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1. HYRJA 

 

 

 

“Planifikimi hapësinor i referohet metodave të cilat përdoren nga sektori publik për të ndikuar në 

shpërndarjen e aktiviteteve në hapësirë. Ai ndërmerret me qëllim të organizimit territorial dhe 

shfrytëzimit më racional të tokës dhe lidhjeve në mes funksioneve të ndryshme, si dhe të balancoj 

kërkesat për zhvillim me nevojën për mbrojtje të mjedisit dhe të arrijë synimet e zhvillimit social dhe 

ekonomik.  

Planifikimi hapësinor shfrytëzon masat për të koordinuar ndikimet hapësinore të politikave tjera 

sektoriale, për të arritur shpërndarje  të balancuar të zhvillimit ekonomik ndërmjet rajoneve, të cilat 

në të kundërtën do të krijoheshin nga forcat e tregut dhe do të rregullonin ndryshimin e shfrytëzimit 

dhe pronësisë së tokës.” 

Komunitetet Evropiane, 1997: Përmbledhje e sistemeve dhe politikave të BE 

  

Plani Zhvillimor Komunal duhet të sigurojë një kornizë të zhvillimit afatgjatë të Komunës, duke 

përcaktuar qëllimet afatgjate të zhvillimit dhe duke identifikuar prioritetet strategjike me të cilat duhet 

të sigurojnë: 

 Një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, me më shumë vende të reja të punës 

 Një zhvillim të përparuar social dhe mundësi të barabarta të qasjes për të gjithë 

 Mbrojtje dhe zhvillim të qëndrueshëm të mjedisit – resurseve natyrore dhe kulturore 

 Një infrastrukturë të integruar dhe shërbime efikase për qytetarët 

Plani zhvillimor komunal merr rolin e udhëzuesit për alokimin e resurseve financiare dhe njerëzore të 

komunës. Për shkak të karakterit strategjik dhe multisektoral, ai është i orientuar kah veprimi dhe 

tenton t’i minimizojë konfliktet në mes të sektorëve të ndryshëm të jetës në Komunë, dhe të 

maksimizojë sinergjitë. 

Procesi i hartimit të Planit Zhvillimor Komunal, mbështetet në akte ekzistuese ligjore të Kosovës dhe 

dokumente të ndryshme në formë të politikave dhe strategjive të nivelit qendror dhe lokal. 

Korniza e propozuar e zhvillimit hapësinor të komunës së Istogut bazohet në rezultatet e hulumtimeve 

të bëra në fazën e parë të procesit -Profilin dhe Analizën e zhvillimit hapësinor të Istogut si dhe në 

dokumentet udhëzuese të zhvillimit hapësinor të nivelit qendror – Plani Hapësinor i Kosovës dhe 

Udhëzimet Politike për hartimin e planeve Komunale, të hartuara nga Instituti i Planifikimit Hapësinor 

të Kosovës në MMPH. 
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1.3. Kornizat strategjike 

1.3.1. Strategjitë sektoriale afarshkurtëra, afatmesme dhe afatgjata në nivel lokal 

dhe qëndror 

Strategjia e zhvillimit ekonomik lokal e Istogut parashihet si një kthesë kryesore dhe përqëndrim në 

zbatimin e zhvillimit strategjik te komunës. Qeverisja komunale së bashku më akterët kyç propozohen 

të përçëndrohen në realizimin e synimeve dhe objektivave të kësaj strategjie si dhe të Planit Zhvillimor 

të komunës. Në periudhën e kaluar janë realizuar disa projekte të rëndëishme në përmirësimin dhe 

modernizimin e infrastrukturës rrugore, zgjerimin dhe mirëmbajtjen e hapësirave të gjelbëta dhe 

parqeve, infrastruktura rurale, mbështetja e bujqëve dhe për të zgjeruar aktivitetet e tyre. 

Përfundimi I planeve rregulluese dhe zbatimi I tyre me investime në infrastrukturë publike- rrugë, 

trotuare, banim, iniciativa private dhe PPP parashihet të zgjerohet dhe të konsiderohet si mundësi 

alternative e financimit të projekteve të mëdha kapitale.  

Vizioni për Istogun e gjelbëruar dhe të pastër që ka stategjia, kërkon udhëheqjen e një marketingu më 

proaktiv që të sjellë më shumë investime private dhe publike në zhvillimin e biznesve, arsimit, 

shëndetësisë, turizmit, bujqësisë dhe teknologjisë infromatike. Po ashtu të zhvillojë kapacitet e tij për 

turizëm kuturor, malor dhe sportiv. Të sigurojë më shumë ngjarje, si tubime me rëndësi politike, 

ngjarje kulturore, sportive dhe të tjera të karakterit rajonal dhe ndërkufitar, sidomos me Malin e Zi. 

Kjo parasheh krijimin e një strategjie të marketingut dhe promovimit të mundësive për të investuar 

dhe zhvilluar në këto fusha.  

Stategjia e zhvillimit ekonomik local 2017-2021, bazuar në analizën e gjendjes ekzistuese ka 

identifikaur disa objektiva: 

 Krijimi I një mjedisi më të favorshëm për zhvillimin e bizneseve dhe tërheqëse për investitorë. 

 Bujqësi të zhvilluar me prodhmtari intenzive 

 Avancimi I infrastrukturës turistike, të mjedisit dhe resurseve 

 Shërbime publike dhe infrastukturë cilësore 

 Sigurimi I kapaciteteve funksionale infrastrukturore fizike dhe promovimi I aktiviteteve rinore, 

kuturore dhe arsimore 

 Sigurimi I shërbimeve cilësore shëndetësore dhe mirëqenjes sociale 

Projektet për arritjen e këtyre synimeve që përfshinë 291 sosh, duke përfshirë strategjitë e 

implementimit përmes koncesionit ose partnerietetit publiko-privat, përfshinë vlerën prej 54,717,776 

euro (e cila përfshihet brenda kostos së përgjithshme të strategjisë).1 

1.3.2. Strategjitë prej planeve të mëparshme komunale 

Në planin e mëhershëm zhvillimor komunal, janë këto strategjit të ndara sipas fushave tematike: 

zhvillimit  ekonomik, trafikut dhe transportit, popullsisë, banimit dhe venbanimeve, mjedisit dhe 

zonavë të veçanta.  

Strategjitë e fushës së zhvillimit ekonomik kanë përfshirë; agrikulturën, turizmin dhe ndërmarrjet e 

vogla dhe të mesme. 

                                                           
1 Strategjia e zhvillimit ekonomik lokal për komunën e istogut 2017-2021.Komuna e Istogut (dhjetor 2016), fq 
41 
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Lidhur me agrikulturën janë këto strategji të cilat përpos që kanë implikimet kohore përfshijnë edhe 

vlerësimin për cdo strategji: 

 Fuqizimi I drejtorisë së bujqësisë dhe shoqatës së fermerëve 

 Përkrahja e sinergjive me forma tjera të aktiviteteve afariste 

 Ngritja e njohurive për teknologjitë dhe marketingun e prodhimtarisë 

 Ngritja efikasitetit të fermave 

 Mbrojtja e tokës bujqësore 

Turizmi parasheh: 

 Krijimin e bordit vendor të turizimit me qëllim të koordinimit të zhvillimit të turizmit 

 Promovimin e një lidhjeje efikase në mes të qytetit dhe bjeshkës dhe krijimi I një qendre për 

vizitorët  

 Krijimi I infrastrukturës turistike 

 Promovimin e Istogut si qytet I peshkut 

 Mbrojtja e natyrës dhe mjedisit, përparimi I shërbimeve të turizmit shëndetësor 

 Promovimi I speleoturizmit 

 Promovimi I gjuetisë si aktivtet plotësues I ofertës turistike 

 Zhvillimi I bashkëpunimit ndërkufitar 

Tek ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, strategjia kryesore parasheh përkrahjen e zhvillimit të NVM-

ve në bujqësi dhe turizëm përmes agjensisë për zhvillim rajonal. 

Strategjitë e sistemit të trafikut dhe transportit: 

 Zhvillimi I një sistemi transportues të sigurt, të besueshëm, të arritshëm dhe efikas, I cili ruan 

resurset historike, peizazhore, bujqësore dhe natyrore si dhe përmbush nevojat e banorëve 

për transport 

 Bashkëpunimi me MTPT për përmirësimin e rrjetit të transportit 

 Përmirësimi I qasjes së të gjitha vendbanimeve në shërbimet e transportit publik 

 Zhvillimi dhe inkurajimi I përdorimit të mënyrave alternative të transportit 

Strategjitë lidhur me popullsinë, banimin dhe vendbanimet: 

 Kufizimi I rritjes së vendbanimeve në zonat përkatëse 

 Sigurimi që Istogu dhe vendbanimet të janë atraktive për të jetuar dhe punuar 

 Sigurimi që zhvillimi I ardhshëm I komunës së Istogut do të jetë I orientuar përmes planeve 

zhvillimore 

 Garantimi që vendbanimet joformale janë të përfshira në planin zhvillimor komunal dhe urbn 

të Istogut 

Infrastruktura sociale përfshinë këto strategji: 

 Ofrimin e përmbajtjeve arsimore në vendbanime, në përputhshmëri me funksionin e tyre dhe 

hierarkinë 

 Ofrimi I përmbajteve shëndetësore në vendbanime në përputhshmëri me funksionin dhe 

hierarkinë 

 Sigurimi I qendrave të komunitetit në kuadër të qendrave lokale 

 Ofrimi I përmbajteve kulturore në vendbanime në përputhshmëri me funksionin dhe 

hierarkinë 
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 Ofrimi I përmbajteve sportive dhe recreative në vendbanime në përputhshmëri me funksionin 

dhe hierarkinë 

Strategjitë lidhur me infrastrukturën teknike: 

 Furnizimi me ujë- përfundimi I sistemit të furnizimit me ujë në tërë komunën e Istogut 

 Furnizimi me ujë- krijimi I një sistemi unazor të furnizimit me ujë për të siguruar furnizimin 

nga dy drejtime 

 Sistemi I kanalizimit- ndërtimi I sistemit të kanalizimit të ujërave të zeza në tërë komunën e 

Istogut 

 Ndërtimi I rrjetit të kanalizimit të ujërave atmosferike 

 Furnizimi me rrymë dhe rrjeti I telekomunikimit- bashkëpunimi me KEDS me qëllim që 

gradualisht të kalohet nga rrejti 10 (20) KV në atë 20 KV 

Strategjitë mjedisore dhe peizazhore: 

 Mbrojtja e shumëllojshmërisë peizazhore 

 Zvogëlimi I ndikimeve të dëmshme të veprimeve nga njeriu në mjedis 

 Përmirësimi I cilësisë së hapësirave të gjelbra 

 Trajtimi I mbeturinave 

 Zonat e rrezikshme- zvogëlimi I ndikimeve të dëmshme për rreziqet në kuadër të komunës 

Strategjitë lidhur me zonat e veçanta të mbrojtura: 

 Komuna së bashku me ministritë përkatëse duhet të përcaktojë përgjegjsësitë lidhur me zonat 

e veçanta 

 Komuna së bashku me ministritë përkatëse duhet të përcaktojë ndikimet e planit hapësinor 

të parkut të kombëtar, një pjese të të cilit I takon komunës së Istogut.2 

1.3.3. Stategjitë rajonale dhe strategjitë e komunave fqinje 

Strategjia për zhvillim rajonal për rajonin ekonomik -zona perëndim, në strategjinë e vet lidhur me 

qëndrueshmërinë ekonomike parashah 4 prioritete zhvillimore: 

Prioriteti 1- Krijimi I kushteve për rritje të qëndrueshme ekonomike, arsyeton se ekonomitë e 

pazhvilluara ose të dëmtuara mund të zhvillohen vetëm nëse ekzistojnë kushtet themelore për rritje 

ekonomike. Rolin e sektorin publik, si në nivel lokal ashtu edhe qëndror, e sheh si realizues për joshjen 

e investimeve shtesë për të gjeneruar mirëqenjë dhe për të krijuar mundësi punësimi. 

Janë paraparë disa masa përkatëse për këtë prioritet: 

 Përmirësimi I qëndrueshëm I mjedisit të ndërtuar dhe natyror 

 Ngritja dhe përmirësimi I ofrimit të shërbimeve të qëndrueshme publike, përfshirë edhe 

menaxhimin e mbeturinave. 

 Hulumtimet, analizat dhe studimet në drejtim të zgjidhjeve të ardhshme 

Prioriteti 2- Stimulimi I bazës inovative dhe konkuruese të biznesit lidhet me përparësinë në aspektin 

e pozitës gjeografike ku kjo zonë ekonomike paraqitet si një portë me vendet fqinje me të cilat ka një 

traditë të gjatë të tregtisë dhe gjithashtu në cilësinë e mjedisit natyror në aspektin e prodhimtarisë 

bujqësore si dhe në tërheqjen e vizitorëve. 

                                                           
2 Plani Zhvillimor Komunal 2007-2017. URBAN PLUS 2008, fq 89-95 



D R A F T # REV 03  PLANI ZHVILLIMOR KOMUNAL 2017-2027 

22 
 

Masat përkatëse për këtë prioritet janë: 

 Përkrahja për ngritjen e konkurrencës dhe qëndrueshmërisë së sektorëve kyç në rajonin 

perëndimor të Kosovës. 

 Tërheqjen e investimeve të qëndrueshme të brendshme e bazuar në përmirësimin e imazhit, 

fuqinë punëtore cilësore dhe kërkesën e tregut 

 Hulumtimet dhe studimet për identifkimin e mundësive për investime dhe sigurimin e një 

baze të qëndrueshme të biznesit. 

Priorieti 3- Zhvillimi I kapitalit njërëzor. Ndonëse nuk ka informata të mjaftueshme rreth popullatës në 

moshë për punësim është pak vështirë të kuantifikohen nivelet e punësimit dhe të ardhurave që do 

të ndikonin në ristrukturimin e gjendjes së tregut të punës në të ardhmen. Masat përkatëse të 

parapara për këtë prioritet shqyrtojnë anën e ofertës dhe kërkesës së tregut lokal të punës si dhe 

hulumtimin lidhur me grumbullimin e informatave. Do të thotë është: 

 Përkrahja për aktivitete që adresojnë çështjet e papunësisë së fuqisë punëtore, veçanërisht të 

papunët me periudhë të gjatë 

 Përkrahja për aktivitetet që përshtatin braktisësit e shkollës dhe të diplomuarit me punën 

potenciale 

 Hulumtimet dhe studimet për të përcaktuar më mirë specifikat e gjendjes së tregut të punës 

në rajonin perëndim të Kosovës. 

Prioriteti 4- Zhvillimi I qëndrueshëm I bazuar në komunitet ka adresuar tre objektiva përmes një 

perspektive nga poshtë-lartë më tepër të fokusuar në nevoja specifike lokale. Janë paraparë këto masa 

përkatëse: 

 Zhvillimi dhe zbatimi I planeve lokale të veprimit për të përkrahur zhvillimin e qëndrueshëm 

të integruar në nevojat e identifikuara 

 Përkrahja për komunitetet lokale që të adresohen nevojat urgjente për të siguruar cilësinë e 

jetesës, shëndetit dhe sigurisë së popullatës përfshirë integrimin dhe riintegrimin e grupeve 

minoritare në dobi të të gjithë qytetarëve.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Strategjia për zhvillim rajonal- rajoni ekonomik perëndim 2010-2013. EURED. fq 19-26 
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2. PROFILI KOMUNAL 

2.1. Të dhënat e përgjithshme 

2.1.1. Historia e zhvillimit 

Të dhënat tregojnë se Istogu si vendbanim në vendin e sotëm, është formuar në shekullin e mesëm. 

Në territorin e komunës së Istogut janë gjetur gjurmë vendbanimesh që datojnë edhe nga parahistoria. 

Gjatë kohës së sundimit të Turqisë, kazaja (komuna) e Istogut i ka takuar Sanxhakut të Pejës e pos tij 

edhe kazatë e Gjakovës, Beranës (Ivangradi) dhe Gucisë. 

Rrethi i Istogut në kuptimin e sotëm administrativ është formuar më 1913, pas pushtimit të Kosovës 

nga ana e ushtrive serbo-malazeze. Kufijtë e sotëm të komunës së Istogut përafërsisht përputhen me 

ata të ish-Rrethit të Istogut me qendër në Istog, pos që komuna e Zllakuçanit tash i takon komunës së 

Klinës, Radavci –komunës së Pejës, ndërsa Runiku - komunës së Skënderajt. Në atë kohë, ky rreth ishte 

i organizuar në gjashtë komuna: Istog, Gjurakovc, Rakosh, Zllakuçan, Vrellë dhe Radavc (këto dy të 

fundit më vonë janë bashkuar në një komunë me qendër në Vrellë). 

Në vitin 1955 (kur rrethi i Istogut iu bashkëngjit atij të Pejës) territori ka qenë i organizuar në 7 komuna, 

kurse pas riorganizimit ato u pakësuan në 2, në komunën e Istogut dhe atë të Gjurakocit. 

Istogu si qendër e rrethit ka funksionuar prej vitit 1912 deri në vitin 1947. Më 1947 qendra u transferua 

në Gjurakoc. Më 1 janar të vitit 1960, u bë edhe një riorganizim i organeve lokale të pushtetit, kështu 

që në tërë territorin e Kosovës u suprimuan të gjitha rrethet. Pas suprimimit, u bashkuan komunat 

Istog e Gjurakoc, me qendër në Istog për të formuar njësinë e administrimit lokal ashtu si funksionon 

edhe sot. 

Me 30 prill 1924, përmes dekretligjit, Istogu shpallet qytezë. Me shtimin e përmbajtjeve 

administrative, arsimore e kulturore, Istogu (dhjetor,1978) shpallet qytet dhe punohet plani urbanistik 

i tij. Gjurakoci gjithashtu është shpallur qytezë por nuk dihet data e shpalljes. 

2.1.2. Gjendja ekzistuese e komunës 

Komuna e Istogut shtrihet në pjesën veriore të rrafshit të Dukagjinit. Komuna, në veri-perëndim 
kufizohet me Malin e Zi dhe Serbinë, në veri-lindje me komunën e Zubin Potokut, në lindje me 
komunën e Skenderajt, në jug me komunën e Klinës dhe në jug-perëndim me komunën e Pejës. 
Qendër komunale është qyteti Istog. Komuna ka 50 vendbanime prej të cilave 1 është qytet-Istogu, 1 

vendbanim është qytezë-Gjurakoci dhe tjera vendbanime janë fshatra: Baja, Bajica, Llukavci i Begut, 

Belica, Bollopoja, Veriqi, Vrella, Orroberda, Dobrusha, Istogu i Poshtëm, Dragolevci, Dreja, Dubrava,  

Zhakova, Zallçi, Zabllaqi, Kaliqani, Kashica, Kovraga, Koshi, Kërnina, Llugat, Lubova, Lubozhda, Dubova 

e Vogël, Mojstiri, Muzhevina, Veriqi i Ri, Osojani, Polana, Prekalla, Prigoda, Rakoshi, Syneja, Serbobrani 

Saradrani, Cërkolezi, Sudenica, Llukavci i Thatë, Suhogërlla, Shushica, Tomoci, Trubuhoci, Tuqepi, Uça, 

Corolluka, Cërrca dhe Shalinovica. 

Organizimi administrativ territorial i Kosovës karakterizohet me ndarje kadastrale, si ndarjet më të 

vogla të nivelit organizativ në nivel komunal, të cilat në kohën kur është bërë ndarja kanë treguar 

vendbanime, ndërsa sot me rritjen e vendbanimeve, një ngastër kadastrale mund të përfshijë edhe dy 

vendbanime. Rrjedhimisht, sot Istogu ka 46 ndarje kadastrale, ndërsa numëron 50 vendbanime. 

Poashtu, një njësi kadastrale në bashkësinë lokale të Osojanit është e ndarë por nuk përfaqëson asnjë 

vendbanim. 
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Harta 1 Organizmi territorial administrativ 

 

2.1.3. Popullsia 

Informatat e fundit statistikore për komunën dhe qytetin janë të vitit 2011. Numri i banorëve, sot në 

komunë, vlerësohet të jetë 39289. Numri i amvisërive 6741, ndërsa mesatarja e anëtarëve në familje 

6 a/familje. Dendësia e banimit në komunë është 86.5 b/km². 

Nga 39289 banorë, 19327 janë femra ndërsa 19962 janë meshkuj, do të thotë raporti gjinor është 49% 

/51%.  
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Harta 2 Lëvizjet e popullsisë 
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Tab. 1 Numri I banorëve 4 

 

 

 

                                                           
4 Atllasi i regjistrimit të popullsisë 2011, ASK 
 

Nr. Vendbanimi Meshkuj Femra Gjithsej

Siperfaqja e njësisë 

katastrale Dendësia banimore

1 Banjë 653 707 1360

2 Banjicë 286 266 552 3,205,663 172

3 Belicë 40 32 72 10,372,877.37 7

4 Bellopojë 88 88 176 4,451,433.23 40

5 Carrallukë 293 288 581 2,948,167.69 197

6 Cerkolez 178 168 346 17,638,619.87 20

7 Cerrcë 602 646 1248 14,725,615.06 85

8 Dobrushë 570 608 1178 12,763,214.39 92

9 Dragolec 204 216 420 4,067,920.99 103

10 Drejë 209 206 415 1,302,270.43 319

11 Dubovë e Vogël 128 130 258 2,476,012.92 104

12 Dubravë 989 394 1383 11,626,576.39 119

13 Gjurakoc 1135 1074 2209 10,746,703.89 206

14 Istog 2560 2555 5115

15 Istog i Poshtëm 295 302 597

16 Kaliqan 421 414 835 22,088,635.15 38

17 Kashicë 256 237 493 2,536,061.85 194

18 Kërninë 261 277 538 6,889,577.94 78

19 Kosh 121 124 245 9,395,020.23 26

20 Kovragë 373 358 731 5,621,987.06 130

21 Lubovë 376 356 732 7,401,010.93 99

22 Lubozhdë 452 441 893 14,956,118.80 60

23 Llugë 289 300 589 2,325,403.72 253

24 Llukac i Begut 649 618 1267 4,782,697.99 265

25 Llukac i Thatë 84 76 160 5,393,220.72 30

26 Mojstir 151 130 281 12,673,204.28 22

27 Muzhevinë 310 316 626 3,444,628.82 182

28 Orobërdë 533 554 1087 8,893,049.10 122

29 Osojan 38 27 65 11,426,883.11 6

30 Polanë 6 9 15 7,954,748.76 2

31 Prekallë 158 185 343 4,072,600.43 84

32 Prigodë 302 269 571 2,561,446.98 223

33 Rakosh 430 442 872 4,955,962.62 176

34 Serbobran 170 151 321

35 Sinajë 104 124 228 41,741,117.33 5

36 Staradran 784 779 1563 5,460,035.56 286

37 Studenicë 757 738 1495 17,260,739.24 87

38 Suhogërllë 456 439 895 7,560,103.91 118

39 Shalinovicë 47 58 105 5,238,850.51 20

40 Shushicë 765 768 1533 24,565,700.13 62

41 Tomoc 372 393 765 3,266,479.84 234

42 Trubuhoc 416 488 904 3,517,273.01 257

43 Tuçep 6 6 12 7,622,628.13 2

44 Uçë 401 385 786 18,699,567.17 42

45 Veriq 239 210 449

46 Veriq i Ri 16 13 29

47 Vrellë 1333 1308 2641 23,773,916.77 111

48 Zabllaq 233 226 459

49 Zallq 249 253 502

50 Zhakovë 174 175 349 10,493,709.45 33

ISTOG 19962 19327 39289

30,345,596.70

6,274,241.41

10,551,595.35

188

76

91
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2.1.4. Kapacitet njerëzore dhe financiare të komunës 

Komuna e Istogut sa I përket kapaciteve njërëzore ka një numër të konsiderueshëm të shërbyesve 
civil të cilët kanë kualifikime të mjaftueshme. Numrin të më të madh të punonjësve e përbëjnë  ata 
qe kanë fakultetin e kryer (~40% nga numri I gjithmbarshëm).  

Sa I përket strukturës gjinore raporti në mes të femrave dhe meshkujve të punësuar ështëë 1:2, 
ndërsa përfshihen të gjitha përkatësitë etnike (shqipëtar, boshnjak, egjiptas dhe serb) 

Tab 1 Pasqyra e shrbyesve civil në administratë sipas gradës 

 

Table 2 Kualifikimi i edukimit formal të shërbyesve civil në administratë 

 

Tab 3 Shërbyesit civili në adminsitratë sipas gjinisë dhe etnisë 

 

6 7 8 9 10 11 12
2 2 2 1 0 2 0
1 5 1 6 5 14 0
0 2 4 5 9 0 0
0 2 1 3 0 0 0
0 1 2 3 0 0 0
1 4 0 4 3 0 0
0 2 1 2 0 0 0
0 3 2 2 0 0 0
0 2 3 1 0 0 12
0 2 2 0 0 3 0
0 1 0 1 3 3 0
0 1 5 0 0 0 0
0 1 0 5 2 0 0

Kadastër dhe Gjeodezi
Inspekcione
Zyra Komunale për Komunitete dhe Kthim

Komunale për arsim
Shëndetsi dhe Mirëqenie Sociale
Planifikim Urban dhe Mjedis
Shërbime Publike, Mbrojtje dhe Shpëtim
Bujqësi, Pylltari dhe Hidroekonomi 
Kulturë, Rini dhe Sport

Ekonomi dhe Zhvillim

Grada
Drejtorite

Zyra e Kryetarit të Komunës
Administratë Komunale
Buxhet dhe Financa

Sh.fillore Sh.mesme Sh.lartë Fakultet Baçelor Master
0 3 1 10 2 0
4 17 3 10 5 2
0 5 0 7 1 1
0 0 0 4 2 1
0 0 0 6 0 1
2 12 3 5 2 0
0 0 0 4 1 1
0 11 0 6 2 0
0 13 0 4 2 0
0 3 0 6 0 0
0 6 1 2 0 0
0 0 0 7 0 0
0 4 0 2 1 0

Drejtorite

Zyra e Kryetarit të Komunës
Administratë Komunale
Buxhet dhe Financa
Ekonomi dhe Zhvillim
Komunale për arsim

Niveli akademik

Kadastër dhe Gjeodezi
Inspekcione
Zyra Komunale për Komunitete dhe Kthim

Shëndetsi dhe Mirëqenie Sociale
Planifikim Urban dhe Mjedis
Shërbime Publike, Mbrojtje dhe Shpëtim
Bujqësi, Pylltari dhe Hidroekonomi 
Kulturë, Rini dhe Sport

F M Shqiptar Egjiptian Boshnjak Sërb
6 10 16 0 0 0

14 27 36 2 3 0
7 7 12 0 2 0
1 6 7 0 0 0
2 5 7 0 0 0

15 9 24 0 0 0
1 5 6 0 0 0
0 19 16 0 3 0
0 19 18 0 1 0
5 4 9 0 0 0
0 9 9 0 0 0
1 5 6 0 0 0
2 5 0 2 3 1

Gjinia Etnia
Drejtorite

Ekonomi dhe Zhvillim
Komunale për arsim
Shëndetsi dhe Mirëqenie Sociale
Planifikim Urban dhe Mjedis
Shërbime Publike, Mbrojtje dhe Shpëtim
Bujqësi, Pylltari dhe Hidroekonomi 
Kulturë, Rini dhe Sport
Kadastër dhe Gjeodezi
Inspekcione
Zyra Komunale për Komunitete dhe Kthim

Administratë Komunale
Buxhet dhe Financa

Zyra e Kryetarit të Komunës
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Burimi kryesor I të hyrave të komunës është granti qeveritar që përben mbi 84% të të hyrave të 

komunës. Pjesa tjetër vjen nga të hyrat vetanake dhe një pjesë e vogël nga donacionet e brendshme. 

Nga ë hyrat vetanake pjesën më të madhe e përbjenë drejtoria për urbanizëm, Kadastër dhe 

Mbrojtje të Mjedisit si dhe nga tatami në pronë. Të dyja këto kategori kanë shënuar një rritje të 

rëndëishme (të hyrat nga lejet e ndërtimit afërtsisht janë dyfishuar).5 

Gjatë tri viteve të fundit sa I përket kapaciteteve financiare vërehet një rritje e buxhetit: 

Table 4 Pasqyra e investimeve kapitale për vitin 2016, 2017, 2018 

 

 

 

2.2. Ekonomia 

2.2.1. Treguesit ekonomik 

Gjatë vitit 2016, buxheti i komunës së Istogut ka pasur vlerën 9,014,632.12 €. Burimi kryesor i të hyrave 
të komunës është granti qeveritar (86.26 %). Pjesa tjetër nga të hyrat vetanake (11.31 %) dhe një pjesë 
e vogël e mjeteve e bartur nga viti paraprak dhe nga donacionet. 
Segmentet ekonomike më të zhvilluara në Komunën e Istogut janë bujqësia (prodhimtaria primare), 

blegtoria (fermat e gjedheve, deleve, dhive, fermat e peshqve, etj), industria, ndërtimtaria, tregtia, 

shërbimet, (hoteleria, turizmi shëndetësor) etj. 

Ekonomia kryesisht bazohet në bujqësi me rreth 60 % të qytetarëve të angazhuar në këtë sektor (rreth 

80% para konfliktit të vitit 1999). Edhe pse ka pasur rënie të aktiviteteve në këtë sektor, dhe pjesërisht 

mungesë të investimeve, prodhimi agrar pati një rritje. 

Në zhvillimin ekonomik komunal, rol dominant ka qyteti i Istogut, sepse shumica e kapaciteteve 

ekonomike janë të koncentruara në këtë qendër. Rol të rëndësishëm kanë edhe Banja me kapacitetet 

e veta turistike, pastaj Gjurakoci dhe Vrella, ndërsa lokalitetet tjera janë të shpërndara në fshatrat 

tjera. Gjithashtu, duhet cekur se shumë kapacitete ekonomike janë të vendosura buzë rrugëve të 

asfaltuar. 

Sipas të dhënave të komunës, në Istog në vitin 2016 ka pasur 2604 biznese të regjistruara. Ky numër 
ka shënuar rritje të konsiderueshme në krahasim me një vit më herët, ku në vitin 2015 kishte 2084 
biznese të regjistruara, ndërsa mesatarja e rritjes së bizneseve në vit është rreth 150.  
 
 

 
Pershkrirni 

Nr i 
Bizneseve 

 
Perqindja 

Tregtia me pakice ne dyqane jo te specializuar, ku mbizoteron ushqimi, pijet  

dhe duhani 
 
301 

 
11.56 

Aktiviteti i taksive 218 8.37 
Ndertimi i objekteve banesore dhe jobanesore 132 5.07 

                                                           
5 Strategjia e zhvillimit ekonomik local pwr komunwn e istogut 2017-2021, fq 15 

Viti

2016

2017

2018

Gjithsej: 28,351,480.00          938,387.30              29,289,867.30      24,865,745.00              

Investimet kapitale 9,357,206.00            412,638.89              9,769,844.89        8,881,000.00                 

Investimet kapitale 10,197,776.00          307,748.41              10,505,524.41      7,130,745.00                 

Buxhet I bartur Totali Shpenzimi I Buxhetit

Investimet kapitale              8,796,498.00 218,000.00              9,014,498.00        8,854,000.00                 

Buxhet I aprovuar
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Rrit ja e gjedheve per qumesht 97 3.73 
Mirembajtja dhe riparimi i automjeteve 89 3.42 
Fermat e perziera 48 1.84 
Tregtia me pakice e veshjeve ne dyqane te specializuara 42 1.61 
Tregtia me shumice e drurit, materialeve te ndertimit dhe pa jisjeve 

hidrosanitare 
 
41 

 
1.57 

 

Kultivimi i dritherave (perveorizit), i bimeve bishtajore dhe i farerave  va jore 
 
38 

 

1.46 
Prodhimi i bukes, simiteve dhe embelsirave te fresketa 36 1.38 
Punimesuvatimi 31 1.19 
Tregtia me pakice e karburantit per automjete ne dyqane te specializuar 27 1.04 
Tregtia me pakice e tekstileve ne dyqane te specializuara 29 1.11 
Tregtia me pakice e artikujve elektronike, ngjyrave dhe xhamit, ne dyqane te 

specializuara 
 
21 

 
0.81 

Tregtia me pakice e mallrave te tjera te reja, ne dyqane te specializuara 26 1.00 
Transporti tjeter rrugor i pasagjereve p.k.t. 40 1.54 
Hotelet dhe akomodimi i ngjashem 94 3.61 
Restorantet dhe aktivitetet sherbyese levizese te ushqimit 87 3.34 
Furnizimi me ushqim me porosi per raste 26 1.00 
Aktivitetet sherbyese te pijeve 42 1.61 
Tjera* 1139 43.74 
Gjithsej 2604 100.00 

  Tab. 2 Numri I bizneseve dhe veprimtaritë e tyre 

*Veprimtarite qe kane me pak se 20 firma ne kategori  jane te grupuara  ne te tjera6. 

 
Bizneset në Komunës e Istogut janë kryesisht individuale (mbi 90%), shoqëri me përgjegjegjësi të 
kufizuar (afër 8%) dhe pjesëmarrje të vogël të ortakërive të përgjithshme (1%). 
 
 

 

Biznese Individuale 
 

2354 90.40 

Ortakeri e pergjithshme 27 1.04 

Shoqeri me Pergjegjesi te Kufizuar 207 7.95 

Shoqeri Aksionare 7 0.27 

Koperativa Bujqesore 6 0.23 

Kompani te hua ja 3 0.12 

Gjithsej 2604 100.00 
  Tab. 3 Struktura e bizneseve sipas pronesise (Dhjetor, 2016) 

GJENDJA EKONOMIKE 

Para luftës së vitit 1999, në Komunën e Istogut kanë operuar 32 ndërmarrje shoqërore, duke përfshirë 

“Kosovatransin” (linja e autobusëve), “Elektrokosova” (furnizimi me energji), “Standardi” 

(ndërtimtari), “Koreniku” (tregti dhe hoteleri), “Radusha” (përpunim i drurit), “Fadex” dhe “Teuta” 

(tekstil). Prej vitit 1999, “Standardi”, “Elektrokosova”, “Trofta”, dhe “Fadexi” kanë rifilluar prodhimin 

dhe tani operojnë me 50% të kapaciteteve të tyre. 

Disa nga ndërmarrjet e suksesëshme të biznesit me të cilat identifikohet sot Istogu 
 
Qendra rehabilituese termale në Banjë- e privatizuar në vitin 2013, është në proces të renovimit dhe 
rizhvillimit të të gjitha përmbajtjeve hotelerike dhe shëndetësore. Duke pasë parasysh planet investive 

                                                           
6 strategjia e zhvillimit lokal per komunën e istogut 2017-2021, dhjetor 2016 
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të pronarit të ri të qendrës, dhe ekzistencën e planeve hapësinore të aprovuara për Banjën, pritet 
rikthimi i namit të dikurshëm të kësaj qendre. 
 
Hurdha e peshqve “Trofta” në Istog- e privatizuar në vitin 2004, përmbajtjet hoteliere dhe shërbyese 
janë renovuar dhe nga AKP konsiderohet si një ndër storiet e suksesit të procesit të privatizimit. Përveq 
kësaj hurdhe kryesore, janë të shpërndara edhe disa hurdha tjera nëpër vendbanime të komunës, të 
cilat shfrytëzojnë resurset e pasura ujore të Istogut. 
 
Fabrika për përpunimin e qumshtit dhe lëngjeve “Vita”, e vendosur në ish-fabrikën e përpunimit të 
drurit Radusha në Syne, e privatizuar në vitin 2010, e renovuar dhe e përshtatur për funksionin e ri. 
Një ndër prodhuesit e rëndësishëm vendor, produktet e të cilit eksportohen edhe jashtë Kosovës. 
  
Fabrika e pijeve  "Sinalco” në Vrellë të Istogut është hapur në vitin 2011, me kapacitet prej 30 mijë 

litrash në orë, ndërsa për fillim, aty kanë gjetur punë 40 punëtorë. Ndërmarrja Getrinke Vrella sh.p.k. 

në Kosovë (Sinaclo Kosova) është kompani e licensuar nga Sinalco international – Gjermani për 

prodhimin e produkteve të saja dhe distribuimin e tyre në Kosovë dhe Shqipëri. 

Agroproduct në Syne, e themeluar nё vitin 2002 si biznes familjar, merret me aktivitetin e 
grumbullimit të bimëve mjeksore aromatike (BMA) si dhe kultivimin e tyre. Duke filluar me kapacitete 
simbolike, ka arritur që në vitin 2015 të ketë 2400 m² siperfaqe të objekteve. Në vitin 2013 ka investuar 
2000 m² sera moderne për kultivimin e fidaneve, ka të siguruara 220 m² siperfaqe të tharëseve dhe 3 
dhoma ftohëse në 200 m³  dhe 33 qendra te grumbullimit te organizuara ne tërë territorin e Kosovës. 
Me planet investive për vitet në vijim, për zgjerim të kapaciteteve të grumbullimit, prodhimit dhe 
deponimit, premton të shndërrohet si kompania më serioze në këtë fushë, jo vetëm në komunë por 
në nivel vendi dhe padyshim paraqet shembull të zhvillimit të biznesit privat. 
Prodhuesi i blloqeve të betonit “Shalaj” në Zallq, një numër I fermave të gjedheve të qumshtit, dhe 
prodhues tjerë të mesëm dhe të vegjël në kuadër të sektorëve të zhvilluar ekonomik të komunës. 
 

Një rol të veçantë në nxitjen e ekonomisë së Komunës së Istogut, ka pasur komuniteti ndërkombëtar, 

i cili ka përkrahur bizneset dhe atë nëpërmjet kreditimit të menjëhershëm të bizneseve pas luftës, 

duke u dhënë mundësi për rifilllimin e bizneseve ekzistuese ose fillimin e ndonjë biznesi të ri. Përkrahja 

e bizneseve nga komuna është udhëhequr nga Zyra për Zhvillim Ekonomik dhe Biznes, e cila 

funksionon në kuadër të komunës. 

 

SHOQATAT E BIZNESIT 

Shoqatat e biznesit në komunën e Istogut zakonisht veprojnë në nivelin komunal dhe përbëhen nga 

Shoqatat e Biznesmenëve, Shoqatat e Bletarëve dhe Shoqatat e Blegtorëve. Këto shoqata merren me 

shumë aktivitete në përkrahjen e anëtarëve të tyre, avokimin dhe lobimin e interesave të tyre në 

komunë etj. 

PUNËSIMI 

Fuqia punëtore në komunën e Istogut llogaritet 40.5%. Shkalla e punësimit është mjaft e ulët, duke 

marrë për bazë numrin e popullsisë aktive për punë. Shkalla e punësimit është 22.5% (është llogaritur 

raporti mes personave të punësuar dhe gjithsej personave të moshës 15-64 vjeç (25 504 persona). 

Shkalla e papunësisë është 44, 3% apo 4579 persona. 

 

 
Ekonomikisht 

aktive 
Të 

punësuar 
Të 

papunësuar, 

Të 
papunësuar, 

nuk kanë 
Të papunësuar, 
presin të fillojnë 

Ekonomikisht 
jo aktiv Total 
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ka punuar 
më pare 

punuar kurrë 
më pare 

punën në të cilën 
janë pranuar 

Istog 10327 5748 1137 3392 50 18153 28480 

Tab. 4 Popullsia e moshës 15 vjeç e mbi sipas statusit të aktivitetit aktual, gjinisë dhe komunës 2011 

Punësimi sipas sektorëve 

Në sektorin e industrisë punojnë 437 persona apo 7.6%, në sektorin e bujqësisë 705 persona apo 

12.3%, në sektorin ndërtimtari, tregti dhe shërbime 2215 persona apo 38.5%, në sektorin e 

administratës publike, arsimit, shëndetësisë, shërbimeve sociale 2333 persona apo 40.6% dhe 1% në 

sektorë tjerë. Nga kjo del se në sektorin public punojnë 2333 persona, ndërsa pjesa tjetër në sektorin 

privat. 

Sa i përket ndarjes sipas burimit kryesor të jetesës, 9915 persona llogaritet se jetesën e sigurojnë nga 

puna (përfshirë këtu edhe punën në pronën e tyre apo biznesin e tyre familjar), 2495 persona nga 

pensionet, 1701 nga ndihmat sociale, 2547 nga remitancat, 20325 nga mbështetja në personat tjerë 

dhe 2010 nga burime tjera. 

2.2.1. Bujqësia 

Komuna e Istogut ka një potencial të madh në sektorin e bujqësisë, pasi ka tokë cilësore, klimë 
të volitshme dhe burime ujore, si dhe kapacitet të mjaftueshëm njerëzor për prodhimtari bujqësore 
(sipas regjistrimit të bujqësisë të vitit 2014 nga ASK, fuqia punëtore në bujqësi llogaritet 13 921 
persona) 
Pjesa fushore, ku është e lokalizuar prodhimtaria kryesore bujqësore është në lartësi mbidetare 400-
650 m, ndërkaq në regjionin e bjeshkëve të Istogut kjo lartësi arrin në disa pjesë edhe në mbi 2000 m. 
Vendbanimi qendror i komunës së Istogut, që me rrethinën e saj shtrihet në sipërfaqe me pjerrësi prej 
5° deri në 10°, me lartësi absolute të territorit të ngushtë prej 500 m, gjendet në zonën 
jugperëndimore. 
 

  

Ekonomit
ë 
bujqësore 
- Gjithsej 

Sipërfaqja e 
shfrytëzuar e 
tokës 
bujqësore (ha) 

Ekonomitë 
familjare 
bujqësore dhe 
bizneset 
individuale 

Sipërfaqja e 
shfrytëzuar e 
tokës bujqësore 
(ha) 

Subjekte
t juridike 

Sipërfaqja e 
shfrytëzuar e 
tokës 
bujqësore (ha) 

Istog 5063 20653.91 5051 19940.37 12 713.54 

Tab. 5 Ekonomitë bujqësore sipas statusit ligjor, ASK 2014 

Sektori i bujqësisë në Komunën e Istogut, konsiderohet si sektori më i rëndësishëm ndër aktivitetet e 

përgjithshme ekonomike. Në periudhën para vitit 1999, agrokultura ka përfshirë 80% të të punësuarve 

në komunë. Periudha e luftës e shkatërroi plotësisht prodhimin, për rehabilitimin e të cilit do të 

nevojiten dekada. Pas konfliktit, donatorë të ndryshëm ndihmuan në organizimin e punëve të 

fermerëve të sektorit privat për të rifillluar me prodhim. Ndihmat nga organizata të ndryshme 

humanitare kanë qenë kryesisht të orientuara në dhënien e disa lopëve, riparimin e makinave për 

bujqësi, shtëpive të vogla për fermerë etj. Mirëpo, kjo nuk mjaftonte për t’i siguruar bujqësisë një 

zhvillim të qëndrueshëm. Përkundër mungesës së investimeve dhe mungesave tjera të këtij sektori, 

prodhimi bujqësor u ngrit gradualisht. Sot, ky sektor merret me prodhimin e drithërave, pemëve, 

perimeve si dhe prodhimeve të mishit. 

Gjithsej sipërfaqja e tokës për shfrytëzim është 23443.52 ha. Siperfaqja e shfrytëzuar e tokës 

bujqësore është 20653.91 ha gjithsej.  Prej tyre 11124.83 ha janë livadhe dhe kullota.  
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Toka e punueshme-arat gjithsej 9091.08 ha, 66 % prej tyre e zënë drithërat-ku më së shumti kultivohet 

gruri, misri, tërshëra, thekra, elbi. Kulturat foragjere 23,6 % (jonxha, misri i gjelbër, tërfili,etj). Pjesën 

tjetër e përbëjnë perimet, bishtajoret, patatet, bimët aromatike,etj. dhe vetëm rreth 1% është 

djerrinë. 

Numri i ekonomive bujqësore në tërë komunën është 5063, prej të cilave shumica dërmuese janë 

ekonomi familjare dhe vetëm 12 subjekte juridike. 

Plantacionet e pemëve përfshijnë 313.59 ha. Më së shumti kultivohen mollë (87 %), ndërsa pjesa tjetër 

kumbullë (9%), dardhë, arrë, ftua, etj 

Vreshtat e rrushit që kanë qenë pjesë e kooperativës bujqësore dhe janë shtrirë kryesisht në fshatrat 
Lubovë, Orroberdë, pas privatizimit janë shkatërruar pothuajse tërësisht. 
 
Sipas regjistrimit të vitit 2014 nga ASK, sot në Istog ka vetëm rreth 3 ha vreshta ku kryesisht kultivohet 
lloji i rrushit për tryezë. 
 

  Vreshtat - Gjithsej Vreshta - rrush për tryezë Vreshta - rrush për verë 

  Siperfaqja (ha) Siperfaqja (ha) Siperfaqja (ha) 

Istog 3.07 2.4 0.67 
Tab. 6 Vreshtat sipas komunave, Kosovë, 2014-ASK 

Komuna e Istogut është e njohur me fermat për kultivimin e peshkut. Prej sipërfaqeve ujore, afër 9 ha 
janë hurdha. Brenda qytetit të Istogut hasim edhe 6 hurdha të tjera, por të kapaciteteve më të vogla. 
Hurdha të tjera të këtyre kapaciteteve i hasim edhe në disa vende të tjera në territorin e komunës së 
Istogut. Pra, prodhimi i peshkut konsiderohet një veprimtari me rëndësi për komunën dhe ka 
perspektivë në zhvillimin e mëtejmë, duke u bazuar në pasurinë e resurseve të ujit. 
 
Sa i përket ujitjes së tokës së kultivuar, në Istog ujiten 4753 ha apo 47.7 % e sipërfaqes së tokës 

bujqësore. 

Sipas KRU Drini i Bardhë - Pejë sipërfaqja e projektuar për ujitje është 11,700 ha, ndërsa sipërfaqje të 

mundshme për ujitje janë 4580 ha.  

 
TË DHËNA TË PËRGJITHSHME 

Në pikëpamje të kushteve orografike, territori i Komunës së Istogut ka kushte të volitshme për 

prodhimin e bimëve, për arsye se deri në 600 m të lartësisë mbidetare gjenden 23240 ha, apo 51.19% 

e sipërfaqes së gjithëmbarshme bujqësore. 

Luginat e lumit të Istogut dhe lumit Shushicë, konsiderohen si sipërfaqe ku mund të organizohet 

prodhimi i bujqësisë dhe prodhimet kopshtare. 

Sipërfaqet bujqësore të lartësisë mbidetare 500-600 m, janë të përshtatshme për prodhime bujqësore 

dhe pemëtari, sidomos në pjesën lindore të komunës në drejtim të Rakoshit. 

Sipërfaqet e lartësisë mbidetare prej 600-700 m, mund të shfrytëzohen pjesërisht, ndërsa sipërfaqet 

mbi 700 m të cilat e mbulojnë afro 40% të territorit të komunës, mund të shfrytëzohen për kullosa 

dhe një pjesë për pyje. 

BONITETI 

Toka e territorit të Komunës së Istogut është mjaft heterogjene, sepse përmban shumë tipe dhe 

nëntipe. Më së tepërmi është i përfaqësuar tipi i tokës së zezë në gurë gëlqeror, i cili përfshin 14815 

ha apo 32.63% të territorit të përgjithshëm, të cilit i takon boniteti i klasës 6-7. Ky tip i tokave përfshin 

kryesisht pjesët kodrinore-malore dhe sipas karakteristikave është kryesisht tokë pyjore dhe kullosa 
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malore. 

Tokat më të mira të bonitetit të klasës së 1-3 janë të pakta, gjithsej afro 4320 ha apo 9.51%. Meqenëse 

këto sipërfaqe janë pjesërisht të okupuara nga ndërtimet, sipërfaqja reale për prodhime bujqësore 

është shumë e vogël. Në këtë grup hyjnë kryesisht tokat aluviale, e që janë afro 2000 ha. 

Në grupin e dytë të tokave të bonitetit 4 dhe 5, të cilat shtrihen në sipërfaqen më të madhe (23540 ha 

apo 51.85%) bëjnë pjesë: toka aluviale-deluviale me afro 428.5 ha, tokat e kuqe me 3021 ha, toka e 

hirtë karbonate në argjilë 286 ha, rrëshinorja e eroduar me 1285.5 ha, pseudogleji me 4906 ha, toka 

minerale moçalike me 2742 ha, rëndëzina dhe rëndëzina e hirtë me 857 ha. 

Tokat e këtyre grupeve, karakterizohen me shfrytëzimin e tyre të kufizuar si toka të punuara, sepse 

janë nën ndikimin e erozionit, janë të tharta, të cekta apo mjaft zhavorre, e disa dhe regjim të dobët 

ujoro-fizik (tokat minerale, moçalike dhe pseudogleje). Pjesa më e madhe e këtyre tokave shfrytëzohet 

si tokë pjellore. 

 

Harta 3 Boniteti i tokës 

Grupin e tretë e përbëjnë tokat të cilat i takojnë klasës së bonitetit 5-7. Këtu bëjnë pjesë: tokat e zeza 

si gur gëlqeror në sipërfaqe më të madhe se 4815 ha, mandej tokat humusore silikate në shkëmbinjtë 

e thartë (rankerët) me 1853ha, tokat e hirta të tharta sekletoide me 6678 ha. 

Një pjesë e vogël e këtyre sipërfaqeve është tokë e punuar, ndërsa pjesa tjetër gjendet nën livadhe 

malore dhe nën pemë, kullosa dhe pyje. Tokat e këtij grupi janë të përshtatshme për t’u punuar, sepse 

janë të cekta, skeletoide dhe të tharta apo gjenden në një lartësi më të madhe mbidetare. 



D R A F T # REV 03  PLANI ZHVILLIMOR KOMUNAL 2017-2027 

34 
 

Me këtë konglomerat tokash dhe në kushte të klimës kontinentale me ndikim mesdhetar, në zonën 

rrafshinore me sukses kultivohen të gjitha llojet e të lashtave: misri, gruri, thekra, elbi, tërshëra; të 

perimeve: domatet, specat, lakrat, qepët, fasulja, shalqiri, patatja si dhe bimët industriale: 

panxharsheqeri, panxhari i vajit, luledielli etj. Gjithashtu, rriten dhe japin rendimente të larta pemët: 

molla, kumbulla, dardha, arra, pjeshka, kajsia, qershia, hardhia e rrushit, ftoi etj. 

Sa i përket bonitetit në zonën urbane, mund të hasen klasat nga 1 deri në 5. Përmes shtrirjes së qytetit 

ndaj terrenit mund të vërehet qartë edhe grupet dominante. Kështu në pjesën e sipërme të qytetit, 

aty ku qyteti kalon nga rrafshi në të pjerrët kemi kullosat e klasit 1 dhe 5, përderisa në pjesën e 

poshtme dominojnë arat e klasave 2 dhe 3. Pemishtet janë karakteristike për qendër të qytetit. Ato 

paraqiten në kuadër të oborreve private të shtëpive. Me rritjen e dendësisë në qendër të qytetit, 

pemishtet gradualisht po zhduken. 

 

Fig. 1 Ekstrakt I shkëputur nga PHK- tokat kualitative bujqësore 

2.2.2. Blegtoria 

Blegtoria është një drejtim tjetër strategjik i zhvillimit ekonomik për komunën e Istogut. Zhvillimi i saj 

është i lidhur me prezencën e sipërfaqeve të mëdha të livadheve dhe kullotave (11124.83 ha). Kullotat 

janë të pasura me bari mjaft të mirë e sidomos me barin e ëmbël. 

Me kullota të njohura veçohen bjeshkët: Mokna, Vojdulli, Gurrat e Bardha, Corrovoda, Bajshet, Lugu i 

Butë, Sejnova, etj. Pasuria e tyre me burime karakteristike, mundëson shfrytëzimin maksimal për 

kullosa verore. 

  Livadhet dhe kullotat (ha) Livadhet (ha) Kullotat (ha) Toka e përbashkët (ha) 

Istog 11124.83 4132.24 1040.93 5951.66 

Tab. 7 Livadhet dhe kullotat sipas komunave, ASK 2014 

Në fondin e përgjithshëm blegtoral të territorit të Kosovës, komuna e Istogut merr pjesë me 6.05 %  

apo 15817 gjedhe, duke qenë kështu komuna e tretë e renditur në Kosovë për nga numri i gjedheve, 

pas Pejës dhe Gjakovës. Pastaj 3.9 % kuaj, 5.5 % dele, 4.0 % dhi dhe 1.8 % derra. 

Sipas Planit Hapësinor të Kosovës, strategjia zhvillimore 10 vjeçare synon krijimin e një fondi të 

qëndrueshëm blegtoral me bazë gjenetike të prodhimtarisë së lartë dhe kushteve intensive të 

mbarështimit të fermave të mëdha komerciale. Krijimi i komplekseve të mëdha, ndërtimi i objekteve 

dhe infrastruktura blegtorale, do të jenë në harmoni me dispozitat ligjore të ligjeve përkatëse për 

planifikim hapësinor. 
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Ndryshimet pozitive në fondin blegtoral, janë të kushtëzuara nga ndryshimet e strukturave foragjere 

dhe bazës ushqyese në përgjithësi. 

Duke iu falënderuar potencialeve prodhuese që i ka komuna e Istogut: tokës pjellore, burimeve të ujit 

dhe klimës si dhe moshës së re të popullatës, agrikultura ka rol të rëndësishëm në zhvillimin e 

përgjithshëm ekonomik dhe agrar duke prezantuar kështu një lëmi me perspektivë për zhvillim 

(pjesëmarrja në të ardhura nga bujqësia sillet rreth 65%). 

Kjo do t’i siguronte komunës sasi të mjaftueshme të prodhimit, rritjen e të ardhurave të përgjithshme 

dhe punësimin e banorëve. 

Tokat me plleshmëri relativisht të volitshme me të cilat disponon komuna, do të jepnin mundësi për  

rifunksionimin, rritjen e prodhimeve bujqësore e sidomos të zhvillimit të blegtorisë, kopshtarisë dhe 

pemëve kokërrimta. Këtyre tokave do të duhej t’iu ndërrohet struktura e mbjelljes si dhe të aplikohet 

ndonjë metodë adekuate e ujitjes dhe agroteknikës. 

Faktorë kushtëzues të zhvillimit, do të ishin rregullimi i tokave (komasacioni dhe arondacioni), 

bonifikimi i tokave, sigurimi i ujit si dhe aftësimi adekuat i popullsisë aktive për bujqësi. 

Objektivat dhe drejtimet kryesore të zhvillimit të bujqësisë, mund të jenë të kushtëzuara nga disa 

faktorë si: orientimi i zhvillimit, ndryshimi i strukturës së prodhimit, shfrytëzimi i mundësive ekzistuese 

dhe mundësia e zhvillimeve të reja, rehabilitimi i sistemeve ekzistuese dhe ndërtimi i sistemeve të reja 

për ujitje, rregullimi i rrjedhave ujore, ngritja e plleshmërisë së tokës, rregullimi i vendbanimeve të 

fshatrave, shfrytëzimi racional i sipërfaqeve dhe rregullimi i tyre, parandalimi i ndotjes së sipërfaqes, 

parandalimi i depopullimit të fshatrave, sidomos atyre kodrinore dhe malore, përmes barazimit të 

kushteve për jetesë dhe punë, ndalimi i ndërtimeve të pakontrolluara në tokat bujqësore, pajisja e 

tokave me infrastrukturë për nevojat e bujqësisë etj. 

2.2.3. Akuakultura  

Komuna e Istogut është e njohur me prezencën e hurdhave. Prej sipërfaqeve ujore, afër 9 ha janë 

hurdha. Në Istog është e njohur ferma e peshkut ”Trofta”, e cila ka qenë ndërmarrje shoqërore, por 

tani është privatizuar. Kompleksi për kultivimin e troftës është atraktiv për vizitorët e vendit dhe të 

huaj si dhe krijon kushte të mira për zgjerimin e kapaciteteve të prodhimit të një rrjeti më të gjerë të 

aktiviteteve. Kjo ndërmarrje ka rifilluar me kultivimin e peshkut dhe tani punon me 70 % të kapacitetit 

të saj. Prodhon 400 ton/vit peshk. Trofta ka sipërfaqe rreth 5 ha, kjo kompani është vazhdimësi e ish-

ndërmarrjes shoqërore me te njëjtin emër e cila u privatizua ne mars te vitit 2004. 

Brenda qytetit të Istogut hasim edhe 6 hurdha tjera, por të kapaciteteve më të vogla. Hurdha tjera të 

ngjashme i hasim edhe në disa vende tjera në territorin e komunës së Istogut si psh në: Vrellë (2 

prodhues). Këto janë hurdha private. 

Pra, prodhimi i peshkut konsiderohet një veprimtari me rëndësi për komunën dhe ka perspektivë në 

zhvillimin e mëtejmë duke u bazuar në pasurinë e ujërave (kapacitetet ekzistuese në Istog, Trofta dhe  

prodhuesit tjerë të vegjël). 

2.2.4. Pylltaria  

Komuna e Istogut sipas lokacionit gjeografik të territorit të saj, shtrihet në pjesën më veriore të 

Rrafshit të Dukagjinit dhe është kryesisht vend malor. 

Pyjet janë pasuri në vete për komunën e Istogut. Ato mbulojnë një pjesë të konsiderueshme të këtij 

territori. Dikur pyjet e dushkut mbulonin një pjesë të konsiderueshme të rrafshinës së sotme pjellore, 
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ku sot vendin e tyre e zënë drithërat dhe kulturat tjera bujqësore. 

Sipas të dhënave të regjistrimit të fundit të pyjeve të vitit 1961, sipërfaqet pyjore janë 19.220 ha, prej 

tyre në sektorin shoqëror janë afro 13.570 ha apo 68,8% ,ndërsa në sektorin privat 5.650 ha apo 32,2%. 

Nga sipërfaqja e përgjithshme e pyjeve në Kosovë (490.000 ha), Istogu me sipërfaqe pyjore merr pjesë 

me 3,92 %. 

Në formë të rregullt “katesh” shtrihen të renditura llojet e pyjeve, duke filluar nga rrafshi me drunj 

shtatshkurtër deri te majat çetinore shkëmbore në bjeshkët e larta me shtat më të gjatë. Këtë radhitje 

brezore e diktuan kushtet, përkatësisht elementet natyrore: baza pedologjike, klima në varshmëri me 

lartësinë mbidetare dhe vet pozita gjeografike e arealit të caktuar. 

NDARJA E PYJEVE 

Pyjet në Istog ndahen në pyje të larta dhe pyje të ulëta. Janë të pasura me drunj me një mesatare prej 

90 m3/ha. Ndër llojet më karakteristike janë: breu, ahu, bungu, por të diferencuar mirë rriten edhe 

çarri, shparri, rrapi (tash i kapluar nga një sëmundje, gjendet në fazën e zhdukjes si lloj), frashëri, 

shkoza, panja dhe çetinat e ulëta në lartësinë malore mbi 1500m. Si lloje të grupuara dhe të veçuara 

rriten edhe lajthia, bliri, shelgu, verri, akacia etj. 

Etati vjetor në pyjet e Istogut sillet prej 4-5 m3. Fatkeqësisht, fondi pyjor është në zvogëlim e sipër nga 

niveli i lartë i prerjeve legale dhe ilegale, zjarret dhe mungesa e pyllëzimeve të reja. 

Sipas strategjisë së zhvillimit ekonomik lokal të Istogut, duke u bazuar në vizionin, qëllimet dhe 

objektivat, ndër projektet që synohen të realizohen gjatë periudhës 2007-2010, është edhe pyllëzimi 

i sipërfaqeve të zhveshura. Se për cilën pjesë bëhet fjalë, ende nuk dihet. 

Pyjet e larta janë kryesisht të ruajtura, duke iu falënderuar mospërshtashmërisë së terrenit në të cilin 

gjenden. 

Edhe pyjet e ulëta, e sidomos ato të pronave private, për shkak të prerjes së pakontrolluar etj, kanë 

humbur mjaft nga ndikimi i tyre pozitiv në regjimin e rrjedhës së ujërave sipërfaqësor, kështu që këtu 

lajmërohen shpeshherë erozione të llojeve dhe intensiteteve të ndryshme. 

Në të shumtën e rasteve, pyjet janë të mbjellura me lisa (rreth 8000 ha, prej të cilave janë të 

degraduara rreth 3000 ha), pjesën tjetër të pyjeve e përbëjnë pyjet e larta të mbjellura me ah, bredh 

të kuq dhe bredh. 

GJENDJA E PYJEVE 

Përkundër parimeve mbi menaxhimin, ruajtjen dhe zhvillimin e qëndrueshëm, përfshirë parimin 

parandalues, konservimin e diversitetit biologjik, barazisë ndërbreznore dhe zhvillimit ekonomik të 

qëndrueshëm, gjendja e pyjeve dita ditës ndryshon. 

Ndryshimet në gjendjen e pyjeve janë kryesisht në zvogëlimin e fondit pyjor, llojit të drunjve si dhe 

sipërfaqeve të pyllëzuara nga prerjet ilegale dhe zjarret. 

Sa i përket ndërtimeve, në pyje nuk ekziston ndonjë kufizim i ndonjë korridori (rrypi) në të cilën lejohet 

ndërtimi. 

Pyllëzimi i fundit është bërë në vitin 1977, kur janë pyllëzuar 4 ha të sipërfaqes së pyjeve me halorë. 

Sipas Planit Hapësinor –Subregjioni i Prekorupës, në të ardhmen duhet t’i kushtohet kujdes i posaçëm 

regjenerimit të fondit të pyjeve ekzistuese me anë të meliorizimit dhe të mbjelljes së sipërfaqeve të 
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reja të pyjeve. 

ROLI PRODHUES 

Roli prodhues i pyjeve të Istogut është mjaft i rëndësishëm, duke iu falënderuar strukturës së 

sipërfaqeve pyjore. Kjo vërehet edhe nga të dhënat (1978 Instituti Ekonomik Prishtinë) se përbërjet e 

pastra të gjethorëve dhe halorëve janë 8.700 ha apo 64.41 % nga sipërfaqja e përgjithshme e pyjeve. 

Mirëpo, prodhimi i tanishëm i pyjeve të territorit të Istogut është zvogëluar dukshëm nga prerjet e 

egra të paraluftës dhe ato ilegale që janë mjaft të larta edhe sot, pastaj sipërfaqja jo prodhuese e 

përgjithshme e pyjeve dhe ajo pjesërisht prodhuese është afro 35,9 % apo 1/3 e territorit të 

përgjithshëm me pyje. 

Funksioni më i rëndësishëm i pyjeve është se ato mbrojnë tokën nga erozioni dhe mënyrat e ndryshme 

të zhveshjes, dhe kanë ndikim në karakteristikat klimatike, në pengimin e vërshimeve të sipërfaqeve 

bujqësore dhe vendbanimeve në pjesët pranë bregut të ujërave. 

Nuk ka pyje për destinim të veçantë, kryesisht kanë karakter ekonomik dhe pjesërisht mbrojtës nga 

erozioni dhe ndikimet e ndryshme natyrore, ndërsa zona të shpallura si zona të mbrojtura me ligj nuk 

ka, ka vetëm propozime në kuadër të parkut nacional të “Bjeshkëve të Nemuna”. 

MENAXHIMI I PYJEVE 

Deri në vitin 2003, me menaxhimin dhe mbrojtjen e pyjeve shtetërore dhe private si dhe të tokës 

pyjore, është marrë Drejtoria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Hidroekonomisë e KK të Istogut, ndërsa sot 

janë nën kompetencë të Agjencionit Pyjor të Kosovës, agjencion ky në kuadër të MBPZHR. 

Pyjet në pronësi shtetërore kanë qenë nën qeverisje dhe mbrojtje të kompanisë “Radusha”, e cila ka 

qenë përgjegjëse për çështjet që kanë të bëjnë me qeverisjen e pyjeve, tokës pyjore dhe mbrojtjen e 

florës dhe faunës në komunën e Istogut. 

Politika e gjithëmbarshme e menaxhimit të pyjeve është hartuar në planin vjetor (rendi pyjor, 

pyllëzimi, kultivimi i pyjeve) nga kompania të cilën e ka aprovuar Bordi i Drejtorëve. 

Krahasuar me komunat tjera të Rrafshit të Dukagjinit, si Klina, Rahoveci, Suhareka, pylltaria e komunës 

së Istogut renditet e para. 

Për shkak të karakteristikave biologjike, teknike dhe ekonomike të pylltarisë, parimet mbi 

ekonomizimin e pyjeve në këtë komunë duhet të vijnë në shprehje më tepër, për arsye se roli i 

pylltarisë në këtë komunë është mjaft i rëndësishëm, duke marrë parasysh funksionet direkte dhe 

indirekte të pyjeve dhe pylltarisë. Kjo shprehet me: 

 Pjesëmarrja e pyjeve private në fondin e përgjithshëm të pyjeve të komunës (32.2 %) 

 Mospërshtashmëria e prerjes dhe diferencat e mëdha në strukturën e fondit të pyjeve dhe 

pozitës së tyre ndaj dyshemesë 

 Ndërtimi i pamjaftueshëm i rrugëve pyjore 
 Masa joadekuate në masat bashkëkohore të pajisjeve dhe prestrukturimit të fondit të pyjeve 

(shkurre ka afro 17 %) 

 Investimet e pamjaftueshme 
Rrumbullakimi territorial pyjor-ekonomik në tërësi, për shkak të rritjes së regjimenteve dhe krijimit të 

kushteve për prodhim më të mirë. 
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2.2.5. Resurset ujore  

Komuna e Istogut ka rrjet mjaft të zhvilluar hidrografik, gjegjësisht ka numër mjaft  të madh të 

lumenjve (përroskave) që kalojnë në territorin e saj. 

Lumenjtë e vegjël janë lumenj me tipare karakteristike për përroskat malore, që do të thotë se janë 

lumenj të vegjël, me oscilime shumë të mëdha të sasisë së ujit gjatë vitit. Gjatë thatësirave, në 

shumicën e këtyre lumenjve ka shumë pak ujë ose nuk ka ujë fare, kurse gjatë kohës me reshje shpesh 

ndodh që të ketë vërshime lokale. 

LUMENJTË, BURIMET 

Lumenjtë kryesor në komunën e Istogut janë: lumi i Istogut, lumi i Vrellës dhe Drini i Bardhë, ndërsa 

rrjedha tjera ujore me rëndësi janë edhe: Shushica, Përroi i keq, Çaushi, Gujavçi, Bllagaça dhe lumi i 

Renovcit. 

Lumi i Istogut është arteria kryesore hidrografike. Ky lum e ka burimin e vet nga ujërat nëntokësore 

të Moknës. Istogu është një ndër degët e majta të lumit më të madh në Kosovë, Drinit të Bardhë. 

Sipërfaqja e pellgut të Istogut është F=434.7 km2, kurse gjatësia e lumit është L=14.0 km’. Lumi Istog 

kalon nëpër qytetin e Istogut. Mbi gjysma e sipërfaqes së pellgut janë toka punuese dhe livadhe e 

kullosa, mirëpo ka edhe shumë sipërfaqe me djerrina, 10% male etj. 

Nga burimi i lumit të Istogut, që ndodhet në afërsi të qytetit të Istogut, rrjedhin 3.0 m3/sec ose (75-

126)*106m3. Uji i këtij burimi shfrytëzohet për qëllimet në vijim: 

 Për pije 

 Për ujitje 

 Për ekonomi peshku 

 Për prodhimin e energjisë elektrike 

Uji nga burimi merret nga dy krahët e tij. Në krahun e majtë merren Q=0,8 m3/s për ujitje, kurse në 

anën e djathtë merren 2.86 m3/s. Kjo sasi e ujit përdoret për tri qëllime: sasia prej 0.86 m3/s 

shfrytëzohet për ujë të pijes gjatë gjithë vitit, sasia prej 2.0 m3/s shfrytëzohet për ujitje gjatë muajve 

qershor-shtator, kurse gjatë muajve tjerë të vitit shfrytëzohet për prodhimin e energjisë elektrike. Pas 

daljes së ujit nga HEC-i, përmes kanalit të posaçëm dërgohet në rezervatin e rritjes së peshkut. 

Lumi i Istogut është i pasur me ujë dhe siguron sasi të konsiderueshme të ujit për ujitjen e sipërfaqeve 

të punuara, pastaj për hurdhën e peshqve, hidrocentralin në Istog, si dhe për ujësjellësin e Istogut dhe 

të Gjurakocit. 

Rrjedha mesatare vjetore e lumit të Istogut është afro 148.21x106 m3 ujë. Dy burime të fuqishme janë 

të kaptuara dhe ujërat e tyre sot shfrytëzohen për ujë për pije dhe për ujitje. Burimi i Istogut ka prej 

1.4-4.5 m3/sec ujë dhe furnizimi i Istogut dhe Gjurakocit me ujë nga kaptazha bëhet me anë të 

ujëpërçuesve të veçantë Q=50 l/sek. 

Lumi i Vrellës shfrytëzohet për furnizimin me ujë të vendbanimit të Vrellës, pastaj edhe për ujitjen e 

tokave të saj si dhe të fshatrave të afërta. Deri në ndërtimin e ujësjellësit Radavc-Banjë, uji i burimit 

të Vrellës është shfrytëzuar për furnizimin me ujë të pijshëm të banorëve të Banjës. 

Burimi i Vrellës ka prej 0.17-2.0 m3/sek, i cili është kaptuar dhe që kryesisht eksploatohet për ujitje, 

ndërsa një pjesë e vogël përdoret për furnizimin me ujë të fshatrave përreth. 

Drini i Bardhë më gjithë kapacitetin e tij shërben për ujësjellësin Radavc-Banjë, shfrytëzohet për 
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ujitjen e tokave në territorin e komunës së Istogut, krahas me një pjesë të territorit të komunës së 

Pejës. Drini i Bardhë është kufiri natyral në mes të komunave Istog dhe Pejë. 

UJËRAT NËNTOKËSORE 

Ujërat nëntokësore të lumenjve janë ujëra burimorë potencial për shfrytëzim, sidomos për nevoja të 

ujitjes së sipërfaqeve bujqësore. Sipas shtrirjes së lumenjve të këtij territori, me pasuritë e tyre me ujë 

prej 3-10m dhe koeficient të porozitetit prej 20%, fitohen rezerva të ujit në aluvijolin e lumit të Istogut 

me afro 37x106 m3/vit. 

Ujërat nëntokësore nuk shfrytëzohen për furnizim të ujësjellësit, por shfrytëzohen për pije nga puset 

(bunarët) familjare. Këto ujëra janë të ndotura në mënyrë indirekte nga përdorimi i plehrave minerale 

dhe pesticideve, por në një masë të vogël. Ujërat nëntokësore më së tepërmi ndoten nga derdhjet e 

ujërave të zeza. 

UJËRAT TERMO-MINERALE 

Banja , e cila gjendet 15 km në pjesën perëndimore të Istogut, në vendin ku gjenden shpatijet e fundit 

të Moknës dhe Zhlebit, të cilat shkrihen në Rrafshin e Dukagjinit, është e njohur me burimet e ujërave 

të nxehta. Temperatura e ujit e burimeve të nxehta është 46-48 °C, kurse sasia e përgjithshme  e 

ujërave të tyre është  17,5 l/sec. Për nga cilësitë e tyre, hyjnë në radhën e ujërave tokësore-alkale, 

karbo-të tharta dhe me përmbajtje të vogël të sulfurit. Mjekojnë reumatizmin, ishiasin, sëmundjet e 

lëkurës, sëmundjet e eshtrave dhe nervave, si dhe sëmundjet kronike të femrave. Përveç ujit mineral 

të nxehtë, ekzistojnë edhe dy burime të vogla të ujit mineral të ftohtë. Këto nuk janë të rregulluara, 

por duhet t’u kushtohet rëndësi në të ardhmen, meqenëse ekzistojnë indikacione për mundësinë e 

përdorimit të këtij uji për qëllime mjekuese. 

AKUMULIMET 

Vlerësimi i sasive të eksploatuara të ujit nga akumulimet nëntokësore në territorin e komunës së 

Istogut., është marrë nga Plani Hapësinor i Prekorupës. 

Nga këto të dhëna shihet se territori i komunës së Istogut ka burime të rëndësishme, të cilat me 

akumulimet e tyre, në perspektivë  mund të sigurojnë sasira të mjaftueshme të ujit . 

Në periudhën 1971-1975, në planin shoqëror të komunës ishte paraparë ndërtimi i pendës për 

akumulimin e ujërave në Stara Sellë dhe Shushicë. Më ndërtimin e këtyre akumulimeve, do të 

përfshiheshin në ujitje sipërfaqe të reja prej 3000 ha. Në këtë sistem do të përfshiheshin: Shushica, 

Bellopoja, Rakoshi, Tuçepi dhe Dubrava. Ndërtimi i këtij sistemi është konsideruar me një rëndësi të 

posaçme, meqenëse me të do të sigurohej uji për ujitje në sektorin shoqëror në Dubravë dhe Gusar, 

ku është ndërtuar kanali kryesor dhe rrjeti shpërndarës. 

2.2.6. Resurset minerale 

UJËRAT TERMO-MINERALE 

Burimet e shumta termo-minerale në Kosovë, janë pasojë e aktivitetit intensiv vullkanik dhe proceseve 

të shumta tektonike në të kaluarën e saj gjeologjike. Përpos Banjës, si vend karakteristik për prezencën 

e këtyre ujërave, ujëra të tilla por të kapacitetit më të vogël gjenden edhe në Studenicë. Banja gjendet 

në lartësinë mbidetare prej 540 metra, në tarracën bigrene dhe nga të çarat e tokës burojnë disa gurra 

të nxehta, të vakëta dhe të ftohta minerale. Për nga cilësia e tyre, hyjnë në radhën e ujërave tokësore-

alkale, karbo-të tharta dhe me përmbajtje të vogël të sulfurit. Në bazë të mbeturinave të banjës së 

vjetër dhe të gypave të dheut, është konstatuar se ujërat e Banjës së Pejës janë shfrytëzuar që nga 
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romakët, pastaj nga sunduesit dhe aristokracia mesjetare e më vonë edhe nga turqit. 

Ujërat që gjenden në Studenicë, janë ujëra të vakëta. Këto ujëra sot përdoren nga 30 shtëpi, të cilat 

më së tepërmi e përdorin për ujitje. Karakteristikat e këtyre ujërave nuk njihen. 

THËNGJILLI 

Në territorin e komunës, janë evidente rezervat e thëngjillit dhe gurit dekorativ. 

Shtratimi i thëngjillit Klinë-Tuçep gjendet në pjesën veri-lindore të basenit të Pejës, e cila është pjesë 

e basenit të rrafshit të Dukagjinit. Në shtratim është zhvilluar një shtresë e thëngjillit. Hulumtimet e 

gjertanishme kanë konstatuar se thëngjilli gjendet në një sipërfaqe prej 100 km2. Hapësira në të cilën 

gjendet thëngjilli, shtrihet kryesisht ndërmjet Klinës në jug, Jashanicës në lindje, Tuçepit në veri dhe 

Drinit të Bardhë. Shtresat e thëngjillit shtrihen edhe në anën e djathtë të lumit Drini i Bardhë, ku 

thellësia është shumë më e madhe. 

Shtratimi i konstatuar i thëngjillit, gjendet në territore të komunave të Klinës dhe Istogut. Terreni është 

në formë të kodrinave të ulëta me lartësi mbidetare prej 400-500 m. Terreni i hulumtuar gërshetohet 

nga shumë rrugë. 

Në hapësirën në të cilën lajmërohen shtresat e thëngjillit drenojnë lumenjtë: Kujavçi, Renovaça, 

Shtupeli, Jashanica dhe lumi Klina. Të gjithë këta lumenj janë degë të lumit Drini i Bardhë. 

Shtresat e thëngjillit shtrihen në thellësi 0-230m, ndërsa në fushën Tuçep-Klinë thellësia është 140m. 

Shtresën e epërme të thëngjillit e përbëjnë: argjili i butë dhe argjili troshitës, argjili ranor kokërrimët, 

argjili laporit, që njëherit janë më të përfaqësuarat si dhe laporacët e butë. Thellësia e shtresës së 

thëngjillit sillet kryesisht në kufirin prej 30-50m, edhe pse në disa vrima të hapura trashësia shkon deri 

60m. Mesatarisht thellësia e shtresës së thëngjillit është 30m. Në kuadër të shtresave të thëngjillit, 

ekzistojnë edhe nënshtresat djerrinë, trashësia e të cilave më së shpeshti është 0.10-0.50 m edhe pse 

nuk janë të rralla ndërshtresat edhe deri 1.0 m. Ndërshtresat e djerrinës janë të përfaqësuara më së 

tepërmi në pjesën e poshtme të shtresës së thëngjillit. 

Në kuadër të shtratimit ekzistojnë diferencat e mëdha në pikëpamje të eksploatimit. Për këtë arsye 

ekzistojnë dhe diferencat e mëdha në shkallën e hulumtimit. Më detajisht janë të hulumtuara fushat 

“Tuçep”, fushat “A”, “B”, dhe “C”, ndërsa deri në vitet e 80-ta është hulumtuar fusha C3. Deri më tani, 

me hulumtime më detaje është përfshirë sipërfaqja prej 17, 58 km². Territori C3 nga fusha e Tuçepit, 

në një sipërfaqe prej afro 10km², është hulumtuar vetëm pjesërisht. Hulumtimet në perspektivë, 

përfshijnë sipërfaqen prej 10km², ndërsa në këtë hapësirë hyjnë një pjesë e shtratimit Klinë-Tuçep dhe 

bregu i djathtë i lumit Drini i Bardhë. 

Më hulumtimet e gjertanishme janë zbuluar këto rezerva: 

ONIKS– TRAVERTINI 

Në lokacionin e Banjës gjendet shtratimi i oniksit, travertin-oniksit dhe travertinit. Banja është e lidhur 

me rrugën Mitrovicë-Pejë në gjatësi prej afro 1 km. Shtratimi është larg stacionit të ferovisë 12km. 

Zona në të cilën gjendet oniksi, oniks-travertini dhe travertini, shtrihet në drejtim veri-lindje-jug-

perëndim, në gjatësi prej afro 1500m dhe në gjatësi prej 250-500m. 

Trashësia e oniksit, travertin-oniksit dhe travertinit ëshë: oniks 3.3 m, travertin-oniks 2.4 m, travertin 

3.3 m. 

Shtresat e oniksit dhe travertinit zvogëlohen si vertikalisht ashtu edhe horizontalisht, me ç’rast 
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trashësia iu ndryshon prej 0.3-3.4 m e maksimalisht deri në 4.5 m. 

Kulmin e shtratimit e përbën mbuloja nga djerrina me trashësi mesatare prej 0.7 m, ndërsa në pjerrësi 

gjenden gëlqerorët, politi dhe formimet rënore-argjilore. 

Në shtratim ekzistojnë dy drejtime të çarjeve: veri-lindje dhe jug-perëndim, si drejtim kryesor dhe 

drejtimi lindje-perëndim si drejtim që shprehet më pak. 

Gjatë hulumtimeve të bëra në vitin 1964, janë konstatuar rezervat e kategorisë B dhe C1 si në vijim: 

Oniksi i Banjës është i njohur qysh prej kohërave të lashta. Eksploatimi i tij është bërë në shekujt XIII 

dhe XIV. Me të janë stolisur sipërfaqe të mëdha apo të vogla të manastireve të Deçanit, Levishës në 

Prizren, Graçanicës dhe Patriarkanës së Pejës. Pas Luftës së Parë Botërore, rezervat e oniksit janë 

trajtuar si maden mbretëror dhe janë eksploatuar ekskluzivisht për nevojat e pallatit mbretëror në 

Beograd. 

Prej oniksit janë ndërtuar disa objekte, si në vendin tonë ashtu dhe në botën e jashtme: Pallati i 

Kombeve të Bashkuara, Pallati i Bardhë në Dedinje, stacioni hekurudhor në Shkup, Hoteli “Metohija” 

në Pejë, përmendorja e Karagjorgjit, kisha në Oplenc, si dhe pjesë të pallateve mbretërore në Rumani 

dhe Bullgari. Pas vitit 1935, ekploatimin e oniksit e morën në duar firmat e huaja të cilat e eksportonin 

në Zvicër, Austri dhe Itali. 

Kuvendi i komunës së Istogut, në bazë të kërkesës së balneologëve, e ndaluan eksploatimin e oniksit 

të Banjës, për shkak të orientimit të Banjës drejt turizmit shëndetësor. 

Hulumtimet e mëtejme të oniksit dhe travertin oniksit do të varen nga ajo se a i pengon zhvillimit të 

Banjës dhe turizmit, eksploatimi i gurit dekorativ. 

2.2.7. Vlerësimi I gjendjes ekzistuese të resurseve dhe shërbimeve turistike 

Komuna e Istogut në vitin 1985 kishte 1183 shtretër turistik, nga 6217 sa kishte krejt Kosova, duke 

pasur kështu numrin më të madh të shtretërve në tërë Kosovën. Ndërsa numri i turistëve po këtë vit 

ishte 13800, pjesa dërrmuese e të cilëve ishin nga Kosova dhe viset tjera të ish Jugosllavisë. 

Mirëpo, edhe përkundër këtyre treguesve pozitiv për atë kohë, sot turizmi në komunën e Istogut ka 

shkallë mjaft të ulët të zhvillimit. Produkti turistik që sot e ofron kjo komunë, mbështetet tërësisht në 

qendrën termale rehabilituese të Banjës dhe turizmin ditor ekskursionist në qytetin e Istogut dhe në 

Banjë. 

Qendra termale në Banjë - gjendet 15 km në perëndim të qytetit Istog. Temperatura e ujit të burimeve 

të nxehta është 46-48 °C, kurse sasia e përgjithshme e ujërave të tyre është 17,5 l/sec. Në bazë të 

mbeturinave të banjës së vjetër dhe të gypave të dheut, është konstatuar se ujërat e Banjës janë 

shfrytëzuar që nga romakët, pastaj nga sunduesit dhe aristokracia mesjetare e më vonë edhe nga 

turqit. 

DISA FAKTE PËR UJIN E BANJËS 
Ky ujë është përdorur në masë të madhe si banjë për përdorim të jashtëm, dhe shumë pak është 
njohur për pije. Por analizat dhe raportet e fundit nga institutet dhe laboratoret me renome 
ndërkombëtare si Instituti për analiza, Fresenius me Seli në Berlin, dhe Raportet balneologjike për 
ujëra termo mineral në Europë, Europespa The International Quality System for Medical Spa and 
Ëellnes raportojnë se uji termal i Banjes se Pejës mund të përdoret edhe për pije për kurimin e disa 
sëmundjeve si dhe për inhalim: 
Uji termik hynë në ujërat shërues mineral karbondioksid biokarbonat me kalcium-magnezium me 1970 
mg/l minerale, sipas përkufizimit të EuropeSpa. 
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Sipas mineraleve të gjeta në ujë, ky ujë buron në një thellësi më shumë se 5000m, dhe daton për më 
shumë se 6000 vjet më parë. 
Ky ujë është analizuar dhe krahasuar me më shumë se 500 burime tjera të Evropës dhe parametrat 
kimike të ujit të Banjës së Pejës tregojnë se është një ujë mjaft unik dhe i pakrahasueshëm në 
mineralizimin e tij me ujëra tjerë termik të Evropës 7 
 
Përtërirja e burimeve termale fillon në vitin 1916, ndërsa zbulimi, mbrojtja dhe popullarizimi i 

burimeve shtohet prej vitit 1923. Hoteli i parë u ndërtua më 1935. Në vitin 1936 Banja u shpall 

vendmjekim. Në vitin 1948 filloi adaptimi i hotelit të atëhershëm, ku u ndërtuan pavijone të reja, dy 

banja dhe u ndërtua ujësjellësi Vrellë-Banjë.Në vitin 1965, u ndërtua stacionari me dy basene dhe me 

12 vaska, që janë të lidhura funksionalisht me stacionarin me anë të korridorit të mbyllur. Stacionari 

kishte 44 dhoma me 86 shtretër. Në vitin 1971, u bë adaptimi i hotelit, u ndërtua një sallë moderne 

për kafe dhe për ushqim. Kapacitetet e Banjës janë shfrytëzuar atëherë 80%. Në planet e mëhershme, 

projeksion për Banjën kanë qenë 2500 shtretër në vitin 2000. 

Privatizimi i ndërmarrjes është bërë në vitin 2012, në formë të Projekteve Individuale nga Agjencia 
Kosovare e Privatizimit. Privatizimi i saj kishte dështuar në tri raunde privatizimi, për tri vite rresht, 
përkundër interesimit të blerësve të fuqishëm. 
Ndërmarrja e Re përfshin tokë përafërsisht 26 ha me përafërsisht 38.000 m² sipërfaqe të ndërtesave. 
Ilixhja përfshinë hotelin – qendrën e Ilixhes me restorante dhe objekte tjera me më shumë se 20.000 
m2. Përveç kësaj janë dhomat e tretmanit për hidroterapi, parafino terapi, elektro-terapi dhe palestra 
për ushtrime fizioterapi. Ndërtesa gjithashtu përfshinë pishinën e mbyllur të madhësisë olimpike. Dhe 
shumë pishina për terapi. Të gjitha pishinat dhe të ngjashme janë të furnizuar me ujë të Ilixhes. Për 
më tepër, ekziston edhe salla e kinemasë me 200 ulëse.   Brenda kompleksit ekzistojnë edhe tri 
hotele/ndërtesa, Hotel Ilixhja me kapacitet prej 45 shtretër dhe sipërfaqe prej 1,800 m2, Hotel “Park” 
me kapacitet prej 120 shtretër me sipërfaqe prej 6,000 m2 dhe Hotel “Termal” me sipërfaqe prej 8,000 
m2.  I tërë kompleksi është i lidhur me ngrohje qendror. 
 
Shfrytëzimi i kapaciteteve ekzistuese të kompleksit shëndetësor nuk është ende i plotë. Hoteli më i ri 

i ndërtuar viteve të 80-ta, me 320 shtretër dhe përmbajtje të shumta në sipërfaqe prej 32 000 m2, pas 

luftës së fundit e deri vonë ka shërbyer për nevoja të KFOR-it Italian, dhe në kohën kur është 

privatizuar ka qenë pothuaj në tërësi i demoluar dhe jashtë funksionit. Tani ky hotel/stacionar 

shëndetësor është në fazën e renovimit të tërësishëm dhe së shpejti pritet të funksionalizohet. Në 

funksion është vetëm hoteli që pas privatizimit quhet “Termal onix spa” me 200 shtretër dhe me 

përmbajtje tjera përcjellëse, ndërsa në sektorin privat konsiderohet të jenë rreth 500 shtretër. 

Gjithashtu Banja vizitohet edhe nga ekskursionet ditore, të cilat kanë destinacion burimin e ujit termal 

dhe qendrën në tërësi. 

Qyteti i Istogut- vizitohet shpesh nga ekskursionet ditore, që kryesisht destinim kanë burimin e ujit 

natyral mbi vendbanim dhe hurdhën e peshqve me kapacitetet e veta hoteliere dhe shërbyese. 

RESURSET E TJERA TURISTIKE TË KOMUNËS 

Komuna e Istogut ka resurse të vlefshme turistike, të cilat sot nuk shfrytëzohen. Ajo ka trashëgimi 

natyrore dhe biodiversitet të pasur, sidomos në viset e saj malore, si dhe trashëgimi kulturore me 

shtrirje hapësinore në tërë vendbanimet e saj. 

Komuna e Istogut ka trashëgimi të pasur natyrore, nëse kemi parasysh se pjesë e saj janë: 

1. Parku Kombëtar Bjeshkët e Nemuna dhe bjeshkët tjera jashtë kufinjëve të Parkut. 

                                                           
7 Spitali special për rehabilitim të përgjithshëm Onix Spa Resort llc (onixspa.com) 
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2. Monumentet e shumta natyrore, si: burimet e ujit termal dhe natyral, kanjonet dhe grykat, shpellat, 

peizazhet, trungjet e vjetra, etj. 15 prej të cilave janë nën mbrojtje. 

Komuna e Istogut ka 65 monumente kulturore nën mbrojtje (sipas Listës së përkohshme për mbrojtje 

të trashëgimisë kulturore të vitit 2016), ndërsa janë evidentuar edhe afër 100 monumente apo zona 

tjera të trashëgimisë që mund të kenë vlera kulturore. 

Pjesë e çmueshme e thesarit të trashëgimisë është edhe trashëgimia e lëvizshme dhe shpirtërore: 

veshja tradicionale, folklori, traditat dhe zakonet, arti popullor. 

VISET MALORE-BJESHKËT E ISTOGUT 

Bjeshkët e Istogut janë vazhdimësi e masivit të Bjeshkëve të Nemuna. Shtrihen në pjesën veriore të 

komunës duke qenë kështu edhe kufi natyror me shtetet fqinje. Rajonet më të njohura të këtij masivi 

në territorin e Istogut janë: Mokna, Bjeshka e Thatë, Gurrat e Bardha, Lugu i Butë, Koreniku, 

Corrovoda, Bajshet, etj. 

Parku Kombëtar “Bjeshkët e Nemuna” me sipërfaqe 62 488 ha, i shpallur në vitin 2013, një pjesë e të 

cilit (5 062 ha) shtrihet edhe në tërritorin e komunës së Istogut, janë rritur mundësitë e mbrojtjes 

(menaxhimi I parkut kombëtar bëhet nga MMPH) dhe shfrytëzimit më të mirë të këtij potenciali 

turistik, jo vetëm në kufinjtë e tij por edhe në zonën që e rrethon, duke e komplementuar kështu njëra 

tjetrën me trashëgimi të pasur natyrore dhe kulturore. Përveç zhvillimit të sporteve dimërore në 

lartësi mbi 1.000 m, këto bjeshkë ofrojnë mundësi ideale për turizmin veror malor (ecja, alpinizmi) si 

dhe zhvillimin e turizmit shëndetësor. Vendet e gjuetisë në Bjeshkët e Nemuna janë mjaft atraktive. 

Gjithashtu, shpellat e shumta ofrojnë mundësi për zhvillimin e speleoturizmit. 

Mokna në disa studime përfshihet në kuadër të masivit Bjeshkët e Nemuna, ndërsa në shume studime 

tjera, Mokna konsiderohet si degë e ndarë e këtij masivi. Ka qenë e propozuar (në kohën e socializmit) 

të shpallet Park i Natyrës. Sot ende nuk ka status të mbrojtjes. Ky territor, me vlera natyrore dhe 

estetike siç janë: peizazhi natyror, relievi, përbërja gjeologjike, klimatike dhe karakteristikat 

hidrografike, flora dhe fauna paraqet potencial për zhvillimin e turizmit. Territorin e Moknës e 

karakterizojnë liqenet malore glaciale (ku jeton kërmilli i maleve), burimet e shumta të ujit natyral (më 

i njohuri është ai që njihet si “kroni i shenjtë”, në rrjedhën e të cilit jeton trofta e përroit), stanet e 

verës, flora dhe fauna e pasur, frutat e malit dhe bimët mjekuese dhe aromatizuese, kullosat, kushtet 

e mira për gjueti, shpella e Gollostenës. Ka lartësi mbidetare mbi 1300 m, ndërsa disa maje ngriten 

edhe mbi 1800 m (Maja e Madhe, Berimi, etj.) 

VISET RRAFSHINORE-VENDBANIMET 

Pjesa rrafshinore e Istogut pothuaj në tërësi është pjesë e Rrafshit të Dukagjinit. Në këtë hapësirë, për 

nga resurset turistike mund të veçohen pesë zona me potencial të zhvillimit të turizmit. 

Zona e Istogut- Në zonën urbane, me rëndësi është pjesa e vjetër e qytetit të Istogut, prej burimit të 

Lumit Istog e deri te hurdha e peshqve, pjesë e të cilit është edhe kompleksi i Nimon Shaban Sadikajt. 

Në afërsi të hurdhës, gjendet edhe xhamia e restauruar e shekullit XVIII-të. Pastaj, mbi vendbanim 

ndodhen mure të një kalaje të periudhës bizantine dhe gjurmë të rrugës së vjetër antike, si dhe 

Manastiri mesjetar i Gorioçit. Jashtë zonës urbane, në vendbanimet përreth, si Istog të Poshtëm, 

Cerrcë, Lubozhdë, Synejë janë disa kulla, mullinj, kosha, hambare, trungje të vjetra, që të gjitha të 

propozuara për mbrojtje. 

Zona e Gjurakocit- Karakteristikë e kësaj zone janë Kisha e Shën Nikollës në Gjurakoc, Ura e Gurit në 

Zallq, dhe kulla e Qerim Rrustem Rugovës në Llukavc të Begut, që janë monumente me rëndësi 

kulturore, jo vetëm për Istogun por edhe për rajonin. Gjithashtu, me rëndësi është edhe mulliri i Pren 

Palokës (të cilit i kanë mbetur vetëm themelet) si dhe kullat e shumta, prej të cilave më të njohura 
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janë dy kullat në Gjurakoc (kulla e Bashor Pren Gegajt dhe Rexhë Fetahut). Kjo zonë është e shquar 

me ndërtimet e saj prej tulle dhe qerpiçëve. 

Zona e Banjës- Përveç burimit të ujit termal që shfrytëzohet nga qendra për rehabilitim, me rëndësi 

janë edhe disa lokalitete arkeologjike të hulumtuara, dy mullinj aktiv me ujë, kulla e Kajtazëve në 

Lubovë dhe disa kulla tjera dhe trungje të vjetra në fshatrat përreth. 

Zona e Vrellës- Monumenti më i rëndësishëm i kësaj zone është lokaliteti arkeologjik i Studenicës- 

kisha së bashku me Manastirin e Virgjëreshës së Shenjtë të Hvosnos.  Ndërsa në Vrellë, lagjia përgjatë 

rrjedhës së ujit karakterizohet me rrugë të ngushta, me mure të larta prej guri, kulla prej guri, mullirit 

që edhe sot punon, xhamisë së vjetër, sharrës së dikurshme me ujë, burimit të ujit në afërsi të të cilit 

është ndërtuar edhe një hurdhë e peshqve. Mbi vendbanim është kanjoni, ku janë evidentuar edhe dy 

shpella. Vlen të përmenden edhe xhamitë dhe kullat në Kaliçan dhe Studenicë. 

Zona përreth Rakoshit- Edhe kjo zonë është shumë e pasur me lokalitete arkeologjike, por për fat të 

keq sikur edhe në shumë pjesë tjera të Istogut, ende janë të pa gërmuara. Sidomos me rëndësi janë 

Rakoshi dhe Suhogërlla. Monument i rëndësishëm i kësaj zone është xhamia e Mehmet Akifit në 

Shushicë. Pastaj, kulla në Shushicë të Ulët që në vitet 60-të ka shërbyer si shkollë e parë shqipe e asaj 

ane. Në Uçë, tërësia prej disa kullave, xhamisë dhe mejtepit, grykat në Uçë dhe Shushicë, shpella e 

Gollostenës mbi Uçë, si dhe disa trungje të vjetra të propozuara për monument natyre. 

Fshatrat, përveç trashëgimisë së pasur kulturore, natyrore dhe biodiversitetit, kanë infrastrukturë 

relativisht të mirë, e disa prej tyre bujqësi dhe blegtori mjaft të zhvilluar. Paraqesin potencial për 

zhvillimin e turizmit rural, që deri sot fare nuk është shfrytëzuar. 

Mund të konkludojmë se komuna e Istogut me këto resurse turistike që disponon, ka potencial për 

zhvillimin e turizmit malor, shëndetësor, rural, tranzitor-ekskursionist, alpinist, gjuetisë dhe peshkimit, 

speleoturizmit. Si potenciale turistike natyrore në komunën e Istogut konsiderohet zona turistike e 

Bjeshkëve të Nemuna- lokaliteti Lugu I Butë, Gurrat e bardha, Radusha  dhe Bajsha. 

Ndërsa si potenciale turistike kulturore në zonën përgjatë parkut kombëtar konsiderohen 

vendbanimet: 

 Kaliçani- I pasur me trashëgimi arkeologjike-vendbanim romak I shek.III-të (periudha antike), 

një xhami, kullë dhe trung me vlera natyrore 

 Studenicë- gërmadhat e kishës paleokristiane dardane të shek.V-të (peirudha bizantine -

mesjetë e hershme), masanstiri I Hvosnos. 

 Vrella- vendbanimi I pasur me trashëgimi kulturore me gjurmë të vendbanimit antik-mesjetë 

shek.V_VI-të (periudha antike), lokaliteti “Krye” te burimi I Vrellës, , kalaja, xhamia, mullinj, 

kulla, burimi I ujit natyral dhe qednra termale 

 Lubozhdë- 3 tuma ilire shek VIII-V p.e.s (periudha parahistorike), gjurmë të vendbanimit të 

periudhës iliro-romake të ndërtuar me gurë të palidhur me emrin “Shkëmbi I kroit”. Sypozohet 

se në Lobozhdë gjendet qyteti me themelet e kalasë së Perandorit Justinian. 

 Cërrcë- lokalitet antik I shëk V_VI-të, themelet e kishës paleokristiane dhe shtëpia e Ibrahim 

Rugovës.8 

                                                           
8 Plani hapësinor i Parkut Kombëtar “Bjeshkët e Nemuna”, IPH, 2015 
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Harta 4 Potencialet turistike 

 

2.2.8. Vlerësimi I zonavë ekonomike ekzistuese dhe të planifikuara dhe ndikimi I 

tyre 

Sipas stragjisë së zhvillimit local 2017-2021 deri në fund të vitit 2021 duhet të rritet sipërfaqja e 

hapësirave publike për qëllime të biznesit për 30 % (projektet: zona ekonomike, dhënia e tokavë 

industirale për investitorë. 

Sipas PHK-së veprimtaritë ekonomike duhet të plotësojn të gjtiha standardet e mbrojtjes së mjedisit. 

Ato nuk duhet të planfikohen pranë zonave ekzistuese të banimit.  Vetëm hapësirat për vepritari 

tregtre-furnizim të popullatës me mallërat të konsumit të përditshëm dhe të gjërë mund të destinohen 

brenda hapësirave të destinuara për banim ose farë pranë tyre. 

Sa I përket parqeve industriale ato bazohen në kriteret e përcaktuara në Planin Hapësinor të Kosovës, 

si:  

• Hapësirat pranë zonave ekzistuese të banimit nuk mund të destinohen për industri e cila nuk i 
plotëson standardet; 

• Hapësirat pranë zonave ekzistuese turistike nuk mund të destinohen për industri ndotëse përtej 
normave të lejuara; 

• Hapësirat që destinohen për veprimtari tregtare – furnizim të popullatës me mallra të konsumit të 
përditshëm dhe të gjerë, duhet të jenë brenda hapësirave të destinuara për banim ose fare pranë tyre; 
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• Zgjerimi i zonave ekzistuese të industrisë dhe biznesit do të lejohet vetëm nëse qëndrueshmëria e 
zonës është paraprakisht e dëshmuar, në rast të urgjencës dhe mungesës së hapësirës së 
përshtatshme për t’u alokuar; 

• Realizimi i parqeve eventuale të biznesit duhet të bazohet në kriteret në vijim: 

- Qasje të mirë në korridoret rrugore – jo përmes vendbanimeve, 

- Disponueshmëria e tokës me çmim të ulët, 

- Minimizimi i ndikimeve të dëmshme në vendbanim dhe peizazh, 

- Potenciali për zhvillim, toka, infrastruktura përkatëse (kanalizimi, uji, rryma,komunikimet, ngrohja), 

- Maksimumi i indeksit të shfrytëzimit të ngastrës nuk duhet të tejkalojë 45% të ngastrës dhe së paku 
20% e sipërfaqes duhet të jetë gjelbërim; 

• Komplekset spitalore duhet të vendosen në hapësirat e pastra që nuk u janë ekspozuar llojeve të 
ndryshme të ndotjes; 

• Objektet e institucioneve parashkollore dhe ato të arsimit fillor duhet të vendosen Brenda 
hapësirave të destinuara për banim ose fare pranë tyre. Hapësirat duhet të rregullohen me breza 
mbrojtës dhe të jenë të arritshme nga transporti publik. Ngastrat e alokuara për këtë ndërtim duhet 
të plotësojnë kriteret e mëposhtme: 

a) Institucionet parashkollore 20 - 40 m2/fëmijë 

b) Shkollat fillore 20 - 50 m2/fëmijë 

• Zonat e destinuara për sport dhe rekreacion duhet te jene te furnizuara me shtigje, infrastrukturë 
dhe gjelbërim. Ne kuadër te këtyre zonave do te lejohet vetëm ndërtimi I objekteve te hapura dhe te 
mbyllura sportive, hapësira për parkim, restorante te vogla dhe dyqane qe shërbejnë pajisje sportive 
rekreative. Maksimumi i indeksit të zënies së ngastrës nuk guxon te kaloj standardet e caktuara për 
këto qëllime. 

• Të gjitha veprimtaritë publike duhet të plotësojnë edhe kërkesat për personat me aftësi të kufizuara 
fizike të parapara me norma dhe standarde ndërkombëtare 

2.2.9. Përmbledhje e përparësive dhe mangësive të ekonomisë locale. 

Strategjia e zhvillimit local ka identifikuar pozicionin konkurrues të komunës së Istogut në raport me 

komunat tjera dhë komunat e mëdha në regjion.  

Në tabelën e mëpshtmë është bërë vlerësimi aftësive konkurrese të komunës së Istogut: 
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Tab. 8 . Vlerësimi I aftësive konkurruese të komunës së Istogut 9 

 

 

 

2.3. Infrastruktura teknike 

2.3.1. Rrjeti I energjisë elektrike 

Në aspektin e mirëmbajtjes së rrjetit si dhe furnizimin e konsumatorve me energji elektrike, i tërë 

konsumi i Istogut, në nivelin distributiv, menaxhohet dhe eksploatohet nga Distrikti i Pejes. Në 

aspektin e planifikimit të zgjërimit të rrjetit distributiv kjo njësi participon vetëm me shënimet nga 

tereni. Poashtu implementimin e projekteve të reja, kjo njësi punuese vetëm e garanton nga aspekti i 

sigurisë elektrike, si dhe merr pjesë në pranimet teknike të objekteve të reja për nivelin distributiv. 

Qyteti i Istogut me rrethinë furnizohet nga trafostacioni i kompanisë KOSTT TS Isogu 110/35/10 

kV/kV/kV me fuqi instaluese 31,5 MVA dhe ai i kompanisë KEDS TS Gurrakoc 35/10 kVA me fuqi 2x4 

MVA. TS Istogu furnizohet përmes linjës së dyfisht 110 kV-she, konkretisht linjës TS Peja 3 - TS Istog. 

Vlen të potencohet se siguria furnizuese në nivelin 110 kV relativisht është e mirë, nga shkaku se rënja 

e njërës nga linjat 110 kV nuk shkakton pamundësinë e furnizimit kontinuel të Istogut me rrethinë, pra 

plotësohet kriteri shumë i nevojshën N-1. Trafostacioni 400/110 kV me fuqi 2x300 MVA -Peja 3 rritë 

besueshmërinë e sistemit dhe nivelin e tensionit në Istog, sepse ky qytet për një kohë të gjatë ndodhej 

larg pikave injektuese të njësive gjeneruese. 

TS Istogu 110/35/10 kV/kV/kV furnizon pjesën veriore te rrjetit distributiv të komunës së Istogut, 

ndërsa trafostacioni TS Gurrakoc 35/10 kV/kV atë jugore. 

                                                           
9 Strategjia e zhvillimit lokal per komunën e istogut 2017-2021, dhjetor 2016, fq 36 

PËRPARËSITË MANGËSITË

Planet hapësinore funksionale
Komuna shtrihet larg arterieve kryesore të rrugëve nacionale të 

Kosovës

Resurse për zhvillimin e bujqësisë (toka bujqësore, uji dhe 

klima)
Niveli I ultë I trashëguar I zhvillimit ekonomik

Resurse natyrore për zhvillimin e turizimit (uji-natyral, termal, 

bjeshkët dhe bukuritë natyrore, reliefi I përshtatshëm dhe 

lidhjet ndërkufitare

Infrastruktura e pamjatueshme për aktivitete kulturore dhe 

sportive

Popullsia relativisht e moshës së re dhe e arsimuar
Mungesa e kapaciteteve të mjaftueshme për përpunimin e 

produkteve bujqësore

Numri I madhe I të punësuarve në diasporë
Zvogelimi I vazhdueshëm I spërfaqeve bujqësore dhe dëmtimi I 

pyjeve

Tradita në disa sektorë të biznesit (kultivimi I peshkut, pemëve, 

bimëve mjekuese dhe aromatike, blegtoria)

zhvillimi I pamjaftueshëm I ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme 

në turizmin rural

Rrjedha e lumit të istogut përgjatë qytetit Buxheti I pamjaftueshëm për projekte të mëdha kapitale

Prezenca e disa institucioneve me rëndësi (Qendra e sigurisë, 

FSK)
Mungesa e hekudhës

Hapësirë e mjaftueshme për zgjerim të qytetit dhe plane 

infrastrukturore (12% e territorit të komunës është pronë 

komunale

Nivel I pamjaftueshëm I turzimit kulturor, rural, kongressit, sportiv

Evidenca e rregulluar kadastrale

VLERËSIMI I AFTËSIVE KONKURUESE TË KOMUNËS (SLZH 2017-2021)
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Nga këto dy trafostacione furnizohen të gjitha daljet 10(20) kV. Në nivelin e tensionit të mesëm të 

gjitha objektet e instaluara elelktro energjetike punojnë në tension 10 kV. 

Linjat furnizuese të tensionit të mesëm janë të dimensionuara kryesisht për nivelin 10 kV. Këto linja 

janë ajrore të montuara në shtylla të impregnuara të drurit (SHD) në shtylla të betonit (SHB), e në disa 

ekziston kombinim i tyre (SHBD). Në disa nga trasat e linjave 10 kV dhe 0.4kV, me shtylla të drurit, 

lartësia e pëçuesve është e ulët, distanca me objektet e banimit, afariste dhe shoqërore e 

pamjaftueshme, kalimet në rrugë janë joadekuate, kështu që nuk i përmbushin kriteret nga aspekti i 

sigurisë. 

Në disa pjesë urbane të Istogut janë të vendosura edhe kabllo nëntokësore të nivelit 10(20) kV mirëpo 

në gjatësi shumë të kufizuar dhe që punojnë nënë tension 10 kV. 

Njësitë transformuese janë të kombinuara, në pjesen urbane ka të tipit “blindë” TSMB, ndërsa në 

pjeset rurale trafostacionet janë të tipit “kullë” - TS Kullë, të montuara në shtyllë metalike -TSM dhe 

të montuara në shtyllë betoni -TSB. Gjendja teknike e këtyre objekteve në tërësi nuk është e mirë, nga 

fakti se shumica e tyre janë të vjetërsuara dhe jo të mirëmbajtura si duhet. Edhe këtu një pjesë e 

konsiderueshme e objekteve transformuese nuk posedojnë pajisje teknisht në rregull, kështu që 

paraqesin rrezik për stafin operues dhe atë të mirëmbajtjes, e veqënarisht për sigurinë e qytetarëve. 

Mund të konstatohet se rrjetit shpërndarës në komunën e istogut është realizuar pa ndonjë analizë, 

sidomos në aspektin e optimizimit. Problem poashtu të theksuar paraqesin seksionet jo adekuate të 

përçuesve të linjave 10 kV-she në raport me gjatësitë e tyre dhe numri i trafostacioneve të kyçura në 

to. 

 

Harta 5 Rrjeti I elektroenergjetik 
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2.3.2. Rrjeti I ujësjellësit dhe kanalizmit 

Banesat e banuara me qasje në ujë në territorin e komunës janë mbi 98 %, ndërsa mbi 70 % me qasje 

në ujësjellësin publik. 

Banesat e banuara me qasje në kanalizim janë mbi 90 %, ndërsa me qasje në rrjetin e kanalizimit publik 

të ujërave të zeza janë më pak se 30 % 

Banesat që e përdorin drurin për ngrohje janë mbi 96 %, ndërsa banesat që e përdorin energjinë 

elektrike për ngrohje janë më pak se 3 % 10  

Sistemi i ujësjellësit të Istogut e merr ujin nga burimi i Istogut, Javorit, Vojdullit, Vrellës, si dhe një 

pjesë e furnizimit bëhet nga burimi i Drinit të Bardhë. Kapaciteti i të gjitha burimeve është Q= 20.380 

m3/ditë.  

Gjatë muajve të verës shfaqen probleme në furnizim me ujë sidomos në pikat kritike të sistemit (zonat 
e larta dhe pikat e largëta). Arsyet kryesore për probleme të tilla janë humbjet e ujit në sistemin e 
transmisionit dhe sistemin distributiv, të cilat janë në shkallën rreth 60 %. Këto humbje paraqesin 
ndryshimin ndërmjet sasisë së prodhuar dhe sasisë së faturuar të ujit. Pra ato përfshijnë humbjet 
komerciale dhe humbjet fizike/teknike. Proporcioni i këtyre dy kategorive të humbjeve nuk dihet 
saktësisht por vlerësohet të jetë 50%/50%. Faktorët kryesorë që ndikojnë në shkallën e lartë 
vlerësohet të jenë: (rrjeti i vjetruar i ujësjellësit, kyçjet ilegale, mos-matja e saktë e ujit).  
Trajtimi i ujit të pijes bëhet me sistemin e dezinfektimit, në formën që në burimet e ujit ekzistojnë 
stacionet e klorimit ku klorohet uji konform standardeve të përcaktuara me dispozitat ligjore.  
Sistemi i furnizimit me ujë është i ndarë në 2 zona: (I) zona e epërme, që furnizohet me ujë përmes 

sistemit të pompimit, dhe (II) zona e poshtme, që furnizohet me ujë me rrjedhje me gravitacion. 

Sistemi i kanalizimit për qytetin e Istogut është ndërtuar në vitet 1972, 2004, 2008, në gjatësi 20.900 
m, si sistem i tipit të ndarë: sistem i veçantë për largimin e ujërave të zeza nga sistemi i largimit të 
ujërave të shiut. Rrjeti i kanalizimit ne Gjurakoc i ujërave të zeza ka filluar të ndërtohet në vitet 1994, 
2007 në gjatësi prej 17.200 m.  
Problemet kryesore që kanë të bëjnë me rrjetin e kanalizimit të ujërave të zeza në komunën e Istogut, 

janë: mbledhja jo e mjaftueshme e ujërave të zeza dhe shkarkimi i ujërave pa trajtim, kryesisht nëpër 

rrjedhat ujore 11. 

2.3.2.1. Rrjeti I ujësjellësit  

Furnizimi i banorëve të Komunës së Istogut me ujë të pijshëm, momentalisht nuk ka ndonjë problem 

të madh. Me probleme përcillen në disa nga fshatrat që kanë sistemin e ujësjellësit. 

Furnizimi me ujë i qytetit të Istogut bëhet drejtpërdrejt nga burimi i Istogut. Në burimin e 

Istogut ekziston kaptazha ku grumbullohen uji. Kaptazha është e tipit të hapur, kështu që 

bëhet dezinfektimi i ujit para se të lëshohet në rrjet. 

Gypi kryesor është me diametër Ø300 nga AC dhe ky diametër vazhdon duke u zvogëluar. 

Pasi që nga ky gyp do të furnizohen edhe vendbanimet që momentalisht nuk kanë ujë të 

pijshëm, është i domosdoshëm ndërrimi i këtij gypi dhe rritja e dimensionit të tij. 

Problemi kryesor i furnizimit me ujë të pijshëm janë gypat që janë nga materiali i ndryshëm 

dhe me dimensione më të vegjël. 

                                                           
10 Atllasi i regjistrimit të popullsisë 2011, ASK 
11 Plani investiv në infrastrukturën e ujësjellësit dhe kanalizimit në komunën e istogut, 2011 
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Për planifikimin e rrjetit të ujësjellësit përpiluesi i këtij raporti kë shfrytëzuar rrjetin ekzistues 

të ujësjellësi dhe rrjetin e rrugëve.  

Sipas këtyre të dhënave disa nga gypat duhet të ndërrohen për shkak të vjetërsisë së tyre, 

kurse disa për shkak të dimensioneve të vogla. Për shfrytëzimin maksimal më të mirë të 

sasisë së ujit ekzistues si dhe të presionin në disa vende janë paraparë krijimi i unazave të 

reja siç është rasti i furnizimit me ujë të Istogut të Poshtëm rreth së cilit duhet të ndërtohen 

edhe një gyp deri në gypin që furnizon Dubravën. 

 
5 Veriqi 

   6 Bellopoja 

7 Burgu i Dubravës 

C 

1 Cërca 

Sistemi i 

ujësjellësi 

Nga burimi i Istogut me anë të 

pompave furnizohet 

rezervuari nga i cili me 

gravitacion furnizohen 

vendbanimet  

Q=18l/s 
2 Lubozhda 

3 Jonuzajt 

4 Prigoda 

D 

1 Shushica e Epërme 

Sistemi i 

ujësjellësi 

Nga burimi e 

Vojdullës/Kosharicës dhe 

Javorit vendbanimet 

furnizohen me ujë me anë të 

gravitacionit 

Q=(8.5-21.7)l/s 

2 Shushica e Poshtme 

3 Zhakova 

4 Uqa 

5 Rakoshi 

E 

1 Dubova 

Sistemi i 

ujësjellësi 

Nga burimi e Drinit të Bardhë 

vendbanimet furnizohen me 

ujë me anë të gravitacionit 

Q=18l/s 
2 Baica 

3 Caralluka 

4 Lubovë 

F 
1 Vrella 

Sistemi i 

ujësjellësi 

Nga burimi e Vrellës 

vendbanimet furnizohen me 

ujë me anë të gravitacionit 

Q=20l/s 2 Stupi 

3 Temali (Kamenica) 

Burime 

vetanake 

1 Koshi 

Sistemi i 

ujësjellësi 

Nga pusi me pompa Jo funksional 

2 Syneja Me gravitacion nga burimet I mjaftueshëm 

3 Mojstiri Me gravitacion nga burimet I mjaftueshëm 

Furnizim 

individual 

1 

Baja 

Furnizim nga 

puse 

individuale ( 

furnizim 

vetanak) 

Nga pusi me pompa 

Cilësia e ujit 

është mjaftë 

diskutabile 

 Tab. 9 Furnizimi me ujë 
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Furnizimi i vendbanimeve të komunës së Istogut bëhet nga disa sisteme. Barrën më të 

madhe të furnizimit me ujë e bartë burimi i Istogun i cili furnizon me ujë të pijshëm 45% të 

komunës. Furnizues tjerë janë burimi i Vrellës, Vojdullës/Kosharicës, Javorit dhe burimi i 

Radavcit.  

Mungesë të ujit të pijes në komunën e Istogut kanë 20 vendbanime. Përpos këtyre 

vendbanime problem me ujë ka dhe Koshi i cili ka një sistem jo të mirë.  

Fshatrat pa sistem të ujësjellësit  

Zona   VENBANIMI MENYRA E 

FURNIZIMIT 

ME UJE 

LLOJI I SISTEMIT  SASIA E UJIT 

l/s 

Furnizim 

individual 

1 Baja 

Furnizim 

nga puse 

individuale 

(secila nga 

familjet 

kanë patur 

furnizim 

vetanak) 

Nga pusi me pompa 

Cilësia e ujit 

është mjaftë 

diskutabile 

2 Belica 

3 Dobrusha 

4 Dreja 

5 Kaliqani 

6 Kashica 

7 Kërnina 

8 Lubova 

9 Orroberda 

10 Osojani 

11 Polana 

12 Saradrani 

13 Shalinovica 

14 Sudenica 

15 Syneja 

16 Syrigona (ish 

Suhogerlla) 

17 Trubuhoci 

18 Tuqepi 

19 Zabllaqi 

20 Zallçi 

 

Burimi i Istogut ka sasi të mjaftueshme për furnizimin e tërë komunës me ujë të pijshëm, 

mirëpo gypat ekzistues nuk kanë dimensionet e mjaftueshme. Prandaj, gypi kryesor 

furnizues duhet të zëvendësohet me gypi të materialit aktual dhe me dimensione më të 

madh Ø400mm. Gypi do te vazhdoj deri në Gjurakovc, kurse nga Gjurakovci deri Zablaq 
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është Ø250mm. Gjithashtu në dalje të Istogut të Poshtëm është planifikuar një gyp i cili do 

të përshkoj fshatrat Muzhevinë, Llugë, Lukac i Begut,Dobrushë, Koshicë, Staradran, 

Trubuhoc dhe lidhet në Zablaq me gypi paraprak. Me këtë krijohet një unazë. 

Nga ana tjetër nga Zablaqi një gyp do të vazhdoj për furnizimi me ujë të fshatrave Drejë, 

Zallq Shalinovc, Osojan, Pollanë, Tuçep, Bajë, Kërninë dhe Belicë. Për fshatrat me lartësi të 

madhe do të ndërtohen rezervuari në Osojan dhe stacione të pompimit. 

Furnizimi i fshatrave Kaliqan dhe Orobërdë do të bëhet pas përfundimit të fazës së dytë të 

sistemit të Vrellës.  

 

 

Harta 6 Rjeti I ujësjellësit. 

2.3.2.2. Rrjeti I kanalizimit 

Qyteti i Istogut ka sistemin e rrjeti të kombinuar të kanalizimit dhe nuk është i shtrirë në tërë qytetin.  

Dimensionet e këtyre gypave janë të vegjël dhe shpesh nuk pranojnë të gjitha ujërat e zeza dhe ato 

atmosferike.  

Përpiluesi i këtij raporti ka paraparë sistem të ndarë të kanalizimit. Pra, do të jetë rrjet i kanalizimit 

fekale dhe rrjet të kanalizimit atmosferik. 

Në bazë të dimensione të gypave ekzistuesi është planifikuar që këta gypa të shfrytëzohen për rrjetin 

e kanalizimit fekale, kurse rrjeti i kanalizimit atmosferik të ndërtohet i ri. 
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Orientimi i të gjitha gypave të kanalizimit fekale do të jenë në drejtim të rrugës kryesore pasi që 

kolektori kryesor do të jetë në këtë drejtim. Prandaj, në disa rrugë duhet të ndërrohet kahja e 

gypave. 

Secila rrugë do të ketë gypin e vetë të kanalizimit fekale dhe atmosferik dhe kahja e tyre do të 

caktohet varësisht nga konfiguracioni i terrenit. 

Siq u cek edhe më lartë rrjeti i kanalizimit atmosferik do të jetë plotësisht i ri. Të gjithë ujërat 

atmosferike do të shkarkohen në lumin Istog dhe në prrojet e qytetit. Pra, drejtimi i gypave do të 

përshtatet konfiguracionit të terrenit të qytetit. 

Që gypat të kenë dimensione më të vogla është planifikuar që gjatësia e gypave të jetë më e vogël 

dhe të ketë sa më shumë shkarkimi në lumë. 

Kolektori kryesor për qendër e qytetit të Istogut do të jetë në rrugën Dubravë-Istog prej nga do të 

shkarkohen në lumin Istog, kurse lagjet tjera të Istogut do të shkarkohen në përrockat më të afërta. 

Sa i përket vendbanimeve vetëm 14 fshatëra kanë kanalizim fekal: 

1. Studenica  -  shkarkimi në lumin e Vrrellës 
2. Vrella   shkarkimi në lumin e Vrrellës 
3. Bainca  shkarkimi në lumin Drini i Bardhë 
4. Banja   shkarkimi në lumin Drini i Bardhë 
5. Dobrusha  shkarkimi në lumin Istog 
6. Gurrakoc  shkarkimi në lumin Istog 
7. Savllak  shkarkimi në lumin Istog 
8. Tomoc  shkarkimi në lumin Istog 
9. Cërca  shkarkimi në lumin Istog 
10. Shushica shkarkimi në lumin e Shushicës 
11. Rakoshi  shkarkimi në lumin E Rakoshit 
12. Padalishtë-lagjaj Fetahaj shkarkimi në lumin e Kujavçës 
13. Zallci  shkarkimi në lumin Istog 
14. Saradranë shkarkimi në lumin Istog 

 

Pra, vetëm 14 fshatra kanë rrjet të kanalizimit fekale.  

Nga tabela e lartshënuar vërehet se të gjitha vendbanimet që kanë rrjet të kanalizimit ujërat 

e zeza i shkarkojnë në lumë pa ndonjë trajtim paraprak.  

Si në çdo vendbanim të Kosovës edhe në Komunën e Istogut ndotja e ujit është evidente. Ndotja më 

e madhe paraqitet e lumenjve bëhet përmes lëshimit të drejtpërdrejt të ujërave të zeza të 

vendbanimeve dhe të objekteve industriale, pa ndonjë trajtim paraprak. Gjithashtu hedhja e 

mbeturinat të ngurta pranë rrugëve dhe lumenjve përbën një problem të madh.  
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Harta 7 Rjeti I kanalizimit 

2.3.3. Rrjeti I ujitjes 

Në komunën e Istogut ekzistojnë disa sisteme të ujitjes si: sistemi i Orobërdës 1.070 ha (neto), 1.350ha 

(bruto). Për ujitjen e sipërfaqeve te përfshira me sistem shfrytëzohen ujërat e burimit të Vrellës, debiti 

i të cilit bie në 100 l/sek,  

Sistemi gjysmë fiks është i lënë pas dorës dhe është i shkatërruar. Sistemi i kullimit nuk është ndërtuar 

ne tërësi sipas projektit. Sistemi i Anës së Djathtë (1.720 ha neto, 2.120 ha bruto) nuk ka qenë i 

përfunduar së ndërtuari dhe furnizohet me ujë nga Burimi i Lumit të Istogut.  

Sistemi Ana e Majtë përfshinë sipërfaqet prej 1.400 ha  te cilat ujiten nga kanali i betonit dhe 320 ha 

me kanale të hapura dheu. Sistemi i Dubravës përfshinë sipërfaqen prej 800 ha (neto) dhe është sistem 

gjysmë fiks, ndërsa ujitja është dashur të bëhet në trajtë shiu. Presioni duhet te arrihet për mes të 

Stacionit të pompimit “Dubrava” i cili nuk është në funksion. Sistemi “Gusar” 400 ha (neto) është 

sistem me ujitje në trajtë të shiu. Presioni arrihet pjesërisht ne mënyre  natyrore dhe artificiale. Ujitja 

në trajte shiu nuk është në funksion që nga ndërtimi i tij, për shkak të mungesës së ujit. 

Sistemet tradicionale ne pellgun e lumit të Istogut dhe Anës së Majtë të lumit Drin deri në Klinë kapin 

sipërfaqen prej 5.500 ha. Uji merret drejtpërsëdrejti nga lumi Drini i Bardh dhe Lumi i Istogut përmes 

veprave hidroteknike, të ndërtuara nga betoni apo materialet vendore. Për shkak të shfrytëzimit të pa 

kontrolluar, të inerteve (rëra dhe zhavorr) dhe plotave këto vepra nuk kanë stabilitet të duhur ndërsa 

ato të materialit vendor duhet të ndërtohen për çdo vjet. 
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2.3.4. Hidroenergjetika 

Në  qytetin e Istogut është e ndërtuar HEC ISTOG. Kjo HEC do të shfrytëzoj ujërat nga lumi Istog. HEC 

me fuqi aktive të instaluar 0.45 MË. Dy agregat janë venë në përdorim në vitin 1948, por tash nuk 

është në funksion. 

2.3.5. Rrjeti I telekomunikacionit 

Gjendja aktuale e infrastrukturës së telekomunikacionit në komunën e Istogut është relativisht e mire, 

ajo perbehet nga disa rrjete telekomunikuese të pavaruara qe janë: 

- Rrjeti i postes dhe telefonisë së Kosovës PTK 
- Rrjeti i kompanisë private IPKO dhe 
- Rrjeti i kompanisë private KUJTESA. 

 

Qendra e PTK-së është në Istog, me degët e veta në Rakosh, Vrellë, Garrakoc dhe Bajë. Rëndësi të 

veçantë ka lidhja kryesore e PTK-së që shtrihet përgjatë autorrugës Pejë- Mitrovicë. 

Aktualishtë Komuna e Istogut disponon me një numër të vogël të lidhjeve të telefonisë fikse, që ka 

tendencë të zvogëlimit të mëturjeshëm. 

PTK në përbërjen e vet ka edhe Postën që jap shërbime postare (mbedhjen, pranimin dhe distribuimin 

e letrave, paketave, të hollave dhe dërgesave të ndryshme). Telefonia mobile ka rrjet të zhvilluar të 

dy operatorëve të Kosovës Vala 900 dhe IPKO. Të njëjtit operatorë së bashku me Kujtesën japin edhe 

shërbime të Internetit dhe Televizionit kabllovik në tërë teritorin e Komunës së Istogut. 

Fatkeqësisht rrjetet ekzistuese të telekomunikacionit nuk janë mire të planifikuara dhe të zhvilluara. 

Linjat telekomunikuese përdorin rrjetin ajëror të KEDS-it, respektivisht shtyllat e tensionit të ulët, pa 

ndonjë planifikim paraparak. 
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Harta 8 Rjeti I telekomunikimit 

2.3.6. Grumbullimi dhe menaxhimi I mbeturinave 

KRM AMBIENTI në Istog ofron shërbime në zonat urbane dhe ato rurale. Në zonat urbane shërbimet 

arrihen deri në 90 % ,  ndërsa në zonat rurale afërsisht 30 %. Aktiviteti kryesor i KRM AMBIENTI ne 
Istog është zbrazja e kontejnerëve 1.1 m3 për mbeturina dhe bartja e tyre në deponinë komunale në 

Tuqep të Istogut. KRM AMBIENTI në Istog menaxhon me 23 punëtor dhe posedon makinerinë 
adekuate për kryerjen e shërbimeve. Kompania, në bazë të marrëveshjeve paraprake me qytetar, 
ofron shërbime siç janë: Grumbullimi dhe transportimi i mbeturinave, pastrimin e rrugëve, 
mirëmbajtjen e parqeve, mirëmbajtjen e varrezave. Shërbimi i largimit të mbeturinave në ekonomitë 
familjare në zonat urbane bëhet në baza ditore, ndërsa në zonat rurale sipas marrëveshjes dhe sipas 

nevojës së paku një herë në javë, dy herë në muaj ose edhe një herë në muaj. Numri i ekonomive 
familjare në komunën e Istogut është 6741, ndërsa kompania mbulon vetëm 1613 ekonomi familjare 
(tab.10)12 
 

Kategoritë Numri  i klientëve 

Ekonomitë familjare 1613 

Bizneset 352 

Institucionet + Burgu  dhe F.S.K. në Dubravë KK Istog 52 

 Tab. 10 Menaxhimi I mbeturinave në ekonomiktë familjare 

Sipas këtij studimi, deponia rajonale e cila është ndërtuar në Pejë në vitin 2001 me kapacitet 

1500000m³ është paraparë që të deponoj edhe mbeturinat e Istogut. Në këtë studim jepen edhe disa 

informata për deponien ekzistuese në Istog, gjegjësisht tregohet që shërben popullsinë totale prej 

43985 banorësh dhe ka madhësi 18400 m². Në një hartë të hartuar nga institute FOI, janë identifikuar 

                                                           
12 Menaxhimi i mbeturinave në komunën e Istogut 2014-2016-draft 
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mbeturina të shkallës së 1-rë dhe 3-të të rrezikshmërisë. 

Është identifikuar poashtu një lokacion me mbeturina helmuese dhe një lokacion me mbeturina gazi 

afër zonës urbane. Materiale të rrezikshme konsiderohet të ketë edhe në fermën e derrave në 

Dubravë. 

Sa I përket varrezës së kafshëve, komuna ka bërë displocimin e lokacionit meqë lokacioni është në 

afërsi të bjeshkës ka bërë tërheqjen e shumë shtazëve të egra (si arinjë, ujqër, dhelpëra etj) të cilat 

kanë paraqitur rrezik për vandbanimet përreth saj.  

Bazuar në kornizën ligjore mbeturinat me prejardhje shtazore nuk duhet të përzihen me mbeturianet 

tjera komunale por ato duhen të barten me mjete transportuese të veçanta si dhe të deponohen në 

pika adekuate ku do të bëhej trajtimi I tyre. Më parë deponimi I këyre mbeturianave shtazore është 

bërë në një vend I ndërtuar nga betony pa asnjë kriter dhe tani deponimi I tyre bëhet në një hapësirë 

të veçantë në deponinë e Tuçepit. Kjo hapësirë është e betonuar dhe e mbyllur dhe aty bëhet groposja 

e tyre.13 

 

 

  

 

Harta 9 Menaxhimi I mbeturinave 

 

                                                           
13 Plani Komunal pwr Menaxhimin e Mbeturiave , KK Istog, 2016-2021, fq 26 
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2.4. Infrastruktura e transportit dhe transporti 

2.4.1.  Shtrirja dhe gjendja e rrugëve ekzsituese 

Në vitet e fundit janë bërë investime në përmirësimin e gjendjes së rrugëve në komunë, e sidomos në 

sigurimin e lidhjeve të mira të fshatrave në rrjetin primar rrugor. Kryesisht këto projekte kanë qenë 

projekte asfaltimi të rrugëve, prandaj në aspekt të realizimit të rrugëve si tërësi e korridorit të 

qarkullimit për automjete, të trotuareve për këmbësorë, të shenjave të komunikacionit, apo 

mbrojtëseve rrugore etj, ato janë shumë të mangëta. 

Në këtë aspekt, nga terreni janë evidentuar segmente mjaft të rrezikshme rrugore. Ato segmente 

paraqesin rrugën që e kalojnë fëmijët për në shkollë (nga njëri fshat në tjetrin), dhe të tilla si janë 

realizuar, ato lejojnë zhvillim të shpejtësisë së automjeteve, pa asnjë mbrojtje për këmbësorët, 

posaçërisht për fëmijët. 

Ndikimet negative (zhurma, pluhuri, rritje e rrezikut në rrugë, qarkullimi i automjeteve të rënda) të 

rrugëve rajonale janë të dukshme, posaçërisht në Gjurakoc, ku komunikacioni transit Mitrovicë-Pejë 

kalon nëpër këtë qytet. Në Istog nuk ka qarkullim të komunikacionit transit, prandaj edhe ndikimet 

janë më të vogla. 

Shkalla e motorizimit në komunën e Istogut (e as në Kosovë) nuk është e njohur, prandaj edhe 

mundësitë e parashikimit 10-vjeçar të rritjes dhe ndikimit të tij në komunë, janë të parealizueshme. 

 

Harta 10 Rrjeti rrugor- Materializimi 
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2.4.2. Shtrirja dhe kategoria e rrugëve të planifikuara nga niveli qëndror 

Istogu ka lidhje të mira me qendrat rajonale në Kosovë, poashtu edhe me qytete të rëndësishme në 

shtetet fqinje. Rruga kryesore Mitrovicë-Pejë kalon në territor të komunës dhe disa rrugë e lidhin 

komunën me Prishtinën e Klinën. 

Masivet malore në pjesën veriore të komunës, i vështirësojnë lidhjet rrugore të komunës me Malin e 

Zi, Serbinë dhe komunën e Zubin Potokut. Megjithatë,  lidhje të mira me Rozhajën (Mal i Zi) realizohen 

përmes rrugëve Istog-Pejë-Rozhajë, dhe Istog-Radac-Rozhajë, ndërsa përmes rrugës Istog-Rakosh-

Cërkolez. 

Në territorin e komunës nuk kalojnë rrugët magjistrale por vetëm rrugët rajonale të cilat janë R-101, 

R-102, R-104 dhe R-221. Rrugët e tjera në territorin e komunës janë rrugët lokale dhe në vendbanime, 

të cilat nuk janë të kategorizuara nga komuna (dhe pse janë në kompetencë të saj), prandaj në pjesën 

grafike ‘Trafiku-Kategorizimi zyrtar’ të gjitha rrugët tjera janë të paraqitura si një kategori. 

Rrugët lokale në Istog sigurojnë lidhje të mirë mes qendrave të bashkësive lokale, dhe qasje kryesisht 

të mirë të të gjitha vendbanimeve në rrjetin rrugor komunal. 

Bazuar në funksionin e tyre në hapësirën e komunës, duke pasur parasysh lidhjen mes qendrave të 

bashkësive lokale, lidhjen e vendbanimeve dhe lidhjen me vendbanimet e komunave fqinje, është bërë 

kategorizimi i rrugëve locale. Kategorizimi i rrugëve lokale sipas funksionit) në: 

 Rrugë lokale primare-janë rrugët të cilat lidhin disa vendbanime dhe qendrat e bashkësive 

lokale mes veti dhe që mbledhin e shpërndajnë trafikun kryesor nga rrugët rajonale. 

 Rrugë lokale sekondare-janë rrugët të cilat lidhin vendbanimet (fshatrat), dhe që mbledhin dhe 

shpërndajnë trafikun nga rrugët rajonale dhe primare-lokale. 

 Rrugët në vendbanime-janë rrugët të cilat sigurojnë lidhjen e një vendbanimi me rrugët lokale 

primare dhe sekondare, ato më tej mund të kategorizohen si primare, sekondare, terciare. 

 Rrugë malore-janë rrugët të cilat lidhin malet me vendbanime, kanë kryesisht karakter 

ekonomik dhe shumica janë me sipërfaqe prej dheu. 
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Harta 11 Kategorizimi zyrtar i rrugëve 

2.4.3. Transporti ndërkomunal dhe brenda komunës 

Transporti publik ndërurban është i organizuar nga komuna. 

Nga hulumtimi përmes pyetësorit është kuptuar se nëpër fshatrat e komunës së Istogut ekzistojnë më 

së shumti 3 pika të ndaljes nëpër vendbanime, por ka edhe fshatra nëpër të cilat nuk ka fare transport, 

si psh. Kërninë, Cërkolez, Syrigonë, Orobërdë etj. 

Nuk kemi informata për linjat e qarkullimit të autobusëve, por supozohet se ato funksionojnë ashtu 

sikur janë përshkruar në rregulloren komunale (shih më poshtë). 

Nga studimi i trafikut në zonën urbane, që në fakt është studim i transportit publik në komunë pasi që 

transport publik urban (linja urbane) nuk ka, është vërejtur pjesëmarrje e madhe e kombibusëve. 

2.5. Infrastruktura publike dhe sociale 

Shërbimet komunale janë të shpërndara jo njëtrajtshëm në territorin e komunës. Pjesa jug-lindore 

dhe veri-lindore është dukshëm më e mangët në ofrimin e shërbimeve. Istogu, Banja  dhe Gjurakoci, 

paraqesin qendra të komunës të rangut më të lartë. Për disa shërbime që ofrojnë, në këto qendra 

gravitojnë banorë nga tërë territori i komunës. Rakoshi, Dubrava dhe Cerkolezi, paraqesin qendra 

gravituese për vendbanimet në pjesën lindore të komunës. Vrella, Banja dhe Gjurakoci, paraqesin 

qendra gravituese për vendbanimet në pjesën perëndimore, ndërsa Istogu me pozitë qendrore 

paraqet qendër gravituese për banorët e komunës. 

24 vendbanime (nga 52) janë fshatra që nuk kanë funksionet themelore të arsimit, shëndetësisë, 

kulturës dhe shërbimit administrativ, dhe të cilat gravitojnë në vendbanimet më të afërta apo në 

qendrat komunale, për t’i përmbushur këto kërkesa. 
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Harta 12 Shërbimet publike 

2.5.1. Arsimi 

Arsimi është i organizuar në dy nivele: 

1. Institucionet e arsimit parashkollor 

2. Institucionet e arsimit para-universitar 
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Harta 13 Zona e shërbimit- Arsimi 

 

Arsimi parashkollor 

Në komunë gjenden 5 institucione parashkollore publike (çerdhe dhe kopshte) me 275 fëmijë të 

regjistruar, përderisa kapaciteti i tyre është 350 fëmijë. Arsimi parafillor zhvillohet në objektet e 

shkollave fillore, ku janë të regjistruar (për vitin 2018/2019) 428 fëmijë14. Institucione private nuk ka. 

Është planifikuar ndërtimi i kopshtit” Gëzimi ynë “në Istog, pasi ai sot është objekt i vjetruar si dhe 

ndërtimi i kopshtit “Shpresa jonë” në Banjë, pasi që ekzistuesi është në objektin e hotelit “Oniks”, i cili 

sot është privatizuar.  

Numri i çerdheve-kopshteve është shumë i vogël krahasuar me standardet, ku popullsia e shërbyer 

nga një institucion është 2000 banorë ndërsa rrezja e shërbimit është: 

 

d.m.th komuna do të duhej të kishte 25-30 institucione parashkollore, nëse merret për bazë popullsia 

e shërbyer, ndërsa edhe më shumë nëse si kriter merret largësia më e madhe e lejuar shtëpi-çerdhe. 

Mirëpo, në realitet as kapaciteti i këtyre objekteve që i kemi sot nuk shfrytëzohet i tëri, si pasojë e 

nivelit të zhvillimit ekonomiko-social të popullsisë. 

                                                           
14 Drejtoria Komunale e Arsimit. Numri I nxwnwsve nw fillim tw vitit shkollor 2018/19 

Per vendbanime urbane Per vendbanime rurale

Çerdhe 30% 300 300

Kopshte 25% 500 900

Rrezja shërbyese optimale në vijë ajrore (m')Indeksi i shfrytëzimit të 

parcelës kadastrale për 

zhvillim-  ISHPKZh
Per vendbanime urbane Per vendbanime rurale

Çerdhe 30% 300 300

Kopshte 25% 500 900

Rrezja shërbyese optimale në vijë ajrore (m')Indeksi i shfrytëzimit të 

parcelës kadastrale për 

zhvillim-  ISHPKZh
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Numri i nxënësve në vitin 2018/19 është: në kopshte 275 fëmijë,në nivelin para fillor 428 nxënës, në 

nivelin 1-5 është 2914 nxënës, në nivelin 6-9 nxënës, është 2297 nxënës, në nivelin 10-12 është 1557 

nxënës.15 

Arsimi fillor dhe i mesëm i ulët 

Arsimi fillor dhe i mesëm i ulët është i organizuar në 11 shkolla fillore amë dhe 15 paralele të ndara. 

Prej tyre, 2 shkolla amë janë serbe, 1 është shkollë amë-mikse (shqipe-boshnjake) dhe 10 shkolla amë-

shqipe, ndërsa paralelet e ndara janë 1 mikse dhe 14 shqipe. Në shkollimin fillor janë regjistruar për 

vitin 2018/2019 gjithsej 7471 nxënës në 308 paralele. 

Hapësira e shkollave, sipas vlerësimeve nga DKA, është 29.69 m2/nxënës. 

Nëse si bazë e analizës do të merrej vetëm standardi, ku popullsia e shërbyer nga 1 institucion është 

4000 banorë, atëherë në komunë do të duhej të kishte jo më shumë se 15 objekte shkollore, ndërsa 

nëse si kriter merret distanca maksimale e lejuar shkollë-shtëpi: 

 

atëherë në gjithë komunën do të duhej të kishte ~40 objekte shkollore. Nga kjo analizë, shihet se 

numri i sotëm i objekteve shkollore është më i madh se ai i nevojshëm në kushte të dendësisë më të 

madhe të ndërtimit dhe kjo është si rezultat i shpërndarjes së banimit në territorin e komunës me 

dendësi shumë të vogël të ndërtimit. 

Si pasojë e kësaj dendësie të ndërtimit është poashtu, largësia më e madhe se ajo e lejuar, deri 3 km 

(Polanë, Belicë, Tuçep  deri në Kërninë apo Osojan), si dhe joefikasiteti i shfrytëzimit të objektit 

shkollor,  p.sh në fshatin Kosh janë 9 nxënës në 1 objekt shkollor, kurse në Kërninë 18 nxënës në 1 

objekt shkollor. 

Pasojë tjetër, që ndikon drejtpërdrejt në sigurinë e nxënësve fillor është rrezikimi i jetës së tyre në 

rrugë, pasiqë ata duhet të udhëtojnë deri në shkollë në shumicën e rasteve përgjatë rrugëve rajonale 

e primare-lokale me frekuencë dhe shpejtësi të madhe të lëvizjes së automjeteve, si p.sh udhëtimi 

shtëpi-shkollë në relacionet Dubovë e vogël-Banjë, Lubovë-Banjë, Studenicë-Vrellë, Lubozhdë-Cerrcë 

e shumë raste tjera. 

Raporti gjinor i nxënësve në institucionet e shkollimit fillor dhe të mesëm të ulët është, meshkuj 51% 

-femra 49 %. 

Arsimi i mesëm i lartë 

Mësimi i mesëm i lartë është i organizuar në dy institucione shkollore,  në gjimnazin “ Haxhi Zeka “në 

Istog dhe SHMT “Mithat Frashëri “në Gjurakoc, ndërsa një paralele e ndarë e SHMT-së funksionon 

brenda burgut të Dubravës. 

Numri i përgjithshëm i nxënësve që vijojnë mësimin e mesëm të lartë është 1967 nxënës.  Nxënësit 

janë nga e gjithë komuna dhe udhëtojnë në baza ditore, pasiqë nuk ka konvikte. 

                                                           
15 Drejtoria Komunale e Arsimit. Numri I nxwnwsve nw fillim tw vitit shkollor 2018/19 

Per vendbanime urbane Per vendbanime rurale

Ndërtesat e shkollave fillore 40% 600 1900

Ndërtesat e shkollave të mesme të ulëta 40% 600 1900

Ndërtesat e shkollave të mesme të larta 60% 1500 4700

Indeksi i shfrytëzimit të 

parcelës kadastrale për 

zhvillim-  ISHPKZh

Rrezja shërbyese optimale në vijë ajrore (m')

Per vendbanime urbane Per vendbanime rurale

Ndërtesat e shkollave fillore 40% 600 1900

Ndërtesat e shkollave të mesme të ulëta 40% 600 1900

Ndërtesat e shkollave të mesme të larta 60% 1500 4700

Indeksi i shfrytëzimit të 

parcelës kadastrale për 

zhvillim-  ISHPKZh

Rrezja shërbyese optimale në vijë ajrore (m')
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Njëjtë si tek shkollimi fillor dhe i mesëm i ulët, ashtu edhe te arsimi i mesëm i lartë, paraqiten 

problemet e largësisë së madhe të udhëtimit deri 18 km (Syrigonë-Istog), dhe supozohet se dallimi i 

madh në raportin femër –mashkull është si rezultat i ndërprerjes së mësimit nga ana e femrave të 

vendbanimeve më të largëta dhe atyre malore-kodrinore. 

Komuna vlerëson se nuk ka nevojë për konvikte dhe nuk ka plane për hapjen e shkollave të reja të 

mesme. 

2.5.2. Shëndetësia 

Shërbimet shëndetësore janë të shpërndara në gjithë territorin duke respektuar dendësinë e banimit, 

me qëllim të ofrimit të mundësisë së njëjtë të qasjes në shërbimin primar shëndetësor. 

Shërbimi publik shëndetësor në komunën e Istogut është i organizuar në tri nivele: 

1.Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare (QKMF), e cila gjendet në Istog (1) 

2. Qendra të Mjekësisë Familjare (QMF) në Banjë, Vrellë, Rakosh, Gjurakoc (4), dhe 

3. Punktet e mjekësisë familajre në Kaliçan, Dobrushë, Saradran, Veriq, Cërkolez, Osojan, Zallq, 

Shushicë, Dubravë (9). 

 

Në komunë gjenden gjithsej 14 objekte në të cilat ofrohen shërbime shëndetësore. 

Sipas standardeve, për numrin e banorëve të komunës (~50000) do të ishin të nevojshme 5 qendra 

mjekësore ku punojnë nga 4 mjekë.  Mirëpo edhe këtu, si pasojë e banimit të shpërndarë, ky numër 

është i trefishuar (duke mos pas njohuri sa mjek ofrojnë shërbime në një ambulancë). 

Në pjesën grafike, zona e shërbimit është ajo që shtrihet brenda rrethit me rreze 10 km për ndërtesat 

e qendrave të mjekësisë familjare dhe 3 km të punkteve të mjekësisë familajre , që paraqet distancën 

maksimale të lejuar shtëpi-shërbim mjekësor, ku pjesë të mëdha të vendbanimeve shtrihen jashtë 

kësaj zone. 

Planet e komunës janë: ndërtimi i dy punkteve të mjekësisë familjare (në Kërninë dhe Padalishtë) si 

dhe ordinancave stomatologjike nëpër shkolla fillore në Gjurakoc, Istog, Vrellë dhe Banjë. 

Në komunën e Istogut gjenden 17 qendra private shëndetësore, prej të cilave 5 janë qendra private 

dentare, për të cilat nuk kemi informata më të hollësishme. 

 

MIRËQENJA SOCIALE DHE KOMUNITETI 

Nga insftrastruktura e institucioneve të mirëqenjes sociale dhe të komunitetit në komunën e Istogut 

gjendet institucioni për shërbime sociale dhe familjare dhe institucionet e komunitetit. 

Institucioni për shërbime sociale dhe familjare gjendet në Gurakoc. Ky institucion ka kapacitet prej 

32 shtretër dhe është e destinuar për rajonin e Pejës (e cila nuk funksionon), ndërsa në shërbim sot  

është shtëpia për të moshuar në Skenderaj. 

Shtëpi përkujdesi për persona me aftësi të kufizuara gjenden në Deçan dhe Dardanë. Këto objekte 

janë të tipit të hapur, ku përdoret principi i rehabilitimit të bazuar në komunitet. 

Në Istog ekziston një familje, e cila është trajnuar për strehim familjar. Për këtë lloj strehimi nuk është 

ndërtuar ndonjë ndërtesë e posaçme, por shfrytëzohet shtëpia e familjes e cila është trajnuar. 

Për raste të dhunës në familje,  strehimi i viktimës bëhet në “shtëpinë e sigurt” e cila gjendet në Pejë. 
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Institucionet e komuniteit ( të njohura si qendra rinore apo të komunitetit) sipas burimeve nga DK, 

gjenden në 7 vendbanime: në Istog, Vrellë, Banjë, Gjurakoc, Cerrcë, Rakosh dhe Bellopojë . 

Gjatë hulumtimit në terren, janë identifikuar edhe dy qendra të tjera: në Kaliqan dhe Cerkolez. 

Ky shërbim poashtu duhet të ofrohet për minimum 4000 banorë, ekuivalent me një qendër të 

bashkësisë lokale, por përveç numrit të këtyre objekteve rëndësi ka edhe gjendja e objekteve si dhe 

përmbajtja e tyre (salla për lexim, salla për ekspozitë, bibliotekë, hapësirë për aktivitete tjera rinore e 

të ngjashme). 

 

 

Harta 14 Zona e shërbimit- Shëndetësi 

2.5.3. Kultura 

Infrastruktura e institucioeneve publike kulturore në Istog përbëhët nga: 

- Ndërtesa e bibliotekës 

- Ndërtesa e ‘shtëpive’ të kulturës; 

Këto gjenden në qendrën komunale , dmth në qytetin e Istogut. Aktivitetet kulturore në vendbanimet 

tjera të komunës zhvillohen kryesisht në objektet e institicuoneve të komuniteitit. 

Në bazë të normave teknike të planifikimit normat minimale për sipërfaqen e parcelës së 

infrastrukturës së kulturës janë 0.25 m2/banor. Ndërsa shfrytëzimi I parcelës kdastrale për zhvillim 
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për ndërtesën e bibliotkës sështë 80%.16 

 

Harta 15 Zona e mbulimit -Kultura 

2.5.4. Shërbimet administrative 

Ndërtesa kryesore e instituconit të administratës publike gjendet në qendrën komunale dmth në 

qytetin e Istogut. Mirëpo shërbimet administrative bëhen edhe në nivel të disa qendrave të 

bashkësisë lokale si: Gurakoc, Banjë, Vrellë, Rakosh. 

Zyrat postare dhe ato bankare janë shërbimet tjera të rëndësishme që poashtu duhet të ofrohen në 

nivel të qendrave bashkësisë lokale. Shërbimet e tilla gjendet edhe në Gurakoc, Banjë, Vrellë , Rakosh, 

Osojan. 

Sipërfaqja për banor për ndërtesat e institucioneve të adminstratës publike është 0.62 m2. Banor, 

ndërsa indeksi i shfrtytëzimit të parcelës kadastrale për zhvilim është 80% ( përjashtim të burgjeve).17 

2.5.5. Infrastruktura publike me rëndësi qëndore 

Qendra korrektuese në Dubravë  gjendet në mes fshatrave Dubravë, Bellopojë, Mojstir dhe Synejë, dhe 

nëmes të rrugës  rajonale Bellopojë-Istog dhe rrugës primare lokale Synejë. Sipërfaqja e ngastrës  

është~24.1 ha. 

2.5.6. Sporti dhe rekreacioni 

                                                           
16 Udhëzimi Admistrativ MMPH- NR.08/2017 Për normat teknike të planifikimit hapësinor , fq 76. 
 
17 Udhëzimi Admistrativ MMPH- NR.08/2017 Për normat teknike të planifikimit hapësinor, fq 84. 
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Infrastruktura e institucioneve sportive dhe e hapësirav rekreative në komunën e istogut përbëhet 

prej: stadiumit, ndërtesave të sallës sportive, fushave sportive-rekreative shumë funksionale, 

shtigjeve për kalërim (joformale), shtigjeve për ngjitje dhe marshimalpin, shtigje për çiklizëm dhe 

shkëmbinjë natyror për ngjitje. 

Stadiumi I cili si struklurë në vete ka vetëm tribinat dhe ndërtesa e sallës sportive gjendet në Istog. 

Shumica e fushave të sportit të institucioenve arimosre shfrytëzohet për aktivtiet të ndryshme 

prandaj edhe janë kategorizuar në fusha sportive-rekreative shumëfunksionale.  

Sa I përket katergorive tjersa si shtigjeve për kalërim, çiklizëm, ngjitje në shkembinjë etj, të gjitha 

zhvillohen përshkak të resurseve natyore ekzistuese.  

Normat minimale për sipërfaqen e parcelës së infrastrukturës sportive dhe fushave rekreative për 

vendbanimet më pas se 5000 banorë është 2.5m2/ban, ndërsa për vendbanimet prej 5000-20000 

është 4.5m2/ban. 

Indeksi I shfrtytëzimi të parcelës për zhvillim për ndërtesat sportive është 60%, ndërsa distance 

optimale shërbyese për fushat sportive dhe rekreative është 800 m.18 

2.5.7. Hapësirat e gjelbërta 

Ndonëse Istogu është I pasur më resurse natyrore, kur flitet për kategornë e parqeve publike ato 

pothuajse nuk ekzistojnë fare. Në qendrën komunale dhe qednra të bashkësive locale gjendet parqe 

të vogla publike në kuadër të qendrës por ato janë të pakta. Për shkak të afërsisë më natyrën shumë 

aktivitete banorët e Istogut I zhvillojnë jashta kufnjëve të zonave të ndërtuara.  

Fushat e hapura sportive dhe rekreative përfshijnë fushat e ndërtesave arsimore por edhe disa fusha 

private në të cilat janë me pagesë. 

Normat minimale për sipërfaqen e parcelës së hapësirave të gjelbra janë si më poshtë: 

- Parqet publike në kuadër tëlgjaës 1.0m2/ban 

- Parqet publike në kuadër të vendbanimit 2.0m2/ban 

- Brezi I gjelbër përgjatë rrugëve 1.0m2/ban 

- Brezi I gjelbër përgjatë rrjedhave ujore 2.0m2/ban.19 

2.5.8. Varrezat 

Pothuajse shumica e vendbanimeve I kanë varrezat në kuadër të vendbanimit të tyre. Nga 52 

vendbanime, të cilët nuk kanë lokacione të planfkuara të varrezave apo mungesë të varrezavë janë: 

Orobërda, Dubova e Vogel, llukavc I Begut, Prekalla, lluga, Muzhevina, Kovraga, Koshi, Kërnina, 

Bellopoja dhe Suhogërlla. 

Në Istog gjendet edhe varreza e kafshëve e cila tash së fundi është zhvendosur në Tuçep. 

Normat minimale për sipërfaqen e parcelës së varrezave është 1.5m2/ban, ndërsa indeksi I 

shfrytëzimit 40%.20 

2.6. Mjedisi dhe sipërfaqet me rrezikshmëri 

                                                           
18 Udhëzimi Admistrativ MMPH- NR.08/2017 Për normat teknike të planifikimit hapësinor , fq 87 
19 Udhëzimi Admistrativ MMPH- NR.08/2017 Për normat teknike të planifikimit hapësinor , fq 88 
20 Udhëzimi Admistrativ MMPH- NR.08/2017 Për normat teknike të planifikimit hapësinor , fq 89 
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2.6.1. Rreziqet nga fatkeqësitë natyrore 

Kosova ka një ekspozim dhe cënueshmëri të konsiderueshme ndaj fatkeqësive natyrore. 

Sipas te dhenave te mbledhura nga disa burime, mund të konkludojmë se rreziqet kryesore nga 

fatkeqësitë natyrore, me të cilat përballet komuna e Istogut, apo të cilat kanë shkaktuar pasojat më 

të rënda në të kaluarën, janë: termetet, erërat e forta lokale dhe vërshimet e përcjellura edhe me 

erozion. 

Nga databaza e fundit me te dhena historike e cila eshte krijuar ne vitin 2015 ”DesInventar Kosova” 
21pasqyron rreziqet kryesore nga fatkeqesite natyrore dhe fatkeqesi te tjera ne Kosove. Për komunën 
e Istogut, të dhënat në formë tabelare janë: 
 

lloji i 
fatkeqes
ise 
natyrore  

kart
at 
me 
te 
dhe
na 

te 
lendu
ar 

shtepi te 
shkaterru
ara 

shtepi 
te 
demtu
ara 

te 
godit
ur 

te 
ndiku
ar 

te 
zhvendo
sur 

te 
evaku
ar 

humbj
et 
financi
are 

demti
met ne 
kultura 
bujqes
ore 

demti
met ne 
rruge 

TERMET
ET 

1   2 35 185 360           

EPIDEMI
TË 

1       1 1           

VËRSHI
MET 

13     31 521 521       12.2 67 

ZJARRET 
E PYJEVE 

2     1         1350 115   

STUHI 
BRESHËR
I 

2       5 5     590565 178.2   

RRËSHQI
TJE 
DHEU 

1     1               

STUHI E 
ERËS 

5 39   6003 2402
5 

2402
5 

132 2400 386053
1 

30   

TOTAL 
25 39 2 6071 2473

7 
2491
2 

132 2400 445244
6 

335.4 67 

Tab. 11 Fatkeqesitë natyrore ne Istog 

 

2.6.2. Ndotja e ajrit 

Komuna e Istogut, me pozitën e përshtatshme gjeografike që ka, larg shkaktarëve kryesor të ndotjes 

në nivel të Kosovës, mund të konsiderohet ndër komunat me cilësinë më të mirë të ajrit. Nuk ka 

stabilimente të industrisë së rëndë që do të mund të konsideroheshin si burim kryesor i ndotjes së 

ajrit. Edhe ato ndërmarrje publike, prodhuese apo shërbyese, që kanë funksionuar në sistemin e 

kaluar, sot ose nuk ekzistojnë fare ose funksionojnë me kapacitet të reduktuar, dhe nuk paraqesin 

burime të përfillshme të ndotjes. Bazuar në këto që u than më lartë mund të konkludojmë se burimet 

potenciale të ndotjes së ajrit në komunë, e veqanërisht në zonat urbane dhe vendbanimet me dendësi 

më të madhe të ndërtimit, janë: 

 

- Trafiku dhe transporti 

- Ndezjet për përfitim të energjisë për ngrohje 

- Gjeneratorët për prodhim të energjisë 

                                                           
21 DesInventar-Disaster Information Management System 
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- Aktivitetet e ndërtimit 

- Guroret e hapura për eksploatim 

 

2.6.1.1 Trafiku dhe transporti 

Sistemi aktual i transportit në Kosovë konsiderohet ndër shkaktarët e problemeve të ndotjes për shkak 
të rritjes së madhe dhe mungesës së formave tjera të transportit të mallërave, respektivisht, 
mosfunksionimit të transportit të mirëfilltë hekurudhor. 
Problem tjetër paraqet vjetërsia e mjeteve të transportit të mallërave dhe automjeteve tjera, dhe 
moszbatimi i përpiktë i ligjit për kontrollimin e gjendjes teknike të tyre. 
 

2.6.1.2 Ndotja nga ndezjet për përfitim të energjisë për ngrohje 

Komuna e Istogut nuk ka sistem të ngrohjes qendrore, që do të thotë se energjia për ngrohje sigurohet 

nga ndezja e drurit, kryesisht dhe thëngjilli. Në mungesë të kornizës ligjore, në nivel qendror dhe lokal, 

që do të rregullonte ndezjet për përfitim të energjisë për ngrohje nëpër ndërtesat e të gjitha 

destinimeve, mund të konsiderohet si një ndër faktorët e rëndësishëm të ndotjes së ajrit, sidomos në 

ato vendbanime ku dendësia e ndërtimit është më e lartë, siç janë zonat urbane. 

2.6.1.3 Ndotja nga gjeneratorët 

Si pasojë e dështimit për të siguruar furnizim të pandërprerë dhe me standard me energji elektrike, 

ende pjesë të Kosovës, përfshi edhe Istogun përballen me ndërprerje periodike të furnizimit, duke I 

detyruar banorët dhe bizneset të gjejnë mënyra alternative të prodhimit të energjisë, me kosto më të 

lartë dhe me pasoja të mëdha në ndotjen e ajrit dhe ndotjen me zhurmë. 

2.6.1.4 Ndotja nga aktivitetet e ndërtimit 

Ndotja nga aktivitetet e ndërtimit përkeqësohet për shkak të moszbatimit të kornizës ligjore që i 

rregullon aktivitetet e ndërtimit. Për pasojë pjesmarrësit në ndërtim nuk marrin masat e nevojshme 

për rrethimin adekuat të vendndërtimeve, pastrimin e mjeteve të transportit dhe automjeteve tjera 

para se të dalin nga punishtja në trafik, etj. 

2.6.1.5 Ndotja nga guroret aktive 

Ndër shkaktarët e ndotjes së ajrit janë edhe guroret aktive, ku në Planin Hapësinor të Kosovës 2010-

2020 janë evidentuar 4 gurore aktive në territorin e komunës. 

2.6.3. Ndotja e ujit 

Impiantet për trajtimin e ujërave të zeza në pjesën më të madhe të komunës nuk ekzistojnë, por edhe 
atje ku ekzistojnë nuk funksionojnë fare, siç është rasti me impiantin e ndërtuar në fshatin Bajicë - i 
planifikuar për trajtimin e ujërave të zeza të disa vendbanimeve - i cili është tërësisht jashtë funksionit. 
Ndotësit kryesorë të ujërave sipërfaqësor janë vendbanimet, ku ujërat e zeza shkarkohen pa 
kontroll dhe pa trajtim paraprak në lumenj duke shkaktuar kështu ndotjen ujërave me material 
organike dhe mikrobiologjike. 
Dukuri negative që ka ndikuar në ndotjen e ujërave është edhe hedhja e mbeturinave 
përgjatë rrjedhave ujore që ndikon negativisht edhe në ujërat sipërfaqësor. 
Deponitë e mbeturinave të ndryshme të ndërtuara jashtë standarteve, në sipërfaqet tokësore, 
ndikojnë negativisht në ujërat nëntokësor dhe ato sipërfaqësorë. 
Faktorë tjetër është edhe përdorimi joprofesional i kimikateve, që kryesisht përdoren në bujqësi, në 
mënyrë direkte ndikojnë në ndotjen e mjedisit. 
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Në bazë të të dhënave nga PHK, shkalla e ndotjes së ujit në lumenjtë kryesorë të Istogut është me sa 

vijon: Pjesët e rrjedhave ujore Istog dhe Vrelle deri ne bashkimin e tyre, konsiderohen të ndotur në 

shkallën I të ndotjes, ndërsa rrjedha e lumit Drin dhe pjesa e rrjedhës së lumit Istog deri në derdhjen 

në Drin, të ndotura në shkallën II-a.  

2.6.4. Ndotja e tokës 

Ndër shkaktarët e degradimit të tokës është shkatërrimi i pyjeve nga prerja ilegale dhe nga zjarret. Si 
pasojë dëmtimet e pyjeve në territorin e komunës janë të konsiderueshme dhe shumë vështirë të 
riparueshme. Për më tepër ende nuk ka ndonjë vlerësim në shkallë vendi apo komune për përmasat 
e dëmtimit të pyjeve. Degradimi i pyjeve ndikon në shkatërrimin e sipërfaqeve të tëra të tokës të cilat 
e kanë rolin mbrojtës. Më të dëmtuara dhe të rrezikuara janë bjeshkët që shtrihen mbi vendbanimet 
prej Istogut e deri ne Cerkolez, për disa arsye: 1. Ky rajon, e sidomos Mokna, duke qenë në kufi me 
Zubin Potokun dhe Serbinë, paraqet territor më pak të kontrolluar për shkak të problemeve të njohura 
në veriun e Kosovës, 2. Edhe përkundër propozimeve shume të hershme, kjo zonë asnjëherë nuk është 
vënë nën mbrojtje nga institucionet kompetente dhe 3. Infrastruktura më e mirë rrugore për shkak të 
Radushës, pyjet e së cilës në të kaluarën janë përdorur në industri, ka ndikuar si lehtësim në 
transportimin e drurit. 
Ndër shkaktarët e ndotjes së tokës mund të evidentohen deponitë (fushëhedhurinat) komunale, e kjo 
ndërlidhet edhe me mangësitë komunale në menaxhimin e mbeturinave. Situata përkeqësohet pas 
reshjeve që pastrojnë këto deponi dhe ndotin tokën. 
Gjithashtu problematike janë edhe deponitë joformale të materialeve inerte që u formuan kryesisht 
pas luftë së vitit 1999 dhe fazës së rindërtimit të vendbanimeve.  

Faktorë tjetër është edhe përdorimi joadekuat i pesticideve në bujqësi, që ndikojnë në ndotjen e tokës 
dhe mjedisit në përgjithësi. 

 

Fig. 2 Hot spotet potenciale (bazuar ne PHK) 

2.6.5. Ndotja nga zhurma 

Trafiku dhe transporti rrugor, gjeneratorët, veprimtaritë e ndryshme të punës si aktivitetet e 
ndërtimit, gurëthyesit janë burime potenciale të zhurmës të cilët ndikojnë në uljen e kualitetit të jetës 
në vendbanime.  

2.6.6. Përmbytjet 

Gjatë periudhave kur të reshurat janë të shpeshta dhe pas shkrirjes së borës, sasia e ujit rritet duke 

krijuar përmbytje (vërshime). Faktorët tjerë që shkaktojnë vërshime, janë edhe mbeturinat nëpër 

lumenj si dhe rrokullisjet e gurëve nga bjeshkët. 

Zonat e rrezikuara nga vërshimet janë zonat pranë rrjedhave dhe kjo si rezultat i mungesës së pendave 

mbrojtëse. Përroi i Bollovonës e rrezikon qytetin e Istogut, për shkak se në rrjedhën e tij të dikurshme 
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sot ka ndërtim, përroi i Dragiqit nga ujërat e pyllit e rrezikon fshatin Cerrcë sepse rrjedha e tij e 

dikurshme sot shfrytëzohet si rrugë nga fshatarët, Vrella rrezikohet nga përroi i quajtur ’Lugu i Madh’. 

I  rrezikuar konsiderohet edhe Kaliqani nga përroi Drenik, i cili vazhdon shtrirjen e tij edhe nëpër fshatin 

Studenicë. 

Edhe lumi i Istogut vërshon, dhe me këtë rast dëmton fshatrat; Llukavc i Begut, Llugë, Zabllaq, një 

pjesë afër urës së KFOR-it dhe vazhdon deri te fshati Rudicë. Dëme të kësaj natyre shkakton edhe 

Gujavçi i cili përfshin Drejën dhe Zallqin. 

2.6.7. Erozioni dhe sedimentimi 

Në periudhat kur të reshurat janë të shpeshta, përroskat akumulojnë ujë dhe erodojnë më së shumti 

pjesën malore. Ky erodim është i theksuar në Suhogërllë, Vrellë dhe Kaliçan. Efekti shkatërues i 

erozioinit është rezultat i faktorëve klimatik natyror, kryesisht i ndikuar nga sasia, lloji, intenziteti dhe 

kohëzgjatja e reshjeve, pjerrtësia e terenit dhe përbërja pedologjike si dhe nga dëmtimet (prerja 

ilegale e pyjeve, nxjerrja e zhavorit, mbikullotja, veprat ndertimore pa kriter etj) Bjeshkët e Nemuna 

cilësohen me sasi më të madhe të reshjeve atmosferike dhe numër më të madh të ditëve me reshje 

(mbi 130 ditë) dhe me pjesëmarrje të madhe të reshjeve atmosferike në formë bore (40-80 ditë). 

Mbulesa e borës në Dukagjin mesatarisht zgjat 40 ditë, kurse në Bjeshkët e Nemuna varësisht nga 

lartësis mbidetare prej 60-210 ditë. 

Në bazë të këtyre faktorëve mund të themi se ndikimi i erozionit është më i larti në zonën kodrinore 

dhe malore/bjeshkët e Istogut, dhe përgjatë shtratit të lumenjëve më të mëdhenjë, ndërsa më i ulti 

në zonat e rrafshta. 

2.6.8. Vërshimet 

Burimet e lumenjve të Kosovës janë autokton pjesa e sipërme e shtratit të lumit përveç dukurisë 

erozive për shkak të pjerrtësisë së terrenit dhe përbërjes gjeologjike te terrenit nuk shkakton ndonjë 

dukuri negative sa i përket vërshimeve. Pjesa e mesme dhe e poshtme e shtratit të lumit janë aktive 

si dukuri negative dhe rrezikon zonat fushore dhe të vendbanimeve nga se shtrati i lumit nuk mund të 

pranojë të plotat ujore dhe vjen deri te vërshimet. 

Vërshimet janë prezentë në periudhën kur reshjet atmosferike janë të mëdha gjatë stinës së pranverës 

kur reshjet e shiut janë më të mëdha dhe kombinohen me shkrirje të borës dhe gjatë stinës së vjeshtës. 

 

Istogu si territor rrezikohet nga vërshimet që vijnë nga lumenjtë kryesor, Drini I Bardhë, Istogu, Vrella, 

Kujavçi. Të prekura janë vendbanimet ne rrafsh dhe vendbanimet rrafshinore-kodrinore. Edhe pse nga 

vlerësimet e MMPH-së shtretërit e këtyre lumenjve në territorin e komunës së Istogut nuk 

konsiderohen të dëmtuar. 

Vërshime dhe erozion të konsiderueshëm shkaktojnë edhe përrenjët që vijnë nga bjeshkët, si: 

Bollovani dhe Qaushi (Istog), Dragiçi (Lubozhdë), Lugu i Madh (Vrellë), Drekniku dhe Buxhaku (Kaliçan), 

Shushica (Shushicë) . Të prekura janë kryesisht vendbanimet kodrinore dhe kodrinoro-malore të 

komunës. 

Erozioni është prezent në territorin e Istogut dhe shfaqet në forma të ndryshme: gërryerje 
sipërfaqësore e tokës, brigjeve të lumenjve, e përrenjve, transport i depozitimeve të ngurta e të 
zhavorreve shkarje e shembje masive apo të lokalizuara si dhe degradim fizik e kimik të tokave. 
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2.6.9. Tërmetet 

Në territorin e Komunës së Istogut, janë vërejtur thuaja 

të gjitha dridhjet seizmike të cilat janë bërë në hapësirë 

me epiqendra në ish Jugosllavi. Pasojat e dëmeve janë 

manifestuar me dëme materiale të vogla dhe të 

parëndësishme në disa objekte të vogla të ndërtuara 

nga materiale të dobëta ndërtimore. 

Sipas interpretimit të hartave seizmike, territori i 

Komunës së Istogut është nën ndikimin e 6° të 

intensitetit seizmik MCS. 

Gjithashtu, sipas të dhënave hartografike, në komunë 

shtrihen plasjet e mbuluara dhe pak të dukshme si dhe 

plasjet e mbuluara, gjë që tregon karakteristikën 

specifike tektonike të territorit. 

Sipas hartës seizmike në Planin hapësinor të Parkut 

Kombëtar Bjeshkët e Nemuna, pjesa veriore dhe veri-

perendimore shtrihet në zonën me shkallë të 

rrezikshmerisë prej V shkallësh të Merkalit dhe perfshinë të 

gjitha fshatrat e Rugovës si dhe pjesët e teritorit të komunës së Istogut.  

Istogu përfshihet në zonën me intenzitet te shkallës VI të rrezikshmërisë nga termetet22. Tërmeti i 

fundit në Istog me shkallë më të lartë të goditjes ka ndodhur në vitin 2010 në pjesën perëndimore të 

vendit dhe arriti 5.2 shkallë  Rihter. Sipas Institutit të Sizmologjisë, rreth 10 tërmete me intensitet të 

ulët regjistrohen çdo ditë në vend. 

 

2.6.10. Stuhitë e erës dhe breshërit 

Istogu përballet me stuhi të forta të erërave lokale, sidomos gjatë stinës së vjeshtës dhe dimrit. Ka 

qenë e vlerësuar edhe si një ndër erërat më të forta lokale në ish Jugosllavi.Përfshinë kryesisht 

vendbanimet kodrinore dhe kodrinoro-malore nga Shushica e deri në Kaliçan, por duke përfshirë edhe 

vendbanimet e aferta të kësaj zone në rrafsh. Dëmtimet e fundit të mëdha janë shkaktuar në vitin 

2012, kryesisht ne Istog, Istog të Poshtëm dhe Dushkajë 

 

Istogu, para luftës së vitit 1999, ka qenë I përfshirë në sistemin raketor për mbrojtje nga stuhitë e 

breshërit, I cili ka qenë I vendosur në fshatin Corrollukë. Pas luftës nuk është aktivizuar. 
 

2.6.11. Zjarret në pyje dhe shpyllëzimi 

Të rrezikuara nga zjarret në pyje janë zona e bjeshkëve, kryesisht pyjet halore por edhe të tjera, në të 

cilat janë paraqitur zjarre vitet e kaluara. Këtij rreziku I shtohet edhe zjarrvënia e qëllimshme që mund 

të vijë nga persona që kanë qenë të përfshirë në dëmtimin e pyjeve për qëllime ekonomike. 

Ndërsa në pjesën e vendbanimeve rreziqet nga zjarri vijnë kryesisht nga rrjeti dhe instalimet e 

vjetruara elektrike, nga djegiet e lëndës drusore për përfitim të energjisë termike në ndërtesa, ndezja 

e arave pas korrjes së drithërave, etj. 

                                                           
22 Harta e intenziteteve maksimale të vrojtuara për 

Kosovën – Periudha 1900 – 2002,Plani Hapësinor I Kosovës 2010-2020 

Fig. 3 Zonat maksimalisht tw goditura nga 
twrmetet 
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Shpyllëzimi- prerjet e pakontrolluara dhe ilegale janë nje dukuri e cila po ndikon dukshëm në humbjen 

e imazhit të pyjeve dhe në prishtjen e shumë habitateve të shtazëve. Inçizimet e mëposhtme tregojnë 

më së miri humbjen e karakterit të vendit- bjeshka e Moknës-Ahishta në Vojdullë, fotografi satelitore 

e vitit 2004  dhe vitit 2012. Nga inçizimi mund të vërehen qartë rrugët e krijuara si rezultat i qasjes për 

të prerë drunjë në mënyrë ilegale. 

 

Fig. 4 Degradimi mjedisor- Bjekshët e Moknës- Ahishta në Vojdullë  a) 2004, b) 2012 (42*52’45,31”N, 20*35’06.48”E, 1600m) 

Sipas raportit të Vlerësimit Strategjik Mjedisor, janë 4 kategori kryesore të përcaktuara në bazë të 

kritereve mjedisore të cilat e kufizojnë zhvillimin komunal. Kriteret mjedisore përcaktojnë zonat e 

përjashtuara nga zhvillimi komumunal. Kriteret e forta përfshijnë: zonat me vlera të veçanta 

mjedisore, zonat të rrezikshme për zhvillim dhe zonat e ndotura si ‘hot spote’ mjedisore. 

Zonat e rrezikshme për zhvillim përfshijnë: shtretërit e lumenjve dhe pjesët e ndikimeve (buffer 

zones) rreth tyre dhe zonat me pjerrësi më të madhe se 15 apo 20%. 

Nuk lejohen ndërtimet në apo parë shtretërve të lumenjve pasi ndërtimet mund të jenë në zonën e 

përmbytjeve, ku mund të shkaktojnë erosion të birgjeve dhe të cenojnë regjimin hidrogjeologjik të 

sistemit ujor. 

Nuk lejohen ndërtimet në tokat bujqësore të kategorisë prej I-IV. 

Zonat e rrezikuara nga fatkeqësitë natyrore të sigurohen më masa konkrete dhe të mos lejohen 

ndërtimet e paplanfkuara. Nuk lejohen ndërtime në zonën me pjesërri më të madhe pasi në mjedis 

argjilor këto ndërtime mund të shkaktojnë situatë erosive të kodrave dhe janë një rrezik public I 

përhershëm. 

Zonat e ndotura të njohura si ‘hot spote’ mjedisore përfshijnë: deponitë e egra të mbeturinave 

komunale, ndërmarrjet si fabirka të armaturës, prodhim të blloqeve dhe prodhim të lëngjeve, 

pularitë, therrtoret, ndërmarrjet e riparimit të automejteve, zonat ku është gjuajtur me granata me 

përbërje të uraniumit të varfëruara.23 

2.7. Asetet e trashëgimisë natyrore, kulturore dhe turistike 

2.7.1. Parku kombëtar 

Parku Kombëtar Bjeshkët e Nemuna, i cili ka marr këtë status të mbrojtjes në vitin 2013 me hyrjen në 
fuqi të Ligji Nr. 04/L – 086 për Parkun Kombëtar “BJESHKËT E NEMUNA”, shtrihet në 5 komuna të 
Kosovës: Gjakovë, Junik, Deçan, Pejë dhe Istog, duke përfshirë kështu një pjesë të territorit të komunës 
së Istogut. Ky Park Kombëtar përfshinë një sipërfaqe prej 62 488 ha prej të cilave 8.1% apo rreth 5 062 
ha shtrihen në territorin e komunës së Istogut. Ky Park Kombëtar përfshin vetëm një pjesë të 
bjeshkëve të Istogut, duke lënë kështu jashtë bjeshkën e Moknës dhe bjeshkët mbi Cerrcë dhe Istog. 
Duhet theksuar se masivi malor i Bjeshkëve të Nemuna në Kosovë, përfshin një regjion të gjerë duke 

                                                           
23 Raporti I Vlerwsimit Strategjik Mjedisor I Planit Zhvillimor tw Komunws sw Istogut, fq 216-217 
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filluar nga rrjedha e lumit Ibër në veri e deri te Qafa e Morinës në jug, ndërsa në lindje kufizohet me 
pjesët rrafshinore të Dukagjinit. 
 
Pozita gjeografike dhe kufiri në komunën e Istogut 
 
Pjesa e parkut kombëtar që hyn në komunën e Istogut shtrihet në veriperëndim, në gjashtë njësi 
kadastrale: Kaliqan, Studenicë, Vrellë dhe Lubozhdë. 
Nga kufiri perëndimor me komunën e Pejës fillon të kthehet në drejtim të lindjes deri në pjesën veriore 
në afërsi te Lagjes së Cakutajve të fshatit Kaliqan, te vendi i quajtur „Shkëmbi i Sokolit“. Prej këtu, kufiri 
vazhdon në pjesën veriore të Sudenicës ne vendin e quajtur „Kodra e Madhe“e Sudenicës i ndjekur 
me izohipsat në mes të 800 dhe 900 dhe shkon në drejtim të Leskovikut deri te vendi i quajtur 
„Shkëmbi i Zi“. Kufiri vazhdon në drejtim të lindjes në pjesën e poshtme të kodrës së quajtur 
„Mlakishtë“, duke e përcjell izohipsën në mes të 650 dhe 750 dhe shkon deri në veri të vendbanimit 
Lubozhdë, duke vazhduar kah lindja deri në afërsi të Përroit të Dragiqit, që gjendet në mes të vendeve 
të quajtura Cerovina dhe Caculan. Nga kjo pikë kufiri fillon të kthehet kah veriu përgjatë shtratit të 
Përroit Dragiq deri te kufiri me Serbinë, për të vazhduar në vijën kufitare me Malin e Zi. 
 
Në vitin 2015, Instituti i Planfikimit Hapësinor ka hartuar Propozim- Planin Hapësinor të Parkut 
Kombëtar “Bjeshkët e Nemuna”. Parku Kombëtar “Bjeshkët e Nemuna” është njëra nga pasuritë më 
të çmuara natyrore që ka Kosova, me vlera dhe raritete natyrore, me ekosisteme të rëndësishme 
pyjore, me numër të konsiderueshëm të llojeve endemike dhe relikte, me karakteristika të pasura 
gjeomorfologjike, hidrologjike dhe peizazhore që kanë rëndësi shkencore, edukativo – arsimore, 
kulturore – historike, rekreative - turistike dhe veprimtaritë që kontribojnë në zhvillimin ekonomik 
sipas kritereve mjedisore.  
Pyjet e përbëjnë strukturën hapësinore më të madhe me 45166 ha (71.66%), ndërsa struktura 
hapësinore, e dytë për nga madhësia, është kullosa me 15520 ha (24.62%). Strukturat tjera hapësinore 
janë më të vogla, siç janë shkrepat (hapësirat e zhveshura) me 1883ha (2.99%), vendbanimet me 
438ha (0.70%), guroret 9ha (0.01%) dhe liqenet me 9 ha (0.01%)24. 
 

2.7.1. Monumentet e natyrës 

Gjatë periudhës 2000-2005, Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës ka bërë njohjen dhe 

evidentimin e vlerave të reja të natyrës. Në Istog janë evidentuar rreth 20 monumente në vitin 2003. 

Prej tyre nga IKMN 15 monumente janë futur në listën e zonave të mbrojtura në vitin 2008. Prej tyre, 

një është burim i ujit termal, dy burime të ujit natyral dhe 12 tjera trungje me vlera natyrore. 

QENDRA TERMALE - BANJË 

Burimet e shpeshta termo-minerale në Kosovë janë pasojë e aktivitetit intenziv vullkanik dhe 

proceseve të shumta tektonike në të kaluarën e saj gjeologjike. Burim i tillë është edhe ai në Banjë. 

Banja–është në lartësi mbidetare 540 metra, në terrasën migrene, ku nga të çarat e tokës burojnë disa 
gurra të nxehta, të vakëta dhe të ftohta minerale. Temperatura e ujit të burimeve të nxehta është 46-
48 °C, kurse sasia e përgjithshme e ujërave të tyre është 17,5 l/sec. Për nga cilësitë e tyre, hyjnë në 
radhën e ujërave tokësore-alkale, karbo-të tharta dhe me përmbajtje të vogël të sulfurit. Sipas 
përzierjes kimike, uji është kalciummagnezium-hidrokarbonate. Ndërsa, sipas klasifikimit balneologjik 
burimi i Banjës së 
Pejës (Ilixha) bënë pjesë në burime hipertermale. Banja, përveç rëndësisë kurative dallohet edhe si 
dukuri interesante hidrike me vlera shkencore, estetike dhe edukative. Ujërat e saj kurojnë 
reumatizmin, ishiasin, sëmundjet e lëkurës, sëmundjet e eshtrave dhe nervave, si dhe sëmundjet 

                                                           
24 Draft-Plani hapësinor i parkut kombëtar “Bjeshkët e Nemuna”, IPH, 2015 
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kronike të femrave. Në bazë të mbeturinave të banjës së vjetër dhe të gypave të dheut është 
konstatuar se ujërat e kësaj Banje janë shfrytëzuar që nga romakët, pastaj sunduesit dhe aristokracia 
mesjetare e më vonë edhe turqit. 
Sipas Planit hapësinor të rajonit të Prekorupës (1984), territori i Banjës duhet të vihet nën mbrojtje, si 

park i pyjeve në një sipërfaqe prej rreth 400 ha, në mënyrë që të krijohen kushtet për pushim, rekreim 

dhe turizëm shëndetësor. Ky territor, sipas atij Plani, i plotëson kushtet që të vihet nën mbrojtje për 

arsye se në të gjinden kapacitetet e ujërave termike shëruese, të cilat edhe më tutje duhet të 

zhvillohen. 

BURIME TË UJIT NATYRAL 

Burimi i Istogut është zonë e mbrojtur me sipërfaqe 3.88 ha, si monument natyror me karakter 
hidrologjik. Del në lartësinë mbidetare 530 m, në kontakt të gëlqerorëve, formacioneve diabaz-
strallore dhe rreshpeve. Pellgu ujëmbledhës i burimit vlerësohet të jetë 76 km2. Matjet sistematike të 
rrjedhjeve ujore në këtë burim janë bërë në dy periudha: prej vitit 1933-1941 dhe 1953-1959. Është 
konstatuar se prurjet mesatare vjetore sillen nga 2.4 deri në 4 m3/s. Uji nga ky burim shfrytëzohet për 
furnizim me ujë të pijshëm, ujitjen e tokave bujqësore, gjenerim të energjisë elektrike, rritje të peshkut 
etj.  
Burimi i Vrellës, po ashtu është zonë e mbrojtur e ujit natyral me sipërfaqe 0.26 ha. Del në gëlqeror 

të karstifikuar dhe formacionit diabaz-strallor. Prurjet janë matur në periudhën 1961-1963 dhe është 

konstatuar një prurje (kapacitet) nga 0.12 deri 1.5 m3/s. Që është karakteristik e burimeve karstike. 

Uji nga ky burim shfrytëzohet për furnizim me ujë të pijshëm, ujitjen e tokave bujqësore, rritje të 

peshkut etj. 

Vlera e përgjithshme e zonave të mbrojtura në territorin e komunës se Istogut është 5067.9 ha apo 

11,13 % e territorit të përgjithshëm. Nëse në zonat e mbrojtura do të shtohej në të ardhmen edhe 

parku I natyrës i propozuar më herët për mbrojtje, sipërfaqja e të cilit në komunën e Istogut është 3 

905,41 ha, atëherë Istogu do të kishte rreth 20 % të territorit të tij nën mbrojtje.  

Disa nga vlerat tjera natyrore të rëndësishme të evidentuara të komunës së Istogut janë: 

MOKNA 

Gjatë punës së tij të mëhershme, IKMN (atëherë: Enti i Kosovës për mbrojtjen e natyrës) ka evidentuar 

si vlerë të rëndësishme të natyrës edhe Moknën, bjeshkë e cila po ashtu ende nuk ka status të 

mbrojtjes. Një pjesë e Moknës me sipërfaqe 6 782 ha, e cila shtrihet në territorin e Mitrovicës dhe 

Istogut, ka qenë e propozuar nga Enti Krahinor për Mbrojtjen e Natyrës, të shpallet Park i Natyrës me 

Ligjin për Mbrojtjen e Natyrës (në kohën e socializmit). 

Sipërfaqja e tërësishme në territorin e Komunës së Istogut e cila ishte propozuar si Park i Natyrës është    

3 905,41 ha dhe shtrihet në gjashtë komuna kadastrale (Zhakovë, Uçë, Shushicë, Cerkolez, Mojstir, 

Cikor). Nga kjo sipërfaqe, nën pyje gjinden 1 737.18 ha, nën livadhe 460.58 ha, nën kullosa 1685.81 ha 

dhe sipërfaqe tjera 21.84 ha. Ky territor, me vlerat e tij siç janë: peizazhi natyror, relievi, përbërja 

gjeologjike, klimatike dhe karakteristikat hidrografike, flora, mbuloja vegjetative dhe fauna, paraqet 

territor me vlera natyrore dhe estetike dhe ka rëndësi arsimore, shkencore, turistike, rekreative, 

prandaj në tërësi i plotëson kushtet për mbrojtje si park i natyrës. Fauna është mjaft e zhvilluar e disa 

lloje janë shumë të rralla, si ariu i murrmë, rrëqebulli, pulëegra, kaprolli, macja e egër, dreri, dhia e 

egër, ketri, e tjera. Shumica prej tyre, janë lloje të rrezikuara dhe gjinden në librat dhe listat e kuqe 

ndërkombëtare. Ka lartësi mbidetare mbi 1300 m, ndërsa disa maje ngriten edhe mbi 1800 m. 

SHPELLAT 
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Tri shpella janë vizituar gjatë një ekspedite të përbashkët të shoqatave speleologjike “Aragonit” nga 

Peja dhe “Spiljar” nga Spliti, në gusht të vitit 2006. Këto janë: 

Shpella e Hoxhës 

Kjo shpelle gjendet në afërsi te fshatit Vrellë, në anën e djathtë të hyrjes në kanjon, pranë gurëthyesit 

të këtij fshati. Përbëhet vetëm nga një korridor kryesor me një gjatësi totale prej rreth 80 metrash. 

Shpella e Gurit 

Poashtu gjendet në dalje të fshatit Vrellë, afër gurëthyesit, në drejtim te kanjonit, dhe në bregun e 

anës së djathtë. Shpella nuk është shumë e madhe, por është mjaft e bukur dhe interesante. 

Shpella e Gollostenës 

Kjo shpellë gjendet mbi fshatin Uçë, në grykën e cila gjendet në veri-perëndim të fshatit. Është shpellë 

e tipit horizontal, në drejtim VL-JP, në lartësi mbidetare 1210 m. Është krijuar mbas orogjenezës, si 

pasojë e veprimtarisë së ujërave nëntokësor në shkëmbinjtë gëlqerorë. Karakteristikë e saj janë 

stalagmitet. Shpella është e gjatë 132 m. 

Ka të dhëna se ekzistojnë edhe shpella tjera të pa hulumtuara në komunën e Istogut, siç është “Shpella 

e Sërmaxhisë” në malet mbi Suhogërllë. Pastaj dy shpella vertikale në Bajshe—bjeshkët mbi Istog. 

GRYKAT 

Gryka të evidentuara në terren janë: Gryka (kanjoni) e Vrellës (foto 60), gryka e Shushicës (foto 61) 

dhe gryka e Uçës. 

BJESHKËT E ISTOGUT NË PROJEKTE NDËRKOMBËTARE 

Brezi i Gjelbër i Evropës (European Green Belt) 

Në vitin 2004, Unioni Botëror i Konservimit (IUCN) nisi iniciativën Brezi i Gjelbër i Evropës (European 

Green Belt), duke u fokusuar në krijimin e rrjetit ekologjik që shtrihet nga Deti i Barensit deri te Deti i 

Zi. 

Brezi i Gjelbër mbarë Evropian ka tri segmente kryesore. Njëri prej tyre është Brezi i Ballkanit-i cili 

shtrihet përgjatë barrierës që i ndante shtetet e Ballkanit (Kroacia, Serbia, Mali i Zi, Kosova, 

Maqedonia, Rumania, Bullgaria, Shqipëria, Greqia, Turqia)  dhe që përfundon në Detin e Zi. Pjesë e 

këtij Brezi janë edhe Malet e Sharrit dhe Bjeshkët e Nemuna në Kosovë, deri te lumi Ibër. 

Kjo iniciativë ka vizion krijimin e shtyllës së rrjetit ekologjik, duke përfshirë disa nga habitatet më të 

rëndësishme për biodiversitet dhe pothuaj tërë regjionet e njohura biogjeografike të Evropës. Duke 

ndjekur shtegun që në shumë segmente ishte pjesë e ish-kufirit lindje-perëndim, simbolizon 

përpjekjen globale për bashkim, aktivitetet ndërkufitare në mbrojtjen e natyrës dhe zhvillim të 

qëndrueshëm. 

Për më tepër, iniciativa duhet të shërbejë për harmonizim më të mirë të aktiviteteve njerëzore brenda 

mjedisit natyror, dhe të rrisë mundësitë për zhvillim socio-ekonomik të komuniteteve lokale. 

Brezi do të jetë simbol i bashkimit mes Lindjes dhe Perëndimit dhe do të ketë rol kyç në angazhimet 

globale të Evropës për ndalimin e humbjes së biodiversitetit deri në 2010. 

Implementimi i idesë së Brezit të Gjelbër si rrjeti  më i madh ndër-kufitar i habitateve nëpër Evropë 

është sfida qendrore për mbrojtjen e natyrës së Evropës në dekadën e ardhshme. 
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Tab. 12 Monumentet natyrore nën mbrojtje 

 

 

Nr. Kodi 
Emërtimi i Zonës/ 
objektit 

Komuna/zona 
Sipërfaqja 
/ ha 

Kategoria 
sipas 
IUCN 

Viti i 
mbrojtjes 

Përshkrimi i 
shkurtër i vlerave 

1 MN_067 
Dy trungjet e manit të zi 
(Morus nigra L.) në Cerrcë 

Istog 0.11 III 2008 
Monument natyror 
me karakter botanik 

2 MN_068 
Trungu i blirit të argjendtë 
(Tiliatomentosa Moench) 
në Lubozhdë 

Istog 0.1 III 2008 
Monument natyror 
me karakter botanik 

3 MN_069 
Trungu i blirit të kuq (Tilia 
sp.) në Istog të Poshtëm 

Istog 0.05 III 2008 
Monument natyror 
me karakter botanik 

4 MN_070 
Trungjet e bungbutës 
(Quercus pubescens Ëilld) 
në Sinaj 

Istog 0.17 III 2008 
Monument natyror 
me karakter botanik 

5 MN_071 
Trungu i blirit të argjendtë 
(Tiliatomentosa Moench.) 
në Shushicë të Epërme 

Istog 0.05 III 2008 
Monument natyror 
me karakter botanik 

6 MN_072 Burimi i ujit natyral në Istog Istog 3.88 III 2008 
Monument natyror 
me karakter 
hidrologjik 

7 MN_073 
Trugu i vodhës (Sorbus 
domestica L.) në Uçë 

Istog 0.07 III 2008 
Monument natyror 
me karakter botanik 

8 MN_074 
Trungu i blirit të argjendtë 
(Tiliatomentosa Moench) 
në Kaliqan 

Istog 0.05 III 2008 
Monument natyror 
me karakter botanik 

9 MN_075 Burimi i ujit termal në Banjë Istog 0.85 III 2008 
Monument natyror 
me karakter 
hidrologjik 

10 MN_076 
Trungu i blirit të kuq(Tilia 
sp.) në Lubovë 

Istog 0.07 III 2008 
Monument natyror 
me karakter botanik 

11 MN_077 
Trungu rrënjës (Quercus 
robur L.) në Zallq - Zabllaq 

Istog 0.11 III 2008 
Monument natyror 
me karakter botanik 

12 MN_078 
Trungu rrënjës(Quercus 
robur L.) në Trubuhovc 

Istog 0.07 III 2008 
Monument natyror 
me karakter botanik 

13 MN_079 
Trungu rrënjës (Quercus 
robur L.) në Saradran 

Istog 0.05 III 2008 
Monument natyror 
me karakter botanik 

14 MN_080 
Trungu i qarrit (Quercus 
robur) në Gurrakoc 

Istog 0.01 III 2008 
Monument natyror 
me karakter botanik 

15 MN_081 Burimi i ujit në Vrellë Istog 0.26 III 2008 
Monument natyror 
me karakter 
hidrologjik 
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Harta 16 Trashëgimia natyrore 

2.7.2. Peizazhet natyrore të evidentuara 

Në tërë komunën nuk ka ende asnjë peizazh natyror të mbrojtur apo të propozuar për mbrojtje, edhe 

pse sidomos bjeshkët dhe fshatrat kodrinore kanë shumë peizazhe të cilat duhet vlerësuar. Gjatë 

punës në terren, janë evidentuar disa të tillë. 

 

Fig. 5 Peizazhet natyrore 

2.7.3. Trashëgimia arkitekturale 

Në territorin e komunës së Istogut janë 4 kisha ortodokse nga mesjeta, pjesa e madhe e të cilave janë 

ruajtur mjaft mirë dhe që të gjitha janë vënë nën mbrojtje ligjore me vendime të posaçme në kohën e 

socializmit. Të gjitha sot janë pronë e kishës ortodokse serbe. 

Manastiri i Gorioçit në Istog, i vendosur 2 km në veriperëndim të vendbanimit të Istogut. Kisha e 
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sotme është ndërtuar në shekullin e XVIII (foto 54). Kisha origjinale pretendohet se është ndërtuar në 

shek.XIV dhe se është restauruar disa here më vonë. 

Kisha e Shën Nikollës në Gjurakoc, e ndërtuar në vitin 1592. Mirëpo, pretendohet se në këtë vit është 

bërë rikonstruktimi i tërësishëm i saj nga fshatarët vendas, në themelet e kishës së ndërtuar qysh në 

vitin 1362. Me vlerë është edhe narteksi i ndërtuar tërësisht prej druri i cili është shtuar më vonë, në 

vitin 1638. Në oborrin e saj gjendet po ashtu druri shumë i madh e i vjetër i bungut. Kjo kishë tërësisht 

është rrënuar në vitin 1999. 

Kisha e Shën Gjonit në Cerkolez –  e cila gjendet në varrezat e vjetra në afërsi të fshatit Cerkolez, 10 

km në lindje të Istogut. Ashtu si është sot, është ndërtuar në shek. XVII, edhe pse pretendohet se ka 

qenë e ndërtuar në vitin 1355. Në oborrin e kishës është edhe një dru i manit, disa shekuj i vjetër (foto 

45). 

Kisha e Shën Gjorgjes në Belicë, e cila gjendet në varrezat e fshatit në pjesën juglindore të tij, 

Pretendohet se kisha e parë origjinale është ndërtuar në shekullin XIV, dhe pastaj disa herë është 

rrënuar dhe rindërtuar. Herën e fundit është rrënuar gjatë Luftës së II Botërore. Kisha tërësisht është 

rikonstruktuar gjatë kampanjës së konservimit, e udhëhequr nga Instituti për Mbrojtjen e 

Monumenteve në Prishtinë, gjatë viteve 1966-68 

KISHAT ORTODOKSE SERBE NË PLANIN E AHTISAARIT 

Në Planin e propozuar të Ahtisaarit për Kosovën, parashihen zona të veçanta të mbrojtjes për 

Manastirin e Gorioçit në Istog, kishën e Shën Nikollës në Gjurakoc dhe Manastirin e Virgjëreshës së 

Shenjtë të Hvosnos në Studenicë. Për Manastirin e Gorioçit zona e mbrojtjes është përcaktuar me 

hartë të veçantë,  për kishën në Gjurakoc  zona e mbrojtjes është përcaktuar të jetë 50 m përreth 

perimetrit të saj, ndërsa për Manastirin e Virgjëreshës së Shenjtë të Hvosnos  100 m. 

URAT 

Ura e vjetër e gurit në Zallq, e ndërtuar në vitin 1695, me gjatësi 82,45 m; gjerësi  4,72 m, me 13 harqe, 

e punuar me gurë gëlqeror të latuar, e lidhur me harason dhe e shtruar me kalldrëm (foto 44). Është 

ekzemplar mjaft i bukur i urave të vjetra dhe një prej ndërtesave më të çmueshme të trashëgimisë 

arkitektonike të Istogut. Sot është në gjendje të keqe dhe disa pjesë janë duke u rrënuar. Gjatë 

periudhës osmane e deri në vitin 2003 (prej kur nuk funksionon më), kishte rëndësi jetike për lidhjen 

e dy anëve të Podgurit, e më tutje edhe me Klinën dhe qendrat tjera të Kosovës. 

XHAMITË 

Xhamia në Istog është e ndërtuar në vitin 1730 nga Mulla Kurta, e djegur dhe bombarduar nga serbët 

në qershor të vitit 1999, e restauruar pas lufte. 

Xhamia e Mehmet Akifit në Shushicë të Epërme e ndërtuar në vitin 1879. Mehmet Akifi ka lindur në 

Stamboll dhe ka prejardhje nga familja Mulaj në Shushicë (Babai i tij ka qenë Tahir Haradin Mulaj). Ai 

e kishte ndërtuar xhaminë, në shenjë respekti për paraardhësit e tij. E djegur gjatë luftës së fundit dhe 

ende nuk është renovuar. Kanë mbetur vetëm muret. 

Xhamia Kaliqanit e ngritur në shek. XIX. Edhe pse ishte e mbrojtur me ligj, është djegur gjatë luftës së 

vitit 1999. Gjatë restaurimit të saj, ka pësuar ndryshime të dukshme dhe ka humbur mjaft nga vlerat 

e saj. Kjo godinë është masive në formë të katërkëndëshit, e ndërtuar nga guri. Minarja me pullaz 

katërujorë ka qenë e mbuluar me çeremide. Në krye të godinës, në kat, gjendej çardaku i hapur i 

punuar nga druri dhe në frymën e ekzemplarëve më të bukur të arkitekturës popullore. 

Xhamitë tjera që mund të kenë vlera të trashëgimisë janë xhamia e Vrellës (e cila është në fazën e 
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restaurimit, foto 47), xhamia dhe mejtepi në Uçë (foto 46), xhamia dhe mejtepi në Tomoc, xhamitë në 

Studenicë, Trubuhovc si dhe mejtepi në Zabllaq. 

 

VARREZAT 

Në Zallq janë evidentuar varreza të vjetra mesjetare të periudhës së sundimit osman. 

Në Corrollukë, varrezat e sotme ortodokse janë vendosur nën mbrojtje në vitin 1964, për shkak të 

vjetërsisë së tyre. Disa përmendore të varrezave janë të punuara me reliev në të cilat janë gravuar 

gjysëmharqet, simbolet e krishterizmit. Kompleksi ka sipërfaqe në formë trekëndëshi të parregullt. Në 

kuadër të tyre ka qenë I mbrojtur edhe lisi, I cili është zhdukur nga vjetërsia. 

Varreza mjaft të vjetra janë hasur gjatë punës në terren edhe në Uçë, Shushicë, Suhogërllë, Kërninë, 

Kaliqan, etj. 

 

KULLAT 

Kullat, si ndërtesa banimi të fortifikuara janë ndërtuar nga gjysma e dytë e shekullit 18 deri në fillim të 

shekullit 20, kryesisht në Rrafshin e Dukagjinit. 

Në komunën e Istogut janë evidentuar 75 kulla (në vitin 2002), 15 prej të cilave janë 3 katëshe. 

Në listën e trashëgimisë për mbrojtje të përkohshme të viti 2016, janë 19 kulla. Konstruktorët e tyre 

ishin ustallarët dibranë. Materiali i ndërtimit ishte guri gëlqeror. Në disa kulla është përdorur mermeri 

për ndërtimin e elementeve arkitektonike dhe këndeve të kullës. Në shumë raste mermeri është i llojit 

onyx, i sjellur nga Banja. 

Gjatë luftës së fundit kullat u shkatërruan dhe u dogjën në masën 75 %, në kohën prill-qershor 1999. 

Faktorë tjerë që ndikuan në dëmtimin e tyre janë mungesa e mbrojtjes ligjore, ndryshimi i destinimit, 

kushtet materiale të pronarëve, mosnjohja e vlerave, lënia pas dore, etj. Kullat që dallohen për nga 

vlerat e tyre arkitektonike në komunë, janë: kulla e Lash Ukajt në Kaliçan, Avdurrahman Ramë Kajtazajt 

në Lubovë (foto 48), Imer Buleshkajt dhe Halil Dervish Sylës në Istog të Poshtëm, Jah Muzliukës në 

Uçë, Bashor Pren Gegës Gjurakoc, etj. Gjithashtu disa kulla veçohen për nga vlerat e tyre historike si 

kulla e Rexhë Fetahut në Gjurakoc (e cila ishte burg në kohën e Austro-Hungarisë me 1916), kulla e 

Rexhë Hysen Salihaj në Shushicë të Ulët (e cila me 1960 shërbeu si shkollë e parë shqipe e asaj ane), 

kulla e Qerim Rrustem Rugovës në Llukavc të Begut (në të cilën e kaloi një pjesë të fëmijërisë Presidenti 

Rugova, foto 49). 

NDËRTESAT EKONOMIKE - MULLINJTË, SHARRAT, KOSHAT, HAMBARET 

Në kohën e sundimit turk dhe më vonë, në Istog, është karakteristik zhvillimi i mullinjve me ujë dhe 

shkaltoreve të zhgunit. Kanë qenë gjithsej 60 mullinj dhe 6 shkaltore të zhgunit në komunën e Istogut. 

Mullinjtë më të vjetër ishin: Mulliri i Grijajve në Istog (i ndërtuar me 1520), Mulliri i Pren Palokës në 

Gjurakoc, (i ndërtuar në vitin 1695, me pesë gurë dhe i cili punoi për katër breza me radhë) . 

Përgjatë lumit Istog kanë qenë të ndërtuar 36 mullinj me ujë. Mullinjtë më të njohur ishin: mulliri i 

Idriz Sak Bytyqit (me pesë gurë, me kapacitet 1200kg/ditë), mulliri i Nimon Shaban Sadikajt (me pesë 

gurë, kompleks i cili kishte edhe kullën dhe hanin). Nga këta mullinj kanë ngelur vetëm disa mure. 

Disa nga mullinjtë aktiv të evidentuar gjatë hulumtimit në terren, të cilët përdoren për bluarjen e 

misrit, janë: Mulliri i Motelit Trofta- në Istog, Mulliri i Ibish Arifajt - në Istog të Poshtëm, Mulliri i Qelë 

Shaban Bicajt -në Vrellë (foto 50), Mulliri i Mazo Hajdarpashiqit - në Corrollukë, Mulliri i Tahir Morinës-

në Bajicë.  

Në fshatrat ku lavërtaria është veprimtari kryesore, objekte ndihmëse janë hambarët dhe koshat, të 

cilët në rrethin e Istogut janë të njohur për nga ornamentika. 
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Nën mbrojtje të përkohshme në listën e vitit 2016 janë 4 mullinjë dhe 1 sharrë me ujë. 

Më poshtë po japim në formë tabelare listën e trashëgimisë arkitekturore për mbrojtje të përkohshme 

(10.10.2016-10.10.2017), vetëm për komunën e Istogut, të përbërë prej 35 objekteve. 

Tab. 13 Monumentet kulturore nën mbrojtje 

Nr Emertimi Periudhat Vendi, Komuna 
Statusi, 
Nr i 
vendimit 

Nr. Unik 
ne 
databaze 

496 Kulla e Sali Bajram Dreshaj Shek. XIX Istog   2434 

497 Kulla e Hasan Rexhe Salihaj Shek. XIX Istog   3210 

498 Xhamija e vjeter e lstogut 1730 Istog   2222 

499 Xhamia ne fshatin Kaliçan Shek. XIX Kaliçan,Istog 2927 2581 

500 Shkolla fillore me park te pishave Shek.XX 
Dobrushe 
Istog 

02-  
1006/67 

2824 

501 Xhamia e Tedelit Shek.XIX Vrelle,  lstog   2081 

502 Mulliri i Qele Bicaj Shek.XX Vrelle, lstog   2131 

503 Kulla e Bashor Pren Gegaj Shek. XVIII Gurakoc, lstog   2135 

504 Kulla dhe Mulliri i Ali Bel Bicaj Shek. XIX Vrelle, lstog   2560 

505 Kulla e Lash Ukaj Shek. XIX Kaliqan, lstog   2584 

506 Kulla e Qerim Rugoves Shek. XIX 
Llukavci i Begut 
Istog 

  2077 

507 Kulla e Zeqir Hakaj Shek. XIX 
Orroberde 
Istog 

  2568 

508 Mulliri i Bekim Binak Kamberaj Shek.XX Uqe, lstog   3209 

509 Banja e Pejes (llixha) Shek.XX Banje e Pejes, Istog   3242 

510 
Vendi i shtepise se lindjes se 
Presidentit Ibrahim Rugova 

Shek. XIX- XX 
Cerrce 
Istog 

  3211 

511 Kulla e Haxhi Buleshkaj Shek. XVIII lstogu i Ulte, Istog   1871 

512 
Kulla e Uke Januz Sylajve (Xhafer 
Syles) 

Shek.XX lstogu i Ulte, Istog   3258 

513 Kulla e Halil Dervish Sylaj Shek. XIX lstogu i Ulte, Istog   1870 

514 Xhamia e fshatit Uqe Shek. XIX Uqe,  lstog   1848 

515 Xhamia e Mehmet Hakise Errsojit Shek. XIX 
Shushice e eperme 
Istog 

  1859 

516 Kulla e Hamdi Halil Osmanaj Shek. XIX Turbuhovc, Istog   2275 

517 Kulla e Tahir lsuf Osmanaj Shek. XIX Turbuhovc, Istog   2365 

518 Xhamia e fshatit Turbuhovc   Turbuhovc, Istog   2374 

519 Kulla e Sali Osmon Bicaj Shek. XIX Vrelle,  lstog   2419 

520 Sharra e Qele Bicaj Shek.XX Vrelle, lstog   2561 

521 Xhamia e fshatit Studenice   Studenice, lstog   2565 

522 Mulliri i Mazo Hajdarpashiq Shek.XX Carralluke, lstog   2586 

523 Kulla e Shaban Turkaj Shek. XIX Kashice, lstog   2589 

524 Mulliri i lbish Arifit Shek.XX Muzhevine, lstog   2596 

525 Kulla e Halil Ali Mavraj Shek. XIX Saradran,  lstog   2598 

526 Kulla e Avdurrahman Rame Kajtazit Shek. XIX Lubove,  lstog   2599 

527 Kulla e Nimon  Bardh Shatrit Shek. XIX Tomoc,  lstog   2604 
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528 Xhamia e fshatit Tomoc Shek.XX Tomoc, lstog   2605 

529 Kulla e Sahit lberdemaj Shek. XIX Lluga, lstog   2634 

611 Kulla e Rexhe Fetahut Shek. XIX Gurakoc, Istog   2134 

 

 

Harta 17 Trashëgimia kulturore 

 

2.7.4. Trashëgimia arkeologjike 

LOKALITETET ARKEOLOGJIKE TË HULUMTUARA 

Banja – Tuma princore prej dy pjesësh, i takon periudhës mes shekujve VI-V p.e.s. E zbuluar rastësisht 

në vitin 1974, gjatë kryerjes së punëve ndërtimore në kompleksin hotelier, ndërsa hulumtimet 

arkeologjike janë bërë po atë vit nga Muzeu i Kosovës. 

Bajica - Tumë e fiseve dardane, e hulumtuar në vitin 1979 nga arkeologët e Muzeut të Kosovës, ku u 

gjetën 18 varre, bashkë me disa eksponate arkeologjike me vlerë. Varri qendror i takon kohës së 

bronzit (XVIII—VIII p.e.s. ). Të 17-të varret e shtresës së epërme të tumës i përkasin periudhës 

mesjetare të shek. XII-XIII, ndërsa monedhat e gjetura aty janë të periudhës romake mes shek. III-IV 

të e.s. 

LOKALITETET ARKEOLOGJIKE TË EVIDENTUARA 

Rakoshi - janë gjetur gjurmët më të vjetra të vendbanimit në territorin e komunës së Istogut dhe 

bashkë me Runikun (Ilironi i dikurshëm), konsiderohet të jenë vendbanimet më të hershme të zbuluara 

deri sot në Kosovë. Një sëpatë stralli e gjetur në Rakosh dëshmon për rrënjët e civilizimit ilir para më 

së paku 5500 vitesh-neoliti i vonë. 
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Lubozhda –tri tuma ilire të evidentuara janë të shekullit VIII-V p.e.s. Vendndodhja e tyre është në anën 

e majtë të rrugës rajonale Istog-Vrellë, 100m larg rrugës. 

Tuma I - me dimensione 13 x 7 x 1.5 m, e ndërtuar mbi një terren të rrafshët dhe e dëmtuar në anën 

juglindore. Tuma II – është më mirë e ruajtur se e para. Ka dimensione 18x7x1 m. Tuma III- e shpërbërë 

nga erozioni dhe punimet bujqësore. Për këtë kompleks është marrë vendimi që të bëhen gjurmime 

arkeologjike. 

Shushica—gjurmët e tri kishave të vjetra. 

Një kishë e vogël me infrastrukturë banimi përreth është evidentuar rrëzë malit. Ka qenë vendbanim 

i grupuar rreth truallit të kishës me sipërfaqe prej 1 ha. Gjetjet arkeologjike dëshmojnë për periudhën 

e bronzit të vonë, por që kishte vazhdimësi edhe në kohën e hekurit të hershëm. 

Themelet e një kishe tjetër në lagjen Mulaj, e cila po ashtu ishte e rrethuar me infrastrukturë banimi. 

Gurët e kësaj kishe janë përdorur për ndërtimin e xhamisë së Shushicës. 

Kisha e tretë në Shushicë ishte e ndërtuar në truallin e Hajzer Hysenaj, gurët e së cilës poashtu janë 

përdorur për ndërtimin e xhamisë së Shushicës. Material arkeologjik është gjetur edhe në lagjen 

Nimanaj. 

Zhakova - Varrezat e vjetra me monolite guri në Zhakovë—lokaliteti Seishtë. Këto varreza janë në anën 

e majtë të përroit të Shavarinës. Janë gjetur fragmente arkeologjike të cilat dëshmojnë për epokën e 

bronzit- 1500 vite p.e.s. Ndërsa në Lugun e Vakëfit, nën Shkozë ndodhet një kishë e vogël. Në drejtim 

të Stropcit ndodhet “Kroi i etheve”-i cili nga populli konsiderohet i shenjtë dhe shërues. 

PERIUDHA ANTIKE 

LOKALITETET ARKEOLOGJIKE TË EVIDENTUARA 

Istog - Relikte të rrugës tregtare antike të quajtur nga populli “drum”, janë evidentuar nën lokalitetin 

Quka e madhe, në anën e djathtë të përroit të Bollovonës në Istog.  Kjo rrugë ka shtrirje nga lindja në 

drejtim të perëndimit duke lidhur Stantërgun (si qendër ekonomike e minerare), ka vazhduar në 

drejtim të perëndimit nëpër Radishevë, Suhogërllë dhe në fshatin Synejë -ku mund të ketë qenë edhe 

degëzimi i saj në dy drejtime. Njëri drejtim ka vazhduar nëpër Istog, Vrellë, Kaliçan e deri në Sanxhak, 

kurse drejtimi tjetër ka kaluar nëpër Istog të poshtëm, Bajicë, Pejë, Deçan, Gjakovë e deri në lidhje me 

rrugën transballkanike Lezhë –Nish. Kjo rrugë ka pasur gjerësi rreth 4 m, dhe ishte e shtruar me 

kalldrëm. 

Kaliçan—Vendbanim i periudhës romake i shek II- lagjia Zogaj—lokaliteti Qeshkokë.  Në këtë vend 

është gjetur një pllakë mbivarrore mermeri me dimensione 120x60x22 cm. Kongomeni (mbiemri) 

VIATOR është shkruar në të me shkronja të alfabetit latin. 

Dragolevc -janë evidentuar themelet e një kishe të vogël romake, me dimensione 12x6 m’. Materiali 

ndërtimor është gur gëlqeror i lidhur me harason. Ka absidën e kthyer kah lindja. Populli e quan kisha 

e Rimit. 

Veriq—Themelet e një kishe iliro-romake të shekullit II janë evidentuar në lokalitetin “trolli i kishës”. 

Kisha ka absidën e kthyer kah lindja. Në këtë lokalitet është gjetur kurora e altarit. 

Shushicë—Themele antike janë evidentuar në lokalitetin “Ledina e kishës” në Starasellë (në 

veriperëndim të Shushicës- 2.5 km vijë ajrore nga qendra e fshatit Shushicë). Themelet e kishës dhe 

vendbanimit përreth i përkasin shek IV-V, që do të thotë antikitetit të vonë e deri në mesjetë. 
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Vrellë—Gjurmë të vendbanimit antik janë evidentuar mbi burimin e Vrellës -i njohur si lokaliteti 

“Krye”. Ka qenë i shtrirë në një terren të pjerrët dhe sipërfaqe 1.5 ha. Bazuar në materialin arkeologjik 

të gjetur brenda sektorit të vendgjetjes, del se vendbanimi i takon antikitetit të vonë dhe ka vazhduar 

të jetë i banuar edhe në mesjetën e hershme, shekulli V-VI. 

Cerrcë—janë evidentuar gjurmë të vendbanimit antik të shek V-VI,dhe ka pasur sipërfaqe prej 5 ha. 

Lubozhdë—Themele të vjetra të vendbanimit të periudhës iliro-romake, të ndërtuara me gur të pa 

lidhur, janë evidentuar në lokalitetin “shkëmbi i kroit”, mbi kroin e Lubozhdës. 

Gjyteti—gradina që gjendet në rrafshin e Llokfave mbi Lubozhdë, konsiderohet të jenë themelet e një 

kalaje të kohës së perandorit Justinian. 

Syne—Një kishë e vogël ilire ndodhet në anën e majtë të rrugës Syne-Mojstir. Kisha ka qenë me absidë 

të kthyer kah lindja, me dimensione 5.6 x 4.6 m, e punuar me gur gëlqeror. Dera e kishës është e 

ndërtuar në anën perëndimore. 

Po ashtu një vendbanim i periudhës romake i shekullit II dhe III është evidentuar në Syne-lokaliteti 

Seishtë. Është shtrirë në pjesën jugore dhe në sipërfaqe prej 10 hektarësh. Në afërsi ndodhet një 

lokalitet i njohur në popull si “Kunjë”, për të cilin mendohet të jetë tumë ose kishë paleokristiane 

(mbetet të precizohet në të ardhmen nga arkeologët). 

PERIUDHA MESJETARE 

PERIUDHA BIZANTINE-MESJETA E HERSHME 

LOKALITETET ARKEOLOGJIKE TË HULUMTUARA 

Bajicë—kishë paleokristiane dardane. Kjo kishë interesante njëpjesëshe nga kristianizmi i hershëm, 

me kriptë dhe apsidë është zbuluar dhe hulumtuar nga arkeologët në vitin 1967, në varrezat e fshatit. 

Studenicë–bazilikë paleokristiane dardane e shekullit të V-të (foto 39). Themelet e kësaj bazilike 

trepjesëshe të epokës së hershme bizantine u zbuluan gjatë vitit 1967-68, nën gërmadhat e kishës së 

Studenicës (shek.XIII-XIV). Janë bërë hulumtime sistematike arkeologjike, në vitin 1967 nga 

Universiteti i Beogradit (si dhe hulumtime tjera në vitet 1931-34), në disa etapa dhe është bërë 

konservimi i tij. Lokalitet i pasur me materiale lëvizëse arkeologjike. Ky mund të jetë një shembull tipik 

se kishat mesjetare serbe janë ndërtuar në shumë raste mbi themelet e kishave dhe bazilikave të 

hershme ilire-dardane. 

LOKALITETET ARKEOLOGJIKE TË EVIDENTUARA 

Cerrcë—themelet e një kishe të vogël paleokristiane, me dimensione 12x7 m’ janë evidentuar në anën 

e djathtë të rrugës Istog-Vrellë dhe në të djathtë të përroskës së Suhodollit. Është kishë me absidë të 

kthyer kah lindja. 

Istog-Në masivin e Bjeshkëve të Thata, në lokalitetin Shkalla e Istogut, është vendndodhja e një kalaje 

që i përket shekullit të V-të, të ndërtuar në kohën e perandorit Justinian. Ajo ndodhet mbi rrugën 

antike Stantërg-Istog-Pejë, e cila rrugë paraqet edhe kufirin jugor të saj. Janë evidentuar mure të 

paprishura me lartësi 4 m, gjerësi 3 m dhe gjatësi 45 m. Ka qenë e ndërtuar me gurë gëlqeror dhe 

harason. 

Synejë- Trualli i një kalaje e cila i përket shekullit V-VI (periudha bizantine) është evidentuar në Syne-

lokaliteti “Quka e Madhe”, janë gjetur fragmente të pakta arkeologjike. Ishte e ndërtuar me gurë 

gëlqeror dhe e lidhur me harason. 
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Më poshtë po japim në formë tabelare listën e trashëgimisë arkeologjike për mbrojtje të përkohshme 

(10.10.2016-10.10.2017), vetëm për komunën e Istogut, të përbërë prej 26 objekteve. 

 

Tab. 14 Trashëgimia arkeologjike nën mbrojtje 

Nr Emertimi Periudhat Vendi, Komuna 
Statusi, Nr i 
vendimit 

Nr. Unik ne 
databaze 

23 
Kisha e Shen Nikolles ne 
Gjurakoc 

Mesjete Gjurakoc, lstog 
02-475/55; 
LZVM 

3109 

24 Manastiri i Gorioçit Mesjete Istog 02-160/58;LZVM 3110 

25 Kisha e Shen Gjonit Mesjete Cerkolez, lstog 02-236/58 2820 

26 Ura e gurit ne Zallq Antike, Mesjete Zallq, Istog 02-569/62 2069 

52 
Germadhat e Manastirit 
"Hvosna" 

Antike e Vone, 
Mesjete 

Studenice, Istog 02-370/63 3065 

114 
Manastiri i Virgjereshes se 
Shenjte te Hvosnos 

Mesjete Vrelle, Istog 
02-370/63; 
LZVM 

3065 

115 
Varret e vjetra me lisin shekullor 
ne CarraIluke 

Mesjete Carralluke, Istog 02-960/64 3111 

116 
Germadhat e Kishes me varret e 
vjetra ne Belice 

Mesjete Belice, Istog 02-589/65 3112 

117 
Germadhat e Kishes me varre ne 
potesin Voçare 

Mesjete Dobrushe, Istog 02-982/66 3113 

118 
Germadhat e Kishes 
paleokristiane ne Bajice 

Mesjete Bajice, Istog 02-927/67 3066 

155 
Tuma ne afersite Restorant 
Trofta - lstog 

Parahistori Istog   4177 

159 Shpella e Hoxhes ne Vrelle Antike Vrelle, lstog   4189 

160 Gradina ne fshatin Cerkolez Parahistori Cerkolez, lstog   4190 

161 
Kishe e antikitetit dhe varreze 
mesjetare "Te Qarrat" 

Antike Cerkolez, Istog   4191 

162 
Vendbanim parahistorik dhe 
antik "Arat e Hanit" 

Parahistori 
Antike 

Cerkolez, Istog   4192 

163 
Quka e Madhe, keshtjella antike 
ne Sine 

Antike Sine, lstog   4193 

278 
Martiriumi paleokristian i 
Banjices 

Antikitet i Vone Banjice, lstog   3066 

279 
Tuma llire (Ne oborrin e Kishes 
se Shen Pjetrit dhe Shen Palit) 

Parahistori lstog   3228 

280 
Tumat llire ne Lubozhde 
(Nengure) 

Parahistori Lubozhde, lstog   3227 

281 Kisha paleokristiane ne Vrelle Antikitet i Vone Vrelle, lstog   3230 

282 
Lokaliteti i periudhes romake ne 
Cerkolez 

Romake Cerkolez, Istog   3236 

283 
Lokaliteti i periudhes        romake 
ne Kaliqan 

Romake Kaliqan, lstog   3229 

284 
Lokaliteti i periudhes romake ne 
cerce 

Romake Cerrce, lstog   3237 

285 
Lokaliteti arkeologjik-Fortesa ne 
Vrelle 

Antikitet i Vone Vrelle, lstog   3231 

397 Vendbanimi neolititik ne Rakosh Parahistori Rakosh, Istog   3720 
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407 
Vendbanim Parahistorik ne 
Lubozhde 

Parahistori Lubozhde, lstog   4125 

 

2.7.5. Trashëgimia shpirtërore 

Kufijtë e territorit të komunës së Istogut përputhen gati tërësisht me ato të krahinëës etnografike të 

“Podgurit”, të përshkruar nga disa autorë të studimeve etnografike të kësaj treve, qendër ekonomike, 

administrative, kulturo-arsimore e të cilës njihet qyteti i Istogut. Ky emërtim ka qenë i njohur edhe te 

populli i kësaj krahine dhe të tjerave përreth. Bashkë me trashëgiminë materiale, pjesë e pa shkëputur 

e trashëgimisë së kësaj treve janë edhe traditat, zakonet, besimet e ritet, apo që me një fjalë mund t’i 

quajmë trashëgimia shpirtërore. Si pjesë veriore e krahinës më të gjerë të Dukagjinit, ka edhe 

ngjashmëritë dhe veqantitë në këtë kontekst. Gjetjet e rëndësishme arkeologjike të kasaj 

zone dhe të dhënat historike janë dëshmi e trashëgimisë së vjetër dhe në kontinuitet, që nga 

epoka parahistorike e deri sot. 

Rëndësi i është kushtuar fazave të jetës, riteve dhe zakoneve të lidhura me procesin e lindjes, 

martesës dhe vdekjes. Për shkak të zhvillimit të familjes dhe shoqërisë në shumë aspekte, sot 

ka mbetur shumë pak nga traditat e vjetra dhe ato që kanë mbetur kryesisht kanë të bëjnë 

me martesën dhe vdekjen.  

Shënimi i ngjarjeve të vitit kalendarik, apo ritet e “motmotit”: 

-“Dita e kthimit të motit marë”- kjo ditë shënon fillimin e zgjatjes së ditës apo solsticin 

dimëror, dhe kremtimi i saj në popull përputhet me Ditën e Kërshëndellave apo 25 dhjetorin 

(te popullsia e besimit katolik) dhe ditën e shtatë të janarit (te popullsia e besimit mysliman)  

- “Dita e Verës”- Kjo ditë shënon fillimin e pranverës, që sipas kalendarit të vjetër bie me 13 

Mars dhe ka të bëjë me shënimin e përtëritjes së natyrës. Vlenë të përmendet se tradita e 

shënimit të kësaj dite ruhet ende në disa qytete të Shqipërisë, si Elbasan dhe Tiranë, duke 

qenë madje ndër festat më të rëndësishme të vitit. 

- “Dita e Shëngjergjit” (“Shnjergjit”) e njohur si dita e “kryemotit” në kalendarin e vjetër 

popullor, apo dita e fillimit të verës, ka qenë dita me të cilën ishin të lidhura shumë punë dhe 

aktivitete nga jeta e banorëve të asaj kohe, ndërsa “Dita e Shënmitrit” ka shënuar gjysmën e 

vitit, respektivisht fillimin e dimrit (kur në popull është bërë ndarja e vitit në dimër dhe verë) 

- “Dita e lamijeve”, është ditë e shënuar mes Shëngjergjit dhe Mesit të Verës, me kalendarin 

tonë 24 qershori, që në fakt ka të bëjë me kremtimin e përfundimit të të korrurave të 

drithërave. Ceremonitë dhe ritualet që bëheshin në këtë ditë, janë shënuar deri vonë në 

shekullin e kaluar, por të reduktuara vetëm në “Darkën e Lamës”.  

Festa tjera që hyjnë te “ritet e motmotit” mund të përmenden “Të qethurat”(fjala është për 

qethjen e deleve), “Mesi i Verës”, “Darka e Fushës”, “Shënmitri”,etj. 

 

Folklori-tradita muzikore e Podgurit 

 

Tradita muzikore popullore e kësaj krahine ka mjaft veqanti në krijimtarinë, por edhe në 

veglat/mjetet e përdorura muzikore.  

Pjesa më e madhe e këngëve pa përcjellje instrumentale kanë qenë të lidhura me procese të 

jetës së përditshme. Këtu mund të përmendim ninullat, këngët e bareshave-që këndohen me 
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gisht në fyt dhe “këngët malësorqe”-që këndohen me gisht në vesh, pastaj këngët e 

kushtrimit, këngët e dasmave,etj. 

Rëndësi kanë këngët epiko-historike, ku përfshihen shumë ngjarje historike që shprehin 

luftërat për liri e pavarësi. Krahas tyre mjaft e pasur është edhe lirika. Këtu dallohen këngët e 

dasmës, të dashurisë, djepit, vajtimit, rituale, shoqërore, etj.  

Veglat muzikore që karakterizojnë krahinën mund të ndahen në ato më të thjeshta si për nga 

materiali po ashtu edhe punimi dhe qëllimi i përdorimit të tyre (të njohura në popull këto 

vegla: rrokaqja, fuza, frrokja, tatirangja, pipilia, pipëza, etj.) dhe ato më të përsosura të punuar 

nga mjeshtër të kohës (fyelli, kavalli, mezhnica, çiftelia, sharkia, lahuta, defi e tupani etj). 

Pjesë e folklorit të kësaj krahine janë edhe vallëzimet popullore si element autokton.  
 

2.7.6. Trashëgimia e luajtshme 

Gjatë hulumtimit të lokaliteteve arkeologjike, është gjetur një numër i konsiderueshëm i eksponateve 

me vlerë arkeologjike dhe etnografike. Sidomos vlen të përmenden eksponatet e gjetura në tumën e 

Banjës, por edhe në tuma tjera dhe kisha paleokristiane të hulumtuara. Pjesë e mirë e eksponateve, 

sot janë pronë e Muzeut të Kosovës, një pjesë ndodhen në muzeun arkeologjik të komunës së Istogut 

në qendrën e kulturës, ndërsa ka eksponate që mbahen nga individë që i kanë gjetur në lokalitete të 

ndryshme, siç është rasti me eksponatet e gjetura në lokalitetin “Krye”në Vrellë. 

Pjesë e çmueshme e thesarit të trashëgimisë është edhe etnokultura e kësaj treve. Veshja tradicionale, 

folklori, traditat dhe zakonet, arti popullor. 

Istogu ka qenë qendër e njohur e rajonit sidomos për bluarjen e drithit dhe shkaljen e zhgunit. Zeje 

tjera të vjetra që e kanë karakterizuar qytetin e Istogut, kanë qenë: mbathtarët, farkëtarët, 

qeleshepunuesit (në vitin 1970 ishte një në Istog), qerrexhinjtë, furraxhinjtë, mjeshtrit e punimit të 

samarëve, etj. 

Më poshtë po japim në formë tabelare listën e trashëgimisë së luajtshme për mbrojtje të përkohshme 

(10.10.2016-10.10.2017), vetëm për komunën e Istogut, të përbërë prej 4 objekteve. 

Tab. 15 Trashëgimia e luajtshme nën mbrojtje të përkohshme 

Nr Emertimi Periudhat 
Signature-Konteksti I 
gjetjes dhe 
vendndodhja 

Vendi, 
Komuna 

Statusi, 
Nr i 
vendimit 

Nr. Unik 
ne 
databaze 

1429 Varese qelibari 850-600 p.Kr. P-B KV.IV C nr.21(MK) 
Banja e Pejes, 
Peje 

  3855 

1442 Maje Heshte shek. VI-V p.Kr. Gjetje rasti,nr. lnv. 1(IAK) Lubozhde, lstog   3868 

1443 Maje Heshte shek. VI-V p.Kr. 
Gjetje rasti,nr. lnv. 2 
(IAK) 

Lubozhde, lstog   3869 

1476 Laterculi 
Periudha e 
vane remake 

Gjetje rasti (IAK) Cerrce, Istog   3901 

 

2.7.7. Peizazhet kulturore 

Janë evidentuar dy tërësi të vjetra (urbane dhe rurale) që deri sot janë ruajtur shumë pak, dhe kanë 

pësuar dëmtime sidomos në luftën e fundit. Ato janë pjesa e vjetër e Istogut dhe pjesa e vjetër e 

Vrellës. 
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Pjesa e vjetër e Istogut (foto 43), prej burimit të ujit e deri në qendër, ku kanë qenë disa mullinj, kulla, 

hane, dhe çardak, e që sot janë shndërruar në gërmadha. Pjesë e kësaj tërësie ka qenë edhe kompleksi 

i Nimon Shaban Sadikajt, i përbërë nga hani, mulliri me pesë gurë, kulla dhe ndërtesa ndihmëse. 

Diçka më e ruajtur është pjesa e vjetër e Vrellës, ku përgjatë rrjedhës së lumit kishte disa kulla, mullinj, 

një sharrë me ujë dhe xhamia e vjetër e fshatit. 

Nga kjo tërësi, disa kulla ende janë të ruajtura relativisht mirë, një mulli me ujë punon ende, xhamia 

është duke u renovuar, ndërsa jashtë funksionit është sharra me ujë. 

 

 

2.7.8. Ndikimi hapësinor dhe mundësitë e zhvillimit nga parqet kombëtare, 

sipërfaqet e mbrojtura, zonat e mborjtura dhe zonat e veçanta të mbrojtura. 

Propozim- Plani hapësinor I Parkut Kombëtar “Bjeshkët e Nemuna” 

 

Planifikimi i zhvillimeve në park do ti jep prioritet projekteve në zonat ku janë duke ndodhur zhvillimet, 

ndërsa lokalitetet tjera si potenciale turistike do të zhvillohen në fazat e më vonshme. Nga këto 

lokalitete në territorin e Istogut është vetëm: 

-Lokaliteti “Lugu I Butë” 

Objektivi – Planifikimi i zhvillimeve sipas regjimit të mbrojtjes, për zonat brenda dhe rreth parkut  
Me planifikimin e zhvillimeve parashihen hyrjet - daljet në park në mënyrë që të bëhet monitorimi, 
informimi i vizitorëve, si dhe grumbullimi i të hyrave në park, të cilat do të shfrytëzohen për nevojat e 
parkut.  
Për vendbanimet brenda parkut mund të hartohen planet rregulluese si dhe vëmendje të posaqme 

gjatë zhvillimit të parkut do ti kushtohet ruajtjes së strukturës së staneve dhe menyrës autoktone të 

ndërtimit. 

Projektet me të cilat do të mund të arrihet ky objektiv janë:  
a. Marrëveshje e partneritet publiko-privat për investime;  
b. Harmonizimi i PZHK-ve: Istog, Pejë, Deçan, Junik dhe Gjakovë me PH të Parkut Kombëtar "Bjeshkët 
e Nemuna";  
c. Ngritja e hyrjeve - daljeve në park me përmbajtjet përcjellëse:  

 Hyrja kryesore: Pejë – Rugovë, etj 

 Hyrjet sekondare: Istog (Vrellë - Lugu i Butë) 
Planet zhvillimore komunale duhet ta konsiderojnë turizmin si sektor ekonomik kyç për ZHEL, duke 
promovuar vlerat dhe identitetin e zonës për qëllime marketingu, me qëllim të krijimit të ardhurave 
nga ky sektor i cili kontribuon në krijimin e vendeve të reja të punës. 
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Fig. 6 Ekstrakt i shkëputur nga propozim-plani  PHK- Bjeshkët e Nemuna 

 
 
DISPOZITAT PËR PËRGJEGJËSITË E AUTORITETEVE KOMUNALE  
1. Autoritetet komunale që përfshihen në territorin e Parkut (Peja, Deçani, Juniku, Istogu dhe Gjakova), 
përpos përgjegjësive të parapara në bazën ligjore në fuqi, janë përgjegjëse edhe për:  
   a. Pjesëmarrje aktive në mbrojtjen dhe promovimin e vlerave të Parkut;  
   b. Respektimin e rregullave të parapara dhe të nxjerra nga autoritetet qendrore, duke e përfshirë 
edhe rregullat e nxjerra nga Drejtoria e Parkut;  
   c. Lëshimin e lejeve të ndërtimit në zonën e III-të (A) të zhvillimit (vendbanimet/fshatrat) në 
përputhje me kompetencat, rregullat dhe dispozitat për zbatim në fuqi;  
   d. Aprovimin e Planeve Rregulluese dhe zgjidhjeve urbane të propozuara nga investitori, pasi 
paraprakisht të paisen me pëlqim nga Ministria;  
 

2.8. Vendbanimet 

Sipas Statutit të Komunës, Istogu ka 50 vendbanime, prej të cilave 45 janë fshatra, ndërsa 5 janë 

vendbanime urbane. Numri dhe emërtimi I vendbanimeve korrespondon edhe me Regjistrimin e 

Popullsise të vitit 2011 nga ASK. 

 

 

 

 

→ Koncepti i zhvillimit – bazuar në skenarin e                                 “kompromisit”  
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Harta 18 Vendbanimet sipas funksionit 

Karakteri urban dhe rural 

Istogu është qendra administrative, arsimore dhe kulturore e komunës. Përveq qytetit të Istogut edhe 

Banja, Gjurakoci, Vrella dhe Rakoshi janë vendbanime urbane me Statutin e Komunës, dhe për to janë 

të aprovuara Planet zhvillimore dhe rregullative urbane. Sipas të dhënave të vitit 2011 nga ASK, nga 

numri total prej 39 289 banorëve, 5115 banorë apo 13% jetojnë në zonën urbane ndërsa pjesa tjetër 

34174 banorë apo 87% në zonën rurale. Mirëpo shihet se gjatë përpunimit të të dhënave, vetëm Istogu 

është llogaritë si zonë urbane. Nëse si zona urbane I llogarisim edhe 4 vendbanimet tjera sipas Statutit 

të Komunës atëherë del se 12197 banorë ose 31% jetojnë në zona urbane kurse 27 092 banorë apo 

69% në zonat rurale 

2.8.1. Vendbanimet sipas madhësisë dhe numri I banorëve 

Në bazë të kategorizimit të dhënë në UA-08/17, vendbanimet e Istogut ndahen në 6 kategori: 

vendbanim shumë I vogël rural që kanë më pas se 200 banorë (8), vendbanim I vogël rural prej 200-

500 banorë (13), vendbanim I mesëm rural 500-100 banorë (17), vandbanim I mesëm I madh rural me 

prej 1000-2500 banorë (10), vandbanim rural I madh 2500-5000 banorë (1) dhe vendbanim shumë I 

vogël urban 5000-10000 banorë (1). Pjesa më ë madhe e vendbanimieve I takojnë vendbnimeve prej 

500-1000 banorë. 
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Tab 5 Vendbanimet sipas madhësisë 

  

 

Vendbanimi

ZONA-  

(Rural , 

Urban)

Nr. I 

banorëve 

(ekzsitues)

VSHVR Belicë ZR 72

VSHVR Bellopojë ZR 176

VSHVR Llukac i Thatë ZR 160

VSHVR Osojan ZR 65

VSHVR Polanë ZR 15

VSHVR Shalinovicë ZR 105

VSHVR Tuçep ZR 12

VSHVR Veriq i Ri ZR 29

VVR Cerkolez ZR 346

VVR Dragolec ZR 420

VVR Drejë ZR 415

VVR Dubovë e Vogël ZR 258

VVR Kashicë ZR 493

VVR Kosh ZR 245

VVR Mojstir ZR 281

VVR Prekallë ZR 343

VVR Serbobran ZR 321

VVR Sinajë ZR 228

VVR Veriq ZR 449

VVR Zabllaq ZR 459

VVR Zhakovë ZR 349

VMR Carrallukë ZR 581

VMR Banjicë ZR 552

VMR Istog i Poshtëm ZR 597

VMR Kërninë ZR 538

VMR Kovragë ZR 731

VMR Lubovë ZR 732

VMR Kaliqan ZR 835

Madhësia e vendbanimit

VMR

Vendbanim I 

mesëm rural

 500-1000

VSHVR

Vendbanim 

shumë I vogël 

rural

> 200

VVR

Vendbanim I 

vogel rural

200-500

Vendbanimi

ZONA-  

(Rural , 

Urban)

Nr. I 

banorëve 

(ekzsitues)

VMR Lubozhdë ZR 893

VMR Llugë ZR 589

VMR Muzhevinë ZR 626

VMR Prigodë ZR 571

VMR Rakosh ZR 872

VMR Suhogërllë ZR 895

VMR Tomoc ZR 765

VMR Trubuhoc ZR 904

VMR Uçë ZR 786

VMR Zallq ZR 502

VMMR Banjë ZR 1360

VMMR Cerrcë ZR 1248

VMMR Dobrushë ZR 1178

VMMR Dubravë ZR 1383

VMMR Gjurakoc ZR 2209

VMMR Llukac i Begut ZR 1267

VMMR Orobërdë ZR 1087

VMMR Staradran ZR 1563
VMMR Studenicë ZR 1495

VMMR Shushicë ZR 1533

Vendbanim rural 

I madh 

2500-5000

VRM Vrellë ZR 2641

VSHVU

Vendbanim 

shume I vogel 

urban

5000-10000

VSHVU Istog ZU 5115

VMMR

Vendbanim I 

mesem I madh 

rural

1000-2500

Madhësia e vendbanimit
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Harta 19 Vendbanimet sipas madhësisë 

2.8.2. Vendbanimet sipas funksionalitetit dhe rrjetit ndërlidhës 

Komuna e Istogut, ka përveç qendrës komunale edhe vendbanime tjera me funksion qendror, të cilat 

janë klasifikuar si të tilla për shkak të shërbimeve që ofrojnë edhe për vendbanimet përreth tyre, 

kryesisht: shkollimi fillor, ambulancë etj. Këto vendbanime ndahen në qendra të bashkësive lokale (10) 

dhe vendbanime të karakterit qendror (17), ndërsa vendbanimet tjera janë ato që nuk kanë karakter 

qendror (24). 

2.8.3. Vendbanimet sipas llojit dhe lartësisë mbidetare 

Ky klasifikim është posaçërisht i rëndësishëm në njohjen e vendbanimeve që e karakterizojnë Istogun 

si komunë dhe që janë vendbanime të shpërndara, ndryshe të quajtura vendbanime fermerësh, të cilat 

nuk mund të grupohen në lagje-mëhalla, por në shtëpi të shpërndara njëtrajtshëm në ngastra më të 

mëdha. Në komunë janë gjithsej 7 vendbanime të tipit të shpërndarë (Dubrava, Kovraga, Lluga, 

Prigoda, Lubova, Orrobërda dhe Prekalla), 26 vendbanime të tipit me mëhalla, 14 vendbanime gjysmë 

të dendura dhe vetëm 4 vendbanime të dendura (Istogu, Vrella, Banja dhe Gjurakoci). 
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Harta 20 Tipologjia e vendbanimeve 

Zhvillimi i tillë i vendbanimeve ka shkaktuar humbjen e tokës bujqësore kualitative dhe shpërndarjen 

joefikase të infrastrukturës dhe shërbimeve. 

 

Fig. 7  Tipologjitë e vendbanimeve: a) I dendur; b) gjysëm I dendur; c) ne mahalla; d) I shprëndarë 

Pjesa më e madhe e vendbanimeve karakterizohen me shtrirje në rrafsh (17) dhe rrafsh-kodër (19), 8 

vendbanime janë kodrinore, ndërsa 7 vendbanime konsiderohen   si kodrinoro-malore dhe te to 

menjëherë pasqyrohen vështirësi në qasje të infrastrukturës dhe shërbimeve. Shtrirjen e 

vendbanimeve në terren duhet pasur parasysh gjatë zhvillimit të vendbanimeve si vendbanime 

qendrore, organizimin e shërbimeve dhe përparësitë në përmirësim të qasjes. 
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Harta 21 Vendbanimet sipas shtrirjes në terren. 

 

2.8.4. Identifikimi dhe vlerësimi I ndërtimeve pa leje dhe vendbanimet joformale 

Në Kosovë, procesi i trajtimit të ndërtimeve pa leje është në vazhdim e sipër si pjesë e punës së MMPH-
së dhe komunave të Kosovës për implementimin e Ligjit për Trajtimin e Ndërtimeve Pa Leje 
me Nr. 04/L-188. Ky ligj është në fazën e revidimit, është hartuar drafti dhe në pjesën e parë të vitit 
2017 pritet aprovimi I ndryshimit/plotësimit të tij, duke mundësuar kështu vazhdimin e 
implementimit. 
 
Sipas të dhënave nga Regjistri Shtetëror i Ndërtimeve Pa Leje (RShNPL), që zhvillohet në MMPH, në 
bazë të informatave dhe raportimeve që vijnë nga komunat, në Istog janë regjistruar gjithsej 3860 
25ndërtime pa leje të kategorisë I dhe II, që paraqet vetëm rreth 1% të numrit të përgjithshëm të 
Kosovës.  
Ndërtimet ilegale dhe uzurpimi I pronës publike, edhe pse jo në shkallë si në komuna tjera, janë 

identifikuar si dobësi ku nevojiten të mirren masa. Me këtë strategji janë identifikuar disa objektiva 

dhe projekte që ndëtimet ilegale të zvogëlohen në maksimum ndër të tjera edhe duke e zvogëluar 

kohën e zgjidhjes së kërkesave për leje ndërtimi dhepër legalizimin e objekteve të ndërtuara pa leje. 

Trajtimi I ndërtimeve pa leje duhet të bazohet në Ligjin për Trajtimin e Ndërtimeve pa leje 06/L-024. 

Ndërtimet pa leje përfshijnë: 

- Ndërtimet pa leje ndërtimore nga autoriteti public përkatës 

- Ndërtimet e ndërtuara në kundërshtim me lejen e ndërtimore duke përfshirë: 

                                                           
25 Regjistri shtetwror I kompletuar I ndwrtimeve pa leje deri mw aatwn 11.09.2015- Komuna Istog, MMPH. Shih 
Anex 



D R A F T # REV 03  PLANI ZHVILLIMOR KOMUNAL 2017-2027 

95 
 

-ndërtimin e më shumë kateve që janë lejuar 

- zgjerimin e shputës së ndërtësës përtej lejes 

- ndryshimin e përdorimit/ destinimit nga ai për të cilin është dhënë leja 

- Ndërtimet që kanë filluar ndërtimet pa leje para datës së hyrjes në fuqi të këtij ligji dhe 

aktualisht I papërfunduar 

- Ndërhyrje pa leje në ndërtesat me leje 

Trajtimi I ndërtimeve të kategorisë së I-rë duhet të bazohet në Nenin 13 të ligjit Nr.06/L-024, trajtimi 

I ndërtimeve pa leje të papërfunduara në Nenin 15 të ligjit Nr.06/L-024 dhe trajtimi I ndërhyrjeve pa 

leje në një ndërtesë më leje sipas nenit 16 te ligjit Nr.06/L-024.26 

Sipas “Raportit të gjendjes së vendbanimeve joformale në Kosovë”, të hartuar nga Ministria e Mjedisit 

dhe Planifikimit Hapësinor në dhjetor të vitit 2010, në Istog nuk ka venbanime joformale. Sipas 

komunës së Istogut në listën e vendbanimeve jorformale, venbanimet si Banjë, Bajicë, Carrallukë, Istog 

perëndimor, Llukavc I Begut dhe Savllakë janë rregulluar. Ndërsa të gjitha vendbanimet tjera të 

prezentuara në listë si vendbanime joformale, komuna nuk I ka konsideruar si vendbanime që duhet 

t’a kenë statusin e vendbanimt joformal.27 

2.9. Banimi 

2.9.1. Numri I njësive të banimit 

Komuna e Istogut sot ka sipërfaqe prej 454 km2 dhe kjo paraqet 4.16% të sipërfaqes së Kosovës. 

Njësia kadastrale e Istogut (qytetit) ka sipërfaqe 3113.15 ha (31.13 km²) dhe ka pozitë qendrore në 

territorin e Komunës. Kjo njësi kadastrale, shtrihet prej kufirit me Serbi në veri, përfshin masivin malor 

dhe territorin e dy vendbanimeve (Istog dhe Istog i poshtëm), kufizohet me 5 njësi tjera kadastrale 

(Synejë, Dubravë, Dragolec, Muzhevinë dhe Cerrcë), ka ~2,9 km vijë kufitare (me Serbinë), ~15.5 km 

kufi të bashkësisë lokale dhe ~12.5 km kufi me njësitë tjera kadastrale. 

Informatat e fundit statistikore për komunën dhe qytetin janë të vitit 2011. Numri i banorëve sot në 

komunë, vlerësohet të jetë 39289, numri i amvisërive 6741, ndërsa mesatarja e anëtarëve në familje 

6 a/familje. Numri i banesave të zakonshme të banueshme (2011) është 6711, që do të thotë 

mesatarisht një banesë për ekonomi familjare, ndërsa mesatarja e sipërfaqes së shfrytëzuar (për kokë 

banori) është 13 m2. Mesatarja është 15 banesa/km2 

Dendësia e banimit në komunë është 115.5 b/km². Në krahasim me regjistrimin paraprak zyrtar të 

popullsisë siç është ai i vitit 1981, në Istog shënohet rënie e numrit të banorëve e rrjedhimisht edhe të 

dendësisë banimore në nivel të komunës. Arsyet kryesore të rënies duhet të jenë: migrimi i banorëve 

jashtë vendit, sidomos në dekadën e fundit të shekullit të kaluar e që fatkeqësisht ka vazhduar edhe 

vitet e fundit, pastaj zhvendosjet e banorëve si pasojë e luftës së vitit 1999. 

Dendësia e banimit në raport me njësinë kadastrale,shihet se është më e madhe në pjesën e rrafshit 

të komunës, por kjo e dhënë nuk është domosdoshmërisht dendësia e banimit brenda kufijve. 

                                                           
26 Ligji pwr Trajtimin e Ndwrtimeve pa leje Nr.06/L-024. Fq.1-18. 
27 Raporti I dhendjes sw vendbanimeve joformale nw Kosovw (2010), MMPH, fq.38 
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Harta 22 Dendësia e banimit 

2.9.2. Ndërtesat e zbrazëta për banim dhe mundësia e ripërdorimit të tyre 

Raporti I banesave të zbrazëta ose për përdorim sezonal ndaj numrit të përgjithsëm të banesave është 

rreth 30% 28. Sipas kësaj informate rrejdh që komuna e Isotgut hyn në komunat që kanë më shumë 

banesa të zbrazëta ( Në Kosovë komuna e Novobërdes konsiderohet si komuna me vlerë  më të lartë 

42.2%, ndërsa Junik me më të voglën 2.4%). 

Sa I përket kërkesave për banim/ strehim të rasteve sociale dhe njerëzve në nevojë në komunën e 

Istogut janë 72 raste, përderisa numri I rasteve nën përkujdesje sociale është 537.29 

 

2.9.3. Trendet e ndërtimit për banim dhe çmimet mesatare të ndërtesave për 

banim 

  <1960 
1960-
1969 

1970-
1979 

1980-
1989 

1990-
1999 

2000-
2009 

2010 2011 Total 

Istog 161 166 690 1425 1432 2675 148 14 6711 

Tab. 16 Banesat e banuara të zakonshme sipas periudhës së ndërtimit 

2.10. Vendbanimet joformale 

                                                           
28 Atllasi I regjistrimit te popullsisw 2014, ASK, Rekos. Fq 66. 
29 Raporti I performancws sw komunave 2015, MAPL, Prishtinw, fq.46 
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Meqë komuna e Istogut I ka trajtuar të gjitha vendbanimet joformale, nuk ka ndonjë vendbanim tjetër 

joformoal që do të duhej t’I nënshtrohej analizës së gjendjes ekzsituese, shtritrejs hapësinore, numrit 

të banorëve dhe gjendejs socio-ekonomike sipas pikës 8.9 , neni 8, UA 11/2015. 

2.11. Shfrytëzimi I tokës 

Sipas UA 11/2015, shfhrtëzimi I tokës përcakton kategoritë e shfrytëzimit për bujqësi, banim, 

komerciale, teknologjike, industriale dhe shfrytëzim të përzier.30 

Gjatë përkufizimit të sistemit hierarkik të klasifikimit të tokës janë aplikuar parimet e mëposhtme: 

 Mbulueshëmria- që nënkupton mbulimin e gjitha hapësirës së tokës për të gjitha llojet e 

shfrytëzimit, përfshirë tokën pa ndonjë shfrytëzim të përcaktuar 

 Shfrytëzimin dominues- që ka të bëjë më natyrën e shfrtëzimit të tokës për shumë qëllime 

 Aspekti kohor- që ka të bëjë me shfrytëzimin I tokës si atë ekzistues ashtu edhe atë të 

planifikuar.31 

Shfrytëzimi I tokës për komunën e istogut është bërë duke u bazuar në inçizimet satelitore të vitit 2007 

duke përfshirë këto kategori: 

 Sipërfaqe e tokës ndërtimore 

 Sipërfaqe e tokës bujqësore 

 Sipërfaqe e tokës pyjore 

 Sipërfaqe tjetër tokës pyjore/kullosa 

 Sipërfaqe ujore 

Gjithashtu në llogaritje janë marrë edhe kategoritë si: zonë e veçantë e mbrotjur, qendra e 

paraburgimit dhe trafostacioni Peja 3. 

 

Tab. 17 Kategoritë e shfrytëzimit të tokës 

 

                                                           
30 Udhëzimi administrativ mbi elementet dhe kërkesat themelore për hartimin, zbatimin dhe monitorimin e 
planit zhvillimor komunal 11/2015. mmph (2015), fq.32 
31 projekt-udhëzim admisitrativ mbi normat teknike të planifikimit hapësinor (fa 8). http://mmph-

rks.org/sq/projekt-aktet-normative-per-konsultime-publike/projekt-udhezim-administrativ-mmph-nr-mbi-

normat-teknike-te-planifikimit-hapsinor-1424 (24.01.2017) 

Nr. Shfrytëzimi I sipëerfaqes së tokës
Sipërfaqja

(ha)

Sipërfaqja

(%)

1 Sipërfaqe e tokës ndërtimore 3357.16 7.37%

2 Sipërfaqe e tokës bujqesore 18186.32 39.94%

3 Sipërfaqe e tokës pyjore 22707.16 49.87%

4 Spërfaqe me kullosa 1118.53 2.46%

5 Zonë e veçantë e mbrojtur 107.7 0.24%

6 Qendra e paraburgimit-Dubrava 49.02 0.11%

7 Trafostacioni Peja 3 6.34 0.01%

Sipërfaqja totale e tokës 45532.23 100%

Verejtje: në këto sipërfaqe hyjnë edhe rrugët,lumenjtë,prrojet

http://mmph-rks.org/sq/Projekt-aktet-normative-per-konsultime-publike/PROJEKT-UDHEZIM-ADMINISTRATIV-MMPH-NR-MBI-NORMAT-TEKNIKE-TE-PLANIFIKIMIT-HAPSINOR-1424
http://mmph-rks.org/sq/Projekt-aktet-normative-per-konsultime-publike/PROJEKT-UDHEZIM-ADMINISTRATIV-MMPH-NR-MBI-NORMAT-TEKNIKE-TE-PLANIFIKIMIT-HAPSINOR-1424
http://mmph-rks.org/sq/Projekt-aktet-normative-per-konsultime-publike/PROJEKT-UDHEZIM-ADMINISTRATIV-MMPH-NR-MBI-NORMAT-TEKNIKE-TE-PLANIFIKIMIT-HAPSINOR-1424
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Harta 23 Shfrytëzimi I tokës. 

  

 

Tab. 18 Krahasimi I kategorive kryesore të tokës nëpër vite. 

ha % ha % ha % ha %

Të dhënat statistikore te KSA e Kosovës, 1972 45385 100 25446 56.06 18605 40.99 1334 2.93

Vjetari statistikor I KSA të Kosoves 1986 45384 100 24765 54.56 19373 42.7 1246 2.74

Në bazë të regjistit të Kadastrit / ha, viti 1981 45384 100 26292 57.92 18014 39.72 1078 2.37

Ministria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural 2006 45384 100 22879 50.41 * * * *

Plani Zhvillimor I komunës së Isotgut , 2007 45335.91 100 24228.06 64.47 18202.79 34.63 2902.06 6

ASK, 2014 45532.23 100 20653.91 45.36 * * * *

Gjendja ekzsituese 2017 45532.23 100 19304.85 42.40 22707.16 49.87 3520.22 7.73

KATEGORITË KRYESORE TË SHFRYTËZIMIT TË TOKËSSIPËRFAQJA E 

PËRGJITHSHMEBURIMI I INFORMATAVE PYJE TOKË BUJQËSORE     TJETËR
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Fig. 8 Krahasimi I kategorive kryesore të shfrytëzimit të tokës të gjendjes ekzsituese në vitin 2007 dhe 2017 
(2007 viti kur është hartuar PZHK) 

 

 

  

Fig. 9 Realizimet e planifikuara me PZHK deri sot (janar 2017) 
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3. KORNIZA E ZHVILLIMIT HAPËSINOR 

3.1. Vizioni 

“Vend i potencialit dhe traditës bujqësore, me agrikulturë, blegtori, pylltari dhe peshkatari të zhvilluar. 

Qendër me vlera të trashëgimisë natyrore dhe kulturore, atraktive për zhvillimin e formave të 

ndryshme të turizmit.  Rajon me ndërmarrje të zhvilluara, konkurruese në tregun vendor dhe jashtë 

tij”. 

3.1.1. Plani hapësinor I Kosovës- Strategjia e Zhvillimit Hapësinor 2010-2020+” 

Në bazë të shtrirjes hapësinore të zonave me veçanti të përbashkëta gjeografike, ekonomike dhe 

sicoale, Istogu I takon zonës së quajtur “Kopshtet e Kosovës”, të cilat karakterizohen si hapësira 

kuturore- turistike, shërbyese-tregatre dhe agroindustriale. 

Vizioni për këtë zonë është: “Zonë e zhvilluar kulturore e turistike, agro-industriale dhe tregtare 

zhvilluar në rrënjët dhe traditat e lashta, me qeveri lokale të përgjegjshmë dhe efikase, në bashkëpunim 

m qytetarët e saj dhe aktorët për zbatim të qëllimeve zhvillimore me shfrytëzim të resurseve natyrore 

dhe njërëzore, posaçërsiht në fushën e turizmit, afarizmit dhe bujqësisë”. 

Qëllimet e përgjithshme janë: 

• Zhvillimi i rrjetit atraktiv të qyteteve të planifikuara 

• Mbështetje e ZHEL për ZHEK me promovim të NV më konkuruese 

• Zhvillimi I lidhjeve efikase brendaurbane, ndërurbane, rrjetit të infrastrukturës  

• Qeverisje dhe administratë lokale efikase dhe përkrahëse në synimet për zhvillime 

• Zhvillimii turizmit malor e kulturor, veprimatrive industriale, shëbyese e tregtare, me mbrojtje 

të trashëgimisë natyrore, kulturore 

• Bashkëpunim ndërkufitar për zhvillime me interes të përbashkët 

 

3.1.2. Strategjia për zhvillim rajonal- zona eknomike perëndimore 

Agjencioni për zhvillim rajonal I mbështetur nga BE-ja për zhvillimin rajonal ekonomik ka hartuar 

strategjinë për zonën ekonomike perëndimoretë Kosovës e cila përfshinë 6 komuna në të cilën bën 

pjesë edhe Istogu.  

Vizioni I rajonit perëndim të Kosovës, sipas kësaj strategjia është; “një vend për të jetuar, punuara, 

pushuar dhe investuar për të ardhme”. Ky vizion bazohet në: 

 Zhvillimin e kontrolluar dhe të duhur në tri zonat, Malet, Zonën Zhvillimore (grupe të bazuara 

në korridorin rajonal të transportit Istog - Gjakovë) dhe Zonën Bujqësore 

 Një linjë qarkulluese e transportit rajonal kryesisht e bazuar në hekurudhat ekzistuese dhe 

lidhjet ‘kyçe’ dhe të ringjallura: Klinë/ Aeroporti Ndërkombëtar dhe Prishtinë; 

Prizren/Shqipëri; Junik-Gjakovë/Shqipëri; Deçan/Shqipëri/Mal i Zi; Pejë/Mal i Zi; dhe 

Istog/Mitrovicë/Serbi. 

  ‘Cilësi jetese’ e lartë për banorët e saj. 

3.1.3. Plani Zhvillimor Komunal I Istogut 2007-2017 

Vizioni I PZHK-së ka qenë vazhdimësi e qëllimeve të definuara në Planin Hapësinor të Kosovës, ku 

territory I Istogut I takon “Kopshteve të Kosovës”. Bazuar në potencialet dhe resuurset natyrore të 

komunës, vizoni është ndërtuar mbi tri shtylla kryesore të ndërlidhura me njëra tjetrën, si: agrikultura, 

turizmi dhe ndërmarrjet e vogla dhe të mesme. 
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Deklarata e vizonit është: “Vend i potencialit dhe traditës bujqësore, me agrikulturë, blegtori, pylltari 

dhe peshkatari të zhvilluar. Qendër me vlera të trashëgimisë natyrore dhe kulturore, atraktive për 

zhvillimin e formave të ndryshme të turizmit.  Rajon me ndërmarrje të zhvilluara, konkurruese në 

tregun vendor dhe jashtë tij”. 

Më tutuje në plan jipen treguesit për secilën fushë tematike si psh: 

 “…vend I potencialt dhe traditës bujësore”- me prodhime bujqësore kualtiative, prodhime 

blegtoriale kualitative, me akuakulturë të zhvilluar, me bletari të zhvilluar dhe pylltari. 

 “… qendër me vlera të trashëgimisë natyrore dhe kulturore, atraktive për zhvillimin e formave 

të ndryshme të turizmit”- si psh. turizmi shëndetësor, malor, rural dhe kulturor 

 ‘…rajon me ndërmarrje të zhvilluara të qëndrueshme, konkurruese në tregun vendor dhe 

jashtë tij”- bizneset e vogla të orientuara kryesisht kah potencialet ekzistuese të zhvillimit si 

janë: hurdhat e peshqve, plantazhet e mollës, përpunimi I drurit si dhe industria që lidhet me 

përpunimin e peshkut dhe drurit. 

3.1.4. Strategjia e zhvillimit ekonomik local 2017-2020 

Në strategjinë për zhvillim ekonomik lokal document ky I hartuat nga Komuna e Istogut bashkë me 
ekspertët e Institutit për ndërmarrësi dhe biznes të vogël, ka të preznetuar vizonin për komunën duke 
u bazuar në planet dhe dokumentet strategjike ekzsituese të komunës.  
 
Vizoni sipas këtij dokumenti është: “Istogu, me zhvillim ekonomik të qëndrueshëm, infrastrukturë 
moderne dhe shërbime publike efikase dhe cilësore, i integruar në proceset rajonale, i gjelbëruar, i 
pastër, me pasuri natyrore dhe trashëgimi kulturore, qendër e turizmit, kulturës, sportit, arsimit dhe 
me shërbime shëndetësore cilësore”. 
 
Bazuar në këtë vizion janë identifikuar 6 synime strategjike: 
 

 Krijimi i një mjedisi më të favorshëm për zhvillim të bizneseve dhe  tërheqës për investitorë 

 Bujqësi të zhvilluar me prodhimtari intensive  

 Avansimi i infrastrukturës turistike, mjedisit dhe resurseve  

 Shërbimeve publike dhe infrastrukturë cilësore 

 Sigurimi i kapaciateteve funksionale infrasturkturore fizike dhe promovimi i aktiviteteve rinor, 
kulturor dhe arsimimore  

 Sigurimi i shërbimeve cilësore shëndetësore dhe mirqenies sociale  
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3.2. Qëllimet 

QËLLIMI 1- Agrikulturë me prodhimtari primare, përpunim të produkteve kualitative bujqësore 

 Mbrojtja dhe zhvillimi i tokës bujqësore 

 Rikonstruktimi i sistemit të ujitjes 

 Riaktivizimi i tokës ekzistuese bujqësore 

 Krijimi i një qendre të aftësimit – shkollë e mesme profesionale për profesionet specifike 

(bujqësi, pylltari, peshkatari, bletari) 

 Ndërtimi i objekteve për prodhimin e produkteve bujqësore specifike (peshku, molla,  mjalti 

me produktet e saj etj.) 

 Zhvillimi i marketingut aktiv për prodhime rajonale  

 

QËLLIMI 2- Turizëm shëndetësor, malor dhe rural 

 Krijimi i një bordi lokal për turizëm 

 Krijimi i hapësirave adekuate për turizëm 

 Ndërtimi i njësive të akomodimit dhe pikave informuese turistike 

 Rindërtimi i kapaciteteve turistike 

 Revitalizimi i vlerave të trashëgimisë kulturore 

 Mbrojta dhe zhvillimi i resurseve turistike malore 

 Krijimi i një sinergjie në mes të bujqësisë, turizmit dhe ndërmarrjeve 

 Zhvillimi dhe zbatimi i veprimeve  për përmirësimin dhe ruajtjen e peizazheve natyrore  

 

QËLLIMI 3- Përkrahja e tregut me zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme 

 Ndërtimi i agjencisë lokale për hulumtim dhe menaxhim të lokacioneve për biznes 

 Zhvillimi i zonave të përshtatshme për biznes dhe atyre industriale me furnizim vetanak me 

energji dhe në lidhje me rrjetin kryesor rrugor 

 Trajnime për zeje dhe profesione specifike 

 

QËLLIMI 4- Arritja e një zhvillimi social të balancuar me mundësi të barabarta të qasjes në shërbime 

për të gjithë 

 Sigurimi i hapësirave përcjellëse shkollore 

 Sigurimi i hapësirave shëndetësore në të gjitha vendbanimet në bazë të funksionit dhe nivelit 

të tyre 

 Sigurimi i hapësirave për qendra komunitare në qendrat lokale 

 Sigurimi i hapësirave për kulturë nëpër vendbanime, sipas funksionit dhe nivelit të tyre 

 Sigurimi i hapësirave për sport dhe rekreacion 

 

QËLLIMI 5- Zhvillimi i qëndrueshëm hapësinor, një mjedis të gjelbër natyror duke i mbrojtur resurset- 

trashëgiminë natyrore dhe kulturore të komunës, komunave tjera dhe shteteve fqinje 

 Kufizimi i zgjerimit të vendbanimeve dhe bërja e Istogut dhe vendbanimeve tjera hapësira 

tërheqëse për të jetuar 

 Minimizimi i ndikimeve të rrezikshme (vërshimet, erërat, zjarret) 

 Ngritja e kualitetit të hapësirave të gjelbra në qytet 
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 Mbrojtja e llojllojshmërisë së peizazheve natyrore 

 Shfrytëzimi i burimeve të ujit 

 Minimizimi i ndikimeve të dëmshme të veprimeve të njeriut në mjedis 

 Kontrolli i zhvillimit në zonën urbane 

 

QËLLIMI 6- Zhvillimi i një infrastructure teknike të integruar funksionale dhe shërbimeve të 

përshtatshme publike për të gjitha zonat 

 Zhvillimi i një sistemi efikas të transportit, të sigurt dhe të përshtatshëm, me qasje të leht duke 

e mbrojtur natyrën dhe peizazhin 

 Përparimi i sistemeve aktuale të furnizimit me ujë në tërë komunën 

 Ndërtimi i sistemit të kanalizimit fekal dhe atmosferik për tërë komunën 

 Kalimi nga rrjeti i furnizimit me energji të tensionit 10 kV në rrjetin me tension 20 kV 

 Zgjerimi i rrjetit dhe integrimi i telekomunikimeve në Istog dhe zonat rurale 

  

3.3. Objektivat 

 Mbrojtja e tokës bujqësore 

 Riaktivizimi i sistemit të ujitjes 

 Kufizimi i zgjerimit të vendbanimeve 

 Mbrojtja e shumëllojshmërisë së peizazheve natyrore 

 Ndërtimi i një sistemi të integruar të furnizimit me ujë për tërë komunën 

 Ndërtimi i një sistemi të ri dhe të ndarë të kanalizimit fekal dhe atmosferik 
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3.4. Koncepti I zhvillimit hapësinor 

Koncepti I zhvillimit hapësinor I paraprë në PZHK, është bazuar në shkoqitjen e tri pjesëve 

karakteristike që dallohen jo vetëm për nga morfologjia por edhe nga shfrytëzimi I tokës. Edhe në këtë 

plan është përvetësuar ky koncept I cili qartë e ndanë zonën e bjehskës, rrëzës, dhe fushës. 

 

Fig. 10 Koncepti I zhvillimit hapësinor 

Është zona e ultë “Fusha”- e pasur me tokë bujqësore të kualitetit të lartë, zona “Rrëzë”- me tokë 

kualitative dhe dy burimet kryesore të ujit dhe “Bjeshka”- e pasur me pyje, kullosa dhe motive peizazhi.   

Kushtet e tilla natyrore kanë diktuar edhe zhvillimin e deritanishëm në shkallë të vogël të Istogut të 

bazuar kryesisht në bujqësi, pylltari dhe turizëm shëndetësor. Zhvillimi i tillë është konsideruar si 

përparësi për realizimin e vizionit të zhvillimit të ardhshëm të Istogut.  

Rezultatet e analizës së koncepteve të zhvillimit hapësinor kanë rezultuar me tri elemente qenësore 

të zhvillimit hapësinor: 

 Diferencimi i zonave të Komunës në bazë të veçorive gjeomorfologjike dhe mjedisore si dhe 

resurseve natyrore të cilat i posedojnë. 

 Rrjeti hierarkik i vendbanimeve bazuar në funksionin e tyre për ofrimin e shërbimeve 

administrative, ekonomike dhe shoqërore për banorët e qendrës dhe vendbanimeve që 

gravitojnë përreth. 

 Rrjeti hierarkik i rrugëve bazuar në lidhjet e trafikut në mes të vendbanimeve brenda territorit 

të komunës së Istogut dhe me vendbanimet në komunat fqinje. 

 

3.4.1. Mbrojta e mjedisit, trashëgimisë natyrore dhe kulturore 

Zona “Bjeshka”- Një pjesë e bjeshkës “Bjeshkët e Nemuna” janë shpallur Park Kombëtar (Ligji Nr.04/L-

89), ndërsa pjesa tjeter e mbetur e bjeshës ku hyjnë bjeshkët e Moknës do të duheshte t’a fitojnin 

statusin e njejtë. Edhe kjo pjesë e bjeshkës ka potenciale natyrore për zhvillimin e turizmit. Aktivitetet 

turistike të cilat mund të zhvillohen këtu, duhet të jenë në pajtim me parimet e turizmit të 

qëndrueshëm, që paraqet atë lloj të veprimtarisë turistike që është e përkushtuar të ketë ndikim 

minimal në mjedis dhe kulturën lokale, derisa mundohet të krijojë të ardhura dhe vende të reja të 

punës për komunitetin lokal.  
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Peizazhi i kësaj zone është kodrinore dhe shtrihet prej 650 deri 2155 m’ lartësi mbidetare, me një 

llojllojshmëri të atraksioneve natyrore, pamjeve dhe përjetimeve të mrekullueshme dinamike të 

peizazhit. Kalimi nga Bjeshkët e Nemuna, e cila është kryesisht shkëmbore me maje të thepisura me 

skena befasuese të peizazhit si liqene dhe lulet në mes shkëmbinjve, në Malet e Moknës, pjesës 

kryesisht të gjelbëruar, e pasur me pyje, livadhe dhe kullosa, përkatësisht shkrirja e shkëmbinjve në 

gjelbërim është Funksionet kryesore për zhvillim në këtë zonë janë: 

 Natyra 

 Natyra dhe turizmi 

 Agrikultura 

 Pylltaria 

 Speleoturizmi 

NATYRA (mbrojta) 

Natyra ka një rol qenësor për zhvillimin e kësaj zone dhe të tërë komunës, pasi që të gjitha veprimtaritë 

ekonomike bazohen në natyrë dhe varen nga natyra. Derisa plotësimi i kërkesave të turistëve është 

qëllim që dëshirojmë ta arrijmë, njëkohësisht edhe mbrojtja e mjedisit, konservimi dhe shfrytëzimi 

minimal i resurseve janë prioritete që duhet respektuar me qëllim të ruajtjes së natyrës.  Prandaj 

mbrojtja e biodiversitetit dhe e peizazhit duhet të jetë detyrë e përhershme e Komunës. 

Parku Nacional “Bjeshkët e Nemuna” ngrit vlerën e kësaj zone dhe mundëson zhvillimin e veprimtarive 

ekonomike. Veprimtaritë ekonomike të cilat mund të zhvillohen këtu janë për qëllime të rekreacionit, 

edukimit, shkencës dhe qëllime të turizmit duke u bazuar në Ligjin mbi konservimin e Natyrës, neni 19 

– Parqet Nacionale. 

3.4.2. Zhvillimi ekonomik 

Zona “Bjeshka” 

Natyra dhe turizmi - Reliefi kodrinor i zonës ofron mundësitë për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme 

rekreative të cilat janë ngushtë të lidhura me resurset dhe trashëgiminë natyrore. Ecja dhe shëtitja 

janë format më të mira për ta përjetuar natyrën. Ndërsa ecja apo çiklizmi malor në distancave të gjata 

ose nëpër terren të vështirë, kërkon aftësi fizike dhe njohuri. Aktivitetet tjera të cilat mund të 

zhvillohen këtu janë alpinizmi, çiklizmi malor, kampimi dhe gjuetia. 

Agrikultura (Blegtoria, bimët mjekuese)- Kushtet klimatike dhe toka në këtë zonë mundësojnë 

kultivimin e bimëve të ndryshme mjekësore, të cilat mund të përdoren në industrinë farmaceutike. 

Rritja e bimëve mjekësore dhe e luleve është e rëndësishme edhe për bletarinë, prodhimin e mjaltit 

dhe produkteve tjera bletare.  

Livadhet dhe kullosat si resurs dhe potencial për blegtori, shtrihen kryesisht në këtë zonë.    

Blegtoria, si veprimtari ekonomike në këtë zonë, kryesisht zhvillohet më afër vendbanimeve dhe si 

veprimtari sezonale (gjatë verës) në kullosa dhe livadhe.  

Pylltaria-Zona malore ofron mundësi të zhvillimit të veprimtarive të lidhura me resursin e pyjeve. Zona 

malore është e mbuluar me pyje të larta të cilat mund të shfrytëzohen për prodhimin e lëndës 

drunore, prodhimtari të vogla të zdrukthëtarisë dhe prodhimit të biomasës e cila mund të përdoret 

për ngrohje dhe prodhimin e energjisë në shkallë të vogël. Shfrytëzimi i resurseve pyjore duhet të jetë 

i qëndrueshëm, me prerje të kontrolluar dhe politikë të pyllëzimit.  
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Detyrë e komunës është që së bashku me institucionet përgjegjëse të ndalojë prerjen ilegale dhe të 

pa kontrolluar të pyjeve.  

Speleoturizmi- Numri i madh i shpellave në bjeshkë janë resurse me potencial për zhvillimin e turizmit. 

Speleoturizmi nënkupton vizitën e shpellave dhe labirinteve natyrore. Kushtet e vështira, si lagështia 

dhe mungesa e dritës, janë faktorë që e bëjnë speleoturizmin aktivitet aventuristik dhe për këtë arsye 

është shumë i popullarizuar  për moshat e reja.  Komuna do të duhej të promovojë hulumtimet në 

shpellat e njohura dhe të krijojë kushte për këtë lloj turizmi atraktiv. 

Zona “Rrëza” - Lidhjet e mira me rrethinën si dhe potencialet dhe resurset në këtë zonë mundësojnë 

zhvillimin e një numri të madh të veprimtarive ekonomike. Bazuar në këto veprimtari, funksionet 

kryesore të zhvillimit në këtë zonë janë: 

Agrikultura 

 Akuakultura 

 Apikultura 

 Agroturizmi dhe Turizmi rural 

 Turizmi kulturor 

 Ndërtimtaria 

 Shërbimet kryesore   

Agrikultura- Kufizimi me bjeshkën, përkatësisht  livadhet dhe kullosat janë potencial për zhvillimin e 

blegtorisë si një nga veprimtaritë kryesore ekonomike të kësaj zone. 

Turizmi kulturor- Tradita, trashëgimia kulturore dhe lokalitetet arkeologjike në komunën e Istogut, 

janë potencial për zhvillimin e turizmit kulturor. Kultura e përcjellur me një marketing të mirëfilltë, 

është mjet i rëndësishëm për t’i joshur turistët e interesuar në trashëgimi kulturore, histori dhe 

arkeologji. Numri i madh i ndërtesave të trashëgimisë kulturore, kulla, mulli, objekte të religjionit, 

lokalitete arkeologjike etj. janë resurse të cilat mund të përdoren nga asociacione apo korporata të 

cilat merren me mirëmbajtjen e tyre, për promovimin e këtij tipi të turizmit.  

Ndërtimtaria- Zhvillimi i sektorit të ndërtimtarisë ka rëndësi të madhe në zhvillimin e ardhshëm 

ekonomik të Istogut. Ndërmarrjet ndërtimore do të luajnë një rol të rëndësishëm, qoftë në kryerjen e 

punëve të ndërtimit, apo si investitorë të besueshëm lokal, gjë që drejtpërdrejt ndikon në krijimin e 

vendeve të reja të punës. 

Këto ndërmarrje do të ndikojnë edhe në krijimin e ndërmarrjeve tjera më të vogla në sektorin e 

ndërtimit, për të realizuar punë të ndryshme për të cilat aktualisht nuk ka kapacitete të mjaftueshme 

profesionale njerëzore. 

Zona “Fusha”- Lidhjet e mira me rrugë rajonale, me qendrën kryesore dhe subqendrën dhe në mes 

vet vendbanimeve në komunën e Istogut, mundësojnë që edhe pjesët tjera të kësaj zone të jenë aktive 

dhe konkurruese për zhvillimin ekonomik në komunë, sidomos të turizmit të bazuar në kultivimin e 

peshkut, shfrytëzimit të ujit termomineral, të trashëgimisë natyrore dhe kulturore. 

Zgjerimi urban dhe shtimi i kërkesave për investime në industri janë në konflikt me agrikulturën, për 

shkak të okupimit të tokës kualitative bujqësore. Prandaj, mbrojtja e tokës bujqësore duhet të 

konsiderohet si faktor i rëndësishëm gjatë alokimit të tokës për ndërtim, sidomos në zonat ku kemi 

sistemin e ujitjes.  
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Bazuar në resurset, potencialet e zhvillimit dhe numrin e popullsisë që jeton dhe punon këtu, kjo zonë 

është quajtur ‘Kopshti, uji dhe hurdhat’. 

 Funksionet kryesore për zhvillim në këtë zonë janë: 

 Agrikultura  

 Apikultura 

 Turizmi shëndetësor 

 Shërbimet  

Agrikultura- nga Plani Hapësinor i Kosovës, ku Istogu është pjesë e zonës së portokalltë me qendër 

rajonale Pejën, përcaktohet edhe me traditë agro-industriale. 

Istogu ka një potencial të madh për prodhimtarinë bujqësore, e sidomos të llojeve të ndryshme të 

drithërave, perimeve dhe pemëve.  

Mënyra se si funksionon sot kjo veprimtari nuk është e kënaqshme, dhe nuk ka një organizim të mirë. 

Prodhimtaria kryesisht është në ngastra të vogla me kapacitete të vogla, prandaj një organizim më i 

mirë i strukturave dhe njësive të kësaj veprimtarie është i domosdoshëm në të ardhmen.  

Për shfrytëzimin sa më të mirë të potencialeve të agrikulturës, janë të nevojshme aftësi dhe njohuri 

shtesë për prodhim dhe marketing, si dhe rritja e njësive bujqësore me madhësi mesatare.  

Përveç prodhimit, edhe përpunimi dhe përsosja e produkteve ushqimore janë shumë të rëndësishme 

për zhvillimin e kësaj industrie. Për prodhimin e produkteve kualitative është e nevojshme fuqi 

punëtore e aftë, prandaj trajnimet dhe kurset profesionale janë ato që duhet ta plotësojnë 

prodhimtarinë bujqësore dhe përpunimin e produkteve ushqimore.   

Për shkak se shumica e territorit në këtë zonë është rrafshinore, arat e mbjella me drithëra dhe pemë 

dhe perime duhet të mbrohen dhe zgjerohen. 

Apikultura- Zhvillimi i kësaj veprimtarie është ngushtë i lidhur me bujqësinë e sidomos me kultivimin 

e pemëve të cilat sigurojnë kushte të mira dhe stimulojnë bletarinë. Ndikim tjetër pozitiv në zhvillimin 

e kësaj veprimtarie kanë edhe lulet dhe bimët tjera si erëzat, sidomos ato që rriten në zonat tjera, në 

bjeshkë dhe rrëzë. Prodhimet nga bletaria, mjalta dhe dylli kanë përdorim të gjerë edhe nga kompanitë 

farmaceutike dhe kozmetike si përbërës të medicinës dhe kozmetikës. Edhe në apikulturë, një 

organizim më i mirë mund të ndikojë në ngritjen si të kualitetit ashtu edhe të prodhimtarisë së mjaltës 

dhe prodhimeve tjera nga kjo kulturë. Shoqata e bletarëve duhet të synojë që produktet e mjaltit të 

kenë një etiketë kualiteti të mbrojtur që i shquan ato në Kosovë dhe jashtë saj.   

Turizmi shëndetësor- Burimi i ujërave termal në Banjë është një resurs me potencial për zhvillimin e 

turizmit shëndetësor për klientelen kombëtare dhe ndërkombëtare. Zhvillimi i kësaj veprimtarie ka 

një traditë në komunën e Istogut, por megjithatë ka nevojë për plotësimin e disa standardeve të cilat 

kanë ndikim në zhvillimin e turizmit shëndetësor sidomos për klientelen ndërkombëtare. Standardet 

janë shumë të rëndësishme kur është fjala për kujdesin shëndetësor. Zhvillimi i kësaj veprimtarie 

kërkon plotësimin e së paku tri kushteve: 

 njohje zyrtare ndërkombëtare të kujdesit shëndetësor 

 dëshmi shëruese 

 kualitet i garantuar  
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3.4.3. Infrastruktura teknike 

Rrjeti funksional i trafikut është kusht i domosdoshëm për funksionimin e bazës ekonomike të një 

vendi. Ai i shërben lëvizjes së njerëzve nga zonat e largëta malore në drejtim të subqendrave dhe 

Istogut, si qendër kryesore në komunën e Istogut. Lokacionet e zhvillimit janë faktor përcaktues i 

kërkesës për udhëtim/lëvizje si dhe llojin e mjetit të transportit. 

Ligji mbi rrugët Nr.03L/120, përcakton kategoritë e rrugëve të nivelit qendror dhe lokal si dhe 

përgjegjësitë e Ministrisë. Ministria është përgjegjëse për autoudhët, rrugët magjistrale dhe rajonale. 

Në komunën e Istogut, sipas ligjit mbi rrugët, rrugë rajonale është rruga që lidh dy e më tepër qytete, 

kalojnë rrugët rajonale  Istog – Klinë – Prishtinë, Istog – Skenderaj, Istog – Pejë  dhe rruga rajonale 

Mitrovicë – Pejë. Ky rrjet i rrugëve rajonale, përveç që lidhë komunën e Istogut me komunat fqinje, 

ajo në vete përfshin edhe qendrën kryesore dhe të gjitha subqendrat. Kjo përfshirje e të gjitha 

subqendrave dhe qendrës kryesore në këtë rrjet, ka ndikim pozitiv në zhvillim të balancuar. 

Bazuar në Ligjin Nr.03/120 dhe rolin dhe rrugëve në komunë është ky kategorizim: 

 Rrugë lokale 

 Rrugë në vendbanime 

 Rrugë lidhëse 

Rrjeti i rrugëve brenda komunës, në bazë të rëndësisë së lidhjeve funksionale në mes tyre, përbën 

bazën e diferencimit të standardeve kualitative të nevojshme për llojet e ndryshme të rrugëve dhe për 

përcaktimin e prioriteteve të përmirësimit të domosdoshëm si dhe vendimet për ndërtimin e rrugëve 

të reja. 

Rrjeti i trafikut brenda konceptit kryesor të zhvillimit, ka për qëllim përcaktimin e hierarkisë së lidhjeve 

të rrjetit të vendbanimeve, sigurimin e qasjes dhe lëvizshmëri për banorët si dhe përmirësimin e 

funksionimit të sistemit të transportit publik brenda komunës së Istogut. 

- Rrugët Rajonale Istog – Klinë – Prishtinë, Istog – Skenderaj, Istog – Pejë  dhe Mitrovicë – Pejë, 

janë korridore të cilat e lidhin qendrën urbane dhe komunën e Istogut me komunat tjera, 

përmes subqendrave. Korridoret e rrugëve rajonale kalojnë nëpër subqendrat Gurrakoc, 

Rakosh, Vrellë dhe Banjë, duke krijuar kështu një rrjet edhe më efikas, me ndikim në zhvillim 

si në aspektin ekonomik ashtu edhe atë social.   

- Rrugët Lokale lidhin qendrat lokale me subqendrat, përkatësisht me rrjetin e rrugëve rajonale 

dhe qendrat lokale në mes veti. Koncepti i propozuar për këtë kategori parasheh një rrugë 

përmbledhëse kryesore e cilat kalon nëpër vendbanimet të cilat shtrihen në zonat kufitare të 

komunës, por duke u lidhur përmes qendrave lokale të këtyre anëve, për të përmbyllur kështu 

një “unazë” Istog-Vrellë-Banjë-Zallq-Osojan-Rakosh-Cërkolez-Istog. Qëllimi i këtij koncepti 

është zvogëlimi i largësisë së vendbanimeve më të largëta si dhe të mundësojë afrimin sa më 

të madh të shërbimeve ndaj fshatrave dhe qendrave lokale, duke kontribuar në zvogëlimin e 

migrimit – depopullimit të këtyre trevave. 

- Rrugët në vendbanime-  bëjnë shkallëzimin e trafikut brenda rrjetit të përbërë nga rrugët 

rajonale dhe lokale dhe shërbejnë për lidhjen e të gjitha vendbanimeve me këto rrugë. Këtu 

hyjnë të gjitha vendbanimet të cilat për shkak të pozitës apo ndonjë arsye tjetër, nuk mund te 

kenë qasje të drejtpërdrejtë me rrugët kryesore lokale.  
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- Rrugë lidhëse -Përveç rrjetit të rrugëve në zonën e rrafshët, Plani Zhvillimor Komunal parasheh 

rrugë edhe në zonën kodrinore, me qëllim të kontrollit dhe mirëmbajtjes së pyjeve dhe 

përkrahjes së  zhvillimit të turizmit.  

 Krijimi i lidhjeve të mira funksionale në mes të vendbanimeve, do të pengonte zgjerimin e 

panevojshëm të vendbanimeve si dhe do të ruante tokën bujqësore dhe peizazhet me vlerë në tërë 

territorin e komunës së Istogut. 

 

3.4.4. Infrastruktura publike dhe sociale 

Në qendrën komunale të Istogut janë të vendosura shërbimet kryesore të cilat janë në shërbim të tërë 

banorëve të komunës. 

Decentralizimi i shërbimeve përmes subqendrave, do të mundësonte ofrimin e shërbimeve kryesore 

popullatës dhe në këtë mënyrë do të zvogëlojnë qarkullimin e panevojshëm në drejtim të Istogut. Ky 

decentralizim i shërbimeve nuk duhet ta zvogëlojë rëndësinë që ka Istogu, por do të ishte e 

dëshirueshme që disa shërbime të administratës dhe kulturës t’i kontribuojnë zhvillimit të 

subqendrave. 

3.4.5. Vendbanimet, banimi dhe trajtimi I vendbanimeve joformale 

Qendrat e vendbanimeve sigurojnë përmbajtje me funksione të ndryshme të administratës, 

ekonomisë dhe shërbime sociale për banorët e vendbanimeve dhe për zonat e mbulimit apo të 

shërbimit rreth tyre. 

Zgjerimi i shërbimeve ose zonës së mbulimit varet nga veçoria dhe kualiteti i hapësirave për vendosjen 

e shërbimeve, të cilat duhet të arrihen në kohë të pranueshme të udhëtimit – arritjes. E dijmë se është 

më e pranueshme të udhëtohet më gjatë deri te një spital (zonë më e gjerë e shërbimit) se sa të arrihet 

shkurt deri te një stacion shëndetësor. 

Kjo rezulton me një hierarki të qendrave me shkallë më të lartë apo më të ulët të përmbajtjeve dhe 

rrjedhimisht zonave më të vogla apo më të mëdha të shërbimit. Mirëpo, çdo qendër me numër më të 

madh të shërbimeve përfshin edhe shërbimet e qendrave të shkallës më të ulët dhe me një zonë më 

të vogël shërbimi apo mbulimi. 

Qëllimi i vendosjes së një strukture të tillë qendrore të shërbimeve, është sigurimi i shpërndarjes së 

përmbajtjeve shërbyese në mënyrë të drejtë dhe të barabartë, në një distancë të pranueshme të 

udhëtimit për të gjithë banorët e komunës së Istogut. 

3.4.6. Shfrytëzimi I planifikuar I tokës 

Koncepti i propozuar i zhvillimit hapësinor të Istogut e ndan territorin e Komunës në tri zona - tërësi 

hapësinore të cilat dallojnë për nga veçoritë gjeomorfologjike dhe resurset natyrore të ndryshme. 

Përveç problemeve të përbashkëta në tërë Komunën, këto tërësi karakterizohen me disa veçori 

hapësinore specifike dhe potenciale për zhvillimin e ardhshëm .  

Bazuar në veçoritë natyrore, resurset dhe mundësitë, këto zona karakterizohen me funksione të 

veçanta. Zona e Fushës është pjesa më e populluar, me veprimtari ekonomike të bazuara kryesisht në 

agrikulturë  dhe shërbimet themelore të cilat i ofron Komuna e Istogut.  
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Zona e Bjeshkës, është një zonë kodrinoro- malore e cila shquhet me resurset natyrore të pyjeve, 

peizazhit dhe kullosave, në të cilën zhvillimi bazohet në veprimtaritë ekonomike: pylltari, turizëm dhe 

blegtori.  

Meqenëse topografia e terrenit dhe mbulesa e tokës krijojnë një lloj ndarje natyrore përmes zonës së 

Rrëzës bëhet kalimi nga Bjeshka dhe zonën e Fushës, që paraqet një dukuri të rëndomtë. Ndarja e 

zonës së Bjeshkës nga zona e Rrëzës është e theksuar për shkak të ndryshimit të madh të topografisë, 

përveç Vrellës dhe Kaliqanit në pjesën e Bjeshkëve të Nemuna dhe fshatrat Uçë dhe Cerkolez në pjesën 

e Moknës, struktura e ndërtuar e të cilave shkrihet në zonën malore. 

Zona “Bjeshka”- Zona “Bjeshka” përfshinë zonën veriore të komunës dhe përbëhet nga malet dhe 

pjesërisht nga toka bujqësore, livadhet dhe kullosat. Kualiteti i tokës është kryesisht i klasës së VIII, 

ndërsa pjesërisht e klasës III, VI dhe VII. Kjo zonë mbulon afërsisht 39% të sipërfaqes së tërësishme të 

komunës ndërsa ka një dendësi shumë të ulët të popullsisë, vetëm 4% e numrit të tërësishëm të 

banorëve të komunës. Në kuadër të kësaj zonë përfshihen vetëm dy vendbanime (fshatra malore).  

Zona “Rrëza”- Zona e emëruar “rrëza” përfshin vendbanime që shtrihen ndërmjet zonës rrafshinore 

“fushës” dhe zonës kodrinore “bjeshkës” si dhe paraqet “kufirin” ndërmjet rrafshit dhe kodrës. Ka një 

shtrirje vijore, me lartësi mbidetare prej 500 deri 650 m. Kjo zonë përfshin 17% të sipërfaqes së 

tërësishme të komunës. Këtu banojnë rreth 34 % e numrit të përgjithshëm të banorëve të komunës, 

pra është zona me dendësi më të lartë banimi krahasuar me dy zonat tjera. Toka në këtë zonë është e 

kualitetit më të mirë, kryesisht është tokë e klasës të III-të dhe pjesërisht i takon klasës të IV dhe V.  

Qendrat që shtrihen këtu janë subqendrat Vrella dhe Rakoshi si dhe Istogu si qendra kryesore e 

komunës, që do të thotë se shërbimet kryesore sociale dhe ekonomike janë të vendosura këtu.  

Përgjatë tërë territorit kjo zonë përshkohet nga rruga rajonale Mitrovicë-Pejë-Mali i zi.   

Zona “Fusha”- Kjo pjesë e Komunës është kryesisht rrafshinore me lartësi mbidetare 400 – 500 m. 

Është e rrethuar me peizazhe të bukura kodrinore të Rrëzës, ngjyra tërheqëse të gjelbërimit dhe 

prapavijë kodrinore si element identifikues i komunës.  

Zona e FUSHËS mbulon afërsisht 44% të territorit, ku shtrihen numri më i madh i vendbanimeve, e 

banuar me rreth 62% të numrit te tërësishëm të banorëve të komunës së Istogut. Toka bujqësore 

është e kualitetit të lartë, kryesisht i takon kategorisë IV dhe V dhe pjesërisht kategorive II dhe III (sipas 

Institutit  për hidroekonomi te Beogradit 1981), gjë që edhe e bën agrikulturën veprimtari kryesore 

ekonomike në këtë zonë.   

Në kuadër të kësaj zone shtrihen dy subqendrat – Gurrakoci dhe Banja që ofrojnë kësaj zone shërbime 

të mira dhe ndikojnë në zhvillimin social dhe ekonomik të qendrave dhe vendbanimeve tjera.    

 Në këtë zonë kryqëzohen dy rrugët rajonale, rruga Mitrovicë – Pejë dhe Prishtinë – Istog.  

3.4.7. Zgjerimi dhe ndryshimet nga PZHK-ja 

Në relacion me Planin Zhvillimor të komunës së hartuar në vitin 2007, ndryshimet më të mëdha 

mund të verehen tek rrjeti rrugor ku deri më tani (viti 2018) afër 80% e rrugëve të cilat kanë qene të 

pashtruara janë asfaltuar. 

Ndryshimet në zënje të tokës bujqësore janë të vogla ,ndërsa ato në tokën ndërtimore nuk janë të 

theksuara. Ndërtimet kryeisht kanë ndodhur në zonën urbane të cilat kryeisht kanë qenë 

interpolime brenda zonës ndërtimore urbane. 
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Një gjë e cila është për merakosje është shpyllëzimi si rezulata I prerjeve ilegale si dhe djegjeve. 

3.4.8. Qendrat e funksionet e tyre shërbyese 

Qendrat e vendbanimeve sigurojnë përmbajtje me funksione të ndryshme të administratës, 

ekonomisë dhe shërbime sociale për banorët e vendbanimeve dhe për zonat e mbulimit apo të 

shërbimit rreth tyre. 

Zgjerimi i shërbimeve ose zonës së mbulimit varet nga veçoria dhe kualiteti i hapësirave për vendosjen 

e shërbimeve, të cilat duhet të arrihen në kohë të pranueshme të udhëtimit – arritjes. E dijmë se është 

më e pranueshme të udhëtohet më gjatë deri te një spital (zonë më e gjerë e shërbimit) se sa të arrihet 

shkurt deri te një stacion shëndetësor. 

Kjo rezulton me një hierarki të qendrave me shkallë më të lartë apo më të ulët të përmbajtjeve dhe 

rrjedhimisht zonave më të vogla apo më të mëdha të shërbimit. Mirëpo, çdo qendër me numër më të 

madh të shërbimeve përfshinë edhe shërbimet e qendrave të shkallës më të ulët dhe me një zonë më 

të vogël shërbimi apo mbulimi. 

Qëllimi i vendosjes së një strukture të tillë qendrore të shërbimeve, është sigurimi i shpërndarjes së 

përmbajtjeve shërbyese në mënyrë të drejtë dhe të barabartë, në një distancë të pranueshme të 

udhëtimit për të gjithë banorët e komunës së Istogut. 

Ndërtimi i një rrjeti të vendbanimeve që funksionon përmes qendrave – qendra kryesore, sub-qendrat, 

qendrat lokale, përbën bazën për marrjen e vendimeve për minimumin e funksioneve themelore 

shërbyese dhe vendosjen e objekteve për shërbimet shtesë, publike dhe private. 

Për më tepër, përqendrimi i përmbajtjeve shërbyese në qendrat e caktuara (në vend të shpërndarjes 

pa ndonjë strukturë në vende të ndryshme), qon në efektin e sinergjisë për zhvillimin ekonomik të 

qendrave dhe rrethinës së tyre. Për të krijuar një rrjet funksional të vendbanimeve do të ishte mirë të 

bëhej shkallëzimi i vandbanimeve sipas funksioneve dhe numrit të banorëve të cilat ato shërbejnë si 

psh: qendra kryesore urbane, sub-qendra dhe qendrat lokale. Por meqë Udhëzimi Adminsitrativ  

08/2017 nuk ka edhe një kategori në mes të qendrës komunale dhe qendrës lokale, është dashur të 

bëhet përshkallëzimi vetëm në dy kategori:  

 Qendra komunale - Istogu 

 Nëntë qendra lokale - Gurrakoci, Vrella, Banja dhe Rakoshi, Cerkolezi, Dobrusha, 

Dubrava, Osojani dha Zallqi 
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Tab. Zona e mbulimit / shërbimeve 

3.4.9. Mobiliteti dhe rrjeti I trafikut 

Rrjeti funksional i trafikut është kusht i domosdoshëm për funksionimin e bazës ekonomike të një 

vendi. Ai i shërben lëvizjes së njerëzve nga zonat e largëta malore në drejtim të subqendrave dhe 

Istogut, si qendër kryesore në komunën e Istogut. Lokacionet e zhvillimit janë faktor përcaktues i 

kërkesës për udhëtim/lëvizje si dhe llojin e mjetit të transportit. 

Ligji mbi rrugët Nr.03L/120, përcakton kategoritë e rrugëve të nivelit qendror dhe lokal si dhe 

përgjegjësitë e Ministrisë. Ministria është përgjegjëse për autoudhët, rrugët magjistrale dhe rajonale. 

Në komunën e Istogut, sipas ligjit mbi rrugët, rrugë rajonale është rruga që lidh dy e më tepër qytete, 

kalojnë rrugët rajonale  Istog – Klinë – Prishtinë, Istog – Skenderaj, Istog – Pejë  dhe rruga rajonale 

Mitrovicë – Pejë. Ky rrjet i rrugëve rajonale, përveç që lidhë komunën e Istogut me komunat fqinje, 

ajo në vete përfshin edhe qendrën kryesore dhe të gjitha subqendrat. Kjo përfshirje e të gjitha 

subqendrave dhe qendrës kryesore në këtë rrjet, ka ndikim pozitiv në zhvillim të balancuar. 

Bazuar në Ligjin Nr.03/120 dhe rolin dhe rrugëve në komunë është ky kategorizim: 

 Rrugë lokale 

 Rrugë në vendbanime 

 Rrugë lidhëse 

Qendra

si qendër 

komunale

si qendër 

lokale
SHFMU SHFML QKMF QMF Pf

Istog 5115 39289 9068 1 1 1 1

5995 44600 10629

Gurrakoc 2209 4664 1 1 1

2589 5467

Banjë 1360 5063 1 (*b) 1

1594 5934

Vrellë 2641 5842 1 (*c) 1

3095 6495

Rakosh 872 3364 1 (*d) 1

1022 3943

Cerkolez 346 2027 1 +

406 2376

Dobrushë 1178 5255 1 +

1381 6160

Dubravë 1383 2488 1(*a) +

1621 2915

Osojan 65 3364 1 1(*e)

76 3943

Zallq 502 1376 1 +

588 1612

Numri i banorëve

Zona e 

mbulimit/shërbimeve 

Qendra komunale

Qendrat Lokale
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Rrjeti i rrugëve brenda komunës, në bazë të rëndësisë së lidhjeve funksionale në mes tyre, përbën 

bazën e diferencimit të standardeve kualitative të nevojshme për llojet e ndryshme të rrugëve dhe për 

përcaktimin e prioriteteve të përmirësimit të domosdoshëm si dhe vendimet për ndërtimin e rrugëve 

të reja. 

Rrjeti i trafikut brenda konceptit kryesor të zhvillimit, ka për qëllim përcaktimin e hierarkisë së lidhjeve 

të rrjetit të vendbanimeve, sigurimin e qasjes dhe lëvizshmëri për banorët si dhe përmirësimin e 

funksionimit të sistemit të transportit publik brenda komunës së Istogut. 

- Rrugët Rajonale Istog – Klinë – Prishtinë, Istog – Skenderaj, Istog – Pejë  dhe Mitrovicë – Pejë, 

janë korridore të cilat e lidhin qendrën urbane dhe komunën e Istogut me komunat tjera, 

përmes subqendrave. Korridoret e rrugëve rajonale kalojnë nëpër subqendrat Gurrakoc, 

Rakosh, Vrellë dhe Banjë, duke krijuar kështu një rrjet edhe më efikas, me ndikim në zhvillim 

si në aspektin ekonomik ashtu edhe atë social.   

- Rrugët Lokale lidhin qendrat lokale me subqendrat, përkatësisht me rrjetin e rrugëve rajonale 

dhe qendrat lokale në mes veti. Koncepti i propozuar për këtë kategori parasheh një rrugë 

përmbledhëse kryesore e cilat kalon nëpër vendbanimet të cilat shtrihen në zonat kufitare të 

komunës, por duke u lidhur përmes qendrave lokale të këtyre anëve, për të përmbyllur kështu 

një “unazë” Istog-Vrellë-Banjë-Zallq-Osojan-Rakosh-Cërkolez-Istog. Qëllimi i këtij koncepti 

është zvogëlimi i largësisë së vendbanimeve më të largëta si dhe të mundësojë afrimin sa më 

të madh të shërbimeve ndaj fshatrave dhe qendrave lokale, duke kontribuar në zvogëlimin e 

migrimit – depopullimit të këtyre trevave. 

- Rrugët në vendbanime-  bëjnë shkallëzimin e trafikut brenda rrjetit të përbërë nga rrugët 

rajonale dhe lokale dhe shërbejnë për lidhjen e të gjitha vendbanimeve me këto rrugë. Këtu 

hyjnë të gjitha vendbanimet të cilat për shkak të pozitës apo ndonjë arsye tjetër, nuk mund te 

kenë qasje të drejtpërdrejtë me rrugët kryesore lokale.  

- Rrugë lidhëse -Përveç rrjetit të rrugëve në zonën e rrafshët, Plani Zhvillimor Komunal parasheh 

rrugë edhe në zonën kodrinore, me qëllim të kontrollit dhe mirëmbajtjes së pyjeve dhe 

përkrahjes së  zhvillimit të turizmit.  

 Krijimi i lidhjeve të mira funksionale në mes të vendbanimeve, do të pengonte zgjerimin e 

panevojshëm të vendbanimeve si dhe do të ruante tokën bujqësore dhe peizazhet me vlerë në tërë 

territorin e komunës së Istogut. 

3.5. Skenarët hapësinor të zhvillimit 

Në planin zhvillimor komuna të mëparshëm janë analizaur dy lloje të skenarëve- zhvillimi I 

përqëndruar dhe ai I shprëndarë. 

Qëllimi kryesor I skenarëve ka qenë pëqëndrimi I urbanizimit dhe infrastrukturë bredna zonave 

kryesore ekonomike dhe akseve kryesore të transportit për të shfrytëzuar potencialet ekzistuese si 

dhe kohezioni në mes të zonës urbane dhe vendbanimeve tjera. 

Qëllimet unike për të dy slkenarët kanë qenë: mbrojta e tokës bujqësore, forcimi I bujqësisë, mbrojes 

së mjedisit dhe infrastrukturës në zonat rurale, shfrtëzimi I natyrës për turizëm dhe mbrotja dhe 

zhvillimi I trashëgimisë kulturore. 

Është përzgjedhur skenari “zhvillimi I shprëndarë”, prej nga edhe tërë zhvillimi I ardhshëm I komunës 

është bërë duke u bazuar në këtë skenarë. Përmes këtij skenari janë impletementuar strategji dhe 
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udhëzime të cilat në aspektin hapësinor ka siguruar shprëndarje të barabartë të përmbajteve 

shërbyese në një distancë të pranueshme të udhëtimit për të gjitha banorët e komunë së Istogut.  

Edhe në këtë rishikim të planit është përvetësaur ky skenarë sepse momentalisht vetëm është 

impelemtuar psh shkallëzimii vendbanimeve sipas funskionit, numrit të banorëve dhe karaktersitkave 

tjera. Shkallëzimi I vendbanimeve është bërë duke u bazuar në standard lidhur me mbulueshmërinë e 

shërbimeve si dhe pozitës gjeografike të vendbanimeve në raport me kufinjtë e komunës si dhe në 

veçanti të tërësive gjeomorfologjike- bjeshkës, rrëzës dhe fushës. 

 

Fig. 11 Përparësitë dhe mangësitë e Skenarit 1 

 

 

Fig. 12 Përparësitë dhe mangësitë e Skenarit 2 

 

3.6. Struktura e zhvillimit hapësinor të komunës 

Kategoritë e shfrytëzimit të tokës së komunës janë: 

1) VENDBANIMET 

Sipërfaqja e vendbanimeve nënkupton sipërfaqen e ndërtuar të qendrës urbane Istogut, subqendrave, 

qendrave lokale dhe fshatrat. Në kuadër të saj përfshihen banimi, infrastruktura sociale dhe fizike. 

2) TOKË E PUNUESHME 

Tokë e shfrytëzuar  

2a) BUJQËSIA 

Zonë e shfrytëzuar për kultivimin e kulturave bujqësore: arë, kopsht, pemishte, livadh, kullotë, si dhe 

tokat tjera, shfrytëzimi optimal i të cilave përfshin prodhimin bujqësor dhe zhvillimin e blegtorisë, duke 

marrë parasysh vetitë e tyre natyrore dhe kushtet ekonomike 

PËRPARËSITË MANGËSITË

Mundësitë më të mëdha për banorët e qytetit Zhvillimi i ndërmarrjeve do të përqendrohej 

kryesisht në Istog – prodhimi dhe shërbimet

Zhvillim më i madh  i sektorit të shërbimeve – 

sociale, ekonomike

Shtimi i migrimit nga fshatrat e pa zhvilluara kah 

Istogu dhe zgjerimi i mëtejmë i zonës ndërtimore 

urbane kryesisht në tokën bujqësore

Rritja e vëllimit të transportit nga fshtrat në drejtim 

të Istogut dhe brenda vet Istogut për shkak të 

qarkullimit më të madh

Stagnimi i mëtejmë i zhvillimit të fshatrave të 

pazhvilluara prej kah ndodhë migrimi – braktisja e 

fshatrave

Zhvillimi i infrastrukturës sociale – arsimi i mesëm 

dhe kultura do të zhvillohen kryesisht në Istog

SKENARI 1- ZHVILLIMI I PËRQËNDRUAR

PËRPARËSITË MANGËSITË

Mundësitë më të mëdha për banorët e  katër 

subqendrave dhe fshatrave përreth

Zhvillim i sektorit të shërbimeve – sociale, 

ekonomike mund të jetë më i  ulët

Mundësitë që ndërmarrjet prodhuese dhe 

shërbimet të zhvillohej edhe në zonat tjera

Vështirësi buxhetore për shkak të decentralizimit 

të invesitmeve në sektorin publiK

Stimulimi i banorëve të mbesin në fshtara. 

Zvogëlimi i kërkesës për zgjerim

Vështirësitë e administratës 

Rritja e vëllimit të transportit është e moderuar, 

Stimulimi i zhvillimiit të fshtrave të me nivel te 

ultë të zhvillimit. 

Zhvillimi i infrastrukturës sociale në subqendra 

do të përkrahë edhe zhvillimin ekonomik të tyre 

dhe fshatrave përreth. 

SKENARI 2- ZHVILLIMI I SHPRËNDARË
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2b) KULLOSA 

Toka e mbuluar kryesisht me vegjetacion natyror bimor e cila shërben për kullotjen, lëshuarjen dhe 

pushimin e bagëtisë. 

3) TOKË PYJORE 

Këtu përfshihen të gjitha sipërfaqet me mbi 0.2 ha, të populluara në mënyrë të dendur me bimësi 

drunore. 

4) ZONAT ME INTERES TË VEÇANTË 

Janë zonat të cilat për vlerat që i kanë ose shërbimet që i ofrojnë, janë me interes të posaçëm në nivel 

kombëtar. 

 4a) PARKU KOMBËTAR 

Vlerat e mbrojtura të natyrës me interes kombëtar – vlera të natyrës, të shpallura nga organet e 

përcaktuara me ligjin për mbrojtjen e natyrës dhe të regjistruara në regjistrin për vlerat e mbrojtura 

të natyrës. 

 4b) PARKU I NATYRËS 

Nënkupton vlerat  natyrore të çmuara, resurse me potencial për zhvillimin e turizmit malor. Poashtu, 

edhe shumë i rëndësishëm për zhvillimin e ekskursioneve hulumtuese si për nevojat shkencore ashtu 

edhe ato arsimore. 

 4c) HIDROCENTRALI ISTOG 

Zonë e hidrocentralit e cila aktualisht nuk është në funksion. Potencial për prodhim e energjisë 

elektrike.   

 4d) BURGU I DUBRAVËS 

Qendra korrektuese në nivel kombëtar. 

               4e) TRAFOSTACIONI ‘PEJA 3’ 

 4f) MANASTIRI  I GORIOÇIT 

Kompleks i objekteve me rëndësi të trashëgimisë kulturore. 

 4g) KISHA E SHËN NIKOLLËS 

Kompleks i objekteve me rëndësi të trashëgimisë kulturore. 

               4h) LOKACIONI ARKEOLOGJIK NË ISTOG (FSHATI STUDENICË) DUKE E PËRFSHIRË MANASTIRIN 

E VIRGJËRESHËS SË SHËNJTË TË HVOSNOS. 

 5) LUMENJTË 

Të gjithë ujërat sipërfaqësor të vazhdueshëm ose periodik siç janë lumenjtë, pellgjet, liqenet dhe 

sipërfaqe të ngjashme. 

 6) SIPËRFAQET PËR TRANSPORT 

Sipërfaqet për transport përbëhen nga korridoret për transport: 

 Rrugët rajonale 

Rruga rajonale nënkupton rrugën publike e cila lidhë dy ose më shumë qytete të mëdha. 

 Rrugët kryesore lokale 

Rrugët kryesore lokale janë rrugët publike që lidhin qendrat e bashkësive lokale brenda komunës së 

Istogut. 

 Rrugët lokale 

Rrugët lokale janë rrugët publike që lidhin vendbanimet me rrugën kryesore lokale brenda komunës 

së Istogut. 
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 Rrugët tjera 

Rrugët tjera janë të gjitha rrugët tjera publike (përpos rrugëve kryesore lokale dhe rrugëve lokale) që 

lidhin fshatrat brenda komunës së Istogut. 

 Rruga malore 

Rruga malore shfrytëzohet për mirëmbajtjen dhe monitorimin e maleve, pyjeve si dhe për zhvillimin 

e turizmit  

 Rruga turistike 

Rruga turistike nënkupton rrugën publike që lidhë pikat e rëndësishme atraktive natyrore dhe 

kulturore,. në zonën malore dhe pjesën e rrafshët të komunës së Istogut.  

7) QENDRAT 

 7a) QENDRA KRYESORE  

Qendra urbane ku gjenden të gjitha shërbimet në nivel komunal 

 7b) SUBQENDRA 

Qendrat lokale ku ofrohen veprimtaritë shërbyese të decentralizuara me qëllim të zvogëlimit të 

qarkullimit të panevojshëm në drejtim të qendrës kryesore - Istogut, për shërbimet të cilat do të mund 

të ofroheshin në kuadër të subqendrave.  

 7c) QENDRAT LOKALE 

Qendrat e bashkësive lokale ku ofrohen shërbimet në nivel të bashkësisë lokale. 

  

3.6.1. Zhvillimi ekonomik 

3.6.1.1. Agrikultura 

Parimet për zhvillimin e agrikulturës në komunën e Istogut bazohen në parimet e bujqësisë/blegtorisë 

të qëndrueshme, e cila njëkohësisht synon të arrijë qëllimet ekonomike, sociale dhe ambientale. 

Ekonomia e qëndrueshme bazohet në ndërmarrje profitabile me plan gjithëpërfshirës financiar, aktive 

në marketing dhe me menaxhim të rrezikut. Qëndrueshmëria shoqërore rezulton nga vendimet e 

mara bashkë me bujq dhe blegtorë, me qëllim që qarkullimi i parave të bëhet në ekonominë lokale 

dhe në mirëmbajtjen dhe përparimin e kualitetit të jetës së familjeve që merren me bujqësi, blegtori, 

bletari etj. Ambienti i qëndrueshëm nënkupton involvimin e proceseve  të ekosistemit – shfrytëzimi i 

energjisë nga aktivitetet dhe prodhimet bujqësore, qarkullimi i ujit dhe mineraleve. 

Bujqësi / blegtori e qëndrueshme do të thotë kultivimi i të korrurave dhe bagëtisë në atë mënyrat që 

të takojnë tre objektiva në të njëjtën kohë: 

 Profitin ekonomik 

 Përfitimet shoqërore për familjet që merren me këtë veprimtari dhe komunitetin 

 Konservimi natyror 

 Agrikultura është njëra nga veprimtaritë më të rëndësishme në komunën e Istogut. Kushtet jo të 

volitshme kanë ndikuar në shkallën e ulët të zhvillimit të agrikulturës në tërë Kosovën, e rrjedhimisht 

edhe në Istog. Kredi jo të favorshme, politikë fiskale jo e përshtatshme, përqindje e lartë e importit të 

produkteve bujqësore nga vendet fqinje dhe taksa të larta të importit të farës dhe plehrave, janë 

faktorët kryesor që agrikulturën e bëjnë të jetë veprimtari me risk të madh. Rrezik tjetër me ndikim 

në agrikulturë konsiderohet humbja e tokës kualitative bujqësore, e shkaktuar nga zhvillimi i pa 

planifikuar. Nevojat për hapësira të banimit, sidomos pas luftës së vitit 1999, si dhe situata e 
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trashëguar pa plane zhvillimore urbane dhe komunale, janë arsyet kryesore për zgjerimin e 

pakontrolluar urban i cili ka pushtuar tokat kualitative në territorin e komunës së Istogut.  

Plani Zhvillimor Komunal e vendos mbrojtjen e tokës kualitative bujqësore në krye të çështjeve me të 

cilat ky plan duhet të merret. Toka kualitative bujqësore duhet të mbrohet në mënyrë të përpiktë nga 

zhvillimet e paplanifikuara, kurse zhvillimi i agrikulturës theksohet si një nga shtyllat e zhvillimit të 

komunës.  

Veprimtaritë e ndryshme të agrikulturës do të duhej të zhvillohen në zonat e ndryshme të komunës 

së Istogut. 

Agrikultura duhet të zhvillohet bazuar në resurset natyrore, kualitetin e tokës bujqësore, livadhet, 

kushtet e volitshme klimatike si dhe pozitës të volitshme ndaj infrastrukturës rrugore. Më poshtë janë 

dhënë veprimtaritë bujqësore të cilat i karakterizojnë zonat kryesore funksionale të komunës: 

 Pemët dhe perimet- duhet të zhvillohen në tokat me kualitet të lartë të tokës. Meqenëse 

tokat më kualitative janë në zonat “fushë” dhe “rrëzë”, konsiderohet se kultivimi i pemëve 

dhe perimeve do të duhej të bëhej në këto zona. 

 Drithërat do të zhvillohen kryesisht në zonat “fushë” dhe “rrëzë”. 

 Bletaria është ngushtë e lidhur me pemëtarinë dhe kultivimin e luleve dhe bimëve 

mjekësore. Zgjojet e bletëve nuk duhet të vendosen pranë shtëpive dhe hapësirave për 

rekreacion. Ato duhet të vendosen pranë nektarit dhe resurseve të polenit si dhe ujit të 

freskët; të jenë të mbrojtura nga grabitqarët dhe nga kushte e vështira klimatike. Kjo 

veprimtari ka potencial të zhvillohet në “fushë” dhe “rrëzë”. 

 Sipërfaqet e mëdha të kullosave dhe livadheve që janë të nevojshme për zhvillimin e 

blegtorisë ndodhen në zonën “bjeshkë” por edhe në “fushë”. Ato janë një potencial për 

zhvillimin e blegtorisë në ato zona.  

 Kultivimi i bimëve mjekësore dhe aromatike kërkon hapësirë të mjaftueshme dhe të jenë larg 

pluhurit. Prandaj zona më e përshtatshme për kultivimin e tyre është zona “bjeshkë”.  

Përpunimi dhe përsosja e produkteve ushqimore duhet të përqendrohet në prodhimin e pemëve dhe 

perimeve, prodhimin e drithërave, mjaltës si dhe kultivimin e peshkut. 

Agro-turizmi mund të ofrohet nga fermerët për të gjeneruar të ardhura shtesë. Turistët mund të 

përjetojnë jetën e përditshme të fermës, rritjen e kafshëve, përpunimin e miellit në mullinjtë 

tradicional dhe të shijojnë një varg të produkteve lokale origjinale dhe specialitete. 

Një edukim specifik në agrikulturë lidhur me trajnimin profesional dhe arsimimin do të ndihmojë 

fermerët ta ngrisin produktivitetin si dhe të zhvillojnë produkte të reja. 

Krijimi i një emrit të mbrojtur – markë e re për prodhimet e komunës së Istogut, mund t’i zgjerojë 

mundësitë e marketingut. Produktet me këtë markë mund të garantojnë kualitetin dhe të ndërtojnë 

besimin tek konsumatorët. 

Ndërtimi i strukturave kooperative dhe krijimi i kushteve që fermerët të shfrytëzojnë pajisjet e blera 

nga kooperativa dhe të mbështeten në ndihmën e anëtarëve tjerë të kooperativës. 

Rritja e madhësisë së njësive bujqësore – arave, kopshteve dhe fermave duhet të bazohet në prodhime 

kualitative dhe të përkrahura me politikë adekuate agrare.  
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Fig. 13 Funksionet e zonave- Agrikultura 

3.6.1.2. Turizmi 

Natyra e larmishme në komunën e Istogut me bjeshkët, malet, peizazhe të bukura dhe dinamike, 

resurset natyrore si ujërat termal dhe shpellat, trashëgimia kulturore – kullat, mullinjtë, xhamitë, 

kishat etj – janë potenciale për zhvillimin e turizmit. Edhe pse ende i paorganizuar në nivelin qendror 

dhe atë lokal, turizmi në komunën e Istogut do të bëhet një veprimtari e rëndësishme ekonomike. 

Për të pasur një zhvillim të mirëfilltë të turizmit, lokacionet me resurse dhe atraksione natyrore, siç 

janë uji, egërsirat, peizazhet, shpellat, pyjet dhe klima, duhet të merren në konsiderim për alokimin e 

investimeve. Faktorët e krijuar si transporti, konkurrenca, historia, qasja në tregje dhe karakteri i 

komunitetit, kanë po ashtu rol te rëndësishëm në zhvillimin e turizmit. 

Zhvillimi i turizmit si veprimtari ekonomike në territorin e komunës, dallohet për nga tipet e 

përcaktuara sipas potencialit: në zonën “bjeshkë” potenciali natyror, në zonën “rrëzë” potenciali i 

trashëgimisë kulturore dhe në zonën “fushë” ujërat termal. 

Turizmi ne komunën e Istogut duhet të bazohet në kërkesat e shfrytëzuesve/vizitorëve, duke mos i 

cenuar veprimtaritë tjera ekonomike, posaçërisht agrikulturën si shtyllën kryesore të zhvillimit e 

ekonomik, si dhe natyrën dhe peizazhin gjithashtu. 

 Produkti final që do ta kënaqë shfrytëzuesin/vizitorin, varet në masë të madhe nga zhvillimi i 

atraksioneve natyrore, objektet turistike – hoteliere, komuniteti, qasja dhe mobiliteti. 

Aktorët kryesor të cilët duhet ta zhvillojnë turizmin duhet të jenë agjencionet publike, ndërmarrjet 

komerciale dhe individët e aftë në këtë veprimtari. Për organizim të mirëfilltë të kësaj industrie, duhet 

të krijohet një bord i përbërë nga aktorët kryesor në këtë industri me qëllim të krijimit të standardeve, 

mbrojtjen e interesave ekonomike, përfshirë këtu bizneset, turistët, komunitetin dhe interesat 

ambientale e kulturore. Janë tri elemente të cilat mund t’i japin drejtimin e duhur zhvillimit të 

ardhshëm të turizmit në komunën e Istogut. 

 Mundësia e ardhjes – varet nga dy faktorë – informacionin themelor mbi atraksionin turistik për t’u 

vizituar dhe si të arrihet deri te destinacioni i dëshiruar. Hapi i parë që komuna duhet ta bëjë është 

themelim i një bordi lokal të turizmit ,i cili do të ketë përgjegjësinë për ta përgatitur bazën për të gjitha 

pikat dhe atraksionet që duhet vizituar. 

Transporti në lokacionet e turizmit do të jetë një çështje e ndjeshme dhe ai duhet të ketë për qëllim 

reduktimin ndotjes së ajrit dhe zhurmës të cilat lirohen nga automjetet. Prandaj, me këtë plan synohet 

promovimi i transportit publik, çiklizmit, ecjes dhe formave tjera mjedisore jo ndotëse të transportit. 
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Përmbajtja – Aktivitetet turistike janë ngushtë të lidhura me potencialet e zonave. Në tabelën e 

mëposhtme janë listuar aktivitetet turistike sipas resurseve themelore të zonave. 

Në zonën “Rrëza” shtrihet qendra kryesore e cila është si pikë recepcioni për turistët dhe qendër 

informative për aktivitetet e mundshme turistike. Në kuadër të qendrës, turistët do të informohen 

edhe për aktivitetet turistike dhe përcjellëse të cilat ndodhin në qytet– p.sh. tregtia, ngjarjet kulturore, 

restorante etj. Në kuadër të kësaj zone janë edhe ambiente të ndryshme arkeologjike si dhe kulla në 

gjendje shumë të mirë për banim (strehim për turistët) si dhe mullinj me ujë të cilët janë ende aktiv.  

Në zonën “Fusha” gjenden burimet e ujërave termal, resurse për zhvillimin e turizmit shëndetësor, 

përkatësisht për rehabilitimin dhe kurimin e turistëve.   

Ndërkaq, në zonën “Bjeshka” të gjitha aktivitetet tjera janë të lidhura me natyrën. Rol të rëndësishëm 

këtu luajnë shpellat si resurs për speleoturizëm, për zhvillimin e të cilit është e nevojshme një hartë 

(plan) i shtrirjes së shpellave. Shpellat e pahulumtuara janë vetëm për speleoturistët me përvojë, 

përkatësisht për vizita studimore.     

Shprehja e Peizazhit - Peizazhi është informata e parë për vizitorin i cili e viziton apo kalon nëpër Istog, 

prandaj është e rëndësishme që përmes tij t’i informojmë udhëtarët në lidhje me potencialet turistike 

të Istogut. 

Turizmi dhe rekreacioni ne Komunën e Istogut bazohen në resurset dhe atraksionet natyrore dhe për 

këtë arsye komuna duhet të promovojë eko-turizmin, si formë e turizmit të qëndrueshëm i definuar 

në vizion. Qëllimet e zhvillimit të turizmit në komunën e Istogut janë: 

 Sigurimi i hapësirave dhe objekteve të turizmit, si dhe shërbimeve të cilat i plotësojnë 

kërkesat e popullatës vendore, atyre që punojnë dhe atyre që vizitojnë këto hapësira; 

 Promovimi i potencialit turistik të zonës, për t’i ndihmuar ekonomisë vendore dhe 

përmirësuar kualitetin e jetës së banorëve të zonës; 

 Plotësimi i kërkesave të posaçme për sport dhe rekreacion në lokacionet e përshtatshme; 

 Krijimi i zonave turistike atraktive dhe të sigurta për ata që jetojnë, punojnë dhe i vizitojnë 

këto zona; 

 Përkrahja dhe shtimi i mundësive për një rekreacion joformal, të qetë në pjesët e qeta të 

zonave turistike;  

Format e identifikuara të turizmit në komunën e Istogut janë: 

o Turizmi shëndetësor 

o Natyra dhe turizmi malor 

 Parku nacional 

 Parku i natyrës 

o Speleoturizmi 

o Agroturizmi / turizmi rural 

o Turizmi kulturor  

Turizmi shëndetësor 

Resursi i ujërave termominerale në komunën e Istogut, përkatësisht në Banjë, ka ndikuar në zhvillimin 

e turizmit në përgjithësi e sidomos në turizmin shëndetësor, që nga koha e pasluftës së II botërore. Ky 

fakt  
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Fig. 14 Funksionet e zonave- Turizmi 

luan rol në zhvillimin e turizmit si kulturë lokale, duke përfshirë këtu edhe mikpritjen që është një nga 

faktorët kyç për zhvillimin e turizmit. Faktorë tjerë me ndikim në zhvillimin e turizmit shëndetësor, 

janë hapësirat për vendosjen dhe shërimin e pacientëve—terapia me ujë mineral dhe terapia fizikale, 

përkatësisht Banja me ujëra termal shërues, akomodimi kualitativ—sektori individual dhe ai publik, e 

po ashtu edhe niveli profesional i stafit medicinal në qendrat për rehabilitim dhe kurim. 

Zhvillimi ekonomik i lokaliteteve të burimeve të ujërave termal duhet të jetë i qëndrueshëm dhe i 

begatshëm për të ofruar shërbimet e rekreacionit dhe hidroterapisë, balneologjisë (balneologji– 

shkenca mbi hulumtimin e terapisë me ujërat termal) dhe shërbimeve hidroterapeutike, kërkojnë 

përkrahje nga politikat qeveritare dhe joqeveritare. Është e domosdoshme të themelohet një shoqatë 

e kompanive apo institucioneve të cilat e zhvillojnë veprimtarinë e rehabilitimit me ujëra termal. 

Qëllimi i saj  duhet të jetë prezantimi i interesave të këtyre kompanive dhe institucioneve, promovimi 

dhe elaborimi i standardeve, marketingu përmes dëshmisë së efekteve shëruese nga resurset, si dhe 

kujdesi ndaj mbishfrytëzimit të mineraleve dhe resurseve natyrore.   

Sipas UA 08/2017, burimi i ujit termal i takon Zonës II në listën e zonave të burimeve nëntokësore. Kjo  

zonë formohet në hapësirën e burimit menjëherë përreth ndërtësës së mbledhjes së ujit në distancë 

prej > 50m.32 

Natyra dhe turizmi 

Zona malore e komunës shquhet me potencial të madh të zhvillimit të turizmit të bazuar në natyrë. 

Ky lloj i turizmit do të mund të zhvillohet në zonën “Bjeshkë” dhe pjesët më të larta të “Rrëzës”. Zonat 

duhet të pajisen me përmbajtje për sporte malore, si shtigjet për ecje dhe shëtitje, vrapim, çiklizmi 

malor, për kampim, për alpinizëm etj. Këto aktivitete të rekreacionit mundësojnë zhvillimin e 

shërbimeve të akomodimit privat nëpër fshatrat e zonës së rrëzës dhe zonës së bjeshkës, duke dhënë 

me qira shtëpitë në ferma, të cilat akumulojnë të ardhura shtesë për fermerët. 

Shpellat dhe monumentet tjera të trashëgimisë natyrore dhe kulturore paraqesin pikat e atraksioneve 

turistike të cilat e zgjerojnë ofertën turistike. Prandaj gjatë procesit të planifikimit të shtigjeve, ato 

shtigje potenciale duhet të ndërlidhen me rrjetin e pikave atraktive turistike. Në kuadër të këtij lloji të 

turizmit, mund të parashihen edhe objekte në shërbim të vizitorëve, në tërësi të harmonizuara me 

                                                           
32 UA.MMPH.Nr.08/2017 pwr Normat teknike tw planfikimit hapwsinor, fq 56. 
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natyrën dhe peizazhin—kafene dhe restorante të vogla me ushqim tradicional - lokal si dhe bujtina të 

tipit grupo për kalimin e një nate gjatë ecjeve të gjata nëpër bjeshkë. 

Parku Kombëtar ‘Bjeshkët e Nemuna’ 

Si resurs turistik natyror i rëndësishëm i komunës është pjesa e Parkut Nacional ‘Bjeshkët e Nemuna’, 

e cila pjesërisht shtrihet edhe në komunën e Istogut. Me Planin Hapësinor të Kosovës, Bjeshkët e 

Nemuna janë paraparë të shpallen si Parku Nacional i dytë në Kosovë. Ky akt do të vente korniza të 

zhvillimit të kontrolluar, me qëllim të mbrojtjes së vlerave të begatshme të natyrës—botës bimore 

dhe shtazore të llojllojshme dhe të veçantë për  këtë masiv malor 

Sipas Ligjit mbi konservimin e natyrës (neni 19 mbi parqet nacionale), në kuadër të Parkut Nacional 

janë të lejuara këto aktivitete: edukative, shkencore, kulturore, shpirtërore, dhe aktivitete rekreative, 

duke respektuar parimet e mbrojtjes së natyrës. 

Komuna duhet të merr pjesë në mënyrë aktive në procesin e shpalljes së Bjeshkëve të Nemuna Park 

Nacional  dhe pastaj në hartimin e planit hapësinor të parkut në të cilin do të artikulojë interesat e 

saja. Plani i parkut do të përcaktojë mundësitë e zhvillimit të turizmit dhe veprimtarive tjera 

ekonomike si dhe përgjegjësive të komunës në mbrojtjen e vlerave natyrore dhe kulturore të 

identifikuara në kuadër të pjesë së Parkut në Istog. 

Disa përmbajtje të domosdoshme duhet të zhvillohen në Parkun Nacional për të promovuar aktivitetet 

themelore artistike. Kjo nënkupton përmbajtjet e hyrjes në zonën e parkut nacional nga ana e Istogut 

dhe qendrën informative, shtigjet për ekskursionet e udhëhequra, hapësirat për hulumtime, 

përmbajtje hoteliere dhe të rekreacionit. 

Parku i natyrës ‘Mokna’ 

Si vazhdimësi e bjeshkëve janë malet e Moknës, të cilat shquhen për nga vlerat natyrore. 

Karakteristikat gjeologjike, gjeomorfologjike, hidrografike, vegjetative dhe botanike me të cilat 

shquhet parku i Moknës, pos që është resurs me potencial për zhvillimin e turizmit malor, është edhe 

shumë i rëndësishëm për zhvillimin e ekskursioneve hulumtuese si për nevojat shkencore ashtu edhe 

ato arsimore. Sikur edhe në ‘Bjeshkët e Nemuna’ edhe këtu aktivitetet turistike të cilat zhvillohen 

duhet të jenë në parim me zhvillimin e qëndrueshëm, përkatësisht me parimet e ekoturizmit. Gjatë 

hartimit të  planit të Bjeshkëve të Nemuna, mund të kërkohet që edhe Mokna të përfshihet me plan, 

në mënyrë që të kemi një kornizë të përbashkët të zhvillimit.   

Speleoturizmi 

Speleoturizmi bën pjesë në mesin e sporteve ekstreme. Ajo çka e bën të veçantë këtë tip të turizmit 

është kontakti me ‘natyrën e paprekur’ të ambientit të shpellës, kufizimet hapësinore dhe errësira. 

Zhvillimi i speleoturizmit është i lidhur me nevojat dhe strategjitë specifike për menaxhim të këtyre 

ambienteve specifike.    

Në komunën e Istogut ashtu si edhe në Kosovë, zhvillimi i kësaj disipline kërkon kohë pasi që mungojnë 

hulumtimet e mjaftueshme për ‘hapjen’ e shpellave për turizëm. Prandaj për zhvillimin e kësaj 

disipline si atraksion turistik në Istog, është i nevojshëm kalimi nëpër hapa apo edhe zhvillimi i tyre 

paralel: 

 hulumtimet speleologjike– hulumtimet kimike, biologjike, gjeologjike, meteorologjike dhe 

hartografike për të ndërtuar portretet e shpellave 

 hartimi i hartave precize dhe detaje për nevoja të turistëve  
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 menaxhimin e shpellave të hapura për vizita turistike dhe të shpellave të pahulumtuara për 

vizita studimore 

Agroturizmi dhe turizmi rural 

Agroturizmi është formë e pushimeve në fshatra, përkatësisht në ferma si mjedise bujqësore. Këtu 

mund të përfshihen edhe ndihma në punët e fermës si pjesë e vizitës, pra është e lidhur me zhvillimin 

e bujqësisë dhe blegtorisë. Fermerët mund të ofrojnë shërbime të akomodimit duke dhënë me qira 

dhoma ose shtëpi të vogla, për ata që dëshirojnë të njoftohen me aktivitetet e bujqësisë dhe 

blegtorisë, me natyrën dhe gjahun ose edhe vetëm të shijojnë qetësinë dhe peizazhin rural ose agrar. 

Turizmi kulturor 

Turizmi kulturor zhvillimin e tij e përqëndron në kulturën, traditën dhe artin e vendit. Këtu përfshihen 

banimi ose vizita në zona historike, në zona ku mbahen festivale ose ngjarje tjera kulturore. Për 

zhvillimin e turizmit në komunën e Istogut, komuna duhet ta zhvillojë marketingun lidhur me 

trashëgiminë kulturore, traditën, artin dhe kulturën.  

Turizmi i trashëgimisë kulturore në komunën e Istogut është i rëndësishëm për disa arsye: ka ndikim 

pozitiv në aspektin ekonomik dhe shoqëror; e krijon dhe përforcon identitetin e vendit; ndihmon në 

mbrojtjen, konservimin e trashëgimisë kulturore; përmes traditës, si instrument, e plotëson 

harmoninë dhe mirëkuptimin ndërmjet njerëzve; e përtërin kulturën. Objektivat të cila duhet të 

synohen me këtë  industri në kontekst të zhvillimit të qëndrueshëm janë: 

o Konservimi i trashëgimisë kulturore 

o Interpretimi korrekt dhe i saktë i burimeve 

o Përjetimi autentik i vizitorëve  

o Stimulimi i burimit të të ardhurave nga resurset kulturore 

Pra, turizmi i trashëgimisë kulturore nuk merret vetëm me identifikimin, menaxhimin dhe mbrojtjen 

e vlerave kulturore, por duhet të merret edhe me ndikimin e turizmit në komunitet dhe rajon, të arrijë 

përfitime ekonomike dhe shoqërore, të sigurojë burime financiare për mbrojtje si dhe të merret me 

marketing dhe promovim. Për marketing të suksesshëm duhet përgatitur informata për çdo atraksion 

dhe t’ua ofrojë turistëve përmes internetit, librave, broshurave dhe formave tjera propaganduese.  

Pjesë tjetër që e pasuron turizmin kulturor janë edhe ambientet arkeologjike. Potencialet për 

zhvillimin e kësaj industrie kryesisht shtrihen në zonën e fushës dhe rrëzës, prandaj edhe shërbimet 

dhe infrastrukturën për zhvillimin e saj duhet vendosur në këto zona. 

3.6.1.3. Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme 

Situata e tanishme e ndërmarrjeve prodhuese dhe shërbyese në komunë nuk tregon ndonjë identitet 

të veçantë, posaçërisht duke pasur parasysh resurset natyrore të tokës kualitative bujqësore, natyrën, 

burimet ujore dhe resurset e turizmit. Këto resurse i plotëson edhe potenciali i fuqisë së re punëtore 

lokale, tradita dhe rrjeti funksional i rrugëve. Të gjitha këto e bëjnë komunën e Istogut me potencial 

për zhvillim të mirë ekonomik, si në tregun vendor ashtu edhe jashtë. Në këtë kontekst, duhet të 

shtohet punësimi rajonal  dhe atraktiviteti i lokacioneve të veprimtarive ekonomike . 

Veprimtaritë e përshtatshme për zhvillimin e ekonomisë rajonale mund të jenë: 

o Industria dhe bizneset me ndotje të vogël 

o Prodhimtaria dhe bizneset e përqendruara në produktet bujqësore 

o Industritë/bizneset me kërkesa më të mëdha për fuqi punëtore 
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o Industritë/ bizneset të cilat prodhimin e bazojnë në lëndën e parë nga resurset 

vendore 

Strategjia e zhvillimit ekonomik duhet të bazohet në shfrytëzimin e resurseve lokale – natyrore, 

financiare dhe njerëzore. Më poshtë janë listuar disa koncepte themelore të cilat duhet të zhvillohen 

nga komuna, për ta përkrahur zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme: 

 Ndërmarrësit e rinj luajnë një rol të rëndësishëm në zhvillim. Kapaciteti i njohurive në 

teknologjinë informative, ka hapur dyert për shumë njerëz të rinj të jenë të suksesshëm 

në nismën e bizneseve të reja 

 Diaspora është një burim i rëndësishëm për zhvillim ekonomik, si për komunën e Istogut 

ashtu edhe për Kosovën. Një numër i madh i banorëve nga komuna e Istogut punon në 

vendet e BE, në SHBA, Kanada e gjetiu. Komuna duhet ta ketë në konsideratë këtë si një 

potencial për zhvillimin e NVM, përmes lidhjeve të bizneseve vendore dhe atyre 

ndërkombëtare.  

 Ndërmarrjet të cilat kanë një biznes të shëndoshë mund të përparojnë shpejt. Disa nga 

kushtet në komunën e Istogut, mund të kontribuojnë në shtimin e bizneseve: nevoja për 

ekonominë shërbyese dhe të bazuar në dije, investimet e huaja, zhvillimi i ekoturizmit apo 

turizmit të qëndrueshëm. 

 Asociacionet e biznesit do të duhej të përkrahin bizneset, sidomos bizneset e reja dhe të 

prezantojnë dhe mbrojnë interesat e NVM. Ato duhet të jenë aktive në rajon dhe tërë 

Kosovën, e po ashtu duhet të merren edhe me zgjerimin e tregut përmes aktiviteteve 

ndërkombëtare. 

 Roli i femrës në zhvillimin ekonomik po bëhet gjithnjë e më i rëndësishëm. NVM janë 

mundësi e mirë për ato femra të cilat kanë kualifikime të nevojshme dhe iniciativë të 

duhur. Agrikultura dhe ekonomia e turizmit janë fusha në të cilat femra mund të luajë një 

rol të rëndësishëm. 

PARKU INDUSTRIAL/ I BIZNESIT  

Për të siguruar një park industrial të qëndrueshëm dhe efikas, lokacioni duhet të plotësojë disa kritere 

të vërtetuara nëpër shembujt e parqeve në tërë botën. Hapësira ku mund të vendoset parku industrial 

apo parku i biznesit duhet të sigurojë plotësimin e të paktën këtyre kritereve: 

 Qasje të mirë në të gjitha korridoret rrugore – jo nëpër vendbanime; 

 Disponueshmëri të tokës së lirë, 

 Minimizojë ndikimet e dëmshme në vendbanime dhe peizazh; 

 Të ketë mundësi për zgjerim 

 Infrastrukturë të duhur (uji, kanalizimi, energjia, telekomunikimet dhe ngrohja) 
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Harta 24 Zhvillimi ekonomik 

 

 

3.6.2. Parashikimet demografike 

Numri i banorëve, shtimi i popullsisë dhe parashikimet demografike janë esenciale për planifikimin 

hapësinor të një treve. Burimet e të dhënave mbi numrin e popullsisë dhe shkallën e shtimit të 

popullsisë në Kosovë janë të ndryshme, kurse të dhënat janë të mangëta dhe jo shumë të besueshme, 

posaçërisht ato pas vitit 1981.ndërsa të dhënat e fundit janë ato të vitit 2011. 

Numri i popullsisë në komunën e Istogut është 39289 në bazë të të dhënave të regjistrimit të fundit 

(2011). 

Parashikimi i shtimit të popullsisë bazohet në llogaritjet e shtimit të popullsisë si ndryshim i numrit të 

popullsisë në Kosovë. 

Llogaritjet e shkallës së shtimit të popullsisë tregojnë ndryshimin e shkallës së shtimit për një vit. 

Krahasimi i të dhënave të regjistrimeve të mëhershme në Kosovë, tregon se shtimi i popullsisë në Istog 

ka pësuar rënie prej 2.2% në vitin 1948/53, në 2.1% në vitin 1981 dhe 1.4% në vitin 2003. Në bazë të 

këtyre krahasimeve është përvetësuar shkalla e shtimit prej 1.6%  

 

Bk- numri I parashikuar I popullsisë 

Bo-numri I tashëm I popullsisë 
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P- shkalla e shtimit vjetor të popullsisë 

n- numri I viteve të parashikuara- 8 

Bazuar në trendet kosovare shtimi I popullsisë është ~1.6 % në vit 

Bk=Bo (1+P/100)n= 39289 (1=1.6/100)8= 44600 
Bk= 44600 
 
Parashikimi i shtimit të popullsisë në komunë deri në vitin 2025  bazuar në shkallën 1.6% është 

përafërsisht 44600 banorë. 

3.6.3. Administrimi territorial 

Administrimi territorial përmes bashkësive lokale luan rol pozitiv në ofrimin e shërbimeve 

administrative dhe shërbimeve tjera sociale si arsimi, shëndetësia etj. ndaj qytetarëve.  

Plani Zhvillimor Komunal vazhdon ta zhvillojë administrimin territorial në komunën e Istogut, përmes 

qeverisjes lokale në administratën komunale. Bazuar në numrin e parashikuar të popullsisë në zonën 

urbane, propozohet që numri i bashkësive lokale të rritet në tri, ndërsa bashkësitë lokale në fshatra 

vazhdojnë të jenë të administruara në nëntë njësi.  

 

 

Fig. Qendrat dhe zonat e mbulueshmërisë 
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Harta 25 Organizmi territorial administrative- Propozimi 

3.6.4. Infrastruktura teknike 

3.6.4.1. Rrjeti I ujësjellësit 

Furnizimi i banorëve të Komunës së Istogut me ujë të pijshëm, momentalisht nuk ka ndonjë problem 

të madh. Me probleme përcillen në disa nga fshatrat që kanë sistemin e ujësjellësit. 

Furnizimi me ujë i qytetit të Istogut bëhet drejtpërdrejt nga burimi i Istogut. Në burimin e Istogut 

ekziston kaptazha ku grumbullohen uji. Kaptazha është e tipit të hapur, kështu që bëhet dezinfektimi 

i ujit para se të lëshohet në rrjet. 

Gypi kryesor është me diametër Ø300 nga AC dhe ky diametër vazhdon duke u zvogëluar. Pasi që nga 

ky gyp do të furnizohen edhe vendbanimet që momentalisht nuk kanë ujë të pijshëm, është i 

domosdoshëm ndërrimi i këtij gypi dhe rritja e dimensionit të tij. Problemi kryesor i furnizimit me ujë 

të pijshëm janë gypat që janë nga materiali i ndryshëm dhe me dimensione më të vegjël. 

Për planifikimin e rrjetit të ujësjellësit përpiluesi i këtij raporti kë shfrytëzuar rrjetin ekzistues të 

ujësjellësi dhe rrjetin e rrugëve. Sipas këtyre të dhënave disa nga gypat duhet të ndërrohen për shkak 

të vjetërsisë së tyre, kurse disa për shkak të dimensioneve të vogla. Për shfrytëzimin maksimal më të 

mirë të sasisë së ujit ekzistues si dhe të presionin në disa vende janë paraparë krijimi i unazave të reja 

siç është rasti i furnizimit me ujë të Istogut të Poshtëm rreth së cilit duhet të ndërtohen edhe një gyp 

deri në gypin që furnizon Dubravën. 

Furnizimi i vendbanimeve të komunës së Istogut bëhet nga disa sisteme. Barrën më të madhe të 

furnizimit me ujë e bartë burimi i Istogun i cili furnizon me ujë të pijshëm 45% të komunës. Furnizues 

tjerë janë burimi i Vrellës, Vojdullës/Kosharicës, Javorit dhe burimi i Radavcit.  
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Mungesë të ujit të pijes në komunën e Istogut kanë 20 vendbanime. Përpos këtyre vendbanime 

problem me ujë ka dhe Koshi i cili ka një sistem jo të mirë.  

Burimi i Istogut ka sasi të mjaftueshme për furnizimin e tërë komunës me ujë të pijshëm, mirëpo gypat 

ekzistues nuk kanë dimensionet e mjaftueshme. Prandaj, gypi kryesor furnizues duhet të 

zëvendësohet me gypi të materialit aktual dhe me dimensione më të madh Ø400mm. Gypi do te 

vazhdoj deri në Gjurakovc, kurse nga Gjurakovci deri Zablaq është Ø250mm. Gjithashtu në dalje të 

Istogut të Poshtëm është planifikuar një gyp i cili do të përshkoj fshatrat Muzhevinë, Llugë, Lukac i 

Begut,Dobrushë, Koshicë, Staradran, Trubuhoc dhe lidhet në Zablaq me gypi paraprak. Me këtë 

krijohet një unazë. 

Nga ana tjetër nga Zablaqi një gyp do të vazhdoj për furnizimi me ujë të fshatrave Drejë, Zallq 

Shalinovc, Osojan, Pollanë, Tuçep, Bajë, Kërninë dhe Belicë. Për fshatrat me lartësi të madhe do të 

ndërtohen rezervuari në Osojan dhe stacione të pompimit. 

Furnizimi i fshatrave Kaliqan dhe Orobërdë do të bëhet pas përfundimit të fazës së dytë të sistemit të 

Vrellës. Fshatrat pa sistem të ujësjellësit: 

Zona   VENBANIMI MENYRA E 

FURNIZIMIT 

ME UJE 

LLOJI I SISTEMIT  SASIA E UJIT l/s 

Furnizim 

individual 

1 Baja 

Furnizim nga 

puse 

individuale 

(secila nga 

familjet kanë 

patur 

furnizim 

vetanak) 

Nga pusi me pompa 

Cilësia e ujit 

është mjaftë 

diskutabile 

2 Belica 

3 Dobrusha 

4 Dreja 

5 Kaliqani 

6 Kashica 

7 Kërnina 

8 Lubova 

9 Orroberda 

10 Osojani 

11 Polana 

12 Saradrani 

13 Shalinovica 

14 Sudenica 

15 Syneja 

16 Syrigona (ish Suhogerlla) 

17 Trubuhoci 

18 Tuqepi 

19 Zabllaqi 
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20 Zallçi 

Tab. 19 Sistemi I furnizimit me ujë 

 

 

Harta 26 Rrjeti I ujësjellësit- Propozimi 

3.6.4.2. Rrjeti I kanalizimit 

3.6.4.2.1. Rrjeti I kanalizmit fekal 

Qyteti i Istogut ka sistemin e rrjeti të kombinuar të kanalizimit dhe nuk është i shtrirë në tërë qytetin.  

Dimensionet e këtyre gypave janë të vegjël dhe shpesh nuk pranojnë të gjitha ujërat e zeza dhe ato 

atmosferike.  

Përpiluesi i këtij raporti ka paraparë sistem të ndarë të kanalizimit. Pra, do të jetë rrjet i kanalizimit 

fekale dhe rrjet të kanalizimit atmosferik. 

Në bazë të dimensione të gypave ekzistuesi është planifikuar që këta gypa të shfrytëzohen për rrjetin 

e kanalizimit fekale, kurse rrjeti i kanalizimit atmosferik të ndërtohet i ri. 

Orientimi i të gjitha gypave të kanalizimit fekale do të jenë në drejtim të rrugës kryesore pasi që 

kolektori kryesor do të jetë në këtë drejtim. Prandaj, në disa rrugë duhet të ndërrohet kahja e gypave. 

Secila rrugë do të ketë gypin e vetë të kanalizimit fekale dhe atmosferik dhe kahja e tyre do të caktohet 

varësisht nga konfiguracioni i terrenit. 



D R A F T # REV 03  PLANI ZHVILLIMOR KOMUNAL 2017-2027 

129 
 

Sipas “Studimit mbi strategjinë për trajtimin e ujërave të zeza” në nivel shtetëror, ujërat e zeza të 

Komunës së Istogut do të trajtohen në Impiantin e përbashkët regjional për Pejë, Deçan, Klinë dhe 

Istog i cili do të ndërtohet rreth 20km larg Istogut në afërsi të fshatit, Lutoglavë.  

Ndërtimi i këtij impianti dhe bartja e ujërave të zeza nga komuna e Istogut deri në këtë impiant kërkon 

mjete të mëdha materiale. Prandaj, ujërat e zeza të komunës do të shkarkohen në impiantin e 

Komunës. Lokacioni i impiantit është caktuar në PZHK të Istogut. 

Gjithashtu është planifikuar që impianti për Istog të jetë në afër fshatit Zablaq. Ky lokacion mundëson 

që shkarkimi i ujërave të zeza nga të gjitha fshatrat të bëhet me gravitacion dhe në të ardhëm është 

më afër impiantit të ardhëm. 

Kolektori kryesor do të jetë ai që do të përcjell rënjet e lumit Istog në këtë kolektor shkarkohen ujërat 

e këtyre vendbanimeve: 

-  Mojstor,  

- Synej,  

- Istog,  

- Istog i Poshtëm,  

- Dragolec,  

- Muzhevinë,  

- Llukaci Begut,  

- Tomoc,  

- Gjurakovc dhe  

- Savllakë. 
Nga ana e djathtë e kolektorit janë dy degë.  

- Në degën e parë shkarkohen ujërat e këtyre vendbanimeve: 
o Cërcës, Lubozhdës, Pridogës dhe Llugës, kurse  

- Në degën e dytë shkarkohen ujërat e këtyre vendbanimeve  
o Vrellë Studenicë, Te Mal, Lubovë, Kaliqan Orobërdë,Bajë, Bajicë, Dubovë e Vogël, 

Corollukë, Kashicë,Staradran, Trubuhoc, Dobrushë, Prekallë dhe Zabllaq. 
o  

Nga ana e majtë e kolektorit kryesor gjithashtu janë dy degë.  

- Në degën e parë shkarkohen ujërat e këtyre vendbanimeve  
o Syrigon, Cërkolez, Padalishtë,Uçë, Rakosh, Zhakovë, Shushicë, Bollopojë, Veriq, 

Dubravë, Kovragë dhe Llukac i Thatë,  

- Në degën e dytë shkarkohen ujërat e këtyre vendbanimeve  
o Belicë, Kërninë,Veriq i Ri, Tuçep, Polanë Osojanë,Kosh, Shalinovicë, Drejë dhe Zallq. 

Kolektorët kryesor për tërë komunë e Istogut është Ø630mm. 

Ujërat nga kolektorët e vendbanimeve që kanë rrjet të kanalizimit fekal do të shkarkohen në 

kolektorët e planifikuar. 

Ujërat atmosferike të vendbanimeve të Komunës së Istogut do të shkarkohen në përrockat e tyre më 

të afërta. 
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Harta 27 Rrjeti I kanalizimit- Propozimi 

 

3.6.4.2.2. Rrjeti I kanalizmit atmosferik 

Siq u cek edhe më lartë rrjeti i kanalizimit atmosferik do të jetë plotësisht i ri. Të gjithë ujërat 

atmosferike do të shkarkohen në lumin Istog dhe në prrojet e qytetit. Pra, drejtimi i gypave do të 

përshtatet konfiguracionit të terrenit të qytetit. 

Që gypat të kenë dimensione më të vogla është planifikuar që gjatësia e gypave të jetë më e vogël dhe 

të ketë sa më shumë shkakrimi në lumë. 

Kolektori kryesor për qendër e qytetit të Istogut do të jetë në rrugën Dubravë-Istog prej nga do të 

shkarkohen në lumin Istog, kurse lagjet tjera të Istogut do të shkarkohen në përrockat më të afërta. 

 

3.6.4.3. Rrjeti I energjisë elektrike 

Propozimet teknike janë dhënë bazuar në procedurat bazike që aplikohen gjatë planifikimit urban të 

një SEE, e që janë: 

1. Mbledhja e shënimeve për rrjetin ekzistues 

2. Analiza e rrjetit ekzistues 

3. Ngarkesa aktuale dhe ajo e parashikuar 

4. Planifikimi optimal i lokacionit, madhësisë dhe zonës së TS 20/0.4kV. 

5. Planifikimi i rrjetit distributiv 20kV. 

6. Planifikimi i rrjetit distributiv 230/400V. 
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7. Analizat e rrjedhes së fuqisë. 

 

Nga përshkrimi i profilit të SEE ekzistues shifet se rrjeti i transmisionit dhe ai distributiv në pjesën më 

të madhe është i ndërtuar para më se 20 viteve, që dmth se linjat ajrore janë në gjendje teknike të 

keqe, ndërsa kabllot që tani furnizojnë shpenzuesit janë dielektrikisht të dobësuara, veqanërsisht 

kabllot e tensionit 10kV, të shtrira në kanale pa kanalizim kablovik. Shumica e trafostacioneve janë të 

tensioneve 10/0.4kV. 

Vetëm në lagjet e reja të ndërtuara pas luftes janë të vendosura kabllot e tensionit 20kV, mirëpo edhe 

këto pa ndonjë planifikim të mirëfilltë dhe me seksione jo adekuate për zgjerim të planifikuar. 

Rrjeti i telefonisë është i kombinuar ajrorë - nëntokësorë. Ky rrjet është i shpërndarë në mënyrë 

kaotike dhe pa kanalizim kablovik. 

Duke u nisur nga gjendja ekzistuese si dhe propozimeve arkitektonike, SEE distributiv dhe Sistemi 

Telekomunikues duhet të bëhet përditësohet në përputhje me dy rekomandime të dhëna në vazhdim: 

 REKOMANDIMET E MASTER PLANIT PER ZHVILLIMIN E SISTEMIT DISTRIBUTIV TË KOSOVËS, QË 
PËRFSHINË: 

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

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

– Zëvendësimin e TS 10/0.4kV me ata 20/0.4kV 

– Zëvendësimin i Linjave Ajrore 230/400V me kabllo bistek apo edhe kabllo 

nëntokësorë. 

 REGULLORET E IEC, IEEE DHE ANSI QË PËR PROJEKTE TË REJA NE VENDE URBANE, LINJAT E 
FURMIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE DHE ATO TË RRJETIT TELEKOMUNIKUES TË NDJEKIN TË 
NJEJTËN TRASË DHE TË REALIZOHEN NË TË NJËJTËN KOHË. 

 

Rekomandimet dhe rregulloret e lartëshënuara obligojnë që SEE dhe SK të realizohen ashtu që: 

Në të gjitha rrugët e asfaltuara në zonat Urbane, në njërën anë të trotuarit, të rezervuar për këtë çëllim 

në thellësi mbi 750mm të ndërtohet i ashtuquajturi “kanalizimi kablovik”. 

Numri dhe dimensioni i gypave fleksibil të vendosur në kanalizimi kabllovik përcaktohet në varësi nga 

nevoja dhe do të ishte dashur të definohet në projektin detal – zbatues. 

Zakonisht një kanalizim kabllovik përmban gypa të brinjëzuar me diameter prej 100mm, 160mm dhe 

200mm që përforcohem me rërë. 

Në këta gypa vendosen: 

 Linja të tensionit 10(20)kV me kabllo XHP 49A 240mm2. Me këtë bëhet furnizimi i 

trafostacioneve të blinduara me herës 10(20)/0.4kV dhe fuqi 400kVA, 630kVA dhe 

1000kVA. 

 Linja e tensionit 400/231V me kabllo PP00 4x95mm2 për furnizimin e ndërtesave për 

banim kolektiv. 

 Linja e tensionit 400/231V me kabllo PP00 4x25mm2 ose 4x16mm2 për furnizime të 

ndriçimit publik dhe banimeve individuale. 

 Linja të kabllove të komunikimit (kabllo me fije optike apo STP 4x0.75mm2. 
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Përgjatë trasës së kanalizimit kabllovik duhet ndërtuar puseta me dimensione dhe forma të ndryshme 

sipas rastit. 

Në trasa të linjave të shumëfishta ndërtohen puseta të kombinuara – Elektrike - Telekom . 

Pusetat kanë thellësi së paku 1.8m dhe dimensione të brendëshme së paku 1.8mx1.2m. Puseta e 

përbashkët është e ndarë me mur betoni 20cm në atë për rrymë dhe në atë për komunikim dhe kanë 

hyrje (vrima ) të ndara. 

Pusetat për kryqëzime të linjave të tensionit të ulët dhe linjave telekomunikuese mund të ndërtohen 

si të ndara dhe mund të kenë edhe dimensione më të vogla (por jo më të vogla se 1.2x1.2x12.m) 

Hyrja në Puseta bëhet nëpër vrimën me formë rrethore me diameter së paku 75cm. Në kapak duhet 

shkruar për puseta rryme – ELEKTRIKA, ndërsa për ato të komunikimit – TELEKOM. 

Në zonat rurale, LP ekzistues të nivelit 10kV, në të ardhmen duhet të ndertohen vetem për nivele 

20kV-she dhe atë në shtylla betoni. TS e reja që do të ndërtohen në pjeset rurale duhet të jenë të 

punuara për tension 10(20)kV në mënyrë që kur të vij koha e kalimin në sistemin 20kV, ky kalim të 

mos vërehet. 

Trafostacionet 10(20)/0.4 kV duhet të kenë fuqi të mjaftuashme për të furnizuar të gjithë 

konsumatorët me tension 230/400 ±10%V. Ne rast se transformatorët furnizojn objekte me banesa 

kolektive, me qellim të ruajtjes së ambientit përreth objekteve, atëherë kur të ka mundësi teknike, 

rekomandohet që transformatorët të vendosen në mbrendi të objektit të ndërtuar.  

Trafostacionet e vendosur në mbrendi të objektit do të duhet të plotësojnë kushtet teknike të 

parapara me standarde për objekte të tilla, që janë: 

 Vendi I montimit të trafostacionit të këtë qasje me pirun karrocë, të jetë I mbrojtur nga 

vërshimet dhe të këtë ventilim. 

 Transformatorët duhet të jenë të tipit të thatë 

 Në bllokun e tensionit të mesëm të sigurohet së paku një kthinë dalëse për zgjerimet e 

mëvonshme. 

Duke u bazuar në atë që u tha më lartë, në këtë propozim janë paraparë zgjidhjet e mëposhtme: 

1. Trafostacioni 35/10kV TS Gjurakoc, që aktualisht furnizohet me Largëpërçues 35kV nga TS 
110/35/10(20) Peja 1, të dalë nga përdorimi si trafostacion 35/10kV dhe të përdoret vetëm si 
nyje lidhëse 20kV ndërmjet linjave ekzistuese dhe trafostacionit 110/10(20) Istog. 

2. Të eliminohen të gjithë largëpërçesit 35kV-tësh. 
3. Bazuar në standardin EN 50341-1, dhe EN50341-3-1 distanca minimale e lejuar për banim 

rezidencial në afërsi të LP 110 kV, nga vija vertikale që lëshohet nga përçuesi nën tension 
110kV është 4m. Me rekomandimet e KOSTT kjo distancë është rritur në 5m. 

4. Bazuar në pikën 3, dhe duke ditur se gjërësia e LP ekzistues 110kV është 6m, zona ku do të 
ndalohen ndërtimet e objekteve do të jetë 6m+10m=16m, respektivisht ±8m nga boshti i 
largëpçuesit 110kV. 

5. I tërë sistemi i furnizimit të trafostacioneve të reja dhe atyre ekzistuese do të bëhet me tension 
20kV, respektivisht me kabllo të tensionit 24Kv dhe LP në shtylla të betonit. Kabllo do të 
vendosen në kanalizim kabllovik përgjatë rrugëve në trotuara ashtu si është dhënë në 
vizatimet përkatëse. Të gjitha kabllot duhet të jenë të tipit XHP 49A. Këto kabllo duhet 
llogaritur për ta bartur tërë ngarkesat e mundeshme për 25 vitet e ardhshme dhe të kenë 
reserve edhe së paku 20% për ndonjë rritje të paparashikuar edhe për një kohë më të gjatë. 

6. Numri i trafostacioneve dhe numri i banorëve që furnizohen nga to janë të dhëna në situacion 
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dhe në tabelën e Trafostacioneve Distributive. 
 
Numri i TS-ve në Vendbanime është caktuar i tillë që për çdo m2 të banimit, lokalit apo qendrës afariste 

të ketë në disponim fuqinë elektrike në vlerë prej 61.18Ë, respektivisht është parashikuar fuqi e 

instaluar në trafostacione lokale e tillë që për një banor në vendbanime trafostacioni të ketë në 

disponim 1.00 kVA. 

PLANIFIKIMI I NDRIÇIMIT TË RRUGËVE 

Ndriçimi aktual i Vendbanimeve në Komunën e Istogut nuk është i kompletuar në të gjitha rruget ashtu 

si duhet. Për këtë arsye për këtë 25 vjeqar janë parapa të ndriçohen të gjitha rrugët e lagjeve në të 

gjitha vendbanimet Urbane dhe Rurale. Duhet planifikuar që ndriçimi të bëhet me llampa ekonomike 

të teknologjive më të reja LED, të vendosura në shtylla metalike në vende Urbane apo në shtylla të 

Rrjetit Energjetik në vende Rurale. Numri i llampave për ndriçimin e rrugëve të lagjes do të përcaktohet 

me project detal-zbatues dhe duke u bazuar në standardet ndërkombëtare për ndiçim të rrugëve. 

Furnizimi i këtyre llampave do të bëhët nga trafostacionet ekzistuese ose të reja ku edhe do të 

vendoset grupi mates i energjisë së nevojshme për ndriçim. Pajisjet për komandim të ndriçimit të 

jashtëm duhet të vendosen në trafostacione. Këto pajisje duhet të mundësojnë kyçjen automatike në 

mbrëmje dhe shkyçjen në mëngjes. 

 

 

Harta 28 Rrjeti elektroenergjetik- Propozimi 

 

E6 E6 



D R A F T # REV 03  PLANI ZHVILLIMOR KOMUNAL 2017-2027 

134 
 

 

3.6.4.4. Rrjeti I telekomunikacionit 

Rrjeti i telefonit dhe i internetit në Vnedbanimet e Komunës së Istogut nuk është mirë I planifikuar. 

Gjendja e tij është përshkruar në pjesen e parë të këtij projekti. Ajo qka ka nevojë të përmiresohet në 

këtë sistem janë shtyllat nëpër lagje të caktuara të cilat janë deri diku të demtuara nga koha. Këto 

shtylla bejnë shperndarjen e rrjetit telefonik në vendbanime dhe mundesojnë kalimin e këtij sistemi 

nga kabllot nëntokësore në kabllo ajrore, veçanërisht në vendbanime Urbane. 

Megjithatë duhet planifikuar që gjatë ndërtimit të rrugëve të reja të ndërtohen kanalizime kabllovike 

ku do të shtrihet edhe kabllot optike. Kabllot do të nisen nga posta në disa drejtime. Janë parapa disa 

pika ku kjo kabllo do të mund të degëzohet në të ardhmen. Eshtë planifikuar që në të ardhmen jo 

shumë të larget nga ato pika fijet optike do të vazhdojnë tutje deri të secili shfrytzues në sistemin 

"fibre to home". Me fije optike do të sigurohet një kualitet shumëfish më i mirë dhe shumëfish më i 

fuqishem i bartjes së informative. 

Linja telekomunikuese të reja do te duheshin te jene me kabllo me fije optike dhe me mundesi te 

barjes edhe te Internetit dhe televizionit kabllovik. Njëherit duhet të planifikohet që operatoret e 

ndryshëm që operojnë në komunë siq janë PTK, IPKO, KUJTESA, etj. Të koordinohen ndërmjet veti dhe 

të bejnë plane- projekte të përbashkëta dhe aktuale me kohën. 

 

Harta 29 Rrjeti I telekomunikimit- Propozimi 
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3.6.4.5. Menaxhimi I mbeturinave 

Komuna e Istogut ka planin komunal për menaxhimin e mbeturianave (draft) I cili është një document 

bazë me të cilin organizohet procesi I menaxhimit të mbeturianve në nivel të komuëns. Qëllimi i i këtij 

dokumenti është ofrimi i kornizës strategjike për menaxhimin e qëndrueshëm të mbeturinave për 

periudhën pesëvjeqare për territorin e administruar nga komuna në pajtueshmëri me dispozitat ligjore 

dhe kornizën planifikuese strategjike. PKMM është i hartuar në mënyrën që merr për bazë parimet e 

menaxhimit të qëndrueshëm të mbeturinave si në vijim: 

 Parimi i menaxhimit të mbeturinave sipas prioritetit, d.m.th. dhënja prioritet aktiviteteve të 
reduktimit, minizimit dhe procesimit të mbeturinave karshi deponimit të tyre. 

 Përgjegjësia e prodhuesit, d.m.th. Prodhuesit e mbeturinave janë të detyruar të bartin 
koston e të gjitha masave parandaluese për ndotjen e mjedisit, trajtimin dhe asgjësimin e 
mbeturinave.  

 Parimi ndotësi paguan, d.m.th. ata që ndotin mjedisin duhet të bartin koston totale të 
menaxhimit të mbeturinave, duke përfshirë për koston e masat parandaluese dhe 
eliminimin e dëmit të shkaktuar nga aktivitet e tyre.  

 E drejta e qasjes në informacione, d.m.th. qytetarët duhen të jenë të informuar dhe të kenë 
qasje tek informacioni relevante.  

 Pjesëmarrja e publikut në vendimmarrje, përfshi hartimin dhe miratimin e PKMM. 

 Qasja hap pas hapi dmth përmirësimi gradual i gjendjes së menaxhimit të mbeturinanve 
përmes marrjes së veprimeve në etapa. 

Shërbimi i grumbulimit të mbeturinavë në Istog bëhët përmes 5 zonavë të shërbimit: 

 Zona e parë përfshinë qytetin e Istogut, Istogun e poshtëm, Dubravën dhe burgun e 
Dubravës.  

 Zona e dytë përfshinë fshtatrat Kovragë, Tomoc, Llukac i Begut, Gjurakoc, Banjë, Banjicë dhe 
Carallukë.  

 Zona e tretë përfshinë fshatrat Kashicë, Staradran, Trubuhoc, Zabllaq, Zallq, dhe Dubovë e 
Vogël  

 Zona e katërt përfshin fshatrat Studenicë, Vrellë, Lubozhdë dhe Cërrcë.   

Vendbanimeve të cilat nuk ju ofrohet shërbim i grumbullimit të mbeturinave nga KRM Ambienti janë 

fshatrat Belicë, Bellopojë, Cerrcë, Dobrushë, Dragolec, Drejë, Dubovë e Vogël (pjesërrisht), Kaliqan, 

Kashicë, Kërrninë, Kosh, Llugë, Llukac i Thatë, Lubovë, Mojstir, Muzhevinë, Orrobërdë, Osojan, 

Polanë, Prekallë, Prigodë, Rakosh, Serbobran, Shalinovicë, Shushicë, Sinajë, Staradran, Suhogërllë, 

Tuçep, Uçë, Veriq, Veriq i Ri, dhe Zhakovë. 

Në ndërkohë Istogu ka bërë përmirësime dhe zgjërim të zonës së shërbimit ne fshatrat në vijim: 

Kovragë, Studenicë, Vrellë, Cërrce, Lubozhdë, Dragolec dhe Tomoc, të cilat kanë qenë vetëm pjesërisht 

të mbuluara dhe numri i amvisërive është rritur për 1,355 më shumë. Tani këto vendbanime janë 100% 

të mbuluara me shërbime.  

Përmes dokumentit komunal të menaxhimit të mbturianavë komuna e e Istogut dëshiron të zbatojë 

në praktikë një plan menaxhimi të mbeturinave në mënyrë të integruar dhe bashkëkohore për të 

siguruar shërbime dhe kapacitete grumbullimi e deponimi duke rritur reduktimin, ripërdorimin dhe 

riciklimin e mbeturinave në bashkëpunim me komunitetin si edhe duke ndërgjegjësuar gjithë palët 

përbërëse të këtij komuniteti.  

Duke promovuar konceptin 3R zvogëlo, ripërdoro, dhe reciklo komuna synon që gradualisht të fillojë 

të ndajë mbeturinat (nga ekonomi familjare, tek shkollat dhe institucionet, dhe biznese), të edukojë 

qytetarët rreth benefiteve për ndarje të mbeturinave dhe të krijojë infrastrukturë për zhvillim 
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ekonomik lokal, pra të krijojë mundësi qytetarëve që të krijojnë biznese financiarisht të 

qëndrueshme në sektor.  

Sfidat e planit komunal të menaxhimi të mbeturianave janë: 

• Mbulimi me shërbime per tërë popullatën  
• Eleminimi i deponive ilegale dhe sanimi i pasojave 
• Mbyllja e deponise ne Tuçep (per shkaqe sanitare dhe mjedisore)  
• Funksionalizimi i TS (në bashkëpunim më Klinën)  
• Deponimi i mbeturinave ne Sferkë të Pejës dhe participimi ne financim 
• Sigurimi i fondeve për blerjen e kamionëve dhe kontejnerëve 
• Inicimi i ndarjes së mbeturinave  ne burim 
• Financimi i qendrueshem i menaxhimit të mbeturinave dhe gjetja e mekanizmit per arkëtim 

Duke u nisur nga objektivat e përcaktuara nga Strategjia e Mbeturinave të Republikës së Kosovës, 

dhe bazuar në gjendjen ekzistuese të menaxhimit të mbeturinave në komunën e Istogut, janë 

paraparë edhe objektivat për këtë komunë. 

Qëllimi 1: Rritja e qëndrueshmërisë së sistemit të menaxhimit të mbeturinave 

 O1: Riorganizimi i zonave për shërbime të grumbullimit të mbeturinave me qellim të rritjes 

së efikasitetit të shërbimit në pesë vitet e ardhshme.  

 O2: Rritja graduale e mbulueshmërisë me shërbime për të gjitha amvisëritë, institucionet 

dhe bizneset në komunën e Istogut me qëllim të mbulimit të plotë deri në vitin 2019. 

 O3: Përmirësimi i infrastrukturës për grumbullim të mbeturinave, duke siguruar kontejner 
për çdo familje, në mënyrë gradulae, deri në plotësim të kërkesave 100%, në fund të vitit 
2019.  

 O4: Mbyllja e deponisë në Tuçep  

 O5:  Identifikimi I lokacionit për transfer stacion 

Qëllimi 2: Inicimi i procesit për ndarje të mbeturinave në burim duke synuar që të zvogëlohet sasia e 

mbturinave që përfundojnë në deponi. 

 O6: Ndarja e mbeturinave në burim në shkollat publike dhe institucionet publike komunën e 

Istogut në mënyrë graduale deri në përfshirje 100% në fund të viti 2020. 

 O7: Inicimi i ndarjës së mbeturinave në burim, në dy fraksione (të reciklueshme dhe të pa 
reciklueshme) në një lagje të komunës deri në fund të viti 2021.   

 O8: Prezentimi i ishujve të gjelbërt, në qytetin e Istogut, për të mundësuar hedhjen e 
mbeturinave të ndara në disa fraksione, në 5 lokacione deri në fund të viti 2021. 

 O9: Ndërtimi i  oborrit të riciklimit, në komunë, për të mundësuar hedhjen e mbeturinave të 
vëllimshme dhe mbeturinave të vecanta.     

 O10: Krijimi i sistemit lokal të kompostimit, përmes sigurimit të komposterëve individual për 
700 familje deri në fund të viti 2021.33 
 

Qëllimi 3: Grumbullimi, transportimi dhe ndarja e mbetrurinave të vecanta me qëllim të eliminimit të 

rrezikut nga to, trajtimit të veçantë dhe zvoglimit të sasisë që përfundon në deponi. 

 O11: Grumbullimi dhe transportimi i vecantë i mbeturinave shtazore deri ne vitin 2017. 

 O12: Krijimi i infrastrukturës së vecantë për mbeturina medicinale deri në fund të vitit 2017.   

                                                           
33 Plani Komunal për menaxhim të mbeturinave-  2016-2021, Komuna e Istogut (2016) 
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 O13: Lokacioni për ndërtimin e qendrës për trajtimin e mbeturinave ndërtimore është 
definuar.  

Qëllimi 4: Eliminimi i deponive ilegale në komunë, sanimi dhe parandalimi i rikrijimit të tyre,  me 

qëllim të ruajtjes së ambinetit dhe parandalimit të emergjencave mjedisore 

 O14: Eliminimi i deponive ilegale gjatë vitin 2017, dhe parandalimi i krjimit të tyre në 
vazhdimësi. 

Qëllimi 5: Konsolidimi i strukturës brenda komunës për menaxhim të mbeturinave si dhe vendosja 

dhe zhvillimi i procesit të planifikimit dhe implementimit të PKMM. 

 O15: Reformat administrative  

 O15.1 Themelimi i njesisë së menaxhimit për mbeturina 

 O15.2 Miratimi i rregullures per menaxhim të mbeturinave  

 O16: Analiza e të hyrave të kompanisë nga tarifa për grumbullim, transportim dhe deponim 
te mbeturinave, dhe shërbimet tjera 

Qëllimi 6: Vetëdijësimi 

 O17: Krijimi i fushatës për vetëdijësim dhe informim rreth efekteve pozitive dhe negative të 
mbeturinave, rreth orarit dhe rregullave të grumbullimit dhe hedhjes së mbeturinave.  

Gjenerimi vjetor I mbeturinave 

Meqë grumbullimi i mbeturinave në komunën e Istogut bëhet në mënyrë të përbashkët për 

amvisëri, biznese dhe institucione, nuk ekzistojnë të dhëna të vecanta për cdo kategori për sasi të 

mbeturinave. Sasia mesatare e mbeturinave të grumbulluara dhe deponuara në deponinë e Istogut 

në Tuqep, për javë është 108 t34. Nga ky numër mund të thëmi që në komunën e Istogut 

grumbullohen dhe deponohen 5,593 t mbeturinë në vit. 

Sasia e mbeturinave të gjeneruara për kokë banori për vitin 2015 është 315 kg, ndërsa për ditë është 

0.86 kg. Nga këto rezultate vërejmë që komuna e Istogut dallon nga niveli qendror sa i përket 

shkallës së gjenerimit të mbeturinave. Istogu gjeneron 10% më pak mbeturina për kokë banori në vit 

për dallim nga të dhënat e gjenerimit të mbeturinave për tërë Kosovën.35 

 

                                                           
34 Tw dhwna nga KRM Ambienti, njësia në Istog. 
35 Plani Komunal pwr Menaxhimin e Mbeturiave , KK Istog, 2016-2021, fq 22 
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Harta 30 Menaxhimi I mbeturinave 

 

 

3.6.5. Infrastruktura e transportit dhe transporti 

Një sistem i transportit, i planifikuar dhe i ndërtuar mirë, është esencial për një zhvillim të drejtë dhe 

efikas të komunës dhe vendbanimeve të saj. Sistemi i transportit në komunën e Istogut ka dy ndikime 

të rëndësishme. Së pari, ai ndikon në rritjen e vendbanimeve duke siguruar qasjen në ngastra dhe së 

dyti, ndikon në ekonominë vendore duke mundësuar qarkullimin e njerëzve dhe mallrave.  

Komuna e Istogut lidhet me komunat fqinje përmes tri rrugëve rajonale të cilat kryqëzohen në 

qendrën urbane. Në lindje shtrihet rruga rajonale e cila e lidhë Istogun me komunën e Skenderajt e 

deri në Mitrovicë. Në perëndim kalon rruga rajonale Istog – Pejë e cila lidhë Istogun me Republikën e 

Malit të Zi. Me Prishtinën Istogu lidhet përmes rrugës rajonale Istog –Klinë e cila kyçet në magjistralen 

Prishtinë – Pejë. Ndërsa me komunën e Zubin Potokut e cila shtrihet në veri-perëndim të Istogut dhe 

me Serbinë e Malin e Zi në veri, komuna e Istogut nuk ka lidhje direkte, për shkak të reliefit kodrinor 

të terrenit. 

Pozita e vendbanimeve, kryesisht në pjesën e ultë të komunës “fushë” dhe “rrëzë” dhe afërsia 

ndërmjet tyre, janë kushte të volitshëm për shtruarjen e rrugëve dhe mundësinë e lëvizjes si një faktor 

me ndikim në zhvillim. Rrugët e pa asfaltuara nuk mundësojnë kushte të mira të transportit dhe si 

pasojë kemi stagnimin e zhvillimit të përgjithshëm të atyre zonave dhe migrimin popullsisë në drejtim 

të subqendrave dhe Istogut si qendër kryesore, si dhe qendrave rajonale si Peja dhe Prishtina.  
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Bazuar në dendësinë e popullsisë nëpër zonat e komunës së Istogut dhe nevojave të udhëtimit, mund 

të konsiderohen opsionet e ndryshme të transportit si autobusët dhe minibusët, si dhe shfrytëzimi i 

automjeteve private. 

Hierarkia e propozuar e shërbimeve nëpër vendbanime do të duhej të jetë bazë për sistemin e ri të 

transportit publik. Vendet e reja të punës afër vendbanimeve, mund të zvogëlojnë varshmërinë e 

banorëve nga automjetet dhe inkurajojë shfrytëzimin e llojeve alternative të transportit si: biçikleta, 

ecja dhe transporti publik. 

Principet e mëposhtme përbëjnë bazën për politikat e transportit – mobilitetit: 

 Shkurtimi i distancave në mes të fshatrave dhe qendrave të bashkësive lokale  dhe Istogut 

si qendër kryesore, përmes formave të ndryshme të transportit; 

 Promovimi i transportit alternativ ndaj udhëtimit konvencional me veturë; 

 Promovimi i qasjes së sigurt në rrugë duke minimizuar numrin e pikave të qasjes përgjatë 

rrugëve rajonale dhe rrugës përmbledhëse; 

 Aty ku është e domosdoshme duhet të bëhet ndarja në mes të trafikut tranzit dhe trafikut 

lokal; 

 Sigurimi i qasjes adekuate në ndërtesat dhe ngastrat në zonat e destinuara për zhvillim; 

 Promovimi i formave të zhvillimit të cilat kërkojnë përmirësim vetëm aty ku nuk do të 

dëmtohen resurset mjedisore dhe skenike; 

 Sigurimi i nevojës reale për asfaltimin e rrugëve të reja dhe rikonstruktimin e atyre 

ekzistuese. 

 

3.6.5.1. Rrjeti rrugor 

Për qëllime të shfrytëzimit të tokës dhe të planifikimit të transportit, është hartuar hierarkia e rrjetit 

të rrugëve në komunën e Istogut: 

1. Funksioni i rrugëve rajonale është lidhja e komunës së Istogut me komunat fqinje – Peja, Klina, 

Skenderaj, Zubin Potok. Rrugët rajonale, brenda komunës lidhin edhe subqendrat me qendrën 

kryesore lokale. Rrugët rajonale kanë rolin edhe të rrugëve shpërndarëse. Funksioni i tyre është 

i ngjashëm me rrugët magjistrale, por trafiku nuk është i drejtuar në mënyrë të posaçme. 

2. Rrugët kryesore lokale mundësojnë lidhjen e të gjitha qendrave lokale në rrjetin e rrugëve rajonale 

për më tej me sub-qendrat më të afërta, dhe qendrat e bashkësive lokale në mes veti. Rrjeti i 

ri propozon një koncept të rrugës përmbledhëse për t’i lidhur të gjitha vendbanimet në kufijtë 

e komunës. 

3.       Rrugët lokale lidhin vendbanimet të cilat nuk kanë qasje të drejtpërdrejtë në rrugën kryesore 

lokale me këtë rrugë si dhe shkallëzojnë trafikun ndërmjet rrjetit të krijuar nga rrugët rajonale dhe 

rrugët kryesore lokale.  

4.          Të gjitha rrugët tjera të cilat lidhin dy fshatra, ose pikat tjera gjeografike rangohen si rrugë 

tjera. 

Qëllimi i kësaj hierarkie është të ndikojë që trafiku të gjejë vijat më të përshtatshme dhe të minimizojë 

ndërhyrjet nëpër zonat në të cilin kalon. Ajo shërben edhe si bazë për përcaktimin e prioriteteve të 

sigurisë në rrugë, mirëmbajtjes dhe menaxhimit të trafikut. 

SISTEMI I TRANSPORTIT PUBLIK 
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Shërbimet e transportit publik kanë rol qenësor për të mundësuar lëvizjen drejt vendeve të punës, 

arsim dhe edukim, shëndetësi, tregti, përmbajtje publike dhe rekreacion. Transporti publik ka rol 

pozitiv në luftimin e dallimeve sociale. Transporti publik brenda komunës bëhet me autobusë dhe 

minibusë duke siguruar lidhjen e vendbanimeve me qendrën urbane Istogun dhe lidhjen në mes të 

vendbanimeve. Përveç transportit publik, edhe përdorimi i automjeteve individuale është rritur në 

mënyrë dramatike pas luftës. Kjo formë e transportit është njëri prej ndotësve kryesor të ambientit, 

prandaj duhet të investohet në përmirësimin e kushteve dhe shërbimeve të transportit publik, me 

qëllim të inkurajimit të shfrytëzimit të transportit publik dhe jo atij vetanak.   Rrjeti i propozuar me 

koncept të rrugës përmbledhëse për t’i lidhur të gjitha vendbanimet në mes zonave do të mundësojë 

një  transport publik më efikas. 

 

Harta 31 Transporti urban dhe rural 

ÇIKLISTËT, KËMBËSORËT DHE PERSONAT ME AFTËSI TË KUFIZUAR TË LËVIZJES 

Zhvillimet e ardhshme do të përfshijnë arritjen e disa standardeve përmes masave për përmirësimin 

e qasjes së personave më aftësi të kufizuar, për prind me karrocë si dhe të ndikojnë në rritjen e numrit 

të çiklistëve dhe këmbësorëve. Këto masa përfshijnë edhe sigurimin e hapësirave dhe objekteve për 

çiklistë dhe këmbësorë. Shtigjet e sigurta për çiklistë dhe këmbësorë mundësojnë mjete alternative të 

lëvizjes nëpër komunë dhe mund të zvogëlojnë përdorimin e automjeteve. 

Këmbësorët-Promovimi i ecjes ka rëndësi të veçantë, posaçërisht për shëndetin si formë e aktivitetit 

fizik, pastaj zvogëlimit të emisionit të gazrave nga trafiku i reduktuar me vetura dhe shtimin e sigurisë 

në trafik. Ecja gjithnjë e më shumë po bëhet aktivitet kryesor rekreativ, sidomos në peizazhet skenike 

– kodrinat dhe malet. 
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Komuna duhet të ndërmerr masa për përmirësimin e sigurisë dhe komoditetin e këmbësorëve, me 

kalime në udhëkryqe, përmirësojë ndriçimin, mirëmbajtjen e shtigjeve dhe kanalizimin atmosferik. 

Shtigjet janë posaçërisht të rëndësishme në zonat me potenciale turistike - peizazhet e hapura, Parkun 

Nacional. Këto shtigje duhet të jenë pjesë e planit të përgjithshëm të turizmit për tërë komunën. 

Autoritetet komunale duhet t’i kushtojnë rëndësi edhe nevojave të njerëzve me aftësi të kufizuar të 

lëvizjes, duke i trajtuar këto nevoja gjatë menaxhimit të trafikut, ndërtimit të rrugëve, transportit 

publik dhe projekteve tjera. 

Çiklistët- komuna duhet t’i kushtojë rëndësi të madhe zhvillimit të çiklizmit si pjesë integrale e sistemit 

të transportit. Rrjeti i shtigjeve të çiklistëve duhet të planifikohet me kujdes, duke u bazuar jo vetëm 

në nevojat e udhëtimit, por kërkesat e turizmit si në pjesën rrafshinore, po ashtu edhe në atë 

kodrinore-malore. 

Shtimi i konsiderueshëm i ecjes dhe përdorimit të biçikletave mund të arrihet përmes promovimit 

kualitativ dhe publicitetit, kurse promovimi i ecjes dhe çiklizmit është i lidhur ngushtë me zhvillimin e 

zonave të turizmit dhe rekreacionit. 

REDUKTIMI I TRAFIKUT DHE PARKIMI PËR ZHVILLIMET E REJA 

Propozimet e reja do të duhej të përgatisin masa për reduktimin e vëllimit të trafikut dhe zvogëlimin 

e nevojës për sipërfaqe të parkimit mbi tokë. Planet rregulluese duhet të specifikojnë masat për këto 

reduktime në lokacionet specifike. 

Strategjia e parkimit ka një rol të rëndësishëm në menaxhimin dhe integrimin e përgjithshëm të 

shfrytëzimit të tokës dhe transportit. Zhvillimet e reja, posaçërisht në peizazh, duhet të sigurojnë 

parkim të përshtatshëm në harmoni me udhëzimet nga Plani Hapësinor i Kosovës. 

 

Harta 32 Rrjeti rrugor 
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3.6.6. Infrastruktura publike dhe sociale 

3.6.6.1. Institucionet arsimore 

INSTITUCIONET SHKOLLORE – NIVELI 1, 2 & 3 

 Arsimi Fillor dhe Arsimi i Mesëm i Ulët 

Parimi kryesor në bazë të cilit është hartuar plani është: ‘Të gjithë duhet të kenë qasje në shërbimet e 

arsimit që buron nga Ligji mbi Arsimin Fillor dhe të Mesëm. Rrjeti ekzistues i arsimit fillor në komunën 

e Istogut është shumë i shpërndarë dhe përfshirës. Megjithatë, ekzistojnë vendbanime të cilat nuk e 

kanë shkollën në kuadër të vendbanimit. Një numër i këtyre vendbanimeve, edhe pse nuk e kanë 

shkollën në kuadër të vendbanimit, ato janë në kuadër të zonës së mbulimit të shkollës më të afërt 

(15 minuta ecje për fëmiun), ndërsa për vendbanimet të cilat nuk e kanë shkollën dhe nuk janë në 

kuadër të zonës së mbulimit të shkollës më të afërt, komuna duhet ose ta ndërtojë ndërtesën shkollore 

ose duhet siguruar fonde për transport publik për në shkollë. Pra për këto fshatra janë propozuar 

forma të ndryshme për sigurimin e këtij shërbimi të detyrueshëm. 

1. Ndërtimi i objekteve shkollore brenda zonës së mbulimit; 

2. Sigurimi i transportit publik për në shkollën amë; 

3. Ndërtim i shkollave (paraleleve të ndara) për nivelin e parë (fëmijët 6-12) dhe sigurimi i 

transportit publik për nivelin e dytë të shkollës fillore; 

Para se të merret vendim për sigurimin e shkollës, është e nevojshme të bëhet një studim fizibiliteti 

për të vërtetuar se cila është alternativa më e qëndrueshme: sigurimi i objektit (e që në këtë rast duhet 

siguruar edhe stafi, mirëmbajtja etj.) apo të krijojë sistem të autobusit shkollor që kërkon një rrjet 

funksional rrugor. Studimi i fizibilitetit do të propozojë shkollat e reja për disa zona ose transportin e 

organizuar. 

Sipas kritereve të qendrave lokale, çdo qendër e bashkësisë lokale pos shërbimeve tjera duhet të ketë 

edhe shkollën fillore. Në bazë të kësaj, në komunën e Istogut është propozuar që në qendrën lokale 

Dobrushë paralelja e ndarë të shndërrohet në shkollë fillore.  

 Arsimi i Mesëm i Lartë 

Për numrin e sotëm të popullsisë 39289 në bazë të standardeve të shërbimit (18000 banorë – një 

shkollë e mesme e lartë) del se nevojitet së paku edhe një shkollë për arsimin e mesëm të lartë. Ndërsa 

për numrin e parashikuar të banorëve në vitin 2027 (~ 46000) është e nevojshme edhe një shkollë e 

re. 

 nevojat e sotme – 39289 : 18000 = 2  (2 ekzistuese , e plotesojnë kërkesën) 

 nevojat deri 2018 – 46000 : 18000 = 2.5 ® 3 (2 ekzistuese + 1 e re)  

*(18000 banorë – një shkollë e mesme e lartë) 

Arsimi në këtë nivel duhet të organizohet në katër shkolla, dy nga të cilat janë ekzistuese: një në 

qendrën urbane-Istog dhe një në subqendrën-Gurrakoc, kurse dy të tjerat janë të propozuara. Që të 

dy këto shkolla të reja, duhet të jenë shkolla për përgatitje profesionale të kuadrove të reja për 

zhvillim. Sipas vizionit për komunën e Istogut, agrikultura dhe turizmi janë dy shtylla shumë të 

rëndësishme për zhvillim, prandaj plani zhvillimor komunal propozon një shkollë për arsimim 

profesional në lëmin e agrikulturës dhe një shkollë për arsimim profesional në lëmin e turizmit. Sipas 

kritereve për qendra dhe funksionet e tyre, shkollat e reja duhet të vendosen në subqendra. Shkolla 
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profesionale për zhvillimin e drejtimeve me potencial për zhvillimin e turizmit duhet të vendoset në 

Banjë, me qëllim të përkrahjes së turizmit në këtë vendbanim dhe rrethinë, si dhe të ndërthurjes së 

teorisë me praktikën të cilën mund ta marrin nxënësit në Banjë. Shkolla profesionale për zhvillimin e 

agrikulturës preferohet të vendoset në Istog, për ta përkrahur zhvillimin e agrikulturës urbane. Opsion 

tjetër është themelimi i kësaj shkolle në Rakosh, subqendër e cila shtrihet në pjesën më pak të zhvilluar 

të komunës, e që mund të konsiderohet si qëllim i zhvillimit të balancuar të komunës .  

Për t’iu shmangur udhëtimeve të gjata të përditshme nga zonat e largëta, mund të sigurohet shërbimi 

i vendosjes në konvikte për nxënësit e shkollave të arsimit  të mesëm. 

3.6.6.2. Institucionet shëndetësore 

Shërbimet shëndetësore publike në komunën e Istogut janë të nivelit primar. Shërbimet organizohen 

në tri nivele të institucioneve: 

 Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare; 

 Qendra e Mjekësisë Familjare; 

 Punktet familjare 

Ndërsa afërsia që duhet siguruar deri te ndërtesa më e afërt shëndetësore është mderi nw 3 km pwr 

ndwrtesat e punkteve familjare. 

 Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare (QKMF), e vendosur në zonën urbane të Istogut 

mbulon me shërbime gjithë territorin e komunës. 

 Qendrat e Mjekësisë Familjare; (QMF) janë ekzistuese në qendrat lokale, fakt që është në 

përputhshmëri me kriteret për qendrat, por në bazë të nevojave për numër të banorëve 

dhe shpërndarjes hapësinore të QMF, me PZHK janë propozuar edhe dy Qendra të 

Mjekësisë Familjare, një në qendrën kryesore dhe një në qendrën lokale Osojan. 

 Punktet familjare mund të vendosen në qendrat lokale dhe në fshatrat me popullatë mbi 

2000 e më shumë banorë dhe përkohësisht në fshatrat me më pak banorë, deri sa të 

përmirësohet rruga për qendrën e bashkësisë lokale ose fshatin më të afërt me 

ambulancë. 

Me qëllim që të ofrohet kualitet më i lartë i shërbimit shëndetësor, për distanca lehtë të arritshme për 

tërë popullatën e komunës, Qendrat e Mjekësisë Familjare në parim duhet të jenë të vendosura në të 

gjitha qendrat (qendrat lokale). Pasi që të gjitha qendrat lokale brenda zonës së mbulimit nuk 

përfshijnë, së paku sot, numër të mjaftueshëm të popullatës që do të arsyetonte ekonomikisht 

funksionimin e QMF, koncepti i vendosjes së këtyre qendrave në të gjitha qendrat lokale mund të jetë 

një cak afatmesëm ose afatgjatë varësisht prej zhvillimeve në të ardhmen. Në ndërkohë, shërbimet e 

punkteve familjare në qendrat lokale (pa QMF) pjesërisht mund të zhvillohen në drejtim të QMF. 

Mundësi tjetër është themelimi i një Qendre të Mjekësisë Familjare të përbashkët për dy qendra lokale 

me orar të shkurtuar (gjysmë dite ose dy-tre ditë në javë, ndërsa pjesën tjetër të kohës të funksionojë 

si ambulancë).  

Punktet familajre janë ekzistuese në të gjitha qendrat lokale si dhe në disa fshatra, duke përbërë 

gjithsej nëntë shërbime të këtij niveli. Në bazë të parashikimeve demografike, është e nevojshme 

vetëm një punkt familjar.  

Strategjia e komunës për këtë sektor lidhet me krijimin e një ambienti ku njerëzit jetojnë gjatë dhe 

kanë cilësi më të mirë të jetës, ku kanë qasje në kujdesin shëndetësor dhe e dinë që komuna punon 
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për t’i përmirësuar shërbimet. Institucionet duan të promovojnë një cilësi më të lartë të jetës për 

qytetërët me probleme shëndetësore, për t’a ngritur aftësinë e tyre për të kontrbuar.  

Për këtë qëllim kjo strategji parasheh programet kryesore dhe iniciativa si :ndërtimi i shtëpive për të 

pastrehët, përmirësimet në furnizim meujë, përmirësimet në MFM, shërbimet ambulante të 

përmirësuara, ndërtimi i fushave të sportit, kushte të përmirësuara kulturore si dhe promovimi i 

turizmit.36 

3.6.6.3. Shërbimet publike dhe administrative 

Të gjitha subqendrat dhe qendrat e bashkësive lokale duhet të kenë qendrat e komunitetit. Qendra e 

komunitetit përveç funksioneve publike administrative, do të ofrojnë hapësirë për kulturë, shërbime 

postare, etj. Brenda këtyre qendrave mund të vendosen edhe shërbime tjera si sportel banke, 

asociacione dhe klube shoqërore, biblioteka, klube kulturore etj. Ndërtesat e qendrës së 

komuniteteve mund të jenë multifunksionale për të mundësuar veprimtari dhe aktivitete të ndryshme 

për komunitetin. 

3.6.6.4. Sporti dhe rekreacioni 

Sigurimi i hapësirave për sport dhe rekreacion duhet të jetë një qëllim afatgjatë për komunën, pasi që 

sporti dhe rekreacioni janë funksion i domosdoshëm për krijimin e një popullate të shëndoshë në 

pikëpamje fizike dhe mendore.  

Hapësirat për sport dhe rekreacion duhet të sigurohen në çdo vendbanim. Ato mund të jenë në kuadër 

të hapësirës së shkollës fillore, si pjesë e oborrit të shkollës me shfrytëzim të organizuar jashtë orarit 

të procesit mësimor, ose të veçanta e që varet nga mundësitë dhe kërkesat. 

Hapësirat sportive të nivelit komunal janë  në Istog—stadiumi dhe palestra sportive, dhe ato janë në 

shërbim të qytetarëve të komunës. 

Sporti dhe rekreacioni në hapësirat natyrore është i lidhur me llojet e sporteve të cilat janë të 

popullarizuara në ditët e sotme, por me zhvillimin e turizmit malor, numri i tyre do të rritet. Për sportet 

malore, si skijimi, ecja  dhe vrapimi, alpinizmi, çiklizmi malor etj, krijimi i hapësirave adekuate do të 

jetë detyrë e planit të zhvillimit të turizmit pasi që këto aktivitete do të jenë pjesë e ofertës për 

ekoturizëm. 

Në Istog janë 5 klube sportive, dy qendra rinore, dy objekte për aktivitet rinore në zonat komunale 

dhe një objekt sportiv. Me gjtiha përparimin e bërë në infrasterukturë komuna si strategji ka vënë 

ngritjen e kapaciteteve infrastrukturore dhe në avancim dhe pajisje të shkollave me teknologji 

informative, salla të sportit etj.37 

                                                           
36 Strategjia e zhvillimit local ekonomik per komunwn e Istogut 2017-2021, fq.34 
37 Strategjia e zhvillimit local ekonomik per komunwn e Istogut 2017-2021, fq.32 
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Harta 33 Infrastruktura sociale- Propozimi 

 

3.6.7. Mjedisi 

3.6.7.1. Parandalimi dhe mbrojtja nga fatkeqësitë natyrore 

Sektori për Mbrojtje dhe Shpëtim i Kuvendit Komunal ka përgatitur Planin e Gatishmërisë Emergjente, 

cili gjatë vitit paraprak është përditësuar me të dhënat e reja. Është bërë evidentimi i mjeteve për 

reagim emergjent në komunë, me shënime të duhura nëpër ndërmarrjet e nevojshme me qëllim të 

angazhimit të mjeteve teknike që i posedojnë në rast nevoje. 

Me qëllim të parandalimit apo zvogëlimit të efekteve të dëmshme si pasojë e fatkeqësive natyrore 
dhe fatkeqësive tjera si dhe për të mundësuar mbrojtjen, shpëtimin dhe ndihmën duhet të 
ndërmerren këto masa hapësinore dhe teknike në: 
 

3.6.7.2. Masat për mbrojtje nga zjarri 

Në bazë të Ligjit Nr. 04/L-012 Për Mbrojtje Nga Zjarri, Komuna është përgjegjëse për hartimin e planit 
për mbrojtje nga zjarri në nivel komunal ne bazë të vlerësimit të rrezikut nga zjarri në pajtim me Planin 
shtetëror për mbrojtje nga zjarri. 
Në zonat me vegjetacion të lartë, apo në zonat me pyje të larta duhet të ndërmerren masa për 
parandalimin e përhapjes së zjarreve eventuale. Të ndahen parcelat për mbrojtje nga zjarret. Shërbimi 
i Zjarrfikësve të pajiset me mjete teknike për intervenim edhe në zonat malore dhe të ngriten 
kapacitetet njerëzore. 
Duhet të shtohet inspektimi për parandalim të zjarrvënieve të qëllimshme në zonat pyjore dhe tokat 
bujqësore 
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Të respektohen kushtet e ndërtimit të përcaktuara me kornizën ligjore për mbrojtje nga zjarri, me 
rastin e lëshimit të lejeve të ndërtimit për të gjitha kategoritë e ndërtimit, ashtu si është përcaktuar 
me legjislacionin në fuqi. Kujdes duhet kushtuar sidomos objekteve të larta (mbi 22 m) nga sipërfaqja 
e tokës.  
Projektet për ndërtimin e objekteve, të destinuara për shfrytëzim kolektiv, furnizim të qytetarëve, 
transport publik, si dhe deponim, prodhim dhe përdorim të materieve të rrezikshme, të naftës dhe të 
derivateve të saj, si dhe të gazrave energjetike, duhet të përmbajnë elaborate për siguri nga 
fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë tjera. 
 

3.6.7.3. Masat për mbrojtje nga vërshimet 

Masat që duhet të ndërmerren për mbrojtje nga vërshimet duhet të përfshijnë:  
 

 Hapjen dhe rregullimin e shtretërve të lumenjve kryesor, në mënyrë që të evitohen vërshimet në 
rast të reshjeve të mëdha dhe shkrirjes së borës. Rregullimi i shtretërve të lumenjëve dhe 
mirëmbajtja e tyre, mundëson pranimin e sasisë së plotë të ujit në periudhat me intenzitet të 
madh të reshjeve. 

 Të ndërtohen penda mbrojtëse/argjinatura për mbrojtje nga erozioni që shkaktojnë përrenjët e 
bjeshkëve përgjatë vendbanimeve që shtrihen rrëzë bjeshkëve të komunës. Duhet të bëhet 
vlerësim se cila është mënyra e duhur e ndërtimit dhe lokacionet e nevojshme përgjatë këtij brezi 
vendbanimesh. Gjatë hartimit të planeve të tilla duhet t’i kushtohet rëndësi edhe ndikimeve në 
mjedis, respektivisht mbrojtjes së biodiversitetit dhe respektimin e të gjitha dokumenteve 
relevante të të nivelit qendror dhe lokal, në zonat ku planifikohen masa të tilla. 

 
3.6.7.4. Masat për mbrojtje nga stuhitë e erës 

Në zonën me ndikimin më të madh nga stuhitë e erërave të forta lokale, duhet ti kushtohet rëndësi 
përcaktimit të kushteve të ndërtimit, sidomos te ndërtesat e larta. Gjatë projektimit dhe realizimit të 
kulmeve duhet të merren parasysh ndikimet e erës. Të respektohen kërkesat ligjore për sigurimin e 
çasjes së pa penguar nëpër ndërtesa, për intervenime në raste të emergjencave.  
Të merren masa teknike për përforcimin e shtyllave të instalimeve elektrike dhe të telekomunikimit 
(apo zavendësimin me të reja aty ku është e domosdoshme), në vendbanimet e rrezikuara, e me theks 
të veqantë te rrugët dhe ndërtesat publike që përdoren nga numër më i madh shfrytëzuesish. Masa 
duhet të ndërmerren edhe për kontrollimin stabilitetit të drunjëve të lartë që janë pjesë e pejsazhit të 
përmbajtjeve të cekura më lartë. Duhet të ndalohen apo të vendosen kushte të veqanta për 
përforcimin e pajisjeve dhe stabilimenteve të telekominikimit, klimatizimit e të tjera të ngjashme, 
nëpër fasadat dhe kulmet e ndërtesave. 
 

3.6.7.5. Masat për mbrojtje nga breshëri 

Ekzistojnë dy mënyra për mbrojtjen nga breshëri. Mënyra e parë dhe më efektive sipas ekspertëve, 
është riaktivizimi i sistemit raketor për shpërndarjen e reve, dhe mënyra e dytë është mbrojtja e 
parcelave të punueshme bujqësore me rrjeta mbrojtëse nga breshëri.  
Për sistemin e parë kompetent është niveli qendror, respektivisht MBPZHR. Prandaj duhet të 
ndërmerren iniciativa që në bashkëpunim me këtë ministri dhe me institucionet e tjera përgjegjëse të 
bëhen përpjekje për tejkalimin e problemeve për realizim sa më të shpejtë të këtij sistemi. 
Ndërsa në anën tjetër i mbetet komunës që të përkrahë fermerët në subvencionimin e rrjetave 
mbrojtëse nga reshjet e breshërit, si masë shumë e rëndësishme për garantimin e zhvillimit të 
qëndrueshëm të bujqësisë. 
 
Si masa të përgjithshme, për mbrojtjen dhe parandalimin e rreziqeve nga fatkeqësitë natyrore dhe 
fatkeqësitë tjera, janë:  
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- Zbatimi i të gjitha detyrimeve ligjore që dalin nga korniza ligjore në fuqi, e për të cilat është 
kompetent Kryetari i Komunës dhe Kuvendi Komunal. 

- Ngritja e kapaciteteve teknike dhe njerëzore, te shërbimet gjegjëse të mbrojtjes dhe shpëtimit, 

njësitë e zjarrfikjes, si dhe strukturat tjera për mbrojtje, shpëtim dhe ndihmë. 
- Sigurimi i hapësirave të nevojshme për strehim në rast të evakuimit të banorëve dhe kafshëve 

nga zonat e rrezikuara. 
-  
- Sigurimi i strehimoreve publike nga qeverisja vendore, me ndihmën ose subvencionimin e 

qeverise qendrore. 
 

3.6.7.6. Masat për mbrojtjen e tokës bujqësore  

Mbrojtja e tokës bujqësore duhet të bëhet nga; erozioni, fragmentimi dhe ndërtimi. 

Mbrojtja nga erozioni- duhet të bëhet përmes masave kundër-erozive si në vijim: 

 Ndalimi i përkohshëm ose i përhershëm i lërimit të livadheve dhe kullotave dhe tokave të 

tjera 

 bujqësore për shkak të konvertimit të tyre në tokë të punueshme me kulturat bujqësore 

vjetore 

 Prezantimi i kulturave bujqësore në rotacion; 

 Kultivimin e plantacioneve shumëvjeçare; 

 Ngritjen e ndërtesave specifike përkatëse; 

 Përmirësimi i teknikave për trajtimin e tokës bujqësore; 

 Ngritjen dhe kultivimin e brezave mbrojtës bujqësor apo mbjelljen e bimëve drunore 

shumëvjeçare; 

 Ndalimi i kullotjes së bagëtive në një kohë të caktuar ose kufizimi i numrit të kafshëve që 

mund të lirohen në hapësira të caktuara; 

 Ndalimi i prerjes se pyjeve dhe plantacioneve pyjore mbi tokë të rrezikuar; 

Mbrojtja nga fragmentimi- bëhet përmes masave kundër-fragmentuese si: 

 Toka e punueshme bujqësore e konsoliduar, sipërfaqja e së cilës është ≤ 1.00 ha, nuk mund 

të fragmentohet në parcela.  

 Toka e punueshme bujqësore, sipërfaqja e se cilës është ≤ 0.50 ha, të mos mund të 

fragmentohet tutje.  

3.6.7.7. Masat për mbrojtjen e tokës pyjore 

Mbrojtja dhe rregullimi i tokës pyjore bëhet nëpërmjet formave si në vijim: 

 Mbrojtja e tokës pyjore nga shpyllëzimi- prerja e të gjitha bimëve pyjore dhe më pas 

përdorimi I kësaj toke për shfrytëzime të tjera jo-pyjore; 

 Mbrojtja dhe rregullimi i tokës pyjore nëpërmjet pyllëzimit- krijimi i një pylli apo të një 

grumbullt të bimëve pyjore (ekskluzivisht autoktone) në një tokë ku nuk kishte pyll; 

 Mbrojtja dhe rregullimi i tokës pyjore nëpërmjet ripyllëzimit- rivendosja e mbulesës pyjore 

(ekskluzivisht autoktone), në forme të natyrshme (nëpërmjet mbjelljes natyrore, nëpërmjet 

kthimit të pyjeve cungishte në trungishte) ose në forme artificiale (nëpërmjet mbjelljes së 

drejtpërdrejtë të bimës dh farës). 

3.6.7.8. Masat për mbrojtjen e zonave minerare dhe fushave të eksploatimit 
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Në zonat e rezervave minerare dhe fushave të esploatimit ndalohet ushtrimi apo planfikimi I 

veprimtarive mbi shfrytëzimin e resurseve minerare në ndonjë sipërfaqe që: 

 ndodhet 200 m ose më afër nga kufiri i një vendbanimi; 

 ndodhet 250 m ose më afër nga ndonjë shtëpi, ndërtesë e banuar ose përkohësisht e 

pabanuar; 

 ndodhet 20 m ose më afër (në varësi nga pjerrtësia e lejuar e shpatit të shfrytëzimit e 

planifikuar kjo në projektin e shfrytëzimit) nga ndonjë tokë e pastruar ose lëvruar, ose në 

 ndonjë mënyrë tjetër të përgatitur për mbjelljen e farërave bujqësore, ose mbi të cilën janë 

duke u rritur të mbjella bujqësore, përveç kur bartësi i licencës ose lejes ka fituar të drejtat 

sipërfaqësore mbi këtë tokë; 

 ndodhet 200 m ose më afër nga ndonjë pendë ose rezervuar; 

 ndodhet 150 m ose më afër të largpërçuesi (35 KË ose më lartë) ose lumi; 

 ndodhet 60 m ose më afër nga ndonjë rrugë e sistemit kombëtar; 

 ndodhet 100 m ose më afër nga varrezat; 

 ndodhet 100 m ose më afër nga ndonjë monument antik ose kombëtar i mbrojtur me ligj; 

ose 500.00 m ose me afër nëse përdoret eksploziv; 

 ndodhet brenda ndonjë parku kombëtar ose komunal të mbrojtur me ligj; 

 ndodhet 500 m ose më afër nga ndonjë ndërtesë e banimit ose institucionale dhe publike, 

nëse përdoret eksploziv. 

3.6.7.9. Masat për mbrojtjen e zonave natyrore me vlera të mbrojtura të natyrës 

Tek zonat natyore me vlera të mborjtura të natyrës ndalohen apo kufizohen këto aktivitete: 

 ndërtimi i ndërtesave të infrastrukturës; 

 ndërtimi i ndërtesave të reja transite, komunale, energjetike, të telekomunikacionit dhe 

rrugëve; 

 mihja ose mbulimi i terrenit, mihja dhe nxjerrja e gurëve, mineraleve, shtresimeve ose 

fosileve; 

 deponimi i mbeturinave dhe lëshimi i ujërave të ndotura; 

 ndryshimi i regjimit të ujërave; 

 përdorimi i të mirave të natyrës për qëllime ekonomike; 

 kryerja e veprimtarive përmirësuese, mënjanimi i mureve të gjalla dhe përbërësve tjerë të 

natyrës; 

 mbjellja e monokulturave; 

 grumbullimi i kërpudhave, bimëve dhe pjesëve të tyre; 

 shqetësimi, vrasja ose kapja e shtazëve, gjuetia, peshkimi; 

 veprimtaritë rekreative- sportive; 

 vendosja e reklamave dhe shenjave të tjera; 

 aktivitete të tjera të cilat mund të rrezikojnë vlerën e mbrojtur të natyrës. 

3.6.7.10. Masat për mbrojtjen e zonave dhe sipërfaqeve të trashëgimisë kulturore 

Në sipërfaqet e zonave dhe sipërfaqeve të mbrojtura të trashëgimisë kulturore ndalohen aktivitetet 

në vijim: 

 ndërtimi i ndërtesave më të larta dhe atyre që nuk janë në harmoni me ndërtesat ekzistuese 

fqinje; 

 ndërtimi i auto-udhëve, rrugëve nacionale dhe rajonale; 
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 zhvillimi i veprimtarisë së industrisë së rëndë; 

 instalimi mbitokësor i furnizimit të rrymës elektrike, telekomunikacionit, përçuesve digjital. 

3.6.7.11. Masat për mbrojtjen e zonave të veçanta të mbrojtura 

Në zonat e veçanta të mbrojtura ndalohen apo kufizohen aktivitetet në vijim: 
Aktivitetet e ndaluara janë: 

 ndërtimet apo zhvillimet industriale, si gërmimi dhe shfrytëzimi i burimeve minerale, 

ndërtimi I pendëve, centraleve elektrike apo linjave të tensionit, furrave, fabrikave dhe 

rrugëve transite; 

 ndërtimet apo zhvillimet që çojnë në shpyllëzimin apo ndotjen e mjedisit. 

Aktivitetet e kufizuara janë : 

 strukturat ose godinat më të larta se monumenti kulturor që duhet të mbrohet; 

 ndërtimi i rrugëve, magazinave, punëtorive, shitoreve, restoranteve, bareve, kafeneve, 

hoteleve/moteleve, tezgave dhe kioskave ushqimore, stacioneve të karburanteve dhe 

riparimit të automjeteve, ‘supermarket’-eve, klubeve të natës, apo ndonjë ndërtimi 

tjetër; 

 tubimet, argëtimi dhe zbavitja publike; 

 transformimi i tokës bujqësore. 
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Harta 34 Mbrojtja nga rreziqet natyrore 

 

 

 

3.6.8. Trashëgimia natyrore, kulturore dhe turizmi 

Trashëgimia dhe resurset natyrore kanë rol të rëndësishëm për zhvillim ekonomik në komunën e 

Istogut. Këtu ekzistojnë shumë monumente dhe tërësi natyrore të mbrojtura me Ligjin për 

Konservimin e Natyrës, sipas të cilit biodiversiteti dhe peizazhet e larmishme me vlerë duhet të 

mbrohen me çdo kusht. Prandaj, komuna duhet të ndërmerr një sërë masash dhe veprimesh për të 

penguar veprimet e dëmshme të njeriut në natyrë. 

Parku kombëtar ‘Bjeshkët e Nemuna’ – kategorizohet si zonë me interes të veçantë, e cila përfshinë 

bjeshkët në pjesën veriperëndimore të komunës. Kjo zonë është nën kompetencë të Qeverisë 

qendrore dhe së shpejti duhet të shpallet Park Nacional. Sipas Ligjit mbi Konservimin e Natyrës, Neni 

19 Parku Nacional, pika 2, Parku mund të shfrytëzohet për aktivitete edukative, shkencore, kulturore, 

shpirtërore, dhe aktivitete rekreative, duke respektuar parimet e mbrojtjes së natyrës. Në bazë të 

këtyre kufizimeve, përmbajtjet të cilat duhet vendosur këtu duhet të jenë vetëm për shfrytëzim të 

aktiviteteve të listuara më lart.  

Parku i natyrës ‘Malet e Moknës’  

Hulumtimet e viteve të ’80-ta të Entit Krahinor për Mbrojtjen e Natyrës (EKMN), tregojnë se ky territor 

shquhet me vlera të rralla të florës dhe faunës. Në bazë të vetive gjeografike dhe biologjike, formës së 
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reliefit, vegjetacionit dhe faunës, me kornizën e planit zhvillimor inicohet që malet e Moknës të 

përfshihen në Parkun Kombëtar ‘Bjeshkët e Nemuna’.  

 Monumentet Natyrore –Përgjatë territorit të komunës së Istogut gjenden lokacione që përmbajnë 

një ose më shumë monumente natyrore me veçori specifike dhe vlera unike– rariteti, veçori natyrore, 

vlera rekreative ose estetike dhe vlera të posaçme kulturore. Mbrojtja e natyrës duhet të jetë e inicuar 

dhe të zhvillohet në bashkëpunim të ngushtë me Agjencionin për Mbrojtjen e Mjedisit në Ministrinë 

e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. 

Llojet e ndryshme të monumenteve natyrore duhet të trajtohen me metoda të ndryshme të mbrojtjes. 

Janë tri lloje të monumenteve natyrore në komunën e Istogut të mbrojtura sipas Ligjit për Konservimin 

e Natyrës, neni 20, të cilat bazohen në veçoritë e tyre: 

 Hidrologjike 

 Botanike 

Monumentet natyrore me veçori hidrologjike janë të rëndësisë së veçantë për zhvillim në komunën e 

Istogut. Në listën e monumenteve natyrore të mbrojtura me Ligjin për Mbrojtjen e Natyrës, në 

komunën e Istogut janë tri burime:  

 Burimi i ujit natyral në Istog 

 Burimi i ujit natyral në Vrellë 

 Burimi i ujit termomineral në Banjë 

Zonat e mbrojtura këtu, pos vendit të burimit ujor përfshijnë edhe vendndodhjen dhe sipërfaqen rreth 

burimit (pika 2, neni 3, nr. 40 – 13/07 Udhëzimi Administrativ- Kriteret për përcaktimin e Zonave të 

Mbrojtura Ujore dhe masat e tyre mbrojtëse për burimet e ujit që përdoren për pije).  

Burimet e ujërave termomineral në Banjë hyjnë në zonën e parë të mbrojtjes (neni 4, nr. 40 – 13/07 

Udhëzimi Administrativ- Kriteret për përcaktimin e Zonave të Mbrojtura Ujore dhe masat e tyre 

mbrojtëse për burimet e ujit që përdoren për pije). Kjo zonë e mbrojtjes i takon regjimit të rreptë, që 

përfshin mbrojtjen e drejtpërdrejtë rreth burimit të ujit dhe objekteve me instalime për marrjen e ujit 

si dhe mbrojtjen e burimit nga shkarkimet e ndotësve që mund të vijnë nga aktivitetet e njeriut. 

Shfrytëzimi, veprimi dhe mbrojtja në këto zona duhet të jenë në pajtim me nenet 21, 22, 23, 24 dhe 

25 të këtij udhëzuesi.  

Shpellat - Karakteristikë e komunës së Istogut janë shpellat e shumta në zonën kodrinore. Numri më i 

madh i tyre janë ende të pahulumtuara ose në hulumtim e sipër dhe ato mund të vizitohen vetëm nga 

ekspertë (speleolog) për studime, hulumtime, me leje të Ministrisë. 
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Harta 35 Mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe natyrore 

3.6.9. Peizazhi 

 Komuna e Istogut është e pasur me peizazhe natyrore të llojeve të ndryshme: 

 Peizazh kodrinor  

 Peizazh bujqësor 

 Peizazh rural 

 Peizazh i livadheve 

 Peizazh lumor 

Peizazhi kodrinor, përkatësisht, bjeshkët dhe malet në zonën veriore të komunës janë pjesë e imazhit 

të Istogut. Përjetimi dhe kënaqja me skena të këtij peizazhi dinamik përjetohet në mënyra të ndryshme 

varësisht nga pikëvështrimet. Në skenat të cilat shihen nga zona “fushë”, bjeshkët dhe malet bëjnë 

pjesë në plan të tretë duke i dhënë një kufi ‘imazhit’ që krijohet nga ky pikëvështrim. Afërsia e 

bjeshkëve nga ‘rrëza’ krijon një përjetim shqetësues hyrës në zonën malore, ndërsa vështrimi nga 

bjeshkët, ku pjesë e këtij peizazhi është edhe fusha, vizitorit i japin një qetësi shpirtërore dhe dëshirë 

për kërkime. Element që e pasuron dhe e bënë dinamik dhe aventuristik peizazhin kodrinor, janë 

grykat. Ato i krijojnë njeriut kënaqësi të përcjellur me një shqetësim të thellë gjatë shetitjes pranë tyre. 

Peizazhi bujqësor dhe rural përfshin kryesisht zonën e ‘fushës’ dhe pjesërisht zonën ‘rrëzë’ me 

strukturë të peizazheve të vogla – një mozaik me laramani të shfrytëzimit të tokës, me pemë, drithëra 

etj. Pamje të bukura skenike të peizazhit mund të përjetohen përgjatë rrugëve rajonale si dhe nga 

zona kodrinore. 
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Peizazhet e livadheve janë më të shpeshta në zonën ‘fushë’ dhe në ‘bjeshkë’. Këto peizazhe 

mundësojnë përjetime me të cilat integrojnë bukuritë natyrore të bagëtisë dhe njerëzve të cilët 

kujdesen për to, duke prezantuar edhe zonat ku zhvillohet blegtoria. 

Peizazhet e luginave të lumenjve i japin një karakter fluid peizazhit në përgjithësi. Ato përbëjnë pjesën 

integrale të peizazhit të tërësishëm në zonën  ‘fushë’ e sidomos në pikat e burimit në ‘rrëzë’.  

Qëllimi i Planit Zhvillimor Komunal është të mbrojë laramaninë e peizazheve në komunën e Istogut. 

Prandaj është e nevojshme të përcaktohen masat dhe veprimet për mbrojtjen dhe mirëmbajtjen e 

tyre të bazuara në premisat se: 

 Bukuria e peizazhit është pasuri për turizmin. Për ta mbrojtur peizazhin, intervenimet e 

njeriut në pikat skenike – pikat atraktive duhet të minimizohen, posaçërisht në zonat e 

dedikuara për zhvillimin e turizmit 

 Si vlerë e çmueshme natyrore, bjeshka duhet të mbrohet nga çfarëdo intervenimi i 

shkaktuar nga faktori njeri, përpos atyre të lejuara me plan 

 Malet janë pasuri kombëtare prandaj duhet të mbrohen nga prerja e pakontrolluar e pyjeve 

dhe zjarret, duke penguar erozionin i cili është fenomen i cili paraqitet në zonat e zhveshura  

 Peizazhet bujqësore kërkojnë mbrojtje dhe mirëmbajtje të vazhdueshme; 

 Llojllojshmëria e produkteve bujqësore është një parakusht i rëndësishëm për 

mirëmbajtjen e strukturave të vogla të peizazhit. 

 Livadhet mund të ruhen vetëm me mbjelljen e barit. 

 Peizazhet lumore duhet të mbrohen përmes planeve rregulluese të lumenjve nga 

vërshimet. Konceptet e reja përfshijnë zonat e ndalimit të ujit që kanë për qëllim mbajtjen 

e ujit në rajon. 

 

 
Harta 36 Zonat e veçanta 
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3.6.10. Vendbanimet 

Komuna e Istogut ka një strukturë të përmbledhur të vendbanimeve. Një numër shumë i vogël i tyre 

janë në zonat malore, pra kryesisht ato shtrihen në pjesët më të ulëta, në zonat “fushë” dhe “rrëzë”.  

Ky fakt ka rol të rëndësishëm në sigurimin e infrastrukturës themelore për vendbanimet, siç janë 

rrugët , kanalizimi, uji, energjia dhe telekomunikimet, e që në komunën e Istogut është shumë efikas 

për shkak të afërsisë së vendbanimeve. Kjo luan rol edhe në ofrimin e shërbimeve të infrastrukturës 

sociale si shkollat, institucionet shëndetësore, etj. Është me rëndësi të theksohet se shumica e 

vendbanimeve (ku jetojnë më shumë se 80% të numrit të banorëve të komunës) janë në zonën “fushë’ 

dhe “rrëzë” me tokën më kualitative bujqësore, që është elementi themelor për zhvillimin e 

agrikulturës dhe zhvillimin e ardhshëm të komunës së Istogut. Prandaj, për të siguruar një shfrytëzim 

racional dhe efikas të tokës, banimi duhet të zhvillohet në mënyrë të përqendruar, duke shfrytëzuar 

parimet e densifikimit dhe shfrytëzimit të hapësirave të zbrazëta brenda zonave të ndërtuara. 

 

3.6.10.1. Zgjerimi I vendbanimeve 

Faktorët të cilët kanë ndikim në zgjerimin e vendbanimeve në komunën e Istogut janë: 

 Parashikimet demografike 

 Dendësia e popullsisë 

 Zona ekzistuese e ndërtuar 

 Toka bujqësore 

 Zgjerimi i vendbanimeve është rezultat i shtimit natyror të popullsisë dhe migrimit.  Në komunën e 

Istogut shtimi i popullsisë është me shkallë mjaft të lartë, ndërsa dendësia e banimit është e ulët që 

d.m.th. se indeksi i shfrytëzimit të sipërfaqes së tokës është shumë i madh në krahasim me numrin e 

popullsisë. Ky fakt tregon për shfrytëzim joracional të tokës dhe bie ndesh me interesin e zhvillimit 

ekonomik në komunë, përkatësisht me zhvillimin e agrikulturës, pasi që kryesisht vendbanimet janë 

koncentruar në zonat “fushë” dhe “rrëzë” aty ku toka bujqësore është e kualitetit të lartë.  

Sipas parashikimeve demografike, nuk ka nevojë për zgjerimin e sipërfaqes së ndërtuar të 

vendbanimeve pasi që mund të shfrytëzohen sipërfaqet e zbrazëta brenda zonave të ndërtuara të 

vendbanimeve. Plani sugjeron ndalimin e zgjerimit të mëtejmë të vendbanimeve në këto zona dhe për 

ndërtimet e reja të shfrytëzohen hapësirat e lira brenda zonave të ndërtuara. Koncepti i tillë i zgjerimit 

të vendbanimeve - shfrytëzimi racional i tokës, ndikon edhe në zvogëlimin e kostos së infrastrukturës 

si dhe zvogëlimin e rrezes së shërbimeve themelore brenda vendbanimeve. 

Zhvillimi i vendbanimeve duhet të bazohet në densifikimin e zonës së ndërtuar, konsolidimin e 

infrastrukturës ekzistuese dhe ndërtimin e asaj që mungon me kosto sa më të vogël.  

 Kriteret për zgjerim të vendbanimeve, mbi të cilat duhet të bazohen planet që pasojnë janë: 

 Densifikimi – shmangja e zgjerimit jashtë zonave të ndërtuara 

 Mbrojtja e tokës bujqësore kualitative 

 Mbrojtja e peizazhit 

 Shfrytëzimi racional i tokës 

Bazuar në kriteret e lartëpërmenduara si dhe në bazë të trendeve të shtimit të popullsisë janë 

llogaritur njësitë e banimit për secilin vendbanim respektivisht sipërfaqet e mundshmë për zhvillim. 

Në llogaritje është marrë numri i anëtarëve për familje 5 si dhe 100 m2 sipërfaqe banimi. 
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Zgjerimi i vendbanimeve sipas faktorëve të lartëpërmendur e në vaçanti kriteri si : densifikimi (kufizimi 

i zgjerimit jashtë zonës së ndërtuar dhe ruatja e tokës bujqësore) dhe ruajtja e peizazhti është 

prezentuar përmes disa shembujve. Janë marrë si modele tipologjintë e ndryshme si: vendbanim i 

dendur, gjysëm i dendur,  në mahallla, i shprendarë si dhe vendbanim me zonë të veçantë të mbrojtur. 

 
Fig. 15 Kufizimi i zgjerimit në vendbanim të gjysëm të dendur – Carralluka. 

 

Fig. 16 Kufizimi i zgjerimit në vendbanim të shprëndarë – Dobrusha e epërme 
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Fig. 17 Kufizimi i zgjerimit në vendbanim të gjysëm të dendur në pjerrësi – Kaliqan 

 
Fig. 18 Kufizimi i zgjerimit në vendbanim me Zonë të Veçantë të mbrojtur- Studenica. 
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Fig. 19 Kufizimi i zgjerimit në vendbanim në mahalla- Rakoshi. 

 

Harta 37 Shfrytëzimi I tokës. 
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Tab. 20 Zgjerimi I vendbanimeve 

 

 

Nr. Vendbanimi
Nr. I banorëve 

(ekzsitues)

Nr. I banorëve     (I 

parashikuar)

Njësi banimi të 

parashikuara

Sipërfaqe e 

planifikuar për 

zhvillim (ha)

1 Banjë 1360 1594 47 2.3

2 Banjicë 552 647 19 0.9

3 Belicë 72 84 2 0.1

4 Bellopojë 176 206 6 0.3

5 Carrallukë 581 681 20 1.0

6 Cerkolez 346 406 12 0.6

7 Cerrcë 1248 1463 43 2.1

8 Dobrushë 1178 1381 41 2.0

9 Dragolec 420 492 14 0.7

10 Drejë 415 486 14 0.7

11 Dubovë e Vogël 258 302 9 0.4

12 Dubravë 1383 1621 48 2.4

13 Gjurakoc 2209 2589 76 3.8

14 Istog 5115 5995 176 8.8

15 Istog i Poshtëm 597 700 21 1.0

16 Kaliqan 835 979 29 1.4

17 Kashicë 493 578 17 0.8

18 Kërninë 538 631 19 0.9

19 Kosh 245 287 8 0.4

20 Kovragë 731 857 25 1.3

21 Lubovë 732 858 25 1.3

22 Lubozhdë 893 1047 31 1.5

23 Llugë 589 690 20 1.0

24 Llukac i Begut 1267 1485 44 2.2

25 Llukac i Thatë 160 188 6 0.3

26 Mojstir 281 329 10 0.5

27 Muzhevinë 626 734 22 1.1

28 Orobërdë 1087 1274 37 1.9

29 Osojan 65 76 2 0.1

30 Polanë 15 18 1 0.0

31 Prekallë 343 402 12 0.6

32 Prigodë 571 669 20 1.0

33 Rakosh 872 1022 30 1.5

34 Serbobran 321 376 11 0.6

35 Sinajë 228 267 8 0.4

36 Staradran 1563 1832 54 2.7

37 Studenicë 1495 1752 51 2.6

38 Suhogërllë 895 1049 31 1.5

39 Shalinovicë 105 123 4 0.2

40 Shushicë 1533 1797 53 2.6

41 Tomoc 765 897 26 1.3

42 Trubuhoc 904 1060 31 1.6

43 Tuçep 12 14 0 0.0

44 Uçë 786 921 27 1.4

45 Veriq 449 526 15 0.8

46 Veriq i Ri 29 34 1 0.0

47 Vrellë 2641 3095 91 4.5

48 Zabllaq 459 538 16 0.8

49 Zallq 502 588 17 0.9

50 Zhakovë 349 409 12 0.6

Gjithsej 39289 46048 1352 68
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4. PRIORITETET STRATEGJIKE TË ZHVILLIMIT DHE PLANET E VEPRIMIT 

4.1. Strategjitë e zhvillimit 

4.1.1. Strategjitë dhe veprimet për agrikuturë 

  

STRATEGJIA / AKTIVITETI 

Implikimet 

financiare 

Horizonti 

kohor / 

intervalet e 

planifikimit 

Korniza institucionale 

subjekti 

Prioriteti 

(1,2,3) 

Strategjia 1: FUQIZIMI I DREJTORISË SË BUJQËSISË DHE I SHOQATËS SË BUJQVE  

A1- Informimi i bujqve përmes shoqatës së 

tyre për zhvillimin bujqësor si dhe produktet 

dhe teknologjitë e reja, me qëllim të rritjes 

së kapacitetit të njohurive për produkte 

bujqësore më cilësore. 

I ulët Në 

vazhdimësi 

Komuna, Asociacioni i 

fermerëve dhe 

ndërmarrjet private, 

Ministria e Bujqësisë, 

Pylltarisë dhe Zhvillimit 

Rural 

  

1 

A2- Nxitja e ekskursioneve dhe vizitave në 

terren, në regjionet ku mund të mësohen 

përvoja të dobishme, qoftë në Kosovë apo 

në shtete fqinje, me qëllim që bujqit të 

njoftohen me të arriturat më të fundit në 

zhvillimin e prodhimeve dhe teknologjive te 

reja. 

  

I ulët Afatshkurtër Komuna, Asociacioni I 

fermerëve dhe 

ndërmarrjet private, 

1 

 

Strategjia 2: PËRKRAHJA E SINERGJIVE ME FORMA TJERA TE AKTIVITETEVE AFARISTE   

A1- Inicimi i pilot projekteve për agro-

turizëm; krijimi i strukturave organizative 

informuese. Gjatë zhvillimit të 

prodhimtarisë bujqësore për përpunimin e 

produkteve ushqimore, është e nevojshme 

që aktivitetet zhvillimore turistike të 

përshtaten me prodhimtarinë bujqësore 

karakteristike për regjionin e Istogut – 

peshku, molla, mjalti. 

I lartë Afatshkurtër Komuna, Asociacioni i 

fermerëve dhe 

ndërmarrjet private, 

Ministria e Bujqësisë, 

Pylltarisë dhe Zhvillimit 

Rural 

2 
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A2- Vendosja e prodhimtarisë ushqimore në 

parkun e ri të biznesit. Parku i ri i biznesit 

duhet të reflektojë vizionin e Istogut për 

bujqësinë si sektor kryesor zhvillimor, duke 

krijuar mundësi për përpunimin e ushqimit 

dhe tregtimin e produkteve lokale përmes 

panaireve dhe ngjarjeve në nivel rajonal. 

I lartë Afatgjatë Komuna, Asociacioni i 

fermerëve dhe 

ndërmarrjet private, 

Ministria e Bujqësisë, 

Pylltarisë dhe Zhvillimit 

Rural 

1 

A3- Tërheqja e investimeve të jashtme 

drejtpërdrejt në industrinë e prodhimit të 

peshkut, mollës, mjaltit, drithërave, 

prodhimit të mishit si dhe qumështit dhe 

produkteve të tij.   

I lartë Afatgjatë  Komuna, Asociacioni i 

fermerëve dhe 

ndërmarrjet private, 

Ministria e Bujqësisë, 

Pylltarisë dhe Zhvillimit 

Rural 

1 

A4-  Krijimi i një platforme të internetit për 

promovimin e produkteve rajonale. Për 

përkrahjen e prodhimtarisë bujqësore si 

dhe bizneseve tjera është e nevojshme që të 

krijohet një “broadband” (brez i gjerë), 

infrastrukturë tërësisht e re dhe sigurim i 

internetit për të gjitha bizneset, sidomos në 

parkun e ri të biznesit. 

I mesëm  Afatgjatë Komuna, Asociacioni i 

fermerëve dhe 

ndërmarrjet private, 

Ministria e Bujqësisë, 

Pylltarisë dhe Zhvillimit 

Rural 

1 

A5- Identifikimi i pjesëmarrësve të 

mundshëm për procesimin dhe përpunimin 

e prodhimit bujqësor. Krijimi i një sistemi të 

bashkëpunimit për procesimin dhe 

përpunimin e ushqimit, në mënyrë që të 

ndahet investimi për teknologjinë e 

nevojshme si dhe tregtimin e prodhimeve. 

Pjesëmarrësit e mundshëm në këtë 

bashkëpunim, do ti shfrytëzojnë bashkërisht 

pajisjet dhe teknologjinë e përbashkët si 

dhe administratën dhe marketingun. 

I lartë I 

vazhdueshëm 

Komuna, Asociacioni i 

fermerëve dhe 

ndërmarrjet private, 

Ministria e Bujqësisë, 

Pylltarisë dhe Zhvillimit 

Rural 

1 
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Strategjia 3: NGITJA E NJOHURIVE PËR TEKNOLOGJITË DHE MARKETINGUN E PRODHIMTARISË  

A1- Krijimi i shkollës së mesme të bujqësisë. 

Programi shkollor do të duhej të 

përqëndrohej në prodhimtarinë e 

drithërave, pemëve dhe perimeve, peshkut 

dhe pylltarisë. Kjo shkollë do të duhej të jetë 

e aftë të tërheqë nxënës dhe mësimdhënës 

- profesionistë ,jo vetëm nga Istogu por 

edhe nga Kosova e më gjerë. 

I lartë Afatmesëm Komuna, Asociacioni I 

fermerëve dhe 

ndërmarrjet private, 

Ministria e Bujqësisë, 

Pylltarisë dhe Zhvillimit 

Rural dhe ministria e 

Arsimit. Shkencës dhe 

Teknologjisë 

1 

A2- Krijimi i një marke për prodhimet 

bujqësore në bashkëpunim me shoqatën e 

fermerëve dhe specialistët e marketingut. 

Kriteret për cilësinë e markave duhet të 

përcaktohen me qëllim të ekzistimit të 

prodhimeve me cilësi të vërtetuar. 

I ulët Afatshkurtër Komuna, Asociacioni I 

fermerëve dhe 

ndërmarrjet private, 

Ministria e Bujqësisë, 

Pylltarisë dhe Zhvillimit 

Rural 

1 

A3- Krijimi i një qendre informative 

bujqësore të vendosur në shkollën e mesme 

përkatëse e cila ofron arsimim të 

vazhdueshëm. Hapësirat eksperimentuese 

(fermat) do të përfshihen në përmbajtjet 

shkollore. Me qëllim të funksionimit të 

suksesshëm, kjo hapësirë do të udhëhiqet 

nga bordi i bujqësisë në kuadër të komunës. 

I lartë Afatmesëm Komuna, Asociacioni I 

fermerëve dhe 

ndërmarrjet private, 

Ministria e Bujqësisë, 

Pylltarisë dhe Zhvillimit 

Rural 

1 

aA4-Përparimi i teknologjisë së përpunimit 

të mjaltit, me qëllim të përmirësimit të 

prodhimtarisë së organizuar të mjaltit dhe 

krijimit të një sistemi të klasifikimit të saj. 

I mesëm Afatshkurtër Komuna, Asociacioni I 

fermerëve dhe 

ndërmarrjet private, 

Ministria e Bujqësisë, 

Pylltarisë dhe Zhvillimit 

Rural 

1 

A5- Krijimi i një prodhimtarie të organizuar 

të mollës dhe produkteve të saj. Krijimi i një 

marke të mollës me qëllim të prezantimit të 

prejardhjes gjeografike. 

I ulët Afatshkurtër Komuna, Asociacioni I 

fermerëve dhe 

ndërmarrjet private, 

Ministria e Bujqësisë, 

Pylltarisë dhe Zhvillimit 

Rural 

1 
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Strategjia 4: NGRITJA E EFIKASITETIT TË FERMAVE  

A1- Fermat e vogla të qumështit duhet të 

rriten ndërsa kooperativa e prodhimit të 

qumështit duhet të zgjerohet edhe me 

ferma të reja me qëllim të ngritjes së 

efikasitetit të prodhimit.  

I lartë Afatgjatë Komuna, Asociacioni i 

fermerëve dhe 

ndërmarrjet private, 

Ministria e Bujqësisë, 

Pylltarisë dhe Zhvillimit 

Rural, Ministria e 

Tregtisë dhe Industrisë 

1 

A2-  Krijimi i parkut të makinave të shoqatës 

së fermerëve,  me qëllim të sigurimit të 

makinave dhe teknologjisë së nevojshme 

bujqësore, ashtu që fermerëve t’u 

mundësohet një sistem i huazimit dhe 

shmangies së shpenzimeve të panevojshme 

për makinat të cilat mund të shfrytëzohen 

bashkërisht. 

I lartë  Afatmesëm  Komuna, Asociacioni i 

fermerëve dhe 

ndërmarrjet private, 

Ministria e Bujqësisë, 

Pylltarisë dhe Zhvillimit 

Rural 

2 

 

Strategjia 5: MBROJTJA E TOKËS BUJQËSORE 

A1- Identifikimi dhe klasifikimi i zonave me 

tokë cilësore për prodhime të veçanta 

bujqësore si dhe me peizazhe të bukura, të 

rëndësishme për komunën dhe zona të 

veçanta rurale. 

I lartë Afatmesëm Komuna, Asociacioni I 

fermerëve dhe 

ndërmarrjet private, 

Ministria e Bujqësisë, 

Pylltarisë dhe Zhvillimit 

Rural 

  

A2– Hartimi i planeve zhvillimore dhe 

rregulluese për subqendra dhe qendrat 

lokale të rëndësishme për zhvillimin e 

bujqësisë  Me qëllim të zhvillimit dhe rritjes, 

prioritet duhet ti jepet djerrinave dhe 

tokave me cilësi të ulët bujqësore. 

I lartë Afatmesëm Komuna, Asociacioni I 

fermerëve dhe 

ndërmarrjet 

private,Ministria e 

Bujqësisë, Pylltarisë 

dhe Zhvillimit Rural, 

MMPH 
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A3- Rehabilitimi i tokës së degraduar 

bujqësore nga vërshimet, erozioni dhe 

rrëshqitjet si dhe zonat e deponieve të 

dikurshme legale apo ilegale. Konsolidimi në 

zonat me tokë të cilësisë së lartë bujqësore 

është i nevojshëm, ndërsa kadastri i tokës 

bujqësore do të jetë instrument për 

mbrojtjen e tokës bujqësore. 

I lartë Afatmesëm Komuna, Asociacioni I 

fermerëve dhe 

ndërmarrjet private, 

Ministria e Bujqësisë, 

Pylltarisë dhe Zhvillimit 

Rural 

  

A4- Rehabilitimi i sistemit të ujitjes me 

qëllim të sigurimit të kushteve për 

kultivimin e tokës 

I lartë Afatmesëm Komuna, Asociacioni I 

fermerëve dhe 

ndërmarrjet private, 

Ministria e Bujqësisë, 

Pylltarisë dhe Zhvillimit 

Rural, Ministria e 

Mjedisit dhe 

Planifikimit Hapësinor 

  

A5- Shfrytëzimi efikas i përmbajtjeve 

industriale që tashmë janë të pajisura me 

infrastrukturë për zhvillime të reja si dhe 

rehabilitimi i industrive ekzistuese me 

qëllim të parandalimit të humbjes së tokës 

bujqësore  

I lartë Afatmesëm Komuna, Asociacioni I 

fermerëve dhe 

ndërmarrjet private, 

Ministria e Bujqësisë, 

Pylltarisë dhe Zhvillimit 

Rural, Ministria e 

Tregtisë dhe Industrisë 
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4.1.2. Strategjitë dhe veprimet për turizëm 

  

STRATEGJIA / AKTIVITETI 

Implikimet 

financiare 

Horizonti 

kohor / 

intervalet e 

planifikimit 

Korniza institucionale 

subjekti 

Prioriteti 

(1,2,3) 

Strategjia 1: KRIJIMI I BORDIT VENDOR TË TURIZMIT ME QËLLIM TË KOORDINIMIT TË ZHVILLIMIT TË 

TURIZMIT 

A1- Krijimi i një sistemi të përgjithshëm 

informativ turistik (hartat, udhëzuesit, 

broshurat,  ueb faqja...) 

I mesëm Afatmesëm  Komuna, ndërmarrjet 

private, Ministria e 

Tregtisë dhe Industrisë 

2 

A2- Ngritja e kapaciteteve të njohurive mbi 

turizmin përmes kurseve të specializuara, 

vizitave studimore dhe programeve të 

specializuara, në kuadër të shkollimit të 

mesëm me mësimdhënës vendor apo 

ndërkombëtar. 

I mesëm Afatshkurtër Komuna, ndërmarrjet 

private, Ministria e 

Tregtisë dhe Industrisë 

1 

A3- Organizimi i vizitave pa pagesë për 

operatorët turistik ndërkombëtarë, në 

mënyrë që të bëhet një vlerësim në vend 

për mundësitë turistike dhe veprimet e 

nevojshme për zhvillimin e turizmit, duke u 

bazuar në interesat e investitorëve. 

I mesëm Afatshkurtër Komuna, ndërmarrjet 

private, Ministria e 

Tregtisë dhe 

Industrisë, Ministria e 

Mjedisit dhe 

Planifikimit Hapësinor 

2 

A4– Hartimi i studimeve të fisibilitetit për 

komunën, në mënyrë që detajisht të 

identifikohen potencialet për aktivitete 

turistike 

I mesëm Afatshkurtër Komuna, ndërmarrjet 

private, Ministria e 

Tregtisë dhe 

Industrisë,  Ministria e 

Mjedisit dhe 

Planifikimit Hapësinor 

1 

Strategjia 2: PROMOVIMI I NJË LIDHJEJE EFIKASE NE MES TE QYTETITT DHE BJESHKËS SI DHE KRIJIMI I 

QENDRËS SË VIZITORËVE NË KUADËR TË PARKUT KOMBËTAR, NË BASHKËPUNIM ME MINISTRINË E 

MJEDISIT DHE PLANIFIKIMIT HAPËSINOR   
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A1- Komuna e Istogut duhet të jetë e 

angazhuar intensivisht në procesin e 

planifikimit për Parkun Kombëtar “Bjeshkët 

e Nemuna” si zonë e veçantë. Ndërtimi i 

qendrës së vizitorëve do ta promovonte 

atraksionin turistik në park, sidomos në 

pjesët e parkut brenda Komunës së Istogut. 

Kjo qendër po ashtu do të duhej të 

zhvillonte programe të vizitave dhe 

aktiviteteve rekreative në pika të ndryshme 

atraktive (Bjeshkët e Nemuna, malet e 

Moknës ) 

I lartë Afatmesëm Komuna, ndërmarrjet 

private, Ministria e 

Tregtisë dhe 

Industrisë,  Ministria e 

Mjedisit dhe 

Planifikimit Hapësinor,  

2 

 

Strategjia 3: KRIJIMI I INFRASTRUKTURËS TURISTIKE 

A1- Ndërtimi i infrastrukturës bazike 

turistike - qasja, informimi etj. Kjo 

nënkupton krijimin e rrjetit të shtigjeve për 

bjeshkatari, ecje apo kalërim, në zonat në 

kuadër të Parkut Kombëtar si dhe në zonat 

me vlera të shquara natyrore apo të 

trashëgimisë kulturore. 

I lartë Afatgjatë Komuna, ndërmarrjet 

private, Ministria e 

Tregtisë dhe 

Industrisë,  Ministria e 

Mjedisit dhe 

Planifikimit Hapësinor, 

Ministria e Tregtisë 

dhe Industrisë 

2 

A2 - Ndërtimi  i një sistemi të përshtatshëm 

informativ—ueb faqe, harta, broshura dhe 

mjete tjera informuese, për ta përkrahur 

zhvillimin e llojeve të ndryshme të turizmit, 

varësisht nga resurset.  

I lartë Afatgjatë Komuna, ndërmarrjet 

private, Ministria e 

Tregtisë dhe 

Industrisë,  Ministria e 

Mjedisit dhe 

Planifikimit Hapësinor  

1 

A3- Bordi i turizmit do të krijojë qendrat 

informative turistike, në bazë të planit të 

përgjithshëm zhvillimor turistik. Në fillim, 

qendra informative turistike duhet të 

krijohet në qytetin e Istogut dhe në Banjë, 

ndërsa ajo pasuese do të mund të krijohej 

në kuadër të qendrës së vizitorëve në 

Parkun Kombëtar “Bjeshkët e Nemuna”. 

I mesëm Afatmesëm Komuna, ndërmarrjet 

private, Ministria e 

Tregtisë dhe Industrisë   

2 

Strategjia 4: PROMOVIMI I ISTOGUT SI QYTET I PESHKUT 

A1– Promovimi i prodhimeve të peshkut në 

Kosovë dhe regjion, duke pasur parasysh se  

kultivimi i peshkut ka rol të madh në 

I ulët Afatshkurtër  Komuna, ndërmarrjet 

private, Ministria e 

Tregtisë dhe Industrisë   

1 
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zhvillimin e turizmit 

Strategjia 5: MBROJTJA E NATYRËS DHE MJEDISIT  

A1- Promovimi i natyrës dhe mjedisit si 

resurs për turizëm ekologjik. Sigurimi i të 

gjitha të dhënave të nevojshme për 

lokacionet, vijat e transportit publik si dhe 

shtigjet për ecje apo çiklizëm. 

I ulët Afatshkurtër Komuna, ndërmarrjet 

private, Ministria e 

Tregtisë dhe 

Industrisë, Ministria e 

Mjedisit dhe 

Planifikimit Hapësinor  

1 

A2- Sigurimi i pajisjeve dhe i shërbimeve të 

nevojshme për mbajtjen e zonave të pastra 

dhe të sigurta. Shfrytëzimi i zonave të 

mbrojtura natyrore dhe peizazheve të 

vlefshme në mënyrë të qëndrueshme, në 

mënyrë që të zvogëlohen ndikimet nga 

turizmi dhe të mbrohen vlerat e këtyre 

zonave. 

I mesëm Afatshkurtër Komuna, ndërmarrjet 

private, Ministria e 

Tregtisë dhe 

Industrisë,  Ministria e 

Mjedisit dhe 

Planifikimit Hapësinor  

1 

 

 Strategjia 6: PËRPARIMI I SHËRBIMEVE TË TURIZMIT SHËNDETËSOR  

A1- Krijimi i një shoqate të entiteteve, të 

cilat merren me zhvillimin e turizmit 

shëndetësor me qëllim të promovimit dhe 

elaborimit të standardeve përmes dëshmive 

të efekteve shëruese nga resurset si dhe 

kujdesin ndaj mbishfrytëzimit të ujërave 

termal 

I ultë Afatshkurtër  Komuna, ndërmarrjet 

private, Ministria e 

Shëndetësisë, 

Ministria e Tregtisë 

dhe Industrisë,  

Ministria e Mjedisit 

dhe Planifikimit 

Hapësinor 

1 

A2- Ngritja e nivelit profesional të stafit të 

punësuar në turizmin shëndetësor, përmes 

arsimimit adekuat dhe trajnimit të 

vazhdueshëm për të gjitha llojet e 

shërbimeve. 

I lartë Afatgjatë Komuna, ndërmarrjet 

private, Ministria e 

Shëndetësisë, 

Ministria e Tregtisë 

dhe Industrisë 

1 

A3- Përmirësimi i kushteve të akomodimit 

përmes kategorizimit të hoteleve dhe 

akomodimit nëpër shtëpi private si dhe 

shërbimeve të ofruara të akomodimit dhe 

terapisë. 

I Lartë Afatgjatë Komuna, ndërmarrjet 

private, Ministria e 

Tregtisë dhe Industrisë 

2 
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A4- Privatizimi, rikonstruktimi dhe 

revitalizimi i kompleksit shëndetësor 

rekreativ “Onyx” 

I lartë Afatshkurtër Komuna, ndërmarrjet 

private, Ministria e 

Shëndetësisë, 

Ministria e Tregtisë 

dhe Industrisë 

1 

Strategjia 7: PROMOVIMI I SPELEOTURIZMIT  

A1- Krijimi i shoqatës së speleologëve të 

Istogut,  e cila së bashku me bordin e 

turizmit do të jenë përgjegjëse për 

hulumtimin e shpellave dhe përgatitjen e të 

gjitha informatave të nevojshme për 

zhvillimin e speleoturizmit. 

I ulët Afatshkurtër Komuna, Ministria e 

Mjedisit dhe 

Planifikimit Hapësinor, 

Ministria e Kulturës, 

Rinisë dhe Sportit 

  

A2- Organizimi i hulumtimeve speleologjike, 

përkatësisht hulumtimeve kimike, 

biologjike, gjeologjike, meteorologjike dhe 

hartografike. 

I lartë Afatgjatë Komuna, Ministria e 

Tregtisë dhe 

Industrisë, Ministria e 

Mjedisit dhe 

Planifikimit Hapësinor, 

Ministria e Kulturës, 

Rinisë dhe Sportit 

  

 

Strategjia 8:  PROMOVIMI I GJUETISË SI AKTIVITET PLOTËSUES I OFERTËS TURISTIKE  

A1– Krijimi i Shoqatës së gjuetarëve, e cila 

do të jetë përgjegjëse për organizimin dhe 

kontrollimin e gjuetisë. Shoqata, së bashku 

me bordin vendor të turizmit, do të jenë 

përgjegjës për turizmin e gjuetisë. 

I mesëm Afatshkurtër Komuna, ndërmarrjet 

private, Ministria e 

Mjedisit dhe 

Planifikimit Hapësinor  

1 

A2– Përgatitja e planit menaxhues për 

gjuetinë,përfshi të gjitha zonat e përcaktuar 

për gjueti. Ky plan duhet të përcaktojë të 

gjithë akterët përgjegjës për menaxhim dhe 

masat e nevojshme të sigurisë. 

I mesëm Afatshkurtër Komuna, ndërmarrjet, 

Ministria e Mjedisit 

dhe Planifikimit 

Hapësinor  

1 

A3- Komuna, në bashkëpunim të ngushtë 

me shoqatën e gjuetarëve, duhet të aplikojë 

të gjitha masat për mbrojtjen e 

biodiverzitetit të zonave të përcaktuara për 

gjueti. 

I mesëm Në vazhdimsi Komuna, ndërmarrjet, 

Ministria e Mjedisit 

dhe Planifikimit 

Hapësinor  

1 

Strategjia 9: ZHVILLIMI I BASHKËPUNIMIT NDËRKUFITAR 
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A1- Inicimi i bashkëpunimit ndërkufitar në 

mes të rajonit Pejë-Istog-Zubin Potok në 

anën e Republikës së Kosovës me Rozhajën, 

në anën e Republikës së Malit të zi dhe 

Tutinin në Republikën e Serbisë, për 

zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm 

I ulët Afatmesëm Komuna, Agjensioni 

Rajonal për Zhvillim, 

ndërmarrjet private, 

Ministria e Punëve të 

Jashtme, Ministria e 

Mjedisit dhe 

Planifikimit Hapësinor, 

Ministria e Bujqësisë , 

Pylltarisë dhe Zhvillimit 

Rural, Ministria e 

Tregtisë dhe Industrisë 

2 

A2- Aplikimi në programe ndërkombëtare 

për zhvillimin e projekteve të vogla në 

ekoturizëm, me qëllim të krijimit të 

ambientit të sigurt, mbrojtjes së mjedisit 

dhe krijimit të vendeve të punës. 

I mesëm Afatgjatë  Komuna, Agjensioni 

Rajonal për Zhvillim, 

ndërmarrjet private, 

Ministria e Punëve të 

Jashtme, Ministria e 

Mjedisit dhe 

Planifikimit Hapësinor, 

Ministria e Bujqësisë , 

Pylltarisë dhe Zhvillimit 

Rural, Ministria e 

Tregtisë dhe Industrisë 

2 
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4.1.3. Strategjitë dhe veprimet për ndërmarrje të vogla dhe të mesme 

  

STRATEGJIA / AKTIVITETI 

Implikimet 

financiare 

Horizonti 

kohor / 

intervalet e 

planifikimit 

Korniza institucionale 

subjekti 

Prioriteti 

(1,2,3) 

Strategjia 1: PËRKRAHJA E ZHVILLIMIT TË NVM-ve NË BUJQËSI DHE TURIZËM PËRMES AGJENSISË PËR 

ZHVILLIM RAJONAL 

A1- Krijimi i qendrës trajnuese profesionale 

për profesionistët e rinj për ngritjen e 

aftësive në bujqësi, turizëm ndërmarrësi. Po 

ashtu, në kuadër të qendrës së aftësimit, 

mund të ofrohen seminare dhe kurse për 

zhvillim ekonomik dhe njohuri mbi 

marketingun. 

I lartë Afatmesëm Komuna, ndërmarrjet 

private, Ministria e 

Tregtisë dhe Industrisë 

1 

A2- Krijimi i agjencisë lokale për ofrimin e 

hapësirave për zhvillim ekonomik, 

lokacionet e biznesit apo menaxhim. 

Përkrahja e ndërmarrësve të rinj përmes 

implementimit të “qendrës nismëtare: 

(inkubatorit të biznesit) ku ndërmarrjet 

mund të shfrytëzojnë infrastrukturën e 

përbashkët dhe të përfitojnë në mënyrë të 

ndërsjellë. Kjo qendër duhet të ofrojë: 

huazimin e hapësirave për zyre dhe 

seminare me me çmime të ulëta, qendrën e 

përbashkët të shitjes, këshillime mbi 

kontabilitetin, këshilla ligjore dhe për taksat 

I lartë Afatmesëm Komuna, ndërmarrjet 

private, Ministria e 

Tregtisë dhe Industrisë 

1 

Strategjia 2: SIGURIMI I LOKACIONIT DHE INFRASTRUKTURËS PËR PËRMBAJTJET PRODHUESE TË NVM  

A3-Krijimi i parkut të biznesit / industrial me 

infrastrukturë përkatëse dhe kyçjeve me 

rrjetin regjional rrugor. Vendimi për 

lokacionin duhet të bazohet në një varg 

kriteresh si: qasja në korridoret rrugore – jo 

përmes zonave të banuara, zvogëlimi i 

ndikimeve të dëmshme në vendbanime dhe 

peizazh,, mundësitë për zgjerim; toka, 

infrastruktura përkatëse 

I lartë  Afatmesëm  Komuna, ndërmarrjet 

private, Ministria e 

Tregtisë dhe Industrisë 

1 
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4.1.4. Strategjitë dhe veprimet për transport 

  

STRATEGJIA / AKTIVITETI 

Implikimet 

financiare 

Horizonti 

kohor / 

intervalet e 

planifikimit 

Korniza institucionale 

subjekti 

Prioriteti 

(1,2,3) 

Strategjia 1: ZHVILLIMI I NJË SISTEMI TRANSPORTUES TË SIGURT, TË BESUESHËM, TË ARRITSHËM DHE 

EFIKAS I CILI I RUAN RESURSET HISTORIKE, PEIZAZHORE, BUJQËSORE DHE NATYRORE SI DHE I PËRMBUSHË 

NEVOJAT E BANORËVE PËR TRANSPORT 

A2- Identifikimi i rrugëve prioritare të cilat 

duhet të ndërtohen me qëllim që të 

përmirësohet qasja dhe lidhjet në mes sub-

qendrave dhe qendrave lokale në Komunën 

e Istogut apo me komunat fqinje. 

I ulët Afatshkurtër Komuna, Ministria e 

Transportit dhe 

Telekomunikacionit,  

1 

A4- Hulumtimi i mundësive për ruajtjen e 

vlerave historike dhe peizazhore në komunë 

përmes kufizimit të zhvillimit përgjatë 

rrugëve kryesore dhe rajonale. 

I ulët Afatshkurtër Komuna, Ministria e 

Mjedisit dhe 

Planifikimit Hapësinor 

1 

Strategjia 2: BASHKËPUNIMI ME MTPT PËR PËRMIRËSIMIN E RRJETIT TË TRANSPORTIT   

A1- Ndërtimi i rrugëve malore me qëllim të 

zhvillimit të blegtorisë, pylltarisë dhe 

turizmit. 

I lartë Afatgjatë  Komuna, Ministria e 

Transportit dhe 

Telekomunikacionit,  

1 

A2- Ndërtimi i rrugës malore Istog – Zubin 

Potok nëpër malin e Moknës 

I lartë Afatgjatë Komuna, Ministria e 

Transportit dhe 

Telekomunikacionit,  

2 

 

Strategjia 3: PËRMIRËSIMI I QASJES SË TË GJITHA VENDBANIMEVE NË SHËRBIMET E TRANSPORTIT PUBLIK    

A1- Vlerësimi i qasjes së çdo fshati në mjetet 

e transportit publik si dhe lidhjeve në mes 

Istogut, subqendrave dhe vendbanimeve 

tjera. 

I ulët Afatshkurtër Komuna 1 

A2- Përmirësimi i rrugëve, të shtruara apo të 

pashtruara, në mënyrë që të mundësohen 

vijat e transportit publik për në secilin fshat. 

I lartë Afatmesëm Komuna, ndërmarrjet 

private, Ministria e 

Transportit dhe 

Telekomunikacionit 

1 
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A3- Inkurajimi i përpjekjeve për shërbime të 

transportit publik dhe privat 

I ulët Afatshkurtër Komuna, ndërmarrjet 

private, Ministria e 

Transportit dhe 

Telekomunikacionit 

1 

Strategjia 4: ZHVILLIMI DHE INKURAJIMI I PËRDORIMIT TË MËNYRAVE ALTERNATIVE TË TRANSPORTIT  

A1- Krijimi i shtigjeve për çiklistë dhe 

këmbësorë si dhe lidhjeve nëpër tërë 

komunën. 

I lartë Afatgjatë Komuna  2 

A2- Zhvillimi dhe promovimi i shfrytëzimit të 

parkut dhe shtigjeve në mënyrë që të 

përkrahet turizmi dhe rekreimi në natyrë. 

I mesëm Afatmesëm Komuna 2 
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4.1.5. Strategjitë dhe veprimet për banim dhe vendbanime 

  

STRATEGJIA / AKTIVITETI 

Implikimet 

financiare 

Horizonti 

kohor / 

intervalet e 

planifikimit 

Korniza institucionale 

subjekti 

Prioriteti 

(1,2,3) 

Strategjia 1: KUFIZIMI I ZGJERIMIT TË VENDBANIMEVE NË ZONAT PËRKATËSE  

A2- Shfrytëzimi i densifikimit brenda kufijve 

aktual të territorit të ndërtuar të 

vendbanimeve dhe shmangia e zgjerimeve 

të pakontrolluara në zhvillimet e reja. 

I mesëm Afatgjatë Komuna  1 

A3- Komuna është e lejuar të kontrollojë 

politikën e zgjerimit, me të gjitha mjetet që 

janë në kompetencë të komunës. 

I ulët Afatgjatë Komuna , Ministria e 

Mjedisit dhe 

Planifikimit Hapësinor, 

1 

Strategjia 2: SIGURIMI QË ISTOGU DHE VENDBANIMET TJERA JANË ATRAKTIVE PËR TË JETUAR DHE 

PUNUAR 

A2- Promovimi i jetës dhe punës në Istog 

dhe fshatra, duke ofruar përmbajtje publike 

për ta ngritur nivelin e jetesës. 

I lartë Afatgjatë Komuna, Sektori privat 1 

A3- Hulumtimi i mundësive për ripërdorimin 

dhe mirëmbajtjen e strukturave ekzistuese, 

si dhe mënjanimin e degradimit fizik të 

strukturave të vendbanimeve ekzistuese të 

ndërtuara pa plan. 

I lartë Afatmesëm Komuna 1 

 

  

STRATEGJIA / AKTIVITETI 

Implikimet 

financiare 

Horizonti 

kohor / 

intervalet e 

planifikimit 

Korniza institucionale 

subjekti 

Prioriteti 

(1,2,3) 

Strategjia 1: OFRIMI I PËRMBAJTJEVE ARSIMORE NË VENDBANIME, NË PËRPUTHSHMËRI ME FUNKSIONIN 

E TYRE SI DHE HIERARKINË   

A1- Ngritja e objekteve për çerdhe, në 

përputhshmëri me standardet 

ndërkombëtare. 

I lartë Afatmesëm  Komuna, Ministria e 

Arsimit, Shkencës dhe 

Teknologjisë 

2 

A2- Ngritja e objekteve për edukimin 

parashkollor 

I lartë Afatmesëm Komuna, Ministria e 

Arsimit, Shkencës dhe 

Teknologjisë 

1 
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Strategjia 2: OFRIMI I PËRMBAJTJEVE SHËNDETËSORE NË VENDBANIME, NË PËRPUTHSHMËRI ME 

FUNKSIONIN E TYRE SI DHE HIERARKINË   

A1- Ndërtimi i QKMF - qendrës kryesore të 

mjekësisë familjare në zonën urbane të 

Istogut. 

I lartë Afatmesëm Komuna, Ministria e 

Shëndetsisë 

1 

A2- Shndërrimi i ambulancës së Osojanit në 

QMF – qendër të mjekësisë familjare. 

I mesëm Afatmesëm Komuna, Ministria e 

Shëndetsisë 

1 

 

Strategjia 3: SIGURIMI I QENDRAVE TË KOMUNITETIT NË KUADËR TË QENDRAVE LOKALE  

A1- Themelimi i qendrave të komunitetit në 

të gjitha qendrat e bashkësive lokale. 

I lartë Afatmesëm Komuna 2 

Strategjia 4: OFRIMI I PËRMBAJTJEVE KULTURORE NË VENDBANIME, NË PËRPUTHSHMËRI ME 

FUNKSIONIN E TYRE SI DHE HIERARKINË    

A1- Ofrimi i përmbajtjeve për veprimtari 

kulturore në të gjitha qendrat.  Këto 

përmbajtje mund të vendosën në ndërtesat 

shkollore ose në qendrat lokale të 

komunitetit. 

I lartë Afatmesëm Komuna, Ministria e 

Kulturës, Rinisë dhe 

Sportit  

2 

Strategjia 5:  OFRIMI I PËRMBAJTJEVE SPORTIVE DHE REKREATIVE NË VENDBANIME, NË PËRPUTHSHMËRI 

ME FUNKSIONIN E TYRE SI DHE HIERARKINË    

A1- Ofrimi i përmbajtjeve për veprimtari 

sportive dhe rekreative në të gjitha 

vendbanimet. Hapësirat sportive shkollore 

mund të shërbejnë për shfrytëzim publik, 

nëse nuk ekzistojnë mundësi për ndërtim si 

të veçanta. 

I lartë Afatmesëm Komuna, Ministria e 

Kulturës, Rinisë dhe 

Sportit  

2 
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4.1.6. Strategjitë dhe veprimet për mjedis 

  

STRATEGJIA / AKTIVITETI 

Implikimet 

financiare 

Horizonti 

kohor / 

intervalet e 

planifikimit 

Korniza institucionale 

subjekti 

Prioriteti 

(1,2,3) 

Strategjia 1: MBROJTJA E SHUMËLLOJSHMËRISË PEIZAZHORE  

A1- Sigurimi i mbrojtjes së integruar të 

monumenteve natyrore dhe kulturore. 

I lartë Afatgjatë Komuna, Ministria e 

Mjedisit dhe 

Planifikimit Hapësinor 

Ministria e Kulturës, 

Rinisë dhe Sportit 

1 

A2- Ruajtja e kulturave tradicionale të 

bujqësisë (drithërat, pemëtaria dhe 

kullosat) në mënyrë që të ruhet struktura 

historike peizazhore. 

I ulët Afatgjatë  Komuna, Ministria e 

Mjedisit dhe 

Planifikimit Hapësinor, 

Ministria e Bujqësisë, 

Pylltarisë dhe Zhvillimit 

Rural 

1 

A3- Parandalimi i ndotjes aktuale të 

lumenjve, tokës dhe ujërave nëntokësor 

përmes ndërtimit të rrjetit të kanalizimit. 

Parandalimi i shpyllëzimit dhe erozionit në 

male, përmes prezantimit të formave të 

qëndrueshme të shfrytëzimit të pyjeve. 

I ulët Afatgjatë Komuna, Ministria e 

Mjedisit dhe 

Planifikimit Hapësinor 

1 

A4- Kufizimi i zhvillimit në zonat me tokë 

bujqësore cilësore si dhe në peizazhet 

piktoreske. 

I ulët Afatgjatë Komuna, Ministria e 

Mjedisit dhe 

Planifikimit Hapësinor 

1 

A5- Përgatitja e planeve rregulluese për 

mbrojtjen e peizazheve përgjatë lumenjve. 

I lartë Afatmesëm Komuna, Ministria e 

Mjedisit dhe 

Planifikimit Hapësinor 

1 

A6- Mbrojtja e shumëllojshmërisë së 

biotipeve të ndryshme në regjion. 

I ulët Afatgjatë Komuna, Ministria e 

Mjedisit dhe 

Planifikimit Hapësinor 

1 

 

  

STRATEGJIA / AKTIVITETI 

Implikimet 

financiare 

Horizonti 

kohor / 

intervalet e 

planifikimit 

Korniza institucionale 

subjekti 

Prioriteti 

(1,2,3) 
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Strategjia 2: ZVOGËLIMI I NDIKIMEVE TË DËMSHME TË VEPRIMEVE NGA NJERIU NË MJEDIS 

A1- Përkrahja për MMPH përmes 

identifikimit, dekontaminimit dhe 

rinatyrimit të deponieve ilegale. 

I lartë Afatshkurtër Komuna, Ministria e 

Mjedisit dhe 

Planifikimit Hapësinor 

1 

A2- Përkrahja për përmirësimin e sistemeve 

të largimit të mbeturinave në vendbanimet 

e vogla. 

I lartë Afatmesëm Komuna, Ministria e 

Mjedisit dhe 

Planifikimit Hapësinor 

1 

Strategjia 3: PËRMIRËSIMI I CILËSISË SË HAPËSIRAVE TË GJELBRA 

A1- Rritja e numrit të parqeve dhe 

hapësirave të gjelbëra në vendbanimet me 

popullatë të dendur. 

I lartë Afatmesëm Komuna, Ministria e 

Mjedisit dhe 

Planifikimit Hapësinor 

 1 

A2- Krijimi i një rrjeti integral të gjelbër në 

qytet dhe komunë. 

I lartë Afatmesëm  Komuna, MMPH  2 

A3- Krijimi i hapësirës së gjelbër përgjatë 

lumenjve dhe mbrojtja nga veprimtaritë 

ndërtimore. 

I lartë Afatgjatë  Komuna, Ministria e 

Mjedisit dhe 

Planifikimit Hapësinor 

 2 

Strategjia 4: TRAJTIMI I MBETURINAVE 

A1- Bashkëveprimi i Komunës me 

Agjensionin për Mbrojtjen e Mjedisit dhe 

Kompaninë publike të menaxhimit të 

mbeturinave, në trajtimin e mbeturinave. 

I ulët Afatgjatë  Komuna, MMPH  2 

A2- Promovimi i ndarjes së mbeturinave në 

bazë të llojit, për riciklimin e tyre.  

I ulët Afatgjatë  Komuna, MMPH  2 

A3- Promovimi i riciklimit si veprimtari  

profitabile ekonomike. 

I ulët Afatgjatë Komuna, MMPH  1 

A4- Mbyllja e deponieve ilegale, pastrimi 

dhe konsolidimi i tokës, si veprim për 

përmirësimin e kushteve mjedisore. 

I lartë Afatshkurtër Komuna, MMPH  1 
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4.2. Prioritetet strategjike 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOBITË PUBLIKE DHE SOCIALE AFATI KOHOR
KAPACITETET 

FINANCIARE

PS 1 Mbrojtja e tokës bujqësore

Rehabilitimi i tokës së degraduar 

bujqësore nga vërshimet, erozioni 

dhe rrëshqitjet si dhe zonat e 

deponieve të dikurshme legale apo 

ilegale. Konsolidimi në zonat me tokë 

të cilësisë së lartë bujqësore është i 

nevojshëm, ndërsa kadastri i tokës 

bujqësore do të jetë instrument për 

mbrojtjen e tokës bujqësore.

Afatmesëm I lartë

PS 2
Riaktivitzimi I sistemit të 

ujitjes

Rehabilitimi i sistemit të ujitjes dhe 

sigurimi I kushteve për kultivimin e 

tokës

Afatmesëm I lartë

PS 3
Kufizimi I zgjerimit të 

vendbanimeve

Densifikimi brenda kufijve aktual të 

territorit të ndërtuar të 

vendbanimeve dhe shmangia e 

zgjerimeve të pakontrolluara në 

zhvillimet e reja.

Afatgjatë I mesëm

PS 4

Mbrojtja e 

shumëllojshmërisë së 

peizazheve natyrore

Parandalimi i ndotjes aktuale të 

lumenjve, tokës dhe ujërave 

nëntokësor përmes ndërtimit të 

rrjetit të kanalizimit. Parandalimi 

i shpyllëzimit dhe erozionit në 

male, përmes prezantimit të 

formave të qëndrueshme të 

shfrytëzimit të pyjeve.

Afatgjatë I lartë

PS 5
Ndërtimi I një sistemi të ri 

dhe të ndarë të kanalzimit 

fekal dhe atmosferik

Mbrojtja e resurseve ujore të 

Istogut shumë të vlefshme për 

zhvillimin e agrikulturës dhe 

prodhimit të peshkut

Afatgjatë I lartë

          PRIORITETET STRATEGJIKE
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4.3. Planet e veprimit 

4.3.1. Planet e veprimit lidhur me zhvillimin socio-ekonomik 
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4.3.2. Planet e veprimit lidhur me transportin 
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4.3.3. Planet e veprimit lidhur me infrastrukturën teknike 
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4.3.4. Planet e veprimit lidhur me mjedisin 
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5. DISPOZITAT PËR ZBATIM 

5.1. Kushtet për përcaktimin e çështjeve të rëndësishme për zhvillimin dhe shfrytëzimit 

e tokës 

Vizioni për komunën e Istogut përcakton tri shtylla kryesore, në të cilat duhet të jetë i bazuar zhvillimi 

i ardhshëm. Zhvillimi i çdonjërës nga këto shtylla ka dimensionin e vet hapësinor, dhe ndikim në zonat 

e përcaktuara për zhvillim. 

Parimet për zhvillim dhe mbrojtje, të cekura në kapitullin 2, formulojnë bazën për përcaktimin e 

kushteve për çështjet e shfrytëzimit të tokës dhe zhvillimit. Zhvillimi i ardhshëm duhet të jetë i 

planifikuar dhe i bazuar në vendime adekuate. Me Planin Zhvillimor Komunal për Istogun, toka për 

zhvillim dhe rregullim është e destinuar për këto lloje të shfrytëzimit: 

1) Vendbanimet 

2) Tokë e punueshme 

 2a) Bujqësia 

 2b) Kullosat 

3) Vegjetacioni i lartë 

4) Zonat me interes të veçantë 

 4a) Parku kombëtar 

 4b) Parku i natyrës 

               4c) Hidrocentrali Istog 

 4d) Burgu i Dubravës 

 4e) Trafostacioni Peja 3 

 4f) Manastiri i Gorioçit 

               4g) Kisha e Shën Nikollës në Gjurakoc 

               4h) Manastiri i Vrgjëreshës së Shenjtë të Hvosnos 

5) Lumenjtë 

6) Sipërfaqet për transport 

7) Qendrat 

 7a) Qendra kryesore 

 7b) Subqendrat 

 7c) Qendrat lokale 

Kategoritë e shfrytëzimit të tokës së komunës janë: 

1) VENDBANIMET 

Sipërfaqja e vendbanimeve nënkupton sipërfaqen e ndërtuar të qendrës urbane- Istogut, 

subqendrave, qendrave lokale dhe fshatrat. Në kuadër të saj përfshihen banimi, infrastruktura sociale 

dhe fizike. 

2) TOKË E PUNUESHME 

Tokë e shfrytëzuar . 

2a) BUJQËSIA- Zonë e shfrytëzuar për kultivimin e kulturave bujqësore: arë, kopsht, pemishte, 

livadh, kullotë, si dhe tokat tjera që nuk do të thotë se janë për qëllime bujqësore, por që shfrytëzimi 

optimal i të cilave përfshin prodhimin bujqësor dhe zhvillimin e blegtorisë, duke marrë parasysh vetitë 

e tyre natyrore dhe kushtet ekonomike 

2b) KULLOSA- Tokë e mbuluar, kryesisht me vegjetacion natyror bimor, e cila shërben për 

kullotjen, lëshuarjen dhe pushimin e bagëtisë. 

3) VEGJETACION I LARTË 
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Këtu përfshihen të gjitha sipërfaqet me mbi 0.2 ha, të populluara në mënyrë të dendur me bimësi 

drunore. 

4) ZONAT ME INTERES TË VEÇANTË- Janë zonat të cilat për vlerat ose shërbimet, janë me interes 

të posaçëm në nivel kombëtar. 

 4a) PARKU KOMBËTAR- Vlerat e mbrojtura të natyrës me interes kombëtar – vlera të natyrës, 

të shpallura nga organet e përcaktuara me ligjin për mbrojtjen e natyrës dhe të regjistruara në 

regjistrin për vlerat e mbrojtura të natyrës. 

 4b) PARKU I NATYRËS- Nënkupton vlerat natyrore të çmuara, resurse me potencial për 

zhvillimin e turizmit malor, si dhe është shumë i rëndësishëm për zhvillimin e ekskursioneve 

hulumtuese, si për nevojat shkencore ashtu edhe ato arsimore. 

 4c) HIDROCENTRALI ISTOG- Zonë e hidrocentralit e cila aktualisht nuk është në funksion. 

Potencial për prodhimin e energjisë elektrike 

               4d) BURGU I DUBRAVËS- Qendra korrektuese në nivel të Kosovës. 

              4e) TRAFOSTACIONI PEJA 3  

              4f) MANASTIRI I GORIOÇIT- Kompleks i objekteve me rëndësi të trashëgimisë kulturore. 

 4g) KISHA E SHËN NIKOLLËS - Objekt  me rëndësi të trashëgimisë kulturore. 

 4h) MANASTIRI I VIRGJËRESHËS SË SHENJTË TË HVOSNOS- Lokacion arkeologjik me rëndësi të 

trashëgimisë kulturore. 

 5) LUMENJTË- SIPËRFAQET UJORE / UJËRAT 

Të gjitha ujërat sipërfaqësor të përhershëm ose periodik, si lumenjtë, pellgjet, liqenet dhe sipërfaqe 

të ngjashme. 

 6) SIPËRFAQET PËR TRANSPORT 

Sipërfaqet për transport përbëhen nga korridoret për transport: 

 Rrugët rajonale- nënkupton rrugën publike e cila lidhë dy ose më shumë qytete të mëdha. 

 Rrugët kryesore lokale- janë rrugët publike që lidhin qendrat e bashkësive lokale brenda komunës së 

Istogut. 

 Rrugët lokale- nënkupton rrugët publike që lidhin vendbanimet me rrugën kryesore lokale brenda 

komunës së Istogut. 

 Rrugët tjera- përfshijnë të gjitha rrugët tjera publike (përpos rrugëve kryesore lokale dhe rrugëve 

lokale) që lidhin fshatrat brenda komunës së Istogut. 

 Rruga malore- shfrytëzohet për mirëmbajtjen dhe kontrollimin e maleve, pyjeve si dhe për zhvillimin 

e turizmit  

 Rruga turistike- nënkupton rrugën publike që lidhë pikat e rëndësishme atraktive natyrore dhe 

kulturorenë zonën malore dhe pjesën e rrafshët të komunës së Istogut.   

7) QENDRAT 

 7a) QENDRA KRYESORE - ku gjenden të gjitha shërbimet në nivel komunal. 

 7b) SUBQENDRA-Qendrat lokale ku ofrohen veprimtaritë shërbyese të decentralizuara, në 

mënyrë që të zvogëlojnë qarkullimin e panevojshëm në drejtim të qendrës kryesore - Istogut për 

shërbimet të cilat do të mund të ofroheshin në kuadër të subqendrave.  

 7c) QENDRAT LOKALE- Qendrat e bashkësive lokale ku ofrohen shërbimet në nivel të 

bashkësisë lokale 

5.1.1. Kushtet për rregullimin e hapësirës 

 Ndërtimi do të lejohet vetëm në zonat e destinuara për ndërtim, të përcaktuara me PZHK. 

 Zhvillimi në qendrën kryesore - Istog dhe në katër sub-qendrat duhet të rregullohet me Hartën 

Zonale dhe Planet e hollësishme urbane. 

 Infrastruktura publike do të ofrohet vetëm në zonat e destinuara për ndërtim.  
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 Ndërtimi në tokën bujqësore do të jetë i lejuar vetëm në tokën e kualitetit të ulët (e klasifikuar si 

klasa V-VIII), djerrina, dhe vetëm në raste të veçanta – për zhvillimet që përkrahin veprimtaritë 

bujqësore. 

 Zhvillimet në hapësirën e lirë (peizazhin natyror), duhet bazuar në rregullat mjedisore për 

mbrojtjen e natyrës dhe peizazhit. Në mungesë të planit rregullues urban, komuna duhet të 

nxjerrë udhëzimet përkatëse të karakterit obligues. Nëse zhvillimi është propozuar në kuadër 

të Parkut Kombëtar, atëherë duhet bazuar në Planin Hpaësinor për Bjeshkët e Nemuna. 

 Në zonat ku zhvillimi është i lejuar, kushtet si dhe lokacioni duhet të përcaktohen me sa vijon: 

a) Formën dhe madhësinë e zonës së zhvillimit; 

b) Mënyrën e shfrytëzimit apo përdorimin e autorizuar për ngastrën tokësore; 

c) Rregullat e ndërtimit dhe distancën në mes të ndërtesave në ngastër; 

d) Rregullat për kyçjen e ndërtesës në rrjetin e infrastrukturës; 

e) Masat për mbrojtjen mjedisore dhe mbrojtjen e tërësive të trashëgimisë natyrore dhe 

kulturore. 

f) Përgatitja e lokacionit, siç është largimi i ndërtesave dhe rehabilitimi i dheut (tokës), 

hulumtimet gjeo-mekanike etj.  

  

NDËRTESAT ME RËNDËSI PËR KOSOVËN NË KOMUNËN E ISTOGUT 

 Komuna do të ofrojë tokë për shkollat profesionale me infrastrukturën e nevojshme. Lokacioni 

duhet të plotësojë të gjitha kushtet sa i përket madhësisë së ngastrës, zonës mbrojtëse, 

orientimit, qasjes në sistemin e transportit publik. 

 Komuna do të kufizojë ndërtimin përreth kompleksit të burgut të Dubravës. 

 Komuna do të kufizojë ndërtimin përreth kompleksit të hidrocentralit Istogu.  

 

ZONAT NDËRTIMORE PËR VENDBANIME 

 Zhvillimi i ndërtimeve duhet të zë vend në vendbanimet ekzistuese, ku vetëm zhvillimi dhe ndërtimi 

plotësues duhet lejuar. Dendësimi i ndërtimit dhe metodat e ndërtimit për shfrytëzim më racional të 

tokës, duhet të jenë parim kryesor për zhvillimin e ardhshëm. 

Definicioni përkatës i veçorive dhe karakterit të ndërtesave në zonat kufizuese me peizazh me vlerë, 

duhet përcaktuar me hartën zonale. Harta Zonale si instrument i planifikimit, duhet të shfrytëzohet 

po ashtu edhe për të arritur harmoninë e ansambleve ndërtimore me rrethinën. 

Infrastruktura dhe shërbimet duhet të ofrohen në zonat e reja për ndërtim (rryma, sistemi i 

kanalizimit, ai i ujit). Zhvillimi i infrastrukturës duhet ofruar gradualisht, bazuar në kërkesat dhe në 

përputhje me mundësitë financiare të komunës. Alternativat tjera si partneriteti publik-privat ose 

skemat private të financimit, duhet dakorduar me komunën. Pronari i ndërtesës duhet të paguajë 

taksat për infrastrukturë, ndërsa mënyra e shpërndarjes duhet të elaborohet. 

 

STRUKTURAT E NDËRTUARA JASHTË VENDBANIMEVE 

 Për zonat e përcaktuara në Planin Zhvillimor Komunal si të lira nga cilido lloj i zhvillimit dhe të 

mbrojtura nga ndërtimi duhet garantuar: 

a) Mbrojtjen e zonave për zhvillimin e vazhdueshëm të bujqësisë dhe pylltarisë 

b) Zonat me vlera të veçanta ekologjike 
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c) Mbrojtjen e peizazhit natyror dhe lokacioneve të trashëgimisë, dhe po ashtu zonat e lidhura 

natyrore për rekreacion. (duke mos kundërshtuar zhvillimin e vendbanimit 

 Jashtë zonës ndërtimore do të lejohen vetëm këto ndërtesa: (Ligji për Planifikim Hapësinor) 

a) Ndërtesat publike për mbrojtje ose mbrojtje civile; 

b) Ndërtesa për mbrojtje nga zjarri dhe materialet e dëmshme – eksploziv etj; 

c) Ndërtesat për menaxhimin e resurseve ujore; 

d) Infrastruktura; 

e) Ndërtesa për hulumtimin dhe shfrytëzimin e materialit mineral të eksploatuar; 

f) Rekreacion dhe turizëm rural 

 Komuna nuk do të jetë përgjegjëse për ofrimin e infrastrukturës jashtë vendbanimeve. Bazuar në 

shfrytëzimin e përcaktuar të tokës, ofrimi i infrastrukturës për zhvillimin e ri do të jetë 

përgjegjësi e pronarëve ose ndërmarrësve. 

5.1.2. Kushtet për vendosjen e veprimtarive ekonomike 

 Komuna do të alokojë tokë të mjaftueshme që të përkrahë zhvillimin e biznesit i cili është i bazuar 

në shfrytëzimin e fuqisë punëtore vendore. 

 Komuna do të përkrahë themelimin e Agjensionit Rajonal për Zhvillim, për ofrimin e hapësirës 

për zhvillim ekonomik, lokacion të biznesit dhe menaxhim. 

 Në zonat e përcaktuara për biznes dhe industri, do të lejohet vetëm ndërtimi i përmbajtjeve të 

pastra për prodhimtari bujqësore dhe industriale, depot, shërbimet dhe përmbajtjet tregtare të 

cilat nuk kanë ndikim negativ në mjedis. 

 Lokacioni për përmbajtje të pastra të prodhimtarisë dhe shfrytëzim përkatës komercial, mund të 

zhvillohen në kuadër të vendbanimeve, vetëm nëse ato nuk shkaktojnë ndikim negativ në 

mjedisin që i rrethon (emisioni i gazrave, ndotja e ajrit dhe ujit, zhurma). 

 Bizneset industriale dhe komerciale me ndotje të shprehur nuk do të lejohen fare. 

 Zgjerimi i zonave ekzistuese të industrisë dhe biznesit, do të lejohet vetëm nëse qëndrueshmëria 

e zonës është paraprakisht e dëshmuar, në rast të urgjencës dhe mungesës së hapësirës së 

përshtatshme për t’u zgjeruar. 

 Komuna do të koordinojë hartimin e master planit për Parkun e biznesit në afërsi të Tuçepit me 

zonim sensitiv, infrastrukturë përkatëse dhe lidhje me rrjetin rajonal të rrugëve, bazuar në 

kriteret në vijim: 

a) Qasje të mirë në korridoret rrugore – jo përmes vendbanimeve, 

b) Disponueshmëria e tokës me çmim të ulët, 

c) Minimizimi i ndikimeve të dëmshme në vendbanim dhe peizazh 

d) Potenciali për zhvillim; toka, infrastruktura përkatëse (kanalizimi, uji, rryma, komunikimet, 

ngrohja) 

e) Maksimumi i indeksit të shfrytëzimit të ngastrës, nuk duhet të tejkalojë 45% të ngastrës 

dhe së paku 20% e sipërfaqes duhet të jetë gjelbërim. 

 Parqet e reja të biznesit duhet të dëshmojnë furnizim energjetik të vet-qëndrueshëm, me 

prodhim të energjisë nga burimet e ripërtërishme nëse ato gjenden në afërsi të potencialit të 

lartë për energji të ripërtërishme. 

 Në fshatra do të jetë i lejuar vetëm ndërtimi i akomodimeve të vogla, me maksimum 20 shtretër 

për turistë, dhe atë nëse në tërësi respektohen kushtet mjedisore. 

 Komuna do të lejojë ndërtimin e infrastrukturës, që përkrahë atraksionet turistike dhe aktivitetet 

e rekreacionit, të cilat nuk kanë asnjë ndikim negative në mjedis – shtigjet për bjeshkatarë dhe 

çiklistë, pikat e vizitës, bujtinat për periudha të shkurtra, etj. 

5.1.3. Kushtet për vendosjen e veprimtarive publike 
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 Nga ana e komunës do të udhëhiqet një politikë e mençur, për të mbrojtur zonën e 

infrastrukturës me interes për komunën. 

 Plani Zhvillimor Komunal duhet të alokojë tokë rezervë për kërkesa të veçanta (banimi për të 

moshuarit, institucionet për persona me kërkesa specifike, jetimore etj.), si dhe për zgjerimin e 

zonave të aktivitetit publik në përputhje me funksionin e vendbanimit – qendra kryesore, nën 

qendra, qendër lokale dhe fshat. 

 Komuna duhet të alokojë hapësirë për shkolla të reja dhe institucione parashkollore. Ato duhen 

rregulluar me breza mbrojtës dhe të jenë të arritshme me transport publik. Ngastrat e alokuara 

për këtë ndërtim, duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme: 

a) Institucionet parashkollore 20 - 40 m2/fëmijë 

b) Shkollat fillore 20 - 50 m2/fëmijë 

 Komuna mund të alokojë një ngastër të përbashkët për ndërtimin e përmbajtjeve siç janë: 

edukimi, kultura, shëndetësia dhe shërbimet sociale, qendra të komunitetit. Kjo posaçërisht 

është e rëndësishme për sub-qendrat dhe qendrat lokale. 

 Zonat e destinuara për sport dhe rekreacion duhet te jenë të furnizuara me shtigje, infrastrukturë 

dhe gjelbërim. Ne kuadër te këtyre zonave do te lejohet vetëm ndërtimi i objekteve te hapura 

dhe te mbyllura sportive, hapësira për parkim, restorante te vogla dhe dyqane për blerjen dhe 

marrjen me qira të pajisjeve sportive. Maksimumi i indeksit të shputës nuk guxon të kalojë 10% 

të sipërfaqes së ngastrës. 

5.1.4. Kushtet për vendosjen e korridoreve apo traseve dhe sistemeve tjera të 

infrastrukturës 

 Korridoret rrugore duhet të garantohen në shkallë të përshtatshme, në harmoni me funksionin 

e qendrave dhe kërkesave kombëtare e rajonale. 

 Gjatë procesit të përcaktimit të zonave të ndërtimit, duhet të dëshmohet se është shmangur 

kostoja e lartë e zhvillimit dhe mirëmbajtjes. Ndërtimi duhet ti respektojë rregulloret për një 

ndërtim të qëndrueshëm – orientimi, kushtet klimatike etj. 

 Duhet te hartohet koncepti detaj i mobilitetit (përfshirë edhe transportin publik, këmbësorët dhe 

çiklistët) për komunën e Istogut. Ky koncept duhet te përcillet me plan detaj për zhvillimin e 

turizmit. 

 Problemet teknike lidhur me sigurinë e rrugëve (gjerësia e rrugëve, kalimet e rrezikshme, 

pjerrësia….), duhet të shmangen dhe të lehtësohen me masa të përshtatshme. 

 Qasje direkte për zhvillim në rrugët kryesore (p.sh. Kategoria 1) me kufizim të shpejtësisë me më 

shumë se 60 Km/h nuk do të lejohet. 

 Ne komunën e Istogut, rrugët kryesore lokale, rrugët lokale dhe rrugët e tjera duhet të 

dimensionohen në mënyrë që të mund të lejojnë rrjedhë të sigurt të trafikut për të gjitha 

automjetet në çfarëdo kushte atmosferike. Shtigjet e trafikut duhet të respektojnë rregulloret 

ekzistuese. Shtigjet duhet të jenë të gjëra së paku 3.0m’. Aty ku ka probleme dhe mund të 

paraqiten barrierat fizike vështirë të kalueshme, shtigjet mund të ngushtohen. 

 Nëse pozita financiare e komunës nuk mund te sigurojë zbatimin e rrugëve me hapësira te 

veçanta për këmbësorë - në zonat e banimit, rekomandohet që rruga të përfshijë shtigjet për 

këmbësorë. 

 Rruga për qasje në ngastrat për ndërtim duhet te jetë minimum 3.0 m’ e gjerë dhe maksimum 

60.0 m’ e gjatë. 

 Të gjitha udhëkryqet në nivelin e terrenit, duhet te sigurojnë pamje prej te gjitha drejtimeve. 

 Shtigjet për çiklizëm të një drejtimi, nëse janë te ndara, duhet të jenë 0,8m’ të gjëra. 

 Nëse hapësirat për çiklizëm janë të ndara, atëherë shtegu i gjelbër duhet të jetë 0,9m’. 
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 Në zonat për parkim që shërbejnë për transportin publik, shtegu i ndaljeve të autobusëve duhet 

të jetë 2.0 m’ i gjerë. 

 Standardet për parkim janë si në vijim: 

a) Shtëpi banimi për një familje(1VP/shtëpi) në ngastër; 

b) Banimi shume familjar (1VP/1 banesë, në ngastër mbi tokë apo në garazh) 

c) Zyre: 1 VP në 75 m2 btto zone; (12 VP/1000 m2 btto) 

d) Dyqane: 1 VP në 50 m2 btto zone; (20 VP/1000 m2 btto) 

e) Qendër tregtare: 1 VP në 40 m2 btto zone; (25 VP/1000 m2 btto) 

f) Industri dhe depo: 1 VP / 5 të punësuar; 

g) Shërbime 1 VP / 3 të punësuar; 

h) Restorante 1 VP /1 tavolinë; 

i) Ndërtesa sportive: 1 VP / 20 ulëse: 

j) Shkolla dhe jetimore: 1 VP/ klasa dhe grupe te fëmijëve; 

k) Shërbimet e shëndetësisë: 1 VP /40 m2 btto . (25 VP/1000 m2 btto) 

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

1. Pompa të benzinës me dyqane, restorant dhe përmbajtje shërbyese 

2. Larje dhe shërbime të automjeteve 

 Këto ndërtesa duhet pasur hapësirën e dedikuar për parkim brenda ngastrës. 

 Prioritetet për zhvillimin e infrastrukturës teknike do t’i jepen Istogut dhe sub-qendrave, si dhe 

zonave rurale të pazhvilluara. 

 Korridoret duhet të garantohen në një shkallë të caktuar sipas funksioneve të qendrave dhe 

nevojave nacionale dhe rajonale. 

 

5.1.5. Masat për mbrojtjen e peizazheve, vlerave natyrore dhe tërësive kulturo-

historike 

 Komuna, së bashku me Institucionet e nivelit Qendror, Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit 

Hapësinor dhe Ministrinë e Kulturës, Rinise dhe Sporteve, duhet ta përgatitë planin menaxhues 

për mbrojtjen e integruar të natyrës dhe monumenteve kulturore. Plani duhet të mbrojë 

çfarëdo zhvillimi që do të afektojë vlerat e monumenteve, përveç atyre që shërbejnë për 

mbrojtjen e tyre. 

 Komuna nuk do të lejojë asnjë zhvillim në tokën kualitative bujqësore, përveç atyre zhvillimeve 

që shërbejnë për mirëmbajtje të veprimtarisë bujqësore (lavërtaria, pemëtaria, bletaria, 

mbjellja e barit etj.). Komuna, së bashku me Autoritetin Kosovar të pyjeve dhe Autoritetin 

Kombëtar të Parkut Kombëtar, do të organizojë pastrimin sanitar të drunjve në zonat pyjore, 

me theks të Parkun Kombëtar Bjeshkët e Nemuna. 

 Komuna, në bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, do të 

hartojë plane të hollësishme për bregun e lumit si hapësirë publike, që të mbrojë vlerën e 

peizazhit. 

 Të gjitha vlerat natyrore të evidentuara duhet të trajtohen si monumente të mbrojtura të natyrës 

dhe të mbrohen nga zhvillimet të cilat mund të kenë ndikime negative. 

 Komuna, në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit dhe  Planifikimit Hapësinor, duhet ta rishikojë 

kufirin e propozuar të Bjeshkëve të Nemuna, në mënyrë që pjesa e mbetur e bjeshkëve-  nga 

kufiri i Bjeshkëve të Nemuna e deri të mali i Moknës, të trajtohet si zonë e mbrojtur. 

 Komuna, së bashku me MMPH-në duhet ta bëjnë vlerësimin e  Malit të Moknës (e cila më herët 

ka qenë e evidentuar nga ish Enti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës si vlerë e rëndësishme e 

natyrës dhe e propozuar si park natyre) dhe ti japin status të mbrojtur. 
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 Komuna, së bashku me MMPH-në, duhet të rishikoj kufirin e Bjeshkëve të Istogut, i propozuar 

nga Unioni Botëror i Konservimit (IUCN) për Brezin e Gjelbër të Evropës (Europian Green Belt) 

 Komuna, së bashku me MMPH-në, duhet të ndërmerr masat e nevojshme për t’a vënë nën 

mbrojtje burimin e ujërave termale në Banjë me qëllim të pengimit të shfrytëzimit të mineraleve 

të oniksit, oniks-travertinës dhe travertinës. 

 Komuna, së bashku me MMPH-në, duhet të bëjë evidentimin e peizazheve të cilat duhet të 

mbrohen. 

 Komuna, në bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, do të 

ndërmarrë masa për konsolidim të tokës në zonat e deponieve ilegale. 

 Komuna, së bashku me Kompaninë Publike Rajonale për menaxhim te mbeturinave, bazuar ne 

ligjin dhe kompetencat e deleguara, duhet të përmirësojë shërbimet për menaxhim te 

mbeturinave në Komunën e Istogut dhe vendbanimet tjera. 

 

5.2. Masat për pengimin e ndikimeve të dëmshme në mjedis 

 Strategjitë për menaxhimin e mbeturinave duhet të kontrollohen gjithmonë nga komuna, në 

mënyrë që të shmangen ndikimet në mjedis. 

 Projektet zhvillimore në shkallë prej 5 hektarëve, duhet të dëshmojnë që nuk shkaktojnë ndikime 

në mjedis. 

 Gjatë dhënies së lejeve për objekte zhvillimore ekonomike, në pajtim me rregullat mjedisore, 

duhet të sigurohen masat parandaluese për ndikimet negative në mjedis siç janë ndotja e ajrit 

dhe zhurma, vibracionet, rrezatimi, ndotja e ujit dhe ndikimet nga mbeturinat e ngurta. 

Vlerësimi i ndikimeve në mjedis është i nevojshëm për përmbajtjet prodhuese. 

MBROJTJA E UJIT 

Burimet e ujit duhet të mbrohen. Gjatë dhënies së lejeve për planifikim, me qëllim të mbrojtjes së ujit 

nëntokësor, është e nevojshme që të rregullohen masat për mbrojtje në vijim: 

 Ndërtimi i sistemit të ujërave të zeza me elemente të papërshkueshme nga uji 

 Ujërat atmosferik duhet të kanalizohen në sistem të veçantë të drenazhimit 

 Kujdes të veçantë duhet ti kushtohet drenazhit të ujërave atmosferike në varreza 

 Në mënyrë që të mbrohet rrjedha e lumenjve, është e nevojshme të kontrollohen të gjitha 

shkarkimet dhe të bëhet një inventar i ndotësve. 

 MBROJTJA NGA ZHURMA 

 Në mënyrë që vendbanimet të mbrohen nga ndotja e zhurmës është e nevojshme të ndërtohen 

pengesa dhe të zhvillohen breza të gjelbër në mes të korridoreve për motoçikleta dhe vendbanimeve. 

MBROJTJA E AJRIT 

Në mënyrë që të mbrohet ajri, është e nevojshme që të kontrollohet lokacioni për prodhimin e 

pajisjeve dhe llojin e teknologjisë, llojin e energjisë dhe të stimulohet energjia e pastër dhe energjia 

ripërtëritëse. 

MBROJTJA E SHTAZËVE 

Meqenëse Istogu është i pasur me pyje dhe peizazhe kodrinore, është e nevojshme të kontrollohet 

gjuetia, në mënyrë që të mbrohet zhdukja e specieve shtazore. 

5.3. Masat për parandalimin e ndikimeve negative sociale 
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 Komuna duhet të ofrojë infrastrukturë të nevojshme sociale (edukim, shërbim mjekësor, kulturë, 

sport) që të shmanget ndikimi negativ social i zhvillimit. Një seri e masave për infrastrukturë 

duhet të jenë sipas funksionit të vendbanimit (qendra kryesore, sub-qendra, qendra lokale). 

 Dendësia e vendbanimit duhet të harmonizohet dhe të jetë në pajtim me zhvillimet sociale të 

vendbanimit. 

 Komuna duhet të ballafaqohet me ndërtimet ilegale konform ligjit të ri mbi ndërtimet ilegale.  

5.4. Masat për zbatimin e planit 

5.4.1. Detyrimi për hartimin e hartës zonale dhe planeve të hollësishme urbane 

 Sipas ligjit, plani duhet të rishikohet çdo 5 vite. Plani Zhvillimor Komunal duhet të rishikohet në 

rastin e ndryshimeve thelbësore të kushteve të përgjithshme. 

 Harta Zonale  pason Planin Zhvillimor Komunal. 

 Prioritet duhet ti jepet zonave ku problemet hapësinore duhet të adresohen urgjentisht. Kjo 

përfshinë zonat ku kërkohet zhvillimi i brendshëm apo ku qyteti rritet në mënyrë të 

pakontrolluar dhe të paorganizuar dhe ku rigjenerimi i hapësirave publike është nevojë 

prioritare. 

 Lejet ndërtimore për zhvillimet jashtë zonës urbane, mund të lëshohen sipas vendimeve me Plan 

Zhvillimor Komunal. 

 Për çfarëdo zhvillimi jashtë zonës urbane, më të madhe se 2.0 ha, duhet të hartohen planet e 

hollësishme urbane. Kjo përfshin hapësirat për park të biznesit/industrial, hapësirat për 

zhvillimin e turizmit dhe hapësirat për sport dhe rekreacion. 

 

5.5. Dispozitat lidhur me konsultimin, bashkëpunimin dhe pjesëmarrjen 

5.5.1. Përmirësimi i përfshirjes, pjesëmarrjes dhe vetëdijësimi 

 Zbatimi dhe përforcimi i planeve zhvillimore dhe planeve rregullative do të jetë i suksesshëm 

vetëm nëse komuna do të krijojë përkrahje të mjaftueshme dhe mirëbesim midis qytetarëve të 

saj për këto aktivitete. 

 Në mënyrë që të forcohet njohuria e qytetarëve dhe të rritet mbështetja e tyre për planifikim 

dhe zbatim të planeve, duhet të organizohen fushata mediale me qytetarë.    

5.5.2. Centralizimi i informatave hapësinore 

 Informatat hapësinore në dispozicion, do të centralizohen dhe integrohen në Sistemin Gjeografik 

të informatave (GIS), i cili duhet të plotësohet të paktën nga të gjitha drejtoritë e administratës 

komunale. 

5.5.3. Vlerësimi dhe monitorimi 

 Plani Zhvillimor Komunal do të vlerësohet në mënyrë të rregullt ( një herë në dy vjet, përveç nëse 

ka ndonjë kërkesë të veçantë). Gjatë vlerësimit, duhet të merren parasysh zhvillimet aktuale, të 

dhëna më të kompletuara demografike, të dhëna në lidhje me nevojat për banim dhe faktorë 

të tjerë ekonomik. 

 Çdo pesë vite plani duhet të revidohet në tërësi. 

 Në mes të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal dhe AKM-së ka qenë dakorduar e 

ashtuquajtura “procedura për shkëmbimin e tokave”, në lidhje me kërkesat komunale për të 

siguruar tokë shoqërore për projektet e interesit publik.  Një marrëveshje e tillë, pas shuarjes 
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së AKM, duhet të vazhdojë edhe me Agjencinë Kosovare të Privatizimit (AKP). Kjo politikë 

udhëzon që kërkesat të vlerësohen “rast për rast”, ku ndërmarrjet në pronësi shoqërore do të 

kompensohen në mënyrë të duhur për cilëndo pronë të tyre që do ti transferohet komunës. 

5.5.4. Bashkëpunimi  

 Komuna, sipas procedurave ekzistuese administrative, do të ndërtojë bashkëpunim të nevojshëm 

në mes institucioneve të ndryshme lokale dhe departamenteve, dhe institucioneve në nivelin 

qendror, në mënyrë që të sigurohet zbatimi i planit.  

 Komuna, sipas interesit, do të ndërtojë marrëveshje bashkëpunimi me komunat fqinje dhe 

komunat në rajon, në mënyrë që të zgjedhin çështjet e përbashkëta, të rëndësishme për jetën 

e banorëve. 

 Komuna, do të bashkëpunojë me institucionet nacionale- institutet zhvillimore dhe kërkimore, 

që mund të kontribuojnë në procesin e planifikimit dhe zbatimin e planit.  

 Komuna duhet të themelojë bashkëpunim të mirëfilltë me shoqatat e organizatave civile në 

mënyrë që të sigurojë procedurë transparente të procesit të planifikimit. 

 

5.6. Dispozitat mbi monitorimin e Planit Zhvillimor Komunal 

Sipas ligjit per Planifkimi Hapësinor Nr.04/L-174, komuna duhet që në baza vjetore të shqyrtojë 

raportin monitorues të zbatimit të qëllimeve dhe objektivave të parapara me plan. Më poshtë është 

paraqitur diagrami lidhur me monitorimin e planit : 

 

Fig 1 Skema e monitorimit te PZHK-së 

5.7. Dispozitat përfundimtare 

5.7.1. Hyrja në fuqi 

 Ky plan do të jetë i efektshëm 8 ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të Kosovës. 

5.7.2. Validiteti/ Vlefshmëria 

 Ky plan do të jetë valid së paku për 8 vite 

 



D R A F T # REV 03  PLANI ZHVILLIMOR KOMUNAL 2017-2027 

193 
 

SHTOJCA. 

Gjetjet nga raporti mbi vlerësimin strategjik mjedisor të planit zhvillimor të komunës së 

Istogut 

Vlerësimi strategjik mbi ndikimet në mjedis për draft planin zhvillimor të komunës së Istogut e cilëson 

planin si ndikues pozitiv në mjedis. Shpejgon se si popullsia e parashikuar është e orientuar kah 

dendësimi në zonat të cilat kanë struktura më të shprëndara; ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe 

natyrore. VSM vërtetron sjelljen e përmirësimeve të dukshme në mjedis përmes mbrojtjes dhe zhvilliit 

të pyjeve si dhe parandalimit të zgjerimit të vendbanimeive në zonat e plleshmë bujqësore. Dmt h 

përfitime lidhen me përdorimin efikas të tokës. 

VSM përmes PZHK-së dhe monitorimit në terren në komunënë e Istogut përpiqet të përmbush disa 

objektivave strategjike të paranuara gjërësisht: 

 Komuna e Istogut – komunë me vendbanime atraktive dhe që do të përballojë nevojat për 

banim 

 Komunë e shëndetshme 

 Shtim I sipërfaqev pyjore dhe tjera gjelëbruese duke synuar rritjen e potencialit ekologjik dhe 

krijimin e korridoreve ekologjike në dhe përreth venbanimeve 

 Përmirësim dhe zgjerim të rrugëve përfishrë korsitë për bicikleta dhe këmbësorë 

 Përmirësimi I transporitt public 

 Zgjerimi në drejtim të tokës më pak kualitative bujqsore 

 Përfshirja dhe intergrimi në planifikim të siatuës faktike të ndërtimeve dhe tipologjisë s 

përdorimit të tokës 38 

Këto objektiva strategjike synojnë përmirësimin e cilësisë së jetës, rritjen e sigurisë, shtimin e 

mundësive për një jëtë më atraktive, shtim të sipërfaqeve të gjelbra, përmirësim të cilësisë së ajrit 

duke u shpqëruar me veprime operacionale konkrete që çojnë në përmbushjen e objektivave 

strategjike të planit. 

Ndër veprime operacionale që sygjeron VSM-ja janë: 

 Krijimi I projekteve për zbatim në zonat e mborjtura dhe të propozuara si zona të mborjtura 

në komunën e Istogut 

 Pyllëzimi dhe ripyllëzimi I zonave të parapra më PZHK 

 Krijimi I parqeve të reja nëpër dhe përreth vendbanimeve 

 Krjimi I korridoreve të reja ekologjike sipas planit të rid he zonave të Istogut 

 Zgjetimi dhe përmirësimit I kushteve ekologjike në korridorin përgjatë shtrëtërve të 

lumenjtëve 

 Krijimi I lulishteve dhe kopshteve n vendbanime etj 

 Kthimi I zonave të ndotura industrial në sipërfaqet ë gjelbra 

 Gjelbërimi I kopshteve të shtëpive industriale 

 Gjelbërimi me drunjë dhe shkurre decorative përgajtë rrugëve dhe trotuareve 

 Ngritja e barrierave të dendura me gjelbrim si perde që ndajnë rrugët nga zonat e banimit 

dhe zonat tjera, përgjatë rrugëve me trafik të dendur me qëllim të shumëfishtë (VSM, 

2017:232) 

 

                                                           
38 V.Goxhuli (2017), Raporti I vlerwsimit strategjik mjedisit  I planit zhvillimor tw komunws sw Istogut Fq.232 
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Regjistri I ndërtimeve pa leje 

Tabelat e profilit të komunës 

 

 


