
                                                  

 

 

 

 

 

  

KOMUNA E HANIT TË ELEZIT DHE UN HABITAT

Plani Rregullues 

Urban 
PËR QENDRËN DHE LAGJEN E PARKUT

                                                  

KOMUNA E HANIT TË ELEZIT DHE UN HABITAT 

Plani Rregullues 

 / Hani i Elezit 
PËR QENDRËN DHE LAGJEN E PARKUT 

  

 



1 

 

Komuna  Hani i Elezit 

 

 

 

 

 

Plani Rregullues Urban 

për  

Qendrën dhe Lagjen e Parkut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I miratuar nga Kuvendi Komunal i Hanit të Elezit  

 

Më ........., 2014 

 

Drejtoria për Urbanizëm, Kadastër dhe Mjedis, Hani i Elezit, 

 
 



2 

 

 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ky dokument është përgatitur nga Komuna e Hanit te Elezit (Drejtoria për Urbanizëm 

Kadastër dhe Mjedis), me ndihmën Programit për Mbështetje te Komunave ne Planifikim 

Hapësinor (MuSPP), i financuar nga Bashkëpunimi Suedez për Zhvillim dhe implementuar 

nga UN-HABTAT-i  

Hani i Elezit, Shkurt 2014 

                                           
 
 



3 

 

 

Grupi Punues 
 

Miqail Vila 

Drejtor i për UKM Hani i Elezit 

 

Durim Dernjani, inxh I ndërtimtarisë 

Menaxher i projekteve, K. Hani I Elezit 

 

Ishaku Maitumbi  

Planer hapësinor/urban ndërkombëtar                    

MuSPP/UN-Habitat 

 

Sami Stagova,  
Planer hapësinor/urban 

MuSPP/UN-Habitat 

 

Nazim Laçi/Nesim Dërnjani- Drejtoria për 

Arsim Kulture dhe sport- Hani I Elezit 

 

Fari Kalisi- Drejtoria e Administratës 

Hani i Elezit 

 

Safet Bushi, Drejtoria për shëndetësi dhe 

mirëqenie sociale-Hani I Elezit 

 

Shabi Rexhallari- Drejtoria për Buxhet dhe 

Financa 

 

Rufat Shkreta- Drejtoria Shërbimeve Publike 

 

Xhevdet Shkreta- Drejtoria e Zhvilimit 

Ekonomik 

 

Besnik Reçi - Drejtoria e Bujqësisë 

 

Zekirja Krivanjeva, Udhëheqës I sektorit te 

kadastrit-Hani i Elezit 

 

Remzi Bushi, zyrtar i Kadastrit -Hani i Elezit 

 

Fatbardha Bushi, zyrtare për Mjedis 

Hani i Elezit 

 

Këshilltar 
Peter Engstrom 

MuSPP/UN-HABITAT 

 

Ekipa mbështetëse 
 

Menduh Vlashi, Kryesues 

Kuvendi/Nënkryetar-Hani i Elezit 

 

Muzafer Dernjani, Nënkryetar-Hani i Elezit 

 

Bashkim Sopa, Zyrtar për informim - Hani I 

Elezit 

 

Arijeta Himaduna,  

Zyrtare për çështje gjinore, qeverisje  

 dhe ndërlidhje 

MuSPP/-UN-HABITAT 

 

Gloriosa Hisari,  

zyrtare ligjore MuSPP/-UN-HABITAT 

 
Avni Bushi, Zyrtar i Kuvendit - Hani I Elezit 

 

 
 
 
 



1 

 

Përmbajtja 
 

i. Hyrje  ................................................................................................................................. 3 
ii. Koncepti  ........................................................................................................................... 3 

Kapitulli 1. Sfondi 

1.1 Planifikimi në Kosovë  ..................................................................................................... 4 
1.2 Planifikimi në Han të Elezit   ........................................................................................... 5 

 
Kapitulli 2.  Të dhëna të përgjithshme për zonën urbane dhe hapësirën e trajtuar 
me PRRU 
 

2.1 Zhvillimi i Qytetit të Hanit të Elezit si vend industrial dhe urban  .......................... 8 
2.2 Atributet fiziko-gjeografike ........................................................................................... 9 

2.2.1 Lokacioni .............................................................................................................. 9 

2.2.2 Hidrologjia .......................................................................................................... 10 
2.2.3 Klima ................................................................................................................... 10 
2.2.4 Morfologjia e terrenit ...................................................................................... 10 
2.2.5 Lidhjet rrugore regjionale dhe lokale të Qytetit ......................................... 14 
 

Kapitulli 3.  Profili urban i Qendrës dhe Lagjes së Parkut 
 

3.1  Pronësia  ......................................................................................................................... 15 
3.2  Parcelat kadastrale ....................................................................................................... 16 
3.3  Rrjeti rrugor .................................................................................................................... 18 

3.4  Infrastruktura urbane  .................................................................................................. 20 
3.5  Hapësira e ndërtuar përkundrejt asaj të lirë (bosh-plot)  ...................................... 24 
3.6  Morfologjia dhe tipologjitë ndërtimore  ................................................................... 25 

3.6.1 Numri i kateve (etazhiteti)   ............................................................................ 30 
3.7  Banimi  ............................................................................................................................ 34 
3.8  Shfrytëzimi i tokës / godinave  ................................................................................... 34 
3.9  Mjedisi, trashëgimia dhe peizazhi urban  ................................................................. 38 

 
Kapitulli 4.  Qëllimi dhe objektivat / Koncepti zhvillimor 
 

4.1 Qëllimet dhe objektivat  ............................................................................................... 42 
4.2 Koncepti zhvillimor urban   .......................................................................................... 44 

 

Kapitulli 5.  Korniza rregulluese e zhvillimit hapësinor 
 

5.1 Të dhëna të përgjithshme  ............................................................................................ 46 
5.2 Organizimi hapësinor  ................................................................................................... 46 



2 

 

5.3 Rregullimi rrugor  ........................................................................................................... 46 
5.4 Rregullimi i infrastrukturës urbane  ............................................................................ 55 
5.5 Shfrytëzimi i tokës dhe tipologjitë ndërtimore ........................................................ 55 

5.5.1 Hapësira për banim me dendësi të ulët  .......................................................... 58 
5.5.2 Hapësira për banim me dendësi të ulët dhe biznes  ...................................... 59 
5.5.3 Hapësira për banim me dendësi mesatare dhe biznes ................................. 60 
5.5.4 Hapësira për banim me dendësi të lartë dhe biznes  .................................... 62 
5.5.5 Hapësira publike  .................................................................................................. 63 

5.5.6 Parku i Qytetit  ...................................................................................................... 64 
5.5.7 Hapësira të gjelbra natyrale  .............................................................................. 65 
5.5.8 Hapësira rekreative-sportive  ............................................................................ 65 
5.5.9 Sheshi i Qytetit dhe hapësira tjera të gjelbra  ................................................ 66 
5.5.10 Hapësira të trashëgimisë kulturore dhe industriale  ................................... 66 
5.5.11 Hapësira transporti  ........................................................................................... 66 

5.6 Rregullimi i parcelave për ndërtim  ............................................................................ 69 
 
 

        ANNEX  

Përshkrimi i Bulevardit të planifikuar të Qytetit  ............................................................ 71 
Përshkrimi i funksioneve urbane dhe rrugëve ngjitur  ................................................... 78 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

 
i. Hyrje 

Planifikimi urban është një proces teknik dhe politik që shërben për të 

kontrolluar përdorimin e tokës dhe dizajnin e mjedisit urban, duke përfshirë edhe rrjetin e 

lëvizshmërisë. Është një proces që e udhëheq zhvillimin e drejtë të vendbanimeve dhe 

komuniteteve. Në vetvete përmban punë kërkimore dhe analiza dhe duke qenë shumë 

kompleks dhe në të njëjtën kohë fleksibil ai fillon që nga niveli strategjik duke vazhduar me 

arkitekturë, dizajn urban , konsultime publike, rekomandime politikash, etj. Si fazë shumë e 

rëndësishme pas planifikimit është zbatimi i tij si dhe menaxhimi i atij procesi.  

Një plan i tillë mundë të ketë forma të ndryshme, por nga legjislacioni kosovar 

në fuqi1 janë të përcaktuara këto plane lokale: Plani i Zhvillimor Komunal (PZHK) dhe Harta 

Zonale Komunale (HZK) të cilat trajtojnë në spektrin strategjik-zhvillimor tërë territorin 

komunal duke e përfshirë edhe zonën urbane; si dhe Plani Detal Urban (PDU) i cili është një 

plan detal që shërben si një mjet për të promovuar, rregulluar dhe kontrolluar zhvillimet e 

zonës urbane apo një sipërfaqe të caktuar të saj. 

Duke u nisur nga veçantitë e secilit territor urban që planifikohet plani urban 

mundë të përmbajë propozimet për zhvillimin e sipërfaqeve të reja si dhe regjenerimin 

urban të sipërfaqeve ekzistuese (rivitalizim, dendësim, përdorim përzier i tokës, etj). Në 

fund të shekullit të 20-të në planifikim filloi të promovohet edhe zhvillimi i qëndrueshëm. 

Kjo mënyrë e re planifikimi konsiston në marrjen për baze të tre faktorëve bazik zhvillimorë 

në mënyrë që Plani dhe zhvillimi të jetë sa më komplet, real si dhe i shtyrë nga përdorimi më 

i qëndrueshëm i materialeve natyrore që për çdo ditë janë më të vështira për tu gjendur.  

Keta faktorë shumë të rëndësishëm janë: ai ekonomik, shoqëror dhe mjedisor. 

Procesi planifikues është gjithashtu shumë i rëndësishëm. Gjithë përfshirja dhe 

transparenca gjatë këtij procesi janë elemente që e bëjnë planin më shumëdimensional, më 

serioz dhe më të zbatueshëm. Përfshirja e të gjitha palëve të interesuara në proces 

promovon një mirëqenie dhe ardhmëri më të mirë dhe më të sigurt për të gjithë duke e 

ngritur edhe shkallën e vetëdijes së të përfshirëve si dhe duke e bërë planin prone të tyre. 

Lidhur me këtë që u tha më lart edhe risia konceptuale e Programit të Mbështetjes së 

Komunave Kosovare në Planifikim Hapësinor (MuSPP) e UN Habitat-it e “bërjes vet” të planit 

nga komunat e ndryshme në Kosovë nuk është asgjë tjetër përveçse përshtatje e sistemit 

planifikues në Kosovë me trendet bashkëkohore ndërkombëtare për të marrë edhe 

përfitimet e përmendura nga procesi planifikues që kishin munguar deri atëherë. Duke 

marrë për bazë rastin e Hanit të Elezit si iniciator në përdorimin e këtij koncepti gjatë 

hartimit të PZHK-së, hartimi i Planit Rregullues Urban do të konsiderohej përmbylljes e këtij 

cili të suksesshëm planifikimi.       

 

ii. Koncepti 

Plani Rregullues Urban (PRRU) është vazhdimësi e Planit Zhvillimor Urban dhe 

konsiderohet si një mjet më detal i rregullimit dhe kontrollit të zhvillimit të një hapësire 

                                                             
1
 Ligji i Ri i Planifikimit Hapësinor u aprovua në shtator 2013 
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sipas propozimeve dhe strategjive të planeve amë. Përveç tjerash, me qëllim që të 

promovojë një zhvillim të qëdrueshëm, ky Plan Rregullues do të ketë qasje të integruar 

bazuar në strategjitë zhvillimore nga planet që u përmendën më herët duke: 

• U bazuar në Ligjin për Planifikim Hapësinor, Ligjin e Ndërtimit dhe Ligjin për 

Trajtimin e Ndërtimeve pa Leje 

• Paraparë shfrytëzimin sa më racional të burimeve natyrore dhe territorit 

• Kontrolluar ndërtimet e reja, ngastrat, parcelat ndërtimore, etj. 

• Hartuar kornizën për rehabilitimin e hapësirës urbane dhe infrastrukturës në 

të 

• Përfshirë kushtet për vlerësimin dhe menaxhimin e rrezikut dhe fatkeqësive 

• Trajtimin e drejtë dhe promovimin zhvillimit të tokës bujqësore 

• Bërë promovimin e politikave të barazisë sociale (gjinore, të fëmijëve dhe të 

moshuarve, personave me aftësi të kufizuara etj. 

• Qenë fleksibil dhe të zbatohet dhe monitorohet lehtë dhe në rast rishikimi të 

jetë i përshtatshëm 

 

Kapitulli 1. Sfondi  

1.1 Planifikimi në Kosovë 

Planifikimi hapësinor dhe urban në Kosovë filloi gjatë periudhës së komunizmit, 

posaçërisht pas miratimit të kushtetutës së vitit 1974. Prishtina dhe ndonjë qytet tjetër në 

Kosovë (Gjakova) i kishin hartuar këto plane edhe më herët (vitet e 60-ta). Por qytetet 

mesatare dhe të vogla filluan ti hartojnë ato në fund të 70-tave dhe ky proces vazhdoi deri 

më 1989 për të përfunduar me ndërrimet e serishme kushtetuese2. Edhe Kaçaniku3 hartoi 

Planin Urbanistik në këtë kohë. Ky plan trajtonte vetëm qendrën e qytetit. Gjatë viteve 90-të 

pasoi një periudhë e errët zhvillimore në Kosovë duke kulmuar edhe me luftë. Pas vitit 19994 

filluan përgatitjet për hartimin e legjislaturës së përgjithshme dhe asaj planifikuese në 

Kosovë. Ky proces kulmoi më 2003 me miratimin e Ligjit për Planifikim Hapësinor dhe aktet 

nënligjore të tij si dhe themelimin e Institutit dhe Departamentit për Planifikim Hapësinor 

(IPH dhe DPH). Së fundmi janë bërë edhe disa zhvillime të reja drejt hartimit të ligjit të ri për 

planifikim hapësinor i cilit pritet të miratohet më 2013. Që nga paslufta e deri më tani është 

hartuar Plani Hapësinor i Kosovës (PHK) dhe shumica e planeve zhvillimore komunale dhe 

urbane. Tani Komunat janë në vlugun e hartimit të planeve rregulluese urbane (MESP 2012). 

Edhe përkundër këtyre përpjekjeve për të pasur një legjislaturë dhe plane sa më 

cilësore dhe reale, janë të pakta rastet në Kosovë ku zhvillimi i një territori u bë bazuar në 

ndonjë plan. Në fakt pas vitit 1999 në Kosovë pati një hov të përgjithshëm zhvillimorë i cili u 

përcoll edhe më një hov ndërtimesh të destinimeve të ndryshme të një volumi që vendi nuk 

kishte parë asnjëherë më parë. I gjithë ky zhvillim ishte i paplanifikuar dhe rezultoi me një 

shpërhapje urbane të përmasave të papërmirësueshme edhe pse shumica e komunave 

                                                             
2
 Në vitin 1989, pas ndërrimeve kushtetuese, autonomia e Kosovës u suprimua dhe kjo solli masat e 

“përkohshme” ekonomike, sociale dhe administrative të cilat u morën nga Serbia 
3
 Komuna e Hanit të Elezit ishte në atë kohë pjesë e Komunës së Kaçanikut 

4
 Viti 1999 shënon përfundimin e luftës në Kosovë dhe kthesën më të rëndësishme në zhvillimin e vendit  
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kishin planet e vjetra urbane.  Arsyeja kryesore të këtij zhvillimi stihik  mundë të ishte 

mungesa e një autoriteti menaxhues në kohën kur administrata ndërkombëtare ishte e 

fokusuar më shumë në rithemelimin e administratës bazë përderisa institucionet e 

përkohshme kosovare nuk kishin kapacitetet e mjaftueshme për ballafaqim të kësaj sfide. 

Por është e rëndësishme të theksohet se edhe tani në 5 vjetorin e shpalljes së pavarësisë, 

kur vendi administrohet nga organet e pavarura kosovare, situata rreth zbatimit të planeve 

nuk ka ndryshuar për së mbari. Rreth këtij fenomeni mundë të thuhet se administrata 

kosovare dështoi  të bëjë promovimin dhe kontrollin e zhvillimeve hapësinore. Kjo ndoshta 

sepse autoriteti menaxhues  dështoi në vlerësimin e kapaciteteve të saja, që profesionalisht 

ishin krijuar në kohën e një pushteti të centralizuar, duke menduar se filozofia e njëjtë do të 

mundë të përdorej edhe në rrethanat e krijuara pas vitit 1999. Kësaj gjithashtu mundë ti 

shtohen edhe arsyet tjera të mundshme: mungesa e dijenisë në fushën e planifikimit 

hapësinor në kohën kur presioni për zhvillim vjen nga sektori privat, mungesa e vullnetit 

politik në zbatimin e ligjeve dhe planeve, kapacitete të ulëta dhe jo motivim i qeverisë 

(qendrore dhe lokale)  në implementim dhe monitorim të planeve, mungesa e një pasqyre 

të qartë të mjeteve financiare në dispozicion, proces planifikues jo transparent dhe jo 

gjithëpërfshirës5, qasje e vështirë në tokat e parapara për zhvillim, etj. 

 

1.2   Planifikimi në Han të Elezit  

Komuna e Hanit të Elezit ishte krijuar si pilot njësi në shtator 2005 për tu 

promovuar në komunë me të drejta të plota me 2008. Qysh në fillet e veta të operimit ka 

filluar të mendojë seriozisht për hartimin e strategjive bazë për zhvillimin e saj në tërë 

territorin që e administronte. Por planifikimi strategjik dhe urban në të njejtën kohë 

paraqiste një nga sfidat më të mëdha për komunën e re dhe Kosovën në përgjithësi.  Ne 

pjesën e parë të vitit 2008 pas një pune serioze u aprovua Strategjia për Zhvillimin Socio-

Ekonomik të Hanit të Elezit 2008-2012. Ky dokument me profilin e komunës, 

qëllimet/objektivat dhe një plan të veprimit për aktivitetet e parapara do të shërbente si 

pikënisje në operimin dhe promovimin e zhvillimit të komunës deri në aprovimin e planeve 

zhvillimore të parapara me legjislacionin përkatës. 

Puna më serioze filloi me hartimin e planeve zhvillimore (PZHK dhe PZHU) më 

2009. Të dy planet u hartuan nga vet Komuna e Hanit të Elezit në kuadër të një procesi 

gjithpërfshirës dhe transparent i cili gjatë tërë kohës u mbështet nga MuSPP-i i UN Habitat-

it, me të cilin KHiE kishte nënshkruar paraprakisht një Memorandum Mirëkuptimi. Aprovimi 

i të dy planeve zhvillimore u bë ne shtator të 2011-ës. Asambleja Komunale paraprakisht 

kishte aprovuar për së pari herë formalisht edhe zonën urbane të qytetit. 

Zona urbane e HiE përbëhet nga 6 njësi me gjithsej 159.88 hektarë ose 1.6 km2.  

Bazuar në legjislacion përkatës dhe nevojave për një zhvillim dhe kontrollim  të drejtë të 

hapësirës urbane, komunat mundë të hartojnë edhe Planet Rregulluese Urbane. Në rastin e 

Hanit të Elezit u vendos që të vazhdohet me hartim të planit rregullues për dy njësi urbane: 

Qendra si njësi primare funksionale dhe lagja e Parkut që gjendet ngjitur me të parën. Këto 

                                                             
5
 Programi MuSPP I UN Habitat-it që operon në Kosovë dhe mbështet komunat në planifikim hapësinor është 

ndër rastet e vetme që vlen të përmendet  që promovon të kundërtën: gjithpërfshirjen, transparencën dhe 

rëndësinë shumë të madhe të procesit planifikues dhe jo vetëm të produktit përfundimtar (planit).   
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dy njësi kanë gjithsej 46 hektarë. Kjo zgjidhje u arsyetua me faktin se e tërë zona urbane u 

konsiderua shumë e madhe për trajtim paralel, ndërsa në të njëjtën kohë në pjesa e 

zgjedhur për trajtim është fokusi i zhvillimeve territoriale në komunë, paraqet hapësirën më 

reprezentative dhe funksionale të komunës, ka disa çështje të lëvizshmërisë dhe trafikut të 

cilat kërkojnë zgjidhje sa më të shpejtë, etj. 

Gjatë hartimit të këtij Plani është marrë për bazë GIS data baza e krijuar me 

rastin e hartimit të PZHK/PZHU me ç ‘rast është bërë edhe përmirësimi i saj me elemente të 

planit rregullues. Hartat bazë kadastrale dhe topografike ishin të njëjtat me planet 

zhvillimore. Por duhet theksuar se me rastin e hartimit të këtij plani rregullues  u përdorën 

fotot satelitore të vitit 2009 si dhe planet kadastrale më të rejat që posedon sektori i 

Kadastrit në HiE. Këto plane përditësohen formalisht çdo javë në HiE.  
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Harta 1. Zona urbane me njësitë e saj 
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Kapitulli 2. Të dhëna të përgjithshme për zonën urbane dhe hapësirën 
e trajtuar me PRRU 
 

2.1  Zhvillimi i Qytetit të Hanit të Elezit si vend industrial dhe urban 

Nuk ka fakte të njohura për atë se si është quajtur Hani i Elezit gjatë lashtësisë. 

Emërtimi i parë i këtij vendbanimi SAR (Sharr) daton nga shekulli i gjashtëmbëdhjetë. Duke u 

bazuar në hartat e vjetra thuhet se ka ekzistuar një vendbanim afër Maleve të Sharrit dhe 

studiuesit besojnë se ky është Hani i Elezit i sotëm. Vendbanimit ju la emri Hani i Elezit në 

shekullin e nëntëmbëdhjetë, sipas Elez Dimcës, i cili kishte ndërtuar një Han. Udhëtimi dhe 

transporti i mallrave gjatë natës përmes Grykës së Kaçanikut ishte gjithmonë i rrezikshëm. 

Rrjedhimisht, Hani ofroi një vend për njerëzit që të qëndrojnë për një natë.  

Nga të dhënat e vitit 1920, Hani i Elezit kishte një stacion treni (1873), dy kafene, 

një bakallhane dhe një han. Rreth kësaj kohe edhe familjet shqiptare nga fshatrat përreth 

kanë filluar të vendosen në Han të Elezit. Numri i të ardhurve në këtë zonë është rritur në 

numër, kur në vitin 1936 u ndërtua fabrika e çimentos. Pas Luftës së Dytë Botërore (dhe pas 

rindërtimit dhe zgjerimit të fabrikës së çimentos), Hani i Elezit ka evoluar në një vendbanim, 

ku shumica e punonjësve të fabrikës së çimentos kanë ndërtuar shtëpitë e tyre në mënyrë 

që të jetë më afër punës (PZHK 2011)6.  

Forma urbane e ndërtuar e Hanit të Elezit zë fill me ndërtimet e barakave për 

banim  dhe apartamenteve 2-3 katesh afër fabrikës së çimentos (tash zona e qendrës së 

qytetit) diku kah vitet e pesëdhjeta të shekullit të kaluar. Më vonë, me ndërtimin e pjesës së 

re të kësaj fabrike u vazhdua me ndërtimin e apartamenteve tjera që tani formojnë tërësinë 

e apartamenteve ekzistuese. Atëbotë këto ndërtesa ishin ndërtuar në një vijë ndërtimore të 

rregullt dhe të shpërndara nga magjistralja deri te stacioni hekurudhor. Apartamentet u 

jepeshin në shfrytëzim punëtorëve të fabrikës. Me kohë u asfaltuan rrugët kryesore rreth 

tyre(diku 800 metra), u instalua sistemi i ujësjellësit dhe kanalizimit  si pjesë e sistemit të 

fabrikës. Për nevoja të këtyre banorëve u ndërtua shtëpia e kulturës me kino e më vone 

edhe shkolla fillore. Afërsia e Shkupit ndihmonte banorët në kryerjen e shërbimeve të tjera 

shoqërore dhe ekonomike që nuk i kishin në Han të Elezit.  

  

Fig 1. Dukje nga qendra e qytetit. 

                                                             
6
 KHiE&UN Habitat 2011, “Plani Zhvillimor Komunal i Hanit të Elezit” 
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Natyrisht se në këtë zhvillim të përgjithshëm pjesa e qendrës së vendbanimit 

kishte fjalën kryesore. Të gjitha apartamentet dhe objektet publike (stacioni hekurudhor, 

hani, xhamia e vjetër, administrata e fabrikës, shtëpia e kulturës, shkolla fillore e më vonë 

edhe posta, shkolla e mesme, etj) u ndërtuan aty. Kjo sepse hapësira që më vonë do të 

shndërrohet në Qendër paraqiste zgjatimin më të madh të luginës së lumit Lepenc. Ky fakt 

bëri që edhe hekurudha dhe rruga e vjetër të kalonin nëpër këtë pjesë. Kjo infrastrukture 

ishte një ndihmesë e rëndësishme ne zhvillimin e lartpërmendur të zonës urbane. Të dy 

njësitë urbane të Qendrës dhe Lagjes së Parkut në të kaluar kanë funksionuar si një tërësi 

hapësinore me përmbajtje urbane të gërshetuara mes tyre. Por me ndërtimin e magjistrales 

në fillim të viteve ’70-ta erdhi deri te një ndarje fizike mes këtyre dy hapësirave që edhe sot 

është evidente.    

Përveç ndotjes së ajrit si fenomen përcjellës i zhvillimit industrial, Hani i Elezit, 

shikuar në kontekstin e shtrirjes hapësinore me strukturat që u përmendëm më lart, kishte 

një bazë të mirë për zhvillim të mëtutjeshëm urban. Mirëpo ndërtimet e më pastajme të 

banimit të veçantë t cilat u bënë ad-hoc dhe të pakontrolluara dhe që përkonin me 

zhvillimin e hovshëm industrial të viteve të shtatëdhjeta dhe tetëdhjeta e dëmtuan këtë 

strukturë. Si pasojë pati uzurpim të tokave bujqësore, ngushtim të rrugëve, lidhje ilegale në 

sistemin ujësjellësit dhe kanalizimit dhe në përgjithësi rënje të standardit të jetesës.  

Dendësia e banimit ishte e vështirë të kontrollohej. Ky trend vazhdoi deri në periudhën e 

pasluftës (pas 1999) ku tashmë kemi edhe dy apartamente tetëkatëshe si dhe banimin  e 

veçantë të shpërndarë në të gjitha njësitë urbane, përveç zonës industriale (PZHU 2011)7. 

Shpërhapje urbane me këtë rast pati edhe rreth zonës urbane duke bërë që të bashkohet 

fizikisht fshati Seçishtë me qytetin dhe duke bërë krijimin e vendbanimeve përreth si Lagja 

Meliq, Lagja Brav, Lagja Kollomboqe (në perëndim), Lagja e Ranave, Lagja Uji i Thartë (në 

veri) pjesa e poshtme fshatit Paldenicë dhe Lagja Curri (në lindje) 

 

2.2 Atributet fiziko-gjeografike 

2.2.1 Lokacioni 

Qyteti i Hanit të Elezit ndodhet në pjesën jug-lindore të Kosovës afër kufirit me 

Maqedoninë. Prania e bjeshkëve të Karadakut dhe të Sharrit në lindje dhe perëndim dhe 

luginës mes tyre e krijuar nga rrjedha e Lumit Lepenc do të thotë se lidhjet kryesore me 

rajonet tjera realizohen nëpërmjet kësaj lugine. Lumi Lepenc që kalon përmes kësaj lugine 

kalon edhe përmes qytetit të Hanit të Elezit. Rruga magjistrale dhe hekurudhore Prishtinë-

Shkup po ashtu kalon përmes luginës dhe qytetit më gjatësi 2.1km. Rruga e planifikuar që do 

të lidhë dy pikat kufitare (Hani i Elezit dhe Glloboçicë) gjithashtu kalon përmes territorit të 

qytezës.  

Hani i Elezit është në një vend ideal gjeografik i krijuar nga zgjerimi i luginës së 

lumit në lindje dhe perëndim duke u shtrirë në të me gjatësi veri-jug rreth 2,372m. Industria 

e çimentos është shumë e zhvilluar bazuar në resurset që gjenden brenda zonës urbane dhe 

jashtë saj. Ajo është e njohur jo vetëm në Kosovë por edhe jashtë vendit. Në pjesën jugore 

të Hanit të Elezit është një pikë kufitare që lidhë territorin e Kosovës me Maqedoninë. Kjo 
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është një pikë kyçe për rajonin dhe Kosovën, pasi që shumica e transportit të mallrave dhe 

tjerave, kryhet nëpërmjet kësaj pike kufitare. 

Hapësira e zonës urbane është 159.88 ha, 1.59.8.km2. Dendësia e popullsisë në 

zonën urbane është 2,527.67 banorë në 1 km2 ose 25.27 banorë për hektarë. Sipërfaqja e 

dy njësive urbane që trajtohen me këtë dokument  është 45.4 ha me rreth 50 banorë për 

hektar (PZHU 2011). 

 

2.2.2 Hidrologjia 

Të dhënat hidro-gjeologjike për qytetin e Hanit të Elezit janë shumë të kufizuara 

për shkak të mungesës së studimeve. Lumi Lepenci që kalon nëpër territor është i tipit të 

hapur me një rrjedhje në drejtim të jug-lindjes, dhe formon pellgun e saj ujor në rajon, që 

përfshin Hanin e Elezit. 

Territori është gjithashtu plot me përrenj që kalojnë nëpër zonën e qytezës si: 

përroi i Rezhancës, përroi i Dimcës dhe përrocka të Dheu i Bardhë. Vetëm këto dy të fundit 

prekin hapësirën e trajtuar me këtë dokument. 

 

2.2.3 Klima 

Klima është tipike kontinentale, me dimër të ashpër dhe temperatura minimale 

nga -100C deri 50C, dhe verë të nxehtë me temperatura maksimale që arrijnë 400C. Ka një 

ndikim të fuqishëm nga lugina e Vardarit (klima e butë me ndikim të fortë gjatë dimrit që 

pasohet nga sasi të vogla të reshurave të borës) dhe Gryka e Kaçanikut (klimë tipike 

kontinentale me ndikim të fuqishëm gjatë verës). 

Zona është e karakterizuar nga reshje të dobëta. Ata janë matur me rreth 

500ml/m2; mesatarja prej 1992 deri 1996 ishte 476 ml/m2 çdo vit. Për fat të keq reshjet janë 

të dobëta gjatë verës dhe janë të forta në dhjetor dhe janar. Lagështia mesatare është rreth 

65% (minimumi 51% dhe maksimumi 87%). Drejtimi kryesor i erës është veri - jug. Ekziston 

një stacion klimatik në oborrin e shkollës fillore. 

 

2.2.4 Morfologjia e terrenit 

Lokacioni gjeografik i cili përkon me zonën urbane të Hanit të Elezit është 

kryesisht sipërfaqe e rrafshët me përjashtim të paralagjeve anësore (pjesë e Lagjes së Re, 

pjesë e Lagjes së Parkut) që është sipërfaqe kodrinore. Pas përfundimit te Grykës së 

Kaçanikut te vendi i quajtur “Uji I Thartë”, lumi Lepenc vazhdon të rrjedh më në jug nëpër 

ultësirë. Në vendin e quajtur “Dheu i Bardhë” (pika fillestare e zonës urbane) kjo ultësirë 

fillon të bëhet më e gjerë dhe vazhdon në këtë mënyrë deri në kufi (pika përfundimtare e 

zonës urbane) dhe më tej në jug. Qyteti i Hanit të Elezit gjendet mu në këtë pjesë. Shikuar 

gjeografikisht, kjo ultësirë si pjesë e luginës së Lepencit, fillon të bëhet më e gjerë në vendin 

ku dy përrenjtë kryesore (Përroi i Rezhancës nga perëndimi dhe përroi i Dimcës nga lindja) 

derdhen në lumin Lepenc. Përrenjtë e tjerë më të vegjël si përroi i Seçishtës, përroi i Konopit 
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dhe përroi i Dheut të Bardhë derdhen në Lepenc përafërsisht në të njëjtin vend.  Në parim 

një luginë e madhe lumi zgjerohet me bashkimin e luginave tjera të vogla duke krijuar 

kështu kushte për zhvillim të një vendbanimi.  

Në përgjithësi të dy anët e luginës kanë pjerrtësi të lehtë në drejtim të lumit. 

Pjesa lindore e luginës ka sipërfaqe më të madhe. Kjo ndikoi në ndërtimin e rrugëve të 

rëndësishme, industrisë dhe më vonë edhe të vet qytetit. Pjesa perëndimore e luginës 

tradicionalisht është shfrytëzuar më shumë për bujqësi. 
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Harta 2. Komuna dhe qyteti i Hanit të Elezit në kontekstin e gjerë nacional dhe lokal 
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Harta 3. Komuna dhe qyteti i Hanit të Elezit në kontekstin e ngushtë dhe lokal
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2.5 Lidhjet rrugore regjionale dhe lokale të qytetit 

Qyteti ka lidhje të mira rrugore me qytetet tjera të Kosovës dhe jashtë saj 

përmes magjistrales Prishtinë-Shkup dhe hekurudhës Fushë Kosovë-Shkup. Në veri përmes 

magjistrales dhe hekurudhës arrin në Kaçanik dhe Ferizaj për tu drejtuar më tej drejt 

destinacioneve të ndryshme. Njëri prej këtyre destinacioneve është Prishtina dhe aeroporti i 

saj që janë 60/75 km larg. Kurse po të udhëtosh në jug me këto dy linja rrugore arrin në 

Shkup dhe aeroportin e tij pasi të kalohen 20/35 km rrugë. 

   

Fig 2. Dukje e hekurudhës dhe magjistrales në Han të Elezit  

Edhe me shumicën e fshatrave (Paldenicë, Dimcë, Seçishtë, Krivenik, Rezhancë, 

Gorancë dhe Pustenik) ka lidhje të mira rrugore me rrugë të asfaltuara. Është i organizuar 

edhe transporti publik drejt dy nga fshatrat më të mëdha dhe më të largëta (6.5 km) të 

Gorancës dhe Krivenikut. Rrugët për në fshatrat e Dremjakut, Vërtomicës dhe Neçavcit  janë 

të pa shtruara, por komuna investon në mirëmbajtjen e tyre çdo sezon. 

Shikuar në kontekstin brenda urban, dy arteriet kryesore rrugore magjistralja 

dhe hekurudha shërbejnë edhe si pengesa për lidhje fizike të ndonjë rangu më të ulët. 

Magjistralja është arteria kryesore rrugore për tërë vendin duke pasur të organizuar trafikun 

shumë intensiv të transportit njerëzor dhe të mallrave. Kjo ka ndikuar negativisht në disa 

lidhja rrugore dhe funksionale urbane mes Qendrës dhe Lagjes së Parkut. Intensitetin e këtij 

trafiku pritet ta reduktojë në masë edhe ndërtimi i autostradës për Maqedoni e cila do të 

kalojë nëpër Han të Elezit. Në anën tjetër hekurudha për shkak të karakterit të saj është 

gjithashtu një ndarje fizike brenda zonës urbane duke lejuar vetëm një lidhje fizike rrugore 

mes pjesëve urbane në lindje dhe perëndim të saj.  Ekziston edhe një lidhje tjetër rrugore 

vetëm për këmbësore që është ngjitur Qendrës, por shfrytëzimi i saj është treguar i 

papërshtatshëm si mbikalim duke bërë që shumë qytetarë të kalojnë jo formalisht 

hekurudhën aty afër.    
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Kapitulli 3. Profili Urban i Qendrës dhe Lagjes së Parkut 
 

3.1       Pronësia 

Hapësira në fjalë përbëhet nga tre lloje të pronësisë: pronësi private, pronësi 

komunale dhe pronësi shoqërore. 

Pronat private janë të përcaktuara nga parcelat jo të rregullta dhe të formave 

dhe madhësive të ndryshme. Brenda territorit të qytetit kemi parcela të vogla nën 100m2, 

një numër të konsiderueshëm të parcelave deri në 60 m2 si dhe parcela më të mëdha deri 

në 3000/4000 m2. Kemi dy lloje kryesore të formës dhe organizimit të parcelave që janë 

fizikisht të ndara nga rruga magjistralja Prishtinë-Shkup. Në perëndim të rrugës ekziston një 

prirje që tokës ti jepet forma e një rrjeti linear (katror) të pronave nëpërmjet linjave 

ortogonale që ndjekin anën e majtë të lumit Lepenc, si element organizues. Në anën lindore 

të këtij aksi ka trende që pronat të organizohen rreth qendrës së qytetit në mënyrë radiale 

duke i ndjekur rrjetet tjera të rrugëve. Por thënë në përgjithësi forma e parcelave është 

shumë parregullt dhe rregullimi i tyre do të jetë sfidë e vërtetë gajtë hartimit dhe 

implementimit të këtij plani. 

Siç u përmend edhe më parë, madhësitë e parcelave të tokës ndryshojnë. Në 

përgjithësi, parcelat që janë të vogla dhe të fragmentuara prekin rrugët kryesore të  dhe 

qendrën e qytetit. Por edhe në këto raste ekzistojnë përjashtime të konsiderueshme. 

Parcelat më të mëdha gjenden në Lagjen e Parkut në pjesën ngjitur rrugën e re drejt 

Paldenicës. Duhet thënë se pas ndërtimit të kësaj rruge edhe këto parcela kanë filluar të 

fragmentohen. 

Numri i pronave komunale është relativisht i vogël. Ato gjenden aty ku janë të 

ndërtuara apartamentet ekzistuese, objektet publike si dhe rrugët lokale.  

Pronat shoqërore në këtë zonë janë të ndara në dy grupe. Në grupin e par hyjnë 

pasuritë shoqërore të magjistrales, hekurudhës si dhe të ujërave (përroi i Dimcës dhe dy 

kanalet e mëhershme ujitëse – shih hartën e mëposhtme). Grupin e dytë e përbëjnë pronat 

e ish ushtrisë që shikuar sipas madhësisë përbëjnë një sipërfaqe të konsiderueshme në 

raport me të gjithë hapësirën e trajtuar urbane. Pra janë gjithsej 16 ha apo rreth 35% e 

hapësirës së trajtuar. Tabela e paraqitur në vijim tregon pronësitë në Hanin e Elezit: 

 

 

     

 

 

 

 

 

Nr. Pronësia tokës Hapësira (Ha) 

1 Pronat private 18.57 

2 Pronat komunale 6.5 

3 Pronat shoqërore 20.33 

Gjithsej: 45.4 
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3.2      Cadastral parcels  

The area is comprised of these types of cadastral parcels: 

Private property parcels:  

• 1-2; 2-1; 2-2; 2-3; 2-4; 2-5; 2-6; 2-7; 2-8; 2-9; 4-1; 4-3; 5-1; 5-2; 5-3; 5-4; 7-1; 7-2; 7-3; 

7-4; 7-5; 8-0; 10-1; 11-2; 11-3; 11-5; 11-6; 11-7; 11-8; 11-9; 11-10; 11-11; 11-12; 11-

13; 13-1; 13-5; 13-6; 13-7; 14-0; 15-0; 17-2; 18-1; 18-3; 18-4; 18-5; 18-6; 18-7; 18-8; 

18-9; 18-10; 19-0; 21-1; 21-3; 21-4; 21-7; 22-1; 22-2; 24-0; 25-0; 26-0; 27-0; 28-1; 28-

2; 28-3; 28-4; 28-5; 28-6; 29-1; 29-2; 30-1; 30-2; 31-0; 32-0; 34-1; 34-2; 35-1; 35-2; 

35-3; 35-4; 35-5; 36-0; 37-0; 38-0; 39-0; 40-1; 40-2; 41-0; 42-0; 43-1; 43-2; 44-1; 44-2; 

45-0; 46-0; 47-0; 49-1; 49-2;  49-3; 49-4; 50-0; 51-1; 51-2; 51-3; 51-4; 51-5; 51-6; 51-

7; 51-8; 51-9; 51-10; 52-1; 52-2; 53-1; 53-2; 53-3; 53-4; 53-5; 54-0; 55-0; 56-0; 57-0; 

58-0; 59-0; 60-0; 61-1; 67-3; 70-1; 70-2; 70-3; 70-4; 70-5; 70-6; 70-7; 70-8; 70-9; 70-

10; 70-11; 71-1; 71-2; 71-3; 72-1; 72-2; 72-3; 73-0; 74-0; 75-0; 76-0; 77-0; 78-0; 79-0; 

80-0; 81-0; 82-1; 82-2; 82-3; 82-4; 83-1; 83-2; 84-0; 85-0; 87-1; 87-2; 87-3; 88-1; 88-2; 

88-3; 88-4; 88-5; 88-6; 88-7; 89-1; 89-2; 89-3; 90-1; 90-2; 90-3; 90-4; 91-1; 91-2; 91-4; 

91-5; 91-6; 92-2; 92-4; 92-5; 92-6; 93-2; 93-4; 109-0; 110-0; 111-0; 112-0; 113-0; 114-

0; 115-0; 116-0; 117-0; 118-0; 118-3; 119-1; 120-1; 120-2; 120-3; 120-4; 127-0; 128-

0; 129-1; 129-2; 130-1; 130-2; 131-0; 132-0; 133-2; 133-3; 133-4; 133-5; 133-6; 136-

0;  137-2; 137-3; 137-4; 138-0; 139-0; 140-1; 140-2; 141-0; 142-0; 143-0; 144-1; 144-

2; 145-1; 145-2; 145-3; 146-0; 147-0; 148-0; 149-0; 151-2; 151-3; 151-4; 151-5; 151-

6; 151-7; 152-0; 153-1; 153-2; 153-3; 153-4; 153-5; 154-1; 154-2; 154-3; 154-4; 155-

1; 155-2; 155-3; 156-0; 157-0; 158-1; 158-2; 158-3; 159-1; 159-2; 159-3; 160-1; 160-

2; 160-3; 160-4; 160-5; 160-6; 160-7; 160-8; 160-9; 160-10; 160-11; 160-12; 160-13; 

163-1; 163-2; 164-0; 165-0; 167-1; 167-2; 167-3; 167-4; 167-5; 167-7; 167-8; 167-9; 

167-10; 168-1; 168-2; 169-1; 169-2; 169-3; 170-0; 171-1; 171-2; 173-2; 175-0; 173-1; 

177-1; 177-2; 177-3; 178-0; 179-1; 179-2; 179-3; 180-0; 181-0; 182-0; 183-0; 184-0; 

185-1; 185-2; 185-3; 185-4; 186-1; 186-2; 186-4; 189-1;189-2; 190-0; 191-0; 192-

0;193-0; 194-0; 195-0; 196-1; 196-2; 197-0; 198-1; 198-2; 199-1; 199-2; 200-0; 201-1; 

201-2; 202-1; 202-2; 425-0;   

Municipal property parcels: 

• 1-0; 3-0; 9-0; 10-2; 11-2; 12-0; 13-2;13-3; 13-4; 16-0; 21-5; 21-6; 21-8; 48-0; 86-0; 

133-1; 133-7; 133-8; 134-1; 137-1; 137-5; 137-6; 137-7; 150-0; 151-1; 161-0; 166-0; 

172-0; 176-0; 186-3; 187-0;188-0;  

Other public property parcels: 

• 6-0; 16-0; 17-1; 20-0; 33-0; 61-1; 92-8; 92-7; 92-9; 93-6; 93-7; 61-2; 121-0; 320-6; 

420-1; 422-0; 
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Harta 4. Ndarja e zonës sipas pronësisë. 
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3.3      Rrjeti rrugor dhe infrastruktura nëntokësore 

Siç u përmend edhe më herët rrjeti rrugor i Hanit të Elezit është pothuajse i 

definuar. Shikuar në kontekstin hapësinor dhe historik ai është i organizuar duke marrë për 

bazë vijën hekurudhore dhe lumin Lepenc që gjarpërojnë afër njëri tjetrit si dhe rrugën 

magjistrale e ndërtuar në fund të viteve gjashtëdhjeta të shekullit të kaluar. Brenda këtyre 

elementeve infrastrukturore është e zhvilluar bërthama urbane e Hanit të Elezit ndër vite. Si 

pasojë e kësaj, sipërfaqja e trajtuar ka lidhje të mira fizike me magjistralen dhe hekurudhën, 

por edhe me fshatrat përreth. Lidhja me fshatrat në fjalë bëhet përmes rrugëve lokale për 

Paldenicë dhe Dimcë të cilat në të njëjtën kohë shërbejnë edhe si rrugë kryesore të lagjeve. 

 
Fig 3. Dukje nga rrugët lokale të Dimcës dhe Paldenicës (që kalojnë nëpër zonën e trajtuar) 

Lidhja rrugore mes dy hapësirave urbane që ndahen nga hekurudha/lumi për tu 

lidhur më tutje drejt fshatrave perëndimore të Seçishtes, Gorancës dhe Pustenikut; bëhet 

përmes magjistrales në pjesën më jugore të zonës urbane. PZHU ka propozuar hapjen dhe 

ndërtimin e një rruge të drejtpërdrejtë që do të krijojë lidhje më të mirë brenda urbane. 

Ndër rrugët kryesore të lagjeve janë Bulevardi i Qytetit që fillon nga magjistralja 

deri te hekurudha dhe rruga kryesore që kryqëzohet me të duke filluar nga industria dhe 

duke kaluar përmes Sheshit të Qytetit deri te shkolla e mesme. Dy rrugët tjera të lagjeve nga 

magjistralja deri në rrugën lokale të Paldenicës dhe nga shkolla fillore deri në magjistrale në 

pjesën veriore; janë në përgjithësi rrugë të ngushta dhe me gjerësi të padefinuara. Kurse tipi 

i rrugëve pa fund është rasti më eklatant i rrugëve të shumë të ngushta ku qarkullimi me 

makina është shumë i vështirë duke e bërë të rrezikshme edhe ecjen e këmbësorëve. Në dy 

tipat e fundit të rrugëve ndërtimet shpesh prekin perimetrin e tyre duke cenuar 

vazhdimësinë e njëtrajtshme fizike.  

       Fig 4. 

Fig 4. Dukje nga Bulevardi i Qytetit. 
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Fig 5. Dukje e rrugëve tjera urbane brenda hapësirës së studiuar. 

 
Fig 6. Dukja e rrugëve pa dalje.  

Përveç rreth magjistrales dhe bulevardit të qytetit, ku trotuari është deri diku i 

rregulluar dhe me gjerësi të mjaftueshme, nëpër rrugët tjera mungon pjesërisht apo në të 

shumtën e rasteve mungon tërësisht. Në vendet ku ai ekziston është me gjerësi 4/3 m’ në 

bulevardin kryesor  dhe 2.5/2 rreth magjistrales. Ekziston edhe një rrugë për këmbësorë nga 

shkolla e mesme te shkolla fillore me gjerësi 3 m’. Akset nga udhëkryqi kryesor drejt disa 

funksioneve të rëndësishme urbane (administrata komunale, shkollat, QKMF-ja, etj) janë të 

mbuluara kënaqshëm me shtigje këmbësorësh (trotuare dhe rrugë për këmbësorë). Por 

këto shtigje mungojnë drejt disa funksioneve tjera urbane (parku i qytetit i propozuar me 

PZHU, tregu i qytetit) dhe për njerëzit që vijnë nga pjesët rurale. Është shumë e rëndësishme 

që dy pjesët e Qendrës (udhëkryqi kryesor dhe zona e shkollës fillore) nuk janë të lidhura 

drejtpërdrejtë më rrugë të trafikut motorik (përdoret vetëm për këmbësorë nga shkolla e 

mesme deri te ajo fillore) duke u dhënë më shumë hapësirë dhe siguri këmbësorëve që në 

të shumtën e rasteve janë nxënës që shkojnë në shkollë. Shtigje biçikletash nuk ka fare. 
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 Fig 

7. Dukje e rrugës për këmbësorë nga shkolla e mesme deri te shkolla fillore dhe e trotuareve në Shesh .  

 

Të gjitha rrugët janë të shtruara me përjashtim të rrugës së lagjes nga shkolla 

fillore në magjistrale, e cila pritet të shtrohet së shpejti; dhe një pjesë e rrugëve pa fund. Ka 

parkingje të mjaftueshme publike dhe për kamionë (shih hartën 5). 

Kanalizimi atmosferik është i rregulluar në bulevardin kryesor të qytetit si dhe në 

një pjesë të magjistrales. Nëpër rrugët tjera mungon tërësisht.  

Ndriçimi publik është i instaluar në të gjitha rrugët me përjashtim të rrugëve pa 

dalje. Ky sistem nuk është i organizuar me shtylla të veçanta por strukturat ndriçuese janë të 

montuara në shtyllat e sistemit elektrik ekzistues. 

Ka edhe infrastrukturë tjetër nëntokësore si ujësjellës, kanalizim fekal, kabllo 

elektrike dhe kabllo telekomunikacioni. Vendet më të ngarkuara më këtë infrastrukturë janë 

udhëkryqi i qytetit kur gërshetohen bulevardet, rruga nga ky udhëkryq drejt veriut deri te 

kufiri verior urban si dhe trotuari perëndimor i magjistrales. Më shumë detaje do të gjeni në 

hartën 6. 

 

3.4 Infrastruktura urbane 

E tërë zona që trajtohet në këtë dokument është e mbuluar me: 

• Rrjet shpërndarës të ujësjellësit. Ekzistojnë shumë probleme me 

furnizimin me ujë të pijshëm në qytet por rrjeti është i shpërndarë në të 

gjithë zonën. Përveç ndërrimit të planifikuar të disa gypave në qytet nuk 

parashihet ndonjë intervenim tjetër që ka të bëjë me kornizën 

rregulluese të këtij dokumenti. Rekomandime të qarta janë dhënë në 

studimin e fizibilitetit për përmirësimin dhe menaxhimin e furnizimit me 

ujë në Han të Elëzit. 

• Rrjet elektrik nga distributori i vetëm deri vonë publik por tani i 

privatizuar. Kabllot furnizuese/prurëse kalojnë përmes fabrikës Sharrcem 

dhe vazhdojnë si nëntokësore deri te dy transformatorët elektrik të 

qytetit (i qendrës dhe i shkollës fillore). Nga aty rrjeti shpërndarës 
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vazhdon përmes shtyllave të betonit dhe drurit për tërë qytetin dhe me 

gjerë. 

• Rrjet telekomunikacioni (telefoni fikse dhe internet) nga Posta dhe 

Telekomi i Kosovës, distribucioni i së cilës është privatizuar së voni. 

Kabllot furnizuese janë nëntokësore nëpër tërë zonën, kurse shpërndarja 

nëpër amvisëri bëhet me anë të shtyllave të drurit nëpër pikat kyqe të 

qytetit. Kabllot furnizuese vazhdojnë edhe më tej nëpër fshatra. 

• Rrjet telefonie mobile nga Vala (duke përfshirë edhe operatorin virtual 

Zmobile) dhe Ipko. Zona mbulohet edhe nga operatorë të ndryshëm 

maqedonas. 

Gjithashtu shumica e zonës është e mbuluar me sistem kanalizimi. Përjashtim 

bën pjesa e zonës në jug të përroit Dimca dhe në perëndim të magjistrales e cila nuk është 

integruar në sistem dhe e cila bën derdhjen e ujërave të zeza në përroin e lartpërmendur 

dhe vijën kulluese ngjitur Sharrcem-it. Por edhe pse gati 100% e zonës urbane dhe 

vendbanimeve përreth është e përfshirë në këtë sistem dhe ujërat e zeza mblidhen së 

bashku në pikën jugore të zonës urbane, ai në tërësi derdhet në lumin Lepenc pa kurrfarë 

trajtimi. 
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Harta 5. Rrjeti rrugor. 



23 

 

. 

Harta 6. Infrastruktura nëntokësore.
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3.5 Hapësira e ndërtuar përkundrejt asaj të lirë 

Ndërtimet në Qytetin e Hanit të Elezit janë të koncentruara rreth pjesës 

tradicionale urbane të qendrës së ngushtë nga stacioni hekurudhor deri te xhamia e vjetër 

në aksin perëndim-lindje si dhe nga industria deri te shkolla e mesme në aksin jug-veri. 

Natyrisht se këto ndërtime dominojnë ngjitur rrugëve kryesore (dy bulevardet e qytetit, 

rruga e tregut, magjistralja dhe rruga deri te parku i planifikuar.  

Siç u përmend më lart sipërfaqja e zonës së trajtuar është 45.38 ha. Kurse 

sipërfaqja totale e ndërtuar është 4.86 ha apo 10.7 % e sipërfaqes së përgjithshme të zonës 

së lartpërmendur. Ky raport i shprehur në përqindje është bërë i ulët duke marrë parasysh 

sipërfaqet e ish ushtrisë që janë brenda zonës urbane të cilat nuk janë të ndërtuara gati fare. 

Nëse ia zbresim sipërfaqes së përgjithshme ato të pashfrytëzuara (të ish ushtrisë me rreth 

16 ha) në atë rast do të kishim shumën totale të sipërfaqes prej 29.38 ha. Në këtë rast 

sipërfaqja e ndërtuar do të bënte pjesë me 16.5% të sipërfaqes së lartpërmendur. Për të 

ilustruar këtë është bashkangjitur skica e mëposhtme. 

 

Harta 7. Raporti i ndërtueshmërisë dhe hapësirës së lirë.  

Nga se u tha më lart nënkuptohet se në mënyrë që të ndalohet shpërhapja 

urbane në sipërfaqet përreth zonës urbane nevojitet një dendësim ndërtimesh dhe 

shfrytëzim më i mirë dhe racional i tokës brenda zonës urbane, në veçanti në Qendër dhe 

Lagje të parkut 
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3.6 Morfologjia dhe tipologjitë ndërtimore 

Janë gjithsej 421 godina të të gjitha llojeve në zonën e studiuar. Shumica 

absolute e këtyre godinave duke përfshirë edhe godinat e banimit individual dhe ato me 

apartamente janë ekskluzivisht të organizuara në tërë hapësirën si objekte të veçanta me 

kulm të pjerrët. Në kuadër të godinave banuese dallojmë dy nëngrupe me specifika të 

veçanta: 

• Tipi i parë i godinave janë ato ngjitur rrugëve. Këto godina janë të 

organizuara përbri njëra-tjetrës të ndara nga një hapësirë e ngushtë. 

Hapësira mes godinave është zakonisht e llogaritur sa për gjerësinë e 

strehës së kulmit (rreth 0.5 + 0.5 m’ gjerësi). Kjo së bashku me muret e larta 

të oborreve ka bërë që blloqet banuese 1, 2, 3, 5, 6, 9 dhe 10 të jenë të tipit 

të mbyllur me hapje vetëm në hapësirat e rrugëve pa fund dhe hapësirat e 

ngushta mes objekteve. Kurse blloqet tjera banuese janë të tipit të hapur 

dhe në përgjithësi me ndërtime të rralla. Godinat e këtij lloji kanë në 

përdhese (në raste të rralla edhe në katin 1) lokale biznesi (tregti, hotelieri, 

shërbime tjera, etj), kurse katet tjera (katet 1, 2 dhe 3) kanë banimin. Në 

disa raste të rralla janë të organizuara edhe apartamente. Te këto objekte, 

kur ka oborr, ai është i organizuar në pjesën e prapme, ku aty mundë të ketë 

edhe objekte tjera ndihmëse (garazha, depo, etj). Në disa raste nuk ka oborr 

fare edhe pse aty është i organizuar edhe banimi. Pasi që ky lloj i godinave 

ka vetëm dy anë të lira (para dhe prapa) atëherë edhe hapjet janë të 

orientuara drejt këtyre anëve. Në katet e biznesit hapjet janë maksimale me 

një përzierje konstruksionesh nga alumini/çeliku dhe plastika. Kurse në katet 

e banimi hapjet janë mesatare me konstruksion plastik apo druri. 

Konzola/ballkoni mbi përdhese është evident në shumicën e rasteve si nga 

ana e rrugës ashtu edhe në anën e oborrit. 

 
Fig 8. Dukje e grupit të 1-rë të objekteve sipas tipologjisë ndërtimore (godina individuale).  

• Tipi i 2-të i godinave gjendet në brendësi të blloqeve godinat qëndrojnë më 

larg rrugës dhe njëra tjetrës, me oborr më të madh dhe në anë të ndryshme. 

Hapjet janë të orientuara në të gjitha anët e lira. Shumica kanë edhe objekte 

tjera përcjellëse. Në shumicën e rasteve oborret janë të rrethuara me mure 

të larta (në disa raste mbi 2.2 m’) me blloka (betoni ose argjile) ose me gurë. 

Kjo mundë të shihet te rrugët pa fund.  



26 

 

 
Fig 9. Dukje e grupit të 2-të të objekteve sipas tipologjisë ndërtimore (godina individuale).  

Godinat e apartamenteve shumëkatëshe janë gjithashtu të ndara në dy 

nëngrupe: 

• Grupin e parë e përbëjnë godinat e vjetra 2-3 katëshe të banimit me 

apartamente, të shpërndara nëpër tërë zonën e qendrës. Organizimi 

planimetrik i shumicës së tyre ka bërë që hapjet kryesore të jenë të 

orientuara nga ana e prapme, përderisa orientimi i hapjeve sekondare nga 

rruga ka bërë që të ketë ndikim negativ në peizazhin e përgjithshëm urban.  

Dukja e mjerë e këtyre godinave është gjithashtu edhe si rezultat i 

mosmirëmbajtjes së kulmeve dhe ullukëve nëpër vite. Shumica e këtyre 

godinave kanë hapësira të lira ngjitur tyre. Janë gjithsej 12. Në disa prej tyre 

është intervenuar pas vitit 1999 me mbindërtim dhe ndërrim destinimi në 

përdhese nga banimi në biznes. 

 
Fig 10. Dukje e grupit të 1-rë të objekteve sipas tipologjisë ndërtimore (godina me 

apartamente).  

• Grupi i dytë paraqet 2 godinat e banimit me apartamente të ndërtuara pas 

vitit 1999. Godina ngjitur magjistrales ka të organizuar restorantin në 

përdhese dhe bodrumet si dhe pompën e karburanteve ngjitur. Objektet 

janë 8 katëshe dhe asnjëra nga to nuk ka hapësira të lira për banorët. Ato 

me lartësinë e tyre kanë bërë që të jenë pikat më vizuale jo të kënaqshme të 

qytetit. 
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Fig 11. Dukje e grupit të 2-të të objekteve sipas tipologjisë ndërtimore (godina me apartamente). 

Ekzistojnë edhe 5 objekte (baraka) banimi që hyjnë në kategorinë e banimit me 

apartamente. Ka edhe objekte biznesi të mëdha (objekte hoteliere dhe market) të ndërtuara 

rreth magjistrales si dhe objekte biznesi të vogla (tregëti, hotelieri, shërbime, etj) të 

ndërtuara rreth rrugëve kryesore. Janë prezentë edhe godinat publike si administrata 

komunale, shkolla fillore, shkolla e mesme, qendra për punë sociale, qendra kryesore e 

mjekësisë familjare, stacioni i zjarrfikësve, stacioni policor (kufitar dhe i qytetit), posta, 

xhamia e re, shtëpia e kulturës, xhamia e vjetër, dhe stacioni hekurudhor. Të gjitha këto 

godina janë relativisht të reja me përjashtim të tri të fundit që u përmendën më lart. 

 
Fig 12. Dukje e barakave të banimit (godina me apartamente).  

E gjithë tipologjia e godinave, duke përjashtuar ato të vjetrat me apartamente, 

nuk iu përmbahen ndonjë vije të caktuar ndërtimore, por tentojnë të prekin sa më shumë 

trasenë e rrugës. Kjo ndodh në të gjitha rrugët duke përfshirë edhe magjistralen dhe një 

pjesë të bulevardit të qytetit. Në të vërtetë janë këto godina që e kanë dëmtuar strukturën 

ndërtimore të hershme të qytetit (me vetëm godinat me apartamente), duke filluar 

intensitetin e tyre të  ndërtimeve që nga vitet 70’ dhe 80’ të shekullit të kaluar dhe duke 

vazhduar me përmasa edhe më të mëdha pas vitit 1999. Arkitektura moderniste e shprehur 

në godinat e ulëta me apartamente të lidhura në mënyrë strukturore/hapësinore dhe të 

paraqitura si pasojë e industrisë ngjitur tyre, do të pasurohej me ndërtime të hershme të 

godinave të veçanta të banimit dhe së bashku me godinat e para publike (shtëpia e kulturës, 

shkolla fillore, administrata e fabrikës dhe xhamia e qytetit) dhe vet godinat industriale do 

të formonin një strukturë interesante organike hapësinore të një qyteze të vogël industriale. 

Por ndërtimet mëvonshme të ndikuara nga ndërtimet e vendeve rurale të Evropës 
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perëndimore, ndikime këto që u sollën nga diaspora e fuqishme dhe mënyrat tjera të 

informacionit, bënë që të dëmtohej kjo strukture deri në një masë të papërmirësueshme.  

Këto ndërtime, me përjashtim të ndonjërit, kanë respekt zero për proporcionet, tipologjitë 

dhe mënyrën deri atëherë tradicionale të ndërtimit. 

 
Fig 13. Stacioni hekurudhor dhe shtëpia e kulturës – vlerësuar të jenë prej objekteve më të vjetra të Hanit të 

Elezit të cilat qëndrojnë ende. 

Për më shumë duhet cekur se shumica e këtyre objekteve (përjashtuar godinat e 

vjetra me apartamente dhe godinat publike) nuk janë fare të fasaduara. Arsyet mundë të 

jenë të ndryshme si ato financiare dhe të tjera. Por duhet theksuar se deri te kjo mundë të 

jetë si pasojë e faktit se të gjitha ndërtimet bëhen nga vetë pronarët duke angazhuar 

privatisht firma ndërtimore dhe në shumicën e rasteve duke mbikëqyrur vetë tërë procesin 

e ndërtimit. Kjo është krejt e kundërta e asaj që ndodh në vendet tjera  kur një hapësirë 

urbanizohet apo rigjenerohet dhe pastaj shtëpitë e gatshme blihen apo merren me qira nga 

pronarët e ardhshëm. Kur një qytetar i Kosovës ndërton një shtëpi 2 ose 3 katëshe, në një 

parcelë të trashëguar, dhe e bën atë minimalisht të banueshme (vetëm qëndrimin ditor, 

kuzhinën me tryezari, një dhomë të fjetjes dhe një banjë), vlerësohet të jetë për momentin 

banesa me çmim më të volitshëm. Duke vepruar në këtë mënyrë ata zgjidhin problemin 

shumë të madh të banimit (një ndër problemet kryesore me të cilin ballafaqohet shoqëria 

kosovare), përderisa mbajnë edhe përfitimet e së ardhmes duke pasur një shtëpi të madhe 

të cilën planifikojnë ta meremetojnë gradualisht dhe ta bëjnë të përshtatshme për banim 

(nga remitancat e diasporës apo kreditë me interes të volitshëm në të ardhmen) dhe duke 

pasur një oborr dhe mënyrë tradicionale/të trashëguar të jetesës në parcelë të 

paraardhësve me fqinjë të së njëjtës familje të gjerë/fis. Si përfundim mungesa e ndonjë 

alternative të përshtatshme për banim të volitshëm, të hyrat e vogla për kokë banori dhe 

mënyra tradicionale e jetesës rezultoi në ekzistencën e shtëpive të pa fasaduara nga jashtë. 

Kjo si pasojë ka edhe vënien në pah të një konglomerati të materialeve bazike ndërtimore 

(tulla dhe blloka argjile, blloka betoni, blloka siporex, struktura betoni, etj.). Kjo është edhe 

më shumë prezent në qytete të vjetra ku janë lehtë të definueshme lagjet e së njëjtës 

familje të gjerë sikurse edhe qytetet e vogla si Hani i Elezit.  Pra, siç u përmend më art, kur 

pronari i tokës zhvillon tokën e tij me vetiniciativë dhe pa respektuar kurrfarë rregulli 

ndërtimor, ai ndërton më lart se ka nevojë përderisa fasadimi lihet për “ditë më të mira”. 

Natyrisht se nëse do të kishte alternative tjera më të volitshme të banimit do të mundë të 

kishin ndryshim kahjeje të këtij zhvillimi joformal duke pasur banesa të volitshme për çifte të 

reja, qytetarë nga diaspora, shtëpi të ulëta dhe të përfunduara, etj.  
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Sa i përket materialit të përdorur janë gjithsej dy tipe kryesore ndërtimesh 

brenda zonës së trajtuar.  

• Tipi i parë i objekteve janë ato të ndërtuara nga tullat e argjilës. Shembuj 

nga kjo kemi të gjitha godinat e vjetra me apartamente dhe disa raste të 

godinave individuale.  Materiali lidhës ishte llaçi i çimentos dhe llaçi 

vazhdues. Pllakat e ndërkatit ishin nga druri ose betoni. Kulmet ishin nga 

konstruksioni i drurit të mbuluara me tjegulla të zakonshme argjile. Fasadat 

ishin me llaç (çimentoje ose të vazhduar). Dyert dhe dritaret ishin nga druri. 

Pjesa e vjetër e fabrikës së çimentos dhe godinat trekatëshe të 

apartamenteve të ndërtuara me tulla përfaqësojnë identitetin e vërtetë të 

hapësirave të ndërtuara në Han të Elezit sepse këtu filloi ngritja dhe zhvillimi 

i këtij vendbanimi.  

• Tipi i dytë dhe më i përhapur i ndërtesave janë ato të ndërtuara nga 

struktura e betonit të armuar (vertikale dhe horizontale). Hapësira brenda 

ndërtesave rrethohet dhe ndahet me mure me blloka argjile. Pllakat në të 

shumtën e rasteve janë gjysmë montazhe dhe përbëhen nga materiali 

mbushëses  me blloka të argjilës dhe struktura e betonit të armuar. Janë 

edhe raste kur pllakat janë komplet nga betoni i armuar posaçërisht kur 

objekti nuk ka destinim banimin. Kulmet mbesin në të shumtën e rasteve 

nga konstruksioni i drurit të mbuluara me tjegulla të zakonshme argjile 

përveç në rastet e ndërtesave industriale apo publike të mbuluara me pllaka 

të llamarinës së valëzuar ose kulm të rrafshët të izoluar. Brenda grupit të 

këtyre ndërtesave përdoren materiale të ndryshme në fasadë, suvatim të 

brendshëm, strukturë dhe mbulesë kulmi, tipe të ndryshme të dyerve dhe 

dritareve, etj. Shembuj të këtij grupi janë shumica e shtëpive ekzistuese, 

objekteve të biznesit, objektet publike dhe ndërtesat speciale për nevoja të 

ushtrisë si bunkerët, depot e municionit, rezervuarët e karburantit, garazhet 

e automjeteve ushtarake, etj. I gjithë varieteti i këtij grupi godinash 

përbëjnë rreth 98 % të sipërfaqes së ndërtuar urbane.  

Janë gjithashtu edhe disa shembuj të tipeve të tjera të ndërtesave për kërkesa 

speciale si barakat nga konstruksioni i drurit për nevoja të ushtrisë, etj.  

 

3.6.1 Numri i kateve (etazhiteti) 

Nga gjithsej numri i përgjithshëm i godinave, bazuar në numrin e kateve, kemi 

këtë ndarje: 

• 181 godina me nga 1 kat 

• 164 godina me nga 2 kate 

• 65 godina me nga 3 kate 

• 7 godina me nga 4 kate 

• 2 godina me nga 5 kate dhe 

• 2 godina me nga 8 kate 
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Nga të dhënat më lart mundë të nënkuptohet karakteri i ndërtimeve ekzistuese 

të ulëta që lë të kuptohet se qyteti i Hanit të Elezit ka karakterin e një qyteze të vogël. 

Godinat deri në 2 kate përbëjnë rreth 82 % të numrit të përgjithshëm të tyre, ndërsa deri në 

3 kate rreth 97 % e tyre. 

Një numër të konsiderueshëm të godinave 1 katëshe (përdhese) e përbëjnë 

godinat përcjellëse të banimit (48 copë si: depo, garazhe, ahur, etj.). Natyrisht se godinat 

shumë katëshe (nga 3 deri 5) gjenden rreth rrugëve kryesore dhe janë mikse banim dhe 

biznes. Kurse godinat 1 dhe dy katëshe janë shumica godina banimi të ndërtuara brenda 

blloqeve. 
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Harta 8. Lartësia e ndërtimit.  
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Harta 9. Raporti në mes të banimit individual dhe atij me apartamente.  
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Harta 10. Madhësia e parcelave të banimit.  
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3.7  Banimi 

Banimi përbën numrin më të madh të godinave me 309 sosh, nga ato janë 288 

shtëpi dhe 21 godina me apartamente. Raporti në përqindje është 65% me 35%. Nga këto të 

dhëna dhe hulumtimi në terren i bërë me rastin e hartimit të këtij dokumenti na del se 

numri i njësive banuese në zonën e trajtuar është 458. Duhet theksuar se një numër i këtyre 

njësive banuese është i pabanuar, posaçërisht në rastin e apartamenteve të vjetra. 

Gjithashtu ka edhe shtëpi të cilat banohen vetëm shkurtimisht gjatë sezonës verore nga 

banorët që jetojnë në diasporë. Por sipas vlerësimeve i gjithë ky numër i njësive të 

pabanuara nuk e kalon shifrën 10%. 

Nga informacionet e mbledhura në terren për nevoja të PZHK/PZHU-së dendësia 

banimore në zonën e studiuar është 50 banorë/ha përderisa brenda qendrës së ngushte 

arrin rreth 80 banorë/ha. Nga ky hulumtim na del se brenda kësaj zone banojnë rreth 2300 

qytetarë. 

U përmend edhe më herët se parcelat në qytet janë të formave dhe madhësive 

të ndryshme. E njëjta vlen edhe për parcelat e banimit. Parcelat e madhësisë deri 600m2 me 

këtë rast janë konsideruar se mundë të mbahen si të tilla apo të ndahen sipas nevojës deri 

në parcelën bazë prej 180 m2. Parcelat mbi 600 m2 konsiderohen të mëdha dhe në rastin e 

banimit individual një ndarje e tyre do të jetë e domosdoshme. Nga një analizë e këtyre 

parcelave mbi 600 m2 kemi: 

• 23 parcela të madhësisë nga 600-800m2 

• 24 parcela të madhësisë nga 800-1200m2 

• 28 parcela të madhësisë nga 1200-2400m2 

• 7 parcela të madhësisë nga 2400-4800m2 dhe  

• 2 parcela të madhësisë mbi 4800m2 

Dhe përfundimisht nga një llogari e thjeshte del se brenda zonës së studiuar me 

një ndarje më të mirë parcelash të madhësisë mesatare prej 400 m2 apo maksimale prej 

600 m2 do të kishte vend të lirë edhe për mbi 350 shtëpi të reja. Nëse këto parcela mundë 

të kombinoheshin me banim më të dendur (apartamente) njësi banuese mundë të kishte 

edhe më shumë. Natyrisht se në Han të Elezit, për 13 vitet e ardhshme sa do të ketë 

vlefshmëri ky dokument, nuk do të nevojitej një numër aq i madh i njësive të reja banuese. 

Por kjo lë të kuptoje se shpërhapja urbane dhe shfrytëzimi i deritashëm joracional i tokës 

është e mundur të ndalohen sepse resurset hapësinore nuk mungojnë. Nga PZHU 

konkludojmë se në zonën e trajtuar deri në vitin 2026 do të kemi nevojë për 100  deri 120 

njësi banuese. 

 

3.8  Shfrytëzimi i tokës/godinave 

Shfrytëzimi i tanishëm i tokës në qytetin e Hanit të Elezit ka ardhur si rezultat i 

zhvillimeve historike, industriale, pranisë së linjave infrastrukturore rrugore dhe zhvillimeve 

administrative të filluara gjatë shekullit të kaluar dhe të vazhduara pas 1999 dhe 2005. 

Ndarjet e përshkruara më poshtë dhe të paraqitura në hartë janë të bazuara në ato zhvillime 

dhe janë bërë në mënyrë që të jetë më e kuptueshme secila njësi bazë e shfrytëzimit të 
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Harta 11. Shfrytëzimi i tokës.  
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Harta 12. Shfrytëzimi i ndërtesave.  
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tokës. Dhe nga këto njësi bazë është vlerësuar se do të jetë më i lehtë kalimi nga zhvillimet e 

bazuara në parcelë në zhvillimet e bazuara në bllok urban. Natyrisht se në rastin e qytetit të 

Hanit të Elezit zhvillimet e bazuara në bllok do të jenë më të rralla se në vendet urbane ku 

ndërtimet janë më intensive. Më poshtë janë të përshkruara një nga një këto ndarje bazike 

të hapësirave e cila është paraqitur detalisht edhe në hartën e bashkangjitur. 

• Hapësira për banim (ngjyra portokall në hartë) përfshin parcelat jo më të madhe 

se 6 ari në të cilën janë të vendosura godina e banimit (individual apo me 

apartamente), godinat tjera përcjellëse, oborri dhe kopshti i vogël në disa raste. 

Në të shumtën janë të rrethuara me mure të larta. Këto hapësira gjenden në 

brendësi të blloqeve të mbyllura dhe te blloqet e hapura në raste të rralla.  

• Hapësirë për banim dhe biznes (ngjyrë kafe) përfshin parcelat që në raste të 

caktuara mundë të jenë edhe mbi 6 ari dhe mundë të kenë godinën me 

shfrytëzim miks banim dhe biznes, oborrin dhe godinat përcjellëse. Me biznes 

nënkuptohet tregtia (gjëra ushqimore, këpucë, rroba, materiale ndërtimi, plaçka 

të ndryshme si dhe karburante), hoteleria (restorante, kafebare, kafe çaji, 

dhoma gjumi) dhe shërbime tjera (banka, shërbime mjekësore, farmaci, avokat, 

autoservis, etj). Këto hapësira gjenden ekskluzivisht ngjitur rrugëve kryesore 

posaçërisht ngjitur magjistrales dhe bulevardit kryesor. Godinat mikse të këtij 

lloji kishin filluar të shfaqeshin së pari rreth magjistrales e më vonë edhe 

përgjatë bulevardit. Tanimë të gjitha godinat ngjitur këtyre rrugëve përmbajnë 

biznes. Më detalisht për godinat u fol te morfologjia e ndërtimeve. 

• Hapësirat për biznes (ngjyrë gjaku) janë ngushtë të lidhura me hapësirat 

paraprake. Janë të përhapura kryesisht rreth magjistrale ku në rastet e 

hotelerisë dhe shërbimeve tjera nuk është përzier banimi, si dhe disa shitore të 

vogla në prona komunale. Këtu përfshihen gjithashtu edhe objektet e 

planifikuara mikse, por të ndërtuara vetëm në përdhese dhe që mendohet të 

vazhdohen më vonë. Këtu gjithashtu përfshihet edhe hapësira e tregut. 

• Hapësirat për banim dhe bujqësi (ngjyra e verdhë) përfshinë godina banimi 

individuale me oborr, sipërfaqe bujqësore (livadh ose arë) dhe godina 

përcjellëse. Këto hapësira gjenden në blloqet urbane 7 dhe 12. Sipërfaqet 

bujqësore brenda këtyre hapësirave gjenden në brendësi të blloqeve urbane, 

nuk punohen dhe janë të lëna djerrë. Aktiviteti i blegtorive të vogla nganjëherë 

është i pranishëm në këto hapësira. 

• Hapësirat bujqësore (ngjyra e blertë) gjenden në blloqet 4, 7, 11 dhe 12. 

Kryesisht janë livadhe apo sipërfaqe të gjelbra që gjithashtu në shumicën e 

rasteve nuk punohen fare. 

• Hapësirat publike përfshijnë shkollën fillore dhe të mesme (ngjyrë e kuqe), 

QKMF-në (ngjyrë e kaltër), administratën komunale, shtëpinë e kulturës, 

qendrën për punë sociale, stacionin policor, stacionin e zjarrfikësve, postën e 

qytetit (ngjyrë vjollcë) dhe 2 xhamitë e qytetit (e kaftë). Të gjitha këto godina 

janë të ndërtuara në pronë komunale me përjashtim të stacionit policor dhe të 

zjarrfikësve që janë të ndërtuara në pronë të ish ushtrisë.  

• Hapësirat e gjelbra paraqiten brenda zonës së studiuar si hapësira të 

parregulluara në pronat e ish ushtrisë si dhe hapësira të rregulluara rreth 

objektit të administratës komunale. Sheshi i qytetit është gjithashtu i rregulluar 

dhe ngjitur këtyre të fundit. 
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• Hapësirat rrugore përfshijnë rrugët (hiri e mbyllur), hekurudhën (vija 

horizontale), trotuaret/shtigjet për këmbësorë (ngjyrë e zezë) si dhe sipërfaqet e 

parkingjeve për vetura (shrafura) që konsiderohen të jenë të mjaftueshme, 

bashkë me parkingjet për kamionë. Me ngjyrë të hiri të çelët janë paraqitur 

trasetë rrugore si pronë publike që shpesh janë të uzurpuar me ndërtime apo 

aktivitete tjera nga parcelat ngjitur tyre 

• Hapësirat ujore përbëhen nga përroi Dimca dhe rrëketë ujore të shiut të 

paraqitura në hartë (ngjyrë e kaltër). Edhe në këtë rast janë paraqitur me ngjyrë 

të kaltër të çelët pronën publike që është e uzurpuar nga parcelat ngjitur për 

aktivitete të ndryshme 

 

Përzierja e funksioneve shpesh është bërë pa kurrfarë kriteri dhe kjo ka sjellë 

problematika tjera të mungesës së hapësirave përcjellëse të banimit apo mungesën e 

infrastrukturës së nevojshme për biznese apo bujqësi. Kështu që shpesh kemi rastin kur 

automjete të rënda duhet të hyjnë nëpër rrugë shumë të ngushta dhe me atë rast mundë të 

shkaktojnë lëndime të këmbësoreve,  dëmtime të infrastrukturës nëntokësore, vështirësi në 

kryerjen e veprimtarive që kanë nevojë për përdorimin e këtyre automjeteve, etj.  

Përveç rrugëve kryesore që janë në përgjithësi të kategorizuara, rrugët tjera janë 

të hapura pa kurrfarë kriteri. Traseja e tyre është e ngushtë sepse ato janë llogaritur vetëm 

për një parcelë apo numër të vogël parcelash që kryesisht janë prona të ndonjë familje të 

gjerë. Pra nuk është menduar në mënyrë strategjike dhe me baze qyteti/blloku. Gjatë 

diskutimeve publike disa herë është përmendur nga qytetarët se ata duan të mbajnë këtë 

mënyrë qasjeje në parcelat e tyre për shkak të privatësisë që ata e ruajnë me këtë rast. Por 

PRRU është një dokument që tenton të rregullojë një hapësirë që nga nivelet strategjike deri 

në ato detale në mënyrë që hapësira të funksionojë si një e vetme. Natyrisht se duhet 

shikuar mundësia që plani të jetë sa më fleksibil dhe qytetarëve tu ofrohet edhe qasje më të 

rregullt në mënyrë që aktivitetet ti kryejnë më normalisht dhe hapësira të shfrytëzohet më 

racionalisht. 

Problematikë tjetër është edhe ekzistenca e mureve të larta që i bëjnë rrugët të 

duken edhe më të ngushta se sa që janë. Hapësirat e rregulluara të oborreve do të mundë të 

ekspozoheshin më shumë në mënyrë që hapësirat publike të rrugëve do të ishin më të 

pasura nga ana mjedisore dhe estetike. Rrethojat gjysmë transparente do të ishin shumë të 

përshtatshme në këtë rast.   

 

3.9  Mjedisi, trashëgimia dhe peizazhi urban 

Hani i Elezit, si një qytet i vogël e i rrethuar nga dy masive malore (Sharri dhe 

Karadaku) dhe i përhapur rreth dy brigjeve të lumit Lepenc, ka një mjedis natyror mjaft të 

mirë. Këto masive malore me kodra të larta, që në dukje të përgjithshme vizuale mbyllin çdo 

sfond,  japin në peizazh të përgjithshëm mjaft të bukur për qytetin. Për më shumë prania e 

sipërfaqeve të gjelbra dhe sipërfaqeve ujore deri në afërsi të zonës urbane dhe në brendësi 

të tyre është një potencial shumë i rëndësishëm që qyteti mundë të promovojë drejt 

përmbushjes së anës mjedisore të një zhvillimi të qëndrueshëm. 
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Fig 14. Dukje e përroit Dimca që kalon nëpër Qendër. 

 

U përmend edhe më lart  se zona e studiuar ka potenciale mjaft të mëdha 

mjedisore. Brenda kësaj zone ka tri hapësira të gjelbra që janë prona të ish ushtrisë. Në 

përgjithësi këto zona kanë të ruajtura elementet natyrore dhe madhësinë e tyre si pasojë e 

mënyrës së shfrytëzimit të mëparshëm të tyre për kazerma ushtarake dhe sipërfaqe tjera 

përcjellëse.  Për momentin këto hapësira janë natyrale me gjelbërim të lartë në të dy rastet 

në Lagjen e Parkut dhe gjelbërim të ulët në Qendër. Hapësirat e gjelbra të rregulluara ngjitur 

sheshit të qytetit dhe përroi Dimca janë gjithashtu një potencial pozitiv mjedisor i hapësirës. 

Ekzistojnë gjithashtu edhe dy rrëke shiu që janë në pronësi publike që mundë të 

shfrytëzoheshin për qëllime pozitive. 

   
Fig 15. Dukje e hapësirave të ish ushtrisë brenda sipërfaqes së studiuar. 

Mirëpo lidhja në mes këtyre hapësirave mjedisore për të formuar një tërësi të 

vetme të infrastrukturës së gjelbër mungon. Sipërfaqet ujore që do të duhet të ishin rrjeti 

natyror i lidhjeve funksionale mjedisore dhe që do ta bënte qytetin të jetë si i tillë janë të 

degraduara në tërësi. Shtrati i lumit është i punuar me gurë dhe beton, shumica e 

ndërtimeve ngjitur kanë prekur trasenë e lumit si dhe mbeturinat e ngurta/inertet të 

hedhura në lum bashkë me një pjesë e kanalizimeve fekale që derdhen aty e kanë bërë këtë 

element mjedisor në një gjendje të mjerë i cili tashmë ka formën e një tuneli betoni të 

papastër dhe të pa mirëmbajtur fare. Edhe rrëketë e ujit, edhe pse prona publike, janë të pa 

qasshme për publik duke qenë të shndërruara në oborre mbyllura me mure rrethuese të 

larta. Shumë ndërtime janë bërë gjithashtu në to. 
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Edhe rrugët janë në të njëjtën gjendje me përjashtim të bulevardit kryesor të 

qytetit. Mungesa e elementeve gjelbëruese përgjatë tyre, ekzistenca e blloqeve të mbyllura 

me godina dhe mure të larta rrethuese dhe ngushtësia e tyre në vende të caktuara ka bërë 

që elementi mjedisor të duket inekzistent. Edhe pse duhet thënë se kopshtet dhe hapësira 

tjera të gjelbra nuk mungojnë nëpër oborre dhe parcela. Siç u tha më lart përjashtim bën 

bulevardi kryesor që përmban disa elemente gjelbëruese që në kontekstin e lidhjes së 

hapësirave të gjelbra, tenton të krijojë lidhje që nga parku i propozuar i qytetit (sipas PZHU 

parku i qytetit është hapësira e gjelbër e pronës së ish ushtrisë në lindje të zonës) deri të 

sheshi i qytetit dhe hapësirave të vetme të rregulluara në qytet; si dhe më tutje drejt lumit 

Lepenc. 

Duke marrë për bazë karakterin industrial të qytetit të Hanit të Elezit, peizazhi 

urban të jep ndjenjën e pranisë së madhe të sipërfaqeve të betonit në qytet. Duhet thënë se 

kjo ndjenjë vije nga afërsia e kompleksit të fabrikës së çimentos dhe ndotjes së ajrit nëpër 

vite që pa marrë parasysh materialin e përdorur në godinat e ndryshme i ka shndërruar ato 

në ngjyrë të hirtë (muret, kulmet e deri te sipërfaqet e gjelbra). Këtë ndjesi e shtojnë edhe 

muret rrethuese të ndërtuara më së shumti me blloka betoni. Ndërtimet me lartësi që 

variojnë në përgjithësi nga 1 deri në 3 kate, me mungesë fasade, hapje të llojeve dhe 

materialeve të ndryshme dhe të ndërtuara në një vijë jo të rregullt ndërtimore gjithashtu 

ndikojnë negativisht në këtë peizazh.  

I tërë potenciali mjedisor i qytetit që u përmend më lart, dhe që në të vërtetë 

paraqet trashëgimi natyre mjaft të pasur, përshkohet nga dy linja ose korridore lidhëse 

urbane që me një planifikim më të mirë dhe vënie në plan të parë të elementeve publike 

dhe mjedisore brenda për brenda kontekstit urban të qytetit do të mundë të 

funksionalizonin këtë lidhje mjedisore të munguar dhe sado kudo të përmirësonin peizazhin 

urban. Këto korridore të rëndësishme janë: 

• Bulevardi kryesor i qytetit duke shkuar në lindje nga sheshi i qytetit 

nëpër magjistrale, deri te parku i propozuar i qytetit në lindje dhe më tej 

drejt fshatit Paldenicë. Ky bulevard shkon edhe drejt perëndimit deri te 

stacioni hekurudhor duke vazhduar si rrugë për këmbësorë edhe më tej 

deri te rruga ekzistuese për këmbësore, lumin lepec, njësitë tjera urbane 

dhe fshatrat perëndimore. 

• Rruga tjetër kryesore e qytetit që fillon nga industria në jug, duke kaluar 

rreth sheshit të qytetit dhe vazhdon drejt shkollës së mesme, shkollës 

fillore deri të magjistralja dhe vendbanimet tjera në veri. Këtu kemi të 

pranishme edhe godinat më të vjetra me apartamente që, së bashku me 

fabrikën e vjetër ngjitur, PZHU i ka kategorizuar si objekte të 

trashëgimisë industriale të Hanit të Elezit. 

Këto dy linja urbane kanë potencialin që të vënë në pah të mirat e përgjithshme 

dhe mjedisore të zonës së studiuar që shikuar në kontekstin më të gjërë janë pjesë e 

objektivave zhvillimore mjedisore dhe të tjera për të gjithë Komunën së Hanit të Elezit.   
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Fig 15. Dukje e godinave më të vjetra me apartamente që së bashku me pjesën e vjetër të fabrikës së çimentos 

janë kategorizuar si trashëgimi industriale. 
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Kapitulli 4. Qëllimi dhe objektivat / Koncepti zhvillimor 
 

4.1  Qëllimet dhe objektivat 
  

Infrastrukturë funksionale dhe e integruar  

• Sigurimi i infrastrukturës rrugore  në të gjitha lagjet e qytetit 

• Rregullimi i trotuareve dhe shtigjeve për këmbësor dhe biçikleta 

• Sigurimi i parkimit publik 

  

 Sigurimi i lëvizjeve të sigurta dhe të efektshme të njerëzve dhe mallrave brenda 
dhe nëpërmjet Hanit të Elezit duke koordinuar përdorimin e planifikuar të tokës dhe 
sistemeve të transportit 

• Inkurajimi i përdorimit të formave jo të motorizuara të transportit 

• Përmirësimi i qasjes në rrugë me një infrastrukturë rrugore të sigurt dhe efikase, 

njëjtë edhe për çiklizëm dhe këmbësorë 

• Reduktimi i kërkesave të udhëtimit dhe promovimi i alternativave tjera te udhëtimit 

përveç atij me automjete private. 

• Koordinimi në planifikimin dhe ndërtimin e objekteve të transportit brenda qytetit 

me autoritetet e qeverisë qendrore përgjegjëse për lidhjen e rrugëve nëpër komuna 

(daljet e autostradës) 

 

 

Ofrimi i shërbimeve publike kualitative në të gjithë zonën urbane  

• Furnizimi i rregullt me ujë të pijes i gjithë zonës urbane (me theks të veçantë në 

amvisëri dhe pikat turistike) 

• Sigurimi i qasjes në sistem kanalizimi për të gjithë zonën urbane dhe trajtimi i ujërave 

të zeza  

• Rregullimi i kanalizimeve atmosferike dhe ndriçimit në rrugët e qytetit të Hanit të 

Elezit  

• Menaxhimi adekuat i mbeturinave duke përfshirë edhe programet për reduktimin e 

mbeturinave (riciklimi) 

• Përmirësimi i rrjetit elektrik në qytetin e Hanit të Elezit. 

• Përmirësimi i shërbimeve të telekomunikacionit në qytetin e Hanit të Elezit  

 
 
Shfrytëzimi adekuat i tokës për një cilësi të përmirësuar e jetës dhe banimit për të gjithë 
qytetarët  

• Sigurimi i strehimit për të gjithë banorët e Hanit të Elezit me theks të posaçëm për 

grupet e cenueshme (të moshuarit, personat me ndihmë sociale) 

• Hartimi planeve rregulluese me qëllim të përmirësimit të banimit dhe ambienteve 

rrethuese. 
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• Densifikimi në zonën urbane nëpër të gjitha njësitë me qëllim të kufizimit të zgjerimit 

horizontal hapësinor, shfrytëzimit më të mirë të tokës urbane të ndërtuar dhe 

ruajtjes së tokës bujqësore 

• Përmirësimi i standardit të banimit  

• Implementimi i propozimeve te banimit dhe te tjera përmes partneritetit publiko 

privat 

 

Përmirësimi i shërbimeve dhe hapësirave shoqërore me qasje për të gjithë qytetarët  

• Përmirësimi dhe përparimi i hapësirave të QKMF-së, ashtu që ato të ofrojnë kushte 

optimale për ofrimin e shërbimeve shëndetësore 

• Përmirësimi dhe përparimi i hapësirave shkollore (dhe parashkollore) , ashtu që ato 

të ofrojnë kushte optimale për zhvillimin kualitativ të mësimit 

• Përmirësimi i institucioneve ekzistuese dhe planifikimi i institucioneve dhe 

përmbajtjeve të reja shërbyese-publike (administrative, kulturore, sportive, 

rekreative, etj) në zona me qasje të lehtë për të gjithë  

• Sigurimi i tokës së nevojshme për hapësira dhe shërbime publike bashkë me 

rregullimin kadastral të saj  

 

Zhvillimi i turizmit transit dhe të qëndrueshëm 

• Krijimi i hapësirave dhe pikave adekuate për turizëm dhe promovimin e tij 

• Rivitalizimi i vlerave të trashëgimisë industriale, banuese dhe kulturore 

• Zhvillimi i mëtejshëm i shërbimeve hoteliere-shërbyese dhe bizneseve (njësitë e 

akomodimit afatshkurta dhe afatgjata) 

 
Zhvillimi i bujqësisë urbane 

• Riaktivizimi, mbrojtja dhe zhvillimi i tokës bujqësore 

• Promovimi i bujqësisë intensive me anë të serrave, pemishteve, livadheve si dhe 

produkteve të tyre. 

 

Konservimi, mbrojta dhe restaurimi i mjedisit natyror dhe biodiversitetit  

• Reduktimi i ndikimit negativ të industrisë dhe trafikut rrugor në mjedis (ndotja e ajrit, 

ujit, tokës dhe nga zhurmat) dhe sigurimi që ndotësit të zbatojnë ligjin. 

• Identifikimi i zonave problematike, vlerësimi i tyre dhe pastrimi i tyre (të ndotura nga 

azbest-çimentoja).  

• Regjenerimi i zonave të kontaminuara në qytet 

• Definimi dhe mbrojta e zonave natyrore urbane me interes për komunën (të 

mbrohen këto zona nga zhvillimi i pakontrolluar) 

• Mbrojtja e diversitetit të peizazhit natyror dhe biodiversitetit, integrimi dhe lidhja e 

elementeve/hapësirave të gjelbra në të gjithë komunën  

• Sigurimi dhe përmirësimi i sipërfaqeve të gjelbra në zonën urbane  

• Lidhja e gjithë kësaj infrastrukture të gjelbër në të gjithë strukturën urbane 

 

 
 



 

4.2 Koncepti zhvillimor urban
 

Harta 13. Harta e konceptit zhvillimor urban

HANI I ELEZIT “QYTEZË ME NJË ZHVILLIM KOMPAKT DHE TË BALANCUAR”
 

...Koncepti zhvillimor tenton që të bëjë balancimin e zhvillimit industrial me

mbrojtje më efikase të mjedisit si dhe sigurim të ambientit optimal jetësor për qytetarët. Pra 

zhvillimi ekonomik i përqendruar ne zhvillimin industrial, por edhe të tregtisë, turizmit dhe 

bujqësisë do të planifikohet të balancohet me ndikim sa më minimal

parametrave të lejuara të BE-së... 

...Është planifikuar krijimi i një Qyteze kompakte dhe shumë funksionale që 

domosdoshmërisht duhet të kenë bashkëveprim në mes tyre 

mënyrë që të arrihen qëllimet e ekzi

...Bizneset (ekzistuese dhe të reja) të organizuara në qendër të qytetit, rreth 

magjistrales dhe në Lagjen e Re planifikohen të bëhen më e qëndrueshme. Kjo do të ketë 

ndikime të anasjella me shërbimet më të qëndrueshme (ekzi

rreth magjistrales dhe në qendër të qytetit. Krejt këto (së bashku me produktin industrial, 

Koncepti zhvillimor urban 

 

Harta e konceptit zhvillimor urban. 

 

HANI I ELEZIT “QYTEZË ME NJË ZHVILLIM KOMPAKT DHE TË BALANCUAR”

...Koncepti zhvillimor tenton që të bëjë balancimin e zhvillimit industrial me

mbrojtje më efikase të mjedisit si dhe sigurim të ambientit optimal jetësor për qytetarët. Pra 

zhvillimi ekonomik i përqendruar ne zhvillimin industrial, por edhe të tregtisë, turizmit dhe 

bujqësisë do të planifikohet të balancohet me ndikim sa më minimal në mjedis në kuadër të 

së...  

...Është planifikuar krijimi i një Qyteze kompakte dhe shumë funksionale që 

domosdoshmërisht duhet të kenë bashkëveprim në mes tyre në kontekstin hapësinor, 

mënyrë që të arrihen qëllimet e ekzistimit të një entiteti urban... 

...Bizneset (ekzistuese dhe të reja) të organizuara në qendër të qytetit, rreth 

magjistrales dhe në Lagjen e Re planifikohen të bëhen më e qëndrueshme. Kjo do të ketë 

ndikime të anasjella me shërbimet më të qëndrueshme (ekzistuese dhe të reja) hotelerie 

rreth magjistrales dhe në qendër të qytetit. Krejt këto (së bashku me produktin industrial, 
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HANI I ELEZIT “QYTEZË ME NJË ZHVILLIM KOMPAKT DHE TË BALANCUAR” 

...Koncepti zhvillimor tenton që të bëjë balancimin e zhvillimit industrial me 

mbrojtje më efikase të mjedisit si dhe sigurim të ambientit optimal jetësor për qytetarët. Pra 

zhvillimi ekonomik i përqendruar ne zhvillimin industrial, por edhe të tregtisë, turizmit dhe 

në mjedis në kuadër të 

...Është planifikuar krijimi i një Qyteze kompakte dhe shumë funksionale që 

në kontekstin hapësinor, në 

...Bizneset (ekzistuese dhe të reja) të organizuara në qendër të qytetit, rreth 

magjistrales dhe në Lagjen e Re planifikohen të bëhen më e qëndrueshme. Kjo do të ketë 

stuese dhe të reja) hotelerie 

rreth magjistrales dhe në qendër të qytetit. Krejt këto (së bashku me produktin industrial, 
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produktin bujqësor që do të promovohet në Lagjen e Re dhe Lagjen e Kufirit si dhe mjedisin 

natyror të përshtatshëm) do të veprojnë si një sinergji për zhvillimin e  turizmit transit me 

qëllim tërheqjen e sa më shumë kalimtarëve nga magjistralja dhe autostrada e planifikuar 

dhe ndaljen e tyre për një kohë të caktuar në Han të Elezit.  Pra ky zhvillim hapësinor do të 

promovohet rreth magjistrales, por vetëm brenda zonës urbane, duke e drejtuar atë në pikat 

e dëshirueshme brenda Qytetit të Hanit të Elezit dhe që njëherit do të shërbente si pikë 

ndalese për turizëm transit si dhe pikë promovuese dhe shpërndarëse për turizmin rural që 

është trajtuar në PZHK. Elementë të caktuar që do të përmirësohen dhe rregullohen për 

vizitorë janë pjesa e fabrikës së vjetër të çimentos, apartamentet më të vjetra në Han të 

Elezit ngjitur me të si dhe rikonstruimi i mundshëm i Hanit të vjetër si tregues i mikpritjes dhe 

traditës shërbyese hotelerie të Hanit të Elezit. 

Qendra e Qytetit dhe Lagja e Parkut do ti mbante dhe përmirësonte të gjitha 

funksionet si dhe do të krijonte të reja. Shërbimet shëndetësore, edukative, administrative 

(ekzistuese dhe të reja), sportive dhe rekreative si dhe parqet dhe hapësirat publike do të 

bëhen më të qëndrueshme. Shumë nga këto funksione do të shfrytëzojnë hapësirat e ish 

ushtrisë që pas analizave të thukta janë destinuar për shfrytëzim më të mirë të mundshëm 

publik... 

...Për të arritur një kompaktësi hapësinore të Qytezës dhe si alternativë e 

zhvillimit horizontal stihik planifikohet një dendësim i banimit në të gjitha njësitë urbane me 

theks të veçantë në Qendër, Lagje e Re dhe Lagje e Parkut. Pra planifikohet ngritje e lartësisë 

së ndërtimit dhe shfrytëzim më racional i tokës në njësitë e përmendura. 

Aspekti mjedisor dhe peisazhor gjithashtu është analizuar detalisht. Si parësore 

janë planifikuar reduktimi i ndotjes së ajrit, destinimi i hapësirës për parkun e Qytezës si dhe 

krijimi i një infrastrukture të gjelbër me lidhjet e domosdoshme fizike në mes elementeve të 

saj. Më vonë gradualisht do të procedohej edhe me zhvillime tjera si parqet e Lagjeve, 

hapësirave tjera publike, peizazhet urbane, sipërfaqeve sportive dhe rekreative, etj. 

Edhe lidhjet rrugore do të jenë të domosdoshme si autostrada e re me 

hyrjen/daljen e saj, rruga lidhëse mes Qendrës dhe Lagjes së Re si dhe korridoret e tjera 

rrugore nëpër të gjitha njësitë... 

...Prandaj koncepti i rregullimit hapësinor të qytetit të Hanit të Elezit për vitin 

2025, parasheh zgjerimin në hapësirat e “zbrazëta” brenda zonës urbane duke përfshirë të 

gjitha Njësitë, me theks të veçantë Qendrën dhe lagjen e Parkut si dhe stimulimin e zgjerimit 

të kontrolluar në anën perëndimore të Lumit Lepenc si dhe zgjerimin me anë të rritjes së 

dendësisë. Natyrisht  se duhet shikuar mundësia e zgjerimit minimal përreth kufirit aktual të 

zonës urbane në rast të arritjes së dendësisë ndërtimore të planifikuar dhe pamundësisë se 

shfrytëzimi të atij ndërtimi duke u bazuar në traditën e ruajtjes së pronës për 

pasardhësit...(PZHU 2011, pp xxx). 
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Kapitulli 5. Korniza rregulluese e zhvillimit hapësinor 
 

5.1  Të dhëna të përgjithshme 
 

Kjo kornizë përcakton të gjitha rregullat e zhvillimit hapësinor të qytetit të Hanit 

të Elezit brenda hapësirës së trajtuar (Qendrës dhe Lagjes së Parkut). Kufijtë e zonës urbane 

dhe njësive të saj ishin miratuar nga Asambleja Komunale gjatë hartimit të Planit Zhvillimor 

Komunal. Korniza gjithashtu do të jetë valide për të gjithë territorin e njësive urbane të 

lartpërmendura pa marrë parasysh pronësinë, llojin e ndërtimit apo intervenimit në ndonjë 

ndërtim ekzistues. Të gjitha ndërtimet ekzistuese që bien ndesh me kornizën rregulluese të 

këtij plani dhe janë të pajisura me leje ndërtimore do të mbrohen dhe do të vazhdojnë ta 

kenë atë status deri në momentin kur pronari bën intervenime qe do të  konsiderohen se 

janë më shumë se kozmetike (intervenim apo shtesa në konstruksionin mbajtjes të objektit 

për qëllime të zgjerimit, ngritjes në lartësi; rindërtim i pjesshëm apo tërësorë; dhe demolim i 

ndërtesës). Natyrisht se edhe ndërtimet e këtij lloji mundë të eliminohen nëse arrihet 

ndonjë marrëveshje në mes të pronarit dhe zhvilluesit të asaj hapësire bazuar në ndonjë 

zhvillim të pajisur me lejen e duhur ndërtimore ose në rastet kur komuna trajton rastin 

bazuar në ligjin e shpronësimit. 

Objektet ekzistuese pa leje ndërtimi që bien ndesh me këtë kornizë do të 

trajtohen bazuar në legjislacionin për trajtimin e ndërtimeve pa leje.  

Plani hartohet për periudhën 2013-2026. Pas kësaj periudhe duhet hartuar plan i 

ri ose të rishikohet/freskohet i njëjti. Viti 2026 konsiderohet si vit pasues kur PZHK dhe PZHU 

e tanishme gjithashtu nuk do të jenë më valide dhe pas hartimit paraprak të tyre do të 

vazhdohet me PRRU. Të gjitha drejtoritë komunale, me theks të veçantë ajo e Urbanizmit, 

Shërbimeve Publike dhe Zhvillimit Ekonomik, janë të obliguara të monitorojnë 

implementimin e këtij plani dhe ti raportojnë Kryetarit/Asamblesë së paku një herë në vit. 

Pas çdo pesë vitesh ky plan gjithashtu duhet rishikuar dhe vlerësuar nëse ka nevojë për 

përmirësime për ta bërë sa më aktual, më fleksibil dhe më të përshtatshëm për të arritur 

qëllimet zhvillimore dhe rregullimin e territorit në fjalë.  

  

5.2  Organizimi hapësinor 

Hapësira e studiuar është ndarë në 12 blloqe banimi. Deri te kjo ndarje erdhi 

bazuar një rrjetin rrugor, vijat ujore, morfologjinë e terrenit, etj. 

 

5.3  Rregullimi rrugor 

Ne vazhdim do të përshkruhen tekstualisht profilet e rrugëve duke filluar nga ato 

ekzistueset që propozohet për përmirësohen dhe duke vazhduar me rrugët e reja që 

propozohen të hapen. Natyrisht se i gjithë ky përshkrim do të ishte përsëri i mangët pa 

hartën e përbashkët të rrugëve me të gjitha rregullativat (gjerësia e profileve, vija 

rregulluese, vija ndërtimore) dhe shfrytëzimin e tokës; si dhe prerjet tërthore të rrugëve të 
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cilat janë pjesë integrale e këtij dokumenti. Këtu duhet theksuar se shiritat gjelbërues 

përgjatë rrugëve do të përshkruhen më gjerësisht në pjesën mjedisore gjatë përshkrimit të 

koridoreve kryesore të qytetit.  

Magjistralja (M2) do të mbajë gjerësinë e saj të rrugës dhe trotuareve 

ekzistuese. Trotuari në anën lindore planifikohet të vazhdohet së paku deri në kufi me 

industrinë. Në të dy anët propozohet gjelbërim. Është shumë i rëndësishëm shiriti i 

propozuar për çiklistë në anën perëndimore ngjitur trotuarit ekzistues. Traseja e 

magjistrales është më se e mjaftueshme për ta akomoduar këtë shirit infrastrukture në mbi 

95% të gjatësisë së propozuar. Shiriti ka gjerësi nga 1.5 deri 1.8 m’ dhe propozohet edhe 

jashtë zonës së trajtuar nga Uji i Thartë deri në pikën kufitare. 

   

Fig 17. Prerje tërthore e rrugës magjistrale(M2) 

Të dy pjesët e bulevardit të qytetit janë të ndara në segmente në mënyrë që të 

përshkruhen më qartë8. 

Bulevardi 1.1 do të mbajë gjerësinë e rrugës dhe trotuareve në të dy anët. Në 

anën veriore propozohet shiriti çiklistik me gjerësi 1.5 m’. Në anën e njëjtë do të shtohen 

sipërfaqe gjelbëruese si dhe do të hiqen objektet e përkohshme të vendosura në pronë 

komunale. Këto objekte do të zëvendësohen nga objektet mikse banim/biznes në parcelat 

ngjitur (më shumë detale në prerjen tërthore dhe harta). Shiriti çiklistik ndërron anë në 

vendin ku tani është posta duke vazhduar më poshtë në atë anë. 

 

 

                                                             
8 Bulevardi i qytetit 1.1 është segmenti prej magjistrales deri në sheshin e qytetit, përderisa 1.2 është segmenti nga sheshi i 

qytetit deri te stacioni hekurudhor. Rruga e qendrës 2.1 është segmenti prej shkollës së mesme deri në sheshin e qytetit, 

përderisa 2.2 është segmenti nga sheshi i qytetit deri te rrethoja e industrisë.  
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Fig 18. Prerje tërthore e Bulevardit të Qytetit (segmenti 1.1) 

Bulevardi 1.2 gjithashtu mban gjerësinë e rrugës dhe trotuarit në anën jugore. 

Trotuari në anën veriore zgjerohet nga 1.0m’ në 2.0 m’ dhe do të vazhdojë i paprekur deri 

në hyrjen e stacionit hekurudhor. Ai do të ketë prioritet edhe mbi rrugën e ngushtë në skajin 

e poshtëm verior (shiko hartën). Në anën tjetër të rrugës trotuari gjithashtu nuk do të 

ndikohet nga hekurudha përmes mbikalimit ekzistues dhe nënkalimit të planifikuar. Të dy 

kalimet do të jenë vetëm për këmbësorë. Shiriti çiklistik 1.5-1.8 m’ fillon nga sheshi i qytetit 

duke vazhduar në të njëjtën anë deri të hekurudha. 

 

Fig 19. Prerje tërthore e Bulevardit të Qytetit (segmenti 1.2) 

Rruga e qendrës 2.1 planifikohet të ketë gjerësinë e tanishme të rrugës, por 

trotuaret planifikohen të shkojnë deri në fund të saj. Gjerësia në të dy anët planifikohet 

minimum 2.5 m’.  

Rruga e qendrës 2.2 nuk planifikohet të ndryshohet sepse me projektin e 

rregullimit të sheshit është rregulluar mjaftueshëm. 

 

 



49 

 

 

Fig 20. Prerje tërthore e rrugës së qendrës (segmenti 2.1) 

 

Fig 21. Prerje tërthore e rrugës së qendrës (segmenti 2.2) 

Rruga lokale për Paldenicë propozohet të rregullohet me trotuar këmbësorësh 

nga ana e parcelave private. Trotuari vazhdon vetëm brenda zonës urbane. Trotuari ka 

gjerësi minimum 2 m’. 

 

Fig 22. Prerje tërthore e rrugës lokale për Paldenicë 
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Rruga lokale për Dimcë ka të njëjtat karakteristika me rrugën e mëparshme. Por 

në këtë rast trotuari parashihet në të dy anët e rrugës për shkak të parcelave ngjitur. 

Vështirësitë në ndërtimin e këtyre trotuareve mundë të hasen afër magjistrales për arsye se 

përroi Dimca kalon shumë afër rrugës, përderisa rruga ka trasenë më të ngushtë aty. 

Ndërtimi i trotuareve nga konstruksioni i betonit të armuar si konzolë në anën e lumit është 

një nga opsionet. Siç u përmend edhe më parë trotuaret planifikohen vetëm brenda zonës 

urbane.  

 

Fig 23. Prerje tërthore e rrugës lokale për Dimcë 

Rruga shumë e rëndësishme nga magjistralja deri te parku i qytetit dhe më tej 

deri te rruga lokale për Paldenicë parashihet të bëhet njëkahëshe me kahje përpjetë. 

Arsyeja për këtë ndryshim është ngushtësia e tanishme e rrugës, vështirësitë në zgjerimin e 

saj dhe rëndësia e bërjes së trotuareve që për momentin mungojnë tërësisht. Trotuari në 

këtë rast është më se i nevojshëm sepse do të lidh Parkun e Qytetit me Qendrën e Qytetit. 

Në të njëjtën kohë shiriti për makina është më pak i rëndësishëm nga sa ishte më parë në 

kohën kur kjo rrugë ishte shtruar dhe ishte e ranguar si rrugë lokale për Paldenicë. Pra për 

arsye të trasesë së saj të ngushtë është planifikuar ngushtimi i rrugës për automjete nga 5.5 

m’ në 4 m’ në mënyrë që të bëhet një trotuar 2.0 m’ në anën veriore dhe një trotuar tjetër 

prej 1.0 m’ në anën jugore. Natyrisht se kjo mundë të arrihet edhe me zgjerimin e trasesë së 

rrugës në anët e saj. Trotuari në anën veriore parashihet të jetë më dominues në krahasim 

me shiritin e rrugës për makina posaçërisht kur ndërron anën në hyrjen e Parkut të Qytetit. 

Të dy trotuaret janë planifikuar nga magjistralja deri te parku kurse pjesa e mbetur, që 

llogaritet të mos ketë trafik intensiv, do të ketë një profil të përbashkët për makina dhe 

këmbësorë dhe të ketë gjerësi së paku 5 m’. 

Një rrugë e lagjes e planifikuar të hapet e re, që do të fillojë përballë hyrjes së 

parkut dhe të lidhet me rrugën lokale për Paldenicë, është paraparë e domosdoshme për 

ndarje dhe shfrytëzim sa më racional të hapësirës në parcela banimi. Kjo llogaritet se do të 

evitojë një numër të konsiderueshëm të rrugëve të paplanifikuara dhe të parregullta. Kjo 

rrugë gjithashtu është planifikuar që të ketë një standard banimi sa më optimal. Rruga 

planifikohet të jetë njëkahëshe jug-veri me gjerësi të profilit 5 m’ për të gjitha llojet e 

trafikut. 
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Fig 24. Prerje tërthore e rrugës së parkut dhe tjetrës së përshkruar në dy paragrafet e fundit 

Një rrugë kryesore e lagjes gjithashtu e re është planifikuar të fillojë nga 

magjistralja, ekzaktësisht nga hyrja lindore e shkollës fillore; do të vazhdojë ngjitur anës 

jugore të parcelës së shkollës dhe do të përfundojë te rruga ekzistuese për këmbësorë që 

lidh shkollën e mesme me shkollën fillore. Në të vërtete kjo rrugë do e ndërpresë atë për 

këmbësorë duke vazhduar më në perëndim duke kaluar edhe hekurudhën për tu lidhur me 

Urën e Fejzës dhe Rrugën e Të Përndjekurve.  Kjo është rruga që do të lidhë njësitë urbane 

të Qendrës me Anëlumin dhe dhe Lagjen e Re. E gjithë rruga planifikohet të jetë 5.5 m’, do 

të kalojë nëpër pronën e ish ushtrisë dhe do të jetë dy kahëshe. Trotuari do të jetë 2 m’ në 

anën jugore, kurse shtegu për çiklistë do të jetë në anën e kundërt me gjerësi 2m’. Kalimi 

nëpër hekurudhë do të jetë në të njëjtin nivel me të dhe i siguruar përmes ndalueses 

elektrike të dirigjuar (e njëjtë me kalimin tjetër formal të hekurudhës). 

 

 

Fig 25. Dy prerje tërthore të rrugës së propozuar që do të lidhë Qendrën me njësitë perëndimore urbane  
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Rruga e pazarit planifikohet të bëhet 5 m’ me trotuar 2 m’ në anën perëndimore. 

Më tej do të vazhdojë nëpër pronën e ish ushtrisë duke kaluar në anën e poshtme ngjitur 

hekurudhës për tu lidhur me rrugën kryesore të lagjes që u përmend më lart. Kjo rrugë 

gjithashtu planifikohet me gjerësi 5.5 m'’me trotuar 2 m’ në anën lindore ku planifikohen 

përmbajtje publike si dhe shteg për biçikleta në anën e kundërt me gjerësi 2m’. Rruga nga 

hyrja në stacionin hekurudhor planifikohet të hapet më tej drejt rrugës së lartpërmendur. 

Kjo rrugë planifikohet të ketë gjerësi minimale 4 m’ dhe të jetë një kahëshe jug-veri. 

 

 

 

Fig 26. Prerje tërthore të rrugës së Pazarit 
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Rruga ekzistuese e lagjes përreth shkollës fillore planifikohet të mos ketë trafik 

motorik intensiv dhe të ketë profil të përbashkët për makina dhe këmbësorë. Gjerësia e 

planifikuar së paku 5 m’.  

Rrugët e tjera të ngushta (rrugë pa dalje dhe të tjera) planifikohen të jenë me 

dimensione 4-5m’. Disa nga to do të organizohen si një kahëshe. Zgjerimi i këtyre rrugëve 

mundë të merr shumë kohë në bazuar në atë se sa shpejtë parcelat e banimit do të 

urbanizohen dhe ristrukturohen përmes procesit ndërtimor gradual në qytetet e vogla si 

Hani i Elezit. Është e rëndësishme që në rastet e ndërtimeve të reja të zbatohet në mënyrë 

strikte kjo rregullore dhe kështu gradualisht pas një kohe me të gjatë, kur të kenë mbetur 

vetëm disa “barriera ndërtimore”, komuna do të mundë të intervenonte në një shkallë më 

të gjerë. Heqja e mureve të larta rrethuese është gjithashtu e rëndësishme në këtë kontekst.  

    

 

 

Fig 27. Prerje tërthore të ndryshme të rrugëve të ngushta. 
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Harta 14. Harta e rrugëve. 
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E vetmja rrugë ekzistuese për këmbësorë planifikohet të mbetet e tille për arsye 

të dekurajimit të trafikut motorik rreth shkollave. Rregullimi i profilit për qasje nga personat 

me aftësi të kufizuar dhe çiklistët është më se e domosdoshme. 

Rrugët tjera për qasje në parcela (rrugët pa fund dhe të tjera) janë trajtuar veç e 

veç në hartën e mëposhtme. 

Kanalizimi atmosferik nëntokësor planifikohet të rregullohet edhe në vendet kua 

ai mungon në magjistrale, bulevard të qytetit, rrugët lokale dhe rrugët e lagjeve. Rrugët 

tjera parashihen të kenë ujëmbledhës sipërfaqësor për të kulluar ujit deri te rrugët e 

lartpërmendura. Uji atmosferik planifikohet te derdhet në përroin Dimca dhe lumin Lepenc. 

Kalimit ekzistues për këto kanale nëpër hekurudhë do t’iu shtohen edhe dy të tjera të 

paraqitura në hartën e nivelimit.   

 

5.4  Rregullimi i infrastrukturës urbane 

Ishte përmendur në profil se e gjithë sipërfaqja e studiuar nga ky dokument 

është e mbuluar me sistem ujësjellësi, sistem elektrik dhe sistem telekomunikacioni. 

Kanalizimi ishte përendur të jetë problem për një pjesë të sipërfaqes. Ky plan parasheh 

mbulimin e tërë hapësirës me këtë shërbim dhe lidhja e këtij kanalizimi me sistemin e 

qytetit. Në të vërtetë komuna ka filluar zgjidhjen e këtij problemi me fillimin e zbatimit të 

një projekti të kanalizimit në zonën në fjalë.  

 

5.5  Shfrytëzimi i tokës dhe tipologjitë ndërtimore 

Detalet rreth shfrytëzimit të tokës dhe tipologjive ndërtimore të planifikuara me 

këtë dokument nuk janë asgjë tjetër veçse një kornizë rregulativash që janë konsideruar të 

përshtatshme dhe të domosdoshme për të bërë lehtësimin e procesit të zhvillimit urban 

bazuar në Planet Zhvillimre dhe përmes këtij procesi të përmirësohet dhe udhëhiqet  

rregullimi hapësinor i qytetit në aspektin e: 

• Mbrojtjes dhe promovimit të hapësirave publike – Hani i Elezit krahasuar me 

qytetet tjera, pas vitit 1999, nuk kishte një zhvillim intensiv të hapësirave 

dhe tokës. Në të vërtetë kjo vlen vetëm për zhvillimin e banimit. Sepse 

bizneset rreth magjistrales patën një zhvillim të hovshëm në 15 vitet e 

fundit. Por duhet përmendur se zhvillimi serioz hapësinor i filluar në vitet e 

70-ta ishte gradual, por në shumicën e rasteve doli të jetë joformal duke 

cenuar seriozisht strukturën industriale/urbane të qendrës së mëparshme. 

Kishte uzurpim me të madh të hapësirave publike, tokës bujqësore, 

ngushtim të rrugëve, uzurpim të shtratit të lumit dhe përroskave, etj. Si 

pasojë e kësaj tanimë Hani i Elezit ka trashëguar shumë pak pronë 

komunale, përderisa hapësira e mbetur publike shfrytëzohet joformalisht në 

masë të madhe. Pas analizave u vlerësua e domosdoshme dhe e një 

rëndësie të lartë të mbrohet dhe të tentohet të shtohet pronësia publike 

përmes zgjerimit të rrugëve, zgjerimit të shtratit të lumit, etj. Kjo do të 

bëhet përmes zbatimit në terren të vijave rregulluese dhe ndërtimore në 
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rastin e ndërtimeve private (godina të të gjitha llojeve, muret e oborreve), 

zbatimit të ligjeve (Ligji i Shpronësimit, Ligji për trajtimin e ndërtimeve pa 

leje), projektet detale të rrugëve dhe rregullimet tjera. Planifikimi dhe 

rregullimi i funksioneve urbane me përmbajtje publike është gjithashtu një 

shtyllë e rëndësishme e këtij planit. Kështu pra propozimet rregulluese për 

shfrytëzim publik të tokës konsiderohen qëllimet kryesore të këtij plani drejt 

një ri rregullimi të qytetit në mënyrë që të përmbushen objektivat e vënies 

së themeleve të mirëfillta të një hapësire urbane nga ajo rurale. 

• Flesibilitetit të shfrytëzimit të tokës / të ndërtimeve – Pasi që Hani i Elezit 

është një qytet i vogël me të hyra të ulëta për kokë banori, është e 

nënkuptueshme se qasja në toka bazuar në propozimin e shfrytëzimit të 

tokës është më vështirë. Për më shumë shitblerjet dhe transakcionet tjera 

në lidhje me tokat janë të rralla si pasojë e atyre që u thanë më lart dhe 

arsye tjera (taksimi i tokës është i parregulluar, buxheti i ulët i komunës, 

mungesa e programeve të banimit nga qeveria, etj.). Në mënyrë që  të jetë 

toka/njësia banuese me një çmim sa më të volitshëm (sa më lehtë e 

arritshme nga qytetarët) dhe duke menduar kryekëput në shkallë lokale, 

korniza zhvillimore ka paraparë shfrytëzim fleksibil të tokës duke lejuar 

shfrytëzim të përzier për një lloj të tokës; madhësi të ndryshme të parcelave 

të banimit të cilat variojnë  nga 180 m2 deri 600 m2 përderisa në 

shfrytëzimet tjera të tokës mundë të jetë edhe më shumë; lartësia 

ndërtimore gjithashtu është fleksibile, etc. Të gjitha këto propozime kanë 

për qëllim t’u japin qytetarëve dhe palëve tjera të interesit më shumë 

mundësi dhe opcione për zhvillimin e tokës për përfitime private dhe të 

tjera; përderisa në të njëjtën kohë kjo kornizë do të tentojë gradualisht të 

shtyjë zhvillimin nga ai jo formal në atë formal. 

• Vënjes së themeleve të një infrastrukture të gjelbër – Që kryesisht përfshin 

të dy propozimet për funksionet urbane të munguara të Parkut të Qytetit 

dhe sipërfaqeve sportive-rekreative; si dhe propozimet për përmirësimet 

mjedisore të rrugëve, shtigjeve të ndryshme dhe shtrat lumi në mënyrë që 

të shërbejnë si lidhje fizike të hapësirave të gjelbra. Dhe vetëm në këtë 

mënyrë do të mundë të përmbushej kriteri mjedisor i një zhvillimi të 

qëndrueshëm. Teorikisht kjo do të ishte më e lehtë të arrihej në Han të 

Elezit si një qytet i vogël ku hapësira natyrore e paprekur e rrethon qytetin 

nga të gjitha anët, Qytetet e mëdha ballafaqohen me sfida shumë më të 

mëdha në kë drejtim duke tentuar të kenë një infrastrukturë të gjelbër në 

qytete shumë të dendura ku çmimet e tokave janë shumë të larta dhe 

kostoja e luksit të hapësirave dhe shiritave të gjelbra është substancialisht 

shumë e lartë për taksapaguesit. Por gjithashtu duhet përkujtuar anën 

praktike dhe faktin e mungesës së pronave komunale në Han të Elezit. Kur 

kësaj i shtojmë edhe ekzistencën e një qeverie lokale të vogël dende në 

zhvillim dhe zbatimin e dobët të ligjeve në realitet, sfidat në të ardhmen 

mundë të jenë të mëdha. Por korniza rregulluese e këtij plani është shumë 

praktike, e kuptueshme dhe kur i shtojmë edhe fleksibilitetin do të 

mundësonte implementim më të lehtë. 

• E shfrytëzimit të hapësirave të ish ushtrisë – Shfrytëzimi i këtyre hapësirave 

është i një rëndësie të patjetërsueshme për këtë plan sepse në to janë 
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paraparë të zhvillohen shumë funksione urbane. U përmend më herët se 

Hani i Elezit nuk ka shumë pronë komunale që ti zhvillojë ato për 

shfrytëzime shumë të nevojshme publike. Kështu që këto hapësira ishin një 

alternative e shkëlqyeshme në vend që të propozohej blerja e tokës nga 

komuna. Në të vërtetë këto toka ishin një lehtësim për këtë plan sepse ato 

zënë një pjesë të rëndësishme të zonës urbane dhe planifikimi i ri 

shfrytëzimit të tyre do ti jepte një shpirt të munguar të qytetit në kërkim të 

një balanci të duhur hapësinor. Dhe kjo qon në përfundimin se komuna 

duhet të bëjë çdo gjë brenda kapaciteteve të saja që të merr aprovimin për 

shfrytëzimin e këtyre tokave. Përvojat e qyteteve tjera kosovare mundë të 

përdoren në këtë rast. 

Është e një rëndësie të veçantë që ky dokument dhe korniza rregulluese të 

përkrahet nga: adaptimi i hartave të tatimit në pronë në mënyrë që të ketë kufinjë të njëjtë 

me ata të zonës urbane dhe njësive të saj; të provojë të inicojë taksimin e tokës9 bazuar në 

këtë plan posaçërisht në rastet e tokave të pashfrytëzuara brenda zonës urbane; etj. Krejt 

kjo bëhet në mënyrë që të lehtësohet qasja në toka për zhvillimet e parapara nga ky plan. 

Në vijim do të japin një nga një të gjitha njësitë bazike të shfrytëzimit të tokës 

bashkë me përshkrimin se si mundë të shfrytëzohen ato hapësira si dhe tipologjitë 

ndërtimore të lejuara në to. 

5.5.1 HAPËSIRA PËR BANIM ME DENDËSI TË ULËT 

 

 

Fig 28. Skema karakterisike të këtij shfrytëzimi të tokës. 

                                                             
9
 Ligji për tatimin në pronë lejon komunat që të tatimohen edhe tokat. 
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 Fig 
Fig 29. Shembuj nga zona urbane / Hani i Elezit      

a) Shtëpi individuale 

b) Objektet përcjellëse për nevojat e banorëve siç janë: garazhet, shtëpizat e kopshtit, 

lulishtet, ahure të vogla dhe të ngjashme 

c) Oborre të gjelbra, kopshte, pemishte, livadhe dhe ara të vogla, parkingje private, etj. 

d) Ndërmarrje të vogla bujqësore/shitore për tregti të vogla dhe artizanat (max. 20 m2) 

e) Kopshte për fëmijë 

 

Indeksi i shfrytëzimit të parcelës: 35-40% për parcela 300-600 m2; deri 60% për parcela 160-

300 m2.  

Numri i kateve: 3 apo 2+nk (lartësia maksimale 10.5m’) 

Tipologjia e ndërtimit: shtëpi e veçantë, dyshe apo në rend. 

Gjerësia minimale e fasadës ballore: 6m’ 

Dimensioni maksimal në planimetri: 15m’ 

Dimensioni nga parcela fqinjë: min. 2m’ në fasadën me hapje (ose nga pika më e jashtme e 

ballkonit); min. 0.5 m’ në fasadën me hapje për ajrosje (max. 0.6-0.8m2), blloka xhami apo 

pa hapje fare 

Kulmi: i pjerrët ose i rrafshët 

Konzolat/ballkonet: të lejuara në gjerësi 1.5m’ (përjashtuar rastin kur vija regulative dhe 

ndërtimore janë mbi njëra tjetrën dhe nuk lejohet fare ballkon/konzolë) 

 

5.5.2 HAPËSIRA PËR BANIM ME DENDËSI TË ULËT DHE BIZNES  

 



59 

 

 

Fig 30. Skema karakterisike të këtij shfrytëzimi të tokës. 

 
Fig 31. Shembuj nga interneti   

a) Ndërtesa biznesi apo mikse (biznes+banim) 

b) Objektet përcjellëse për nevojat e banorëve siç janë: garazhet, shtëpiza kopshti, 

punëtoritë e shtëpiakut, etj. 

c)  Funksione tregtare/artizanale/industriale të vogla -ndërmarrje duke përfshirë edhe 

ndërmarrjet bujqësore, të cilat nuk shkaktojnë ndotje të ajrit dhe zhurmë, ose pengesa 

tjera.  

d) Restorante dhe hotele deri 10 shtretër, nëse nuk influencojnë karakterin e zonës. 

Bizneset dhe ndërmarrjet e vendosura në zonat e banimit të përzier duhet të 

korrespondojnë me strukturën e banimit dhe nuk duhet të ndikojnë në kualitetin e jetës, 

mjedisin si dhe karakterin dhe identitetin e zonës banuese. 

e) Shërbime të cilat janë të rëndësishme për nevojat e banorëve si ato arsimore, shërbime 

kulturore e sociale, të administratës publike, posta, banka si dhe shërbime të tjera. 

f) Sipërfaqe të gjelbra, parking për çdo njësi banimi dhe për bizneset, etj 

e) Oborre të gjelbra, kopshte, pemishte, etj. 

 

a) Indeksi i shfrytëzimit të parcelës: deri 100% për biznes për parcela 150-1000 m2 kur 

parkingu është brenda objektit;  

Numri i kateve: maksimum 3 (lartësia 10.5 m’) kate për gjerësi minimale të fasadës 8m’. 

Minimum 2 kate 

b) Indeksi i shfrytëzimit të parcelës: për objekt banimi (1 njësi) dhe biznes, për parcela 150-

1000 m2, minimum 70m2 hapësirë e gjelbër;  

Numri i kateve: maksimum 3 kate (lartësia 10.5m’), për gjerësi minimale të fasadës 8m’. 

Minimum 2 kate 
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c) Indeksi i shfrytëzimit të parcelës: për objekt banimi (deri 5 njësi) dhe biznes, për parcela 

150-1000 m2 e më shumë, minimum 45 m2 hapësirë e gjelbër për njësi;  

Numri i kateve: maksimum 3 kate (lartësia 10.5m’), për gjerësi minimale të fasadës 8m’. 

Minimum 2 kate 

Tipologjia e ndërtimit: objekt i veçantë, dysh apo në rend. 

Gjerësia minimale e fasadës ballore: 5m’ (1 kat), 6.5m’ (2 kate) dhe 8m’ (3 kate),  

Dimensioni nga parcela fqinjë: min. 2m’ në fasadën me hapje (ose nga pika më e jashtme e 

ballkonit) për 3 kate;. 0.5 m’ në fasadën me hapje për ajrosje (max. 0.6-0.8m2), blloka 

xhami; dhe hapësire fare nëse ka marrëveshje mes dy palëve (paralel me rrugën) 

Kulmi: i pjerrët ose i rrafshët 

Konzolat/ballkonet: të lejuara në gjerësi 1.5m’ (përjashtuar rastin kur vija regulative dhe 

ndërtimore janë mbi njëra tjetrën dhe nuk lejohet fare ballkon/konzolë) 

 

5.5.3 HAPËSIRA PËR BANIM ME DENDËSI MESATARE DHE BIZNES 
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Fig 32. Skema karakterisike të këtij shfrytëzimi të tokës 

 
Fig 33. Shembuj nga interneti     

a) Ndërtesa biznesi apo mikse (biznes+banim) 

b) Objektet përcjellëse për nevojat e banorëve siç janë: garazhet, shtëpizat e kopshtit, 

punëtoritë e shtëpiakut, etj. 

c)  Funksione tregtare/artizanale/industriale të vogla-ndërmarrje duke përfshirë edhe 

ndërmarrjet bujqësore, të cilat nuk shkaktojnë ndotje të ajrit dhe zhurmë, ose pengesa 

tjera.  

d) Restorante dhe hotele deri 40 shtretër, nëse nuk influencojnë karakterin e zonës. 

Bizneset dhe ndërmarrjet e vendosura në zonat e banimit të përzier duhet të 

korrespondojnë me strukturën e banimit dhe nuk duhet të ndikojnë në kualitetin e jetës, 

mjedisin si dhe karakterin dhe identitetin e zonës banuese. 

e) Shërbime të cilat janë të rëndësishme për nevojat e banorëve si ato arsimore, shërbime 

kulturore e sociale, të administratës publike, posta, banka si dhe shërbime të tjera. 

f) Sipërfaqe të gjelbra, parking për çdo njësi banimi dhe për bizneset, etj 

e) Oborre të gjelbra, kopshte, pemishte, etj. 

 

a) Indeksi i shfrytëzimit të parcelës: deri 100% për biznes për parcela 150-1000 m2 kur 

parkingu është brenda objektit;  

Numri i kateve: maksimum 3 (lartësia 10.5 m’) kate për gjerësi minimale të fasadës 8m’. 

Minimum 2 kate 

b) Indeksi i shfrytëzimit të parcelës: për objekt banimi (1 njësi) dhe biznes, për parcela 150-

1000 m2, minimum 70m2 hapësirë e gjelbër;  

Numri i kateve: maksimum 2+2 kate (lartësia 14m’), për gjerësi minimale të fasadës 10m’. 

Minimum 2 kate. 

c) Indeksi i shfrytëzimit të parcelës: për objekt banimi me apartamente dhe biznes, për 

parcela 150-1000 m2 e më shumë, minimum 30 m2 hapësirë e gjelbër për njësi banimi (deri 

10 njësi); minimum 20 m2 hapësirë e gjelbër për njësi (mbi 10 njësi)  

Numri i kateve: maksimum 2+4(nk) kate (lartësia 20m’), për gjerësi minimale të fasadës 

13m’. Minimum 2 kat 

Tipologjia e ndërtimit: objekt i veçantë, dysh apo në rend. 

Gjerësia minimale e fasadës ballore: 8m’ (3 kate), 10m’ (4 kate), 13m’ (6+nk kate) 

Dimensioni nga parcela fqinjë: min. 2m’ në fasadën me hapje (ose nga pika më e jashtme e 

ballkonit) për 3 kate; min 6m’ në fasadën me hapje (ose nga pika e jashtme e ballkonit) për 

6+nk kate;  min. 0.5 m’ në fasadën me hapje për ajrosje (max. 0.6-0.8m2), blloka xhami apo 
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pa hapje fare (kjo vlen rreth magjistrales dhe bulevardit kryesor. Rreth rrugëve tjera 

dimensioni nga parcelat fqinje merret min 2m’ (deri 3 kate) dhe min 6m’ (6 kate)); dhe 

hapësire fare nëse ka marrëveshje mes dy palëve (paralel me rrugën) 

Kulmi: i pjerrët ose i rrafshët 

Konzolat/ballkonet: të lejuara në gjerësi 1.5m’ (përjashtuar rastin kur vija regulative dhe 

ndërtimore janë mbi njëra tjetrën dhe nuk lejohet fare ballkon/konzolë). 

 

 

5.5.4 HAPËSIRA PËR BANIM ME DENDËSI TË LARTË BIZNES 

 

Fig 34. Skema karakterisike të këtij shfrytëzimi të tokës 

 

 
Fig 35. Shembuj nga interneti    

a) Ndërtesa banimi me apartamente dhe biznes. 

b) Objektet përcjellëse për nevojat e banorëve siç janë: garazhet, punëtoritë e shtëpiakut, 

shtëpizat e kopshtit, etj 

c)  Funksione tregtare-ndërmarrje të cilat nuk shkaktojnë ndotje të ajrit dhe zhurmë, ose 

pengesa tjera.  

d) Restorante, kafene, etj. 

Bizneset dhe ndërmarrjet e vendosura në zonat e banimit të përzier duhet të 

korrespondojnë me strukturën e banimit dhe nuk duhet të ndikojnë në kualitetin e jetës, 

mjedisin si dhe karakterin dhe identitetin e zonës banuese 

e) Shërbime të cilat janë të rëndësishme për nevojat e banorëve si ato arsimore, shërbime 
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kulturore e sociale, të administratës publike, posta, banka si dhe shërbime të tjera. 

f) Sipërfaqe të gjelbra, parking për çdo njësi banimi dhe për bizneset, etj. 

 

Indeksi i shfrytëzimit të parcelës: 35-40% (minimum 30% si sipërfaqe e gjelbër. 

Numri i kateve: maksimum 2+4(+nk) ose 1+5 (+nk) kate (lartësia maksimale 20m’ mbi nvelin  

terrenit); minimum 4 kate. 

Tipologjia e ndërtimit: objekt i veçantë apo dysh 

Gjerësia minimale e fasadës: 8m’ (3 kate), 10m’ (4 kate), 13m’ (6+nk kate) 

Dimensioni maksimal në planimetri: n/a 

Dimensioni nga parcela fqinjë: min. 3.5m’ nga muri i jashtëm (ose nga pika më e jashtme e 

ballkonit nëse ekziston) për 4 kate; min 6m’ nga muri i jashtëm (ose nga pika e jashtme e 

ballkonit nëse ekziston) për 6+nk kate;   

Kulmi: i pjerrët ose i rrafshët 

Konzolat/ballkonet: të lejuara deri në 1.5m’  
 

5.5.5 HAPËSIRA PUBLIKE   

a) Funksionet arsimore si; institucionet parashkollore, shkollat fillore, shkolla e mesme dhe 

shkollat profesionale 

b) Funksionet e shëndetësisë dhe të mbrojtjes sociale– qendra kryesore e mjekësisë 

familjare, qendrat për punë sociale 

c) Funksionet kulturore– qendra kryesore kulturore, qendrat e komunitetit 

d) Funksionet tjera publike– stacioni i autobusëve, stacioni i zjarrfikësve, posta, banka, 

policia etj 

e) Funksionet administrative-ndërtesa e komunës dhe shërbimet lidhur me to, gjykata 

komunale, etj.  

f) Parkingje të nevojshme. 

 

Indeksi i shfrytëzimit të parcelës: 70%  

Numri i kateve: maksimum 4 kate (lartësia 13.5m’) 

Tipologjia e ndërtimit: objekt i veçantë 

Gjerësia minimale e fasadës: 10 m’  

Dimensioni nga parcela fqinjë: min. 5m’ nga muri i jashtëm (ose nga pika më e jashtme e 

ballkonit nëse ekziston)  

Kulmi: i pjerrët ose i rrafshët 

Konzolat/ballkonet: të lejuara deri në 1.5m’  
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5.5.6 PARKU I QYTETIT  

  

Fig 36. Shembuj nga interneti 

a) Sipërfaqe e gjelbër e parkut (gjelbërim i lartë, i mesëm dhe i ulët) 

b) Shtigje për këmbësorë dhe biçikleta (të shtruara apo jo), vende për ulje, kampim, mobileri 

urbane, etj. 

c) Restorante dhe kafene tradicionale 

f) Parkingje të nevojshme 
 

Indeksi i shfrytëzimit të parcelës: 5%  

Numri i kateve: maksimum 1+nk kate (lartësia 4.5m’) 

Tipologjia e ndërtimit: objekt i veçantë 

Gjerësia minimale e fasadës: 5 m’  

Dimensioni nga parcela fqinjë: min. 5m’ nga muri i jashtëm (ose nga pika më e jashtme e 

ballkonit nëse ekziston)  

Kulmi: i pjerrët  

Konzolat/ballkonet: të lejuara deri në 1.5m’  

 

 

5.5.7 HAPËSIRA TË GJELBRA NATYRALE 

  

Fig 37. Shembuj nga interneti 
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a) Sipërfaqe e gjelbër natyrale (gjelbërim i lartë, i mesëm dhe i ulët) 

b) Shtigje për këmbësorë dhe biçikleta (të pa shtruara), vende për kampim, etj. 

 

Indeksi i shfrytëzimit të parcelës për ndërtim: 0%  

 

5.5.8 HAPËSIRA REKREATIVE SPORTIVE 

  
Fig 38. Shembuj nga interneti  

a) Sipërfaqet e dedikuara për sport dhe zonat e gjelbra duke përfshirë, terrenet e sportit, 

objektet e hapura dhe të mbyllura sportive, basenet e hapura, etj. 

b) Shtigje për këmbësorë dhe biçikleta (të shtruara apo jo), vende për ulje,  mobileri urbane, 

etj. 

c) Restorante dhe kafene brenda objekteve sportive 

f) Parkingje të nevojshme 

 

Indeksi i shfrytëzimit të parcelës: 50%  

Numri i kateve: maksimum 3 kate (lartësia 10.5m’ apo më shumë) 

Tipologjia e ndërtimit: objekt i veçantë 

Dimensioni nga parcela fqinjë: min. 7m’ nga muri i jashtëm (ose nga pika më e jashtme e 

ballkonit nëse ekziston)  

Konzolat/ballkonet: të pakufizuara  

 

5.5.9 SHESHI I QYTETIT DHE HAPËSIRA TJERA TË GJELBRA 

a) Këtu përfshihet sheshi i qytetit me sipërfaqet e gjelbra publike, sipërfaqe për grumbullim 

të qytetarëve, fontana, bina për shfaqje. 

b) Sipërfaqe e tjera publike në mes të hapësirave me destinime të ndryshme dhe mbrojtëse 

ndaj ndotjes së ajrit dhe zhurmës. Këtu bëjnë pjesë edhe korridoret e gjelbërimit përgjatë 

rrugëve. 

c) Shtigje për këmbësorë dhe biçikleta (të shtruara apo jo), vende për ulje,  mobileri urbane, 

etj. 
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5.5.10 HAPËSIRA TË TRASHËGIMISË KULTURORE DHE INDUSTRIALE 

a) Këtu përfshihen godinat e renovuara të trashëgimisë industriale dhe  godina e rindërtuar 

e Hanit . 

b) Sipërfaqe e tjera si promovim i turizmit, tregti artizanale dhe suvenire, etj 

c) Sipërfaqe të gjelbra, trotuare, ulëse, mobileri urbane. 

 

Indeksi i shfrytëzimit të parcelës: n/a 

Numri i kateve: maksimum 3 (+nk) kate (lartësia 13.5m’) 

Tipologjia e ndërtimit: objekt i veçantë 

 

5.5.11 HAPËSIRA TRANSPORTI 

   

Fig 38. Shembuj nga interneti  

a) Janë të gjitha sipërfaqet e dedikuara për qarkullim të automjeteve 

b) Janë sipërfaqe publike të dedikuara ekskluzivisht për qarkullim të këmbësorëve dhe 

çiklistëve, vende për ulje,  mobileri urbane, etj. 

c) Janë sipërfaqe të rezervuara për trafikun në qetësi (parkingje publike) 
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Harta 15. Harta e shfrytëzimit të tokës.  
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Harta 16. Harta e infrastrukturës së gjelbër.  
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5.6  Rregullimi i parcelave për ndërtim 

Indeksi i shfrytëzimit të parcelës (ISHP) është sipërfaqja e lejuar e shputës së 

godinës në raport me sipërfaqen e parcelës nga vija rregulluese e brenda saj. Indeksi 

paraqitet në formë të përqindjes maksimale. ISHP është dhënë për secilën njësi bazike të 

shfrytëzimit të tokës 

Numri i kateve gjithashtu është dhënë për secilën tipologji ndërtimi. Te godinat 

me dendësi të ulët banimi mundë të ketë maksimum 1 kat bodrum, kurse te tipologjitë  e 

godinave banim+biznes dhe ato publike mundë të shkohet me maksimum 2 kat bodrum. 

Bodrumi pushon të jetë i tillë nëse del mbi nivelin e terrenit mbi 1.2 m’. Numri maksimal i 

kateve për të gjitha tipologjitë është 6 (+nk) kate ose lartësi maksimale 20 m’ nga terreni. 

Kjo lartësi lejohet vetëm në rastet e përshkruara të banimit me dendësi të mesme dhe të 

lartë. Në të gjitha format e shfrytëzimit miks të tokës (banim+biznes) lartësia minimale e 

ndërtimit është 2 kate mbi nivelin e terrenit. Nënkulmi (nk) pushon të jetë i tillë nëse është i 

shfrytëzuar më shumë se ¾ e vëllimit të katit të mëposhtëm. Pika më e lartë e godinës nuk 

guxon të kalojë lartësinë e dhënë në metra. 

Vija rregulluese (VR) paraqet ndarjen e parcelës për interes të përbashkët dhe 

atij privat. Në hartë është e dhënë si distancë nga vija anësore e rrugës. Brenda vijave 

rregulluese në të dy anët e rrugës, përveç transportit motorik dhe jomotorik, janë të 

vendosura edhe infrastruktura urbane (sistemi i ujësjellësit dhe kanalizimit, sistemi elektrik, 

sistemi i telekomunikacionit dhe infrastruktura tjetër), sipërfaqe të gjelbra, vende parkimi 

nëse ato nuk pengojnë trafikun e të gjitha llojeve, etj. Në rastin e HiE, për shkak të 

mungesës së hapësirës dhe ngushtësisë së rrugëve, në shumicën e rasteve ajo përputhet me 

vijën ndërtimore (do të përshkruhet më poshtë), posaçërisht në rastet kur trotuaret 

mungojnë. Vija rregulluese është paraqitur grafikisht dhe tekstualisht në hartën e rrugëve. 

Me këtë plan rregullues është e ndaluar ballkoni/konzola apo streha në hapësirën mes dy 

vijave rregulluese.  

Vija ndërtimore (VN) jepet në distancë nga vija rregulluese. Kjo vijë tregon 

distancën ku mundë të bëhen ndërtimet në krahasim me rrugën, përroin dhe hapësirat 

tjera. Me këtë plan shpesh të dy vijat (VR dhe VN) janë mbi njëra tjetrën.  Çdo ndërtim 

duhet të pozicionohet me fasadë në këtë vijë. Edhe vija ndërtimore është paraqitur 

grafikisht dhe tekstualisht në hartën e rrugëve. Konzola/ballkoni mundë të dalë maksimum 

1.5 m’ jashtë VN në katin 1 apo më lart, me përjashtim kur VN dhe VR përputhen me njëra 

tjetrën dhe në atë rast konzola apo streha nuk lejohet fare. Hapësira mes VR dhe VN, kur ajo 

ekziston, shërben për të rregulluar qasjen në objekt përmes shkallëve, rampës; mundë të 

shfrytëzohet për parkim, etj. Ndërtimet duhet të përcjellin vijën ndërtimore gjithmonë 

përveç në rastet kur VN tregon jashtë parcelës private. Në atë rast pa marrë parasysh VN 

vija e jashtme e godinës  shtyhet deri te kufiri i parcelës. Kështu që me këtë plan ndërtimet 

private janë të lejuara vetëm brenda parcelave private, përveç rasteve kur Asambleja 
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Komunale merr vendim për hyrjen në partneritet publiko-privat brenda kufijve të lejuar të 

shfrytëzimit të tokës sipas propozimeve të këtij plani. 

Distanca në mes të objekteve është dhënë fikse për secilën tipologji ndërtimi 

dhe njësi shfrytëzimi të tokës. 

Te banimi me dendësi të ulët parcela minimale është 160 m2, kurse ajo 

maksimale është 600 m2. Parcelat më të vogla që i takojnë kësaj kategorie të shfrytëzimit të 

tokës duhet bashkuar me ato fqinje, ndërsa ato më të mëdha duhen riparceluar bazuar në 

tipologjitë ndërtimore më lart. Në rastet tjera lejohet të ndërtohet edhe në parcela më të 

vogla (kur ka vetëm biznes) apo më të mëdha në rastet e banimit me dendësi mesatare dhe 

të lartë. Parcelat në brendi të blloqeve do të lejohen të ndërtohen pasi të sigurojnë një 

korridor rrugor me gjerësi minimale 4m’ deri në rrugën më të afërt  

Parkimi privat bëhet brenda parcelave dhe patjetër jashtë vijës rregulluese. 

Parkimi mundë të jetë mbitokësor dhe nëntokësor.  

Godinat publike nuk rrethohen fare. Oborret private mundët të rrethohen me 

rrethojë jo transparente (mure betoni, blloka argjile apo gurë) dhe me lartësi maksimum 2.2 

m’ vetëm në mes parcelave fqinje. Në raport me rrugën, rrethoja mundë të jetë jo 

transparente deri në lartësi maksimale 1.2m’ kurse më lart mundë të shkohet vetëm me 

rrethojë metalike me shufra, ndonjë formë tjetër transparente, apo pa rrethojë fare.  

Nga hapësirat e parapara si të lira brenda njësive të shfrytëzimit të tokës, së 

paku 50% e saj duhet të jetë hapësirë e gjelbër. 
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ANEKS 

Përshkrimi i Bulevardit të Qytetit të planifikuar 

Ky korridor që kalon nëpër Qendrën e Qytetit dhe pranë rrugëve kryesore 

urbane, si dhe duke shërbyer si lidhje e funksioneve kryesore urbane të Sheshit të Qytetit, 

Parkut të Qytetit, stacionit hekurudhor, magjistrales, rrugës kryesore të Qytetit, Pazarit të 

Qyetetit, trashëgimisë industriale, Hanit, administratës komunale, QKMF-së, shkollës së 

mesme, sipërfaqeve sportive-rekreative, hapësirave të biznesit, hapësirave publike, etj; në 

të njëjtën kohë paraqet edhe vlerat më të mira të mjedisit urban në Han të Elezit. Bazuar në 

përshkrimin e mposhtëm do të jetë më lehtë për organet autoritative komunale që të 

kuptojnë dhe zbatojnë kornizën rregulluese të zhvilluar nga ky plan. Duhet thënë se 

përshkrimi i këtij korridori/itinerari është përshkrim i të ardhmes së planifikuar dhe do të 

bëhet në kohën e tashme, që do të thotë pasi disa intervenime të planifikuara që “janë 

kryer” në arritjen e strukturës urbane të “formësuar” nga korniza rregulluese. Në mënyrë që 

gjërat e përshkruara të jenë më të qarta, itinerari është ndarë në segmente të treguara në 

skicën e mëposhtme.  

 Harta 17. Bulevardi i Qytetit  

Hapësira urbane fillon të zhvillohet nga Sheshi i Qytetit dhe udhëkryqi kryesor. 

Në të vërtetë kjo hapësirë e hapur, duke qenë e organizuar më parë si hyrje në kompleksin e 

fabrikës së çimentos dhe administratës së saj (sot administrata komunale), përfaqëson nyjën 

kryesore dhe pikën fokale të qytetit. Me fjalë të tjera është vet Qendra e Qytetit. Në këtë 

hapësirë të hapur është organizuar Sheshi i Qytetit i zgjeruar me demolimin e postës, 

ndërtesës së banimit (ndërtesa e të vetmuarve) dhe lokaleve të përkohshme ngjitur xhamisë 

së re (treguar në skicë). Sheshi ka shtigje për këmbësorë, trotuare, sipërfaqe të gjelbra, 
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vende për grumbullim të njerëzve, sipërfaqe për rekreacion pasiv, fontanën, etj. Gjelbërimi 

është më dominant karshi të tjerave. Në të vërtetë kjo hapësirë e hapur fillon nga vet 

Bulevardi dhe është e organizuar në mes të xhamisë së re dhe rreth godinës komunale. 

Shkon gjithashtu në jug deri te godinat e trashëgimisë industriale (godinat me apartamente 

së voni të rivitalizuara dhe të regjeneruara) dhe godinës së re të shtëpisë se kulturës. Edhe 

pse Sheshi ndahet në dysh nga rruga kryesore e qytetit që kalon në aksin veri-jug, në raste 

të veçanta të tubimeve sipërfaqja mundë të shërbejë si një e vetme duke e ndaluar 

përkohësisht rrugën kryesore dhe duke përdorur si alternativë dy rrugët anësore ngjitur. 

 
Fig 39. Dukje nga një pjesë e rregulluar e sheshit në HiE                                           Fig 40. Shembull nga interneti 

 Nga Sheshi i Qytetit Bulevardi vazhdon deri te magjistralja dhe më tej në lindje 

deri te Parku i Qytetit. Segmenti i 1-ë i këtij korridori është në të vërtetë më i gjëri në tërë 

Hanin e Elezit, me profil për makina me gjerësi 6.7 m’ dhe trotuare në të dy anët me nga 4 

m’. Është rregulluar gjithashtu edhe një shirit gjelbërimi në anën veriore. Ky shirit mundi të 

rregullohej pas demolimit të lokaleve të vogla të përkohshme që ishin aty më parë. 

Segmenti i 2-të i këtij korridori është riorganizuar duke ngushtuar profilin e rrugës për 

automjete për të përfituar hapësirë të nevojshme për trotuare. Gjerësia e profilit për 

makina është ngushtuar nga 5.5 m’ në 4.0 m’ duke lënë vend për një trotuar në anën veriore 

me gjerësi 2 m’ dhe në anën jugore me gjerësi 1 m’. Përgjatë tërë gjatësisë Bulevardi ka 

ndërtime mikse (banim+biznes dhe publik) të organizuara në të dy anët. Pati një promovim 

të strukturave kontinuale të ndërtimit në të dy anët së bashku me fasadimin e godinave.  

Në anën e kundërt segmenti i 3-të i Bulevardit nga Sheshi i Qytetit deri te 

stacioni hekurudhor është pak a shumë i organizuar njëjtë me segmentet e mëparshme, me 

përjashtim të gjerësisë e cila ndryshon dhe është dhënë te pjesa e infrastrukturës rrugore. 
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Fig 41. Dukje nga Bulevardi i rregulluar i HiE                                                            Fig 42. Shembull nga interneti 

Organizim të njëjtë hapësinor por më të ngushta janë edhe: 

• Zgjatimi i Bulevardit nga Sheshi në veri drejt shkollës së mesme dhe 

• Zgjatimi i Bulevardit nga segmenti i 3-të deri te Pazari i Qytetit. 

Magjistralja si një ndërprerës serioz i këtij Bulevardi është gjithashtu e gjerë. Ka 

trotuare në të dy anët me gjerësi 2 – 2.5 m’. Ndërtimet janë të lejuara vetëm në largësi 

minimale prej 10 m’ nga skaji anësor i vet magjistrales. Rëndësia e kësaj rrugë ka rënë në 

masë të madhe pas ndërtimit të autostradës. Pa marrë parasysh këtë janë marrë masa për 

ndalimin e shpejtësisë së trafikut të rëndë me ndërtimin e shiritave të gjelbra (më së shumti 

me drunjtë e lartë) që u krijuan në të dy anët e rrugës, saktësisht në skaj të trotuareve. Me 

anë të këtij shiriti vegjetativ është dhënë ndjenja e ngushtësisë së rrugës edhe pse 
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dimensionet e saj nuk janë prekur fare. Kjo ndjenjë rezultoi në ulje të shpejtësisë së trafikut 

të makinave dhe shtimin e sigurisë për qarkulluesit aty afër. 

Edhe pse ka profil për makina përgjatë tërë Bulevardit, qarkullimit të 

këmbësorëve i është dhënë prioritet më i lartë. Shtigjet për këmbësorë dhe trotuaret janë 

në përgjithësi mjaft të gjëra në tërë Bulevardin dhe të organizuara në të dy anët. Ky 

qarkullim i përshtatshëm për mjedisin vazhdon i pandërprerë, posaçërisht drejt funksioneve 

të rëndësishme urbane. Është me rëndësi të theksohet fakti kur ndodh e kundërta, pra rruga 

për makina është e ndërprerë fizikisht nga trotuari në hyrjen e Parkut të Qytetit dhe 

stacionit hekurudhor. Të gjithë këta trotuare janë maksimum të gjerë 4 m’ dhe minimum 2 

m’, me përjashtim të trotuarit jugor të segmentit të 2-të i cili është vetëm 1 m’ i gjerë. 

Shtigjet për biciklistë janë krijuar për herë të parë në Han të Elezit përgjatë tërë Bulevardit 

të Qytetit nga stacioni hekurudhor deri te magjistralja si dhe përgjatë magjistrales. 

   
Fig 43. Shembuj nga interneti 

Gjelbërimi është prezent me të madhe. Ai ishte rregulluar në mënyrë të duhur 

për herë të parë me rastin e rregullimit të Sheshit të Qytetit. Në këtë shesh me hapësira për 

përdorim të llojllojshëm ka gjelbërim të ulët dhe të lartë të harmonizuar me sipërfaqe të 

shtruara dhe të pashtruara për këmbësorë dhe ato rekreative. Infrastruktura e gjelbër 

shumë diverse vazhdon edhe nëpër trotuare me gjerësi 2m’ e më shumë duke krijuar lidhjet 

e gjelbra me funksionet e Parkut të Qytetit, sipërfaqet sportive dhe më tej me sipërfaqet 

natyrore të gjelbra në kodrat përreth. 
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Fig 44. Hapësira e rregulluar përgjatë rrugës kryesore në Gjilan                            Fig 45. Shembuj nga interneti 

Ndërtimet përgjatë tërë Bulevardit dhe zgjatimeve të tij janë kontinuale dhe 

bazuar në zhvillim blloku. Vija ndërtimore ishte zbatuar strikt nga organet komunale. Ato 

kanë shfrytëzim të përzier ku kati i 1-ë, dhe nganjëherë edhe kati i 2-të, kanë biznese apo 
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përmbajtje publike, kurse katet tjera janë banim (të veçanta apo me apartamente). Tregtia 

dhe shfrytëzimi publik në përdhesa ka bërë që bulevardi të duket “më i gjallë” me njerëz 

duke u shoqëruar. Pasi që qyteti i Hanit të Elezi konsiderohet qytet i ri, shumica e 

ndërtimeve janë bërë me materiale ndërtimi bashkëkohore. Fasadat e godinave janë më së 

shumti me panele xhami në përdhesa dhe suvatim në katet tjera. Dominojnë dritaret nga 

plastika. 

 

  

Fig 46. Shembuj nga interneti  

Shumica e godinave të vjetra me apartamente janë demoluar dhe në vend të 

tyre janë ngritur të rejat. Vetëm dy prej tyre kanë mbetur ngjitur industrisë sepse ishin 

kategorizuar si trashëgimi industriale. Por edhe ato kaluan nëpër një proces rinovues dhe 

regjenerues dhe tani përmbajnë apartamente me standarde jetese optimale. Hani i vjetër 

është rindërtuar gjithashtu afër stacionit hekurudhor, përafërsisht në vendin e njëjtë ku ka 

qenë më parë. Procesi i dizajnimit dhe implementimit të atij projekti kaloi nëpër një fazë 

tenderimi ndërkombëtar. Të gjitha këto ndërtime të reja tani janë të vlerësuara pozitivisht 

për rolin e tyre që e luajnë si trashëgimi industriale/kulturore si dhe pejzash i bukur urban 

duke  vënë në pah bazat e ngritjes së një qyteti të tillë si Hani i Elezit. 

Shtrimi i rrugëve është kryesisht me asfalt përderisa trotuaret, shtigjet për 

këmbësorë, shtigjet për biciklistë dhe disa rrugë janë me kubëza betoni. Por janë disa pika 

me rëndësi ku shtigjet për këmbësorë janë të llojllojshëm me përdorim të gurëve natyral 

dhe materiale tjera. 
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Fig 47. Shtrim i rrugëve në HiE.  

 

   

Fig 48. Shembuj nga interneti  

   Mobileria urbane nuk është shumë e llojllojshme. Ulëset janë në të shumtën 

të bëra nga giza e derdhur dhe druri. Por ka edhe raste kur ato janë bërë nga betoni dhe 

druri. Shportat e mbeturinave janë të bëra nga metali i fortë. Ndriçimi është i montuar në 

shtyllat e betonit të sistemit elektrik. Ka edhe shtylla të vogla të posaçme ndriçuese në 

Sheshin e Qytetit.  

              

Fig 49. Ulësja në Sheshin e Qytetit                                                                          Fig 50. Shembull nga interneti 
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Përshkrimi i funksioneve urbane dhe rrugëve ngjitur 

Parku i Qytetit ka një sipërfaqe të përafërt prej 5 ha. Më parë ka qenë e 

përdorur për nevoja të ushtrisë, kështu që hapësira është e ruajtur si natyrale me gjelbërim 

të llojllojshëm. Është një përrua (përroi i Dimcës) që e bën hapësirën më të çmueshme për 

shfrytëzim si park. Në mënyrë që të shndërrohej si i tillë u bënë disa intervenime të vogla në 

hapjen e disa shtigjeve për këmbësorë dhe biciklistë. Në disa raste ato u shtruan, por 

shumica e tyre u bënë me zhavorr ose gurë lumi të vegjël. Disa ura të vogla u desh të 

ndërtohen mbi lum në mënyrë që të sigurohet qasja më e mirë drejt disa pikave të 

rëndësishme të hapësirës. Vende të qeta u krijuan për të moshuarit dhe nënat me fëmijë. 

Sporte dinamike me fusha sportive të hapura dhe shtigje ecjeje ishin shumë të 

domosdoshme që të krijoheshin. U montuan një shumicë ulësesh dhe të shportave të 

mbeturinave. Edhe ndriçimi në hyrje dhe qasjet kryesore u instalua. Afër hyrjes tani është 

një godinë e re dhe interesante e organizuar si kafene e cila nuk ndikon negativisht në 

mjedisin natyror përreth. Por të hyrat nga ky biznes shfrytëzohen për mirëmbajtjen e të 

gjithë parkut. Ky biznes privat që operon në tokë publike është pjesë e partneritetit publiko-

privat të fundit në të cilin komuna hyri pas një procesi serioz tenderimi. 

  

Fig 51. Parku Gërmia në Prishtinë 
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Fig 52. Shembuj nga interneti  

Pazari i Qytetit është gjithashtu ngjitur Bulevardi, saktësisht te segmenti i 3-të i 

tij. Është një hapësirë e vogël, por e mjaftueshme për Hanin e Elezit. Një godinë e 

përhershme u ndërtua për prezantimin/shitjen e prodhimeve sensitive ushqimore, kryesisht 

të prodhimeve të qumështit. Disa artizanate gjithashtu u vendosën në këtë hapësirë si 

këpucëtari, rrobaqepësi, zdrukthëtari, farkëtari, etj. Kjo godinë dhe struktura në përgjithësi 

ka një dizajn të përzier të pazareve (çarshisë) së vjetër të Pejës, Gjakovës, Shkupit, 

Kaçanikut; dhe gjithashtu edhe përdorim të materialeve bashkëkohore ndërtimore. Pjesa 

tjetër e hapësirës për shitjen e prodhimeve të ndryshme vetëm është mbuluar dhe nuk 

është e organizuar si e brendshme. 

   

Fig 53. Pazari në Shkup       Fig 54. Shembull nga interneti 

Sipërfaqet sportive-rekreative janë ngjitur Pazarit. Është ndërtuar fusha e 

jashtme e futbollit të vogël, basketbollit, tenisit dhe volejbollit. Ka edhe hapësira të gjelbra 

përreth me drunjë, shkurre dhe bar. Vende për ecje, ulje dhe çiklizëm ka gjithashtu. Është 

një hapësirë e lënë qëllimisht bosh (për momentin e gjelbëruar) për ndërtimin e hallës së 

sportit, por ndërtimi i saj nuk është bërë ende për mungesë fondesh.  

  

Fig 55. Shembuj nga interneti 

Procesi i zgjerimit të rrugëve të ngushta është duke shkuar shumë ngadalë. Por 

të gjitha ato janë të shtruara me kubëza betoni. Edhe pse nuk kanë profil të ndarë për 

këmbësorë, kubëza me ngjyrë janë vënë nëpër rrugë për të treguar shtegun e këmbësorëve. 

Drunjë dhe shkurre janë mbjellur në vendet e mundshme. Muret rrethuese janë ulur në 
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lartësi maksimale 1.2 m’ dhe mbi to ka rrethojë të gjelbër natyrore ose gjysmë transparente 

metalike.  

  

Fig 56. Shembuj nga zona urbane e HiE 

  

Fig 57. Planimetri rruge ku shtegu për këmbësorë është i shënjuar                   Fig 58. Shembull nga interneti     

 

  

 


