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 1. HYRJE 
Plani Zhvillimor Komunal bënë pjesë në Planet Hapësinore të përcaktuara me Ligjin për 
Planifikim Hapësinor të Republikës së Kosovës, dhe mbulon tërë territorin e komunës, në 
këtë rast të Fushë Kosovës. 
Plani Zhvillimor Komunal i Fushë Kosovës siguron një kornizë afatgjatë të zhvillimit të 
Komunës, duke përcaktuar shtrirjen hapësinore të zhvillimit komunal, qëllimet afatgjate të 
zhvillimit dhe duke identifikuar prioritetet strategjike për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik e 
social, mbrojtje dhe zhvillim të qëndrueshëm të mjedisit, infrastrukturë të integruar. 
Plani Zhvillimor Komunal shërben si udhëzues për Komunën e Fushë Kosovës për alokimin 
e burimeve financiare dhe njerëzore të saj drejt zhvillimi të qëndrueshëm komunal. Ky plan 
multi-sektorial duhet të drejtojë zhvillimin e Komunës së Fushë Kosovës për së paku 5 vitet 
e ardhshme duke përcaktuar prioritetet strategjike të zhvillimit komunal. 
Plani Zhvillimor Komunal bazohet dhe hartohet në pajtueshmëri me “ Ligji për ndryshimin e 
ligjit për planifikimin hapësinor nr. 2003-14” (Ligji nr. 03/L-106), “Ligjin për Planifikim 
Hapsinor” (Ligji nr. 2003/14), Ligjin për vetëqeverisje lokale (Ligji nr. 03/L-040), Ligji Nr. 
03_L-076 per Hekurudhat ne Republiken Kosoves dhe Udhëzimin Administrativ mbi 
elementet themelore të Planit Zhvillimor të komunës (Nr.rend.54/2005, nr.prot. 15/05). 
 
 
 
 

1.1. Komuna e Fushë Kosovës në Planin Hapësinor të Kosovës 
2010-2020+ 
Fushë Kosova, në Planin Hapësinor të Kosovës është vendosur në Hapësirën e Kaltër – 
Porti i Kosovës, së bashku me Prishtinën, Podujevën, Obiliqin, Lypjanin, Drenasin dhe 
Shtimen. Vizioni për Hapësirën e Kaltër është: 
Zonë e gjallë dhe me prosperitet, ku qytetet tentojnë zhvillimin e vazhdueshëm të planifikuar 
urban, konkurrente me njëra tjetrën e në të njëjtën kohë të bashkuara e kooperative, 
atraktive për të jetuar dhe punuar në to. 
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Fig 1 Fushë Kosova dhe Plani Hapësinor i Kosovës 2010-2020 + 

Në qendër të zonës së kaltër, parashihet TZHEK - Trekëndëshi i Zhvillimit Ekonomik të 
Kosovës, si kurriz i zhvillimit ekonomik me interes kombëtar, burim i të ardhurave për 
ekonominë kosovare si dhe zonë e mundshme për investitorët e kompanive ndërkombëtare. 
 

1.2. Zonat me interes të veçantë për Kosovën në Komunën e Fushë 
Kosovës 
Komuna e Fushë Kosovës përfshihet në dy zona të identifikuara si Zona me Interes të 
Veçantë për Kosovën me Planin Hapësinor të Kosovës: 
- Zona e mihjes sipërfaqësore të linjitit dhe prodhimit të energjisë; 
- Zona e veprimit të koordinuar (Trekëndëshit të Zhvillimit Ekonomik të Kosovës – 
TZHEK); 
Në këto zona duhet të vendoset regjim i caktuar i zhvillimit. 
Poashtu në Komunën e Fushë Kosovës shtrihet edhe një pjesë e deponisë së hirit nga 
termoelektranat në Obiliq zonë në të cilën duhet të rigjenerohet mjedisi i degraduar, 
rekomandim ky edhe i Planit Hapësinor të Kosovës. 
 
Në komunën e Fushë Kosovës nuk ka Zona e Veçanta të Mbrojtura të përcaktuar me Ligjin 
përkatës dhe planin e Ahtisarit. 
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2. VIZIONI, PARIMET DHE CAQET 
Në përmbyllje të hartimit të Profilit Komunal për Planin Zhvillimor Komunal të Fushë Kosovës 
u analizua gjendja ekzistuese dhe u sintetizuan sprovat, synimet dhe objektivat dhe parimet 
e zhvillimit komunal në një deklaratë: Vizioni për të ardhmene komunës 
 

2.1. Vizionin për të ardhmen e komunës 
 
Fushë Kosova, komunë ekonomikisht e zhvilluar, me administratë moderne 
komunale, mjedis të pastër, infrastrukturë të zhvilluar, shërbime cilësore 
shëndetësore publike, popullatë të arsimuar dhe me mjedis atraktiv për jetesë dhe 
investime. 
Komunë me bujqësi, tregëti, industri dhe turizëm të zhvilluar mbështetur në afërsinë 
me kryeqytetin dhe infrastrukturë të zhvilluar të komunikacionit hekurudhor, ajror dhe 
automobilistik. 
 
 

2.2. Parimet e përgjithshme për zhvillim / mbrojtje; 
 
Parimet e përgjithshme të zhvillimit burojnë nga dokumente të rëndësishme kombëtare e 
ndërkombëtare të planifikimit dhe zhvillimit hapësinor në pikëpamje lokale poashtu edhe 
globale: 
‐ Ligji mbi Planifikimin Hapësinor 

‐ Parimet Udhëzuese për zhvillimin e Qëndrueshëm Hapësinor të BE-ESDP 

‐ Parimet e zhvillimit të qëndrueshëm– Agjenda 21 

‐ Parimet e qeverisjes së mirë urbane– Agjenda e Habitatit 

Këto parime sigurojnë një kornizë të gjerë udhëzimesh, të cilat promovojnë një zhvillim të 
planifikuar, të balansuar, të qëndrueshëm të komunës së Fushë Kosovës dhe mbi të gjitha 
në hap me kohën në të mirë të banorëve dh në mbrojtje të ambientit të saj. 
 
 

2.3. Caqet zhvillimore afatgjate 
 
Bazuar në kushtet dhe gjendjen aktuale të Komunës së Fushë Kosovës si dhe Vizionin për 
zhvillimin e kësaj komune në të ardhmen Plani Zhvillimor i Fushë Kosovës parasesh këto 
caqe prioritare për zhvillim të komunës në planin afatgjatë: 
 
 
Zhvillimi Ekonomik 
Caku 1 – Mbrojtja dhe kultivimi i tokës bujqësore, shtimi i prodhimit agrar, ngritja e 
agrobizneseve dhe impianteve për përpunimin e prodhimeve bujqësore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 8 / 79 

Grupi ISPE &Adesing 



Caku 2 – Zhvillimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, konsolidimi i brezit të bizneseve 
përgjatë rrugës M9 
Caku 3 – Konsolidimi i turizmit në komunë, funksionalizimi i pikave dhe zonës me potencial 
turistik në perëndim të komunës, mbrojtja e trashëgimisë natyrore dhe asaj kulturore si dhe 
promovimi i turizmit në këto dy fusha 
 
Zhvillimi Social 
Caku 4 – Ngritja e kapaciteteve dhe cilësisë së shërbimeve në arsim, shëndetësi dhe 
shërbimet tjera publike / komunale 
Caku 5 – Ndërtimi i objekteve dhe hapësirave të reja të infrastrukturës sociale si dhe 
përmirësimi i atyre ekzistuese 
 
Zhvillimi Infrastrukturor 
Caku 6 – Ndërtimi i rrugëve të reja si dhe përmirësimi i atyre ekzistuese në rrjetin komunal të 
trafikut automobilistik e hekurudhor 
Caku 7 – Përmirësimi i lidhjeve të transportit publik në tërë komunën, me fokus të veqantë 
në vijën Aeroport - Fushë Kosovë – Prishtinë 
Caku 8 – Ndërtimi i impiantit për trajtimin e ujërave të zeza dhe përmirësimi i rrjetit të 
kanalizimit 
Caku 9 – Përmirësimi i rrjetit të ujësjellësit dhe shtimi i kapaciteteve prodhuese te ujit 
Caku 10 – Përmirësimi i rrjetit për furnizim me energji elektrike dhe rrjetit të telefonisë e 
Internetit 
 
Zhvillimi Mjedisor 
Caku 11 – Mbrojtja e mjedisit dhe trashëgimisë natyrore 
Caku 12 – Parandalimi i ndotjes nga ndotësit lokal dhe fqinj, në koordinim me MMPH dhe 
komunat fqinje. 
Caku 13 – Mbrojtja nga fatkeqësitë natyrore 
Caqet prioritare të zhvillimit komunal të Fushë Kosovës duhet të përkthehen në projekte të 
integruara të cilat duhet të menaxhohen nga Komuna dhe me një qasje gjithëpërfshirëse, 
duke aplikuar investimet e partneritetit publiko-privat duhet të zhvillohen deri në 
përmbushjen e prioriteteve të parapara me këtë plan. 
 

2.4. Prioritetet strategjike. 
‐ Mbrojtja e tokës bujqësore - kontrolli i zhvillimit dhe zgjerimit të vendbanimeve 

‐ Mbrojtja e trashëgimisë natyrore dhe asaj kulturore si dhe promovimi i turizmit në 

këto dy fusha 

‐ Ngritja e kapaciteteve dhe cilësisë së shërbimeve në arsim, shëndetësi dhe 

shërbimet tjera publike / komunale 
‐ Ndërtimi i rrugëve të reja (11 – 22 - 33) në rrjetin komunal të trafikut automobilistik e 

hekurudhor 
‐ Lidhja Aeroport - Fushë Kosovë – Prishtinë 

‐ Impianti për trajtimin e ujërave të zeza 

‐ Parandalimi i ndotjes nga Ferronikeli dhe Termoelektranat në koordinim me 

komunat përkatëse si dhe MMPH. 
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3. KORNIZA E ZHVILLIMIT HAPËSINOR 
KOMUNAL 
 
3.1. Konceptet kryesore të zhvillimit hapësinor 
 
Në teorinë dhe praktikën e zhvillimit hapësinor njihet disa tipe të ndryshme të zhvillimit, të 
cilat janë aplikuar në planifikim të zhvillimit territorial apo kanë rezultuar natyrshëm gjatë 
zhvillimit të territorit të caktuar varësisht prej kohës kur ka ndodhur kjo dhe varësisht prej 
konfiguracionit hapësinor të atij territori ku është zhvilluar. 
Territori i Komunës së Fushë Kosovës, një fushë pjellore e bukës, është ndikuar shumë në 
zhvillimin e saj në gjysmëshekullin e fundit nga vija e rrugës M9 e cila lidhë Prishtinën, si 
kryeqendër e Kosovës me Aeroportin Ndërkombëtar Adem Jashari dhe me Pejën si qendër 
e madhe në veriperëndim të Kosovës. Sidomos në periudhën prej vitit 1999 e deri më sot kjo 
rrugë tërhjek një zhvillim të madh përgjatë saj brenda territorit të Fushë Kosovës dhe si e tillë 
përbën një bosht në Kornizën e Zhvillimit Hapësinor Komunal të Komunës së Fushë 
Kosovës. 
Sidoqoftë në hartimin e këtij Plani Zhvillimor Komunal janë marrë parasysh tri alternativa të 
zhvillimit të ardhshëm komunal: 
- zhvillimi policentrik 
- zhvillimi linear - industrial 
- zhvillimi i balansuar / kombinuar 
 
3.1.1 Zhvillimi policentrik i komunës së Fushë Kosovës 
Koncepti i zhvillimit policentrik për komunën e Fushë Kosovës synon një zhvillim të 
balansuar dhe një shpërndarje gjithëpërfshirëse të zonave të banimit dhe funksioneve 
publike nëpër territorin komunal. Teorikisht kjo ndikon në ruajtjen e vendbanimeve dhe afron 
banorët me tokën e punueshme. Në anën tjetër ky është një zhvillim që në praktikë nuk 
është ushqyer në së paku 20 vitet e fundit dhe trendi i zhvillimit është i kundërt. 
Me këtë koncept përpos qendrës urbane – qytetit Fushë Kosovë, parashihet të zhvillohen 
edhe dy qendra sub-urbane – Bardhi i madh dhe Sllatina e Madhe, si dhe një bashkësi 
lokale – Miradia e Ultë, rreth të cilave do të grumbullohet zhvillimi hapësinor i komunës, dhe 
nëpër të cilat do duhej shpërndarë shërbimet publike. 
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Fig 2 Fushë Kosova - skenari i zhvillimit policentrik 

 

3.1.2. Zhvillimi linear-industrial i komunës së Fushë Kosovës 
Bazuar në ketë koncept Fushë Kosova vazhdon të zhvillohet përgjatë rrugës kryesore 
Prishtinë-Pejë duke favorizuar vendbanimet përgjatë kësaj rruge dhe duke lënë anash 
vendbanimet komunale larg saj. Ky koncept përshtatet me trendin aktual të zhvillimit, mirëpo 
ka mangësi zhvillimin e ç’ekuilibruar komunal. 
Aksit lindje-perëndim të rrugës M9 që është emërtuar si Korridori i Tregut i shtohet aksi tjetër 
në drejtimin veri-jug, dhe i quajtuar Korridori i natyrës synon të përforcojë zhvillimin e pikave 
me potencial turistik nga trashëgimia natyrore e kulturore në perëndim të Komunës.  
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Fig 3 Fushë Kosova -skenari i zhvillimit linear 
 
 
3.1.3. Zhvillimi i balansuar i komunës së Fushë Kosovës 
Koncepti i tretë paraqet një koncept për zhvillim kompakt dhe të balancuar të komunës së 
Fushë Kosovës duke kombinuar anët pozitive të të dy koncepteve paraprake. Ky koncept 
synon që, duke ruajtur trendin e zhvillimit ekonomik përgjatë rrugës M9 të stimulojë zhvillimin 
e subqendrave urbane, shfrytëzim racional të tokës, mbrojtje të tokës bujqësore dhe 
mjedisit. 
 
3.1.4. Vleresimi i skenareve te zhvillimit dhe koncepti final 
Meqë dy konceptet – zhvillimi linear dhe ai policentrik patën mangësi substanciale në 
planifikimin e ardhmërisë së komunës (koncepti linear – zhvillim jo i balansuar; koncepti 
policentrik – zhvillim i kundërt me trendin aktual të zhvillimeve në terren), kombinimi i tyre në 
konceptin e tretë, përkatësisht sintetizimi i të dy koncepteve në konceptin e tretë rezulton me 
konceptin triumfues të zhvillimit të ardhshëm komunal. 
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Fig 4 Fushë Kosova - skenari i zhvillimit të balansuar – vizioni 

 

Koncepti final është aprovuar me rastin e formulimit të vizionit për zhvillimin e Komunës së 
Fushë Kosovës ë mars 2011. Ky koncept do të përbëjë kornizën e zhvillimit hapësinor 
komunal 2011 – 2016. 
 
Korniza e zhvillimit hapësinor komunal 2011 – 2016 kategorizon këto zona për zhvillim: 

Zona e biznesit 2324 ha 
Zona e bujqësisë 4511 ha 
Zona e industrisë 235 ha 
Zona e turizmit 1619 ha 
Vendbanimet (shtrirja 2004) 986 ha 

3.2. Struktura dhe lokacioni hapësinor për zhvillimin dhe 
organizimin e ardhshëm 
Korniza e zhvillimit hapësinor komunal 2011 – 2016 parasheh zhvillimin e komunës në të 
gjitha fushat. 
 

3.2.1. Zhvillimi ekonomik 
Përderisa zhvillimi ekonomik është komponentë përbërëse e të gjitha fushave të zhvillimit të 
komunës së Fushë Kosovës, në mënyrë specifike janë identifikuar tri pika kyqe të definuara 
si caqe zhvillimore prioritare për ngritjen e zhvillimit ekonomik të kësaj komune: 
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1. Caku 1 – Mbrojtja dhe kultivimi i tokës bujqësore, shtimi i prodhimit agrar, ngritja e 
agrobizneseve dhe impianteve për përpunimin e prodhimeve bujqësore 
 
2. Caku 2 – Zhvillimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, konsolidimi i brezit të 
bizneseve përgjatë rrugës M9 
 
3. Caku 3 – Konsolidimi i turizmit në komunë, funksionalizimi i pikave dhe zonës me 
potencial turistik në perëndim të komunës, mbrojtja e trashëgimisë natyrore dhe asaj 
kulturore si dhe promovimi i turizmit në këto dy fusha 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fig 5 Zhvillimi ekonomik i Fushë Kosovës 

 

3.2.1.1 Mbrojtja dhe kultivimi i tokës bujqësore, shtimi i prodhimit agrar, ngritja e 
agrobizneseve dhe impianteve për përpunimin e prodhimeve bujqësore 
Mbrojtja dhe kultivimi i tokës bujqësore është prioritet për ngritjen ekonomike të komunës së 
Fushë Kosovës duke qenë resursi i parë dhe më i madh natyror që posedon kjo komunë. 
Komuna e Fushë Kosovës ka një sipërfaqe rrafshi prej 4511  ha të tokës pjellore prej së 
cilës 11 % është e kategorisë së parë. Kjo tokë nuk është e zhfrytëzuar në tërë potencialin që 
ka për prodhimtari bujqësore dhe duke marrë parasysh trendin e ndërtimeve të mëdha në 
komunë rrezikohet vazhdimisht nga ndërrimi i destinimit. Plani Zhvillimor Komunal i Fushë 
Kosovës parasheh mbrojtjen e tokës bujqësore duke kufizuar sipërfaqën që mund të 
shfrytëzohet për ndërtim, promovimin e kultivimit të saj për bujqësi dhe përkrahjen e 
bizneseve që shfrytëzojnë prodhimet bujqësore dhe rrjedhimisht stimulojnë shfrytëzimin e 
drejtë të saj për bujqësi. 
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Ngritja e agrobizneseve është pjesë përbërëse e këtij caku zhvillimor ku komuna e Fushë 
Kosovës do të bëjë stimulimin e ngritjes së këtyre agrobizneseve me qëllim të krijimit të 
vendeve të reja të punës, shfrytëzimin e prodhimeve lokale bujqësore drejt krijimit të një 
ekonomie të qëndrueshme. Impiantet për përpunimin e prodhimeve bujqësore janë të 
domosdoshme në realizimin e këtij caku dhe kështu komuna konform këtij Plani Zhvillimor 
Komunal do të investojë në këtë sektor, do të kërkojë donacione nga qeveria dhe donatorët 
e jashtëm, investitor potencial si dhe do të hulumtojë të gjitha format e mundshme, me theks 
të veqantë ne partneritetin publiko-privat, për zhvillimin e këtij sektori kyq për zhvillimin 
ekonomik të kësaj komune. 
 
3.2.1.2 Zhvillimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, konsolidimi i brezit të 
bizneseve përgjatë rrugës M9 
Zhvillimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme (tutje NVM) është një sektor i rëndësishëm i 
zhvillimit ekonomik komunal, i cili mund të gjenerojë vende të reja të punës dhe të plotësojë 
zhvillimin ekonomik krahas sektorit të bujqësisë. Ky sektor në një formë jo shumë të 
kontrolluar dhe jo shumë të profesionalizuar është aktual dhe ka zënë vend përgjatë rrugës 
M9. Prandaj në Planin Zhvillimor Komunal të Fushë Kosovës parashihet funksionalizimi i 
brezit të bizneseve përgjatë kësaj rruge në të cilin komuna e Fushë Kosovës do të ofrojë 
kushte të veqanta për zhvillimin e bizneseve, do t’i stimulojë ato por edhe kontrollojë dhe 
rrjedhimisht vjel të mirat e fituara nga ky sektor. Është me rëndësi që brezi i biznesit të 
funksionalizohet në të gjitha aspektet dhe të luftohet biznesi joformal. 
 
3.2.1.3 Konsolidimi i turizmit në komunë, funksionalizimi i pikave dhe zonës me 
potencial turistik në perëndim të komunës, mbrojtja e trashëgimisë natyrore dhe asaj 
kulturore si dhe promovimi i turizmit në këto dy fusha 
Turizmi është fusha më së paku e eksploatuar deri më tani në komunën e Fushë Kosovës. 
Përderisa kjo fushë është një ndër boshtet kryesore të zhvillimit ekonomik në të gjitha vendet 
e zhvilluara, Plani Zhvillimor Komunal i Fushë Kosovës synon ta drejtojë zhvillimin ekonomik 
të Fushë Kosovës drejt këtij sektori të pashfrytëzuar. Në profilin komunal janë evidentuar 
potencialet turistike të komunës të cilat përbëhen nga trashëgimia natyrore dhe ajo kulturore. 
Këto burime të komunës duhet të shfrytëzohen në mënyrë të drejtë për zhvillimin e turizmit 
në komunë. Meqë komuna e Fushë Kosovës ka një pozitë të volitshme në kryqëzimin e të 
gjitha vijave kryesore të komunikacionit në Kosovë (rrugor, hekurudhor, ajror), atëherë 
funksionalizimi i këtij sektori mund të bëhet më mjaft lehtësi. 
Komuna do të investojë në mbrojtjen e trashëgimisë natyrore dhe të stimulojë projekte të 
veqanta për shfrytëzimin e saj. Poashtu do të bëhet mbrojtja dhe funksionalizimi i 
trashëgimisë kulturore dhe zhvillimi i projekteve për shfrytëzimin e saj. Promovimi i 
potencialeve turistike është pjesë përbërëse e këtij caku për zhvillimin ekonomik të 
komunës. Zhvillimi i turizmit në komunë do të gjenerojë shumë vende të reja pune dhe do të 
sjell të ardhura të përhershme për ngritjen ekonomike të komunës. 
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3.2.2. Popullsia, banimi, vendbanimet, çështjet sociale, trashëgimia 
Kulturore 
 
3.2.2.1 Popullsia 
 
Sipas të dhënave nga Enti i Statistikës së Kosovës të regjistrimit të vitit 1981 në territorin 
e komunës së Fushë Kosovës kanë jetuar 29.804 banorë. Shipas shenimeve jo të 
konfirmuara, të prezentuara në Planin Zhvillimor Urban të Fushë Kosovës Komuna e Fushë 
Kosovës kishte rreth 35050 banorë.  
Regjistrimi i fundit nga ESK (2011) tregon se në Komunën e Fushë Kosovës numri I regjistruar I  
banorëve është 34718. 
Ndërkaq sipas vlerësimit të Komunës së Fushë Kosovës numri i banorëve në këtë komunë 
është 55000. 
 

S=84.705,799ha 
Toke bujqesore 4511ha 54.35% 
 

Tab. Tabela nr.1 Numri i banorëve në komunën e Fushë Kosovës   
 
 Regjistrimi 2011 nga 

ESK 

Numri i banorëve 34827 

Numri i familjeve (ekonomive 
familjare) 

6553 

Madhësia mesatare e 
ekonomisë familjare 

5.30 

Banorë për km² 412.8 

 
 
Tabela nr. 2  Numri i banorëve sipas vendbanimeve 
 

 Vendbanimi gjithësejtë gjinia 

Meshkuj   Femra 

1 Fushë Kosovë 20021 10114 9907 

2 Bardh i Madh  2750 1415 1335 

3 Bardh i Vogël 494 260 234 

4 Grabovc  1017 523 494 

5 Harilaç 936 476 460 

6 Henc 747 358 389 

7 Kuzmin 334 168 166 

8 Lismir 758 381 377 

9 Miradi e Epërme  1424 751 673 

10 Miradi e Poshtme 1647 839 808 

11 Pomozotin 748 371 377 

12 Sllatinë e Madhe 1839 928 911 

13 Sllatinë e Vogël 598 295 303 

14 Vragoli 1514 742 772 
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3.2.2.2 Shtimi i popullsisë 
 
Numri aktual i banorëve dhe parashikimi i shtimit të popullsisë është e dhënë thelbësore për 
planifikim hapësinor. Edhepse parashikimi nuk mund të jetë shumë i saktë në rast të 
mungesës së informatave të sakta, situatë në të cilën ndodhet vendi ynë pothuaj që nga 
1981, një parashikim është i nevojshëm me rastin e hartimit të këtij plani. 
Për llogaritjen e shtimit të popullsisë së komunës së Fushë Kosovës marrim shkallën e 
shtimit 1.6% shkallë kjo e përvetësuar edhe në Planin Hapësinor të Kosovës. 
 
Tab.3 Shtimi i popullsisë në komunën e Fushë Kosovës 

Nk 
No 
P 
n 

Numri i parashikuar i popullsisë në komunë 
Numri i tanishëm i popullsisë në komunë 
Shkalla e shtimit vjetor të popullsisë 
Numri i viteve të parashikuara 

- 
34827 
1.6 
10 

 Nk = No (1+P/100)n  

 Nk = 35384  
 
* Numri i marrë nga shenimet e fundit KK Fushë Kosovë, Gusht 2011 – Burimi ESK. 
 
3.2.2.3 Banimi 

 
  
Sipas ESK rekos 2011 komuna e Fushë Kosovës ka 9495 banesa (njësi banimi) të cilat 
numërojnë në total njësitë nga shtëpitë e banimit individual dhe ato të banimit 
shumëbanesor. Sipas këtij regjistrimi komuna e Fushë Kosovës ka 32.0% të njësive 
banimore të pabanuara. 
 
3.2.2.4 Vendbanimet 
 
Komuna e Fushë Kosovës ka 14 vendbanime, ato janë: Grabovc, Bardhi i Madh, Pomazotin, 
Bardhi i Vogël, Sllatinë e Vogël, Sllatinë e Madhe, Harilaq, Henc, Vragoli, Miradi e Poshtme, 
Miradi e Epërme, Kuzmin, Lismir dhe Fushë Kosovë (qyteti). 
Administrimi teritorial i Komunës së Fushe Kosoves është i organizuar në këto njësi 
organizative territorial: 
 
Tab.4 Vendbanimet Fushë Kosovë 
 

Nr. Qendra Nr. VENDBANIMI 
1 Bardhi i Madh 1 Bardhi Madh 

2 Grabovc 

3 Pomozotin 

4 Bardhi I Vogël 

2 Fushë Kosovë 5 Lismir 

6 Fushë Kosovë 

7 Kuzmini 

3 Miradi e Ulët 8 Vragoli 

9 Miradi e Ulët 

10 Miradi e Epërme 

4 Sllatina e Madhe 11 Sllatina e Madhe 



12 Sllatina e Vogel 

  

13 Henci 

14 Harilaqi 

 
 
3.2.2.5 Zgjerimi i vendbanimeve 
Me rastin e hulumtimit të gjendjes ekzistuese gjatë hartimit të Profilit komunal janë 
evidentuar vendbanimet me potencial të zgjerimin dhe në hartimin e vizionit për zhvillimin e 
komunës është trajtuar edhe tema e zgjerimit të vendbanimeve. Zgjerimi i vendbanimeve 
është përkufizuar në hartë. Vendbanimet ku nuk parashihet zgjerim të hapësirës banuese në 
shtrirjen e tyre territoriale sugjerohet që zhvillimet eventuale të orientohen drejt densifikimit, 
kompaktësimit të strukturës fizike. 
Tab. 5 Vendbanimet dhe zgjerimi / kompaktësimi i tyre 
VENDBANIMI 
ku parashihet zgjerimi 

VENDBANIMI 
ku parashihet kompaktësimi 

Bardhi Madh Grabovc 
Pomozotin Lismir 
Bardhi I Vogël Vragoli 
Fushë Kosovë Miradi e Epërme 
       
Kuzmini Henci 
Miradi e Ulët Harilaqi 
Sllatina e Madhe  
Sllatina e Vogel  
Zgjerimi i vendbanimeve para së gjithash duhet të bazohet mbi parimet e densifikimit, 
shfrytëzimit racional të tokës dhe mbrojtjes së tokës bujqësore. 
 
 
3.2.2.6 Vendbanimet joformale 
 
Në Fushë Kosovë janë evidentuar dy (2) vendbanime joformale në Grabovc dhe 
Rrafshnaltë. Këto vendbanime duhet të trajtohen sipas udhëzimeve të Strategjisë 
Kombëtare dhe Planin e veprimit për Vendbanimet Joformale.Me Ligjin Nr.03/L-106 për 
ndryshimin e Ligjit për Planifikim hapësinor Nr.2003/14,të dekretuar  me 17 nëntor 2008,Neni 2 
shtohet përkufizimiVendbanim Joformal me këtë formulim “venbanime joformale janë 
vendbanime njerëzore të cilat nuk mundësojnë ban 
Tab 5. Vendbanimet joformale në komunën e Fushë Kosovës 
 
Nr. Vendbanimi/ 

emërtimi 
S= ha NRSHT Ban Urgjenca Plani që e 

rregullon 
madhësia Kontesti 

urban/rural 

1 Lagjja e 
Berishëve 

(Grabovc i ulët) 

43 16 100 Afatmesme PZHK e Madhe Rural 

2 Lagje e re mbi 
fshatin Sllatinë 
e madhe 

(Rafshnaja) 

45 27 150 Afatmesme PZHK e Madhe Rural 

 
Me udhëzimet e këtij plani, përkatësisht në kuadër të caqeve prioritare për zhvillim të 
komunës: Caku 4 – Ngritja e kapaciteteve dhe cilësisë së shërbimeve në arsim, shëndetësi 
dhe shërbimet tjera publike / komunale; Caku 6 – Ndërtimi i rrugëve të reja si dhe 
përmirësimi i atyre ekzistuese në rrjetin komunal të trafikut automobilistik e hekurudhor; 
Caku 8 – Ndërtimi i impiantit për trajtimin e ujërave të zeza dhe përmirësimi i rrjetit të 
kanalizimit; Caku 9 – Përmirësimi i rrjetit të ujësjellësit dhe shtimi i kapaciteteve prodhuese 



te ujit; Caku 10 – Përmirësimi i rrjetit për furnizim me energji elektrike dhe rrjetit të telefonisë 
e internetit. 
Sipas udhëzimeve të Strategjisë Kombëtare dhe Planin e veprimit për Vendbanimet 
Joformale.Me Ligjin Nr.03/L-106 për ndryshimin e Ligjit për Planifikim hapësinor Nr.2003/14,të 
dekretuar  me 17 nëntor 2008,Neni 2,gjatë periudhës dy vjeqare 2011-2013 është bërë  
rregullimi i këtyre vendbanimeve në aspektin e pronësisë dhe të infrastructures se ujësjellësit , 
kanalizimit dhe asfaltimi I tyre. 



 
 
 



3.2.2.7 Qështjet sociale, Infrastruktura sociale 
Gjendja sociale është në proces të vazhdueshëm të përmirësimit dhe ndryshimit në 
përgjithësi. Kjo varet nga zhvillimi i shumë faktorëve të cilët poashtu janë variabilë. Zhvillimi 
social varet prej tre sektorëve bazë të zhvillimit social të cilët ndryshojnë në funksion me 
ndryshimin e nevojave njerëzore dhe ata janë: 
- Shëndetësia- jetë e gjatë dhe e shëndoshë për banorët, 
- Arsimi- marrja e aftësive, njohurive profesionale dhe të përgjithshme, dhe 
- Qasja në burimet private dhe publike, të nevojshme për një jetë të mirë. 
 
Për zhvillimin e komunës në fushën e qështjeve dhe infrastrukturës sociale parashihet 
planifikimi dhe realizimi i dy projekteve të integruara: 
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Caku 4 – Ngritja e kapaciteteve dhe cilësisë së shërbimeve në arsim, shëndetësi dhe 
shërbimet tjera publike / komunale 
Caku 5 – Ndërtimi i objekteve dhe hapësirave të reja të infrastrukturës sociale si dhe 
përmirësimi i atyre ekzistuese 
 
3.2.2.8 Shëndetësia 
Shërbimet shëndetësore publike në komunën e Fushë Kosovës janë të nivelit primar. Ato 
organizohen në tri nivele të institucioneve: 

- Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare; 
- Qendra e Mjekësisë Familjare; 
- Punkt shëndetësor. 

Q.K.M.F (Qendra Kryesore e Mjekësisë Familiare) funksionon në qytetin e Fushë Kosovës. 
Përveq Qendres Kryesore të Mjekësisë Familiare në Komunën e Fushë Kosovës 
funksionojnë Qendra të Mjekësisë Familjare në Miradi të Ulët, Sllatinë të Madhe, Bardh i 
Madh, si dhe Punktet shëndetësore në Miradi të Epërme, Vragoli, Kuzmin, ku të gjitha këto 
objekte kanë sistemin e ngrohjes, rrjetin e ujësjellësit, rrjetin e kanalizimit dhe infrastrukturen 
përcjellëse. 
 
Këto qendra kanë një rrezembulueshmëri të mirë të territorit komunal. Ato duhet të 
renovohen aty këtu dhe të pasurohen me mjete e pajisje profesionale. 
 
Në planin afatmesëm për zhvillimin e shëndetësisë, përpos renovimin dhe ngritjen e cilësisë 
në qendrat ekzistuese (Caku4), për ngritjen e nivelit të shërbimeve shëndetësore në komunë 
parashihet ndërtimi i edhe një qendre të mjekësisë familjare si dhe një spitali në qytetin e 
Fushë Kosovës (Caku5). 
 
 
3.2.2.9 Arsimi 
Sistemi edukativo – arsimor ne komunen e Fushe Kosoves eshte i organizuar dhe 
funksionon ne tri nivele: 

– arsimin parashkollor, 

– arsimin fillor dhe 

– arsimin e mesem. 
 

– Arsimi parashkollor 
Në Fushë Kosovë funksionojnë dy qerdhe/kopsht për fëmijë. Njëra qerdhe ka kapacitet prej 
166 fëmijë, me qëndrim ditor dhe kujdesin me edukimin e fëmijëve e realizojne 16 
edukatore. Për fshatrat, arsimi parashkollor ofrohet në kuadër të shkollave fillore. 
Në zhvillimin e ardhshëm komunal parashihet ndërtimi i pesë (5) qerdheve të reja, tri (3) prej 
të cilave në qytet, një (1) në Sllatinë të madhe, dhe një (1) në Miradi të ultë (Caku5). 
 

– Arsimi fillor 
Arsimi fillor zhvillohet ne 6 shkolla fillore dhe ne 6 paralele te ndara fizike me 5709 nxenes, 
dhe procesin edukativo arsimor e zhvillojnë 260 punëtor arsimor. Për të ardhmen 
planifikohet të ndërtohet edhe një shkollë e re fillore 5-vjeqare në veri të qytetit, përkatësisht 
në lokacionin Nakër (Caku5). 
 
 
 
 
 19 / 79 

Grupi ISPE &Adesing 



 

– Arsimi i mesëm 
Arsimi i mesëm, zhvillohet në tri shkolla të mesme. Në Gjimnazin e qytetit në Shkollën 
Teknike, dhe në Shkollën Ekonomike me gjithsej 1671 nxënës me nr personeli 64 dhe një 
arsimtar është për 26 nxënës. 
Shkolla të mesme të reja nuk parashihet të ndërtohet në një periudhë afatshkurtë. Mësimi 
bazohet në objektet ekzistuese të cilat mund të renovohen sipas nevojës (Caku4). 
 
3.2.2.10 Shërbimet publike 
 
Shërbimet publike ofrohen në ndërtesat administrative dhe publike të cilat janë të 
përqëndruara në pjesën më të madhe në qytetin e Fushë Kosovës, si qendër komunale. Në 
këtë qytet janë të vendosura institucionet e nivelit komunal si Kuvendi i Komunës, Zyra 
Komunale e Punësimit, zyra e Postës dhe Telekomit, Shërbimet bankare, Stacioni 
Hekurudhor, Zjarrëfikësat dhe Stacioni Policor. Ndërkaq në vendbanimet tjera numri i këtyre 
institucioneve është tejet i vogël dhe përfshinë disa zyre të vendit dhe ofiqari nëpër disa 
fshatra. 
 
Të gjitha vendbanimet duhet të pajisen me një qendër të vendbanimit e cila duhet të 
përfshijë një zyre të vendbanimit dhe një qendër rinore. 
Në qytet planifikohet të ndërtohet edhe një qendër ditore – shtëpi e komunitetit për 
aktivitetete publike të natyrave të ndryshme, për shfrytëzim nga qytetarët pa dallim moshe, 
gjinie, përkatësie etnike racore etj (Caku5). 
Në qytetin e Fushë Kosovës gjendet Shtëpia e Kulturës, e cila ka nevojë për renovime e 
përmirësime. 
 
Fushë Kosova ka një qendër rekreimi në kuadër të shkollës – sallë sporti e mbyllur në qytet. 
Fushat tjera publike janë kryesisht të hapura dhe në kuadër të shkollave. Ato private janë të 
hapura apo të mbyllura të cilësisë së ulët. 
Për zhvillimin e komunës parashihet ndërtimi i një qendre rekreimi sipas standardeve 
bashkëkohore (Caku5). 
Ndër objektet tjera publike përfshihet edhe strehimorja në qytet për rastet e fatkeqësive 
natyrore ose emergjencave tjera. 
 
‐ Menaxhimi i mbeturinave 

Sasia e mbeturinave që krijohen në Fushë-Kosovë për kokë banori është rreth 1.8kg në ditë 
(Burimi: Plani lokal i veprimit në mjedis, 2009). Në periudhën 2008-2009 Komuna e Fushë 
Kosovës ka punuar në mënjanimin e deponive të egra të mbeturinave dhe shpërndarjen e 
sistemuar të kontejnerëve për mbëturina. 
Ngritja e një sistemi efikas të menaxhimit të mbeturinave është prioritet për komunën në 
pesë vitet e ardhshme. Komuna do të ndërmarrë masat e nevojshme për trajtimin e 
mbeturinave. Ajo duhet të shqyrtojë politikat e selektimit të mbeturinave dhe reciklimit, me 
qëllim mbrojtjen e ambientit dhe krijimin e vendeve të reja të punës (Caku4). 
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3.2.2.11 Trashëgimia kulturore 
Gjetjet arkeologjike ne K.K.Fushë-Kosovë (Kalanë e Harilaqit dhe Bardh) mbështesin 
përfundimin se ky lokalitet është nje nga zonat e vjetra të qytetërimit parahistorik në Ballkan. 
Në komunën e Fushë Kosovës gjenden disa objekte dhe lokalitete të trashëgimisë kulturore: 
1. Lokaliteti arkeologjik në Harilaq, 
2. Lokaliteti në Bardh të Madh, 
Objektet tjera kulturore përbëjnë: - Monumenti i “Imer Sfarqa”; - Monumenti i “ Hashim 
Hajdini “ - Pllaka e “Nëna Terezës”. 
Zhvillimi i trashëgimise kulturore parashihet në kuadër të projekteve: 
Caku 3 – Konsolidimi i turizmit në komunë, funksionalizimi i pikave dhe zonës me potencial 
turistik në perëndim të komunës, mbrojtja e trashëgimisë natyrore dhe asaj kulturore si dhe 
promovimi i turizmit në këto dy fusha 
Caku 11 – Mbrojtja e mjedisit dhe trashëgimisë natyrore 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fig 6 Zhvillimi social i Fushë Kosovës 
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3.2.3. Infrastruktura - transporti komunal, komunikimet, 
infrastruktura teknike 
 
Infrastruktura është bazë për cdo zhvillim, parakusht për ngritjen e bizneseve por poashtu 
edhe për ngritjen e mirëqenies sociale. Shtrirja e infrastrukturës njëkohësisht përcakton 
edhe shtrirjen e ndërtimeve dhe zhvillimit ekonomik. Për përmirësimin e kushteve ekzistuese 
të rrjetit infrastrukturor në komunë dhe paraprirjen e zhvillimin ekonomik e social të paraparë 
me Planin Zhvillimor Komunal të Fushë Kosovës janë përcaktuar këto caqe prioritare për 
ngritjen e infrastrukturës në komunë: 
 

1. Caku 6 – Ndërtimi i rrugëve të reja si dhe përmirësimi i atyre ekzistuese në rrjetin 
komunal të trafikut automobilistik e hekurudhor 
2. Caku 7 – Përmirësimi i lidhjeve të transportit publik në tërë komunën, me fokus të 
veqantë në vijën Aeroport - Fushë Kosovë – Prishtinë >> referim “projekti” për 
Prishtinën Metropolitane >> në koordinim me KK Prishtinë 
3. Caku 8 – Ndërtimi i impiantit për trajtimin e ujërave të zeza dhe përmirësimi i rrjetit të 
kanalizimit 
4. Caku 9 – Përmirësimi i rrjetit të ujësjellësit dhe shtimi i kapaciteteve prodhuese te ujit 
5. Caku 10 – Përmirësimi i rrjetit për furnizim me energji elektrike dhe rrjetit të telefonisë 
e internetit 

 
 

3.2.3.1 Komunikacioni, infrastruktura rrugore 
 

‐ Ndërtimi i rrugëve të reja si dhe përmirësimi i atyre ekzistuese në rrjetin e 

komunikacionit në komunën e Fushë Kosovës 

Sistemi efikas i rrjetit rrugor është bazë për krijimin e mundësive për qarkullim të 
lehtë dhe të sigurt, nxitjen e zhvillimit ekonomik, krijimn e lidhjeve në mes të zonave 
dhe përmbajtjeve funksionale të Komunës së Fushë Kosovës. 
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Me qëllim që rrjeti rrugor në mes të fshatrave të Fushë Kosovës të jetë sa më 
funksional, është e nevojshme ndërtimi i rrugëve të reja lidhëse dhe përmirësimi i 
elementeve gjeometrike të disa rrugëve ekzistuese dhe asfaltimi i tyre. Bazuar në 
shtrirjen e rrjetit ekzistues rrugor, një lidhje funksionale do të ishte e mundur mes 
fshatrave Lismir-Kuzmin – Vragoli. 
 
 
Me ndërtimin dhe përmirësimin e rrjetit rrugor arrihet: qasje më direkte në rrugën 
magjistrale M9, shkurtimi i kohës së udhëtimet për këto vendbanime, lirimi i qendrës 
së qytetit të Fushë Kosovës, më tepër alternativa për lëvizje dhe përmirësimi i 
kualitetit të jetës. 
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Fig 8 Rruga regjionale M9 dhe autostrada “Ibrahim Rugova”pikat kritike në territorin e 
Fushë Kosovës 
 

‐Orientimi i qarkullimit në vendet ku është i mundur shkëmbimi 
 
Për të krijuar një rrjet funksional rrugor, duhet që sistemi i trafikut dhe transportit në 
periudhën e ardhshme të përmirësohet dhe plotësohet. Përkundër faktit se një pjesë 
e rrugëve në Komunën e Fushë Kosovës janë të pa asfaltuara dhe të kualtetit të 
dobët të ndërtimit, rrjeti rrugor i qytetit por edhe i fshatrave për rreth është në masë 
të madhe i definuar. Nëpër Komunën e Fushë Kosovës kalon rruga kryesore 
magjistrale M9 dhe autostrada “Ibrahim Rugova”. 
 
Duke pasur parasysh strukturen ekzistuese të rrugëve dhe karakterin e tyre, është 
shumë e rëndësishme, që qarkullimi i automjeteve të orientohet në vendet ku është i 
mundur shkëmbimi. Sipas projektit të ri, i cili është në ekzekutim e sipër mundësitë e 
kyçjes dhe shkëmbimeve janë të kufizuar. Prandaj, orientimi i qarkullimit kryesisht 
duhet të bazohet në qasjen sa më të lehtë në kyçet e parapara. 
Me këtë do mundësohet: 

‐ ndërlidhja e rrjetit rrugor në mënyrë që të mundësohet çasje sa më e shkurtër 
në vendet ku mund të bëhet shkëmbimi, 
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‐ kyçje dhe shkyçje e sigurtë për të gjithë pjesëmarrësit në komunikacion. 
 
‐Dislokimi i rrugës magjistrale M9 në pjesën urbane 
Pjesa e rrugës magjistrale e cila kalon nëpër pjesën qëndreore të Fushë Kosovës, 
është shumë e rëndësishme për zhvillimin e bizneseve të shumta përgjatë kësaj 
rruge, por edhe për tërë ekonominë e Fushë Kosovës. 
Prandaj, do të ishte e rëndësishme të analizohet me shumë kujdes dislokimi 
mundshëm i këtij segmenti të kësaj rruge, gjegjësisht që kjo rrugë të merr karakter 
transit. 
 
Me ketë rast do të arrihej: 

‐ shkallë më e lartë e sigurisë për të gjithë pjesëmarrësit në komunikacion, 
‐ zvogëlimi i shkallës së motorizimit, 
 
Ndërsa, pasojat do të ishin: 
‐ rrezikimi i bizneseve për shkak të dislokimit të kësaj pjese të rrugës, 

‐ humja e atraktivitetit të zonës qëndrore të Fushë Kosovës. 
 
Megjitahtë do të ishte e rëndësishme rujtaja e koridoreve dhe kategorizimi i rrugëve 
me qëllim të destinimit të sipërfaqes. 
 
‐Përmirësimi i shkallës së sigurisë dhe kapacitetit në trasenë ekztuese të 
rrugës magjistrale M9 në pjesën urbane 
 
Karakteri i rrugës magjistrale M9 i cili kalon përgjatë qendrës së qytetit është një 
rrezik potencial për të gjithë pjesëmarrësit në komunikacion. Karakteri i zones dhe 
kyqjet e shumta për gjatë rrugës e ulin dukshëm shkallën e sigurisë rrugore, sidomos 
për këmbësorë. 
 
Prandaj, me qëllim të përmirësimit të gjendjes duhet të përcillen këto principe të 
organizimit rrugor: 
 

‐ definimi i qartë dhe respektimi i plotë i mënyrës së kyçjes/shkyçjes në dhe 
nga “rrugët e serviseve”, 
‐ ridefinimi i qartë i shiritave qarkullues dhe qëllimi i lëvizjes së tyre, 

‐ rirregullimi fazor në semaforë, duke eliminar punën e semaforëve me kohë 
fikse dhe rivendosjen e programuar të rregullimit të qarkullimit përmes 
paisjeve intelegjente, 
‐ në vendet ku nga rrugët dytësore lejohen kthimet majtas të vendosen 
semaforët, me qëllim të eliminimit të pikave të konfliktit, sepse pikërisht gjatë 
manovrimeve të tilla janë shënuar numër i madh i aksidenteve, 
‐ mirëmbajtja dhe sipas nevojës plotësimi i sinjalizimit, me qëllim të dhënies së 
informatave me kohë për mënyren e qarkullimit, 
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‐ në pjesët e rrugës, në të cilën duhet të vendoset sinjalizimi vertikal, për shkak 
të mungesës së hapësirës (në ndarje të rrugës së destinuar për lëvizje më të 
shpejtë dhe “rrugëve të servisit”- të ndara me gurë skajor), sinjalizimi të 
vendoset në portal ose gjysmëportal. 
Ndërsa, me qëllim të përmirësimit të shkallës së sigurisë për këmbësorë, duhet që 
përgjatë kësaj pjese të rrugës të bëhet: 
‐ ndërtimi i nënkalimeve për këmbësorë, në pjesët ku fluksi i tyre është më i 
madh, sidomos në afërsi të shkollës. 
 
Me këtë do të arrihet: 

‐ shkallë më e lartë e sigurisë për të gjithë pjesëmarrësit në komunikacion, 
sidomos për këmbësorë, 
‐ zvogëlimi i numrit të aksidenteve, gjegjësisht arritja në minimium e numrit të 
aksidenteve, 
‐ rritja e kapacitetit dhe nivelit të shërbimit për të gjithë pjesëmarrësit, 
 
‐Sistemi i transportit publik 
Shërbimet e transportit publik kanë rol qenësor për të mundësuar lëvizjen drejt 
vendeve të punës, arsim dhe edukim, shëndetësi, tregti, përmbajtje publike dhe 
rekreacion. Shërbimet e transportit me autobusë dhe minibusë janë e vetmja mënyrë 
e transportit brenda 
komunës - nga Fushe Kosova drejt vendbanimeve dhe lidhja e vendbanimeve mes 
veti. Përveç transportit publik, edhe përdorimi i automjeteve individuale është rritur 
në mënyrë dramatike pas luftës. 
Rrjeti i propozuar me koncept të rrugës përmbledhëse drejt qendrës komunale dhe 
planifikimi i arsyeshëm i lidhjeve të transportit publik, do të mundësojë përmirësimin 
e shërbimeve të transportit, do të rrisë numrin e linjave dhe zvogëlojë numrin e 
automjeteve individuale në qarkullim. Transporti urban në qytetit e Fushë Kosovës 
realizohet nga linjat e organizuara nga “Trafiku urban” i Prishtinës, ndërsa lidhja me 
fshatrat mundësohetpërmes linjave ndërurbane. 
Planifikimi i rrjetit të transportit publik është i lidhur ngushtë me planifikimin e rrjetit 
rrugor. Për shkak të madhësisë së qytetit dhe bizneseve të shumta përgjatë rrugës 
magjistrale M9, linja e transportit publik urban propozohet të kalojë vetëm përgjatë 
rrugëve kryesore. Qarkullimi duhet të sigurohet në të dy kahet e rrugës. Zona e 

mbulimit për transport publik duhet të jetë 400m ‐ 600m. Stacionet e propozuara të 
transportit publik përveç stacionit kryesor të autobusëve duhet të jenë të vendosura 
në atë mënyrë që të mbulojnë distancat e ecjes prej 5 -10 minuta. 
 
Veprimet e nevojshme për përmirësimin e transportit publik: 

‐ Vendosja e linjës urbane (autobus/tren), në relacionin Aeroprt-Fushë Kosovë- 
Prishtinë, (kjo linjë e rëndësisë së veçantë duhet të jetë në koordinim me  
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Komunën e Prishtinës, bazuar edhe në projektin e iniciar nga Komuna e 
Prishtinës „Për Prishtinën Metroplitane“ i cili projekt parasheh një transport të 
tillë). 

‐ Rritja e numrit të autobusëve për transport urban dhe intervalit të lëvizjeve, 

sidomos në relacionin Prishtinë –Fushë Kosovë dhe anasjelltas, 

‐ Vendosja e linjave të reja dhe të rregullta me autobusë për lidhje me fshatrat 

për rreth, 

‐ Vendosja e një stacioni të autobusëve në koordinim me stacionin hekurudhor, 

me qëllim të kombinimit të udhëtarëve. 
 
Me këtë do të arrihet: 

‐ Lidhja më e mirë funksionale e Komunës së Fushë Kosovës me qytetin e 

Prishtinës dhe fshatrat për rreth, 

‐ Zvogëlimi i shkallës së motorizimit dhe ndotjes së ambientit, 

‐ Rritja e shkakllës së sigurisë, 

‐ Rritja e ekonomisë. 

 
‐ Transporti hekurudhor 

Ky sektor merret me transportin e udhëtarëve, transportin e mallrave, organizimin e 
tërheqjes së trenave dhe transportin e mallrave me kontejnerë. 
 
Transporti i udhëtarëve 
 
Hekurudhat e Kosovës për momentin kanë në funksion tri lloje të trenave të 
Udhëtarëve 
 

1. Treni i lëvizjes së lirë ( Fushë Kosovë – Hani i Elezit dy herë në ditë) 
2. Treni ndërkombëtar ( Prishtinë –Fushë Kosovë- Shkup), 
3. Treni i udhëtarëve Prishtinë –Fushë Kosovë-Pejë). 
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Figura 9 Pozita e Fushë Kosovës në rrjetin kombëtar të rrugëve 
 
 
‐Transporti i mallrave 
Në rajonin e Fushë Kosovës (Miradi), ndodhet terminali i mallrave. Rëndësia e këtij 
terminali është e një rëndësie të veçantë, për Hekurudhat e Kosovës në tërësi, e në 
veçanti për Komunën e Fushë Kosovës. 
 
‐Terminali 
Terminali është ndërtuar në atë mënyrë që të mund ti pranoj të gjitha llojet e 
dërgesave të mallrave konvencionale dhe atyre të kontejnerëve duke i deponuar 
kontejnerët 20’ dhe 40’ FT (feet) si dhe përgatitjen e tyre për dërgimin e tyre deri te 
depotë e porositësit të mallit. Pesha ngritëse e kranit është 40 ton, lartësia e ngritjes 
9m përkatësisht 5 nivele. Hapësira e terminalit është 5250 m2 me mundësi zgjerimi 
deri në 9000m2. Gjatësia e fushës operative është 200m. 
Për ruajtjen e frigo kontejnerëve janë siguruar 4 kyçje. Ngarkimi dhe shkarkimi 
në/nga kontejnerët bëhet në hapësirë të hapur/mbyllur varësisht nga manipulimi të 
cilin e kërkon malli. 
Në terminalin e kontejnerëve kryhen shërbimet përcjellëse lidhur me riparimet e 
vogla dhe shërbimet higjienike të kontejnerëve (larja dhe pastrimi). 
Duke pasur parasysh trendin botëror të rritjes së vëllimit të mallrave me kontejnerë, 
në përputhje me këtë duhet punuar më tepër në modernizimin e këtij terminali edhe 

me shërbimet tjera. 
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‐ Rëndësia e transportit hekurudhor për rajonin e Fushë Kosovës 

Pozicioni i volitshëm i Komunës së Fushë Kosovës, si nyje kyçe e transportit 
hekurudhor, ka një rëndësi të veçantë për këtë Komunë, si: 
 

‐ zhvillimin ekonomik të Komunës, 

‐ ndikimi pozitiv në mbrojtjen e ambientit, 

‐ zhvillimin e degëve industriale, që kanë të bëjnë me transportin e mallrave në 

hekurudha, 

‐ mundësia e tërheqjes së investimeve nga Bashkimi Evropian, 

Përmirësimi i rrjetit ekzistues të hekurudhave për këtë rajon, sidomos segmenti i 
dëmtuar i cili lidhë Fushë Kosovën me aeroportin ndërkombëtarë të Prishtinës, do të 
mundësonte · shërbime kargo (transportin e mallrave) në regjion dhe internacional 
dhe njëkohësisht edhe përmirësimin e gjendjes ekonomike. 
Me qëllim të përmirësimit të sigurisë në komunikacionin hekurudhor, duhet të 
ndërmirren veprimet si në vijim: 
 

‐ Të gjitha vendkalimet të cilat për momentin janë të siguruara vetëm me 
barriera manuale, të sigurohen me barriera në mënyrë automatike 
‐ Rregullimi dhe mirëmbajtja e binarëve në linja hekurudhore dhe në stacione 
‐ Furnizimi dhe ndërrimi i shinave me koka të harxhuara nëpër kthesa. 
‐ Furnizim dhe ndërrimi i traversave të kalbura në linja hekurudhore dhe nëpër 
ura dhe ndërruese. 
‐ Mirëmbajtja e rregullt dhe eliminimi i deformimeve gjatë temperaturave të larta 
‐ Mirëmbajtja e rregullt e stabilimenteve sinjalizuese dhe siguruese dhe 
stabilimenteve të ndërlidhjeve. 
 

Me këtë do të arrihet: 
‐ Nivel më i lartë i shkallës së sigurisë, 
‐ Shfrytëzimi dhe avansimi i transportit hekurudhor si alternativë e udhëtimit, 
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3.2.3.2 Ujësjellësi dhe kanalizimi 
‐ Hidrografia, Hidrologjia, Topografia dhe Peizazhi 
‐ Reshjet 
Komuna e Fushë Kosovës karakterizohet me reshje measatare vjetore prej 628 mm, të 
shpërndara proporcionalisht përgjatë vitit, me të reshura mujore prej 70 mm (Nëntor) deri 37 
mm (Dhjetor)1. 
 
Tabela 6:Sasia mesatare vjetore e reshjeve në muaj me përputhje m³/s 

Nr: Lokacioni I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII mes/vit 

24  47 42 38 49 63 65 50 45 48 55 70 37 628 

 
‐ Hidrografia 
Resurset kryesore të ujërave sipërfaqësore ne komunën e Fushë Kosovës janë lumenjtë 
Sitnica, drenica, Graqanka dhe Prishtina. Këta lumenjë degëzohen në territorin e kësaj 
komune. Disa nga përrockat më të rëndësishme që rrjedhin në këtë komunë janë 
Gjelbazaku dhe Zanoga. 
Sitnica është lum i njohur në Kosovë dhe është dega kryesore e lumit Ibër. Ky lum dallohet 
nga të tjerët jo vetëm për shkak të madhësisë së pellgut (2.861 km²), por gjithashtu për 
shkak të rrjedhës ujore (16.6 m³/s). Sitnica formohet nga rrjedha Matica me Sazlinë dhe lumi 
i Shtimes. Këto rrjedha afër fshatit Robovc bashkohen, duke formmuar lumin Sitnicë. Nga 
këtu e deri në vendderdhje në lumin Ibër, afër Mitrovicës rrjedh për afër 90 km. 
Karakteristika kryesore e këtij lumi është pjerrtësia e ulët. Për këtë edhe kategorizohet si lum 
fushor. Sitnica dallohet jo vetëm për shkak të rrjedhës së ulët të ujit por edhe për ndryshime 
të theksuara gjatë vitit. Rrjedhat ujorë janë më të larta gjatë stiëns së dimrit dhe pranverës, 
ndërsa gjatë stinës së verës rrjedha e ujit është mjaft e ulët. Në pikën e derdhjes në lumin 
Ibër rrjedha e ujit bie deri në 2.35 m/s. Shtrati i lumit Sitnicë nuk është edhe aq stabil. Gjatë 
vërshimeve, uji nganjëherë mbulon një pjesë të madhe të fushave në pjesën e rrafshtë në 
mes të Lipjanit dhe Mitrovicës, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme. Sitnica i mbledh 
ujërat e lumenjëve Gadime, Janjevë, Graçankë, Prishtinë, Llap dhe Samadrezhë në anën e 
djathtë, dhe ato të lumenjëve Drenicë dhe Lushtë në anën e majtë. 
Në Territorin e Fushë Kosovët është i vendosur edhe një stacion hidrometrik që i takon rrjetit 
hidrometrik të Kosovës me 22 stacione matëse, të vendosura nga Instituti Hidrometrologjik i 
Kosovës. Të dhënat nga ky stacion i cili është vendosur në lokacionin Nadakoc – Vragoli 
tregojnë se sasia maksimale e rrjedhës është 328 m3/s ndërsa ajo minimale 0/50 m3/s. (shih 
tabelën 2).  
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Tabela 7: Vlerat maksimale, minimale dhe mesatare të rrjedhës së ujit (Q=m3/s) në stacionin 
hidrometrik në Vragoli të Fushë Kosovës. 

STACIONI LUMI QMIN QMES QMAK 

Nedakovc 
- Vragoli 

Sitnica 0.50 13.62 328 

 
Figura 10 Topografia dhe Hidrografia e Fushë Kosovës 

Burimet e Ujit 
Profili i Përgjithshëm i Burimeve të Ujit 
 
Momentalisht në komunën e Fushë Kosovës ekzistojnë 21 burime të ujit që shfrytëzohen për 
prodhimin e ujit të pijshëm. Të gjitha këto sisteme për furnizim me ujë shfrytëzojnë ujërat 
nëntokësore. 
KUR në vitin 2009 ka nxjerrë 2,918,508 m3 nga 19 burime të ndryshme. Burimet kryesore të 
ujit janë puset e njohura me emrin Puset e “Kronit” në Kuzmin dhe puset në Vragoli. 
Nje pus ne Miradi te Poshtme, qe menaxhohet nga KUR’’Prishtina”. Dy (2) burime tjera 
operohen nga komunitetet lokale (Henci, Halilaqi). 
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Tabela 8: Burimet e Ujit të shfrytëzuaar nga sistemi i qytetit për furnizim me ujë  
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Figura 12 Plani në dispozicionin horizontal i objektit prodhues "Kroni" Fushë Kosovë 
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  Figura 13 Puset e ujit në Fushë Kosovë 

 

 

Shfrytëzimi i Ujit 
Uji që nxjerrët në komunën e Fushë Kosovës shfrytëzohet për: 
�Konsum shtëpiak të ujit: 86,6167.7 m3 në 20094 nga popullsia e kyçur në rrjetën e KUR.. 
Kjo shifër nuk përfshin ujin e shfrytëzuar nga komunitetet që operojnë burimet e tyre të 
ujit. 
�Konsum industrial dhe institucional: 63,471.79 m3 në 20095 nga sistemi i KUR. 
Gjithashtu, janë disa industri që kanë burimet e tyre të ujit. Megjithatë, nuk ka të dhëna 
në dispozicion. 
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 Figura 14 Rrjeti shpërndarës i ujit i planifikuar për ndërrimnga banka KfË 
 
Infrastruktura Publike e Ujit që Shfrytëzon Ujërat Sipërfaqësorë 
Në komunën e Fushë Kosovës nuk ka ujëra sipërfaqësorë që shfrytëzohen për furnizim e 
popullsisë me ujë. 
Infrastruktura Publike e Ujit që Shfrytëzon Ujërat Nëntokësorë 
Puset në Fushë Kosovë 
Këto janë fushat kryesore të puseve në Fushë Kosovë: 
� Kroni: 12 puse me kapacitet total prej 200 l/s 
� Vragoli: 6 puse me kapacitet total prej 150 l/s 
� Miradi e Ulët: 1 pus me kapacitet total prej 25 l/s 
� Henc: 1 pus me kapacitet total prej 10 l/s 
� Harilaq: 1 pus me kapacitet total prej 5 l/s 
Sistemi i furnizimit me ujë “Kroni” në fshatin Kuzmin është ndërtuar në vitin 1980. Burimi i 
Kuzminit është pjesë e burimeve nëntokësore dhe gjendet në ujëmbledhësin e Lumit Sitnica. 
Uji vjen prej puesve me thellësi prej 17 m – 22 m. Një stacion i pompit është i vendosur në 
fshatin Kuzmin që përcjellë këtë sasi të ujit ne drejtim te qytetit nga Tubi magjistral elik DN- 
400 deri ne fashatin Bresje pastaj kemi shperndarjen e ujit ne mbrendesi te qytetit dhe 
drejtimi tjeter ne drejtim te fshatit Uglar dhe kalon deri ne zonen industriale ku kemi edhe 
zonimit apo kufirn e furnizimit ndermjet me ujin qe prodhohet nga sistemet siperfaqesor i 
Batllaves dhe puseve nentokesore. 
 
Shërbimet e Furnizimit me Ujë, Kanalizim 
Furnizimi me Ujë 
Gjendja e Përgjithshme në Komunë 
Në komunën e Fushë Kosovës ekzistojnë dy (2) sisteme të ndryshme për furnizim me ujë: 
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• Zona urbane e komunës së Fushë Kosovës dhe vendbanimet, siç janë: Miradi e 

Poshtme, Nakarada, Kuzmini, Vragoli, Miradi e Epërme, Lismir dhe Pomozotin, 
Bardh i Madh (Rezervuari 350m3 i leshuar ne funkcion ne gusht 2011) dhe Bardh i 
Vogël janë të kyçura të sistemin për furnizim me ujë të pijshëm të menaxhuar nga 
Kompania Rajonale e Ujit “Prishtina”. 
• Fshatrat, Sllatinë e Madhe, Sllatinë e Vogël, do te furnizohen nga FPU(Fabrika per 

perpunimin e ujit ne VRAGOLI) pas kalimit ne menaxhim nga Kompania Rajonale e 
Ujit “Prishtina”. 
• Fshatrat Henc dhe Halilaq kanë sistemin e tyre për furnizim me ujë e që 

menaxhohen nga komuniteti lokal. 
 
Tab.9 Kërkesat aktuale për furnizim me ujë të pijes për Fushë Kosovë 
 
Nr  Emertimi  Njesia  Nr 

Banor  
Norma 
l/dite  

Qmes.d
it 
m³/dite  

Qmes.o
re 
m³/ore  

qmes.s
ek l/sek  

Ko  qmax.s
ek l/sek  

1  Fushe Kosova - qyteti  banor  21558  120  2589.9 
6  

107.8  29.94  1.5  44.91  

2  Nakarada  banor  1178  120  141.36  5.9  1.64  1.5  2.45  

3  Lismiri  banor  1143  120  137.16  5.7  1.59  1.5  2.38  

4  Miradi e poshtme  Banor  2435  120  292.2  12.2  3.38  1.5  5.07  

5  Vragoli  Banor  2338  120  280.56  11.7  3.25  1.5  4.87  

6  Miradi e eperme  Banor  2181  120  261.72  10.9  3.03  1.5  4.54  

7  Sllatine e madhe  Banor  2828  120  339.36  14.1  3.93  1.5  5.89  

8  Sllatine e vogel  Banor  878  120  105.36  4.4  1.22  1.5  1.83  

9  Harilaq  Banor  825  120  99.00  4.1  1.15  1.5  1.72  

10  Henc  Banor  864  120  103.68  4.3  1.20  1.5  1.8  

11  Bardh i madh  Banor  4006  120  480.72  20.0  5.56  1.5  8.35  

12  Bardh i vogel  banor  711  120  85.32  3.6  0.99  1.5  1.48  

13  Mesbardhi  Banor  675  120  81.00  3.4  0.94  1.5  1.41  

14  Grabovci  Banor  1178  120  141.36  5.9  1.64  1.5  2.45  

15  Kuzmini  Banor  401  120  48.12  2.0  0.56  1.5  0.84  

 total  banor  43199  120  5183.8 
8  

216.0  60.0  1.5  90.00  

Kerkesat per uje (Fushe Kosova 2011): Q = 56.25 litra / sec 
 
Tab. 10 Kërkesat për furnizim me ujë të pijes për fshatrat e Fushë Kosovës deri në 
vitin 2035 

- Rritja e popullsise 2.5 
- Koha projektuese 25 

Nr  Emertimi  
Nr. 
aktual 
banore  

Banor 
viti 
2035  

Norm
a 
l/dite  

Qmes.
dit 
m³/dite  

Qmes
.ore 
m³/or
e  

qmes.
sek 
l/sek  

Ko  
qmax.
sek 
l/sek  

1  Fushe Kosova - 
qyteti  

21558  39967  120  4796.0
4  

199.8  55.51  1.2  66.61  

2  Nakarada  1178  2184  120  262.08  10.9  3.03  1.2  3.64  

3  Lismiri  1143  2119  120  254.28  10.6  2.94  1.2  3.53  
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4  Miradi e poshtme  2435  4515  120  541.68  22.6  6.27  1.2  7.52  

5  Vragoli  2338  4335  120  520.20  21.7  6.02  1.2  7.23  

6  Miradi e eperme  2181  4043  120  485.16  20.2  5.62  1.2  6.74  

7  Sllatine e madhe  2828  5243  120  629.16  26.2  7.28  1.2  8.74  

8  Sllatine e vogel  878  1628  120  195.36  8.1  2.26  1.2  2.71  

9  Harilaq  825  1530  120  183.60  7.7  2.13  1.2  2.55  

10  Henc  864  1602  120  192.24  8.0  2.23  1.2  2.67  

11  Bardh i madh  4006  7427  120  861.24  37.1  10.32  1.2  12.38  

12  Bardh i vogel  711  1318  120  158.16  6.6  1.83  1.2  2.20  

13  Mesbardhi  675  1251  120  150.12  6.3  1.74  1.2  2.09  

14  Grabovci  1178  2184  120  262.08  10.9  3.03  1.2  3.64  

15  Kuzmini  401  743  120  89.16  3.7  1.03  1.2  1.24  

 
total  

43199  80089  120  9610.6
8  

400.4  111.2
3  

1.2  133.4
8  

Kerkesat per uje(Fushe Kosova 2035): Q = 133.48 litra / sec 
 
 
Tab. 11 Sistemet e ujësjellësit dhe mbulimi i popullsisë 
 

 

 
 
 
Sistemet e Ujit të Menaxhuara nga KUR 
Infrastruktura për ditribuimin e ujit 
Sipas të dhënave nga Studimi i Fisibilitetit për Kualitetin e Ujit të Pijshëm në Kosovë, Hydroplan 
GmbH, 2009, gjatësia e rrjetit për furnizim me ujë të menaxhuar nga KUR “Prishtina” në 
komunën e Fushë Kosovës është 100,291 m. Prej te cilave, 86,938 metra janë ndërtuar para 
vitit 1999 dhe 13,353 metra janë ndërtuar pas vitit 1999. Kjo tregon se përafërsisht 87% e 
rrjetit është ndërtuar para vitit 1999. 
Në dhjetor të vitit 2010, KUR Prishtina ka lëshuar 5,186 fatura të ujit për konsumatorët 
shtëpiak në komunën e Fushë Kosovës. Popullsia e kyçur në rrjet të KUR është 30,209 
banorë nga popullsia e gjithëmbarshme prej 34,718 sipas Regjistrimit të vitit 2011. 
Mbulimi i sistemit për furnizim me ujë i KUR vlerësohet në 87%. 
Rrjetat Tjera të Ujit 
Sipas informatave nga komuna e Fushë Kosovës, janë dy (2) fshatra që kanë rrjetë të 
veçantë për furnizim me ujë. Këto rrjeta menaxhohen nga vetë komunitetet dhe nuk ka të 
dhëna të detajizuara për këto rrjeta 
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Kanalizimi dhe Sanitimi 
Situata e Përgjithshme në Komunë 
Ekzistojnë 15 sisteme të kanalizimit në komunën e Fushë Kosovës: 

 Sistemi i kanalizimit në qendrën urbane mbulon vetëm vendbanimin e Fushë 
Kosovës.(Menaxhohet nga KUR”Prishtina” me kolektor 25.000m’ me 

 Katërmbëdhjetë (14) sisteme tjera të vogla rurale të kanalizimit menaxhohen nga 
komunitetet lokale, dhe mbulojnë me shërbime katërmbëdhjetë (14) vendbanime. Te 
cilat kane gropa septike para se te hudhen ne lum 

 
 
 
 

 
 
Figura 15 Rrjeti i kanalizimit për largimin e ujërave të zeza dhe pikat e shkarkimeve në 
lumin Sitnica 
dhe Prishtevka 
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Figura 16 Sistemi i kanalizimit dhe territori i shërbimit 

 

 

Rrjeti i kanalizimit ne te ardhmen duhet te Rehabilitohet per shkak te ndertimeve te reja me 
etazhitete te larta,te cilat do te paraqesin veshtersi ne rrjedhjet e lira te ujrave te zeza andaj 
duhet qe ne faza te shkohet drejt rehabilitimit te kolektorve ne drejtim te shkarkimeve deri 
tek impianti i ujrave te zeza qe do te ndertohet ne vitet e ardhshem . 
Unioni Evropian ka filluar studimin e fizibilitetit per ndertimin e Fabrikes per perpunimin e 
ujrave te zeza(Project Preparation Feasibility Studies for Ëaste Ëater Tretment Plants 
in Kosovo) nepermjet konsulences ËYG International, Konsulenca ka per detyre qe ti 
analizoj rrjetat e egzistuse te ujrave te zeza te jepe rekomandime ne rehabilitimin e tyre per 
Prishtine, Fushe Kosove,Kastriot lokacioni mendohet te jete ne aferesi te shkarkimit te 
Prishtevkes ne Sitnice ku impianti do ti mbledhe dhe do ti pastroj ujrat e zeza te ketyre tri 
Komunave 
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Figura 17 Planimetria e pellgjeve të qytetit 
 
 
PELLGJET E QYTETIT QE PARAQESIN RAMJET NATYRORE TE KOLEKTORVE TE 
UJRAVE TEZEZA DHE UJRAVE TE BARDHA NE DREJTIM TE SHKARKIMEVE NE LUMIN 
PRISHTEVKA DHESITNICA 
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3.2.3.3 Rrjeti elektroenergjetik dhe rrjeti i telefonisë/internetit 
 
- PLANIFIKIMI I FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE 
 
Me kete projekt synohet te parashihet zhvillimi i rrjetit elektroenergjetik per komunëe e 
Fushëkosoves. Ky plan perfshinë hapsiren kohore 2010 deri 2020. Pra fjala eshte per një 
plan dhjetëvjeqarë. 
Zgjerimi i rrjetit elektroenergjetik synon ti sherbej dhe të jetë në harmoni me rritjen e numrit 
të banorve dhe zgjerimin e vendbanimeve në kete periudhë. Ky sistem duhet gjithashtu ti 
plotsoj nevojat ne rritje te sektorve të ndryshem ekonomik te kesaj komune. 
Projektuesi i elektrikes te gjitha te dhenat dhe parashikimet per zhvillimet 10 vjeqare i ka 
marrë nga projekti kryesorë ne te cilin kan punuar ekspertet e lamive gjegjese. 
Ky projekt ka pasur parasysh procedurat e meposhtme te parapara nga IEC-ja per 
perpilimin e planeve te sistemeve elektroenergjetike 
 

1.Mbledhja e shënimeve për rrjetin ekzistues 
2.Analiza e të dhënave të mbledhura 
3.Analiza e ngarkesave aktuale dhe atyre të parashikuara 
4.Planifikimi i rrjetit 110kv. 
5.Planifikimi i rrjetit kabllorë dhe ajrorë 20kV. 
6.Analizat e besueshmërisë së SEE 

 
Per planifikim te zgjerimit të mëtutjeshem te SEE apo permirsim të atij ekzistues janë marrë 
parasysh dy rekomandimet e mëposhtme 
 
1. Rekomandimet e master planit per zhvillimin e sistemeve shperndarese te 
Kosoves deri në vitin 2015 që obligojnë: 
 

– Eliminimin gradual të TS 35/10kV dhe kalimin në TS 110/20kV 

– Kalimin nga rrjeti distributiv 10kV ne rrjetin distributiv 20kV 

– Zëvendësimin e TS 10/0.4kV me ata 20/0.4Kv 
 
2. Rekomandimet e IEC-s per projekte te reja ne vendet urbane te cilat obligojnë: 
 

– Kabllat per furnizim me energji elektrike dhe kabllat e telekomunikimit 
duhet të vendosen në te njejten trasë dhe në te njejten kohë. 

– Sistemet El.En duhet te plotsojnë së paku kushtin ’ N-1’ që do te thot se 
duhet të kemi furnizim te rregullt me energji edhe në rast se bjen nga 
puna një vijë furnizuese. 
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Duke pasur për bazë ate që u tha me lartë në këtë projekt janë parapa zgjedhjet e 
mëposhtme: 
 
1. Trafostacioni aktual 35/10kv duhet te zevendesohet me trafostacion 110/20(10)kv 
2x31.5kvA . Trafostacioni i ri është parapa të ndërtohet ne hapsiren ende të pa 
ndertuar në pjesen verilindore te Fushëkosoves. Kjo është bërë në bashkpunim me 
KEK-un duke marrë parasysh çmimin kushtues shumë të lartë per kompenzim të 
pronarve të objekteve në rastë të zgjedhjes së lokacioneve tjera. Nga ana tjeter 
lokacioni i zgjedhur është më TS 220/110kv të kosoves A prej nga është parapa 
furnizimi i ketij trafostacioni. 
 
2. Per furnizim me tension 110kv të TS së re janë parapa dy linja ajrore 110kv qe do te 
vijnë nga Kosova A. Këto linja do të punojnë paralelisht tërë kohen. Linjat do të kenë 
zbarat gjegjese 110kv te cilat lidhen mes tyre permes fushes lidhse. Fusha lidhse do 
te kyqet në rat se bjen njera linjë. Linjat duhet te jenë të dimenzionuara ashtu që 
secila veq e veq të bartë ngarkesat e tërë trafostacionit të ri. 
 
3. Per bartjen e kabllave furnizuese ekzistuese 10kv nga trafostacioni i vjeter deri në 
trafostacionin e ri eshte parapa kanali i veqant kabllor që do të shkoj pergjat rrugeve 
kryesore dhe atyre dytsore. Me kete rast, kabllat e reja duhet te jenë që të gjitha 24kv 
te tipit XHP-A të dimenzioneve gjegjse, varsisht nga ngarkesat. 
 
 
 
Ne vizatimin ne vazhdim është dhënë forma grafike e propozimit. 
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Figura 18 Propozimet për linja dhe trafostacione 

 

 

 

 

 

4. Te gjitha linjat mbrenda qytetit dhe ne rrethinen e paraparë për zgjerim të qytetit ne 
te ardhmen duhet te kryhen me kablla 24kv . Keto kablla duhet te vendosen ne 
kanale kabllovike nentoksore. Kanalet kabllovike duhet te ndertohen perbri rrugve 
pergjat tere gjatesisë së tyre. Në çdo (70 deri 80)m duhet te vendosen pusetat e 
kabllave. Gjatë ndërtimit të kanaleve kabllat duhet te vendosen ne gypa gjegjes te 
brinjëzuar. Duhet të ketë së paku 20% gypa reserve per instalime të mëvonshme. Më 
poshtë eshte dhene forma e kanalit kabllovik dhe forma e pusetes. 
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Te gjitha kabllat duhet të jenë të tipit XHP 49A (185 deri 300)mm². Këto kablla duhet 
te jenë te llogaritura per te bartur ngarkesen e qarkut te cilit i takojnë dhe ngarkesen 
e qarkut te unazes ne te cilin ndodhet ne rast te ndonje havarije. 
Linjat ekzistuese ajrore ne qytet dhe rrethinen e planifikuar per zgjerim dalngadal deri 
ne vitin 2015 duhet tersisht te zevendesohen me linja kabllore te pershkruara me 
lartë. 
Ne fshatra te komunes se Fushë Kosoves linjat edhe me tutje do te mbesin ajrore. 
Linjat qe do te ndertohen te reja duhet qe te gjitha me qenë te vendosura ne shtylla 
betoni, ndersa izolatoret duhet te jenë 20kv. Meqense neper fshatra per kete faze 
nuk parashifen unaza, atehere perquesit duhet te perballojnë vetem ngarkesen e 
linjes te ciles i takon. Per kete arsye te gjitha linjat e reja ajrore 20kv duhet te 
ndertohet me perques Al/Çe (50/8 deri 95/15)mm². 
 
5. Per të kaluar nga niveli 10kv i tensionit ne nivelin 20kv ashtu siq rekomandohet me 
master planin e zhvillimit te sistemeve distributive te Kosoves duhet qe kompanitë 
per shperndarje te energjis elektrike dalngadal deri në vitin 2015 ti zevendesojnë te 
gjithë transformatoret e vendosur para lufte e që jan te paraparë vetem per tension 
10/0.4 kv me transformatorë te tensionit 10(20)/0.4 kv. Trafostacionet e reja qe do te 
ndertohen tash e tutje duhet te jenë per tensione 20(10)kv 
 
6. Fuqia e nevojshme elektrike ne qytet e cakton edhe numrin e trafostacioneve. Ne 
objektet qe nuk janë te dedikuara per banim fuqia elektrike gjegjesisht numri i 
trafostacioneve do te caktohet ne bazë te tabeles se meposhtme: 
 
 
 

Nr  Lloi i objektit  Fuqia njësi e 
rekomanduar 
ë/m²  

Fuqia njësi e 
pervetsuar 
ë/m²  

1  Objektet arsimore  10 - 25  20  

2  Objektet shendetsore  10 - 30  30  

3  Qendrat sportive  10 - 50  30  

4  Hotelet pa klimë  20 - 30  30  

5  Hotelet me klimë  30 – 70  50  

6  Objektet tregtare  25 - 60  25  

7  Administrata  15 - 30  30  

 
Tab.1 caktimi i energjisë së nevojshme ne bazë te lojit te objektit. 
 
Në objektet e dedikuara për banim fuqia e instaluar e një banese caktohet në bazë te 
tabeles së më poshtme: 
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  (kë)  

1  Shporeti elektrik  7.5  

2  Bojleri i banjos  2.0  

3  Bojleri i kuzhines  2.0  

4  Rrobalarsja  2.5  

5  Enalarsja  2.5  

6  Hekuri per hekurosje  1.0  

7  Fshisa  0.8  

8  Frigoriferi  0.2  

9  Frizi  0.3  

10  Paisjet elektronike ( TV, PC, Radio etj…)  0.5  

11  Ndriqimi  0.6  

 Gjithsejt  19.9 kë  

Tab.2 Caktimi i energjisë së nevojshme per një banesë 
 
7. Me pas per te caktuar fuqinë e nevojshme ne qytet kur dihen fuqit e instaluara te 
objekteve banesore apo objekteve tjera afariste, arsimore, shendetsore etj.. duhet 
caktuar edhe koeficienti i njëkohshmerisë. Meqense furnizimi me energji elektrike i 
objekteve është pjesë e projekteve rregullative ne vetem udhzojmë qe ky koeficient 
mvaret nga shumë faktorë dhe per rastin e qytetit të Fushkosoves sillet nga (0.15 
deri 0.2). 
 
8. Neper fshatra fuqia e nevojshme e instaluar elektrike duhet te caktohet duke pasur 
parasysh numrin e banorve qe parashihet te jenë deri në fund te periudhes që 
perfshinë ky plan. Pas percaktimit te fuqisë shperndarja e trafostacione duhet te 
behet ne bazë te dendesisë se populates dhe parashikimeve per zgjerim te 
vendbanimeve. 
 
Meqense ne Kosovë per fat të keq nuk ka ndonjëstudim zyrtarë të parametrave te 
shpenzimit te energjisë elektrike (fuqia mesatare e instaluar, fuqia e njëkohshme, 
shpicet e enregjisë elektrike te familjes mesatare, etj…) per llogaritje te tyre ne 
amvisni ne do te nisemi nga një familje mesatare kosovare me 6 antarë te familjes. 
Ne bazë te shenimeve qe un kam mbrri me i percjellur, shpenzimet mesatare mujore 
te familjes 6 antareshe me standard mesatar sillen nga (900 deri 1200)këh. Keto 
familje nuk e shfrytzojn energjinë elektrike per nxemje ose per klimë. 
Meqense nuk kemi mundur te percjellim shumë familje te tilla (pra janë rreth 20 
familje) dhe me qellim qe gabimet te kanë shenjë positive, ne per llogaritje do te 
pervetsojmë vlerat maksimale. 
Nga kjo do te nxjerrim shpenzimet mesatare ditore te en. elektrike per familje 
mesatare 6 antareshe të komunes së Fushkosoves 
 
Pra : Emm=1200kËh 
Emm - Energjia mesatare mujore 
 
 
 
 
 
 
 46 / 79 

Grupi ISPE &Adesing 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

Emd - Energjia mesatare ditore 

Energjia mesatare ditore nuk do te shfrytzohet njëtrajtesisht mbrenda 24 oreve. 
Shpenzimet janë te perqendruara nga ora 8 e mengjezit deri në oen 22, pra 14 orë. 
Megjithate edhe mbrenda kesaj kohe vlera e shpenzimit ndrron perafersisht ne raport 
3:1. Per te perafruar llogaritjet tona ne do te themi se mbrenda 12 oreve do te kemi 
shpenzim perafersisht te njëtrajtshem qe do te thotë qe shpenzimi prej 40këh behet 
mbrenda 12 oreve perafersisht barabar ne secilen orë. 
Nga keto te dhena shumë te perafruara do te llogarisim fuqinë e njëkohsme per një 
familje te cilen e kemi marrë si shembull te familjes mesatare. 
 
 
 

 
 
 

 
 
Pnj - Fuqia e njëkohshme e shpenzuar per një familje 6 antareshe 

Meqense familja qe po e shqyrtojmë i ka 6 banorë, atehere fuqia e njëkohshme per kokë te 
banorit eshte: 
 
 
 
 
 

  
 
 
Pb - Fuqia e njëkohshme e shpenzuar per banorë 

Ne bazë të asaj që u tha më lartë është përpiluar tabela e mëposhtme me fuqi të 
planifikuar per numëer të trafostacioneve dhe fuqi te tyre neper vendbanime. 
Ne qytet dhe rrethinë bazë per perllogaritje është marrë plani urban i fushkosoves i 
perpiluar nga Urban Plus-i gjegjesisht hartuesi i projektit te elektrikes se kesaj firme 
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Tab.12 Tabela e fuqive ekzistuese dhe të planifikuara të vendbanimeve të Fushëkosoves 
 

 
Emri i vendbanimit  

Popullsia e 
planifikuar  

Fuqia 
existuese e 

TS‐ve  

Fuqia e 
planifikuar e 

TS‐ve  
Diferenca  

Nr. e TS‐ve që duhet 
shtuar  

1  Fushëkosova  21558  29710  50700  20990  
5xTS: 1250kvA +5xTS: 

2000kvA+10xTS: 
630kvA  

2  Nakarada  1178  650  660  10  0  

3  Lismiri  1143  250  640  390  1xTS: 400kvA  

4  Miradi e ulët  2435  810  1364  554  1xTS: 630kvA  

5  Vragoli  2338  1150  1309  159  1xTS: 250kvA  

6  Miradi e epërme  2181  1250  1221  ‐29  1xTS: 400kvA  

7  Sllatinë e madhe  2828  960  1584  624  1xTS: 630kvA  

8  Sllatinë e vogel  878  250  492  242  1xTS: 400kvA  

9  Harilaq  825  420  462  42  1xTS: 250kvA  

10  Henc  864  350  484  134  1xTS: 250kvA  

11  Bardh i madh  4006  1500  2243  743  2xTS: 400kvA  

12  Bardh i vogël  711  250  398  148  1xTS: 250kvA  

13  Pomozotin  675  570  378  ‐192  0  

14  Grabovc  1178  860  660  ‐200  0  

15  Kuzmin  401  400  225  ‐175  0  

16  

Bizneset rreth rruges 
Pr‐Pejë  

 

1430  4290  2860  

 

 Gjithsejt: 67109 kvA η=0.7   uqia e pernjëhershme= 47MV  

 
 
– PLANIFIKIMI I NDRIÇIMIT TE RRUGVE 
Te gjitha rruget qe do te ndertohen duhet te jenë te ndriquara. Rruget me gjersi te 
përgjithshme deri ne 12 duhet te ndriqohen vetem nga njera anë ndersa rruget me te gjera 
ndriqohen nga te dy anet. Rruget te cilat kan shirit te gjelbrimit në mes ndriqohen vetem nga 
ai shirit. Ne kete rast lampat duhet te jenë dykraheshe. 
Ne rastin e parë ndriqimi duhet te vendoset ne anen kah ndodhet kanali i kabllave ndersa ne 
rastin kur ka shirit gjelbrue duhet te ndertohet kanal i posaqem per kablla te ndriqimit. Ne te 
gjitha rrastet, perpos kabllave per furnizim te llampave, paralel duhet te shkoj edhe shiriti i 
pertokzimit i cili duhet te lidh secilen shtyllë të llampave. 
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- PLANIFIKIMI I SISTEMIT TË TELEKOMUNIKIMIT 
Rrjeti i telekomunikimit, pjesa e kabllave optike eshte e mire. Kjo eshte treguar edhe ne 
pershkrimin e gjendjes ekzistuese. Gjithashtu edhe shperndarjet nga postat e deri te klientet 
janë te mira dhe nuk ka nevojë te ndrrohen. I vetmi permiresim qe duhet te behet eshte 
vendosja e tere sistemit ajror ne system kabllorë nëntoksor. 
Megjithate eshte propozuar qe gjatë ndertimit te rrugve dhe parallel me te ndertimit te 
kanaleve kablore te shtrihet edhe kablli optic. Keshtu edhe rekomandojnë standardet e IECs. 
Ky kabell ka kapacitet te madh bartes te informative dhe duhet te vendoset ne te gjitha 
rruget qe i lidhin lagjet e qytetit. Në planet rregullative duhet te parashihen pikat ku kjo kabell 
kalon ne kabell me fije bakri dhe shperndahet neper shtepi dhe objekte. 
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3.2.4. Mjedisi, trashëgimia natyrore dhe resurset, peizazhi 
 
Mjedisi i komunës së Fushë Kosovës, duhet të mbrohet nga ndotja e madhe që vjen nga 
ndotësit lokal por edhe nga ndotësim e mëdhenj në komunat fqinje si Termoelektranat dhe 
Ferronikeli. 
Mjedisi i komunës së Fushë Kosovës, duhet të mbrohet nga zhvillimi i paplanifikuar, duke 
respektuar kornizën për zhvillim hapësinor të propozuar me këtë plan, me qëllim të arritjes 
së shfrytëzimit racional dhe të qëndrueshëm të pasurive të mjedisit 
Mjedisi i komunës së Fushë Kosovës, me peisazhin dhe trashëgiminë natyrore paraqet një 
burim të rëndësishëm për komunën i cili duhet të zhfrytëzohet për zhvillimin e turizmit dhe 
rekreacionit. Monumentet natyrore e kulturore duhet të trajtohen si trashëgimi kombëtare 
dhe të shfrytëzohen në mënyrë të qëndrueshme. 
Mbrojtja e mjedisit dhe trashëgimisë natyrore, si dhe menxhimi e zhvillimi i saj parashihet në 
pikat: 
Caku 3 – Konsolidimi i turizmit në komunë, funksionalizimi i pikave dhe zonës me potencial 
turistik në perëndim të komunës, mbrojtja e trashëgimisë natyrore dhe asaj kulturore si dhe 
promovimi i turizmit në këto dy fusha 
Caku 11 – Mbrojtja e mjedisit dhe trashëgimisë natyrore 
Caku 12 – Parandalimi i ndotjes nga ndotësit lokal dhe fqinj, në koordinim me MMPH dhe 
komunat fqinje 
3.2.4.1 Trashëgimia dhe resurset natyrore, peisazhi 
Vend me potencial turistik paraqet pejsazhi i pyjeve në Sllatinë të Vogël, Harilaq dhe në 
Bardh të madh. Po ashtu si vend piktoresk mund te jetë në te ardhmen edhe liqeni i peshqve 
në Henc. (Burimi: Plani lokal i veprimit në mjedis, 2009). 
3.2.4.2 Mbrojtja e mjedisit nga ndotja 
Mbrojtja e mjedisit nga ndotja është një prioritet për komunën e Fushë Kosovës duke pasur 
parasysh shkallën e madhe të ndotjes në vend dhe rajon. Ndotja e ajrit është evidente, dhe 
përpos trafikut të automjeteve dhe industrisë lokale ndotje të madhë shkaktojnë 
Termoelektranat në Obiliq si dhe Ferronikeli në Drenas. Poashtu nga mbetjet e prodhimeve 
industriale dhe nga mbeturinat ndotet edhe uji në komunën e Fushë Kosovës. 
3.3. Shënjimin e zonave urbane ekzistuese dhe të propozuara për të 
ardhmen dhe ndërtimin e zonave jashtë zonës urbane 
Zona urbane e qytetit dhe vendbanimet e fshatrave do të zgjerohen sipas planit deri në 
kufijtë e zgjerimit të propozuar me këtë plan. Zhvillimet jashtë kufijve të zgjerimit të zonës 
urbane të qytetit dhe vendbanimeve i nënshtrohen specifikave të zonës, dhe duhet të 
ndjekin procedurat sipas Ligjit mbi Planifikim Hapësinor dhe ligjet tjera relevante në fuqi. 
Zona të mundshme për zhvillim jashtë zonës urbane janë: 
‐ Lokacioni arkeologjik në Harilaq. 
Kufijtë e zgjerimit të vendbanimeve dhe zonat për ndërtim dhe banim në zonat tjera jashtë 
zonës urbane janë dhëne në hartat e zonimit për çdo vendbanim. 
 

VENDBANIMI 
ku parashihet zgjerimi 

Sipërfaqja 
momentale 

Zgjerimi ne ha % e zgjerimit 

Bardhi Madh 170  80 26 

Pomozotin  27 23 85 

Bardh i Vogël 22 22 100 

Fushë Kosovë 580 50 0.8 

Kuzmin 30 30 100 

Miradi e Ulët 63 38 60 

Sllatina e Madhe 65 110 117 

Sllatina e Vogël 24 28 116 
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3.4. Shënjimin e çfarëdo ndërtimi të rëndësishëm, projekti strategjik 
ose zonës së veçantë e cila veç është aprovuar në Planin 
Hapësinor të Kosovës ose Planet e zonave të Veçanta 
 
Në kuadër të komunës së Fushë Kosovës nuk ekziston ndonjë Zonë e veqantë e mbrojtur 
me Planin e Ahtisarit, dhe që duhet të trajtohet konform Ligjit për Zonat e Veqanta të 
Mbrojtura (Nr.3/L-039). 
 
Me vendim të qeverisë së Republikës së Kosovës, datë 13.03.2009, dhe me Planin 
Hapësinor të Mihjes së Re është paraparë Fusha e Mihjes së Re si Zonë e Interesit të 
Veçantë Ekonomik. Komuna e Fushë Kosovës me rekomandim të Ekipit të planifikimit ka 
kërkuar interpretimin e kësaj zone nga MMPH dhe ndikimet në zhvillimin komunal.  
 
 
 
 
 

 
Fusha e Mihjes së Re si Zonë e Interesit të Veçantë Ekonomik ka një sipërfaqe prej 143 km² 
prej të cilave, brenda territorit të komunës së Fushë Kosovës ka rreth 45 km² që përbën më 
shumë se gjysmën e territorit komunal, duke qenë sipërfaqja e përgjithshme e komunës së 
Fushë Kosovës 86 km². 
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3.5. Vlerësimi i ndikimit socio-ekonomik dhe mjedisor të kornizës 
së propozuar 
 
Plani Zhvillimor Komunal i Fushë Kosovës është dokumenti kryesor i planifikimit hapësinor 
për territorin e komunës së Fushë Kosovës. Implementimi i këtij plani sjell ndikime në 
aspektin socio-ekonomik por edhe mjedisor. 
 
3.5.1 Ndikimi socio-ekonomik i Planit Zhvillimor Komunal të Fushë Kosovës 
Në përgjithësi koncepti i propozuar duhet të rezultojë me ngritje të zhvillimit ekonomik 
përmes projekteve të parapara për realizimin e caqeve prioritare të përcaktuara me vizion 
dhe konceptin e zhvillimit komunal. 
Koncepti i propozuar duhet të ndikojë në rritjen e mirëqenies sociale, përmes ngritjes së 
cilësisë së shërbimeve publike. Përmirësimet në rrjetin e infrastrukturës rrugore dhe asaj 
teknike do të rrisin efikasitetin e lëvizjes nëpër komunë si dhe cilësinë e furnizimit me ujë 
dhe energji elektrike, paralelisht me zvogëlimin e shpenzimeve për këtë qëllim. 
Korniza e propozuar të PZhKFK përckaton shfrytëzimin e zonave në aspektin funksional dhe 
i përmbajtjes së tyre, përkatësisht destinimit të shfrytëzimit të tokës sipas konceptit të 
propozuar. Përderisa kjo sjell kufizimet e veta për banorët / pronarët e tokave në zona të 
ndryshme, anë pozitive e kësaj është kanalizimi i zhvillimeve qoftë në fushën e biznesit, 
qoftë në fushën e bujqësisë, qoftë në fushën e banimit, dhe të gjitha këto përfitojnë për 
shkak të menaxhimit të planifikuar, ofrimit të shërbimeve komunale dhe infrastrukturës sipas 
planit. Kjo implikon një fuqi implementuese nga ana e komunës, dhe kërkon udhëheqjen e 
një kampanje sensibilizimi për popullatën për vendimet e marra sipas konceptit të propozuar 
dhe ndikimit të tyre socio-ekonomik. 
Zona e Brezit Ekonomik për shkak të përkufizimit hapësinor do të ketë dendësim të 
përmbajtjeve dhe rrjedhimisht shkallë më të madhë të ndërtimit. 
Zona e Bujqësisë do të duhet të stimulohet për shfrytëzim si të tillë, dhe kjo kërkon aplikimin 
e lehtësimit në taksa dhe masa tjera stimuluese. 
Në përgjithësi zonimi sipas kornizës së propozuar do të sjellë kompaktësimin dhe balansimin 
e zhvillimeve. 
Mbrojtja e trashëgimisë natyrore, sipërfaqeve të gjelbruara dhe shtimi i gjelbrimit në 
përgjithësi do të rrisë cilësinë e jetesës në komunë, dhe do të ofrojë mundësi më të mëdha 
për zhvillimin e rekreacionit, dhe do të ulë njëkohësisht shkallën e ndotjes në ambient, do të 
rrisë biodiversitetin biologjik. 
 
3.5.2 Ndikimi mjedisor i Planit Zhvillimor Komunal të Fushë Kosovës 
Njëri nga prioritetet e planit është mbrojtja e tokës kualitative bujqësore dhe ndalimi i 
ndërtimit në tokat e kategorisë I-IV. Të gjitha veprimet në lidhje me mbrojtjen e tokës dhe 
evitimin e ndikimeve negative në tokë, duhet të mbështeten mbi parimin për mbrojtjen e 
tokës kualitative bujqësore. 
Rrjeti i propozuar i trafikut në territorin e Komunës me strategjinë e propozuar, ka paraparë 
shkurtimin e distancave në mes të vendbanimeve dhe përmirësimin e kualitetit të rrugëve, 
gjë që ndikon edhe në zvogëlimin e ndotjes. 
Prodhimtaria industriale konform rregullores së MMPH, për leje ndërtimi dhe operimi, duhet 
të përgatisë Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis me çka bëhet i mundur kontrolli i ndikimeve në 
mjedis sipas kritereve ligjore aktuale. 
Ndikimet negative në ujëra janë kryesisht nga derdhjet e kanalizimeve të ujërave të zeza, të 
cilat nuk janë të trajtuara paraprakisht. Ndërtimi i një impianti të paraparë me kornizën e 
propozuar do të ndikojë në uljen e ndotjeve në ujërat e komunës. 
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Mbrojtja e trashëgimisë natyrore dhe në përgjithësi hapësirave të gjelbruara do të ndikojë në 
zvogëlimin e ndotjes në mjedis. 
 
Për të eliminuar ndikimet potenciale negative në zhvillim, koncepti i propozuar bazohet në 
parimet për zhvillim të qëndrueshëm, dhe njëkohësisht përcakton strategjitë e veprimit dhe 
dispozitat të cilat sigurojnë një kornizë të zhvillimit të qëndrueshëm socio-ekonomik 
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4. STRATEGJITË DHE VEPRIMET PËR ZBATIM 

 
Kalimi prej gjendjes ekzistuese në gjendjen e zhvilluar të paraparë me kornizën hapësinore 
në këtë Plan Zhvillimor Komunal bëhet me anë të një paketi të strategjive dhe veprimeve për 
realizimin e qëllimeve sipas kornizës hapësinore. Kjo pako e strategjive dhe veprimeve 
duhet të realizohet brenda afatit të caktuar në pajtueshmëri me prioritetet e përcaktuara në 
kornizën e zhvillimit hapësinor dhe nevojat e identifikuara në gjendjen ekzistuese. 
 

4.1. Strategjitë dhe planet e veprimit për zbatim 
4.1.1. Strategjitë dhe planet e veprimit për zhvillim ekonomik 
 
Strategjia 1 – Mbrojtja dhe kultivimi i tokës bujqësore, shtimi i prodhimit agrar, ngritja e 
agrobizneseve dhe impianteve për përpunimin e prodhimeve bujqësore 

Plani 1-1 Mbrojtja dhe kultivimi i tokës bujqësore 
Plani Zhvillimor Komunal i Fushë Kosovës parasheh mbrojtjen e tokës bujqësore 
duke kufizuar sipërfaqën që mund të shfrytëzohet për ndërtim, promovimin e 
kultivimit të saj për bujqësi dhe përkrahjen e bizneseve që shfrytëzojnë prodhimet 
bujqësore dhe rrjedhimisht stimulojnë shfrytëzimin e drejtë të saj për bujqësi. 
Plani 1-2 Shtimi i prodhimit bujqësor dhe ngritja e agrobizneseve 
Ngritja e agrobizneseve është pjesë përbërëse e këtij caku zhvillimor ku komuna e 
Fushë Kosovës do të bëjë stimulimin e ngritjes së këtyre agrobizneseve me qëllim të 
krijimit të vendeve të reja të punës, shfrytëzimin e prodhimeve lokale bujqësore drejt 
krijimit të një ekonomie të qëndrueshme. 
Plani 1-3 Ngritja e impianteve për përpunimin e prodhimeve bujqësore 
Impiantet për përpunimin e prodhimeve bujqësore janë të domosdoshme në 
realizimin e këtij caku dhe kështu komuna konform këtij Plani Zhvillimor Komunal do 
të investojë në këtë sektor, do të kërkojë donacione nga qeveria dhe donatorët e 
jashtëm, investitor potencial si dhe do të hulumtojë të gjitha format e mundshme, me 
theks të veqantë ne partneritetin publiko-privat, për zhvillimin e këtij sektori kyq për 
zhvillimin ekonomik të kësaj komune. 
 

Vlerësimi i Strategjia 1 dhe planeve të veprimit: 
Bujqësia ka qenë burimi parësor i zhvillimit komunal të Fushë Kosovës dhe burimi kryesor 
natyror i saj. Duhet të zhvillohet strategjia dhe planet e sipërshënuara me prioritet të lartë për 
të ringritur këtë burim të zhvillimit komunal dhe për të ndaluar degradimin e tokës bujqësore. 
 
Strategjia 2 – Zhvillimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, konsolidimi i brezit të 
bizneseve përgjatë rrugës M9 
 
Plani 2-1 Zhvillimi i NVM 
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Zhvillimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme (tutje NVM) është një sektor i 



rëndësishëm i zhvillimit ekonomik komunal, i cili mund të gjenerojë vende të reja të 
punës dhe të plotësojë zhvillimin ekonomik krahas sektorit të bujqësisë. 
 
Plani 2-2 Funksionalizimi i brezit të biznesit 
Funksionalizimi i brezit të bizneseve përgjatë kësaj rruge në të cilin komuna e Fushë 
Kosovës do të ofrojë kushte të veqanta për zhvillimin e bizneseve, do t’i stimulojë ato 
por edhe kontrollojë dhe rrjedhimisht vjel të mirat e fituara nga ky sektor. Është me 
rëndësi që brezi i biznesit të funksionalizohet në të gjitha aspektet dhe të luftohet 
biznesi joformal. 

Vlerësimi i Strategjia 2 dhe planeve të veprimit: 
Komuna e Fushë Kosovës qysh tani ka tërhequr biznese të mëdha përgjatë brezit të rrugës 
regjionale M9. Komuna duhet studiojë dhe të implementojë planet e propozuara me qëllim të 
përkrahjes së kësaj ekonomie, ngritjes së mëtutjeshme të saj, dhe vjeljes së të mirave që 
sjellin këto biznese. 
 
Strategjia 3 – Konsolidimi i turizmit në komunë, funksionalizimi i pikave dhe zonës me 
potencial turistik në perëndim të komunës, mbrojtja e trashëgimisë natyrore dhe asaj 
kulturore si dhe promovimi i turizmit në këto dy fusha 

 
Plani 3-1 Funksionalizimi i pikave dhe zonës me potencial turistik 
Këto burime të komunës duhet të shfrytëzohen në mënyrë të drejtë për zhvillimin e 
turizmit në komunë. Meqë komuna e Fushë Kosovës ka një pozitë të volitshme në 
kryqëzimin e të gjitha vijave kryesore të komunikacionit në Kosovë (rrugor, 
hekurudhor, ajror), atëherë funksionalizimi i këtij sektori mund të bëhet më mjaft 
lehtësi. 
Plani 3-2 Mbrojtja e trashëgimisë natyrore dhe asaj kulturore 
Komuna do të investojë në mbrojtjen e trashëgimisë natyrore dhe të stimulojë 
projekte të veqanta për shfrytëzimin e saj. Poashtu do të bëhet mbrojtja dhe 
funksionalizimi i trashëgimisë kulturore dhe zhvillimi i projekteve për shfrytëzimin e 
saj. 
Plani 3-3 Promovimi i turizmit 
Promovimi i potencialeve turistike është pjesë përbërëse e këtij caku për zhvillimin 
ekonomik të komunës. Zhvillimi i turizmit në komunë do të gjenerojë shumë vende të 
reja pune dhe do të sjell të ardhura të përhershme për ngritjen ekonomike të 
komunës. 
 

Vlerësimi i Strategjia 3 dhe planeve të veprimit 
Komuna e Fushë Kosovës duhet të rigjallërojë pikat e veta atraktive për turizëm dhe t’i 
aktivizojë ato në vijat turistike në Kosovë. Për këtë duhet ndarë buxhet i konsiderueshëm, 
hulumtim për donatorë, investues, dhe grante qeveritare me qëllim të fuqizimit të turizmit në 
komunë, në njërën anë, ndërkaq paralelisht me këtë të bëjë mbrojtjen e monumenteve të 
trashëgimisë natyrore dhe kulturore në anën tjetër. Kjo shkon në funksion të menaxhimit të 
integruar të trashëgimisë natyrore e kulturore. 
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4.1.2. Strategjitë dhe planet e veprimit për zhvillim social 
 
Strategjia 4 – Ngritja e kapaciteteve dhe cilësisë së shërbimeve në arsim, shëndetësi dhe 
shërbimet tjera publike / komunale 

Plani 4-1 Ngritja e kapaciteteve dhe cilësisë së shërbimeve në arsim 
Arsimi në Komunën e Fushë Kosovës duhet të zhvillohet konform planeve kombëtare 
për zhvillimin e arsimit në vend si dhe nevojave lokale të komunës në fjalë. Cilësia e 
zhvillimit të arsimit në komunë duhet të ngritet duke: 

o Siguruar funksionimin e shkollave, në të gjitha nivelet e arsimit në komunë 
sipas standardeve ndërkombëtare 
o Siguruar shpërndarje gjithëpërshirëse të shërbimeve të arsimit në territorin e 
komunës. 
o Siguruar transportin publik për nxënësit e lagjeve / fshatrave që janë në 
distancë më të largët se 15 minuta ecje nga shkolla. 

Plani 4-2 Ngritja e kapaciteteve dhe cilësisë së shërbimeve në shëndetësi 
Shëndetësia në Komunën e Fushë Kosovës duhet të zhvillohet konform planeve 
kombëtare për zhvillimin e shëndetësisë në vend si dhe nevojave lokale të komunës 
në fjalë. Cilësia e zhvillimit të shëndetësisë në komunë duhet të ngritet duke: 

o Siguruar funksionimin e qendrave të mjekësisë familjare dhe punkteve 
shëndetësore, në komunë sipas standardeve ndërkombëtare 
o Siguruar shpërndarje gjithëpërshirëse të shërbimeve të shëndetësisë në 
territorin e komunës dhe qasje për të gjithë banorët në shërbimin 
shëndetësor. 
 

Plani 4-3 Ngritja e kapaciteteve dhe cilësisë së shërbimeve publike 
Shërbimet publike në Komunën e Fushë Kosovës duhet të zhvillohet konform 
planeve kombëtare për zhvillimin e shërbimeve publike në vend si dhe nevojave 
lokale të komunës në fjalë. Cilësia e shërbimeve publike në komunë duhet të ngritet 
duke: 

o Siguruar funksionimin e shërbimeve publike, në komunë sipas standardeve 
ndërkombëtare 
o Siguruar shpërndarje gjithëpërshirëse të shërbimeve publike në territorin e 
komunës. Qendrat e komunitetit duhet të themelohen në të gjitha bashkësitë 
lokale. 

 
Plani 4-4 Ngritja e kapaciteteve dhe cilësisë së përmbajtjeve kulturore 

Krahas zhvillimit të arsimit dhe shëndetësisë, veprimtaritë kulturore dhe përmbajtjet 
kulturore duhet të ofrohen në tërë territorin komunal. Cilësia e veprimtarive dhe 
përmbajtjeve kulturore në komunë duhet të ngritet duke: 

o Siguruar funksionimin e veprimtarive dhe përmbajtjeve kulturore, përmes 
qendrave të kulturës, grupeve të ndryshme kulturore, artistike në cilësi të 
lartë. Drejtoria komunale për kulturë duhet të përpilojë strategjinë e 
zhvillimeve dhe kalendarin e aktiviteteve kulturore në tërë komunën. 
o Siguruar shpërndarje gjithëpërshirëse të veprimtarive dhe përmbajtjeve 
kulturore në territorin e komunës. Veprimtaritë dhe përmbajtjet kulturore mund 
të ofrohen në kuadër të shkollave, apo qendrave lokale të komunitetit. 
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Plani 4-5 Ngritja e kapaciteteve dhe cilësisë së përmbajtjeve për sport e 



rekreim 
Përmbajtjet për sport dhe rekreim duhet të ofrohen në tërë territorin komunal. Cilësia 
e përmbajtjeve për sport e rekreim në komunë duhet të ngritet duke: 

o Siguruar hapësira për zhvillimin e aktiviteteve sportive dhe rekreative në cilësi 

të lartë 

o Siguruar shpërndarje gjithëpërshirëse të përmbajtjeve për sport e rekreim në 

territorin e komunës. Veprimtaritë dhe përmbajtjet për sport e rekreim mund 
të ofrohen në kuadër të shkollave, qendrave lokale të komunitetit, sallave dhe 
terreneve për sport. 
 

Vlerësimi i Strategjia 4 dhe planeve të veprimit 
Zhvillimi social është fusha që kërkon investime më të mëdha duke pasur parasysh që kjo 
paraqet investim në brezat e ardhshëm. Cilësia e shërbimeve publike dhe përmbajtjet 
publike, mundësitë për argëtim e rekreim duhet të ngriten në komunën e Fushë Kosvës për 
të siguruar një popullatë të shëndoshë. 
Strategjia 5 – Ndërtimi i objekteve dhe hapësirave të reja të infrastrukturës sociale si dhe 
përmirësimi i atyre ekzistuese 
 
Plani 5-1 Ndërtimi i objekteve dhe hapësirave të reja të infrastrukturës sociale 
Krahas ngritjes së kapaciteteve dhe cilësisë së shërbimeve sociale (në arsim, 
shëndetësi, shërbime publike, kulturë) ndërtimi i objekteve dhe hapësirave të reja të 
infrastrukturës sociale është i nevojshëm për të plotësuar shpërndarjen 
gjithëpërfshirëse të këtyre shërbimeve, dhe rrjedhimisht sigurimin e cilësisë në këto 
shërbime. Plani zhvillimor komunal ka paraparë të nevojshme ndërtimin e këtyre 
objekteve dhe hapësirave të reja për përmirësimin e rrjetit të infrastrukturës sociale: 

o Spitali i qytetit 

o Qendra e mjekësisë familjare (qytet) 

o Pesë (5) qerdhe (Fushë Kosovë 3, Sllatinë e madhe 1, Miradi e Ultë 1) 

o Shkolla fillore në Nakër 

o Qendër ditore 

o Qendër rekreimi 

o Strehimore 

o Sheshe dhe parqe (në pronën publike në territorin komunal) 

Drejtoritë përkatëse komunale në koordinim me institucionet përkatëse dhe 
komunitetit duhet të hartojnë programin dhe projektin për ndërtimin e këtyre 
objekteve dhe hapësirave të infrastrukturës sociale. 
 
Plani 5-2 Përmirësimi i objekteve dhe hapësirave ekzistuese komunale të 
infrastrukturës sociale 
Objektet dhe hapësirat ekzistuese të infrastrukturës sociale duhet të mirëmbahen 
dhe të monitorohen vazhdimisht për të siguruar funksionalitet dhe cilësi të 
infrastrukturës sociale në shërbim të banorëve të komunës. Objektet dhe hapësirat 
ekzistuese ndahen në: 

o Objekte të shëndetësisë 

o Objekte shkollore 

o Objekte të shërbimit publik 

o Objekte të cultures 
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o Objekte për sport dhe rekreim 



o Hapësira të gjelbruara 

o Parqe 

o Objekte tjera publike 

Në varësi të funksionit të tyre ato duhet të mirëmbahen, dhe në rast të dëmtimit apo 
amortizimit të përmirësohen për të mundësuar funksionimin e tyre dhe shërbimin për 
banorët e vendit. 
 

Vlerësimi i Strategjia 5 dhe planeve të veprimit 
Përmirësimi i shërbimeve sociale implikon edhe nevojën për përmiësimin e objekteve 
ekzistuese dhe ndërtimin e objekteve të reja që shërbejnë për këtë qëllim. Komuna e Fushë 
Kosovës ka mungesë për shtimin e objekteve dhe hapësirave me përmbajtje publike dhe për 
shërbime publike. 
 
4.1.3. Strategjitë dhe planet e veprimit për zhvillim infrastrukturor 
 
Strategjia 6 – Ndërtimi i rrugëve të reja si dhe përmirësimi i atyre ekzistuese në rrjetin 
komunal të trafikut automobilistik e hekurudhor. 
 
Plani 6-1 

‐ Lidhja funksionale e fshatrave të Fushë Kosovës përmes ndërtimit të rrugëve të reja, 
‐ përmirësimi i elemeteve gjeometrike të rrugëve ekzistuese. 
 

Plani 6-2 
‐ Ndërlidhja dhe funksionalizimi i rrjetit rrugor në mënyrë që të mundësohet çasje sa 
më e shkurtër në vendet ku mund të bëhet shkëmbimi, 
‐ kyçje dhe shkyçje e sigurtë për të gjithë pjesëmarrësit në komunikacion. 
 

Plani 6-3 

‐ Përmirësimi i shkallës së sigurisë dhe kapacitetit në trasenë ekztuese të rrugës 
magjistrale M9, (përmirësimi i sinjalizimit, ndërtimi i nënkalimeve, qetësimi i trafikut 
në zonat më të frekuentuara urbane, kufizimet e shpejtësisë posaçërisht pranë 
shkollave etj) 
‐ rirregullimi fazor në semaforë, duke eliminar punën e semaforëve me kohë fikse 
‐ rivendosjen e programuar e rregullimit të qarkullimit përmes paisjeve intelegjente. 
 

Vlerësimi i Strategjia 6 dhe planeve të veprimit 
Ndërtimi i rrugëve të reja dhe përmirësimi i atyre ekzistuese në qytet me infrastrukturën e 
nevojshme dhe funksionet shtesë do të ngris kualitetin në këto hapësira dhe do ti bëjë më 
funksionale infrastrukturën rrugore për të gjithë shfrytëzuesit, ndërsa më e rëndësishme 
është rritja e shkallës së sigurisë rrugore. Këto kërkesa theksohen edhe më shumë te 
personat me aftësi të veçanta, me ç’rast mundësimi i qasjes në të gjitha objektet dhe 
hapësirat publike duhet të jetë politikë e vazhdueshme e Komunës. 
Vlenë të theksohet se, hartimi i planit detal të trafikut do të përkrahte PZHU‐në dhe do ti 
ndihmonte komunës në riorganizimin e trafikut në qytet dhe funksionimit efikas të sistemit të 
transportit. 
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Strategjia 7 – Përmirësimi i lidhjeve të transportit publik në tërë komunën 



 
Plani 7-1 Vendosja e linjës urbane (autobus/tren), në relacionin Aeroprt-Fushë Kosovë- 

Prishtinë, organizimi i transportit publik në qytet, stacionet ‐ pikat e ndaljes përgjatë rrugëve 
kryesore dhe inkurajimi i përpjekjeve për shërbimet e përbashkëta transportit hekurudhor 
dhe transportit rrugor. Komuna duhet të caktoj pikat e ndaljes së transportit publik, 
kryesisht në vendet më të frekuentuar duke pasur parasysh kritetret e vendosjes së 
stacioneve dhe të sigurojë për to infrastrukturën e nevojshme. 
 
Plani 7-2 Rritja e numrit të autobusëve për transport urban dhe intervalit të lëvizjeve, 
sidomos në relacionin Prishtinë –Fushë Kosovë dhe anasjelltas, me qëllim të uljes së 
shkallës së motorizimit për automjetet individuale. 
 
Plani 7-3 Vendosja e linjave të reja dhe të rregullta me autobusë për lidhje me fshatrat 
përreth. 
 
Vlerësimi i Strategjisë 7 dhe planeve të veprimit 

PZHK‐ja kërkon që transporti publik në zonën urbane të fuqizohet dhe për këtë arsye 
stacionet e autobusëve duhet të pozicionohen në pikat më strategjike dhe të lehta për arritje. 
Strategjia 8 – Ndërtimi i impiantit për trajtimin e ujërave të zeza dhe përmirësimi i rrjetit të 
Kanalizimit 
 

Plani 8-1 Përmirësimi i rrjetit të kanalizimit 
Përmirësimi i rrjetit të kanalizimit duhet të bëhet në mënyrë suksesive duke mbuluar 
gradualisht zonat më problematike e kështu me radhë. Poashtu të mbulohen zonat 
që nuk shërbimin e rrjetit të kanalizimit. 
 
Plani 8-2 Ndërtimi i impiantit 
Ndërtimi i impiantit për trajtimin e ujërave të zeza është një projekt rajonal i cili Fushë 
Kosovën e kombinon me komunat Prishtinë dhe Obiliq. Komuna e Fushë Kosovës 
duhet të bëjë përgatitjet nga ana e saj sa i përket lidhjes në këtë projekt. 

 
Vlerësimi i Strategjia 8 dhe planeve të veprimit 
Rrjeti i kanalizimit duhet të përmirësohet ngase nuk është thjeshtë një shërbim 
infrastrukturor, por cilësia dhe përmbajtja e këtij rrjeti ka ndikim edhe në mbrojtjen e mjedisit. 
 
Strategjia 9 – Përmirësimi i rrjetit të ujësjellësit dhe shtimi i kapaciteteve prodhuese te ujit 

Plani 9-1 Përmirësimi i rrjetit të ujësjellësit 
Rrjeti i ujësjellësit duhet të përmirësohet në koordinim me kompaninë rajonale si dhe 
donatorët e mundshëm. Linjat e vjetra të tij duhet të vlerësohen për shkallën e 
cilësisë dhe sigurisë, dhe konform gjetjeve të ndërmirren masa suksesive për 
riparimin gjegjësisht zevendësimin me rrjet të ri. Rrjeti i ri duhet të vendoset sipas 
standardeve më të larta për ujësjellës. 
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Plani 9-2 Shtimi i kapaciteteve prodhuese të ujit 



No koordinim me kompaninë e ujësjellësit rajonal duhet të bëhet plani për shtimin e 
kapaciteteve prodhuese të ujit duke shfrytëzuar burimet lokale por edhe në kontekst 
rajonal. 
 
Plani 9-3 Rrjeti i ujitjes 
Për kultivimin sa më të mirë të tokës duhet të shqyrtohet edhe një plan për 
implementimin e sistemit të ujitjes për tokat bujqësore në komunën e Fushë 
Kosovës. 

 
Vlerësimi i Strategjia 9 dhe planeve të veprimit 
Kjo strategji realizohet në kontekst rajonal, në bashkëpunim të ngushtë të Fushë Kosovës 
me komunat fqinje dhe kompanitë rajonale. Planet kërkojnë hulumtim edhe të donatorëve 
dhe investuesve potencial. 
 
Strategjia 10 – Përmirësimi i rrjetit për furnizim me energji elektrike dhe rrjetit të telefonisë e 
Internetit 

Plani 10-1 Ndërtimi i trafostacionit të ri 110/10(20)kv dhe përmirësimi i 
trafostacionit ekzistues 
Trafostacioni i ri 110/10(20)kV me fuqi 2x31.5 MVA duhet të ndërtohet në verilindje të 
qytetit të Fushë Kosovës. 
Trafostacioni ekzistues duhet të kalojë ne 110/10(20)kV. 
Duhet të mirren masa për mbrojtjen akustike të banorëve dhe lagjes që rrethon 
trafostacionin ekzistues në qytet. 
 
Plani 10-2 Përmirësimi i linjave elektroenergjetike dhe linjave të 
telekomunikimit 
Duhet të bëhet përmirësimi i linjave të furnizimit me energji elektrike konform 
masterplanit për sistemet shpërndarëse që obligojnë kalimin nga rrjeti shpërndarës 
10kV në rrjetin 20kV. 
Linjat e telekomunikimit duhet të shtrihen në tërë territorin e Fushë Kosovës duke 
mundësuar lidhje në rrjetin global të komunikimit. 
Kabllot për furnizim me energji elektrike dhe kabllot e telekomunikimit duhet të 
vendosen në të njëjtën trase dhe në të njëjtën kohë. 

 
Vlerësimi i Strategjia 10 dhe planeve të veprimit 
Komuna e Fushë Kosovës duhet të koordinojë veprimet e veta me KEK dhe PTK për 
përmirësimin e rrjetit të energjisë elektrike, respektivisht atë të telekomunikacionit. Këto dy 
rrjete janë shumë të rëndësishme për zhvillimin e gjithëmbarshëm të komunës. 
 
4.1.4. Strategjitë dhe planet e veprimit për zhvillim mjedisor 
 
Strategjia 11 – Mbrojtja e mjedisit dhe trashëgimisë natyrore 

Plani 11-1 Mbrojtja e mjedisit dhe trashëgimisë natyrore 
Mbrotja e mjedisit dhe trashëgimisë natyrore paraqet një plan të integruar veprimi i 
cili përmbanë: 
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o mbrojtje të integruar të monumenteve natyrore dhe kulturore 

o mbrojtje të peisazhit dhe kulturave tradicionale të bujqësisë 

o kufizimi i zgjerimit të vendbanimeve 

o parandalimin e shpyllëzimit dhe degradimit të mjedisit 

o rregullimit të shtratit të lumenjëve 

o mbrojtje e biodiversitetit 

 
Plani 11-2 Hartimi i planeve rregulluese urbane 
Mbrojtja e mjedisit duhet të zjgerohet edhe me menaxhimin e mjedisit të ndërtuar 
përmes hartimit të planeve rregulluese urbane. Hartimi i planeve rregulluese urbane 
duhet të bëhet për hapësirat në vijim: 

o Fushë Kosovë – qendra 

o Rrafshinë – si vendbanimi joformal 

o Grabovc – si vendbanimi joformal 

o Brezi i biznesit M9 – në kuadër planit 2-2 

o Sllatinë 

o Bardh i madh 

 
Vlerësimi i Strategjia 11 dhe planeve të veprimit 
Mbrojtja e mjedisit duhet të jetë komponentë përbërëse e të gjitha planeve të veprimit e në 
veqanti atyre të zhvillimit ekonomik dhe të turizimit. 
 
Strategjia 12 – Parandalimi i ndotjes nga ndotësit lokal dhe fqinj, në koordinim me MMPH 
dhe komunat fqinje. 

Plani 12-1 Parandalimi i ndotjes nga ndotësit lokal dhe fqinj, në koordinim me 
MMPH dhe komunat fqinje 
Parandalimi i ndotjës paraqet një plan të integruar veprimi që përmbanë: 

o parandalimin e ndotjes së lumenjëve 

o parandalimin e ndotjes së ajrit 

o parandalimin e ndotjes së tokës dhe ujërave nëntokësorë 

Plani 12-2 Mbeturinat 
Trajtimi i mbeturinave në nivel komunal përmbanë: 

o Mbyllja e deponive ilegale të mbeturinave - identifikimi, dekontaminimi, 

pastrimi dhe rinatyrimi i tyre 

o Krijimi dhe funksionalizimi i sistemit publik të menaxhimit të mbeturinave 

o Promovimi i reciklimit të mbeturinave për mbrojtje të mjedisit, njëkohësisht 

zhvillim ekonomik. 
 

Vlerësimi i Strategjia 12 dhe planeve të veprimit 
Parandalimi i ndotjes paraqet një veprim specifik i cili është i një rëndësie të veqantë për 
Fushë Kosovën duke pasur parasyshë kontekstin e vendosjes së saj mes ndotësve të 
mëdhenj siq janë Termoelektranat dhe Ferronikeli. 
 

Strategjia 13 - Mbrojtja nga fatkeqësitë natyrore 
Plani 13-1 Vlerësimi i rrezikut të vërshimeve në komunë, masat për mbrojtje 
dhe parandalim 
Për mbrojtje nga vërshimet eventuale Komuna e Fushë Kosovës do të: 
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o Evidentimi i zonave me rrezikshmëri nga vërshimet, krijimi i bazës së të 



dhënave për to, dhe monitorimi i vazhdueshëm. 

o Hartimi i planit për veprime emergjente – në koordinim me institucionet 

qendrore – MMPH, MBPZhR, PK, FSK etj., dhe ato lokale – zjarrëfikësit 
komunal etj. 

o Rregullimi i shtratit të lumenjëve dhe masat tjera hidrologjike sipas nevojës në 

zonat e evidentuara 

o Kontrollimi i eksploatimit të zhavorit nga shtrati i lumenjëve në koordinim me 

MMPH 

o Mbrojtja nga erozioni i tokës. 

 
Vlerësimi i Strategjia 13 dhe planeve të veprimit 
Mbrojtja nga fatkeqësitë natyrore duhet të jetë një plan veprimi për rastet emergjente, i cili 
duhet të zhvillohet paralelisht me planet tjera dhe njëkohësisht të informojë të gjitha ato. 
 

4.2. Vlerësimet e strategjive dhe veprimeve për zbatim 
 
Strategjite dhe veprimet për zbatim për realizim të zhvillimit komunal të paraparë me këtë 
sipas Vizionit për zhvillimin e komunës deri në vitin 2021 e më tutje paraqesin strategji dhe 
veprime që mbulojnë gjerësisht të gjitha aspektet e zhvillimit hapësinor. Ato përveq së 
atakojnë fusha të veqanta, me qëllimet dhe shtrirjen e tyre ato superponojnë njëra tjetrën si 
psh. Strategjia (3) për zhvillimin e turizmit dhe ajo (11) për mbrojtjen e mjedisit. 
Për këtë arsye qeverisja komunale e Fushë Kosovës përkatësisht Kuvendi Komunal, pas 
miratimit të këtij plani, duhet të themelojë katër grupe punuese të cilat do të udhëheqin me 
zbatimin e strategjive dhe planeve përkatëse: 

‐ Zhvillimi Ekonomik 
‐ Zhvillimi social 
‐ Zhvillimi infrastrukturor 
‐ Zhvillimi mjedisor 

Këto katër grupe duhet të kenë rol monitorues dhe menaxherial për strategjitë dhe planët 
përkatëse dhe do të punojnë nën drejtimin dhe koordinimin e Drejtorisë për Urbanizëm, 
Kadastër dhe Mbrojtje të Mjedisit si bartëse e Planit Zhvillimor Komunal. 
Këto grupe monitoruese menaxheriale do të përbëhen nga staf interdisiplinar përfaqësues të 
drejtorive të ndryshme komunale të cilat së bashku do të jenë më azhure në realizimin e 
planit dhe do të minimizohen interferencat si dhe neglizhencat e rastësishmë ndaj planit 
gjatë zhvillimit të gjithmbarshëm komunal. 
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4.3. Afatet kohore, implikimet financiare, korniza institucionale 



 
Tab.13 Afatet kohore, implikimet financiare, korniza institucionale e strategjive dhe 
veprimeve per zhvillim komunal 
 

 Strategjia  Veprimet  Korniza 
institucionale  

Afati kohor  Kosto e 
realizimi  

Prioriteti  

I  STRATEGJITË DHE PLANET E VEPRIMIT PËR ZHVILLIM EKONOMIK   
1  Strategjia 1 – 

Mbrojtja dhe 
kultivimi i tokës 
bujqësore, shtimi i  

Plani 1-1 Mbrojtja 
dhe kultivimi i 
tokës bujqësore  

Komuna, 
fermerët, 
MBPZhR  

Afatgjatë  E mesme  1  

2  prodhimit agrar, 
ngritja e 
agrobizneseve 
dhe impianteve 
për përpunimin e  

Plani 1-2 Shtimi i 
prodhimit bujqësor 
dhe ngritja e 
agrobizneseve  

Komuna, 
fermerët, 
ndërmarrjet 
private, 
MBPZhR  

Afatmesëm  E mesme  1  

3  prodhimeve 
bujqësore  

Plani 1-3 Ngritja e 
impianteve për 
përpunimin e 
prodhimeve 
bujqësore  

Komuna, 
fermerët, 
ndërmarrjet 
private, 
MBPZhR  

Afatgjatë  E lartë  2  

4  Strategjia 2 – 
Zhvillimi i 
ndërmarrjeve të  

Plani 2-1 Zhvillimi i 
NVM  

Komuna, 
ndërmarrjet 
private, MTI  

Afatmesëm  E mesme  1  

5  vogla dhe të 
mesme, 
konsolidimi i 
brezit të 
bizneseve 
përgjatë rrugës 
M9  

Plani 2-2 
Funksionalizimi i 
brezit të biznesit  

Komuna, 
ndërmarrjet 
private, MTI, 
MI  

Afatmesëm  E mesme  2  

6  Strategjia 3 – 
Konsolidimi i 
turizmit në 
komunë, 
funksionalizimi i 
pikave dhe zonës  

Plani 3-1 
Funksionalizimi i 
pikave dhe zonës 
me potencial 
turistik  

Komuna, 
ndërmarrjet 
private, MTI, 
MKRS  

Afatmesëm  E mesme  2  

7  me potencial 
turistik në 
perëndim të 
komunës, 
mbrojtja e  

Plani 3-2 mbrojtja e 
trashëgimisë 
natyrore dhe asaj 
kulturore  

Komuna, 
MKRS, 
ndërmarrjet 
private, MTI,  

Afatmesëm  E mesme  1  

8  trashëgimisë 
natyrore dhe asaj 
kulturore si dhe 
promovimi i 
turizmit në këto dy 
fusha  

Plani 3-3 
Promovimi i 
turizmit  

Komuna, 
MKRS, 
ndërmarrjet 
private, MTI,  

Afatmesëm  E mesme  1  

II  4.1.2. Strategjitë dhe planet e veprimit për zhvillim social   
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9  Strategjia 4 – 
Ngritja e 
kapaciteteve dhe 
cilësisë së 
shërbimeve në 
arsim, shëndetësi 
dhe shërbimet  

Plani 4-1 Ngritja e 
kapaciteteve dhe 
cilësisë së 
shërbimeve në 
arsim  

Komuna, 
MASHT, 
MPMS  

Afatmesëm  E mesme  2  

10  tjera publike / 
komunale  

Plani 4-2 Ngritja e 
kapaciteteve dhe 
cilësisë së 
shërbimeve në 
shëndetësi  

Komuna, 
MSh, MPMS  

Afatmesëm  E mesme  1  

11   Plani 4-3 Ngritja e 
kapaciteteve dhe 
cilësisë së 
shërbimeve 
publike  

Komuna, 
MAPL, 
MPMS  

Afatmesëm  E mesme  1  

12   Plani 4-4 Ngritja e 
kapaciteteve dhe 
cilësisë së 
përmbajtjeve 
kulturore  

Komuna, 
MKRS, 
MPMS  

Afatmesëm  E mesme  2  

13   Plani 4-5 Ngritja e 
kapaciteteve dhe 
cilësisë së 
përmbajtjeve për 
sport e rekreim  

Komuna, 
MKRS, 
MPMS  

Afatmesëm  E mesme  1  

14  Strategjia 5 – 
Ndërtimi i 
objekteve dhe 
hapësirave të 
reja të 
infrastrukturës 
sociale si dhe 
përmirësimi i 
atyre ekzistuese  

Plani 5-1 Ndërtimi 
i objekteve dhe 
hapësirave të reja 
të infrastrukturës 
sociale  

Komuna, 
MASHT, 
MAPL, 
MKRS, 
MPMS  

Afatmesëm  E mesme  1  

15   Plani 5-2 
Përmirësimi i 
objekteve dhe 
hapësirave 
ekzistuese 
komunale të 
infrastrukturës 
sociale  

Komuna, 
MASHT, 
MAPL, 
MKRS, 
MPMS  

Afatmesëm  E mesme  2  

III  4.1.3. Strategjitë dhe planet e veprimit për zhvillim infrastrukturor   



16  Strategjia 6 – 
Ndërtimi i 
rrugëve të reja 
si dhe 
përmirësimi i 
atyre ekzistuese 
në rrjetin 
komunal të 
trafikut 
automobilistik e 
hekurudhor  

Plani 6-1 Lidhja 
funksionale e 
fshatrave të 
Fushë Kosovës 
përmes ndërtimit 
të rrugëve të reja; 
përmirësimi i 
elemeteve 
gjeometrike të 
rrugëve 
ekzistuese.  

Komuna, , 
MEF, MI  

Afatmesëm  E mesme  1  

17   Plani 6-2 

Ndërlidhja dhe 
funksionalizimi i 
rrjetit rrugor në 
mënyrë që të 
mundësohet çasje 
sa më e shkurtër 
në vendet ku 
mund të bëhet 
shkëmbimi; kyçje 
dhe shkyçje e 
sigurtë për të 
gjithë 
pjesëmarrësit në 
komunikacion.  

Komuna, 
MEF, MI  

Afatmesëm  E mesme  1  

18   Plani 6-3 

Përmirësimi i 
shkallës së 
sigurisë dhe 
kapacitetit në 
trasenë ekztuese 
të rrugës 
magjistrale M9; 
semaforët; paisjet 
inteligjente  

Komuna, , 
MEF, MI  

Afatmesëm  E mesme  1  

19  Strategjia 7 – 
Përmirësimi i 
lidhjeve të  

Plani 7-1 

Vendosja e linjës 
urbane  

Komuna, , 
MEF, MI  

Afatmesëm  E mesme  2  



 transportit publik 
në tërë 
komunën  

(autobus/tren), në 
relacionin Aeroprt-
Fushë Kosovë-
Prishtinë  

    

20  Plani 7-2 Rritja e 
numrit të 
autobusëve për 
transport urban 
dhe intervalit të 
lëvizjeve, sidomos 
në relacionin 
Prishtinë –Fushë 
Kosovë dhe 
anasjelltas, me 
qëllim të uljes së 
shkallës së 
motorizimit për 
automjetet 
individuale  

Komuna, 
MEF, MI  

Afatmesëm  E mesme  1  

21   Plani 7-3 

Vendosja e linjave 
të reja dhe  

Komuna, 
MEF, MI  

Afatmesëm  E mesme  1  

  të rregullta me      

  autobusë për      

  lidhje me fshatrat      

  për      

  rreth      

22  Strategjia 8 – 
Ndërtimi i 
impiantit për 
trajtimin e 
ujërave të zeza 
dhe përmirësimi 
i rrjetit të 
kanalizimit  

Plani 8-1 
Përmirësimi i 
rrjetit të 
kanalizimit  

Komuna, 
MEF, KUR 
Prishtina  

Afatmesëm  E mesme  1  

 Plani 8-2 Ndërtimi 
i impiantit  

Komuna, 
MMPH, MEF, 
KUR 
Prishtina  

Afatmesëm  E mesme  1  

 Strategjia 9 – 
Përmirësimi i 
rrjetit të 
ujësjellësit dhe 
shtimi i 
kapaciteteve 
prodhuese te ujit  

Plani 9-1 
Përmirësimi i 
rrjetit të 
ujësjellësit  

Komuna, 
MEF, KUR 
Prishtina  

Afatmesëm  E mesme  1  

 Plani 9-2 Shtimi i  Komuna, 
MEF, KUR  

Afatmesme  E mesme  1  

  kapaciteteve 
prodhuese të ujit  

Prishtina     



 Plani 9-3 Rrjeti i 
ujitjes  

Komuna, 
MEF, MI  

Afatgjatë  E madhe  2  

 Strategjia 10 – 
Përmirësimi i 
rrjetit për 
furnizim me 
energji elektrike 
dhe rrjetit të 
telefonisë e 
internetit  

Plani 10-1 
Ndërtimi i 
trafostacionit të ri 
110/10(20)kv dhe 
përmirësimi i 
trafostacionit 
ekzistues  

Komuna, 
MEF, MEM  

Afatmesëm  E mesme  1  

 Plani 10-2 
Përmirësimi i 
linjave 
elektroenergjetike 
dhe linjave të 
telekomunikimit  

Komuna, 
MEF, MEM, 
MI  

Afatmesëm  E mesme  2  

 4.1.4. Strategjitë dhe planet e veprimit për zhvillim mjedisor    

 Strategjia 11 – 
Mbrojtja e 
mjedisit dhe 
trashëgimisë 
natyrore  

Plani 11-1 Mbrojtja 
e mjedisit dhe 
trashëgimisë 
natyrore  

Komuna, 
MMPH, 
MKRS, MEF, 
MI  

Afatmesëm  E mesme  1  

 Strategjia 12 – 
Parandalimi i 
ndotjes nga 
Ferronikeli dhe 
Termoelektranat 
dhe ndotësit 
tjerë lokal dhe 
fqinj, në 
koordinim me 
komunat 
përkatëse si dhe 
MMPH.  

Plani 12-1 
Parandalimi i 
ndotjes nga 
ndotësit lokal dhe 
fqinj, në koordinim 
me MMPH dhe 
komunat fqinje  

Komuna, 
MMPH, 
MKRS, MEF, 
MI  

Afatmesëm  E mesme  1  

 Plani 12-2 
Mbeturinat  

Komuna, 
MMPH, 
MKRS, MEF, 
MI  

Afatmesëm  E mesme  1  

 Strategjia 13 -
Mbrojtja nga 
fatkeqësitë 
natyrore  

Plani 13-1 
Vlerësimi i rrezikut 
të vërshimeve në 
komunë, masat për 
mbrojtje dhe 
parandalim  

Komuna, 
MKRS, MEF, 
MI, FSK, PK  

Afatmesëm  E mesme  1  

 
 
 
 
 
 
 
 



KORNIZA  AFATMESME   BUXHETORE  KOMUNALE  

          ( K A B )  

                                      2014-2016 

 
1. Qëllimi 
 

Qëllimi i kësaj Kornize është të njoftojë Drejtoritë lidhur me kërkesat që shtrohen si dhe 
kalendarin kohor, përfshir këtu datat kyçe dha masat e nevojshme për përgatitjen e buxhetit 
komunal 2014-2016 

Me qëllim të përmbushjes së kërkesës së Qeverisë për përgatitjen e buxhetit në kohën e 
duhur, është thelbësore që të gjitha Drejtoritë të veprojnë në pajtim me afatet kohore dhe 
kërkesat e specifikuara në këtë Kornizë. KAB Komunale paraqet një mjet të procesit për 
zhvillimin e buxhetit, që bënë ndërlidhjen e resurseve në dispozicion me prioritetet e 
Komunës, me qëllim që të demonstrojë qëndrueshmërinë e programeve komunale gjatë 
periudhës së ardhshme trivjeçare. KAB duhet të përcaktojë këto fusha përkatëse për tri vitet 
vijuese fiskale: 

 Parashikimet ekonomike dhe buxhetore; 

 Vlerësimin e të hyrave nga të gjitha burimet; 

 Vlersëimet e hershme dhe vizionin, 

 Shpenzimet në të gjithë sektorët funksional, sipas kategorive ekonomike të 
shpenzimeve; 

 Vlerësimet e përkrahjes së pritur të donatorëve. 
Në zhvillimin e KAB janë përfshirë të gjithë Drejtorët e Drejtorive.  
Në KAB janë paraqitur tabelat që prezantojnë projeksionin e të hyrave të Drejtorive nga të 
gjitha burimet, investimet kapitale, ndarja e buxhetit sipas programeve dhe nënprogrameve, 
etj. 
 
Burimet e financimit komunal. Tabela ne vijim përmbledhë totalin e burimeve të financimit 
per komunat  për vitet 2014-2016 

 



 

 Korniza Makroekonomike 

 Korniza Makroekonomike e Komunës së Fushë-.Kosovës është në përputhje me Kornizën       
Makroekonomike të R. Kosovës . 

 

 

 

 
 
 

 
 
5. DISPOZITAT PËR ZBATIM 
 
5.1. Udhëzime mbi çështjet e interpretimit të Planit zhvillimor 
komunal gjatë hartimit të planeve rregulluese dhe planeve tjera 
 
PZHK bazohet në Planin Hapësinor të Kosovës dhe duhet të jetë në përputhje me 
propozimet e dala nga ai; Vendimet për zhvillimet me rëndësi për nivelin e Kosovës 
të parapara me PHK në territorin e komunës duhet të respektohen; 
 
PZHK do të jete bazë për hartimin e PZHU dhe të PRrU te parapara. Këto plane nuk 
guxojnë të cënojnë dispozitat e PZHK. 
 

2014 2015 2016

Grandi i Administratës K. 2,479,705.00           2,561,939.00                2,849.911.00

 Grandi i Arsimit 2,355,600.00           2,379,156.00       2,402,712.00           
Grandi i Shëndetësisë 770,701.00              823,310.00          839,776.00              

Të Hyrat Vetiake 1,729,040.00           1,780,911.00       1,816,530.00           

Të tjera - -                           

TOTALI ; 7,335,046.00           7,545,316.00       7,908,929.00           

Organizatat buxhetore
Plan.i buxhetit për vitet



PZHK shërben si udhëzues për të gjithë sektorët tjerë në komunë; 
 
Çdo propozim apo vendim në lidhje me PZHU dhe PRrU qe janë në konflikt me 
dispozitat e PZHK duhet të kalojnë nëpër procesin e rishikimit dhe shqyrtimit publik 
(ashtu siç është paraparë me dispozitat e Ligjit për planifikim hapësinor) dhe marrin 
aprovimin në Kuvend. 
 
PZHK duhet të shërbejë për interpretimin e çështjeve të caktuara si ato të pronësisë, 
VJF, zhvillimeve dhe ndërtimeve të parapara sidomos atyre jashtë zonës urbane etj 
 

5.2. Kushte të përcaktuara nga qeveria lokale mbi çështje të 
rëndësishme për zhvillimin dhe shfrytëzimin e tokës në komunë / 
komuna. Ato përfshijnë: 
 
5.2.1. Kushtet për përcaktimin e destinimit të sipërfaqeve në territorin e komunës; 
 
Bazë për përcaktimin e destinimit të sipërfaqeve në territorin e komunës së Fushë Kosovës 
janë kushtet dhe karakteristikat gjeografike dhe morfologjike si dhe vizioni dhe qëllimet e 
planit të cilat japin orientimet e ardhshme të zhvillimit. Prandaj në komunën e Fushë 
Kosovës, plani përcakton këto destinime të sipërfaqeve: 

• Vendbanimet (zona e ndërtuar) 
• Bujqësi (Toka Bujqësore e kategorive të ndryshme) 
• Zona pyjore 
• Industria 
• Lumenjtë 
• Rrugët dhe transporti 
• Zona ekonomike - biznesi 

5.2.2. Kushtet për rregullimin e hapësirës: 
 
PZHK përmes kornizës së zhvillimit hapësinor përcakton kushtet dhe masat për rregullimin e 
sipërfaqeve të destinuara: kushtet për rregullimin e vendbanimeve dhe zonës ndërtimore, 
tokës bujqësore, zonës ekonomike dhe asaj industriale, pyjeve, hapësirave publike, 
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infrastrukturës fizike dhe sociale, hapësirave për sport e rekreacion, hapësirave me 
rrezikshmëri etj. Në përgjithësi, kushtet për rregullimin e hapësirës bëhen sipas rregullave të 
përcaktuara nga korniza e zhvillimit hapësinor të Planit, si dhe rregullave të veçanta të 
përcaktuara me ligje përkatëse dhe ato të përcaktuara me aktet ligjore të planifikimit ( Ligji nr. 
04/L-174 për Planifikimit Hapësinor për kushtet e lokacionit, Kushtet ndërtimore dhe Leje 
ndërtimoree të cilat rregullohen kushtet e lokacionit të objekteve ndërtimore. 
 
5.2.2.a. Ndërtesat me rëndësi për Kosovën; 
Ndërtesa me rëndësi për Kosovën në territorin e komunës së Fushë Kosovës janë: Objektet 
e trashëgimisë kulturore. 
PZHK ka identifikuar objektet e trashëgimisë kulturore (kullat, mullinjtë, shtëpitë e gurit...) 
Komuna do të bashkëpunojë ngushtë me pronarët për ruajtjen e këtyre objekteve. Lirimi nga 
tatimi në pronë është një masë që komuna ndërmerr për ruajtjen e kësaj trashëgimie. 
Komuna do të bashkëpunojë me Institucionet qendrore për inventarizimin, restaurimin dhe 
vënien nën mbrojtje të këtyre objekteve. 
Komuna merr përgjegjësi përmes inspekcionit që të mbaj kontrollin e zhvillimeve rreth këtyre 
ndërtesave. 
Nëpër teritorin e komunës së Fushë Kosovës kalon edhe autostrada Ibrahim Rugova 
Ndertimi I terminalit të transportit integral në fushë kosovë (PHK  2012-2020+) 
Zhvillimi I stacionit hekurudhor 
 
5.2.2.b. Zonat ndërtimore për vendbanime; 
Zhvillimi i ndërtimeve duhet të zë vend në vendbanimet ekzistuese, ku vetëm zhvillimi dhe 
ndërtimi plotësues duhet lejuar, si dhe në vendbanimet ku lejohet zgjerimi deri në kufirin e 
paraparë për zgjerim. Dendësimi i ndërtimit dhe metodat e ndërtimit për shfrytëzim më 
racional të tokës, duhet të jenë parim kryesor për zhvillimin e ardhshëm. 
Definicioni përkatës i veçorive dhe karakterit të ndërtesave në zonat kufizuese me peizazh 
me vlerë, duhet përcaktuar me planet rregulluese urbane. Planet rregulluese urbane si 
instrument i planifikimit, duhet të shfrytëzohen po ashtu edhe për të arritur harmoninë e 
ansambleve ndërtimore me rrethinën. 
Infrastruktura dhe shërbimet duhet të ofrohen në zonat e reja për ndërtim (rryma, sistemi i 
kanalizimit, ai i ujit). Zhvillimi i infrastrukturës duhet ofruar gradualisht, bazuar në kërkesat 
dhe në përputhje me mundësitë financiare të komunës. Alternativat tjera si partneriteti 
publik-privat ose skemat private të financimit, duhet dakorduar me komunën. Pronari i 
ndërtesës duhet të paguajë taksat për infrastrukturë, ndërsa mënyra e shpërndarjes duhet të 
elaborohet. 
 
5.2.2.c. Strukturat e ndërtuara jashtë vendbanimeve; 
Për zonat e përcaktuara në Planin Zhvillimor Komunal si të lira nga cilido lloj i zhvillimit dhe 
të mbrojtura nga ndërtimi duhet garantuar: 

a) Mbrojtjen e zonave për zhvillimin e vazhdueshëm të bujqësisë dhe pylltarisë 
b) Zonat me vlera të veçanta ekologjike 
c) Mbrojtjen e peizazhit natyror dhe lokacioneve të trashëgimisë, dhe po ashtu zonat 
e lidhura natyrore për rekreacion. (duke mos kundërshtuar zhvillimin e vendbanimit) 

Jashtë zonës ndërtimore do të lejohen vetëm këto ndërtesa: (Ligji për Planifikim Hapësinor) 
a) Ndërtesat publike për mbrojtje ose mbrojtje civile; 
b) Ndërtesa për mbrojtje nga zjarri dhe materialet e dëmshme – eksploziv etj; 
c) Ndërtesat për menaxhimin e resurseve ujore; 
d) Infrastruktura; 
e) Ndërtesa për hulumtimin dhe shfrytëzimin e materialit mineral të eksploatuar; 
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         f) Rekreacion dhe turizëm rural  
 
Komuna nuk do të jetë përgjegjëse për ofrimin e infrastrukturës jashtë vendbanimeve. 
Bazuar në shfrytëzimin e përcaktuar të tokës, ofrimi i infrastrukturës për zhvillimin e ri do të 
jetë përgjegjësi e pronarëve ose ndërmarrësve. 
 
5.2.3. Kushtet për vendosjen e veprimtarive ekonomike; 
 
Komuna do të alokojë tokë të mjaftueshme që të përkrahë zhvillimin e biznesit i cili është i 
bazuar në shfrytëzimin e fuqisë punëtore vendore. 
 
Komuna do të përkrahë themelimin e Agjensionit Rajonal për Zhvillim, për ofrimin e 
hapësirës për zhvillim ekonomik, lokacion të biznesit dhe menaxhim. 
 
Në zonat e përcaktuara për biznes dhe industri, do të lejohet vetëm ndërtimi i përmbajtjeve 
të pastra për prodhimtari bujqësore dhe industriale, depot, shërbimet dhe përmbajtjet 
tregtare të cilat nuk kanë ndikim negativ në mjedis. 
 
Lokacioni për përmbajtje të pastra të prodhimtarisë dhe shfrytëzim përkatës komercial, mund 
të zhvillohen në kuadër të vendbanimeve, vetëm nëse ato nuk shkaktojnë ndikim negativ në 
mjedisin që i rrethon (emisioni i gazrave, ndotja e ajrit dhe ujit, zhurma). 
 
Bizneset industriale dhe komerciale me ndotje të shprehur nuk do të lejohen fare. 
 
Zgjerimi i zonave ekzistuese të industrisë dhe biznesit, do të lejohet vetëm nëse 
qëndrueshmëria e zonës është paraprakisht e dëshmuar, në rast të urgjencës dhe 
mungesës së hapësirës së përshtatshme për t’u zgjeruar. 
 
Parqet e reja të biznesit duhet të dëshmojnë furnizim energjetik të vet-qëndrueshëm, me 
prodhim të energjisë nga burimet e ripërtërishme nëse ato gjenden në afërsi të potencialit të 
lartë për energji të ripërtërishme. 
 
Në fshatra do të jetë i lejuar vetëm ndërtimi i akomodimeve të vogla, me maksimum 20 
shtretër për turistë, dhe atë nëse në tërësi respektohen kushtet mjedisore. 
 
Komuna do të lejojë ndërtimin e infrastrukturës, që përkrahë atraksionet turistike dhe 
aktivitetet e rekreacionit, të cilat nuk kanë asnjë ndikim negative në mjedis – shtigjet për ecje 
dhe çiklizëm, pikat e vrojtimit, bujtinat, etj. 
 
 
5.2.4. Kushtet për vendosjen e veprimtarive publike; 
 
Nga ana e komunës do të udhëhiqet një politikë e mençur, për të mbrojtur zonën e 
infrastrukturës me interes për komunën. 
 
Plani Zhvillimor Komunal duhet të alokojë tokë rezervë për kërkesa të veçanta (banimi për të 
moshuarit, institucionet për persona me kërkesa specifike, jetimore etj.), si dhe për zgjerimin 
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e zonave të aktivitetit publik në përputhje me funksionin e vendbanimit – qendra kryesore, 
nën qendra, qendër lokale dhe fshat. 
 
Komuna duhet të alokojë hapësirë për shkolla të reja dhe institucione parashkollore. Ato 
duhen rregulluar me breza mbrojtës dhe të jenë të arritshme me transport publik. Ngastrat e 
alokuara për këtë ndërtim, duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme: 

a) Institucionet parashkollore 20 - 40 m2/fëmijë 
b) Shkollat fillore 20 - 50 m2/fëmijë 
 

Komuna mund të alokojë një ngastër të përbashkët për ndërtimin e përmbajtjeve siç janë: 
edukimi, kultura, shëndetësia dhe shërbimet sociale, qendra të komunitetit. Kjo posaçërisht 
është e rëndësishme për sub-qendrat dhe qendrat lokale. 
 
Zonat e destinuara për sport dhe rekreacion duhet te jenë të furnizuara me shtigje, 
infrastrukturë dhe gjelbërim. Ne kuadër te këtyre zonave do te lejohet vetëm ndërtimi i 
objekteve te hapura dhe te mbyllura sportive, hapësira për parkim, restorante te vogla dhe 
dyqane për blerjen dhe marrjen me qira të pajisjeve sportive. Maksimumi i indeksit të 
shputës nuk guxon të kalojë 10% të sipërfaqes së ngastrës. 
 
 
5.2.5. Kushtet për vendosjen e koridoreve apo traseve, sipërfaqeve komunikuese dhe 
sistemeve tjera të infrastrukturës; 
 
Korridoret rrugore duhet të garantohen në shkallë të përshtatshme, në harmoni me 
funksionin e qendrave dhe kërkesave kombëtare e rajonale. 
 
Gjatë procesit të përcaktimit të zonave të ndërtimit, duhet të dëshmohet se është shmangur 
kostoja e lartë e zhvillimit dhe mirëmbajtjes. Ndërtimi duhet ti respektojë rregulloret për një 
ndërtim të qëndrueshëm – orientimi, kushtet klimatike etj. 
 
Duhet te hartohet koncepti detaj i mobilitetit (përfshirë edhe transportin publik, këmbësorët 
dhe çiklistët) për komunën e Fushë Kosovës. Ky koncept duhet te përcillet me plan detaj për 
zhvillimin e turizmit. 
 
Problemet teknike lidhur me sigurinë e rrugëve (gjerësia e rrugëve, kalimet e rrezikshme, 
pjerrësia), duhet të shmangen dhe të lehtësohen me masa të përshtatshme. 
 
Qasje direkte për zhvillim në rrugët kryesore me kufizim të shpejtësisë me më shumë se 60 
Km/h nuk do të lejohet. 
 
Ministria e Infrastrukturës është përgjegjëse për rrugët kryesore dhe ato rajonale, kështu që 
rregulloret dhe standardet teknike meritore janë dhënë nga Ministria. 
 
Ne komunën e Fushë Kosovës, rrugët kryesore lokale, rrugët lokale dhe rrugët e tjera duhet 
të dimensionohen në mënyrë që të mund të lejojnë rrjedhë të sigurt të trafikut për të gjitha 
automjetet në çfarëdo kushte atmosferike. Shtigjet e trafikut duhet të respektojnë rregulloret 
ekzistuese. Shtigjet duhet të jenë të gjëra së paku 3.0m’. Aty ku ka probleme dhe mund të 
paraqiten barrierat fizike vështirë të kalueshme, shtigjet mund të ngushtohen. 
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Nëse pozita financiare e komunës nuk mund te sigurojë zbatimin e rrugëve me hapësira te 
veçanta për këmbësorë - në zonat e banimit, rekomandohet që rruga të përfshijë shtigjet për 
këmbësorë. 
 
Rruga për qasje në ngastrat për ndërtim duhet te jetë minimum 3.0 m’ e gjerë dhe 
maksimum 60.0 m’ e gjatë. 
 
Të gjitha udhëkryqet në nivelin e terrenit, duhet te sigurojnë pamje prej te gjitha drejtimeve. 
 
Shtigjet për çiklizëm të një drejtimi, nëse janë te ndara, duhet të jenë 0,8m’ të gjëra. 
 
Nëse hapësirat për çiklizëm janë të ndara, atëherë shtegu i gjelbër duhet të jetë 0,35m’. 
 
Në zonat për parkim që shërbejnë për transportin publik, shtegu i ndaljeve të autobusëve 
duhet të jetë 2.0 m’ i gjerë. 
 
Standardet për parkim janë si në vijim: 

a) Shtëpi banimi për një familje(1VP/shtëpi) në ngastër; 
b) Banimi shume familjar (1VP/1 banesë, në ngastër mbi tokë apo në garazh) 
c) Zyre: 1VP në 75 m2 btto zone; (12 VP/1000 m2 btto) 
d) Dyqane: 1 VP në 50 m2 btto zone; (20 VP/1000 m2 btto) 
e) Qendër tregtare: 1 VP në 40 m2 btto zone; (25 VP/1000 m2 btto) 
f) Industri dhe depo: 1 VP / 5 të punësuar; 
g) Shërbime 1 VP / 3 të punësuar; 
h) Restorante 1 VP /1 tavolinë; 
i) Ndërtesa sportive: 1 VP / 20 ulëse: 
j) Shkolla dhe jetimore: 1 VP/ klasa dhe grupe te fëmijëve; 
k) Shërbimet e shëndetësisë: 1 VP /40 m2 brutto . (25 VP/1000 m2 btto) 

 
Në korridorin rrugor të rrugëve kryesore rajonale, është i lejuar ndërtimi i ndërtesave në 
vijim: 

1. Pompa të benzinës me dyqane, restorant dhe përmbajtje shërbyese 
2. Larje dhe shërbime të automjeteve 
 

Këto ndërtesa duhet pasur hapësirën e dedikuar për parkim brenda ngastrës. 
 
Gjatë kërkimit për leje ndërtimore, miratimi i kushteve speciale për qasje në rrugën 
magjistrale, duhet të lëshohet nga Drejtoria për Rrugë në Ministrinë për Infrastrukturë. 
 
Prioritetet për zhvillimin e infrastrukturës teknike do t’i jepen Fushë Kosovës dhe subqendrave, 
si dhe zonave rurale të pazhvilluara. 
 
Korridoret duhet të garantohen në një shkallë të caktuar sipas funksioneve të qendrave dhe 
nevojave nacionale dhe rajonale. 
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5.2.6. Masat për mbrojtjen e peizazheve, vlerave natyrore dhe tërësive kulturohistorike; 
 
Komuna, së bashku me Institucionet e nivelit Qendror, Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit 
Hapësinor dhe Ministrinë e Kulturës, Rinise dhe Sporteve, duhet ta përgatitë planin 
menaxhues për mbrojtjen e integruar të natyrës dhe monumenteve kulturore. Plani duhet të 
mbrojë çfarëdo zhvillimi që do të afektojë vlerat e monumenteve, përveç atyre që shërbejnë 
për mbrojtjen e tyre. 
 
Komuna nuk do të lejojë asnjë zhvillim në tokën kualitative bujqësore, përveç atyre 
zhvillimeve që shërbejnë për mirëmbajtje të veprimtarisë bujqësore (lavërtaria, pemëtaria 
etj.). 
 
Të gjitha vlerat natyrore të evidentuara duhet të trajtohen si monumente të mbrojtura të 
natyrës dhe të mbrohen nga zhvillimet të cilat mund të kenë ndikime negative. 
 
Komuna, së bashku me MMPH-në, duhet të bëjë evidentimin e peizazheve të cilat duhet të 
mbrohen. 
 
Komuna, në bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, do 
të ndërmarrë masa për konsolidim të tokës në zonat e deponieve ilegale. 
 
Komuna duhet të vendosë sistemin për menaxhim te mbeturinave, bazuar ne ligjin dhe 
kompetencat e deleguara, duhet të përmirësojë shërbimet për menaxhim te mbeturinave në 
Komunën e Fushë Kosovës. 
 
Komuna duhet të hartojë Rregulloren për hapësirat e gjelbra dhe politikat për gjelbërim. 
 
 
5.2.7. Mënyra e trajtimit të hedhurinave; 
 
Komuna do të hartojë konceptin detaj të Menaxhimit të Mbeturinave për zonën urbane të 
Fushë Kosovës dhe vendbanimeve. 
 
Komuna duhet të krijojë një rrjet funksional të mbledhjes dhe deponimit stacionar të 
mbeturinave dhe dërgimin e tyre në deponinë rajonale. 
 
Deponia rajonale gjendet në Mirash, dhe në të mblidhen të hyra për shërbimin e hedhjes së 
mbeturinave dhe ujërave të zeza. 
 
Komuna duhet të ndërtojë një politikë për mbledhjen e materialeve sekondare si dhe për 
riciklimin e mbeturinave. Komuna e Fushë Kosovës, së bashku me kompaninë publike 
rajonale për menaxhimin e mbeturinave, duhet të organizojnë ndarjen, mbledhjen dhe 
riciklimin e mbeturinave. 
 
Komuna do të përmirësojë sistemit të kanalizimit të ujërave të zeza. Ajo do të identifikojë 
dhe alokojë tokën e përshtatshme për nënstacionin e ujërave të zeza, për trajtimin primar të 
tyre, duke u bazuar në Strategjinë për Trajtimin e Ujërave të Ndotura (2004) dhe planet 
aktuale të kompanisë rajonale. 
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Hedhja e mbeturinave dhe ujërave të zeza duhet të jetë e qëndrueshme, duke u 
përqendruar në prodhimin e energjisë ripërtëritëse dhe biomasës në të gjitha zonat e 
përcaktuara si zona për prodhimin e energjisë ripërtëritëse. 
 
Komuna, së bashku me MMPH, do të hartojë programe dhe politika të vetëdijesimit për 
trajtimin e ujërave, ndotjes, menaxhimit të mbeturinave dhe çështje të tjera lidhur me 
mjedisin. 
 
5.2.8. Masat për pengimin e ndikimeve të dëmshme në mjedis; 
 
Strategjitë për menaxhimin e mbeturinave duhet të kontrollohen gjithmonë nga komuna, në 
mënyrë që të shmangen ndikimet në mjedis. 
 
Projektet zhvillimore në shkallë prej 5 hektarëve, duhet të dëshmojnë që nuk shkaktojnë 
ndikime (përplasje) në mjedis. 
 
Gjatë dhënies së lejeve për objekte zhvillimore ekonomike, në pajtim me rregullat mjedisore, 
duhet të sigurohen masat parandaluese për ndikimet negative në mjedis siç janë ndotja e 
ajrit dhe zhurma, vibracionet, rrezatimi, ndotja e ujit dhe ndikimet nga mbeturinat e ngurta. 
Vlerësimi i ndikimeve në mjedis është i nevojshëm për përmbajtjet prodhuese. 
 
 
5.2.8.1 MBROJTJA E UJIT 
 
Burimet e ujit duhet të mbrohen. Gjatë dhënies së lejeve për planifikim, me qëllim të 
mbrojtjes së ujit nëntokësor, është e nevojshme që të rregullohen masat për mbrojtje në 
vijim: 
 
Ndërtimi i sistemit të ujërave të zeza me elemente të papërshkueshme nga uji 
Ujërat atmosferik duhet të kanalizohen në sistem të veçantë të drenazhimit 
Kujdes të veçantë duhet ti kushtohet drenazhit të ujërave atmosferike në varreza 
Në mënyrë që të mbrohet rrjedha e lumenjve, është e nevojshme të kontrollohen të gjitha 
shkarkimet dhe të bëhet një inventar i ndotësve. 
 
5.2.8.2 MBROJTJA NGA ZHURMA 
 
Në mënyrë që vendbanimet të mbrohen nga ndotja e zhurmës është e nevojshme të 
ndërtohen pengesa dhe të zhvillohen breza të gjelbër në mes të korridoreve për motoçikleta 
dhe vendbanimeve. 
 
5.2.8.3 MBROJTJA E AJRIT 
 
Në mënyrë që të mbrohet ajri, është e nevojshme që të kontrollohet lokacioni për prodhimin 
e pajisjeve dhe llojin e teknologjisë, llojin e energjisë dhe të stimulohet energjia e pastër dhe 
energjia ripërtëritëse. 
 
5.2.8.4 MBROJTJA E SHTAZËVE 
 
Të kontrollohet gjuetia, në mënyrë që të mbrohet zhdukja e specieve shtazore. 
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5.2.9. Masat për parandalimin e ndikimit negativ social; 
 
Komuna duhet të ofrojë infrastrukturë të nevojshme sociale (edukim, shërbim mjekësor, 
kulturë, sport) që të shmanget ndikimi negativ social i zhvillimit. Një seri e masave për 
infrastrukturë duhet të jenë sipas funksionit të vendbanimit (qendra kryesore, qendra lokale). 
 
Dendësia e vendbanimit duhet të harmonizohet dhe të jetë në pajtim me zhvillimet sociale të 
vendbanimit. 
 
Komuna do të vlerësojë problemet specifike në lidhje me vendbanimet joformale dhe do të 
propozojë zgjedhje në ato vende ku hartimi i PRRU është prioritet 
 
Komuna duhet të ballafaqohet me ndërtimet ilegale konform ligjit të ri mbi ndërtimet ilegale. 
Për këtë arsye do të krijohet një bazë e të dhënave, e cila për çdo ngastër do të përmbajë 
informata të nevojshme në lidhje me lejen e lëshuar. 
 
5.2.10. Masat për zbatimin e planit: 
 
5.2.10.a Detyrimi për hartimin e planit Zhvillimor Urban dhe planeve rregulluese 
urbane; 
 
Sipas ligjit, plani duhet të rishikohet çdo 5 vite. Plani Zhvillimor Komunal duhet të rishikohet 
në rastin e ndryshimeve thelbësore të kushteve të përgjithshme. 
 
Plani Zhvillimor Urban pason Planin Zhvillimor Komunal. Meqë Komuna e Fushë Kosovës ka 
Hartuar një Plan Zhvillimor Urban paraprakisht, kësaj radhe është vendosur të bëhet revidimi 
i tij. 
 
Planet Rregulluese Urbane duhet të hartohen për zonën urbane të Fushë Kosovës si dhe 
për Bardh të madh, Sllatinë e Madhe, Grabovc VJF, Rrafshinë VJF, Brezi i biznesit. 
 
Prioritet duhet ti jepet zonave ku problemet hapësinore duhet të adresohen urgjentisht. Kjo 
përfshin zonat ku kërkohet zhvillimi i brendshëm apo ku qyteti rritet në mënyrë të 
pakontrolluar dhe të paorganizuar dhe ku rigjenerimi i hapësirave publike është nevojë 
prioritare. 
 
Lejet ndërtimore për zhvillimet jashtë zonës urbane, por brenda kufijve të paraparë për 
zgjerim, mund të lëshohen sipas vendimeve me Plan Zhvillimor Komunal. 
 
Për çfarëdo zhvillimi jashtë zonës urbane, më të madhe se 2.0 ha, duhet të hartohen planet 
rregulluese. Kjo përfshin hapësirat për park të biznesit/industrial, hapësirat për zhvillimin e 
turizmit dhe hapësirat për sport dhe rekreacion. 
 
Komuna duhet të bëjë Vlerësimin Strategjik Mjedisor. 
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5.2.10.b. Aplikimi i masave zhvillimore dhe i masave tjera; 
 
Komuna duhet ta konsiderojë prioritet hartimin e kadastrit të ri modern, si bazë për hartimin 
Planeve Rregulluese Urbane dhe zhvillimin e mëtutjeshëm. 
 
Kur vendoset për zhvillime, prioritet duhet të kenë zhvillimet që paraqesin densifikim apo 
zgjerim gradual të zonave ekzistuese për ndërtim. 
 
Planet rregulluese duhet të ofrojnë masa mbrojtëse kundër zjarrit. Këto masa përfshijnë 
rrjetin për shuarjen e zjarrit në të gjitha pozitat e ndërtesave, qasje të lehtë për kamionët e 
zjarrfikësve dhe hapësirë për manovrimin e teknologjisë kundër zjarrit sipas rregullave 
ekzistuese për mbrojtje kundër zjarrit. 
 
 
5.2.10.c. Rekonstruimi i ndërtesës destinimi i së cilës është në kundërshtim me 
destinimin e planifikuar. 
 
Ndërtesat ekzistuese në zonat e gjelbra nuk duhet lejuar të zgjerohen përmes rindërtimit. 
 
Problemet specifike në lidhje me vendbanimet joformale do të vlerësohen dhe do të 
propozohen zgjidhjet sipas direktivave të IPH dhe DPH. Për këtë arsye, duhet të krijohet një 
bazë e të dhënave, bazuar në një kadastër modern me informata detaje për çdo ndërtesë. 
 
Rrënimi i ndërtesave, mund të vie në konsiderim në ato raste ku ndërtimet ilegale nuk mund 
të legalizohen sipas Ligjit mbi ndërtimet ilegale, i cili pritet të aprovohet. 
 
Komuna do të ofrojë një lokacion për ndërtimin e shtëpive të reja për njerëzit që duhen ti 
lëshojnë shtëpitë e tyre në rast të rrënimeve. Gjatë zbatimit të planit, nëse kërkohet, 
ndërtesat e ndërtuara legale mund të largohen pas shpronësimit apo marrëveshjes me 
pronarin. Në këtë rast komuna duhet të ofrojë kompensim të mirëfilltë. 
 
 

5.3. Dispozitat lidhur me bashkëpunim; 
 
Komuna informon, bashkëpunon apo/dhe arrin marrëveshje bashkëpunimi dhe 
bashkëfinancimi me Ministritë dhe Agjencionet përkatëse për projektet e propozuara në 
PZHK që kërkojnë pjesëmarrjen e këtyre institucioneve 
 
Komuna informon, bashkëpunon apo/dhe lidh marrëveshje bashkëfinancimi me komunat 
fqinje për projektet me interes të përbashkët. Komuna bashkëpunon me Agjencionin për 
Zhvillim Regjional në realizimin e projekteve të tilla. 
 
Komuna informon, bashkëpunon dhe arrin marrëveshje partneriteti me ndërmarrjet publike 
për shërbimet publike në kompetencat e këtyre ndërmarrjeve (çështjet e ujësjellësit, 
kanalizimit, energjisë elektrike, menaxhimit të mbeturinave, etj) 
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Komuna bashkëpunon dhe krijon marrëveshje partneriteti (PPP) me sektorin privat në 
projektet që të dy palët kanë interes të përbashkët 
 
Komuna krijon marrëdhënie bashkëpunimi ndërkufitar me komunat e shteteve fqinje, për 
projektet me interes të përbashkët 
 
Komuna bashkëpunon me donatorët e ndryshëm në projektet e parapara me plan realizimi i 
të cilave mund të ndihmohet nga programet e ndryshme të donatorëve 
 
Komuna përkrah dhe bashkëpunon me OJQ në një sërë projektesh të parapara me plan, e 
sidomos në ato që kanë të bëjnë me fushata ndërgjegjësimi, promovimin e vlerave të 
komunës 
 
Komuna gjatë hartimit të planeve tjera që rrjedhin nga PZHK, duhet të sigurojë pjesëmarrjen 
dhe përfshirjen e publikut (qytetarëve dhe grupeve të ndryshme të interesit) qysh në fazat e 
fillimit dhe gjatë gjithë procesit dhe ndërmerr fushatë informimi ashtu siç është parapa me 
dispozitat e ligjit për planifikim hapësinor. 
 
 

5.4. Dispozitat mbi rendin kronologjik apo etapat e implementimit; 
 
Komuna themelon njësinë për planifikim e cila do të merret me revidimin, përcjelljen e 
zbatimit të planit dhe projekteve të dala nga ai, harton raportet vjetore për monitorim dhe 
vlerësim të planit si dhe jep sugjerimet për ndryshimet eventuale etj 
 
Komuna (njësia për planifikim) harton programin për zbatimin e planit zhvillimor komunal. 
 
Veprimet/projektet e propozuara në PZHK janë grupuar në tri faza të zhvillimit: 
- faza I: periudhën 2014-2016 ku kryesisht janë të përfshira projektet /veprimet afatshkurta të 
cilat edhe janë të ndërlidhura me kornizën afatmesme të planfikimit buxhetor komunal 
- faza II: periudhën 2014-2018 dhe i përfshin veprimet/projektet afatmesme 
- faza III: periudhën 2014-2023+ dhe përfshin veprimet/projektet afatgjata 
 
Të gjitha investimet në komunë që kanë karakter hapësinor duhet të jenë në harmoni me 
propozimet dhe prioritetet e përcaktuara me Planin zhvillimor komunal 
 
Pas miratimit të planit dhe hyrjes së tij në fuqi, komuna duhet të analizojë planin aktual 
buxhetor (kornizën buxhetore) dhe gjatë rishikimit të saj, komuna inkorporon projektet e 
parapara në kornizën buxhetore të rishikuar. 
 
 

5.5. Elementet dhe udhëzimet për hulumtim të mëtutjeshëm. 
 
Plani Zhvillimor Komunal i Fushë Kosovës ofron një kornizë për zhvillimin e studimeve dhe 
hulumtimeve në fusha të caktuara si: 
 
- studim fizibiliteti për sistemin e ujitjes në territorin e Fushë Kosovës. 
- studim fizibiliteti për shfrytëzimin e energjisë alternative. 
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5.6 Dispozitat përfundimtare 
 
Vlefshmëria: 
 
- Ky plan do të jetë vlefshëm deri në vitin 2023. Rishikimi/revidimi i i planit do të bëhet cdo 5 
vjet. 
 
Vlerësimi dhe ndryshimet e planit: 
 
- Rishikimi profesional i PZHK-së nënkupton ndryshimet apo plotësimet duhet të bëhet sipas 
mënyrës dhe procedurës së përcaktuar për miratimin e tyre fillestar (Ligji për Planifikim 
Hapësinor, 2003/14, neni 20). Çdo propozim ndryshim, amandamentim apo shfuqizim 
(abrogimit) i planit duhet të kalojë nëpër procesin e shqyrtimit publik i cili zgjat së paku 15 
ditë, dhe jo më shumë se 30 ditë (Udhëzimi Administrativ për zbatimin e Ligjit për Planifikim 
Hapësinor mbi procedurën e shqyrtimit publik për planet hapësinore dhe urbanistike 
54/2005, neni 5.4) 
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