitja në hartë 

(pikë apo poligon)
Komente (gjendja 
ekzistuese dhe analiza 
tjera nga PZHK)

Planifikimet në PZHK 
(masat)

Paraqitja në hartë 
(pikë apo poligon)

Komente rreth 
kualitetit të 
planifikimeve në 
PZHK

Zhilivode
Bivolak
Prelluzhe
Stanofc I Poshtem

Stanofc I Eperm
Grace
Strovc

Ndotja e ujit në lokacionin x Lumi Silnica Hapesira pergjate 
Lumit Silnice

Ujerat e Zeza, 
mbeturinat e ngurta, 
Kek-u

Ne PZHK. Tek  plani 
I veprimit thuhet: 
"reduktiimi I 
ndotjeve dhe 
pastrimi I 
lumenjeve".

Prelluzhe

Stanofc I Poshtem

Mihaliq

Lummadh

Nadakofc

Ne PZHK jane te 
identifikuara 15 
vendbanime ne 
rrethinat e te cilave 
ka deponi plehrash 
ilegale

JO Mbeturinat e ngurta JO

Degradimi I Pyllit ne 
Malin e Qyqavices

PO JO Nuk ka te dhena per 
degradimin e pyjeve 
ne Malet e Shales

Ndotja nga zhurma në lokacionin x Nuk ka te dhena sa I 
perket ndotjes nga 
zhurma

II Fatkeqësitë natyrore / njerëzore dhe rreziqet
Vendbanimi/ 
lokacioni

Hapësira e 
rrezikuar (m2)

Shkaktari i rrezikut/ 
fatkeqësisë (nëse 
aplikohet)

Paraqitja në hartë 
(pikë apo poligon)

Komente (gjendja 
ekzistuese dhe analiza 
tjera nga PZHK)

Planifikimet në 
PZHK (masat e 
parapara)

Paraqitja në hartë 
(pikë apo poligon)

Komente rreth 
kualitetit të 
planifikimeve në PZHK

Termetet JO JO JO Perveq informates se 
teritori I Komunes eshte 
ne zonen Sizmike prej 7-8 
shkalle te  MCS-se, tjera te 
dhena nuk ka ne PZHK

Erozioni Pellgu I Silnices PO Degradimi I Pyjeve PO Ne PZHK.tek plani I 
veprimit figuron 
aktiviteti per mbrojtje 
nga erozioni.

Stanofc I Poshtem
Prelluzhe
Bivolak
Mihaliq
Pestove
Nadakofc
Stanofc I Eperm
Dumnice e Poshtme

Samadrexhe
Studime e Poshtme

Vushtrri
Lugina e Sllatines

Druar
Reznik
Pantine
Bukosh
Stroc
Druar
Sllatine
Skrome
Sllakovc
Mihaliq
Bivolak
Vesekovc
Gumnishte
Te gjitha viset 
malore

Zjarret e pyjeve në lokacionet x JO JO JO

Ne PZHK.tek plani I 
veprimit figuron 
aktiviteti per mbrojtje 
nga vershimet.

PO PORrëshqitjet e dheut 

Vërshimet ne lokacionet PO Te rreshurat 
atmosferike, te shkriat 
e bores, faktori njeri, 
hedhja e mbeturinave 
te ngurta

PO

JO

Ndotja e ujrave nentokesore JO Ujerat e patrajtuara 
nga Komunat: Lipjan, 
FusheKosove, Kastriot, 
Prishtine, Besiane dhe 
nga Kek-u

Ujerat e Zeza, 
Kemikalet

JO

PROFILI KONCEPTI ZHVILLIMOR

PROFILI KONCEPTI ZHVILLIMOR

Ndotja e ajrit në lokacionin JO KEK-u,Trepqa, 
Gurethyesit ne 
Pasome, Terllabuq, 
Shale dhe Karaqe 

Plumbi, Zingu, 
Bakri, Dioksidi dhe 
Trioksidi I Sulfurit, 
etj.

Ndotja e tokës

Nr. 11 KAPACITETET FINANCIARE 

viti -4 viti-3 viti-2 viti-1 viti 0 viti 1 viti2 viti 0 viti 1 viti 2 viti 3 viti 4 viti 5 viti 6 viti 7

I Buxheti - Shpenzimet
Buxheti total i Komunës
Investimet Kapitale
Subvencionet dhe Transferet
Pagat dhe Mëditjet
Mallrat dhe Shërbimet
Shpenzimet Komunale
Shpenzimet totale

II Buxheti - Të hyrat
Të hyrat vetanake
Të hyrat e planifikuara nga granti i qeverisë
Të hyrat e pa planifikuara nga granti i qeverisë
Të hyrat nga donacionet
Të hyrat totale

Nuk ka te dhena Nuk ka te dhena Nuk ka te dhena

PROFILI KONCEPTI ZHVILLIMOR
Për 4 vitet paraprake nga hartimi i PZHK-së Për 3 vitet e ardhshme nga hartimi i PZHK-së Të planifikuara për 8 vitet e validitetit të PZHK-së 



ANEKS D
Agjenda e punëtorisë dhe lista e pjesëmarrësve 

 

ANEKS D: Agjenda e punëtorisë dhe lista e pjesëmarrësve 
 

 
 
 
 

PUNËTORIA 
Vlerësimi i Planit Zhvillimor Komunal 

në funksion të hartimit të 
 Hartës Zonale të Komunës 

Data: 27-29.06.2018, Vendi: Hotel Molika (Parku Kombëtar i Pelisterit), Maqedoni 
 
 
 

Objektivat e punëotrisë: 
▪ Të bëjë bashkë të gjithë stafin përkatës të Komunës së Vushtrrisë, kompanitë publike rajonale, 

shoqërinë civile dhe MMPH për t'u njohur më mirë me Planin e Integruar të Punës 2018-2020, 
përkatësisht me aktivitetet e menjëhershme dhe në raport me përgjegjësitë e tyre; 

▪ Njoftimi me dallimet përkatësisht ndërlidhjen në mes tës Planit Zhvillimor Komunal (PZHK) dhe 
Hartës të Zonale të Komunës (MZM); 

▪ Dhënia e udhëzimeve për përdorimin e mjeteve të Kornizës për Vlerësimin e Qëndrueshmërisë 
dhe mjeteve për Vlerësimin e PZHK; 

▪ Identifikimi i të dhënave që mungojnë (përmes vlerësimit të PZHK-së aktuale të Vushtrrisë) të 
nevojshme për hartimin e MZM; dhe si / kur do të mbledhen të dhënat që mungojnë; 

▪ Njoftimi me hapat e ardhshëm për periudhën 6-mujore që po vie, si dhe njoftimi me rolet 
përkatëse të të gjithë akterëve relevant. 

Rezultatet: 
➢ Stafi komunal (dhe të tjerët) të familjarizuar me dallimet dhe ndërlidhjen në mes të PZHK, bazës 

së të dhënave për planifikimin hapësinor dhe MZM;  
➢ Stafi komunal, shoqëria civile dhe kompanitë publike regjionale të përgaditura për përdorimin e 

mjeteve të ndryshme të vlerësimit; 
➢ Qëndrueshmëria e dokumenteve të planifikimit e vlerësuar nëpërmjes kornizës së vlerësimit të 

qëndrueshmërisë; 
➢ Janë identifikuar të dhënat që mungojnë (tabela përfundimtare që tregon të dhënat ekzistuese 

dhe ato që mungojnë dhe që janë të nevojshme për hartimin e MZM); 
➢ Janë identifikuar aktivitetet e ardhshme (të menjëhershme) si dhe janë ndarë përgjegjësitë në 

mes të akterëve relevant. 
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DRAFT AGJENDA 
 

Dita 1-27.06.2018  Mbështetësit 
09.00  Nisja nga Ndërtesa e Komunës, Vushtrri  
14.00 Arritja dhe regjistrimi në Hotel Molika, Maqedoni 

 
 

19.30  Fjalim mirëseardhjeje  
Qellimi i punëtorisë 
Tour de Table 

 
UN-Habitat 
 K. e  Vushtrrisë 

20.00   Darka  

Dita 2-28.06.2018   

09.00  Njo�imi me programin e punëtorisë  UN-Habitat 

09.10  Nga Plani Zhvillimor Komunal drejt Hartës Zonale të Komunës  
 Programi për Zhvillim Gjithëprfshirës 
 Planet e Punës (komponentat e mbështetura nga  UN-

Habitat) 
 Plani Zhvillimor Komunal vs. Harta Zonale e Komunës 
 3 aspektet e vlerësimit, mjetet për vlerësim,  ndërlidhja me 

databazën e planifikimit hapësinor dhe hartën zonale të 
komunës 

UN-Habitat,  
K. e Vushtrrisë, 
Ministria e 
Mjedisit dhe 
Planifikimit 
Hapësinor 

09.40 Disku�m i Hapur   
10.00  Kafe pauza  

10.15  I. Metodologjia, grupet punuese dhe koordinatorët  
Korniza për Vlerësimin e Qëndrueshmërisë 

UN-Habitat 
 

10.30 Puna në grupe:  
 G1: Planifikimi Urban dhe i tokës 
 G2: Hapësirat Publike 
 G3: Parcelat dhe Blloqet   
 G4: Të Drejtat Zhvillimore  
 G5: Kodet e Ndër�mit  
 G6: Financat e bazuara në tokë  
 G7: Grafikonet  

 
1. Arbën Rrecaj 
2.  Zana Sokoli 
3. Merita Dalipi 
4. Avni Alidemaj 
5. Sami Stagova 
6. Besnike Kocani 
7. Besnike Kocani 

10.50  Prezan�m: Grafikonet e Vlerësimit të Qëndrueshmërisë  UN-Habitat 

12.00 Dreka  

13.00 II. Metodogjia, grupet punuese dhe koordinatorët  
Vlerësimi i të dhënave të profilit të PZHK-së dhe plotësimi i tabelave 

UN-Habitat 

13.10 Puna në grupe:  
 G1: Struktura e PZHK-së+Infrastruktura Teknike/sipërfaqet 
 G2: Vendbanimet+ Infrastrukutra e banimit 
 G3: Demografia + Infr. Ekonomike/Ndërmarrj.+Buxhe� 
 G4: Infrastruktura Publike/Sociale 
 G5: Infrastruktura dhe Shërbimet Teknike 
 G6: Infrastruktura e Transpor�t Publik 
 G7: Trashëgimia Kulturore dhe Natyrore + Mjedisi 

1. Fortuna 
Spahiu+AA 

2. MD  
3. EgzonHaradinaj+ 

BK 
4. Ahmet Shuku+SS 
5.  Shenaj 

Llapashtica+VP 
6. ZS  
7. Shukrane 

Begu+ARr 
14.30 Kafe pauza  
14.45 Puna në grupe: vazhdim 

Vlerësimi i të dhënave të profilit të PZHK-së dhe plotësimi i tabelave 
 
 

15.50 –16.00 Përmbyllja e ditës UN-Habitat  
K. e  Vushtrrisë 
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20.00  Darka  
 

Dita 3 - 29.06.2018  
09.00  Përmbledhje nga dita paraprake  
09.10 III. Metodologjia për vlerësimin e zhvillimit të planifikuar në PZHK  

Ri-konfirmimi i grupeve punuese dhe shpërndarja e materialeve 
(hartat). 

UN-Habitat 

09.30 Puna në grupe:  
 G1: Struktura e PZHK+Infrastruktura Teknike/sipërfaqet 
 G2: Vendbanimet+ Infrastrukutra e banimit 
 G3: Demografia + Infr. Ekonomike/Ndërmarrj.+Bugje� 
 G4: Infrastruktura Publike/Sociale 
 G5: Infrastruktura dhe Shërbimet Teknike 
 G6: Infrastruktura e Transpor�t Publik 
 G7: Trashëgimia Kulturore dhe Natyrore + Mjedisi 

1. Fortuna 
Spahiu+AA 
2. MD  
3.Egzon 
Haradinaj+BK 
4. Ahmet Shuku+SS 
5. Shenaj 
Llapashtica+VP 
6. ZS  
7. Shukrane 
Begu+ARr 

10.30 Kafe pauza  
10.45 Puna në grupe: vazhdimi 

Vlerësimi i zhvillimit të planifikuar të PZHK 
 
 

12.00  Dreka  
13.00 
 

Puna në grupe: vazhdimi 
Vlerësimi i zhvillimit të planifikuar të PZHK 

 
 

15.00 Prezen�mi i të gjeturave:    
  Grupet 1-7: Vlerësimi i të dhënave të PZHK  

 Grupet 1-7: Vlerësimi i zhvillimit të planifikuar të PZHK 
 Dorëzimi i tableave të plotësuara tek Koordinatori i UN-

Habita�t  

Të gjithë 
mbështetësit (stafi 
komunal) 
UN-Habitat 
(BK/SS) 

15.30 Disku�m mbi hapat e ardhshëm: 
 Mbledhja e të dhënave që mungojnë (kush, si, kur) 
 Migrimi i të dhënave në databazën e planifikimit hapësinor 

(kush, si, kur) 

UN-Habitat 
 
 

15.50 –16.00 Konkluzionet e punëtorisë  UN-Habitat,  
K. of Vushtrri 

17.00 –  Nisja për Vushtrri 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programi për Zhvillim Gjithëpërfshirës 

Punëtoria për Vlerësimin e PZHK-së të Komunës së Vushtrrisë 

Lista e pjesëmarrësve, 27-29.06.2018 

# Nr. Emri Institucioni Pozita Tel. E-mail 
 1 Berat Sadiku Drejtoria e Urbanizmit  Drejtor 045 941 555 berat.sadiku@rks-gov.net 

beratsadiku@gmail.com 
 2 Sabile Klinaku Drejtoria e Urbanizmit Zyrtar ligjor 044 630 744 sabile.klinaku@rks-gov.net 
 3 Fortuna Krasniqi Drejtoria e Urbanizmit Zyrtare për leje ndërtimore 044 462 266 fortunakrasniqi@gmail.com 
 4 Shkelzen Xhaferi Kabineti i Kryetarit Zyrtar 044 104 519 shkelzen.xhaferi@rks-gov.net 
 5 Egzon Haradinaj Drejtoria e Urbanizmit Zyrtar 044 899 128 egzon.haradinaj@rks-gov.net 
 6 Remzije Zekolli Sektori për të drejta të 

njeriut 
Koordinator 045 499 161 remzijezekolli@hotmail.com 

 7 Fitore Hyseni Drejtoria për Shëndetësi 

dhe Mirëqenie Sociale 
Zyrtar ligjor 049 695 124 fitore-hyseni@hotmail.com 

 8 Adnan Lahu Drejtoria për Gjeodezi, 

Kadastër dhe Pronë 
Drejtor 044 566 407 adnan.lahu@rks-gov.net 

 9 Ajet Gerxhaliu Drejtoria për Gjeodezi, 

Kadastër dhe Pronë 
Zyrtar për gjeodezi 044 129 624 ajetsgerxhaliu@hotmail.com 

 10 Shenaj 

Llapashtica 
Drejtoria për Gjeodezi, 

Kadastër dhe Pronë 
Zyrtar 045 877 735 shenajllapashtica@gmail.com 

 11 Islam Latifi Shërbime Publike Shef i sektorit të trafikut 044 213 287 islam_latifi@hotmail.com 
 12 Shukrane Begu Muzeu Menaxhere 044 361 172 shukranebegu@gmail.com 

 13 Agim Miftari Drejtoria e Arsimit Zyrtar 044 147 082 agim_miftari.1@hotmail.com 

 14 Ramiz Maliqi Drejtoria e Inspektoratit Inspektor i ndërtimit 044 406 960 ramiz.maliqi@hotmail.com 

56 PZHK raport vlerësimi



 

 

Programi për Zhvillim Gjithëpërfshirës 

Punëtoria për Vlerësimin e PZHK-së të Komunës së Vushtrrisë 

Lista e pjesëmarrësve, 27-29.06.2018 

# Nr. Emri Institucioni Pozita Tel. E-mail 
 1 Berat Sadiku Drejtoria e Urbanizmit  Drejtor 045 941 555 berat.sadiku@rks-gov.net 

beratsadiku@gmail.com 
 2 Sabile Klinaku Drejtoria e Urbanizmit Zyrtar ligjor 044 630 744 sabile.klinaku@rks-gov.net 
 3 Fortuna Krasniqi Drejtoria e Urbanizmit Zyrtare për leje ndërtimore 044 462 266 fortunakrasniqi@gmail.com 
 4 Shkelzen Xhaferi Kabineti i Kryetarit Zyrtar 044 104 519 shkelzen.xhaferi@rks-gov.net 
 5 Egzon Haradinaj Drejtoria e Urbanizmit Zyrtar 044 899 128 egzon.haradinaj@rks-gov.net 
 6 Remzije Zekolli Sektori për të drejta të 

njeriut 
Koordinator 045 499 161 remzijezekolli@hotmail.com 

 7 Fitore Hyseni Drejtoria për Shëndetësi 

dhe Mirëqenie Sociale 
Zyrtar ligjor 049 695 124 fitore-hyseni@hotmail.com 

 8 Adnan Lahu Drejtoria për Gjeodezi, 

Kadastër dhe Pronë 
Drejtor 044 566 407 adnan.lahu@rks-gov.net 

 9 Ajet Gerxhaliu Drejtoria për Gjeodezi, 

Kadastër dhe Pronë 
Zyrtar për gjeodezi 044 129 624 ajetsgerxhaliu@hotmail.com 

 10 Shenaj 

Llapashtica 
Drejtoria për Gjeodezi, 

Kadastër dhe Pronë 
Zyrtar 045 877 735 shenajllapashtica@gmail.com 

 11 Islam Latifi Shërbime Publike Shef i sektorit të trafikut 044 213 287 islam_latifi@hotmail.com 
 12 Shukrane Begu Muzeu Menaxhere 044 361 172 shukranebegu@gmail.com 

 13 Agim Miftari Drejtoria e Arsimit Zyrtar 044 147 082 agim_miftari.1@hotmail.com 

 14 Ramiz Maliqi Drejtoria e Inspektoratit Inspektor i ndërtimit 044 406 960 ramiz.maliqi@hotmail.com 
 

 

 15 Ragbete 

Krasniqi 

Drejtoria për Bujqësi 

dhe Biznes 

Zyrtar për regjistrim të 

bizneseve 

044 529 873 ragbete.krasniqi@rks-gov.net 

 16 Rabije Zahiti Drejtoria për Bujqësi 

dhe Biznes 

Shef i sektorit të bujqësisë 044 619 215 rabije.zahiti@rks-gov.net 

 17 Merita Rama 

Mulaku 

Buxhet dhe Financa Zyrtar për financa 044 293 677 merita576@hotmail.com 

 18 Mustafa Xhoni Drejtoria për Mbrojtje 

dhe Shpëtim  

Zyrtar për informacion 044 628 710 mustafaxhoni@gmail.com 

 19 Shqipe Gashi Drejtoria e Shërbimeve 

Publike 

Zyrtar 044 156 413 shqipe.n.gashi@rks-gov.net 

 20 Afrim Namani Drejtoria për Arsim Drejtor 044 308 852 afrim.namani@rks-gov.net 

 21 Tahir Krasniqi KRM Zyrtar 044 283 808 tahirkrasniqii@hotmail.com 

 22 Vjollca Puka MMPH/Planifikim Zyrtare për bashkpunim 

ndër- komunal 

044 305 181 vjollca.puka@rks-gov.net 

 23 Merita Dalipi MMPH/Banim Zyrtare për banim social 044 644 313 merita.dalipi@rks-gov.net 

 24 Arben Rrecaj IPH Shef i sektorit të hulumtimit 

dhe vlerësimit 

044 142 019 arben.rrecaj@rks-gov.net 

 25 Leutrim Latifi Keshilli Rinor i 

Vushtrrise 

Koordinator 049 667 098 latifi.leutrim1@hotmail.com 

 26 Shemsi Rrahimi Komuniteti Islam Kryesues i Komunitetit 

Islam Vushtrri 

044 124 273 sh.rrahimi@hotmail.com 

 27 Sami Stagova UN-Habitat Këshilltar për Planifikim 

Hapësinor dhe Urban 

044 690 242 sami.stagova@unhabitat-

kosovo.org  
 

 

 28 Besnike Kocani UN-Habitat Këshilltar për Planifikim 

Hapësinor dhe Urban 

044 198 563 besnike.kocani@unhabitat-

kosovo.org 

 29 Adem Llabjani UN-Habitat Zyrtar i logjistikës 044 260 573 adem.llabjani@unhabitat-

kosovo.org 

 30 Zana Sokoli UN-Habitat Këshilltar për Planifikim 

Hapësinor dhe Urban 

044 664 808 zana.sokoli@unhabitat-

kosovo.org 

 31 Avni Alidemaj UN-Habitat Këshilltar për qasje me 

qytetarë 

049 278 152 avni.alidemaj@unhabitat-

kosovo.org 

 32 Hasan Krasniqi Kompani private Vozitës 044 134 349 haskras@gmail.com 
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