1

+

2

3

MUNICIP
PLANI

ZHVILLIMOR
KOMUNAL I
SKENDERAJT
RAPORTI I
VLERËSIMIT
Mars 2020

4

Komuna e Skenderajt
Rr. “28 Nëntori” - 41000 Skenderaj
https://kk.rks-gov.net/skenderaj/
Programi i Kombeve të Bashkuara për Vendbanimet Njerëzore (UN-Habitat)
Ndërtesa e Ministrive Rilindja, Kati 10, 10000 Prishtina, Kosovë
www.unhabitat.org
www.unhabitat-kosovo.org

Të gjitha të drejtat e rezervuara © 2020

5

NJOFTIM
Ky raport është rezultat i mbështetjes për Komunën e
Skenderajt. Sidoqoftë, pikëpamjet e shprehura në të nuk
pasqyrojnë domosdoshmërisht ato të Programit të Kombeve të
Bashkuara për Vendbanimet Njerëzore, Kombet e Bashkuara,
shtetet e tij anëtare ose Programin për Zhvillim Gjithëpërfshirës.

FALËNDERIME
Fotografitë, hartat dhe diagramet mund të riprodhohen nëse
printohet edhe burimi.

AUTORE E RAPORTIT:
Katarina Palushaj

REDAKTIMI:
Gwendoline Mennetrier

FACILITOR/SHQYRTUES I RAPORTIT:
Sami Stagova

FACILITORE:
Besnike Kocani

MBËSHTETËS:
MMPH: Arbën Rrecaj, Vjollca Puka, Merita Dalipi
UN-Habitat: Modest Gashi, Avni Alidemaj, Adem Llabjani (logjistik)

6

TABELA E PËRMABJTJES

PËRMBAJTJA
LISTA E AKRONIMEVE DHE SHKURTESAVE

7

LISTA E HARTAVE

7

LISTA E SKEMAVE

7

LISTA E TABELAVE

8

LISTA E DIAGRAMEVE

9

KAPITULLI NJË – Hyrje

10

Hyrje

10

Bashkëpunimi ndërmjet Komunës së Skenderajt dhe UN-Habitat-it

12

Korniza Ligjore

13

Nga Plani Zhvillimor Komunal në Hartën Zonale të Komunës

13

KAPITULLI DY – Synimi dhe metodologjitë

14

Synimi dhe metodologjitë

14

Metodologjitë e vlerësimit

14

KAPITULLI TRE – Përmbledhje e puntorisë

17

Përmbledhje e Puntorisë

17

KAPITULLI KATËR – Rezultatet

19

Sesioni i parë: Korniza e Vlerësimit të Qëndrueshmërisë

19

Sesioni i dytë: Vlerësimi i PZHK-së bazuar në kërkesat ligjore (të dhënat e nevojshme për HZK)

26

KAPITULLI PESË – Përfundimet dhe rekomandimet

36

Të gjeturat

36

Përfundimet dhe rekomandimet

40

SHTOJCA A

- Mjetet e vlerësimit për Kornizën e Vlerësimit të Qëndrueshmërisë

42

SHTOJCA B

- Raporti i Vlerësimit për të dhënat komunale

50

SHTOJCA C

- Agjenda dhe Lista e Pjesëmarrësve të Puntorisë së Vlerësimit të PZHK-së

62

7

LISTA E AKRONIMEVE DHE SHKURTESAVE
SIDA Agjensia Suedeze e Bashkëpunimit për Zhvillim
UN-Habitat Programi i Kombeve të Bashkuara për Vendbanimet Njerëzore
PZHK Plani Zhvillimor Komunal
HZK Harta Zonale e Komunës
HZK Harta Zonale e Kosovës
PHK Plani Hapësinor i Kosovës
MMPH Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
MAPL Ministria e Administrimit te Pushtetit Lokal
KSK Komuna e Skenderajt
BiD Bordi i Drejtorëve
DPH Divizioni i Planifikimit Hapësinor
UA Udhëzimi Administrativ
MB Memorandum Bashkëpunimi
KRU Kompania Regjionale e Ujësjellësit

LISTA E HARTAVE

Harta 1. Konteksti Rajonal dhe Nacional i Skenderajt
LISTA E SKEMAVE

Skema 1. Komponentët e proceseve hapësinore në Komunën e Skenderajt
Skema 2. Palët pjesëmarrëse në vlerësim të PZHK-së

8

LISTA E TABELAVE
Tabela 1. Paraqitja skematike e përmbajtjes së tabelës për Kornizën për Vlerësimin
e Qendrueshmërisë
Tabela 2. Paraqitja skematike e përmbajtjes së tabelës me të dhëna komunale
Tabela 3. Rezultatet nga Grafikët për Planifikimin Urban dhe të Tokës
Tabela 4. Rezultatet nga Grafikët për Hapësirën Publike
Tabela 5. Rezultatet nga Grafikët për Parcelat dhe Blloqet
Tabela 6. Rezultatet nga Grafikët për të Drejtat e Zhvillimore
Tabela 7. Rezultatet nga Grafikët për Kodet e Ndërtimin
Tabela 8. Rezultatet nga Grafikët për Financat e Bazuar në Tokë
Tabela 9. Rezultatet nga disponueshmëria e të dhënave për Strukturën e PZHK-së
dhe Infrastrukturën Ekonomike
Tabela 10. Rezultatet nga disponueshmëria e të dhënave për Vendbanimet dhe
Infrastrukturën e Banimit
Tabela 11. Rezultatet nga disponueshmëria e të dhënave për Demografinë,
Infrastrukturën Ekonomike dhe Buxhetin
Tabela 12. Rezultatet nga disponueshmëria e të dhënave për Infrastrukturën dhe
Shërbimet Sociale/Publike
Tabela 13. Rezultatet nga disponueshmëria e të dhënave për Infrastrukturën
Teknike
Tabela 14. Rezultatet nga disponueshmëria e të dhënave për Infrastrukturën dhe
Shërbimet e Transportit Publik
Tabela 15. Rezultatet nga disponueshmëria e të dhënave për Trashëgimi
Kulturore/Natyrore dhe Mjedis

9

LISTA E DIAGRAMEVE
Diagrami 1. Vlerësimi për Planifikimin Urban dhe Tokës
Diagrami 2. Vlerësimi për Hapësirën Publike
Diagrami 3. Vlerësimi për Parcelat dhe Blloqet
Diagrami 4. Vlerësimi për të Drejtat e Zhvillimore
Diagrami 5. Vlerësimi për Kodet e Ndërtimit
Diagrami 6. Vlerësimi për Financat e bazuara në Tokë
Diagrami 7. Disponueshmëria e të dhënave për Strukturën e PZHK-së
Diagrami 8. Disponueshmëria e të dhënave për Infrastrukturën
Ekonomike/Sipërfaqet e PZHK-së
Diagrami 9. Disponueshmëria e të dhënave për Vendbanimet
Diagrami 10. Disponueshmëria e të dhënave për Infrastrukturën e Banimit
Diagrami 11. Disponueshmëria e të dhënave për Demografinë
Diagrami 12. Disponueshmëria e të dhënave për Infrastrukturën Ekonomike
Diagrami 13. Disponueshmëria e të dhënave për Buxhet
Diagrami 14. Disponueshmëria e të dhënave për Infrastrukturën dhe Shërbimet
Sociale/Publike
Diagrami 15. Disponueshmëria e të dhënave për Infrastrukturën Teknike
Diagrami 16. Disponueshmëria e të dhënave për Infrastrukturën dhe Shërbimet e
Transportit Publik
Diagrami 17. Disponueshmëria e të dhënave për Trashëgimisë Kulturore dhe
Natyrore
Diagrami 18. Disponueshmëria e të dhënave për Mjedis
Diagrami 19. Vlerësimi sipas treguesit
Diagrami 20. Vlerësimi i përgjithshëm
Diagrami 21. Krahasimi i disponueshmërisë së të dhënave të PZHK për të gjitha
fushat tematike

10

HYRJE

KAPITULLI
NJË
HYRJE

Komuna e Skenderajt gjendet në veri-qendër të Kosovës, e
shtrirë në qendër të zonës së Drenicës. Komuna kufizohet
nga Komunat e Mitrovicës Jugore dhe Zubin Potokut në veri,
Vushtrrinë në lindje, Gllogocin në jug-lindje, Malishevën në
jug, Klinën në jug-perëndim dhe Istogun në perëndim.
Sipërfaqja komunale prej 374 km2, ka mbi 40% të tokës së
punueshme. Territori i Skenderajt ka një konfigurim
kodrinoro-malor me një lartësi mesatare 500-700m, ndërsa
maja më e lartë është Qyqavica me 1,117 m.
Përveç zonës urbane, komuna ka 48 fshatra. Sipas
Regjistrimit të Popullsisë dhe Banimit të Kosovës në 2011,
popullsia e përgjithshme është 50,858 me përbërje etnike të
shqiptarëve të Kosovës (99.5%), serbët e Kosovës (0.4%)
dhe të tjerët (0.08%).
Bazuar në burimet historike, Skenderaji është një zonë e cila
daton që nga kohërat e lashta ilire, sidomos me Runikun si
një lokalitet i hershëm neolitik, Syriganën me kështjellën
mesjetare antike, dhe Tushila me monumentin mesjetar të
quajtur - "Gjytet ". “Kompleksi Memorial Adem Jashari” i në
Prekaz të Poshtëm është një trashëgimi kulturore e kohëve
të fundit dhe shumë e rëndësishme që përfaqëson luftën
dhe sakrificën e kosovarëve për liri.
Ekonomia lokale përbëhet nga ndërmarrje të vogla, dyqane
të drejtuara nga familjet dhe restorante, ndërsa dy
ndërmarrje të privatizuara, fabrika për prodhimin e materialit
ndërtimor dhe një mulli mielli punësojnë disa qindra njerëz.
Ka afërsisht 3,000 biznese të vogla të regjistruara që
veprojnë në gjithë komunën.
Sektori tjetër i madh i punësimit në komunë është shërbimi
civil i komunës, megjithëse bujqësia është një nga pjesët më
të rëndësishme të ekonomisë së Skenderaj. Rreth 21.149 ha
tokë ose 57% e territorit të Skenderaj është tokë bujqësore.
Vlen të përmendet se prodhimi bujqësor mbetet tradicional
kryesisht drithëra me rreth 78% të zonës.1
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Plani Strategjik i Skenderajt
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1.1. Bashkëpunimi ndërmjet Komunës së Skenderajt dhe UN-Habitat-it

Programi për Zhvillim Gjithëpërfshirës synon të sigurojë një paketë mbështetëse
strategjike për të ndërtuar kapacitetet e planifikimit dhe menaxhimit komunal,
forcimin e kontratave dhe kohezionit social, dhe forcimin e koordinimit brenda një
kornize të bashkëpunimit ndër-komunal dhe qeverisjes në shumë-nivele me qëllim të
nxitjes së zhvillimit gjithëpërfshirës dhe qeverisjes së mirë në veri të Kosovës. Ky
projekt është zhvilluar me kërkesë të Qeverisë së Kosovës dhe është financuar nga
Agjensia Suedeze e Bashkëpunimit për Zhvillim (SIDA). Programi zbatohet
bashkërisht nga UN-Habitat, PAX dhe CBM në bashkëpunim me MMPH, MAPL, si
dhe autoritetet lokale të interesuara në shtatë komunat veriore të Kosovës. Një nga
shtatë autoritetet lokale është Komuna e Skenderajt.
Vlerësimi i Planit të Zhvillimit Komunal (PZHK) të Skenderajt, pasuar nga
komponentët për përmisimin e Bazës së të Dhënave të Planifikimit Hapësinor
Komunal dhe hartimit të Hartës Zonale të Komunës, është i përshtatur brenda
kompontentëve mbështetës të Programit për Zhvillimim Gjithëpërfshirës përmes
Memorandumit të Mirëkuptimit (MM) ndërmjet Komunës së Skenderajt dhe UNHabitat/PAX/CBM. [2]
Vlerësimi i PZHK-së u vendos si një hap thelbësor që do të zbatohej përpara
zhvillimit të Hartës Zonale të Komunës (HZK) si komponentin kryesor të
bashkëpunimit, me qëllim që fillimisht të adresohen çështjet e ndërlidhura siç janë
disponueshmëria e të dhënave për PZHK dhe qëndrueshmëria e proceseve të
planifikimit hapësinor në Komunën e Skenderajt.

Vlerësimi i Planit
Zhvillimor
Komunal

Baza e të
Dhënave të
Planifikimit
Hapësinor
Komunal

Harta Zonale e
Komunës

Skema 1. Komponentët e proceseve hapësinore në Komunën e Skenderajt

2

PZHK Skenderaj (2017-2025)
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1.1.

Korniza Ligjore

Vlerësimi i PZHK-së së Skenderajt bazohet në disa kërkesa ligjore që mbështesin
proceset përkatëse të planifikimit hapësinor. Për të filluar, korniza e planifikimit
hapësinor në Kosovë përcaktohet nga:
(1) Ligji për Planifikimin Hapësinor Nr.04/L-174 i miratuar në 2013, dhe rregulloret e
tij nënligjore si më poshtë:
(a) Udhëzimi Administrativ Nr.11/2015/MMPH për seksionet dhe kërkesat
themelore për hartimin, zbatimin dhe monitorimin e PZHK-së,
(b) Udhëzimi Administrativ Nr.24/2015/MMPH për elementet themelore dhe
kërkesat për hartimin, zbatimin dhe monitorimin e HZK-së, dhe
(c) UA Nr.08/2017/MMPH mbi normat teknike të planifikimit hapësinor.
PZHK e Skenderajt u miratua bazuar në nenin 5 paragrafi 1 (1.2) të Ligjit për
Planifikimin Hapësinor Nr.04/L-174. Duke ndjekur këtë kornizë ligjore, autoriteteve
lokale të planifikimit të nivelit duhet të vazhdojnë hartimin e HZK-së.

1.2. Nga Plani Zhvillimor Komunal në Harta e Zonale e Komunës
Plani Zhvillimor Komunal (PZHK) i Skenderajt 2017 - 2025 është një dokument
planifikimi hapësinor shumë sektorial që ka përcaktuar qëllimet afatgjata të zhvillimit
ekonomik, shoqëror dhe mjedisor brenda një konteksti hapësinor përkatës.
Dokumenti është miratuar në vitin 2017.
Si vijim, Harta e Zonale e Komunës (HZK) si një dokument multisektorial që përdor
grafikët, fotografitë, hartat dhe tekstin për të përcaktuar në detaje kushtet e zhvillimit
hapësinor, infrastrukturën e përgjithshme dhe planet e veprimit që bazohen në
parashikime të justifikueshme për investime publike dhe private për të gjithë territorin
komunal për një periudhë kohore prej 8 vjetësh. Si PZHK ashtu dhe HZK do të duhet
të jenë në përputhje të plotë me Planin Hapësinor të Kosovës dhe Hartën Zonale të
Kosovës.
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2.1. Synimi

Qëllimi i vlerësimit është të mbështesë Komunën e
Skenderajt në vlerësimin e rëndësisë dhe mjaftueshmërisë
së të dhënave të Planit të Zhvillimit Komunal (PZHK) në
lidhje me hartimin e Hartës Zonale të Komunës (HZK); si
dhe ta familjarizoj stafin komunal me mjetet e vlerësimit të
PZHK-së të përdorura për të realizuar këtë proces. Duke
pasur të gjitha palët e interesuara së bashku (stafi komunal,
ndërmarrjet regjionale, shoqërinë civile, kompaninë
këshilluese, MMPH dhe UN-Habitat) do të shfrytëzohej
gjithashtu në një përpjekje për të vlerësuar, për herë të parë
në Kosovë, qëndrueshmërinë e proceseve të planifikimit në
Komunë. Gjetjet e vlerësimit pritet të hedhin dritë përmisimin
e bazës së të dhënave të planifikimit hapësinor dhe
përfundimisht zhvillimin e Hartës Zonale të Komunës.

2.2. Metodologjitë e vlerësimit
Dy metodologjitë e përdorura për të vlerësuar PZHK-në e
Skenderajt janë:
-Korniza e Vlerësimit të Qëndrueshmërisë;3
-Vlerësimi i PZHK-së bazuar në kërkesat ligjore (të dhëna të
nevojshme për HZK)4
Nënpunës
it e
Komunës

MMPH

Kompania e
angazhuar

Shoqëria
Civile

UN-Habitat

Skema 2. Palët pjesëmarrëse të vlerësimit të PZHK-së

3

4

Mjetet e vlerësimit të hollësishëme janë bashkangjitur në Shtojcën A
Mjetet e vlerësimit të hollësishëme janë bashkangjitur në Shtojcën B

KAPITULLI I
DYTË
SYNIMI DHE
METODOLOGJITË
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2.2.1. Korniza e Vlerësimit të Qëndrueshmërisë
Metoda e parë e vlerësimit është Korniza e Vlerësimit të Qëndrueshmërisë (fillimisht
Korniza e Vlerësimit të Ligjit të Planifikimit) e zhvilluar nga Njësia e Legjislacionit
Urban të UN-Habitat. Si një mjet i shpejtë i vetëvlerësimit i përdorur për të
identifikuar pikat e forta dhe të dobëta të proceseve të planifikimit hapësinor bazuar
në ligje dhe rregullore përkatëse të zbatueshme në një qytet. Mjeti mbështetet në dy
tregues kryesorë: (1) efektiviteti funksional legjislativ dhe (2) aspektet teknike për
secilën fushë, të nxitur nga nën-indikatorët me pesë skenarë të ndryshëm nga më të
këqijat (0) deri më të mirët (4). Rezultatet totale të bashkuara sigurojnë një vlerësim
të përgjithshëm dhe krahasues të qëndrueshëm me anë të Grafikëve duke siguruar
kështu rezultate të vlefshme mbi qëndrueshmërinë/përfshirjen dhe kohezionin social;
qëndrueshmëri/rritje ekonomike; qëndrueshmëria/mbrojtja dhe zhvillimin e mjedisit;
dhe qeverisje/zhvillim gjithëpërfshirës dhe të mirë. [5] Fushat kryesore tematike janë:
1. Planifikim Urban dhe i Tokës
2. Hapësira Publike
3. Parcelat dhe Blloqet
4. Të Drejtat e Zhvillimore
5. Kodet e Ndërtimit
6. Financat e Bazuar në Tokë
Skema më poshtë është një ilustrim i të dhënave të kërkuara komunale të PZHK-së.
(sipas rendit tabelor) për këtë metodologji, bazuar në tabelat përkatëse të vlerësimit.
Fusha tematike
Treguesit

Nën-Treguesit

Renditja 0 deri 4 Pikët

Efektiviteti legjislativ 1 deri 5
funksional
Aspekte teknike

1 deri 5

Tabela 1. Paraqitja skematike e përmbajtjes së tabelës për Kornizën e Vlerësimit të Qëndrueshmërisë

5

Korniza Ligjore për Vlerësim të Planifikimit (UN-Habitat)

16

1.2.2. Vlerësimi i PZHK-së i bazuar në kërkesat ligjore (të dhëna të nevojshme
për HZK)
Metoda e dytë e vlerësimit është përdorur për të vlerësuar pajtueshmërinë e PZHKsë me kornizën ligjore të planifikimit hapësinor, përfshirë të dhënat e PZHK-së, mbi
të cilat është bërë analiza dhe planifikimi i nevojshëm. Për të zbatuar këtë metodë, u
rishikua korniza ligjore e planifikimit hapësinor nga e cila u përpilua një listë e të
gjitha të dhënave të nevojshme për hartimin e HZK-së.
Lista ishte referenca kryesore mbi të cilën u hartuan këto mjete vlerësimi. Rezultatet
kryesore të kësaj metodologjie janë fituar përmes vëzhgimit të ngushtë të:
- Strukturës/përmbajtjes së PZHK-së (pjesa tekstuale dhe hartografike) për të përmbushur kërkesat ligjore
- Të dhënat komunale (tabelat) - për të analizuar situatën aktuale
komunale
Vlerësimi i të dhënave, sipas përmbajtjes së tabelës, bëhet në dy seanca: (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)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Struktura e PZHK-së + Infrastruktura Ekonomike/Sipërfaqet
Vendbanimet + Infrastruktura e Banimit
Demografia + Infrastruktura Ekonomike/Ndërmarrjet + Buxheti
Infrastruktura dhe Shërbimet Sociale/Publike
Infrastruktura dhe Shërbimet Teknike
Infrastruktura e Transportit Publik
Trashëgimia Kulturore dhe Natyrore + Mjedisi

Skema më poshtë është një ilustrim i të dhënave komunale të nevojshme të PZHKsë (në mënyrë tabelare) për këtë metodologji:
Fusha tematike
Indikatorët

Profili

Koncepti i Zhvillimit

Sektorët tematik

Disponueshmëria e të
dhënave të profilit në
PZHK

Disponueshmëria e të
dhënave për konceptin e
zhvillimit në PZHK

Tabela 2. Paraqitja skematike e përmbajtjes së tabelës për të dhënat komunale
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3.1. Përmbledhje e punëtorisë
Më 25 – 27 Qershor, 2018, në Manastir, Maqedoni Veriore,
u mbajt punëtoria për vlerësimin e Planit Zhvillimor Komunal
(PZHK) të Skenderajt. Punëtoria u organizua bashkërisht
nga Komuna e Skenderajt (KSK) dhe Programi për Zhvillim
Gjithëpërfshirës me pjesëmarrjen e Ministrisë së Mjedisit
dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH), shoqërisë civile dhe
kompanisë këshilluese të punësuar nga Komuna e
Skenderajt.
Pas përshëndetjes mirëseardhëse dhe shpjegimit të qëllimit
të puntorisë së vlerësimit të PZHK-së, fjalimet hapëse të
përfaqësuesve të KSK-së, MMPH-së dhe Programit u
mbajtën për të pranishmët duke theksuar rëndësinë e
planifikimit hapësinor për Komunën, mbështetje që do të
ofrohet nga palët e interesuara dhe përfshirja e tyre e
drejtpërdrejtë në aktivitetet e Planit të Integruar të Punës
2018-2020 të përgatitur më parë prej tyre dhe të miratuar
nga Bordi i Drejtorëve i Komunës. Komentet hapëse u bënë
nga përfaqësuesi i Divizionit të Planifikimit Hapësinor
(MMPH) i cili shpjegoi legjislacionin e planifikimit hapësinor
duke sjellë përpara vlerësimin e PZHK-së, si një hap
thelbësor drejt hartimit të HZK. Lehtësuesit e UN-Habitat
paraqitën për pjesëmarrësit qëllimin dhe komponentët
kryesorë/projektet e Programit për Zhvillimi Gjithëpërfshirës
që do të zhvillohen me Komunën e Skenderaj, miratimin e
Planit të Integruar të Punës 2018-2020 dhe rrugëtimin nga
PZHK në HZK. Për më tepër, pjesëmarrësit u njohën
detajisht me mjetet e vlerësimit të PZHK-së për të dy
metodologjitë
e
lartpërmendura.
Përveç
këtyre
prezantimeve, punëtoria përfshinte sesione diskutimesh
plenare, punë në grup dhe prezantim të rezultateve të
punës. Rezultatet e nxjerra janë paraqitur në kapitullin më
poshtë. Si rrugëdalje, për shkak të mungesës së
disponueshmërisë së të dhënave për qëllimin e hartimit të
HZK-së, e cila u nxorr nga rezultatet fillestare të punëtorisë,
Komuna e Skenderaj dhe Programi shprehen angazhimin e
tyre për të organizuar mbledhjen/dixhitalizimin e të dhënave,
me qëllim të përmisimit të bazës së të dhënave të
planifikimit hapësinor. Të dy palët kërkuan gjithashtu një
qasje pro-aktive të organeve të Qeverisë Qendrore,
kompanive të ofruesve të shërbimeve, etj.; për një proces të
qetë të transferimit të të dhënave.

KAPITULLI
TRE
PËRMBLEDHJE E
PUNËTORISË
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4.1. Sesioni i parë – Korniza e Vlerësimit të
Qëndrueshmërisë
Pjesëmarrësit u ndanë në 6 grupe për të kryer detyrën
përmes diskutimeve në grup dhe prezantimeve interaktive të
rezultateve. Detyrat u ndanë në dy sesione. Së pari, grupet
duhet të hartonin një definicion për secilën fushë tematike
përkatëse, dhe pastaj pikat e forta, dobësitë dhe aktivitetet e
nevojshme u identifikuan (sipas kërkesave të komunës). Më
në fund, secili grup duhej të shënonte treguesit për secilën
fushë tematike në një skenar nga më i keqi (0) deri më i miri
(4), i cili tregon nivelin e arritjeve të qëndrueshme. Gjetjet u
prezantuan në fund të sesionit. Rezultatet e paraqitura në
këtë pjesë janë gjetjet për secilin grup në rendin e tyre
përkatës.

KAPITULLI
KATËR
REZULTATET
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Grupi 1:

Planifikimi Urban dhe i Tokës

PËRKUFIZIM
Planifikimi Urban dhe i Tokës - Planifikimi shumë-sektorial i zonës urbane dhe
rurale
DOBËSITË
Planifikimi urban nuk është një përparësi e lartë për qeverinë
Shumica e ndërtimeve kryhen pa leje
Zbatimi joadekuat i planeve
Mungesa e stafit
PËRPARËSITË
Miratimi i PZHK-së
Vetëdijësim i shtuar i qytetarëve për proceset e planifikimit
Vendosja e legjislacionit të planifikimit
AKTIVITETET
Rritja e numrit të planifikuesve urban
Zhvillimi profesional i zyrtarëve komunalë të lidhur me fushën
Rritja e nivelit të gjithëpërfshirjes
Themelimi i departamentit të inspektoratit
Parandalimi i degradimit të tokës gjatë procesit të hartimit të HZK

Zona e planifikimit

Treguesi

Nën Pikët (nga 20)

Planifikimi Urban dhe i
Tokës

Efektiviteti funksional

18

Aspektet teknike

18

Rezultati i përgjithshëm
(nga 40)

36

Tabela 3. Rezultatet nga Grafikët për Planifikim Urban dhe të Tokës

Aspektet teknike

18

Efektiviteti
funksional

18
0

2
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8
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Diagrami 1. Vlerësimi për Planifikimin Urban dhe të Tokës
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Grupi 2:

Hapësira Publike

PËRKUFIZIMI
Hapësira Publike - Hapësirë e arritshme nga të gjithë qytetarët pa dallim etnie,
arsimi ose vendbanimi. Këto hapësira duhet të jenë edukuese dhe përmirësuese
të cilësisë së jetës
DOBËSITË
Mungesa e planifikimit të duhur të hapësirave publike
Mungesa e koordinimit ndërinstitucional
Mungesa e qartësisë në dokumentet e hartimit
Mungesa e aftësive njerëzore dhe financiare
Procedurat burokratike për shpronësimin e tokës
Jokategorizimi i hapësirave publike
Niveli i ulët i promovimit të mirëmbajtjes së hapësirave publike
PËRPARËSITË
Nuk ka të dhëna në dispozicion
AKTIVITETET
Hartimi i planeve adekuate për hapësirat publike dhe mirëmbajtjen e tyre
Themelimi i grupit koordinues ndërinstitucional për rritjen e cilësisë së hapësirave
publike
Trajnimi i stafit lokal në fushën e hapësirave publike
Rritja e nivelit të mirëmbajtjes së hapësirave publike

Zona e planifikimit

Treguesi

Nën Pikët (nga 20)

Hapësira Publike

Efektiviteti funksional

10

Aspektet teknike

10

Rezultati i përgjithshëm
(nga 40)

20

Tabela 4. Rezultatet nga Grafikët për Hapësirën Publike

Aspektet teknike

10

Efektiviteti funksional

10
0
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Diagram 2. Vlerësimi për Hapësirën Publike
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Grupi 3:

Parcelat dhe Blloqet

PËRKUFIZIMI
Parcela është një njësi kadastrale e regjistruar e cila ka kufijtë dhe numrin e saj të
identifikimit në sistemin kadastral
Blloku është një grup parcelash kadastrale i cili kufizohet nga infrastruktura
ndihmëse
DOBËSITË
Parcelat - Mungesa e burimeve njerëzore, si dhe kushtet e pamjaftueshme dhe të
dobëta të punës në sektorin komunal
Parcelat - Dallimet midis kufijve në sistemin kadastral
Parcelat - Forma të parregullta dhe madhësi të ndryshme
Blloqe - Përdorim jo i mirë i parcelave në lidhje me bllokun
Blloqe - Përdorim jo i duhur i ndërtesave në lidhje me rregulloren e planifikimit
urban
PËRPARËSITË
Nuk ka të dhëna në dispozicion
AKTIVITETET
Parcelat - Rritja e kapacitetit të burimeve njerëzore (cilësore dhe sasiore) në
sektorin komunal
Parcelat - Përcaktoni dhe pasqyroni kufijtë ekzistues në sistemin kadastër
Blloqe - Hartimi i planeve rregulluese urbane përmes një procesi transparent

Zona e planifikimit

Treguesi

Nën Pikët (nga 20)

Parcelat dhe Blloqet

Efektiviteti funksional

9

Aspektet teknike

8

Rezultati i përgjithshëm
(nga 40)

17

Tabela 5. Rezultatet nga Grafikët për Parcelat dhe Blloqet

Aspektet teknike

8

Efektiviteti funksional

9
0

2

4

Diagrami 3. Vlerësimi për Parcelat dhe Blloqet

6

8

10

12

14

16

18

20

23

Grupi 4:

Të Drejtat e Zhvillimit

PËRKUFIZIMI
E drejta për vlerën e shtuar të pronës individuale, ku vlerësimi i vlerës bëhet nga
institucioni përkatës
PËRPARËSITË
Rritja e vlerës së pasurive të paluajtshme
Rritja graduale e shkallës së punësimit
DOBËSITË
Planet hapësinore/urbane nuk harmonizohen me njëra-tjetrën
Degradimi i mjedisit
Rrezikimi i tokave bujqësore
Shfrytëzimi i pakontrolluar i burimeve
AKTIVITETET
Zbatimi konstant i ligjit
Rritja e vetëdijes për qytetarët
Krijimi i një mekanizmi ndërinstitucional për zbatimin e ligjit

Zona e planifikimit

Treguesi

Nën Pikët (nga 20)

Të Drejtat e Zhvillimit

Efektiviteti funksional

8

Aspektet teknike

11.666667

Rezultati i përgjithshëm
(nga 40)

19.666667

Tabela 6. Rezultatet nga Grafikët për të Drejtat Zhvillimore

Aspektet teknike

11.666667

Efektiviteti funksional

8
0
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6

Diagrami 4. Vlerësimi për të Drejtat Zhvillimore
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Grupi 5:

Kodet e Ndërtimit

PËRKUFIZIMI
Siguria e shtuar në ndërtim
Materialet ndërtimore lokale të përdorura kryesisht
Banesa e kufizuar e përballueshme
Ndërtimi dhe efikasiteti i energjisë
DOBËSITË
Mungesa e kodeve të ndërtimit
Vështirësitë në inspektimin e ndërtimeve
Vështirësitë në përcaktimin e kushteve të ndërtimit
Sfidon pronarët-institucione
PËRPARËSITË
Nuk ka të dhëna në dispozicion
AKTIVITETET
Hartimi/miratimi i kodit të ndërtesave
Fushata ndërgjegjësuese
Zbatimi i standardeve/normave të zbatueshme

Zona e planifikimit

Treguesi

Nën Pikët (nga 20)

Kodet e Ndërtimit

Efektiviteti funksional

10

Aspektet teknike

1

Rezultati i përgjithshëm
(nga 40)

11

Tabela 7. Rezultatet nga Grafikët për Kodet e Ndërtimit

Aspektet teknike

1

Efektiviteti funksional

10
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Diagrami 5. Vlerësimi për Kodet e Ndërtimit
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Grupi 6:

Financimi i Bazuar në Tokë

PËRKUFIZIMI
Menaxhimi i tokës në një mënyrë që gjeneron sa më shumë të ardhura që të jetë
e mundur në nivelin lokal
DOBËSITË
Borxhi i madh (taksa e tatimit në pronë)
Mungesa e hartës pedagogjike (e azhurnuar)
Mungesa e kultivimit rajonal të kulturave bujqësore
Mungesa e studimit të ndotjes së tokës
PËRPARËSITË
Nuk ka të dhëna në dispozicion
AKTIVITETET
Mobilizimi i mekanizmave komunal për mbledhjen më të mirë të tatimit në pronë
Investimi në angazhimin e ekspertëve vendas dhe të huaj për të studiuar fushën
dhe azhurnuar hartat pedologjike në nivel vendi
Rajonalizimi i të lashtave bujqësore brenda hartës pedologjike
Angazhimi i ekspertëve vendas dhe të huaj për të studiuar nivelin e tokave të
ndotura, si dhe burimet dhe shkaqet e ndotjes së tokës

Zona e planifikimit

Treguesi

Nën Pikët (nga 20)

Financimi i Bazuar në
Tokë

Efektiviteti funksional

11

Aspektet teknike

6.25

Rezultati i përgjithshëm
(nga 40)

17.25

Tabela 8. Rezultatet nga Grafikët për Financat e bazuar në Tokë

Aspektet teknike

6.25

Efektiviteti funksional

11
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8

Diagrami 6. Vlerësimi për Financat e bazuar në Tokë
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4.2. Sesioni i dytë - Vlerësimi i PZHK-së bazuar në
kërkesat ligjore (të dhëna të nevojshme për HZK)
Sesioni tjetër përfshin vlerësimin e PZHK-së bazuar në
kërkesat ligjore duke përfshirë të dhënat e nevojshme që
janë të nevojshme për hartimin e HZK-së. Grupet analizuan,
identifikuan dhe futën informacionin në mjetet e dhëna më
parë për secilën prej tyre. Të gjitha informacionet në lidhje
me të dhënat e siguruara nga PZHK dhe ato që munguan u
përfshinë në një tabelë përfundimtare. Në fund të sesionit,
grupet prezantuan dhe diskutuan rezultatet.

KAPITULLI
KATËR
REZULTATET
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Grupi 1: Struktura e PZHK-së dhe Infrastruktura Ekonomike
Grupi i parë analizuan Strukturën e PZHK-së dhe Infrastrukturën Ekonomike me fushën e saj përkatëse.
Qëllimi i këtij grupi ishte të rishikojë përmbajtjen e hartave të PZHK-së dhe pjesëve tekstuale për të parë
nëse ato janë mjaft relevante, adekuate dhe të përshtatshme duke specifikuar legjislacionin në të njëjtën
kohë duke marrë parasysh faktin se hapi tjetër do të jetë Harta Zonale e Komunës. Kjo tabelë përfshin
profilin e PZHK-së, demografinë, menaxhimin e ujit, infrastrukturën, infrastrukturën dhe shërbimet
telekomunikuese, menaxhimin e mbeturinave, katastrofat natyrore, shërbimet sociale/publike, trashëgiminë
kulturore/natyrore, vendbanimet joformale, shfrytëzimin e tokës, etj.). Nga ana tjetër, tabela e dytë bazohet
në Infrastrukturën Ekonomike e cila mbulon sektorë si ekonomi, tregti, industri, shërbime, bujqësi dhe
pylltari duke plotësuar të dhënat e kërkuara në sipërfaqen e lokacionit, shfaqjen e hartave dhe ndarjen
sipas vendbanimit.

Të dhënat komunale

Struktura e PZHK-së

Infrastruktura Ekonomike (sipërfaqja)

1

Në dispozicion

93.43%

6.00%

2

Pjesërisht në dispozicion

1.45%

6.00%

3

Jo në dispozicion

5.10%

79.00%

4

Nuk aplikohet

0.00%

5.80%

Tabela 9. Rezultatet dhe disponueshmëria e të dhënave për Strukturën e PZHK dhe Infrastrukturën
Ekonomike

Nuk aplikohet

0.00%

Jo në dispozicion

5.10%

Pjesërisht në dispozicion

1.45%

Në dispozicion

93.43%
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Diagrami 7. Disponueshmëria e të dhënave për Strukturën e PZHK-së
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Diagrami 8. Disponueshmëria e të dhënave për Infrastrukturën Ekonomike
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Grupi 2: Vendbanimet + Infrastruktura e banimit (sipërfaqet / ndërtesat)
Fusha e dytë përqendrohet në dy subjektet: Vendbanimet dhe Infrastruktura e Banimit. Tabela e parë
mbledh informacione në lidhje me vendbanimet formale (urbane/rurale) dhe informale, dhe kërkon të
dhëna të tilla si sipërfaqja, popullsia, densiteti, afshimin e hartave dhe karakteristikat (pronësia, ndërtimi i
dobët dhe qasja e dobët në infrastrukturë). E dyta përqendrohet në Infrastrukturën e Banimit, e cila
bazohet në tipologji, funksion dhe tokë me përdorim të përzier. Kërkon të dhëna të tilla si: sipërfaqja e
lokacionit, numri i njësive të banimit, numri i ndërtesave, ndarja sipas vendbanimeve dhe afishimi i hartës.

Të dhënat komunale

Vendbanimet

Infrastruktura e Banimit
(sipërfaqja)

1

Në dispozicion

58.37%

20.00%

2

Pjesërisht në dispozicion

0.69%

6.40%

3

Jo në dispozicion

38.37%

73.60%

4

Nuk aplikohet

2.55%

0.00%

Tabela 10. Rezultatet dhe disponueshmëria e të dhënave për Vendbanimet dhe Infrastrukturën e
Banimit

Nuk aplikohet

2.55%

Jo në dispozicion

38.37%

Pjesërisht në dispozicion

0.69%

Në dispozicion

58.37%
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Diagrami 9. Disponueshmëria e të dhënave për Vendbanimet
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Diagrami 10. Disponueshmëria e të dhënave për Infrastrukturën e Banimit
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Grupi 3: Demografia + Infrastruktura Ekonomike/Ndërmarrja. + Buxheti
Fusha e tretë tematike përfshinë tre sektorë brenda. Tabela e parë tematike ka të bëjë me Demografinë e
cila përqendrohet në statistikat komunale të bazuara në popullsi, njësi shtëpiake, moshë, përkatësi etnike,
punësim, nivelin e arsimit, shkallën e migrimit (të brendshëm dhe ndërkombëtar) dhe rritjen e popullsisë
dhe familjeve për 8 vitet e ardhshme.
Tabela e dytë përqendrohet në Infrastrukturën Ekonomike/Ndërmarrjet Publike dhe Punonjësit dhe bazohet
në tre lëndë: Ndërmarrjet Ekonomike Private, Ndërmarrjet Publike/Institucionet dhe Ndërmarrjet
Ekonomike me pronësi sociale (jo private). Të dhënat e analizuara përfshijnë numrin e ndërmarrjeve,
numrin e të punësuarve dhe ndarjen sipas vendndodhjes/vendbanimit.
Tabela e tretë përfshinë informacione rreth kapaciteteve financiare të shpenzimeve buxhetore nga miratimi
i PZHK-së, dhe viteve të ardhshme.

Të dhënat komunale

Demografia

Infrastruktura
Ekonomike/
Ndërmarrja

Buxheti

1

Në dispozicion

42.28%

0.00%

0.70%

2

Pjesërisht në dispozicion

0.00%

15.55%

1.40%

3

Jo në dispozicion

51.72%

84.45%

97.90%

4

Nuk aplikohet

0.00%

0.00%

0.00%

Tabela 11. Rezultatet dhe disponueshmëria e të dhënave për Demografi, Infrastrukturë
Ekonomike/Ndërmarrje dhe Buxhet

Nuk aplikohet

0.00%

Jo në dispozicion

Pjesërisht në dispozicion

51.72%
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Diagrami 11. Disponueshmëria e të dhënave për Demografinë
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Diagrami 12. Disponueshmëria e të dhënave për Infrastrukturën Ekonomike
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Diagrami 13. Disponueshmëria e të dhënave për Buxhet
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Grupi 4: Infrastruktura Sociale/Publike dhe Shërbimet
Fusha e katërt tematike përqendrohet në Infrastrukturën Sociale/Publike dhe Shërbimet, kjo pjesë
përfshinë informacione mbi sipërfaqet/shërbimet e kujdesit shëndetësor, arsimit, administrimit dhe
mbrojtjes, mirëqenies sociale dhe komunitetit, fesë, kulturës/rinisë dhe shërbime sportive/rekreacioni dhe
hapësira publike (parqe të qytetit, sheshe, etj). Në tabelë jepen informacione të hollësishme për
institucionet arsimore dhe ato të kujdesit shëndetësor.
Tabelat mbledhin të dhëna si: sipërfaqe (ha), zona e ndërtesave kryesore/sekondare (m²), numri i stafit,
numri i personave që përdorin shërbime, madhësia e parcelës dhe kodi i ndërtesës janë sipas
standardeve, ndarjes sipas vendbanimit, paraqitja e hartave, etj.

Të dhënat komunale

Infrastruktura Sociale/Publike

1

Në dispozicion

12.80%

2

Pjesërisht në dispozicion

0.53%

3

Jo në dispozicion

86.67%

4

Nuk aplikohet

0.00%

Tabela 12. Rezultatet dhe disponueshmëria e të dhënave për Infrastrukturën dhe Shërbimet
Sociale/Publike

Nuk aplikohet

0.00%

Jo në dispozicion

86.67%

Pjesërisht në dispozicion

0.53%

Në dispozicion
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Diagrami 14. Disponueshmëria e të dhënave për Infrastrukturën Sociale/Publike dhe Shërbimet

32

Grupi 5: Infrastruktura Teknike
Infrastruktura Teknike përqendrohet në 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 vendbanimet, numrin e përdoruesve, gjendjen fizike të sistemit, zonën e ndërtesës (m²),
sipërfaqen e parcelës (ha), kapacitetet financiare dhe të infrastrukturës etj.
Kjo pjesë mbledh të dhëna bazuar në vendbanimet, numrin e përdoruesve, gjendja fizike e sistemit, zona e
ndërtesës (m²), sipërfaqja e parcelës (ha), kapacitetet financiare dhe infrastrukturore në lidhje me
infrastrukturën e furnizimit me ujë, sistemet e ujërave të zeza, energjinë elektrike dhe menaxhimin e
mbeturinave.

Të dhënat komunale

Infrastruktura Teknike

1

Në dispozicion

13.00%

2

Pjesërisht në dispozicion

0.55%

3

Jo në dispozicion

86.45%

4

Nuk aplikohet

0.00%

Tabela 13. Rezultatet dhe disponueshmëria e të dhënave për Infrastrukturën Teknike

Nuk aplikohet

0.00%

Jo në dispozicion

86.45%

Pjesërisht në dispozicion

0.55%
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13.00%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Diagrami 15. Disponueshmëria e të dhënave për Infrastrukturën Teknike
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Grupi 6: Infrastruktura e Transportit Publik
Infrastruktura e Transportit Publik identifikon të dhënat në lidhje me kategoritë si autostradat, rrugët
nacionale, rajonale dhe lokale, hekurudhat, motorët më pak automjete, infrastruktura e ndërtesave të
transportit, vendet e parkimit, stacionet e autobusëve, ndalesat e taksisë, ndërtesat e menaxhimit të
trafikut, kryesore rrugët urbane, rrugët dytësore urbane, rrugët e pa kategorizuara dhe transporti rrugor
publik.
Pastaj vlerëson kategorinë bazuar në grupin e të dhënave që përfshijnë vendbanimet e lidhura, llojin,
madhësinë dhe gjerësinë dhe gjatësinë e rrugës, trotuaret dhe parkimin, zonat e ndërtimit, numrin e
vendeve të pushimit, numrin e pikës ndalëse për autobusët etj.

Të dhënat komunale

Infrastruktura e Transportit Publik

1

Në dispozicion

2.73%

2

Pjesërisht në dispozicion

6.83%

3

Jo në dispozicion

53.82%

4

Nuk aplikohet

36.61%

Tabela 14. Rezultatet dhe disponueshmëria e të dhënave për Infrastrukturën e Transportit Publik

Nuk aplikohet

36.61%

Jo në dispozicion
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Diagrami 16. Disponueshmëria e të dhënave për Infrastrukturën e Transportit Publik
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Grupi 7: Trashëgimia Kulturore dhe Natyrore + Mjedisi
Fusha tematike përfundimtare ka të bëjë me Trashëgiminë Kulturore dhe Natyrore, kjo pjesë mbledh të
dhëna në kategori si trashëgimi arkitektonike, arkeologjike dhe natyrore, dhe mbledh informacion të
detajuar në kategori të tilla si: zona të veçanta të mbrojtura, parqe kombëtare, monumente arkeologjike,
monumente natyrore, rezerva natyrore, parqe kombëtare, peizazhe kulturore etj. Të dhënat e kërkuara për
këtë fushë janë: vendbanimi, numri i identitetit dhe koordinatat, vendndodhja dhe madhësia e ndërtesës,
statusi ligjor dhe afishimi i hartave, etj. Fusha e dytë tematike ka të bëjë me Mjedisi dhe përfshinë
informacion në lidhje me ndotjen (katastrofat natyrore/njerëzore dhe rreziqet) dhe të tjerët si tërmetet,
vendet e erozionit dhe vendndodhjet e lundrimit, rrëshqitjet e dheut dhe zjarret e pyjeve. Secila kategori
vlerëson informacionin e dhënë në lidhje me zgjidhjen/vendndodhjen, hapësirat e ndotura/të kërcënuara
dhe shkakun e ndotjes rrezikut, shfaqjen e hartave dhe substancave ndotëse.

Të dhënat komunale

Trashëgimia Kulturore dhe
Natyrore

Mjedisi

1

Në dispozicion

16.44%

0.00%

2

Pjesërisht në dispozicion

37.21%

41.93%

3

Jo në dispozicion

46.35%

58.06%

4

Nuk aplikohet

0.00%

0.00%

Tabela 15. Rezultatet dhe disponueshmëria e të dhënave për Trashëgimi Kulturore/Natyrore dhe
Mjedis
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Diagrami 17. Disponueshmëria e të dhënave për Trashëgimi Kulturore dhe Natyrore
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Diagrami 18. Disponueshmëria e të dhënave për Mjedisin
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5.1. Të gjeturat
Gjetjet më poshtë në lidhje me PZHK-në e Skenderajt janë
theksuar për secilën metodologji si më poshtë:
•

Korniza e Vlerësimit të Qëndrueshëm - Fushat
tematike përmblidhen dhe përfaqësohen në krahasim
me rezultatin e tyre.

•

Vlerësimi në kornizën ligjore - Fushat tematike
përfaqësojnë më saktë fazat e disponueshmërisë së
të dhënave si mungesën ë të dhënave,
disponueshmërinë mesatare të të dhënave dhe
disponueshmërinë e kënaqshme të të dhënave; të
theksuara. Vlerësimi u dha përmes mjeteve të tabelës
që ndihmuan në identifikimin e të dhënave të
nevojshme. Përfundimet kryesore janë nxjerrë për të
dhënat e kërkuara për hartimin e Hartës Zonale të
Komunës.

KAPITULLI
PESË
PËRFUNDIME DHE
REKOMANDIME
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5.1.1. Korniza e Vlerësimit të Qëndrueshëmrisë
Rezultatet e ushtrimit të qëndrueshmërisë zbuluan se stafi komunal është relativisht i
informuar sa i përket planifikimit urban dhe të tokës për shkak të procesit të
planifikimit hapësinor në vazhdim (PZHK-së së tanishme dhe hartimit të HZK-së).
Informacioni mbi sektorët e hapësirave publike dhe parcelave/blloqeve ra në hije nga
sfidat në lidhje me planifikimin dhe mirëmbajtjen e tyre, përkatësisht mospërputhjeve
të mëdha midis hartave kadastrale dhe zhvillimeve në terren. Në anën tjetër,
njohuritë në fushat tematike të kodit të ndërtimit, financat e bazuara në tokë dhe të
drejtat e zhvillimit qenë të pakta, të testuara për here të parë gjatë këtij ushtrimi, nuk
janë miratuar fare në Kosovë (kodi ndërtimit).
Fakti që ekziston një mospërputhje e konsiderueshme midis rezultateve të fushave
të ndryshme të vlerësuara tematike si në aspektin e efektivitetit funksional, ashtu
edhe në aspektet teknike, do të thotë që për të pasur një zhvillim të qëndrueshëm,
planifikimi hapësinor duhet të jetë integrues dhe të përfshijë fusha të tjera të
rëndësishme të ndërlidhura, ndërsa legjislacioni në fuqi duhet të plotësohet me
personel të përshtatshëm, mjete financiare, mekanizma të planifikimit/koordinimit
dhe sistemin e monitorimit/vlerësimit/raportimit.
Rezultatet zbulojnë gjithashtu domosdoshmërinë për një koordinim më të mirë
vertikal dhe horizontal midis të dy niveleve të qeverisjes (qendrore/lokale) dhe
palëve të tjera të interesit (përfshirë qytetarët) kur hartojnë dokumentet e planifikimit,
përkatësisht kur ndërmarrin reforma ligjore.
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Planifikimi urban dhe

Hapësira publike

Parcelat dhe blloqet Të drejtat e zhvillimit Kodet e ndërtimit Financimi i bazuar në
tokë

i tokës
Diagrami 19.
Vlerësimi sipas treguesit
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Diagrami 20. Vlerësimi i përgjithshëm

Aspektet teknike

Efektiviteti funksional

Aspektet teknike

Efektiviteti funksional

Aspektet teknike

Efektiviteti funksional

Aspektet teknike

Efektiviteti funksional

Aspektet teknike

Efektiviteti funksional

Aspektet teknike

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Efektiviteti funksional

Vlerësimi sipas Treguesit

39

5.1.2. Vlerësimi për PZHK bazuar në kërkesat ligjore
Nga diagrami 7/Shtojca B është e qartë se Struktura e Planit Zhvillimor Komunal
aktual (PZHK) është në përputhje me legjislacionin në fuqi të planifikimit hapësinor
pasi dokumenti ishte përgatitur bazuar në të. Kapitulli i profilit mbulohet nga
informacioni i përgjithshëm, i paraqitur përmes secilës fushë tematike dhe analizës
së situatës. Kapitujt e narracionit të pjesës së planifikimit (vizioni, qëllimet dhe
objektivat; koncepti i zhvillimit hapësinor dhe planet e zhvillimit sektorial; dhe plani i
veprimit) janë paraqitur në dokument, si dhe plotësohen nga pjesa grafike me
praninë e rëndësishme të shfrytëzimit të tokës dhe hartat tjera të nevojshme
sektoriale duke përjashtuar hartën e mbrojtjes nga fatkeqësitë natyrore që
mungojnë. Sidoqoftë, duke u nisur nga koncepti i zhvillimit, propozimet e PZHK-së
për secilën fushë tematike (planet sektoriale brenda PZHK-së dhe planit të veprimit)
janë kryesisht jo të plota, të paqarta ose nuk kanë informacion thelbësor.
Në anën tjetër, informacioni dhe të dhënat për pjesën e profileve dhe ato të
planifikimit të dhëna nga PZHK që kërkohen për hartimin e Hartës Zonale të
Komunës (HZK) janë dukshëm nën mesataren. Bazuar në diagramin kumulativ 21
(faqe 41), vetëm fushat tematike të vendbanimeve, demografia, trashëgimia
kulturore/natyrore dhe mjedisi ofrojnë më shumë ose më pak se 50% të të dhënave/
informacioneve të kërkuara. Fusha të tjera si ekonomia, strehimi; infrastruktura
sociale, teknike dhe transporti; dhe burimet komunale (financiare/njerëzore) janë
kryesisht të përfaqësuara me më pak se 20% e sigurimit të të dhënave. Ky nivel i
ulët i pranisë së të dhënave është për shkak të lidhjes së vështirë funksionale midis
autoritetit të planifikimit komunal dhe kompanisë së angazhuar gjatë procesit të
zhvillimit të PZHK-së. Gjithashtu është shumë e lidhur me faktin se tabelat e
Anekseve që janë bërë të detyrueshme nga UA për PZHK në 2015 janë shumë
ambicioze në lidhje me të dhënat e kërkuara për zhvillimin e një PZHK. Sidoqoftë,
përmisimi i bazës së të dhënave të planifikimit hapësinor është me rëndësi
thelbësore për Komunën e Skenderajt për një proces të duhur të hartimit të Hartës
Zonale të Komunës dhe menaxhimit të menaxhmentit të zhvillimit.

5.2. Përfundime dhe Rekomandime
Nga diagrami 7/Shtojca B është e qartë se Struktura e Planit Zhvillimor Komunal
aktual (PZHK) është në përputhje me legjislacionin në fuqi të planifikimit hapësinor
pasi dokumenti ishte përgatitur bazuar në të. Kapitulli i profilit mbulohet nga
informacioni i përgjithshëm, i paraqitur përmes secilës fushë tematike dhe analizës
së situatës. Kapitujt e narracionit të pjesës së planifikimit (vizioni, qëllimet dhe
objektivat; koncepti i zhvillimit hapësinor dhe planet e zhvillimit sektorial; dhe plani i
veprimit) janë paraqitur në dokument, si dhe plotësohen nga pjesa grafike me
praninë e rëndësishme të shfrytëzimit të tokës dhe hartat tjera të nevojshme
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sektoriale duke përjashtuar hartën e mbrojtjes nga fatkeqësitë natyrore që
mungojnë. Sidoqoftë, duke u nisur nga koncepti i zhvillimit, propozimet e PZHK-së
për secilën fushë tematike (planet sektoriale brenda PZHK-së dhe planit të veprimit)
janë kryesisht jo të plota, të paqarta ose nuk kanë informacion thelbësor.
Në anën tjetër, informacioni dhe të dhënat për pjesën e profileve dhe ato të
planifikimit të dhëna nga PZHK që kërkohen për hartimin e Hartës Zonale të
Komunës (HZK) janë dukshëm nën mesataren. Bazuar në diagramin kumulativ 21
(faqe 41), vetëm fushat tematike të vendbanimeve, demografia, trashëgimia
kulturore/natyrore dhe mjedisi ofrojnë më shumë ose më pak se 50% të të dhënave/
informacioneve të kërkuara. Fusha të tjera si ekonomia, strehimi; infrastruktura
sociale, teknike dhe transporti; dhe burimet komunale (financiare/njerëzore) janë
kryesisht të përfaqësuara me më pak se 20% e sigurimit të të dhënave. Ky nivel i
ulët i pranisë së të dhënave është për shkak të lidhjes së vështirë funksionale midis
autoritetit të planifikimit komunal dhe kompanisë së angazhuar gjatë procesit të
zhvillimit të PZHK-së. Gjithashtu është shumë e lidhur me faktin se tabelat e
Anekseve që janë bërë të detyrueshme nga UA për PZHK në 2015 janë shumë
ambicioze në lidhje me të dhënat e kërkuara për zhvillimin e një PZHK. Sidoqoftë,
përmisimi i bazës së të dhënave të planifikimit hapësinor është me rëndësi
thelbësore për Komunën e Skenderajt për një proces të duhur të hartimit të Hartës
Zonale të Komunës dhe menaxhimit të menaxhmentit të zhvillimit.
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Diagram 21. Krahasimi i disponueshmërisë së të dhënave për PZHK për të gjitha fushat tematike
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Krahasimi i disponueshmërisë së të dhënave për PZHK për të gjitha fushat tematike
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SHTOJCA C

Lista e Pjesëmarrësve
Agjenda - Punëtoria e Vlerësimit të
PZHK-së
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