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PARATHËNIE 

Duke e konsideruar Planin Zhvillimor Komunal (PZHK) si dokumentin 

më të rëndësishëm zhvillimor me karakter hapësinor, i cili ofron bazat për 

rregullimin, shfrytëzimin dhe zhvillimin e hapësinor të Komunës. Në 

gjysmën e dytë të vitit 2011 kemi marrë vendimin  për hartimin e këtij Plani 

si të veçantë gjegjësisht Ndryshimit dhe Plotësimit e Planit Zhvillimor 

Komunal. Ky vendim u mbështet në dy arsye kryesore: nevoja për trajtimin (mbrojtjen dhe 

zhvillimin) e planifikuar të komunës së Lipjanit dhe të vendosjes së bazave të zhvillimit të 

qëndrueshëm dhe afatgjatë në funksion. Dhe arsyeja e dytë për përgatitjen e këtij dokumenti 

mbështetet në obligimet ligjore që kishim ne si komunë qysh nga aprovimi i Ligjit për Planifikim 

Hapësinor dhe marrja e pëlqimit në ketë dokument nga MMPH-ja, Mundë të numërojmë edhe 

dhjetëra arsye tjera siç janë: Nevoja për përcjelljen e rrjedhave dhe standardeve në këtë fushë 

si dhe rishikimin e krijimit të një strukture edhe më të planifikuar që do të sigurojë efikasitet dhe 

cilësi për gjeneratat e tanishme pa i kërcënuar edhe gjeneratat që do të vijnë. Unë jam i bindur 

se arritja e Vizionit dhe objektivave strategjike që janë definuar në këtë dokument do të 

kontribuojë në shumë aspekte e unë kisha veçuar tri aspekte: 

 aspektin Social 

 aspektin ekonomik dhe  

 aspektin mjedisor 

Procesi i Ndryshimit dhe Plotësimit të PZHK-së dhe hartimit të Planit Zhvillimor Urban të 

Lipjanit si dokument të veçantë u zhvillua në kohë dhe rrethana më të favorshme se hartimi i 

dokumentit bazë marr parasysh të gjitha aspektet. Shpresoj se edhe zbatimi i tij do të bëhet në 

rrethana edhe më të përshtatshme dhe ne të gjithë së bashku do të kemi privilegjin, por edhe 

përgjegjësinë, për zbatimin sa ma të përpiktë të këtij plani i cili do të jetë udhërrëfyes në fazën 

e zhvillimit dhe të përmirësimit të vazhdueshëm të cilësisë dhe të arritjes së standardeve. 

Niveli dhe ritmi i zhvillimit ekonomik dhe social i Komunës së Lipjanit është i një shkalle 

më të lartë se në disa qytete tjera në rajon andaj niveli i dijes së akumuluar dhe reflektuar nga 

ekspertët tanë në Komunë dhe tjerët që kanë ndihmuar ketë proces do të kontribuoj që kjo rritje 

dhe zhvillim të jetë edhe i qëndrueshëm edhe i bazuar në Plan.  

Përmes një procesi gjithëpërfshirës dhe transparent gjatë Ndryshimit dhe plotësimit të 

planit, ne kemi arritur një konsensus të gjerë qytetar e profesional. Një qasje e tillë ka bërë që 

në Planë të përfshihen interesat dhe specifikat e të gjitha grupeve të shoqërisë në komunë që 
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është një bazë e mirë që edhe në procesin e zbatimit të ketë një përkrahje të gjerë nga të gjitha 

palët e interesit. Komuna ka mirëpritur angazhimin e të gjithë akterëve që kanë marrë pjesë në 

këtë proces të cilët me vërejtjet, sugjerimet dhe propozimet e tyre kanë pasuruar draftin e 

Ndryshimit dhe plotësimit të Planit Zhvillimor Komunal. 

Me këtë rast, dëshiroj të shpreh mirënjohjen dhe falënderimin tim dhe të Komunës për 

grupet punuese, Këshillin e Ekspertëve, përfaqësuesit e shoqërisë civile, sektorin privat, 

lidershipin e të gjitha partive politike si dhe të gjithë ata që kanë marrë pjesë në përgatitjen e 

këtij dokumenti të rëndësishëm. 

Një mirënjohje të veçantë për të gjitha mediat që krijuan hapësirë për paraqitjen e këtij 

dokumenti strategjik para qytetarëve. 

Komuna pret nga institucionet, donatorët, partnerët dhe miqtë e komunës së Lipjanit që 

të ndihmojnë zbatimin e këtij dokumenti në mënyrë që bashkërisht të hapim perspektiva të reja 

për zhvillim të qëndrueshëm. 

Me punën tonë të përbashkët në implementim të këtij plani do të kontribuojmë që 

qytetarët tanë të jetojnë me dinjitet. Besoj thellësisht se bashkërisht mund të sigurojmë 

energjitë dhe burimet për të zbatuar këtë Plan. 
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Graf. 19. Të ardhurat për kokë banori për pesë komunat epara dhe pesë komunat e fundit duke përfshirë 

edhe Lipjanin 

Graf. 20.  e shfrytëzimit të tokës  

 

 
FIGURAT 

Fig. 1. Trëndafilii erës në komunën e Ferizajit si komunë fqinje e Lipjanit  

Fig. 2. Hyrjanëshpellën e Gadimes 

Fig. 3 Stalaktitet dhe stalagmitet në shpellën e Gadimes 

Fig. 4. Shkollë   

Fig.5. Janjeva   

Fig.6. Kisha e vjetër krishtere në Lipjan (St. Mary Purgation and Sts. Flor and Lawr)   

Fig.7.Shpella e mermerit ne Gadime  

Fig. 8. Blinaja  

Fig. 9. Elemente të trashëgimisë arkitektonike vendore. 

Fig. 10. Peisazh  

Fig. 11. Zona ekonomike në kuadër të Zonës së Aeroportit  

Fig.  12. Shpella e Gadimes   

Fig. 13. Ngrohtorja  

Fig. 14. Zona ku bënë pjesë Komuna e Lipjanit:Porti i Kosovës (Hapësirë e kaltër)  

Fig. 15. Pozicioni i komunës së lipjanit, hapësira e kaltërt  

Fig. 16. Trashëgimia natyrore dhe kulturore  

Fig. 17.  Urat e Kosovës  

Fig. 18. Hekurudha e Kosovës  

Fig.  19. Burgu i Lipjanit  
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TABELA E SHKURTESAVE: 

AKP     Agjencia Kosovare i Privatizimit 

AKK     Asociacioni i Komunave të Kosovës 

BB     Banka Botërore 

BE     Bashkimi Evropian 

BPV (GDP)    Bruto Produkti i Vendit (Gross Domestic Product) 

BKK     Buxheti i Konsoliduar i Kosovës 

ESK     Enti Statistikor i Kosovës 

FMN (IMF)    Fondi Monetar Ndërkombëtar 

GND     Të ardhurat nacionale në dispozicion 

KKL     Kuvendi Komunal i Lipjanit 

MMPH     Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor 

IPH     Instituti për Planifikim Hapësinor 

ZHEL     Zhvillimi Ekonomik Lokal 

NVM     Ndërmarrje të vogla dhe të mesme 

MTPT     Ministria e Transportit dhe Post-Telekomunikacionit 

OBSH     Organizata Botërore e Shëndetësisë 

OJQ     Organizata joqeveritare 

OSBE     Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë 

PZHK     Plani Zhvillimor Komunal 

PZHU     Plani Zhvillimor Urban 

UNDP                 United nation Development program 

Programi i kombeve të Bashkuara për zhvillim 

UNHCER    United Nations High Commissioner for refugees 

Komisioni i lartë i kombeve të bashkime për refugjat 

IVE                                                           Indeksi i varfërisë më ekstreme 
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IZhNj                                                        Indeksi i zhvillimit njerëzor 

NVM                                                         Ndërmarrje të vogla dhe të mesme 

OBSH                                                      Organizata Botërore e Shëndetësisë 

OJQ / NGO-të;                                         Organizata joqeveritare 

RZHNJ                                                     Raporti i Zhvillimit Njerëzor 

ZKL                                                          Zyra e Komuniteteve Lokale 

VJF                                                          Vendbanime Jo Formale 

IKMN                                                        Instituti i Kosovës për Mbrojtje të Natyrës 

QRTK                                                      Qendra Regjionale e Trashëgimisë Kulturore 

 

INDEKSI I TERMINOLOGJISË 

“Plani 

hapësinor” 

Nënkupton planin për rregullimin, shfrytëzimin dhe zhvillimin e hapësirëssiç është: territori i 

komunës, zonës së veçantë dhe territorit të Kosovës. Plani hapësinor është Plani Hapësinor i 

Kosovës, Planet Hapësinore për Zona të Veçanta dhe Plani Zhvillimor i Komunës. Ky plan 

përshkruan afatet kohore dhe përfshinë projeksionet reale të investimeve 

“Plan Zhvillimor 

Urban” 

 

Nënkupton planin e përcaktuar ne nenin 14 të ligjit për planifikim 

“Vendbanim” 
Nënkupton zonën me karakter urban, toka bujqësore, qyteti dhe vendbanimi tjetër të cilin 

kuvendi i komunës e ka shpallur me karakter banimi; 

“Vendbanim jo 

Formal” 

 

janë vendbanime njerëzore të cilat nuk u mundësojnë banorëve të 

gëzojnë të drejtat e tyre për një standard të përshtatshëm të jetesës, në veçanti banim të 

përshtatshëm. Si të tilla, vendbanimet joformale mund të kenë karakteristikat si në vijim: 

zotërim joformal i pronësisë, qasje joadekuate ose privim në shërbime elementare, 

pjesëmarrje joadekuate ose mos pjesëmarrje në qeverisje dhe rrezikshmëri e lartë. 

“Qytet” 

 

Nënkupton vendbanimin të cilin kuvendi i komunës, duke marrë për bazë shkallën e 

ndërtimit, veprimtaritë dhe karakteristikat tjera të karakterit urban, e kanë përcaktuar si të tillë; 

”Plani 

rregullues 

urban” 

Plani i cili cakton kushtet për rregullimin e hapësirës si dhe rregullat e lokacionit të objekteve 

dhe ngastrat tokësore urbane. Plani i cili do të definojnë zonat e ndërtimit dhe do të 

përfshijnë vijat e rregullimit,  vijat e ndërtimit, normat teknike urbanistike dhe kushtet tjera 

lidhur me lokacionin e ndërtesave dhe ndërtimet tjera në ngastrat tokësore urbane. 

“Shfrytëzimi i 

tokës”       

Nënkupton destinimin ekzistues ose të propozuar për të cilën parcela e tokës shfrytëzohet; 
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“Zonë urbane” Është toka me kufijtë të përcaktuar brenda suazave të së cilës është  planifikuar ndërtimi 

urbanistik; 

“Fshati” Është vendbanimi në të cilin popullsia kryesisht merret me veprimtari bujqësore; 

“Tokë bujqësore Është toka e destinuar për kultivimin e kulturave bujqësore; 

“Plani I 

infrastrukturës ” 

Është paraqitja me plan e instalimeve dhe objekteve ekzistuese dhe të planifikuara 

nëntokësore dhe mbitokësore nga lëmi i: transportit, instalimeve elektrike, gazsjellësit, 

naftësjellësit, furnizimit me ujë dhe sistemet e ujërave të përdorura, telekomunikacionit dhe i 

instalimeve tjera; 

“Toka 

ndërtimore” 

Është toka në të cilën janë ndërtuar objektet në përputhje me planin rregullativ, përkatësisht 

urbanistik, ose me aktin tjetër të nxjerrë në bazë të këtij ligji është paraparë për ndërtimin e 

objekteve; 

“Sipërfaqe e 

mbrojtur” 

Janë sipërfaqet e vlerave të mbrojtura natyrore dhe mjedisore si dhe sipërfaqet bujqësore, 

trashëgimia e paluajtshme kulturore dhe arkeologjike; 

“Zonë e 

mbrojtur” 

Është pjesa e hapësirës e cila caktohet me qëllim të ruajtjes të vlerave natyrore, kulturore-

historike dhe arkeologjike, të mbrojtjes nga ndotja të mjedisit jetësor ose sigurimi i kushteve 

hapësinore për ushtrimin pa pengesë të veprimtarisë dhe siguria e banorëve dhe e hapësirës 

për rreth; 

“Kushtet e 

ndërtimit” 

Janë kushtet që e përcaktojnë llojin, madhësinë, mënyrën e ndërtimit, kushtet e sigurisë dhe 

çdo kusht tjetër për ndërtimin e objekteve; 

Vlerësimi i 

kapaciteteve 

investive 

Analizë e cila përshkruan të gjitha kapacitetet për investim në të ardhmen, përfshirë të gjitha 

aspektet dhe mundësitë e investimit duke filluar nga resurset ekzistuese natyrore, resurset 

humane, buxheti vendor, sektori privat, organizatat ndërkombëtare financiare; 

SWOT Analiza  Analiza e Përparësive, Dobësive, Mundësive dhe Kërcënimeve (PDMK), ndihmon që çështjet 

e shfaqura (të identifikuara) të klasifikohen në njërin nga këto katër grupe dhe  të 

menaxhohen më lehtë në procesin e planifikimit; 

Analiza e ndër -

lidhjeve 

Analizë përmes së cilës kërkohen lidhjet e mundshme në mes të dy çështjeve politikave dhe 

programeve për temën e është duke u shqyrtuar; 

GIS / SIGJ Sistemi  Informatave Gjeografik; 

Grupet punuese  Janë grupe të themeluara me iniciativën e Komunës dhe përbehen nga numri i ekspertëve të 

drejtorive dhe kompanive publike, që duhet të punojnë në zhvillimin e elementeve kryesore të 

PZHK-së; 

Vizioni Deklaratë për të ardhmen e dëshiruar në bazë gjendjes ekzistuese; 

Planifikimi 

Strategjik 

Planifikim i orientuar në zgjedhjen e problemeve kryesore, planifikim i përqendruar në numër 

të kufizuar të çështjeve, promovon proces proaktiv lidhur me zhvillimet etj.;  
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Konceptet 
Mënyrë e të menduarit për të arritur deri te një gjendje e dëshiruar. Koncepti i idesë ndihmon 

në kërkimin e zgjidhjes së problemit. Konceptet mund të jenë tema ose fraza të përvetësuara 

të cilat mund të sigurojnë hulumtime më të fokusuara;  

Plani i Veprimit Rrjedhë e aktiviteteve që përshkruan veprimet, përgjegjësit për ato veprime, rezultatet e 

pritura, implikimet kohore, organizative dhe financiare; 

Rritja urbane Aspekte të ndryshme të rritjes së njësisë së vendbanimit - qytetit, aspekti territorial/fizik, 

socio/demografik, ekonomik; 

Zhvillimi i 

qëndrueshëm 

Komunal 

 

Zhvillim social ekonomik dhe mjedisor i një komune e cila shfrytëzimin e resurseve e 

konsideron si pasuri e cila duhet të shfrytëzohet për gjeneratat e tanishme pa kërcënuar 

(duke u ruajtur edhe për) gjeneratat e ardhshme;  

Zhvillimi 

policentrit 

Komunal 

Zhvillim i cili konsiston në zhvillimin e më shumë se një qendre të fortë në një territor të një 

komune , dhe insiston në shpërndarje të barabartë/komplementare të funksioneve themelore 

të zhvillimit; 

Zonat – brezat  e 

gjelbër 

 

Zonat të cilat kanë një kontroll rigoroze të zhvillimit. Qëllimi i brezave të gjelbër të kontrollojë 

shtrirjen jo të kufizuar të zonave të ndërtimit, të pengojnë bashkëngjitjen e qyteteve fqinje, të 

pengojnë cenimin e peizazhit, të ruajnë mjedisin dhe karakterin specifik të qyteteve historike 

dhe të ndihmojë rigjenerimin urban duke inkurajuar ri-shfrytëzimin e tokës së braktisur dhe 

llojeve tjera të tokës; 

Zonat e Veçanta 

të Mbrojtura 

Është një zonë e përcaktuar me hartë, ose me një zonë të përcaktuar që rrethon një 

monument, ndërtesë, grup ndërtesash, tërësi, fshat ose qendër historike të qytetit që 

mbrohet nga çdo zhvillim apo aktivitet i cili mund të dëmtojë kontekstin e tij historik, kulturor, 

arkitektural apo arkeologjik, mjedisin natyror apo kuadrin vizual estetik. 
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Bartësit e Hartimit të PZHK-së 

 

Bartësikryesor                                                               Përgatitja Profesionale                                        

 

 

 

 

KOMUNA E LIPJANIT                                                         INSTITUTI PËR SHKENC DHE TEKNOLOGJI“INSI“ 

 

 

Menaxhimi 

Drejtoria për Urbanizëm, Planifikim dhe Mjedis-Lipjan 

Bartësit e procesit të rishikimit dhe Plotësimit të PZHK-së 

Edmond Rexhepi   - Drejtor: Drejtoria për Urbanizëm, Planifikim dhe Mjedis -Lipjan 

Bajram Sinani – I.d.a. Nëpunës për Planifikim dhe Urbanizëm  

Menaxher i projektit  

Ismajl Baftijari   - ID Ndërtimtarisë /Planer/ 

Stafi Profesional i Institutit  „INSI“ 

1.   Besnik Keka -  Ing. i Diplomuar i Arkitekturës 

2.   Njazi Behluli -  Ing. i Diplomuar i Arkitekturës 

3.   MSc. Alban  Sokoli – Planer Mjedisor dhe GIS Ekspert 

4.   Dr.sc. Sylejman Berisha – Ekspert Mjedisor  

5.   Dr.sc. Arben Mehmeti – Ekspert i Bujqësisë 

6.   Kujtim Thaqi - Ing.  i Diplomuar i Ndërtimtarisë  

7.   Bardhok Jetishi - Ing.  i Diplomuar i Ndërtimtarisë 

8.   Arban Berisha -  Ing.  i Diplomuar i Hidroteknikës 

9.   Lulzim Kryeziu -  Ing.  i Diplomuar i Makinerisë 

10. Lulzim Ferizi - Ing.  i Diplomuar i Elektroteknikës 

11. Shaban Neziri -  Ing.  i Diplomuar i Elektroteknikës 

12. Davor Brecic  Ing.  i Diplomuar i Arkitekturës – Urbanist 

13. Gresa Neziri - Arkitekte 

14. Feriz Sinani - Ing. i Diplomuar i Gjeodezisë 

15. Mr.sc. Sami Bunjaku - Ing.  i Diplomuar i Gjeologjisë 

16. MSc. Mustaf Hasani – Ekspert i Ekonomisë 

17. Reshat Azizi –  Ekspert i Ekonomisë 
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EKIPI KOMUNAL I PLANIFIKIMIT 

1. Hasim Vishesella 

2. Bajram Sinani 

3. Hanushe Berisha 

4. Skender Gerbeshi 

Grupi për: ZHVILLIM EKONOMIK 

Mendim Luma (Udhëheqës i ekipit)                                                                                   

Avdullah Hoxha 

Abedin Bajrami 

Feime Selmani 

Fitore Buja 

Grupi për: INFRASTRUKTURË 

Avni Limani (Udhëheqës i ekipit)                                                                                                     

Xhelil Murati 

Rrahman Olluri 

Milaim Qeriqi 

Flakadon Banushi 

 

Grupi për: DEMOGRAFI DHE QËSHTJE SOCIALE 

Fitim Mëziu (Udhëheqës i ekipit) 

Zeqir Bytyqi 

Sami Drenica 

Ibrahim Duriqi 

Agim Krasniqi  

Albert Vishesella              

Grupi për: SHFRYTËZIMIN E TOKËS DHE MJEDIS 

Armend Agushi (Udhëheqës i ekipit)   

Njazi  Ibrahimi 

Afrim Sadiku 

Hazbi Ejupi 

Milazim Miftari 

Feti Krasniqi 

Ismail Mustafa 

Ilir Kozhani 

Visar Kozhani 

Ismet Rexhepi 
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Drejtoritëkomunale 

 

Drejtoria për Administratë, 

Drejtoria për Buxhet dhe Financa,   

Drejtoria për Arsim,  

Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim 

Drejtoria për Shërbime Publike,                                                                                                          

Drejtoria për Bujqësi, Zhvillim Rural dhe Pylltari,                                                           

Drejtoria për  Planifikim, Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit, 

Drejtoria për  Gjeodezi dhe Kadastër,  

Drejtoria për  Inspekcion,  

Drejtoria për  Prokurim,  

Drejtoria për Ekonomi dhe Zhvillim,   

Drejtoria për Shëndetësisë dhe Mirëqenie Sociale,                                                                                           

Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport. 

 

Këshilli i ekspertëve 

 

1. MSc.Dugagjin Hasimja       Ing. i Arkitektekturës     Kryetar 

2. Xhavit Ratkoceri               Ing. i Ndërtimtarisë            Nënkryetar 

3. MSc. Hazir Qadraku            Ing. i  Hidrologjisë            Anëtar  

4. MSc.Fidaim Sahiti               Ing. i Gjeologjisë              Anëtar 

5. Eqrem Haziri                  Jurist                    Anëtar  

6. Rexhep Rudari                  Ekonomist                          Anëtar  

7. MSc.Flamur Salihu        Ing. i Komunikacionit          Anëtar   

8. Afërdita Berisha                Ing e Elektros                    Anëtar 

9. Afrim Miftari                      Ing i Elektros                       Anëtar 
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HYRJE 

 

Komuna e Lipjanit, përkundër traditës në fushën e planifikimit në të kaluarën, në 

periudha të ndryshme është ballafaquar me probleme hapësinore dhe urbane. 

Në periudhën e pas Luftës 1999 zhvillimi i planifikuar është bazuar në zgjatjen e afatit të 

Planit të Përgjithshëm Komunal dhe Urban të Lipjanit, bazuar në kornizën ligjore dhe aktet tjera 

legale në Kosovë.  

Rëndësia e këtij akti qëndron në detyrimet që komunat brenda afatit prej 18 muajsh të 

miratojnë planet e tyre zhvillimore komunale dhe urbane, duke aplikuar parimet ndërkombëtare 

të qeverisjes së mirë ndër të cilat gjithëpërfshirja, transparenca dhe krijimi i ndjenjës së 

pronësisë së Planit. Që nga viti 1999, kushtet hapësinore dhe zhvillimore për komunën e 

Lipjanit kanë ndryshuar shumë. Lipjani sot ka një zhvillim të shkallës mbi mesataren e vendit 

dhe ka mundësin të shfrytëzojë më shumë kapacitetet hapësinore dhe zhvillimore si Komunë 

duke shfrytëzuar mundësitë që dalin nga pozita e sajë gjeografike dhe infrastruktura e saj, e 

cila është më afër qytetit të Prishtinës, lokacionit të Aeroportit ndërkombëtarë „Adem Jashari“ i 

cili gjendet brenda kufijve të komunës dhe nyja rrugore për Prizren dhe Shkup që duhet të 

vlerësohen si asete madhore për zhvillim. Si rezultat i kësaj gjendje, Lipjani tanimë ka pasur 

përvojën e kërkesave të shumta për nevojë të tokës ndërtimore me destinime të ndryshme.  

Për ta drejtuar dhe kontrolluar zhvillimin e mëtutjeshëm hapsinor autoritetet komunale 

kan vendosur të bëjnë Ndryshimin dhe plotësimin e Planit Zhvillimor për Komunën e Lipjanit 

dhe të përgatisin dy dokumente të Veçanta Planin Zhvillimor Komunal dhe Urban. 

Një planifikim i till multidisciplinar,pjesëmarrës me karakter strategjik dhe zhvillimor 

kërkon informata,njohuri,provoj dhe sistem për analizë, vizionim por edhe planifikim të zonave 

dhe veprimeve në shumë fusha dhe nivele të ndryshme të planifikimit në të njëjtën kohë. 

Detyrë e cilakompletohet edhe me strategji zbatimi të planifikimit afatë shkurur,afatmesëm dhe 

afatgjatë e cila duhet të bazohet edhe në analizë shkencore pasiqë duhet pasur në konsideratë 

tërë kompleksitetitn e çështjeve hapësinore. 

Autoritetet Komunale të Lipjanit kan kontraktuar Institutin „INSI“ për ta kryer ketë 

ndryshim dhe plotësim dhe hartuar Planin Zhvillimor Komunal si një dokument i veçant. Duhet 

cekur se hartimi i dokumentit më parë ju kishte besuar po ashtu një konsorciumi multidisciplinar 

i përbërë nga: Institute Wohen und Umvelt GmbH (IWU), HA Hessen Agentur GmbH, Planungs 

gruppe 4 Berlin (P4) dhe Instituti Teknologjik (INTECH).  

Ndryshimi dhe plotësimi i Planit Zhvillimor të Komunës së Lipjanit dhe ndarja në dy 

dokumente është përgatitur në bashkëpunim të ngushtë me Drejtorinë për Planifikim, 

Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit, por edhe drejtoritë tjera relavante dhe institucionet 

kompetente në nivele të ndryshme, kompanitë publike dhe private, përfaqsues të shoqërisë 

civile dhe qytetar të Lipjanit. Për të lehtësuar këtë një numër takimeve është mbajtur në të cilat 

janë diskutuar propozimet për zona, zhvillim në përgjithësi për planifikim. Për më shumë, 

ekspertët janë tubuar për konsultime s’bashku me shërbimet publike dhe organizatat 

joqeveritare vendore. 
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Drejtoria për Planifikim, Urbanizëm dhe Mbrojtje të Mjedisit dhe institute “INSI” 

s’bashku janë përkushtuar për ndryshimin dhe plotësimin e këtij dokumenti në një proces të 

planifikimit i cili është mirë i informuar duke siguruar të gjitha informatat shtesë, në një proces 

të digjitalizuar dhe për më tepër transparent për qytetarët e Lipjanit.  

Ndryshimin dhe plotësimi i Planit Zhvillimor të Lipjanit dhe hartimi i këtij dokumenti si i 

veçantë ofron për komunën racionalizimin dhe harmonizimin e zhvillimeve në nivel të 

komunal,zhvillimeve të planifikuara për zonat rurale, duke ofruar një kornizë e cila komunën e 

shef si një tërsi, dhe analizon tërësinë si strukturë, përmbajtje duke trajtuar me korrektësi 

gjithëçka luan rol në finksionim të komunës, dhe zhvillim të qendrueshëm. Ky dokument pas 

miratimit nga Kuvendi Komunal do të luaj një rol kryesorë në vendosjen e zhvillimeve dhe 

përmbajtjeve në joshjen dhe drejtimin e investimeve. Për më tepër do të shërbejë si bazament 

për detyrat e planifikimit në të ardhmen. 

PROCESI I HARTIMIT TË PZHK-së NË LIPJAN 

Bazuar në rregullativën ligjore e cila parasheh ndryshimin dhe plotësimin e Planeve çdo 

5 vite, dhe në rastin konkret zhvillimet në hapësirë në kuadër të kornizës së planifikimit 

hapësinor që rezulton me zhvillimet tjera në nivel qendror, si: Planifikimi i autostradës Prishtinë-

Shkup, zhvillimet nëZonën e Aeroportit “Adem Jashari”, Zona me Interes të Veçantë “Kleçkë-

Divjakë”, Vendbanimet Joformale, Zonat e mbrojtura, Ndryshimi i kufijve komunal, Planifikimi i 

Zonave ekonomike me Vendimet e Kuvendit Komunal dhe zonat tjera me interes publik për 

komunën pa dyshim që imponojnë fillimin e hartimit të Planit Zhvillimor Komunal si dokument 

unik dhe planet tjera si pjesë integrale të tij. 

 Përveç kërkesave formale ligjore ka një numër të çështjeve të rëndësishme dhe arsyet 

për hartimin e këtij dokumenti, zhvillimet e deritanishme, niveli i arritur i zhvillimit të komunës së 

Lipjanit dhe çështjet kyçe të zhvillimit si dhe parashikimet e mundësive për zhvillimet e 

mëtejme janë tregues të rëndësishëm që rezulton në nevojën për definimin e bazës hapësinore 

bazuar në parimin e zhvillimit të qëndrueshëm, standardet bashkëkohore, standardet e 

organizimit dhe rregullimit të hapësirës, monitorimit dhe menaxhimit të planifikimit të zhvillimit 

të integruar si dhe  mbrojtjes së mjedisit jetësor. 

Definimi i shfrytëzimit të tokës  dhe hapësirës, zhvillimin e rrjetit të vendbanimeve, 

pajisjet e hapësirës komunale, pajisjet e zonave me shërbime publike, organizimi hapësinor i 

aktiviteteve ekonomike, mbrojtjen dhe përmirësimin e trashëgimisë kulturore dhe natyrore, 

zhvillimi i turizmit në komunë dhe zhvillimin e Komunës së Lipjanit në qendër unike të turizmit 

të shëndoshë që do të krijoj një strategji të qartë të zhvillimit hapësinor si dhe instrumentet dhe 

masat për zbatimin e tyre. 

Aktivitetet në fillim janë përqendruar në mobilizimin e drejtorive të Komunës së Lipjanit 

dhe akterve tjerë në proces.  

Komuna e Lipjanit gjithashtu kishte konstatuar se DUPM me staf të kufizuar dhe e 

ngarkuar me punë të përditshme nuk mund të marrë tërë ngarkesën mbi vete për të përgatitur 

PZHK-në gjegjësisht ndryshimin dhe plotësimin e PZHK-së, prandaj u kërkua nga Bordi i 

Drejtorëve (BD) dhe më vonë nga Kuvendi Komunal i Lipjanit (KKL) që të sigurohet përkrahja 
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teknike e profesionale gjatë hartimit të planeve. Kështu KKL merr vendim për shpallje të 

tenderit për kontraktimin e punëve profesionale për përpilimin e Planeve.  

Shpalli tenderin dhe në mesin e disa kompanive, Komisioni për vlerësimin e tenderit 

është përcaktuar për institutin “INSI“,me të cilën është nënshkruar kontrata për bashkëpunim. 

U fillua me profilin e zhvillimit hapësinor të gjithë komunës. Nga drejtoritë komunale, 

grupet punuese dhe kompanitë publikeu siguruan dhe grumbulluan të gjitha të dhënat 

gjeografike, fizike, mjedisore dhe socio-ekonomike për komunën. Në proces janë kyçur në 

mënyrë intensive të gjitha drejtoritë, e sidomos stafi profesional i tyre, si dhe ekipi komunal i 

planifikimit, i formuar më parë.  

Në vazhdimësi janë shfrytzuar raportet dhe strategjitë sektoriale, ku është paraqitur 

gjendja aktuale nëpër drejtori, janë specifikuar sfidat,problemet dhe nevojat, është  bërë 

SWOT-analiza, në nivelin e qytetit,është përgatitur deklarata e vizionit për të ardhmen dhe 

prioritet strategjike në fusha tematike.  

Gjatë gjithë kohës grupet punuese në përbërje profesionale dhe multisektorale dhe të 

udhëhequra nga të emëruarit kanë bërë punën e tyre të ndara në këto fusha tematike. 

              Demografi dhe Çështje Sociale,  

  Shfrytëzimit të Tokës dhe Mjedisit,  

Infrastrukturës Teknike, 

Zhvillimit Ekonomik   

Sinergjia dhe Interkomunikimi 

Që nga fillimi i procesit e deri para shpalljes së shqyrtimit publik, janë mbajtur dhe 

evidentuar një seri takimesh, kuptohet të niveleve të ndryshme. 

Pas mbledhjes së të gjitha shënimeve, propozimeve, vërejtjeve, si dhe komenteve nga 

këto takime, në mënyrë intensive u fillua me analizën e gjendjes me metodën SWOT, njëherë 

nga grupet punuese, debatet profesionale. Këto takime kontribuan që dokumenti edhe më tej të 

pasurohet pasi në të morën pjesë së bashku përfaqësues të shoqërisë civile, etj 

Komuna e Lipjanit në përputhje me dispozitat e Ligjit dhe udhëzimin administrative 

morri vendimin që të organizojë Shqyrtimin Publik për PZHK-në, informatë e cila u publikua në 

tri gazeta ditore dhe mediat lokale. Shqyrtimi Publik është mbajtur në periudhën kohore prej 60 

ditë prej datë . 

Shqyrtimi publik u mbajtnë sallën e KK Lipjan më datë 20.02.2013 në Lipjan, me një 

qasje transparente të punës së ekipeve punuese ndaj qytetareve dhe krijoj hapësira  për të 

gjitha shtresat e popullatës, që të japin sugjerime, vërejtje, këshilla për Planin. Për mbajtjen e 

Shqyrtimit Publik dhe aktivitetet gjatë kësaj periudhe banorët e komunës së Lipjanit janë 

njoftuar përmes kanaleve të ndryshme të informimit. 

Pas përfundimit të periudhës kohore të Shqyrtimit Publik, është konsoliduar raporti i 

shqyrtimit publik duke marrë parasysh të gjitha vrejtjet sygjerimet dhe komentet me 

arsyeshmëri  profesionale dhe të interesave të përgjithshme. 

Përfundimisht INSI Sh.p.k dhe Komuna e Lipjanit kanë organizuar takime për 

konsolidimin e dokumentit përfundimtar dhe ka dorëzuar këtë version final për procedim të më 

tejshëm. 
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Dokumenti si i tillë iu nënshtrua procedurës së rregullt për marrjen e vendimit nga 

KuvendiKomunal i Lipjanit mori vendimin me nr...........datë……… dhe zyrtarisht aprovojë 

ndryshimin dhe plotësimin e Planit,PZHK-së në Lipjan. 

QËLLIMI I PROJEKTIT – Qëllimi kryesor i këtij projekti është që komuna e Lipjanit të ketë një 

Plan Zhvillimor Komunal i cili bazën e ka në PZHK-në e aprovuar nga KK Lipjan në 2005 më 

heret dhe me revidimin e këtij plani sigurojmë edhe mundësi shtesë që ky dokument të jet i 

zbatueshëm dhe i bazuar në norma e standarde. Ky projekt do të jetë në harmoni të plotë me 

kërkesat dhe obligimet e ,,Ligjit për Planifikim Hapësinor 2003/14 dhe  Ligji  për ndryshimin e 

Ligjit për Planifikim HapësinorL-03/L-106 si dhe në pajtueshmëri me Planin Hapësinor të 

Kosovës 2010-020+. 

Plani Zhvillimor Komunal do të sigurojë bazat për një zhvillim të qëndrueshëm për 

komunën e Lipjanit duke krijuar bazat për:  

 Shfrytëzim racional, mbrojtje dhe rregullimi të hapësirës; 

 Ruajtja e vlerave natyrore dhe vlerave të krijuara me punë; 

 Realizim të planifikimit hapësinor me përgatitjen e bazave për nxjerrjen e planeve të 

niveleve më të ulëta; 

 Rregullim i hapësirës duke ua përshtatur hapësirën nevojave; 

 Nxjerrjes së Planit si Planë afatgjate ti zhvillimit hapësinor dhe harmonizimi i ndërsjellë i 

këtij Plani duke u nisur nga parimet e planifikimit të njëkohshëm dhe të vazhduar dhe 

dokumentet e nivelit qendrorë. 

 Përgatitjes dhe nxjerrjes së Planit sipas mënyrës dhe procedurës së caktuar me ligj; 

 Pjesëmarrjes së të gjithë shfrytëzuesve të hapësirës në procesin e përcaktimit të 

politikës së organizimit, rregullimit dhe shfrytëzimit të hapësirës. 

Zhvillimi i qëndrueshëm do të jetë i baraspeshuar në kuptimin e zhvillimit hapësinor dhe 

i mbështetur në tri shtyllat bazë ekonomik, social dhe mjedisor. Ky zhvillim do të 

promovojëshfrytëzimin e qëndrueshëm të resurseve për gjeneratat e tanishme pa kërcënuar 

edhe gjeneratat e ardhshme dhe do rikoordinoj kërkesat sociale, ekonomike dhe mjedisore për 

hapësirën dhe funksionet e saj. 

Plani zhvillimor Komunal do të jetë një dokument që hartohet për territorin komunës së 

Lipjanit, për periudhën e 2013 – 2023+, dokument i cili prezanton gjendjen e analizuar në 

komunë, prezanton Vizionin për të ardhmen, kornizën e zhvillimit hapësinor, strategjitë dhe 

masat përzbatim për më shumë ofron udhëzime konkrete për veprimet që duhet të ndërmerren: 

Pse duhet ndërmarr ato veprime, poashtu, sqaron se si duhet të realizohen veprimet e tilla. 

Veprime këto që do të ndikonin në përmirësimin e jetës së qytetarëve të Lipjanit duke 

ndikuar në ngritjen e kualitetit social, ekonomik, mjedisor dhe fizik të hapësirës përkatëse.  

Qëllimi i projektit është të hartoj një Plan i cili jep orientimin e zhvillimit afat gjatë por 

është edhe fleksibil në ndryshimet që mundë të paraqiten si kërkesë e zhvillimeve në të 

ardhmen.  

Plani i orientuar kah procesi dhe veprimi i bazuar në një vizion realist dhe i 

qëndrueshëm i cili për bazë të punës do ta ketë konsensusin me aktorët e planifikimit mbi 

çështjet përmes procesit të konsultimeve publike dhe i bazuar në vlerësimin e gjendjes 

ekzistuese, resurseve potenciale, duke identifikuar çështje apo fusha ku duhet ndërmarrë 
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veprime urgjente, me qëllim të mbrojtjes, kultivimit dhe zhvillimit të vlerave socio-ekonomike 

dhe mjedisore të komunëssë Lipjanit. 

Në përfundim të këtij projekti me aprovimin e dokumentit, i cili do të jetë i hartuar do të 

strukturoren bazuar në aktin nënligjor për PZHK-në:Informata përmbajtjesore për gjendjen 

Sociale, Ekonomike të infrastrukturës dhe Mjedisit, shtrirja hapësinore e dukurive, do të 

definohen qartë caqet e zhvillimit të qytetit. Prioritetet strategjike dhe zonat me prioritet për 

intervenim, zhvillimet e dëshiruara hapësinore, aktivitetet për zbatimin e kornizës së 

parashikuar (rruga se si do të arrihet ky zhvillim) por edhe masat përfundimtare dhe kaluese. 

  Një ndër qëllimet e projektit është të lëvizet drejt një strukture të planifikimit të 

integruar-Planifikimi i integruar konsiderohet si një strukturë e artit në Evropë e cila fillimisht 

integron planifikmin hapësinor dhe zhvillimor më tutje përfshinë integrimin e çështjeve 

zhvillimore në fushat relevante dhe përcakton bartësit e veprimeve të tyre. Përfshin bashkimin 

e niveleve të ndryshme të planifikimit. Dhe për këtë planifikimi i integruar e përmirëson apo 

ngrit efikasitetin e planifikimit zhvillimor urban.  

Plani Zhvillimor Komunal (PZHK), do të luanë një rol vendimtar në ofrimin e bazës për 

joshjen apo tërheqjen dhe orientimin e investimeve. 

2.1. Baza ligjore  

Detyra programoreështë baza themelore për hartimin e Planit Zhvillimor Komunal dhe Planit 

Zhvillimor Urban  të Lipjanit dhe është pjesë përbërëse e Vendimit për hartimin-plotësimin dhe 

ndryshimin e Planit zhvillimor Komunal dhe Planit Zhvillimor Urban të Lipjanit, të miratuar nga 

Kuvendi i Komunës së Lipjanit /2011. 

2.2. Referencat ligjore dhe rregullativat tjera për hartimin e PZHK 

Procesi i  hartimit-ndryshimit dhe plotësimit të Planit Zhvillimor Komunal dhe Planit Zhvillimor 

Urban të Lipjanit, i referohet kushteve të përgjithshme dhe specifike të Ligjeve  dhe Akteve tjera 

ligjore që rregullojnë lëminë e planifikimit dhe ndërtimit, si vijon: 

Ligji për Planifikim Hapësinor Nr.2003/14. 

Ligji për ndryshimin e LPH  Nr.03/L-106. 

Udhëzimet administrative  Nr.25/03, dhe Nr.30/03. 

Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit Nr. 03/L-025 

Ligji për Mbeturinat Nr.02/L-116 

Ligji për parandalimin dhe Kontrollin e Integruar të Ndotjes Nr.02/L-043 

Ligji për Mbrojtjen e Ajrit nga Ndotja Nr.2004/30 

Ligji për Mbrojtjen e Natyrës Nr.02/L-79 

Ligji për Ujërat e Kosovës Nr.2004/24 

Ligji për Ndërtimin nr. 04/L – 110. 

Ligji për Trashëgiminë Kulturore Nr.02/L-88 

Ligji për Tokat Bujqësore Nr.02/L-26 

Ligji për Rrugët Nr.2003/11 

Ligji për Transportin rrugor Nr.2004/1 

Ligji për Kadastrën Nr.2003/25 

Ligji për Mbrojtjen e Zhurmës  Nr.02/L-102 
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Ligji për Miniera dhe Minerale  Nr.03/L-163 

Ligji për Energjinë Nr.2004/8 

Ligji për Zonat Ekonomike Nr.03/L-129 

Udhëzimi Administrativ për Zonat e Veçanra të Mbrojtura Nr.11/2007 

Ligji për Turizmin dhe Shërbimet Turistike Nr. 03/L-168 

 

Përveç ligjeve të përmendura, është e nevojshme që t’u përmbahet rregullave, marrëveshjeve 

dhe të konventave ndërkombëtare si në vijim: 

 Konventa (Rio) për shumëllojshmërinë biologjike,  

 Konventa e Kombeve të Bashkuara ,  

 Korniza për Ndryshimet Klimatike,  

 Paris Konventa për Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore dhe Natyrore Botërore, 

 Konventë për ruajtjen e trashëgimisë kulturore jo materiale.  

(Paris, më 17 tetor 2003 Konferenca e përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara 

për arsimin shkencën dhe kulturën më poshtë e quajtur “UNESCO”, e mbledhur në Paris nga 29 

shtatori deri në 17 tetor 2003 në sesionin e 32-të të saj), 

 Konventa Evropiane për Mbrojtjen e Trashëgimisë Arkeologjike, 

 Konventës për Mbrojtjen e Trashëgimisë arkitektonike i Evropës, 

 Pjesëmarrje Publike në Vendim-marrje dhe qasje në drejtësisë në fushën e mjedisit, 

 Këshillit të Evropës mbi vlerën e trashëgimisë kulturore për shoqërinë, 

 Traktat për themelimin e Komunitetit të Energjisë,si dhe  

 Rregulloreve relevante  të BE. 

 Deklarata e Konferencës së Kombeve të Bashkuara për Mjedisin e Njeriut (Konferenca 

e Kombeve të Bashkuara për Mjedisin e Njeriut, E mbajtur në Stokholm nga 5 deri më 16 

qershor 1972), 

 Deklarata e Nju Delhit për Parimet e të Drejtës Ndërkombëtare në lidhje me Zhvillimin e 

Qëndrueshëm, (Rezolutë e ILA-së [International Law Association] 3/2002, shtojcë siç 

është botuar si UN Doc. A/57/329 - Konferenca e 70-të e Asociacionit të së Drejtës 

Ndërkombëtare, të mbajtur në Nju Delhi, Indi, 2-6 prill 2002). 

SISTEMI I PLANIFIKIMIT HAPËSINOR 

Sistemi i planifikimit në nivel të komunës së Lipjanit bazohet në sistemin e ligjeve që 

janë të lidhura me fushën e planifikimit e në mënyrë të veçantë në bazë të Ligjit për Planifikim 

Hapësinor 2003/14 dhe Ndryshimin e Ligjit për Planifikim Hapësinor  L-03/L-106. 

Sistemi i planifikimit hapësinor është i organizuar në dy nivele të planifikimit.  

Në nivel të Kosovës dhe në nivel të komunave ku bëhet planifikimi për territorin e Komunave.  

Llojet e planeve në bazë ligjit që përgatiten në nivelin e Komunës dhe zonave urbane janë: 

1. Plani Zhvillimor i Komunës  

2. Plani Zhvillimor Urban 

3. Planet Rregulluese Urbane 
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Në bazë të ligjit secila komunë është përgjegjëse për përgatitjen e Planit Zhvillimor 

Komunal, i cili mbulon territorin e saj. Ky Plan është strategjik dhe multi-sektorial, i cili 

përcakton caqet afatgjata të zhvillimit ekonomik, shoqëror dhe hapësinor.  

Ligji përcakton që komunat brenda të cilave ekzistojnë Zona të Veçanta të mbrojtura, 

implementojn dispozitat e Ligjit për zona të Veçanta të mbrojtura gjatë hartimit të Planeve 

Zhvillimore të Komunës dhe Urbane. 

Bazuar në sistemin e planifikimit në Kosovë, Plani Zhvillimor Komunal përbëhet prej 

pesë kapitujve kryesor dhe zhvillohet në po këto pesë faza: 

 Profili i Zhvillimit Hapësinor dhe analiza e gjendjes ekzistuese– Në këtë kapitull 

përfshihet pjesa informative e Planit, e cila përshkruan gjendjen ekzistuese në komunë 

dhe vlerësimin e gjendjes ekzistuese. 

 Vizioni, Parimet dhe Caqet – Përfshin fazën e dyte ku përcaktohet vizioni për të 

ardhmen si dhe caqet strategjike të zhvillimit hapësinor të komunës.  

 Korniza e Zhvillimit Hapësinor – Kjo fazë përcakton parashikimet e dëshiruara të 

zhvillimeve afatgjata hapësinore për tërë komunën. 

 Strategjitë dhe veprimet për zbatim - Kjo fazë formulon pakon e strategjive dhe 

veprimet për realizimin e qëllimeve brenda kornizës hapësinore, afatet kohore, 

implikimet financiare dhe kornizën institucionale. 

 Dispozitat për zbatim - Përfshin elementet e Zbatimit obligativ që ndërlidhen me 

nivelin komunal. 

 Pas përgatitjes së Planit Zhvillimor Komunal, shqyrtimit publik, Plani Zhvillimor Komunal 

aprovohet në kuvendin komunal. 

 

 

EKIPET, PROCESI DHE VENDIM MARRËSIT GJATË NDRYSHIMIT DHE PLOTËSIMIT TË 

PZHK-së HARTIMIT TË PZHU-SË SI DOKUMENT I VEÇAN,BURIMI I TË DHËNAVE PËR 

HARTIMIN E PROFILIT DHE PZHU-SË  

Identifikimi, mbledhja dhe strukturimi i të dhënave ka qenë aktivitet shumë i 

rëndësishëm në ketë proces si bazë për hartimin e Planit Zhvillimor Komunal si dokument i 

veçantë. 

Për grumbullimin e të dhënave ka qenë kompetent sektori i profilimit Brenda Institutit 

“INSI”, Grupi i profilimit (GP)-ja dhe strukturat tjera përkrahëse nga sektori publik, privat, 

shoqëria civile.  

Të dhënat bazë për hartimin e Planit Zhvillimor Komunal janë shfrytëzuar nga tri burime të 

ndryshme:  

Burim i parë i informatave zyrtare dhe të dokumentuara 

 Të dhanat e prezantuara në planin e më hershëm, dhe të dhënat zyrtare nga Sektorët e 

Drejtorive Komunale; 

 Të dhënat nga zyrat komunale dhe regjionale të Qeverisë së Kosovës (Zyra e Punës 

dhe punësimit, Zyra për mirëqenie sociale, ESK etj); 

 Të dhënat nga Ministritë e ndryshme të Qeverisë së Republikës së Kosovës; 
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 Të dhënat nga entet, agjencitë, dhe komisionet e minierave dhe mineraleve në nivel të 

Kosovës; 

 Të dhënat dhe hulumtimet nga Enti i Kosovës për Urbanizëm dhe Projektim, Prishtinë 

që kanë të bëjnë me komunën e Lipjanit; 

 Të dhënat nga kompanitë publike komunale dhe Rajonale; 

 Kufijt dhe Zonat kadastrale – Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK); 

 Hartat topografike; 

 Orto-fotot (2004 dhe 2009) – Agjencia Kadastrale e Kosovës (AKK); 

 Aplikimi i GIS, CAD dhe GPS; 

Burimi i dytë i informatave -Informatat nga Agjencionet e ndryshme ndërkombëtare që 

operuan ose vazhdojnë të operojnë në Kosovë, 

Burimi i tretëi informatave - janë shfrytëzuar projeksionet profesionale bazuar në 

informatat e më hershme dhe literatura shkencore. 

Gjatë tërë procesit të hartimit të planit janë azhurnuar të dhënat dhe janë zgjeruar 

burimet, duke krijuar edhe një sistem digjital të rëndësishëm në krijimin e Gjeo Data Bazës së 

komunës së Lipjanit. 

PROMOVIMI I NJË PROCESI PJESËMARRËS DHE TRANSPARENT  

Në bazë të Ligjit për Planifikim Hapësinor 2003/14 dhe Ligji L-03/L-106 për 

ndryshimin e Ligjit për Planifikim Hapësinor, Plani Zhvillimor Komunal është Plan i cili 

cilësinë e procesit e determinon me cilësinë e pjesëmarrjes së të gjithë pjesëmarrësve të cilët 

mund të kenë interes, ndikim ose të jenë të ndikuar nga Plani, për të zbatuar parimet e 

pjesëmarrjes publike dhe transparencës së procesit të hartimit të Planit Zhvillimor Komunal. 

Që në fillim të procesit janë organizuar takimet në qytet dhe nëpër fshatrat e Lipjanit, 

me karakter informues për procesin dhe Planin,  

 Në mënyrë intensive gjatë procesit janë zhvilluardebate me qytetarët e zonës urbane 

dhe nëpër fshatra të komunës së Lipjanit, sektorin privat dhe shoqërinë civile, ku përmes 

pytësorëve  dhe debateve të zhvilluara, janë identifikuar problemet dhe nevojat e zhvillimeve të 

reja, të cilat janë marrë për bazë për zhvillimet e mëtutjeshme të Planit. 

Përveç takimeve të mbajtura me qytetarët e pjesës urbane dhe të asaj rurale, janë 

mbajtur takime edhe me përfaqësues të nivelit qendror me ministri të ndryshme, e veçmas 

MMPH-në, entin e Kosovës për Urbanizëm, Instituti i Trashëgimisë, Agjencioni Kadastral i 

Kosovës, Komisioni për Miniera dhe Minerale, Ministria e Transportit dhe Postë 

Telekomunikacionit, Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, OSBE-në, Stafi menagjues i 

Ajroportit Ndërkombëtar të Prishtinës, Stafin Menagjues të Hekurudhave të Kosovës, 

Koorporaten Energjetike të Kosovës dhe gjitha Kompanit Publike të cilatë veprojnë në 

komunën e Lipjanit.  

Ky proces ka përkufizuar më së miri pjesëmarrjen në vendimëmarrje për orientimet e 

planifikimit duke marrë pjesë të gjithë aktorët kompetent dhe duke kontribuar në vendimëmarrje 

deri te ndjenja e pronësisë së dokumentit.  
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NDRYSHIMET TERRITORIALE NE KOMUNEN E LIPJAN NGA VITI 2004 DERI NE VITIN 

2012 

 

Ndryshimetnderlidhen drejtpërdrejt me 

ndryshimetpolitikedhestrategjikenënivelqendrore, e qëmë pas kanë reflektuar 

nëndryshimepraktikenënivellokal.  

Ndryshimetpolitke; 

Me procesin e pavarësimit të Kosovës, konkretisht me implementimin e pakos se 

Ahtisaritjanëformuardisakomuna të rejanëterritorin e komunaveqëekzistoninasokohe. Kështu 

p.sh me formimin e komunëssëGraçanicës, komunëssëLipjanit imerret një pjesë e territorit, 

zonave kadastrale dhevendbanimeve. 

Zonat kadastrale të cilat u shkëputen nga komuna e Lipjanit me procesin e 

decentralizimit dhe që ju bashkangjitën komunës së Graçanicës janë: Zk. e Radevës, Zk. e 

Lipisë, Zk. e Skullanit, Zk. e Suhodollit, Zk. e Livaxhës, Zk e Gushtrericës Poshtme dhe  Zk e 

Gushtrericës Epërme. 

 

Tabela nr 1 

KomunaLipjan 2004 2007 Ndryshimi 

Sipërfaqjanë ha 40,095 33840.51 6254.06 

Nuri i zonavekadastrale 66 58 8 

Numri i vendbanimeve 70 62 8 

*Numri i popullsisë 70577 64,602 5,795 

**Tokëndërtimore (vendbanime) ha - - 375.23 

**Tokëbujqësore (fshatra) ha - - 5878.83 
 

*Vlerësim i numrit të popullësisë 2004 dhe 2007 ngaKomuna 

** Kalkulimet e ndryshimit të tokësndërtimoredhebujqësorejanëbërë vetëm për territorin e shkëputurngakomuna e Lipjanit. 
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Harta. 1. Ndryshimet territorial para dhe pas decentralizimit 

Ndërndryshimetstrategjikedhezhvillimorejanëndryshimi i trasesësëRrugës 7 

dheprojektiindërtimit të Rrugës 6. 

 

Harta 2.  Infrastruktura në planin e e vitit 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harta. 3  Destinimi i sipërfaqeve me këtë plan 
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1. PROFILIN E ZHVILLIMIT HAPËSINOR DHE ANALIZËN E GJENDJES 

 

Kjo është pjesa informative e Planit, me anën e së cilës synohet të përshkruhet gjendjen 

ekzistuese në komunën e Lipjanit dhe përmban: 

1.1.1 INFORMATAT PËRMBAJTJESORE MBI SITUATËN GJEOGRAFIKE, FIZIKE, 

MJEDISORE DHE SOCIO-EKONOMIKE NË KOMUNËN E LIPJANIT 

Gjatë  trajtimit të informatave në dispozicion dhe atyre të nevojshme është konstatuar se 

primare për ketë pjesë informative të planit dhe pasqyrimin e gjendjes gjeografike, fizike, 

mjedisore dhe socio-ekonomike është digjitalizimi dhe vendosja e një strukture të organizuar 

dhe përmbledhur tekstuale  të cilën do ta keni në vazhdim duke filluar nga: 

1.1.1.1HISTORIKU I KOMUNËS 

 ZHVILLIMI HISTORIK  

           Si vendbanim Lipjani njihet që nga koha Ilire e më vonë Romake si pjesë e qytetit 

Ulpiana e cila ndodhet në verilindje në largësi 10km. Lipjani në periudhën romake ishte 

kryesisht një vendbanim i vogël në rrugën për në Lissum. Identifikimi i Lipjanit me emrin. 

Ulpiana më vonë është vërtetuar edhe me zbulimet e gërmadhave të antikës së vjetër dhe 

periudhës bizantine. 

            Nga antika e vjetër emri Lypenion, Lypiana padyshim vijnë deri te emri i tashëm Lipjan. 

Nën themelet e kishës ekzistuese në këtë pjesë janë zbuluar themelet e bazilikës bizantine, 

ndërsa nga vet Lipjani janë të njohura disa monumente-epigrafe, prej të cilave vërtetohen të 

dhënat për ekzistimin e Ulpianës. 

         Me zhvillimin e industrisë-minierës në vendbanimin e Janjevës u bë e njohur edhe 

Prishtina, kështu që Lipjani humbi rëndësinë e mëparshme dhe funksiononte si një “shesh” i 

thjeshtë lokal.  

            Janjeva për herë të parë është përmendur në vitin 1303, me zhvillimin e industrisë së 

minierave në shek. XIV dhe XV, u ngrit në një qendër të rëndësishme afër Prishtinës dhe 

Novobërdës (Artanës). Në mes tjerash qyteti kishte kontakte me Republikën e Raguzës 

(Dubrovniku) i sotëm në Kroaci. Njëra nga shkollat e para në Kosovë është hapur në Janjevë 

në vitin 1665 dhe përdoret edhe sot e kësaj dite. 

            Në përgjithësi deri me ndërtimin e hekurudhës në fund të shek. të kaluar (1873-1874)   

Lipjani ishte një fshat i rëndomtë i njohur si kryqëzim i rrugëve në rajon. Në këtë hekurudhë 

Lipjani fitoi stacionin hekurudhor, krahas të cilit u ndërtuan punëtoritë e para me karakter 

tregtar, depot për grumbullimin e drithërave dhe dyqane zejtare, kështu deri në fund te shek. 

XIX gjatë kohës së sundimit turk kjo pjese e re e Lipjanit fitoi pamjen me karakter qyteze, kurse 

si qytezë është  shpallur ne vitin 1920. 
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            Me funksionimin e hekurudhës Kosovë-Maqedoni qarkullimi kryesisht ishte përmes Greqisë 

(qyteti i Selanikut- ish Solun) kështu konkurrenca e tregut dhe aktivitetet tregtare ndikuan në qendrat si: 

Mitrovica, Ferizaj dhe Lipjan në dobësimin e tregut në qendrat më të mëdha si Prishtina, Gjakova dhe 

Prizreni . Që nga kjo kohë fillon të zhvillohet Lipjani. Nga  kjo rrjedh se ndikimi i Lipjanit më shumë 

shtrihet në rrethinën më të afërt si në pjesët perëndimore  malore dhe kodrinore  dhe kjo jo vetëm në 

pjesët që përfshijnë kufijtë  administrativ, por edhe në pjesët e Drenicës së Epërme, me të cilën Lipjani 

është afërsisht  i vetmi vendbanim  me karakter qyteti. 

              Në anën tjetër si shembull i gravitimit të Drenicës Jugore krahas Lipjanit krijohet lëvizja e lirë 

natyrore. Nga kjo del se Lipjani –pozita gjeografike e tij paraqet aspekt të gjerë dhe me interes ne raport 

me qendrat më të mëdha. 

 POZITA GJEOGRAFIKE 
             Komuna e Lipjanit ka pozitë të përshtatshme gjeografike sepse gjendet në pjesën qendrore të 

Republikës së Kosovës dhe në udhëkryqin e rrugëve më të rëndësishme të rajonit. Kufizohet me 

komunat: Ferizaj, Fushë Kosovë, Graçanicë, Prishtinë, Drenas, Suharekë, Malishevë, Shtime, Ferizaj, 

Gjilan dhe Artanë.  

             Në komunën e Lipjanit jetojnë rreth 57605 banorë, në qytetin e Lipjanit jetojnë rreth 10,000 

banorë, ndërsa pjesa tjetër jetojnë në zonat rurale (fshatra). Territori administrativ i komunës është i 

pozicionuar në jug të Prishtinës dhe mbulon sipërfaqen prej 338.47 km
2
. Dendësia e popullsisë 169.59 

b/km
2
, ndërkaq dendësia mesatare e popullsisë në shkallë vendi  205 b/km

2
,  3.2% e territorit të shtetit. 

Pjesa më e madhe e popullsisë janë shqiptarë (89 %), ndërsa (6 % ) janë serb, kroatë (1 % ), romë (1% ) 

dhe 2.9% të tjerë. Mosha e popullsisë është e re, nga kjo rreth 40% janë të moshës 0 -14 vjeç, 45% janë 

të moshës 15 -65 vjeç dhe 15% janë të moshës mbi 65 vjeç. Mesatarja e madhësisë së familjeve është 

pesë anëtarë.    

           Ka mundësi të volitshme të shfrytëzimit të trafikut rrugor – hekurudhor e përmes Vrellës edhe atij 

ajror, për shkak se Aeroporti i vetëm ndërkombëtarë gjendet në territorin e Komunës së Lipjanit dhe 

është nga qendra vetëm 15 km. Në anën perëndimore shtrihet rezervati Blinaja që do të mund të 

zhvillohej në një qendër rekreative dhe atraktive për tërë rajonin në vendbanimin Gadime gjendet  

Shpella e mermerit që paraqet një atraksion të rëndësishëm turistik jo vetëm për Komunën e Lipjanit por 

për tërë Kosovën. Parku kulturo-historik në Kleçkë dhe Divjakë, si dhe qyteza e  vjetër Janjeva po ashtu 

konsiderohet si vend atraktiv për vizitorë.   

          Kjo makro-pozitë e territorit të Komunës si dhe e vetë qytetit Lipjan paraqet rrethanën mjaft të 

përshtatshme për zhvillimin e mëtejmë të Komunës. Përmes territorit të Komunës së Lipjanit kalon 

hekurudha e cila lidhë këtë territor në të gjitha drejtimet me rajonin në tërësi.  

          Komuna e Lipjanit ka 62 fshatra, ku numër më i madh i tyre janë të koncentruar në fushëgropën e 

Kosovës që paraqet pjesën qendrore të Komunës së Lipjanit, ndërsa vendbanimet e tjera shtrihen në 

pjesën lindore dhe perëndimore të kufijve morfologjik-pjesëve kodrinore malore të Komunës së Lipjanit, 

ku një numër i tyre është i koncentruar në pjesën qendrore ndërsa të tjerat në pjesën lindore dhe 

perëndimore të kufijve morfologjikë – pjesëve kodrinore malore të Komunës, gjithashtu kjo Komunë 

gjendet në afërsi të drejtpërdrejtë të qendrave më të mëdha të Republikës së Kosovës si: 

Lipjan – Prishtinë ……………………...16 km 

Lipjan – Mitrovicë ……………………..57 km 

Lipjan –Prizren ...................................60 km 

Lipjan – Gjakovë ................................96 km 

Lipjan – Pejë (përmes Prizrenit )...... 131 km 

Lipjan – Ferizaj ..................................26 km 

Lipjan – Gjilan ....................................50 km etj. 
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            Një pjesë e madhe e popullsisë, industria dhe institucionet qendrore janë të vendosura 

në rrafshin e  Kosovës në regjionin përreth kryeqytetit Prishtina, duke  përfshirë komunën e 

Lipjanit, Kastriotit dhe Fushë Kosovës. Prishtina është kryeqytet dhe qendër administrative, 

edukative dhe kulturore e Kosovës me një universitet të vetëm, teatër kombëtarë dhe klinikë 

universitare.  

Regjioni është një nyje transporti me të vetmin Aeroport ndërkombëtar në Kosovë dhe 

të gjitha linjat e rrugëve hekurudhore dhe nacionale që përshkon zonën. Autostrada e 

planifikuar Prishtinë-Hani i Elezit-Shkup kalon nëpër territorin e Komunës, e cila i mundëson 

qasje Lipjanit edhe në Autostraden e Planifikuar Vërmicë – Merdare. 

           Qyteti i Lipjanit është qendër urbane e komunës, ofron spektër të gjerë të lehtësimeve 

publike, infrastrukturë dhe biznes.  

           Qyteti i Lipjanit është i pozicionuar në udhëkryqin në mes të dy rrugëve të rëndësishme 

25/E 752 dhe 2/E 65, dhe të hekurudhës kryesore Mitrovicë-Shkup. Me këtë, qyteti është i 

pajisur mirë me infrastrukturë rrugore dhe pozitë të favorshme në raport me rrethinën.  

Për më tepër fshatrat Gadime, Janjevë, Magurë dhe Shalë duhet të funksionojnë si 

nën-qendra për zonat përreth. Paraqitja e përgjithshme e komunës mund të përshkruhet si 

rurale. 
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Harta 4. Pozicioni i Lipjanit në hartën e Republikës së Kosovës
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1.1.1.2  MJEDISI DHE SHFRYTZIMI I TOKËS 
 

 TOKA 

KARAKTERISTIKAT MORFOLOGJIKE - EKSPOZICIONI I TERRENIT 

             Nga të dhënat e përgjithshme të Komunës me theks relievit të territorit të Komunës së 

Lipjanit sipas të cilave: pjesa më e madhe e sipërfaqeve janë rrafshina me 44.53 %, nga ana 

jugperëndimore 10.98 %, të lindjes 4.03 % , pjesa veriore si më negative është kryesisht në terrenet 

e larta rreth 5.78 %, verilindore 7.96% dhe veriperëndimore 6.71%.    

Tab. 2. % e pjerrtësive të terrenit në ha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 LARTËSIA MBIDETARE 

Territori i Komunës së Lipjanit gjendet në lartësinë mbidetare mbi 500m ose 43.0 % të 

sipërfaqeve (bruto) gjinden në pjesën e rrafshët do të thotë gjer në 600 m të lartësisë mbidetare të 

cilat janë edhe më të përshtatshme për prodhimtarinë bimore. Kështu që në kuadër të këtyre 

sipërfaqeve gjendet numri më i madh i vendbanimeve, rrugëve, objekteve ekonomike dhe objekteve 

të tjera si dhe lumenjve me degët e tyre të cilat përfshijnë rreth 6 % të territorit të përgjithshëm të 

Komunës.  

Komuna paraqitet në ndarje të tërthortë në rrafsh të Fushë Kosovës e rrafshlartat e Blinajës, 

Caralevës dhe Drenicës në perëndim dhe rrafshlarta e rrafshit të Androvackës në lindje. Lugina e 

Drenicës kalon nëpërmes të pjesës perëndimore të komunës(zona përreth Shalës). Kjo zonë ka 

lidhje më të afërt hapsinore me Gllogovcin. Qyteti i Lipjanit shtrihet në mes të rrafshit të Fushë 

Kosovës në një lartësi përafërshisht rreth 550 m. majet më të larta në lindje dhe perëndim së bashku 

arrijnë mbi 1000m. 

Pjesët më të larta janë kryesisht të mbuluara me pyje, përjashtim bën zona e mihjeve 

përrethMagurës. rezervati për gjueti “Blinaja” një zonë e madhe pyjore e mbrojtur shtrihet në male 

në jugperëndim. Para luftës së viteve 1990 ka qenë një vend i rëndësishëm për rekreacion. 

momentalisht është e planifikuar që autostrada të kalojë nëpër park. Nëse ndërtohet atje atëherë do 

të krijojë një barrierë në park dhe do ta ndajë në dy pjesë. Në kodër në juglindje, në fshatin Gadime, 

shpella e mermerit me gjatësi rreth 1400m është poashtu një monument i mbrojtur natyror rrafshi 

është shumë horizontal me bonitet të lartë të dominuar me tokë bujqësore përreth fshatrave të vogla 

rurale. Për shkak të shkatërrimit të pyjeve e poashtu të zhvillimit të bujqësisë, industrisë dhe 

zhvillimit urban, gati se nuk kanë mbetur pyje në këtë rrafsh. 

Pjerrtësia e terrenit  ha 

0 - 3.817 % 11824 

3.817 - 8.80% 5098.75 

8.80  – 14.09 4630.75 

14.09 – 19.38 3793.75 

19.38 – 24.96 3199.25 

24.96 – 30.83 2394.25 

30.83 – 37.29 1610.75 

37.29 – 45.80 940.5 

45.80 – 74.88 326.25 

Totali 33854.00 
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Harta 5. Pjerrtësia e terrenit 
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Harta 6. Hipsometria e terrenit
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 GJEOLOGJIA E LIPJANIT 

Mungesa e resurseve minerarale, gjegjësisht e lëndve të para dhe e energjisë po paraqitet si 

problem global.Mund të thuhet se ky është më shumë problem dhe mungesë e disa lëndve të para, 

në veçanti  e naftës dhe lëndëve të para për prodhimin e energjisë. Po ashtu si problem në këtë 

aspekt mund të konsiderohet edhe strukrura organizative për menaxhimin dhe shfryëzmin e 

resurseve minerale. Në Komunën e Lipjanit  ka pothuajse të gjitha lëndet e para minerale, madje në 

sasi dhe cilësi të lartë. Më të rëndësishme janë lëndet e para minerale energjetike dhe pikërisht 

linjiti. Lëndet e para minerale të metaleve, rezervat e xehes së Nikelit, pjesërisht Fekurit, Kromit, 

Kobaltit etj, pastaj kemi rezervat e lëndëve të para jometalore, rezervat e magnezitit, duniteve,  

materialeve të ndërtimit  gëlqerorëve , rërave kuarcore, rërave dhe zhavorreve.etj. 

Duke qenë se të dhënat për rezervat e të gjitha llojeve të resurseve minerale janë të viteve të 

më herëshme, duhet të merren me një rezervë të caktuar, mirëpo prapëseprapë duhet vënë në 

dukje se në territorin e Komunës së Lipjanit ka resurse dhe rezerva të lëndve të para minerale 

qofshin ato energjetike, metalore dhe jometalore të cilat janë premtuese për zhvillim të 

qëndrueshëm ekonomik të Komunës.  

Mirëpo nga ana tjetër, këtë e vënë në dukje problemi i gjendjesë jo të mirë të minierave 

ekzistuese, si dhe problemet lidhur me rezervat e disa landëve minerale dhe mundësit e eksploatimit 

të tyre për një periudhë më afatgjate. Kjo parashtron nevojen urgjente që  të bëhen programe dhe 

këto programe të vihen në prioritet të Komunës së Lipjanit që  përmes financimit të projekteve për 

kërkimin-hulumtimin dhe eksploatimin e këtyre resurseve minerale të gjeneroj zhvillim të 

qëndrueshëm ekonomik të Komunës. 

Lëndë e para minerale energjetike 

Potenciali energjetik i Kosovës është i fokusuar në lëndët e para minerare energjetike siç është 

linjitit. Ky resurse minerar energjetik është i shpërndarë, i dislokuar në dy hapësira kryesore të 

vendit.  

- Në basenin e Rrafshit të Kosovës 

- Në basenin e Rafshit të Dukagjinit 

Rezervat më të mëdha të lignitit janë në Rrafshin e Kosovës (Obiliqi me rrethin, Babushi i 

Muhaxherve dhe Rrafshi i Drenicës – Drenasi (Gllogovci). Po ashtu rezerva të konsiderueshme të 

lignitit shtrihen edhe në Rrafshin e Dukagjinit në segmentin Klinë – Tupeç. Rezerva të linjitit 

ekzistojnë edhe në zona apo lokalitete tjera si: në territorin e Komunës së Skenderajit, Vushtrrisë, 

Prizrenit dhe Anamoravës (Kriva Reka) etj. 

Sipas cilësisë ( kualitetit) linjiti i Kosovës ka këto karakteristika: fuqia klorike 1500 – 2200 

kcal për kg, efekti i poshtëm të nxehtësisë 5.850 – 9.190 kiloxhul,  lagështia 45 – 50 %, përmbajtja e 

hirit 12 -18 %, squfur 1%, lënda sterile në raport 1.84: 1. 

Rezervat e verifikuara të linjitit në Republikën e Kosovës janë 2.2. miliardë  tonë, ndërsa 

rezervat e mundëshme në mbi 10 miliardë tonë1. 

Bazuar në të dhënat e vitit 1976, rezervat e thëngjillit ishin 10 miliard tonë. 

Në tabelën 3., pasqyrohet rezervat e qymyrit në Kosovë ( gjendja 31. XII. 1978) në tonelata. 

                                                           
1
Zhvillimi i Qëndrueshëm Tekinko-Teknologjik dhe Mjedisi –Prishtinë 2002 faqe 39. 
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Tabela 3.Rezervat e qymyrit në Kosovë 

 

 

 

Burimi: Bilans rudni rezervi mineralni sirovina SAP Kosova sa stanjem 31.XII.1978, godine, 

Sekretariati Krahinor i Ekonomisë, Prishtinë, 1979. 

Baseni i Rrafshit të Kosovës -  shtrihet në pjesen qendrore të Republikës së Kosovës, 

ndërmjet lumenjve Sitnicë dhe Drenicë. Gjatësia rreth 32 km dhe gjërsi rreth 12 km. Terreni është 

kryesisht i rrafshtë dhe kjo krijon kushte të volitëshme për eksploatimin sipërfaqësorë të thengjillit në 

këtëbasen.  

Cilësit e thengjillit ( lignitit) janë: 

- Fuqia kalorike 1500 – 2200 kcal/kg 

- Përmbajtja e lagështisë 45 – 50 % 

- Përmbajtja e hirit 12 -18 % 

- Përmbajtja e squfurit 1% 

- Raporti i lëndës sterile dhe thëngjillit 1.84 : 1. 

Vendburimet e qymyrit në komunën e Lipjanit 

Vendburimet e qymyrit ndodhe në vendbanimin Babush. Eksplaotimi i qymyrit në Minieren e 

Babushit ishte bërë gjatë viteve të 80 – ta. Po ashtu rezerva të konsideshme të qymyreve në 

komunën e Lipjanit janë vazhdimësi e basenit qymyror të Kosovës. 

Lendet e para minerale të metaleve  

Xeheroret e Hekur – Nikelit silikat 

Shfaqjet e xeherorëve të Fe – Ni silikat në komunën e Lypjanit janë zbuluar për herë të parë 

në vitin 1958 në Kodrën e quajtur Gllavicë, e cila ndodhet ndërmjet vendbanimeve Magurë dhe 

Medvecë. Punimet gjeologjike në atë kohë ishin kryer nga Enti për Kërkime - Hulumtime Gjeologjike 

dhe Gjeofizike ,, Geozavod’’ nga Beogradi ( vitet 1961-1963). Sponzorizues  financiar i hulumtimeve 

ishte  ish Krahina Socialiste Autonome e Kosovës. 

Kategoria Rrafshi i Kosovës Rrafshi i 
Dukagjinit 

Gjithsej 

A 1.200.000.000  1.200.000.000 

B 600.000.000 382.000.000 982.000.000 

C1 3.700.000.000 1.420.000.000 5.120.000.000 

C2 838.000.000 443.000.000 1.281.000.000 

Gjithsej 
(A+B+C1+C2) 

6.338.000.000 2.245.000.000 8.583.000.000 

Gjithsej 
(A+B+C1) 

5.500.000.000 1.802.000.000 7.302.000.000 
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Pas kryerjes së hulumtimeve gjeologjike u arrit të bëhet konturimi i vendburimit në kodëren 

,,Gllavica’’, po ashtu u bënë analizat gjeokimike dhe mineralogjike të xeherorit të cilat kishin dhënë 

rezultate mjaftë të mira dhe mbi bazen e tyre filluan edhe punimet për eksploatimin e kësaj xehe.  

Eksploatimi më intenziv i xeherorit silikat të Fe-Ni në vendburimin e Gllavicls ishte nga viti 

1985 e drei në vitin 1990.  Në vitin 1997 e deri 2005, kjo minierë pushoi aktiveitete e saj. Në vitin 

2005, vendburimi Fe- Ni ,,Gllavica’’ u privatizuar dhe pas fazës së përgatijeve dhe revitalizimit të 

infrastrukturës fillioi eksploatimi e kësaj xehe. Vendurimi Gllavica përfshinë sipërfaqe prej 1.008.000 

m2, por nuk kufizohet vetem brenda këtij kufiri. 

Mineralet kryesore  të xeherorit në këtë  vendburim janë: pumeliti, nontroniti, garnjeriti dhe 

serpentiniti. Llojet e xeherorizmit janë: limoniti, garnjeriti dhe serpentini. Ky vendburim është 

vendburim i korës së prishjes që lidhen me masivet ultramafik. 

Rezervat e xehesë së hekur – nikelit në vendburimin,,Gllavica’’ janë: 

Kategoria B    4.608.720.00 ton 

Kategoria C1   2.746.621.00 ton 

Gjithsej:  A + B   7.373.341.00 ton 

Përmbajtja në përqindja (%) e Nikelit  në rezervat e  kategorisë B, është 1.35 %,  ndërsa 

Kobalti ( Co 0.07 %). 

Në rezervat e kategorisë C1 përqindja ( % ) e Nikelit është 1.30 % , ndërsa e Co 0.042 %. 

Xeheroret e Kromi 

Ne masivin ultramafike të Goleshit janë zbuluar disa shfaqje mineralizuese te  xeherorit të Kromit, 

por hulumtimet detale mbi mineralizimet e këtij lloji mungojnë. Ndonëse, i gjithë masivi i Goleshit 

është i mbuluar në një mase të madhe me punimet hulumtuese të cilat  kryesisht kanë qenë të 

orientuara për hulumtime të xeherorit silikat të Nikelit dhe Magnezitit dhe jo për kërkimin e 

mineralizimeve te Kromit. 

Lëndet e para minerale të jometaleve 

Mineralet e jometaleve kanë një përhapje të konsiderueshme në komunën e Lipjanit të cilat 

gjithashtu janë të dislokuara në pjesën përendimore të Lipjanit. 

Vendburimi i Duniteve 

Në territorin e komunës së Lipjanit në pjesën Jug –Lindore  të shpateve të masivit ultramafik 

të Goleshit, në afërsi të vendbanimit Medvec gjendet vendburimi Duniteve. I pari I cili veçoi dunitet 

ishte gjeologu T. Emil në vitin 1960, i cili punonte në Minieren e magnezitit në Golesh. 

Ky vendburim ndodhet në largësi rreth 14 km nga qendra komunale Lipjani. Hulumtimet e 

para janë realizuar nga një grup gjeologësh të Entit për Gjeologji dhe Hulumtime Gjeofizike nga 

Beogradi gjatë vitit 1958, të cilët kanë kryer rilevime gjeologjike të rajonit për hartën themelore 

gjeologjike, e cila ka përfshirë masivin ultramafik të masivit të Goleshit dhe rajonit të gjerë. 

Hulumtimet intenziv dhe më të hollësishme lidhur me dunitet në masivin ultramafik të 

Goleshit janë kryer gjatë vitit 1968. Gjatë asaj periudhe ishin kryer tre shpime kërkimore me gjatësi  
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thellësie gjithsej: 390 m,  ishin kryer analiza kimike të materialit të bërthamës së fituar nga shpimet. 

Gjatë ekzekutimit të shpimeve kërkimore janë takuar thjerrëza të dunitit me trashësi 100 m. Pas 

nënshtrimit të analizave laboratorike – analizave kimike këto dunite kanë treguar rezultate shumë të 

mira si lëndë e pare dhe mjaftë cilësore për prodhimin e tullave zjarrduruese fosterike. (Pra, ky 

shkëmb paraqet një resurs mjaftë me interes për zhvillimin e komunës së Lipjanit në të ardhmen. 

Viteve të fundi e sidomos gjatë pjesës së dytë të këtij viti këta shkëmbinj janë duke u eksploatuar 

nga Kompania Bektel Enka e cila është duke punuar në ndërtimin e Autostradës ,,Ibrahim Rugova’’ 

në Republikën e Kosovës. Të dhënat lidhur me sasinë ende mbete të pa njohura, në këtë drejtim në 

të ardhmen do të ishte mire që të përgatiten projekte hulumtuese dhe verifikues për cilësinë dhe 

sasinë e duniteve në masivin ultramafik të Goleshit. 

Masivi ultramafik  i Goleshit  ka zgjatje në drejtim VP- JL, gjatësia maksimale e tij është rreth 

7 km, kurse gjerësia rreth 4.5 km, karakteristike është se dunitet paraqiten në pjesën lindore të 

masivit, saktësisht në afërsi të vendbanimit Medvec. 

Në ndërtimin gjeologjik dhe përbërjen e vendburimit të Duniteve marrin pjesë edhe shkëmbinjtë: 

- Dunit dhe dunit enstatit 

- Harcbirgitet 

- Diunitet e serpentinizuara dhe harcburgitet 

- Serpentinitet e opalitizuar 

- Dunitet sepiolite dhe  

- Magneziti, 

 të cilët gjithashtu janë mjaftë me interes për zhvillimet në të ardhem. 

Dunitet në kompleksin shkëmborë marrin pjesë 80 -100%. Sipas analizave makroskopike 

është konstatuar se dunitet përbëhen nga Olivina ( 83.3- 98.3 %), piroksenet (1.3 – 12.6 %) dhe 

krom shpineliti ( 0.4-1.2 %). 

Sipas të dhënave gjatë vitit 1968-1971, rezervat e llogaritura  gjeologjike  ishin: 

Kategoria B  – gjithsej:   23.331.000.00 ton. 

Kategoria C1   – gjithsej:   44.800.000. 00 ton 

Nëse vlerësoj se gjatë eksploatimit të rezervave të kategorisë B do të kishim humbje  prej 15 

% atëherë rezervat e kategorisë B do të jenë: 19.831.000.00 ton, ndërsa për kategorinë C1, humbjet 

30 %, rezervat do të jenë 13.400.000.00 ton. Për të bërë më bindëse cilësinë e duniteve në 

vendbanimin Medvec, kemi dhënë tabelën krahasuese në vijim, e cila pasqyron krahasimin e 

cilësisë së duniteve me standardet botërore  dhe me kërkesat industriale e shprehur në %. 

Tab.4. Rezervat e mineraleve 

Përbërsit Standardi botëror Kërkesa industriale Përmbajtja mes   
Duniteve në Medvec 

MgO Min. 37.00 Min. 40.00 44.30 

Al2O3 Max. 2.30 Max. 1.50 0.53 

CaO Max. 1.50 Max. 1.25 0.58 

MgOFeO Min. 3.50 Min. 4.00 4.75 

MgOSiO2 0.94-1.33 1.00 1.06 

Humb. nga ferg.(H.F) 3.00 2.00 200 
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Pra, nga kjo tabel shifet se cilësia e duniteve të vendburimit përputhet me standardet botërre 

të parapara për prodhimin e tullave forsterike në industrin e materialeve refraktore. Tullat e prodhuar 

nga duniti i vendburit në medvec , me një shtes të sinter magnezitit në proporcion  60: 40 kanë këtë 

veti fizike: 

- poroziteti i pergjithshem 22 % 

- poroziteti i perftyruar  18.8% 

- thisja e ujit  7.14 % 

- masa vëllimore 2.61 % 

- masa specifike 3.33 % 

- temperatura mbi 1800 °C 

- padjegëshmëria  1837 °C 

Janë prodhuar dhe mund të prodhohen edhe tulla të lidhura kimikisht me shtesë 30 % sinter 

– magneziti dhe 10 % pluhur kromi. 

Përdorimi – sipas analizave dhe studimeve të vetive  fiziko – mekanke dunitet e këtij 

vendburimi kanë treguar përformanca të mira dhe mund të përdooren si material ndërtimor dhe për 

qëllime dekorative, ndërsa e veçanta e tyre është përdorimi në prodhimn e materialeve 

zjarrëduruese fosterike, gjithashtu kanë treguar rezultate të mira edhe në përdorimin e tyre në 

procesin e derdhjes (shkrirjes) së metaleve. Dunitet në kompleksin shkëmborë marrin pjesë 80 -

100%. Sipas analizave makroskopike është kanstatuar se dunitet përbëhen nga Olivina ( 83.3- 98.3 

%), piroksenet (1.3 – 12.6 %) dhe krom shpineliti ( 0.4-1.2 %). Sipas analizave dhestudimeve të 

vetive  fiziko – mekanke dunitet e këtij vendburimi kanë treguar përformanca të mira dhe mund të 

përdooren si material ndërtimor dhe për qëllime dekorative, ndërsa e veçanta e tyre është përdorimi 

në prodhimn e materialeve zjarrëduruese fosterike, gjithashtu kanë treguar rezultate të mira edhe në 

përdorimin e tyre në procesin e derdhjes (shkrirjes) së metaleve. I pari I cili veçoi dunitet ishte 

gjeologu T. Emil në vitin 1960, i cili punonte në Minieren e magnezitit në Golesh. Përdoren si 

material ndërtimi, veshës dekorativ, përdoren  si material zjarrduruese , përdoren për zhavorre për 

shtrimin e rrugëve , shtresë nën asfalt  për ndërtimin e shtresave  rrethuese biologjike në 

elektrocentralet atomike, për keramikë , çimento speciale etj.  

Rërat ultrabazike përdoret në vend të rërës kuarcore për fonderi. Rëra olivinite përdoret në 

teknikën e mikroderdhjeve  detale për aviomotorë dhe për prodhimin e izolatorëve  elektrik për të 

tensioneve të ulëta. Shkëmbinjtë ultrabazikë për prodhimin e qelqit. Përdoren po ashtu edhe në 

ekonomin bujqësore për plehra magneziale( në tokat acide) 

  Lëndët minerale për prodhimin e xhamave të ngjyrosur dhe për ndërtimtari 

Në Kosovë ka rezerva të mëdha të rërave kuarcore. Vlen të përmendet se pas viti 2000 kemi dy 

vendburime të rërës kuarcore në shfrytëzim e atë në Mirosalë të   Ferizajt dhe Sllovi të Lipjanit. 

Rëra kuarcore në vendburimin ,,Llozishtë’’ në  Sllovi, sillen rreth 7,000,000.00 ton. 

Punimet gjeologjike në hulumtimin dhe shfrytëzimin janë kompanitë private të cilat siguruar edhe 

tregun për prodhimin e bllokave të silkaporit. 

 Gurët gjysmë të çmuar 

Këto janë kryesisht Opali në serpentinite në masivin e Goleshit. 

 Vendburimi i rërës kuarcore në Sllovijë 
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Sipas të dhënave dhe njohurive të deri tanishme sasia më e madhe e rërës kuarcore është e 

përqëndruar në vendburimin e Sllovisë  të komunës së Lipjanit. 

Përdorimi- në industrin e qelqit  dhe prodhimin e pajisjeve sanitare  deri më tani janë verifikuar këto 

rezerva: 

Katetgoria A    1.382.000.00 ton 

Kategoria B   5.165.000.00 ton 

Kategoria C   2.126.000.00 ton 

Gjithsej;    8.676.000.00 ton 

 

Lëndët minerale për prodhimin e materialeve zjarrduruese 

Vendburimi i Magneziti,, Golesh”- Magurë 

Në komunën e Lipjanit kemi vendburimin jometalor të magnezit në vendbanimin Magurë . 

Prodhimi I xeherorit të magnezitit në ,,Golesh’’ ka filluar në vitin 1928 e deri në prag të luftës së Dytë 

Botërore 1938, për 11 vite ka arritur në 130.664 ton, të magnezitit të përpunuar përkatësisht 66.290 

ton magnazit të pjekur kaustik. Nga ky prodhim 95 % është eksportuar në vendet e Evropës ( 

belgjikë, Holandë, Angli, Çekosllovaki etj) kurse 5% ishte shitur brena tregut të ish – Jugosllavisë. 

Miniera dhe Industria e magnezitit ,,Golesh’’ ndodhet në vendbanimin Magurë rreth 12 m, në pjesën 

Perëndimore të qytetit të Lipjanit. Kjo minierë cilësohet si njëri ndër vendburimet më cilësore të 

magnezitit jo vetëm në Ballkan por edhe më gjerë. Pjekja e magnezitit në këtë minierë daton që nga 

viti 1928, punë ishte majtë primitive dhe kishte numër punëtorëve ishte i vogël. Pas riparimit në vitin 

1945, lëshohet në punë prodhuese, pas periudhës së riparimit prej vitit 1946 – 1947, ishte ndërtuar 

furra e pare rrotulluese bashkëkohore për prodhimin e magnezitit të pjekur kaustik. Në vitin 1965, 

kishte filluar një faze e re e zhvillimit të minierës së Goleshit, kur u lëshua në shfrytëzim Pusi kryesor 

për ngritjen e prodhimeve , zbritje-ngritje të punëtorëve dhe furnizimin e minierës me material pune. 

Tab. 5. Rezervat e mineraleve 

Kategoria Sasiaton % Humbja 

pas 

fergimit 

SiO2 Okside të 

Fe,Al,Mn, 

R2O3 

CaO MgO 

A 518.683.00 21.59 49.60 2.29 0.61 0.90 46.48 

B 637.395.00 28.70 49.32 3.09 0.56 0,83 46.00 

A + B 1.186.078.00 50.29 49.45 2.75 0.58 0.86 46.23 

C1 1.172.457.00 49.71 49.40 2.78 0.54 0.93 46.21 

A+B+C1 2.358.457.00 100.00 49.42 2.76 0.57 0.89 46.22 

 

Në bazë të njohjes së minierës, vlerësohet se në këtë vendburim ekzistojnë 2.500.000.00 

ton, rezerva të kategorisë C2. 
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 Vendburimi i Magenziti në vendbanimin Leletiq 

Është vendburim i llojit rrjetor, ndodhet në shpatin Jug- Perëndimor të masivit ultramafik të 

Goleshit. Pëerfshinë një zonë  300 – 400 m, dhe shtrihet nga vendbanimi i Leletiqit deri te punimet e 

vjetra minerare të vendbanimit Mirenë. 

Rezervat gjeologjike në këtë vendburim janë: 

Kategoria A   59.851.00 ton 

Kategoria B    184.747.00 ton 

Kategoria C1   264.420.00 ton 

Gjithsej;  A+ B+ C1 509.018.00 ton. 

 

 Vendburimi i Magenziti ,,Gropa e Arushës në vendbanimin Medvec 

Është vendburim i tipit damaror, me anë të punimeve hulumtuese gjeologo –minerare është ndjekur 

damari kryesor nga sipërfaqja dhe pjesërisht me një galeri të ndërtuar në katin 781.50  m. 

Rezervat gjeologjike të magnezitit në këtë vendburim janë: 

Kategoria C1    186.426.00 ton 

Kategoria C2    125.729.00 ton 

Gjithsej :  C1 + C2   321.156.00 ton 

Përdorimi i ( MgO ) - Lënda e pare magnezite përdoret kryesisht për prodhimin e 

zjarrduruesve magnezial dhe magnezit kaustik. Kjo industri konsumon gati 90% të prodhimit të 

përgjithshëm të magnezit. Me cilësinë e lëndës zjarrduruese magneziti përdoret për prodhimin e 

pluhurit metalurgjik, tullave magneziale, kromomagneziale e të tjera. Këto prodhime përdoren 

gjerësisht në industrinë e shkrirjes së çelikut të acidit sulfurik, të çimentos etj.Magnezitet -  kanë 

përdorim të gjerë në industrinë zjarrduruese të prodhimeve të pjekura bazike (magnezit, magnezit-

kromit, krom – magnezit, forsterit etj), si dhe për fitimin e sintermagnezitit (metalurgji – pluhur 

magnezit), magnezitit kaustik. Magneziti Golesh Sasia në 3,000,000 (t) 

Në industrinë kimike magneziti përdoret për prodhimin e sulfatit të magnezit për prodhime 

farmaceutike, në industrinë e letrës të gomës , ngjyrës, sheqerit, në keramikë etj. Në industrinë e 

ndërtimit përdoret për prodhimin e çimentos speciale magneziale ( çimentos sorel) si dhe për 

materiale termoizoluese, produkte abrazive , ngjyrë zjarrduruese  etj.  

Lëndet e para ndërtimore 

Vendburimi i mermereve të dolomitizuara në Babush të Muhaxherve 

Mermeret e dollomitizuara në Babush të muhaxherve qyshë nga kohëra të herëshme ishin të 

njohur si shkëmb ndërtimor me cilësi të mirë. Për herë të parë kanë filluar të shfrytëzohen gjatë 

ndërtimit të rrugës magjistrale Prishtinë – Shkup në vitin 1966-1967. Ky vendburim ndodhet në 
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vendbanimin Babush i Muhagjerve në pjesen jugore të qytetit të Lipjanit. Vendburimi mermerit të 

dollomitizuar  ku edhe sot (?) bëhet eksploatimi  ndodhet në lartësi mbidetare nga 580 – 650 m, e 

cila ka krijuar kushte të favorshme për eksploatimin  sipërfaqësorë.  

Përdorimi- përveç që përdoret si material mbushës për rrugë etj, përdoret edhe si shkëmb 

ndërtimor në ndërtime të ulëta.  

Përbërja – sipas analizave kimike përmbanë: CaO, MgO, CO2. Sipas analizës kimike 

komplekse  SiO2, Al2O3, Fe2O3, CaO, MgO,  Na2O, K2O, H2O 110 °C. 

Vendburimi i shkëmbit gëlqerorë në Shalë 

Vendburimi i gëlqerorëve ndoshet në Shalë në lokalitetin Klisura në largësi nga vendbanimi i shalës 

vetëm 200 m.  Ndodhet në pjesen përendimore të Lipjanit në largësi rreth 25 km.  Vendburimi 

shkëmbit gëlqerorë ,,Klisura’’ në Shalë, detalish është hulumtuar nga Enti për Hulumtime Gjeologjike 

dhe Gjeofizike ,,Geozavod’’ nga viti 1959. 

Rezervat gjeologjike të shkëmbit gëlqerorë: 

 Rezerva të kategorisë A     1.822.937.6  ton 

Rezerva të kategorisë B    9.013.458.3 ton 

 

Gjithsej :  A + B = 10.836.395.9 ton. 

Vendburimi i gëlqerorëve ,, Pojata’’- Shalë 

Rezervat gjeologjike  gjithsej:  1.002.788.28 m3 

Vendburimi i glëqerorëve të mermerizuar ,, Mirena’’- Mirenë 

Rezervat gjeologjike  gjithsej:  1.451.234.12 m3 

Vendburimi i gëlqerorëve ,, Baicë’’- Baicë 

Rezervat gjeologjike  gjithsej:  1.191.998.38 m3 

Rezerva të konsiderueshme të shkëmbit gëlqerorë në komunën e Lipjanit ndoshen në 

vendbanimet Krojmirë, Baicë në Malet e Blinajës ( Lipovicë) të cilat do të kenë një perspektiv në të 

ardhmen për komunën e lipjanit.  

Aluvionet e Lumit Sitnica 

Trasat e aluvioneve të lumit Sitnica kanë shtrirje të rendësishme hapsinore përgjatë rrjedhjes 

së tij, dhe burimet e dala në formimet e tyre. Mund të jenë të rendësishme për furnizimin me ujë të 

pijes të kësaj ane të Kosovës. 

Trashësia e formimeve është e ndryshme, ashtu qënë afersi të Vushtrisë sillet deri në 10 m, 

përderisa në terë siperfaqen e Lypjanit arrin trashsinë deri në 15 m, ose edhe më afër Batuses 

trashësia shkon deri 33 m. Ndonjë hulumtim me detal i këtij tereni nuk është bërë në këto aluvione. 
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 KARAKTERISTIKAT PEDOLOGJIKE  

              Tipet më të përfaqësuara të tokave në territorin e Komunës së Lipjanit janë smonicat me 

më tepër se 25.24 % të cilat me përjashtim të smonicave të eroduara sipas cilësive të veta dhe 

karakteristikave prodhuese janë toka mjaft të mira, të thella, kryesisht të përbërjes së argjilës së 

pasura me humus dhe Kalium aktiv.   

              Pjesët në të cilat janë të koncentruara vendbanimet janë toka aluviale. Në perëndim dhe 

veri të vendbanimeve janë zonat që përmbajnë tokat të tipit smonicë. Në verilindje të vendbanimit 

janë pjesët me smonicë jo-karbonate. Pjesa më e madhe e tokave I përkasin klasës së bonitetit II, III 

dhe IV.  

             Në territorin e Komunës së Lipjanit tokat e klasës së bonitetit (I) dhe (II) përfshijnë 23% të 

sipërfaqes së përgjithshme bujqësore. Struktura e sipërfaqeve është relativisht e përshtatshme 

meqenëse në tokat bujqësore bëjnë pjesë më tepër se 60 % e sipërfaqes së përgjithshme të 

territorit të Komunës, ato pyjore rreth 35 % dhe në tokat jo pjellore 19 % të cilat i takojn kjasëve të 

bonitetit VII dhe VIII, të cilat nuk janë të përshtatshme  për prodhimtarinë bujqësore të cilat do të 

kishin leverdi ekonomike, ato toka janë nën pyje ose të zhveshura të cilat mund të shfrytëzohen për 

aktivitete industriale duke respektuar kushtet mjedisore. 
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Harta 7. Formacionet gjeologjike 
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Harta 8. Pedologjia 
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 Përcaktimi i klasave të bonitetit 

Klasifikimi i klasave të bonitetit për tokat e Komunës së Lipjanit  është bërë sipas 

udhëzimeve të FAO (1976, 2007) dhe kritereve të propozuara në baze të hulumtimeve Pedologjike.  
 

Tabela.6. Përcaktimi i klasëve të bonitetit të tokës në k. Lipjanit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. i Leng Pedologjia Boniteti 

69 Smonicë e karbonizuar I 

17 Aluvijum nëndeltinor I 

23 Deluvium teltyrorë II 

16 Aluvium ranorë-teltyrorë II 

18 Aluvium argjilor II 

72 Smonicë e kafenjëzuar II 

27 Tokë aluvijale-deluvijale nëndeltinore II 

77 Smonicë e eroduar II 

29 Tokë livadho-teltyrorë II 

78 Smonicë e kafenjt me glej II 

16 Aluvium ranorë-teltyrorë II 

20 Aluvijum në proces të kafenjzimit II 

100 Tokë e kaftë nëndeltinore mbi argjilë liqenore II 

30 Tokë argjilore e livadheve III 

92 Tokë e kuqërremtë-kaftë nën-deltinore mbi fundërrina të kuqërremta III 

70 Smonicë e pakarbonizuar III 

25 Deluvijum i shpëlarë III 

134 Podzol-pseudoglej IV 

74 Smonicë e lesivuar me pseudogleje IV 

108 Tokë e kafenjt mesatarisht e thellë mbi filish IV 

71 Smonicë në proces të kafenjëzimit IV 

24 Delovijum i kafenjzuar IV 

109 Tokë e kafenjt e thellë mbi filish IV 

121 Tokë e kafenjt mesatarisht e thellë mbi substrat gurë-grill (filiti,mikashisti etj) V 

94 Tokë e kuqërremtë-kaftë nën-deltinore e shpëlarë mbi fundërrina të kuqërremta V 

90 Tokë e kuqërremtë-kafe ranore teltyrore mbi sedimente të kuqrremtë V 

114 Tokë e kafenjt mesatarisht e thellë mbi zëllishtë V 

120 Tokë e kafenjt e cektë mbi substrat gurë - grill ( filiti, mikashisti etj. ) VI 

107 Tokë e kafenjt e cektë mbi filish VI 

33 Tokë minerale deltinoro-argjilore në këneta VI 

54 Rendzinë e hintë kafe mbi flish VI 

111 Tokë e kafenjt e cektë mbi zëllishtë VI 

67 Ranker tipik mbi zëllishte VI 

6 Litosol mbi formacione shkëmbinjsh ultrabazik (serpentinët) VII 

45 Rendzinë e murrme mbi gëlqere të ngjeshur VII 

51 Rendzinë e rëndomtë mbi serpentin VII 

89 Tokë e kuqe e kafenjëzuar mbi formacion gëlqerorë të fortë VII 

44 Rendzinë e rëndomtë mbi gëlqere të ngjeshur VII 

10 Litosol në gëlqere të ngjeshur VIII 

150 Shkëmb i zhveshur VIII 

105 Tokë e kafenjtë e cektë mbi substrat gëlqeror i fortë VIII 

61 Ranker tipik mbi gurë-grill (filiti, etj.) VIII 

52 Rendzinë e murrmë mbi serpentin VIII 

62 Dalje e përparme e murrmë në shiste (filiti, etj.) VIII 

59 Ranker tipik mbi sëmbij neutral (andezit etj.) VIII 
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Grafik 1. është dhënë shkalla e bonitetit të tokave të komunës së Lipjanit,  sipërfaqet në hektar dhe 

në përqindje. klasa e (I)764.55 ha apo 2%, klasa e (II) 7226.59 ha apo 21%, klasa e (III) 4724.45 ha 

apo14%, klasa e (IV) 6432.91 ha apo 19%, klasa (V)8261.11 ha apo 25%, klasa (VI) 4047.59 ha 

apo 12%, klasa (VII) 1324.93 ha apo 4%, klasa (VIII)1064.58 ha apo 3%. 

 
Graf.1. Ndarja e tokave sipas bonitetin në përqindje (%) dhe hektar (ha) në K. e Lipjanit  sipas udhëzimeve të FAO (1976, 

2007)  

                                                         Tab.7 boniteti i tokave 

Boniteti Sipërfaqja në ha 

I 764.56 

II 7226.62 

III 4724.44 

IV 6432.89 

V 8261.14 

VI 4047.6 

VII 1324.93 

VIII 1064.58 
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Harta.9.  Ndarja e tokave sipas bonitetin në përqindje (%) dhe hektar (ha) në K. e Lipjanit  sipas udhëzimeve të FAO (1976, 2007 
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Harta. 10. Ndjeshmëria e tokave ndaj ndotjes 
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 TOKA SI FAKTOR I PRODHIMTARISË 

Vlera bujqësore e tokave të Komunës së Lipjanit dhe problematika meliorative. 

Në territorin e komunës së Lipjanit gjenden 22 tipe tokash me një numër të madh nëntipesh. 

Tipet më të përfaqësuara janë: smonicat më tepër se 25.24% të cilat me përjashtim të smonicave të 

eroduara sipas cilësive të veta dhe karakteristikave prodhuese janë toka mjaftë të mira, të thella, 

kryesisht të përbërjes së argjilit, neutrale gjer te reaksioni i dobët acidik, të pasura me humus dhe 

kalium aktiv, por jo mjaftë të pasura me fosfor aktiv. Posedojnë pëlleshmëri mjaftë të madhe 

potenciale. 

 Smonicat pa karbonate dallohen me mundësinë e dobët të lëshimit të ujit e posaçërisht në 

shtresën punuese, reaksionit të dobët të thertë, prandaj ka vlerë dikund më të vogël bujqësore se sa 

smonica karbonate. Këto toka dhe smonicat e lesuara kërkojnë masa përmirësuese me qëllim të 

rregullimit të regjimit ujor-ajror , dhënien e sasive më të mëdha të fosforit në tokë dhe duke bërë 

kalcifikimin  në tokë e cila ndikon pozitivisht edhe në rregullimin e reaksionit të dobët acidik. Pas 

aplikimit të këtyre masave munden të bëhen toka të mira bujqësore. 

 Smonicat e  eroduara dhe smonicat e kafenizuara me pseudoglej, gjenden në territore më të 

larta  malore, prandaj erozioni i eroduar ka que pjesërisht një pjesë të horizontit humusor, 

përndryshe këto janë toka gjysmë të thella gjer te të cekëta, të përbërjes argjilore të reaksionit 

neutral të thartë gjer te reaksioni i dobët acidik, të përbërjes së ndryshueshme të karbonatit  me 

përmbajtje të zvogëluar të humusit për shkak të erozionit të përmbajtjes së ndryshuar të formës 

aktive të fosforit (P2O5) dhe kaliumit (K 2O), për këtë arsye këto toka janë me vlerë të mesme 

bujqësore. 

 Tokat aluviale përfaqësohen me rreth 22.87%, kryesisht këto toka gjenden rreth degëve të 

lumit “Sitnica”. Këto janë toka me veti të përshtatshme fiziko-ujore dhe me vlerë të lartë bujqësore. 

Në këto toka organizohet prodhimtari intensive bujqësore. 

 Tokat e kafenizuara të cekëta në rrasat shkëmbore-ranore janë të përfshira me rreth 5.67% 

dhe Tokat e kafenizuara të mesme të thella në rrasat shkëmbore-ranore përfshinë 8.54% dhe. Këto 

toka dhe tokat tjera të kafenizuara gjenden në terrenet e larta dhe kryesisht janë toka pyjore nën 

pyje. 

 Tokat livadhore –teltynore dhe tokat livadhore-argjillore janë të përfaqësuara me rreth 3% 

dhe gjenden kryesisht përreth lumit “Sitnica”. 

 Tokat podzole-pseudoglej janë toka të cilat e kanë vlerën e kufizuar bujqësore për shakak të 

cilësive (vetive) të këqija ujoro-fizike dhe shtresën punuese e cila nuk e lëshon ujin, kjo shtresë 

është me përmbajtje të madhe argjillore. Në mënyrë që këto toka të shfrytëzohen intensivisht në 

bujqësi është e nevojshme që të bëhen masat agromelioruese. 

 Tokat deluviale përfshinë 5.36% nga territori i përgjithshëm i komunës. 

Struktura e sipërfaqeve bujqësore 

Sipërfaqja e përgjithshme e territorit të Komunëssë Lipjanit është 33849.035ha. Struktura e 

sipërfaqeve është relativisht e përshtatshme meqenëse në tokat bujqësore bëjën pjesë  më tepër se 

60% nga sipërfaqet e përgjithshme të territorit të komunës, gjersa në ato pyjore rreth 33.51% e në 

tokat e paplleshme  6.26%. 
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Perimikultura 

Perimet përfaqësohen më rreth 7% të sipërfaqes së përgjithshmë të tokës së punueshme. 

Në mesin e kulturave të cilat kultivohen në perimkulturë në Komunën e Lipjanit, më së shumti 

kultivohet patatja, speci, qepa, lakra, shalqini, fasulja, domatja, etj. Prodhimtaria ekzistuese e 

perimkulturës në komunën e Lipjanit ka karakter zhvillimi duke përfshirë prodhimtarinë kopshtare, 

prodhimtarinë në fushë të hapur dhe prodhimtarinë në ambijente të mbrojtura. 

Në fshatrat Konjuh, Llugaxhi, Rubovc etj, perimet kultivohen qe një kohë të gjatë dhe me një 

traditë të sukseshme. Prodhimtaria më e madhe e perimeve zhvillohet kryesisht në këto fshatra. 

Në komunën tonë ekziston një trend i zgjerimit të prodhimtarisë perimore dhe çdo herë e më 

shumë po kultivohen perimet me një profesionalizëm më të madh dhe futja e mekanizimit dhe 

teknikës bashkëkohore. 

Pemëtaria 

Sa i përket prodhimtarisë së pemëve ekziston një sipërfaqe prej 107 ha. Edhe në këtë sektor 

shihet një interesim më i madh dhe për çdo vit kemi ngritjen e pemishteve të reja. Prej pemëve 

kryesisht kultivohet molla, dardha, kumbulla, qershia, vishnja etj. Pjesa tjetër e prodhimtarisë së 

pemëve i takon kultivimit të tyre në kopshte dhe oborre për konsum familjar. Problemi kryesor i këtij 

sektori është plasmani jo i sigurt i prodhimeve dhe mënyra e ruajtjes në depo. 

 Vreshtaria 

Vreshtaria është shumë pak e zhvilluar, megjithse kushtet për një prodhimtari të mirëfillt 

ekzistojnë. Vreshtat kryesisht janë në rajonin e Janjevës më rrithinë ku  ekziston një traditë e lashtë 

për prodhimin  e rrushir dhe verërave cilësore. 

Blegtoria 

Në komunën tonë përveç sektorit të prodhimtarisë bimore është i zhvilluar edhe sektori i 

blegtorisë: gjedhtaria, dhentaria dhe shpeztaria. 

Gjendja numerike e shtazëve është siç vijon: Gjedhe 11005 krerë, dele 4149 krerë, dhi 1067 

krerë dhe shpezë 1,828,500 krerë. 

Ekzistojnë kushte ideale për zhvillimin e blegtorisë ngase kemi sipërfaqe të mjaftueshme 

bujqësore dhe me një bonitet të lartë, pastaj kemi kullosa të pasura dhe të pashfrytëzuara. 

Edhe në këtë sektor edhe pse ka permirësime ka mjaftë të meta të cilat duhet evituar. Ende 

gjendemi ne fazen ekstenzive të prodhimtarisë. Infrastruktura jo e mirë e shtallave, përqindja e 

racave të mira ende është i ulët dhe prodhimtaria jo e standardizuar e qumështit  dhe e mishit. 

Kostoja e prodhimit ende është e lartë, çka i bënë fermerët të mos jenë konkurent në treg. 

 KUSHTET  KLIMATIKE, VALORIZIMI  KLIMATIK, KARAKTERISTIKAT 

Pasi që nuk kemi të dhëna për kushtet dhe faktoret klimatik të komunës së Lipjanit jemi 

bazuar në të dhënat e nga Instituti Hidrometerologjik i Kosovës për periudhën 1949 – 2007të cilat 

janë dhënë për komunën e Ferizajit dhe të Shtimës të cilat janë komuna fqinje me komunën e 

Lipjanit. 
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Tempëratura 

Tempëratura mesatare vjetore në  rajonin e ngusht të Ferizajit  dhe  Shtimës është 10 gradë 

celsius kushu që në visët malore. Zbritin në 9  gradë celsius.Muajt më të nxëhtë janë korriku dhe 

gushti më tempëraturë mesatare 20,6 dhe 20,5 gradë celsius, ndersa më i ftohti është janari më –

1,4 gradë celsius.Maksimumi apsolut i tempëraturës së ajrit është në gusht 37,3 gradë celsius, 

ndersa minimumi –26,0 gradë celsius .Sipas të dhënave të IHMK. Në vitin 1963 në Ferizaj është 

regjistruar tempëratura maksimale ekstreme -34.0 gradë celsius. 

Lagështia relative e ajrit 

Ka vlerë mesatare vjetore 74,7% më  mujin gusht  më të thatë (63%) dhe me muajin më 

lagështi më të madhe janarin (86,1%). Sipas të dhënave të IHMK. 

 

Vrantësimi dhe djellosja 

Në ketë regjion vrentësimi mesatar vjetor është 57% gjatë së cilës frekuenca e ditëve të 

kthjellta  është 57,9 (15,9% nga viti), sipas të dhënave të IHMK. 

Të  reshurat 

Sasirat  e të reshurave në këtë rajon janë të shpërndara   në mënyrë jo të barabartë. Sasirat 

mesatare vjetore sillën rreth 673,3 mm në Ferizaj, dhe Shtime, sipas të dhënave të IHMK. 

Era 

Frekuencën më të madhe vjetore në rajonin e Ferizajit dhe Shtimës e kanë erat verilindore 

(NE) me 226 0/00 ndersa më të voglën ato lindore (E) me gjithësejt 36 0/00.Shpejtësia mesatare 

është më e madhja të era jugpërendimore (SW) 4,0m/sec, sipas të dhënave të IHMK. 

      Shtypja atmosferike 

Sipas pozitës gjeografike të Ferizajit  dhe Shtimës, ndryshimet e elemeteve dhe dukurive 

atmosferike janë në konditat noramle të ndryshimit të shtypjes atmosferike për këtë rajon. 

 

NDRYSHIMET KLIMATOLOGJIKE NË  RAJONIN E LIPJANIT, FERIZAJIT DHE SHTIMËS 

Në saje të të dhënave të  elementeve dhe dukurive meteorologjike të elaboruara në rajonin e 

Lipjanit, Ferizajit dhe Shtimës  në përiudhën 50 vjeqare ka ndryshime në klimën e rajonit të Ferizajit 

në kufinjët e ndryshimeve në rajon ku  tempëratura minimale dhe ajo maksimale  është  në rritje në 

kufinjët 02 deri në 04 gradë celsius. Rajoni i Lipjanit, Fereizajit dhe i Shtimës   nuk mundet me qenë i 

izoluar  nga ndikimet të cialt vijën nga  rajoni si rezultat i zhvillimit tekniko teknologjik  dhe mos 

respektimit të masave  mbrojtëse për uljen e shkallës së ndotjës së  ambientit nga  gazërat e 

shkarkuara nga aktivitetet  njerzore, dioksidit të karbonit, oksideve të azotit, komponenteve 

halogjenure, hidrokarbureve, hidroflorureve, përflorureve dhe heksaflorureve si  dhe kimikateve të 

rrezikshme të cilat kanë mbetë nga  fabrikat të cilat për momentin janë jashtë prodhimit si  Trepça, 

Fabrika e supërfosfatit, Korporata energjetike e Kosovës, Fabrika e baterive në Gjilan, Fabrika e 

Çementos në Han të Elezit, Fabrika e Bizmutit në Prizren, Fabrika e lëkurës në Pejë e shumë 

institucine të tjera të cilat  më parë  kanë pushuar së punuari.Kosova ka obligime ndërkombëtare për 

respektimin e lëshuarjës së ujrave dhe ajrit nga territori i sajë në kufinjët e lejueshëm të saktësuara 

në këto konventa si ajo e Dablinit, Danubit si dhe asj të Kyotës më karaktër nderkobetare (IPCC) e 

(UNFCCC) si dhe aplikimit të  obligimeve  të konventës së Landfildit për uljen e shkallës së ndotjës 

nga viti 1995 deri në 2008. Automobilat të cilët janë në përdorim në Kosovë janë ndotës të mëdhaj 
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sepse janë transportuar në Kosovë pa iu shtrue asnjë kontrolli dhe vazhdojn të qarkullojnë  në 

komunikacion  pa asnji kontroll dhe atesit për shkallën e ndotjës, sipas kësaj konvente të cekur më 

lartë  shkalla e ndotjës duhët të ulët deri në 25%. 

         Më  qëllim  të zvoglimit të ndikimit të ngrohjës së atmosferës (efektit të serës) pavarësisht nga 

madhësia dhe shtrirja gjeografike e rajonit të Lipjanit, Ferizajit dhe Shtimës, vendi ynë  duhët  

nderrmarrë masat adekuate për uljën e shkallës së ndotjës  më sa vijon: 

1.Zbatimi i ligjit mbi mbrojtjën e mjedisit dhe planifikimit hapsinor të Kosovës 

2.IHMK të bëjë regjistrin dhe katastralin e ndotësve në gjendje të lëngët, ngurtë dhe të gazët si dhe 

të gjitha burimeve ndotëse në Lipjanit, Ferizaj, Shtime  dhe rrethinë 

3.Të ngritën  rrjetat e monitorimit të resurseve të ajrit, ujit dhe dheut 

4.Të shfrytëzohën burimet  alternative të prodhimit të energjisë elektrike si nga era, dielli  dhe uji. 

5.Të merrën masat më të rrepta ligjore  për nderprerjën e prerjës së  pyjeve në rajonin e Ferizajit 

6.Të gjitha mjetët motorike të cilat nuk i plotësojnë kushtë për përdorim të hudhën jashtë përdorimit. 

7. Proceset  e imisionit dhe emisionit të jenë  nën kontrollë të rrept ligjore dhe lëshuarja e ketyre  

grimcave në atmosferë nga proceset kimiko- teknologjik  të përfitimit të energjisë elektrike të  

monitorohët nga KEK dhe IHMK. 

8. Kontrollë i rrept nga MMPH  i të gjitha deponive në Lipjan, Ferizaj ,Shtime dhe rrethinë 

9.Të nderpritët ndezja e  mbeturinave kontenjër në lokalitete  e banimit. 

10.Të bëhet një propagandë më e madhe për vetëdisimin e popullatës së Ferizajit,Shtimës dhe 

rrethines për ruajtjën e mjedisit se është në interes të tyre. 

11.Mjetet e infomimit të jenë më në nivel më anë të emisioneve edukativo- arsimore për mbrojtjën e 

mjedisit si dhe rreziqet  që vijnë nga ngrohja e atmosferës. 

Temperatura, të reshurat, shkëlqimi i  diell it ,  shtresa e borës, shtypja 

atmosferike dhe lagështia relative  

  Temperaturat mesatare mujore dhe vjetore  

Tempëratura mesatare vjetore në  rajonin e Ferizajit dhe Shtimës  është 10 gradë celsius 

kushu që në visët malore. Zbritin në 9  gradë celsius. Muajt më të nxëhtë janë korriku dhe gushti më 

tempëraturë mesatare 20,6 dhe 20,5 gradë celsius, ndersa më i ftohti është janari më –1,4 gradë 

celsius.Maksimumi apsolut i tempëraturës së ajrit është në gusht 37,3 gradë celsius, ndersa 

minimumi –26,0 gradë celsius .Sipas të dhënave të IHMK. Në vitin 1963 në Ferizaj është regjistruar 

tempëratura maksimale ekstreme -34.0 gradë celsius 

 

 

 

Tab.8.Temperatura mesatare për muajt dhe vjetore e ajrit për periudhën  1949 – 2007 
 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Vjetore 

t 
°C 

-
1.2 

0.9 5.7 9.9 14.6 17.9 19.9 19.8 16.0 10.5 5.3 0.9 10.0 
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Graf. 2. Temperatura mesatare për muajt dhe vjetore e ajrit për periudhën  1949 – 2007 

 

Tab.9.Temperatura maximale absolute për muajt dhe vjetore për periudhën  1949 – 2007 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Vjetore 

t °C 14.8 18.2 28.5 29.8 32.3 36.3 39.3 37.7 34.4 29.3 22.0 19.4 28.5 

 

 
Graf. 3. Temperatura maximale absolute për muajt dhe vjetore për periudhën  1949 – 2007 
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Tab. 10. Temperatura minimale absolute për muajtë dhe vjetore për periudhën 1949 – 2007 

 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Vjetore 

t 
°C 

-
27.2 

-
25.2 

-
16.6 

-
5.3 

-
2.4 

0.5 3.9 3.0 -
4.0 

-
5.6 

-
17.6 

-
12.4 

-7.2 

 

 
Graf.4.Temperatura minimale absolute për muajtë dhe vjetore për periudhën 1949 – 2007 

 
 Reshjet 

Sasirat e të reshurave në këto rajone  janë të shpërndara në mënyrë jo të barabartë. Sasirat 

mesatare vjetore sillën rreth 673,3 mm në Ferizaj, sipas të dhënave të IHMK 

 

 

Tab.11. Shuma mesatare mujore dhe vjetore e të reshurave në mm për periudhën   1949 – 2007 

Muaji I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Vjetore 

Hmest 38.7 36.7 36.1 48.5 69.3 60.1 47.2 44.3 44.9 51.3 66.2 52.1 595.4 
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Graf.5. Shuma mesatare mujore dhe vjetore e të reshurave në mm për periudhën   1949 – 2007 

 

 

Tab.12.Shuma mesatare mujore dhe vjetore e zgjatjes së shkëlqimit të diellit në orë për periudhën  

1961 – 2007 

 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Vjetore 

t 
(h) 

68 93 141 171 218 232 280 274 221 171 92 57 2018 

 

 
Graf. 6. Shuma mesatare mujore dhe vjetore e zgjatjes së shkëlqimit të diellit në orë për periudhën  

1961 – 2007 
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L a g ë s h t i a  r e l a t i v e  e  a j r i t  

Ka vlerë mesatare vjetore 74,7% më  mujin gusht  më të thatë(63%) dhe me muajin më lagështi më 

të madhe janarin (86,1%).Sipas të dhënave të IHMK 

 

Tab.13. Vlera mesatare shumvjeqare në % e lagështisë relative për periudhen 1949 - 2007 

Muajt I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Tot. 

Feriza

j 

86.

1 

80.

2 

75.

9 

71.

0 

71.

5 

69.

5 

65.

0 

63.

0 

66.

2 

78.

1 

84.

5 

85.

5 

74.7 

 

 
Graf. 7. Vlera mesatare shumvjeqare në % e lagështisë relative për periudhen 1949 - 2007 

 
Tab. 14. Shtypja atmosferike mesatare mujore dhe vjetore për periudhen 1949 - 2007 

Muajt I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Tot
. 

Ferizaj 941.
2 

943.2 940.9 939.7 946.9 948.
7 

946.7 941.3 947.8 948.6 948.3 946.
9 

945 
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Graf. 8. Shtypja atmosferike mesatare mujore dhe vjetore për periudhen 1949 - 2007 
E r a  

Frekuencën më të madhe vjetore në rajonin e Ferizajit  dhe Shtimës e kanë erat verilindore (NE) 

me 226 0/00 ndersa më të voglën ato lindore (E) me gjithësejt 36 0/00.Shpejtësia mesatare është 

më e madhja të era jugpërendimore (SW) 4,0m/sec,sipas të dhënave të IHMK 

 

Tab.15.Shpeshtesit e qetësisë   së  Eres sipas muajve të vitit dhe dretimit të erës  në  Ferizaj 

 

muaji I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII vjetore 

N 236 232 214 192 203 191 225 254 339 216 188 236 226 

NE 105 91 89 77 57 60 85 68 65 93 93 94 81 

E 80 47 57 37 73 42 31 45 31 74 81 67 56 

SE 25 37 63 51 23 14 23 20 27 35 46 47 34 

S 98 76 115 138 96 74 63 41 49 101 120 98 90 

SW 20 37 37 30 23 32 23 27 21 27 17 27 27 

W 34 44 35 71 81 83 72 79 41 40 32 52 56 

NW 30 56 43 90 58 58 82 125 78 42 54 38 62 

C 372 380 347 314 386 446 396 341 349 372 369 341 368 

 

 
Tab.16.Shpejtesia mesatare e eres sipas mujave te vitit dhe drejtimit te eres ne Ferizaj 

muaji/Drej I II II IV V VI VII VIII IX X XI XII 

N 2.4 2.4 2.8 3 2.6 2.4 2.6 2.6 2.4 2.2 2.8 1.9 

NE 1.9 2.1 1.9 2.4 2.1 2.1 2.1 1.8 1.8 1.9 1.9 1.8 

E 3.4 2.4 2.4 2.2 2.4 1.9 2.1 2.2 1.9 3.4 2.8 2.4 

SE 4.4 4.4 4.8 6.7 3.6 3 2.8 2.2 3.2 3.2 4.8 4.6 

S 3 2.8 2.8 5 3.4 2.4 2.4 2.2 1.9 2.4 3 3 

SW 2.2 2.8 2.4 2.4 2.6 2.4 2.2 2.4 1.6 1.8 2.4 2.4 

W 2.6 2.6 3 3.4 3 2.4 2.4 2.4 2.2 2.1 2.4 2.2 

NW 3 3.4 3.6 3 2.2 2.8 2.8 2.8 2.8 2.6 2.8 2.8 
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                       Fig.1.  Trëndafilii erës në komunën e Ferizajit si komunë fqinje e Lipjanit 
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 PYJET 

Komuna paraqitet në ndarje të tërthortë në rrafsh të Fushë Kosovës e rrafshlartat e Blinajës, 

Caralevës dhe Drenicës në perëndim dhe rrafshlarta e rrafshit të Androvackës në lindje. Lugina e 

Drenicës kalon nëpërmes të pjesës perëndimore të komunës(zona përreth Shalës). Kjo zonë ka 

lidhje më të afërt hapsinore me Gllogovcin.  

Rrafshlartat janë kryesisht të mbuluara me pyje, përjashtim bën zona e mihjeve përreth 

Magurës. Parku nacional “ Parku Blinaja” një zonë e madhe pyjore e mbrojtur shtrihet në male në 

jugperëndim. Para luftës së viteve 1990 ka qenë një vend I rëndësishëm për rekreacion. 

momentalisht është e planifikuar që autostrada të kalojë nëpër park. Nëse ndërtohet atje atëherë do 

të krijojë një barrierë në park dhe do ta ndajë në dy pjesë. Në kodër në juglindje, afër fshatit Gadime, 

shpella e mermerit me gjatësi rreth 1400m është poashtu një monument I mbrojtur natyror 

(cf.1.11.1). rrafshi është shumë horizontal me dheun e tij fertile të dominuar me tokë bujqësore 

përreth fshatrave të vogla rurale. Për shkak të shkatërrimit të pyjeve e poashtu të zhvillimit të 

bujqësisë, industrisë dhe zhvillimit urban, gati se nuk kanë mbetur pyje në këtë rrafsh. 

Prej sipërfaqes së përgjithshme të pyjeve të kësaj komune,  

 1621.023  ha janë pyje të larta,  

 2993.21 ha pyje të ulëta 

 11038.16ha janë shkurre.  

 

 
Graf.9.  Sipërfaqet në (ha) sipas lartësisë së pyjeve  
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10% 
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19% 

Shkurret 
11038.16 ha  ose 

71% 



 

 

               Plani Zhvillimor Komunal i Lipjanit 2013-2023+ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

63 
 

 

Harta. 11. Pyjet 
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 SHFRYTËZIMI I TOKËS  

Në përgjithësi rreth 60% e popullatës ne Komunën e Lipjanit merren me bujqësi, dhe një pjesë bukur 

e madhe e popullatës jeton në mërgim ku edhe krijon të hyra të mjaftueshme për disa familje. Tokat 

pjellore shtrihen në pjesën e rrafsht të komunës, rreth lumenjve dhe prrockave dhe kryesisht 

shfrytëzohen për bujqësi, me një trend të rritjes së shëndërrimit të tokave pjellore në ato ndërtimore 

dhe sipërfaqe të pa mbjellura (djerrina). Në këtë aspekt mungojnë hulumtime përkatëse për 

kualitetin dhe shfrytëzimin e tyre. 

 

 

 
Graf.10. Shpërndarja e tokës 

 

 

Nga sipërfaqja e përgjithshme rreth 63% është tokë bujqësore derisa pjesa tjetër 

shfrytëzohet për qëllime tjera. 
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Harta. 12. Shfrytëzimi i Tokës 
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 PASURITË NATYRORE 

             Komuna e Lipjanit është e pasur me resurse natyrore të cilat paraqesin bazë të volitshme 

për zhvillim. Më të rëndësishme janë mineralet ku më së shumti gjenden në pjesët perëndimore dhe 

lindore të Komunës ndërsa në pjesën qendrore është e pasur me thëngjill. Mineralet më të 

rëndësishme të cilat I posedon Komuna janë Magneziti, Nikeli, thëngjilli, Zinku, Kromi, Duniti, rëra, 

Kuarci dhe zhavorri.                      

          Komuna e Lipjanit posedon rreth 25.867 ha sipërfaqe bujqësore prej së cilës 19.385 ha janë 

tokë e punueshme – pjellore. Faktorët natyrorë si: pozita gjeografike, morfologjia e terrenit, kushtet 

klimatike dhe karakteristikat hidrografike kanë ndikuar në zhvillimin e deritanishëm në aspekt pozitiv 

të Komunës së Lipjanit. 

 

 Uji 

Në aspektin hidrografik ujrat ne komunen e lipjanit i takojn pellgut të Detit të Zi, ndërsa lumenjët më të 

mëdhenjë janë lumi Sitnica dhe Drenica të cilët janë edhe nën degë të lumit Ibër. Në përgjithësi rrjeti 

hidrografik është i pasur dhe me potencial ujorë të varfër, i kushtëzuar nga sasia e vogël e reshjeve mesatare 

shumvjeqare (600mm). Lumi Sitnica është lumi më i madhë në komunë e lipjanit i cili degët më të zhvilluara i 

ka në anën lindore, ndërsa degët kryesore hidrografike të anës lindore janë: Lumi Janjevka, Lumi i Zhegovcit, 

Lumi i Gadimës dhe Lumi Sazlisë ndërsa, në anën perendimore lumi më i zhvilluar është Lumi i Vërshevcit.  

Sasitë më të mëdha të të reshurave janë gjatë muajit prill dhe maj, prandaj periudha pranverore është ajo kur 

paraqiten vërshimet dhe kur kemi edhe paraqitjen e kënetave, posaçërisht në tokat të cilat nuk e lëshojnë ujin.  

Ku 
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Harta. 13. Resurset minerale 
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Harta. 14. Hidrogjeologjia 
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Harta. 15. Ndjeshmëria e ujërave nëntokësore 
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Fig 2.Hyrjanëshpellën e Gadimes 

 TRASHËGIMIA 

NATYRORE 

Monumentet natyrore  

Monumenti më i 

rëndësishëm natyror në komunë 

është Shpella e Gadimes, e cila 

gjendet në fshatin Gadime në 

afërsi të Lipjanit, Kosovë dhe 

është e gjatë 1500 metra. Mirëpo 

për turistët është e lëshuar për 

përdorim vetëm 1300 metra të 

para të shpellës, pasi që për 

pjesën tjetër të shpellës ende nuk 

janë të mundshme vizitat normal 

për shkak të mungesës së investimeve dhe 

rregullimit të infrastrukturës së duhur. 

Shpella ka disa nivele (tri prej të cilave 

dihen) niveli i mesëm është i lëshuar për 

vizitor, niveli më i ulët është nën ujë dhe 

niveli i sipërm përbëhet kryesisht prej 

korridoreve dhe galerive të ngushta të cilat 

poashtu janë të pa rregulluara dhe 

infrastrukturë përcjellëse. Gjatë verës  

temperatura në brendi të shpellës është  

konstante 13 gradë celsius dhe gjatë dimrit 11-13 gradë. 

Shpella e Gadimes është zbuluar nga nnjë banor i fshatit me emrin Ahmet Asllani i cili në oborrin e 

shtëpisë së vet gjatë punimit (thyerjes) së gurëve për ndërtimin e shtepisë kishte hasur në një gropë 

të vogël ne te cilen ka vërejt disa pjese te mermerta dhe ka lajmruar organet kompetente ne Lipjan. 

Për datën në të cilën janë futur në aktet zyrtare këto shënime nuk dihet. Personat të interesuar për 

brendinë e shpellës dhe që si duket kanë provuar të hynë aty, kanë lajmëruar se edhe brendia e saj 

është po aq e bukur sikurse ajo që shohin turistët dhe ndoshta edhe më e bukur. Në shpellë si duket 

ka edhe disa dukuri tjera natyrore siç është liqeni madhësia e të cilit mund të jetë 15 deri 25 

Fig.3 Stalaktitet dhe stalagmitet në shpellën e Gadimes  

 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Lipjani
http://sq.wikipedia.org/wiki/Kosov%C3%AB
http://sq.wikipedia.org/wiki/Metra
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metra.Kristalet te rralla qe gjenden ne këte shpell nuk gjende në shum vende botrore prandaj keto 

kristale janë edhe vlerë evropiane,nga madhsia e rritjes së kristalit në një cm për 30,000 vjet kjo 

rrjedh se shpella është krijuar para 80,000 vjetëve.   

 Uji termal në fsh,Baincë 

 Rezervati  Blinaja 

 Bukuritë e bukura të pejsazheve Shalë-Kleçkë 

 Pejsazhet e bukura të vargëmaleve të Zhegovcit 

 

TURIZMI 

Shpella e Memertë Gadime 

Shtëpia Muze e Gjeçovit 

Janjeva thesar i trashigëmisë kulturore 

Rezervati  Blinajë 

Kmpleksi Memorial Kleçkë 

 

 FATKEQËSITË NATYRORE DHE TË TJERA 

 

Fatkeqësitë natyrore  - Tërmetet: 

Vërshimet, rrëshqitjet e borës, bora e madhe, era e fortë, breshri, akulli, thatësira, paraqitja 

masive e sëmundjeve ngjitëse te njerëzit, te shtazët dhe te bimët dhe fatkeqësi të tjera, që i 

shkakton natyra. 

   Fatkeqësitë e tjera nënkupton fatkeqësitë e mëdha në trafikun rrugor, ajror dhe 

hekurudhor, zjarret, fatkeqësitë në xeherore, shkatërrimi i digave dhe fatkeqësitë e tjera ekologjike 

dhe industriale, që i shkakton njeriu me punë dhe me sjellje, gjendja e jashtëzakonshme, 

emergjente, temperaturat e larta, kolapsi teknik i sistemeve energjike te furnizimit me rryme, 

telekomunikacioni dhe teknologjisë informative, aktet terroriste dhe mënyrat e tjera të rrezikimit 

masiv. Territori i komunës së Lipjanit  vazhdimisht është ballafaquar dhe mundë ballafaqohet me 

fatkeqësi natyrore dhe të tjera, kështu që Drejtoria e Shërbimeve Publike, Mbrojtëje dhe Shpëtim ka 

përgjegjësi për menaxhimin e këtyre situatave emergjente, siç që janë : 

  - Zjarret 

            - Vërshimet  

            - Tërmetet 

            - Fatkeqësitë e tjera elementare

../AppData/Roaming/Microsoft/Word/Info/zjarret%20ne%20komun%202.mpg
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Harta. 16. Trashëgimia natyrore 
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 Njëra ndër fatkeqësitë natyrore më sfiduese është Tërmeti, dihet se në pikëpamje 

sizmologjike, Komuna e Lipjanit  si edhe pjesa ma e madhe e Kosovës paraqet një rajon me aktivitet 

sizmik të lartë, i cili është goditur në të kaluarën dhe mund të goditet edhe në të ardhmen nga 

tërmete autoktone shumë të fortë, të cilët i kanë vatrat të cekëta. 

 Territori i Lipjanit  ndodhet në zonën e VII dhe VIII merkal, karakteristik e zonës është se 

ndodhet në mes të vendeve me burimeve Sizmike ose zona sizmogjene (siç quhen ndryshe), si 

vijon: Zona sizmogjene Kamenic – Novobërdë – Gjilan me magnitude maksimale M=6.0 shkalla 

Riter, në krahasim me Kosovën që e karakterizojnë edhe zona sizmogjene Prizren – Pejë si dhe 

Zona sizmogjene Kopaonik. 

 Këto zona të burimeve sizmike kanë gjeneruar në të kaluarën dhe mund të gjenerojnë edhe 

në të ardhmen termite të fortë. 

 Ndër tërmetet më të fuqishme që kanë goditur rajonin, këtu po përmendim: se Rajoni Ferizaj 

– Gjilan, Novobërd duke përfshirë edhe Lipjanin ku është prekur nga dy tërmete shumë të forta, më 

1755 dhe 1921. Tërmeti i vitit 1921, me të njëjtin intensitet me atë të vitit 1755, çka do të thotë se 

është përsëritur këtu pas 166 vjetësh. 

   Tërmeti i vitit 1921 është shoqëruar nga shumë pasgoditje të forta 7 e 8 ballë shkalla MCS, 

që kanë zgjatur për një vit, nga gushti 1921 deri më shtator 1922.2 

      Karakteristike është se në rajonin e ana moraves janë regjistruar tërmetet me magnitudë nën 5.0 

shkallë të Riterit dhe intensitet epiqendrore rreth 6–7 ballë, me sa vijon: 

-Tërmeti i 5 marsit 1936 me magnitudë 4.9 dhe intensitet epiqendror 6-7 ballë 

-Tërmeti i 8 qershorit 1956 me magnitudë 4.6 dhe me intensitet epiqendror 6 ballë. 

 Nga kjo shihet se pas vitit 1956 nuk është regjistruar ndonjë termet me intensitet epiqendror 

6 ose mbi 6 ballë. Dhe vetëm më 24 prill 2002 një termet me intensitet epiqendror prej 7.5 ballë 

MSK-64 goditi rajoni e Gjilanit. 

  Nga kjo konkludojmë se ky termet është përsëritur këtu pas 46 vitesh nga tërmeti 6 ballësh i 

vitit 1956 dhe pas 66 vitesh nga tërmeti 6-7 ballësh i vitit 1936. 

  Nga kjo që u tha më sipër rrjedh edhe territori i komunës së Lipjanit si dhe pjesa ma e 

madhe e territorit të Kosovës paraqet një vend nga pikëpamja sizmike aktiv e me rrezikshmëri 

sizmike të lartë, njëlloj si vendet fqinje me të. 

 Sizmiciteti i lartë dhe tërmeti i 24 prillit 2002, që preku Rajonin  Gjilan, mirëpo vlen të 

evidentohen edhe tërmetet e kohë pas kohshme të cilat ndodhin në vazhdimësi sikur edhe ato të 

datës: 06.03.2008 ku sipas Institutit Sizmik të Kosovës ishin tre tërmete edhe pse me shkallë të 

vogël të intensitetit prej 3.6, 3.4 dhe 3.7 shkallë të Rihterit. (Harta. Zonat e Rrezikuara) 

 RRËSHQITJET E BORËS 

 Rrëshqitje të borës në komunën e Lipjanit  mundë të ket vetëm në zonat e larta malore të 

cilat nuk paraqesin ndonjë rrezik për popullatën e Lipjanit  dhe ekonominë e sajë. 

 

 ERA E FORTË 
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 Duke u bazuar në në të dhënat e  IHMK-së shpesh here kemierëra të forta sidomos nga ana 

veriore dhe ajo jugore e rajonit. 

 BRESHËRI 

 Shpesh herë breshëri në komunën e Lipjanit  mundë të konsiderohet si rrezik për ekonominë 

e vendit duke e pas parasysh se në vitet e kaluara ka pas rrebeshe të breshër mjaft të forta. 

 AKULLI 

 Edhe territori i Lipjanit  sikurse gjithë bota në të kaluarën ishte e përfshirë nga akulli dhe e 

kishte kaluar periudhën akullnajore. Në kohët tona territori i Lipjanit  përfshihet nga akulli dhe bora 

vetëm në zonat e larta malore,  dhe në luginen e lumit të lakuar ,gjatë sezonit dimëror dhe nuk 

paraqesin ndonjë rrezik për ekonomin dhe bujqësin.  

 THATËSIRA 

Thatësirat janë të lidhura ngusht me tipin e klimës që ka një vend, pastaj kushtëzohen nga sasia 

mesatere e reshjeve, regjimi i shpërndarjes së tyre dhe forma e reshjeve. Ndikimi më i madh i tyre 

është në bujqësi, ekonomi dhe në jetën e përditshme të njeriut në përgjithësi. Me që Kosova është 

vend kontinental dhe për shkak të pozitës së saj matematike në globin tokësorë e cila kushtëzonë 

katër stinët e vitit, ndikimi i thatësisë në sezonin e verës kur është edhe kulmi i sezonës vegjetative 

është me rëndësi shum të madhe. Si rezultat i ndryshimeve klimatike globale verërat dhe sidomos 

sezona e thatësisë është duke u zgjatur nga viti në vit, ku kemi të bëjmë me disa ndryshime të 

theksuara klimatike. Verërart në vazhdimësi po bëhën më të thata dhe të nxehta, në disa raste (vite) 

sezona e thatësisë pa të reshura fare zgjat deri 3-4 muaj. Në përgjithësi, vërejm ndikimin e 

anticiklonint të azoreve, i cili sjell rryma ajrore shum të nxehta nga afrika veriore, duke ndikuar drejt 

përndrejt në çrregullimin e bilancit dhe shpërndarjen e reshjeve. Ky ndikim i këtij sistemi barometrik 

po reflekton verëra të nxehta të gjata dhe të thata, si dhe dimëra të thatë dhe duke favorizuar në 

vazhdimësi reshjet e shiut në këtë sezonë. 

 VËRSHIMET 

 Përmbytjet janë fatkeqësi elementare të cilat kërkojnë vëmendje të posaçme. Përmbytjet 

konsiderohen dukuri të cilat paraqiten në sezone të caktuara, të cilat janë të rrezikshme për jetën e 

njeriut dhe sjellin dëme të konsiderueshme materiale. Përmbytjet nuk mund të parandalohen, por 

dëmet e tyre mund të amortizohen dhe menaxhohen. Uji i cili grumbullohet nga reshjet ose shkrirja e 

bores patjetër duhet ta gjejë një rrugë të lëvizjes së tij. 

  Në këtë rast është e rëndësishme që atij t’i krijohen kushte për një shkarkim sa më të lirë pa 

pengesa. 

 Komuna e Lipjanit  vite me radhë ballafaqohet me problemin e vërshimeve si të lokaliteteve 

të banuara, ashtu edhe tokave bujqësore. Po ti bëhet një analizë e kësaj gjendje të shkaktuar nga 

këto vërshime  mund të vijmë deri te këto konkluzione: 

1. Dëmet ekonomike 

2. Rrezikimi i shëndetit të njeriut 

3. Ndotje permanente e ambientit 

4. Përhapje e epidemive etj. 

 Në komunën e Lipjanit  është me rëndësi të trajtohen ujërat që shkaktojnë përmbytje e që 

vinë si rezultat: 
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 I përrenjve në zonat malore gjatë motit të lig me shira intensive bëhen shumë rrëmbyeshëm 

dhe të bartin material që e gjejnë në rrugën e tyre dhe kanë fuqi të madhe 

 E dyta në zonën e rrafshët ku për shkak të mungesës së pjerrësisë së terrenit ujit të shiut 

ose nga bora e shkrirë nuk lëviz, por qëndron deri në momentin sa të thithet nga shtresa e 

tokës 

 

 EROZIONI 

 Erozioni është njëri nga faktorët mjaftë të rëndësishëm për ta trajtuar nga se rrezikon 

sipërfaqet bujqësore, infrastrukturën, por edhe të mirat e krijuara dhe të planifikuara nga faktori njeri. 

Kjo dukuri është prezentë pothuaj në tërë territorin e komunës së Lipjanit në forma dhe madhësi të 

ndryshme. Përshpejtimin e kësaj dukurie në shumë raste e ka luajtur edhe faktori njeri si rezultat i 

mos shfrytëzimit racional të tokave bujqësore, prerjes së pa kontrolluar të pyjeve, por edhe gjatë 

shfrytëzimit të pa kontrolluar të materialeve inerte dhe ndërtimore. Më tepër prezent është mbi 

formacionet molasike si rezultat i degradimit të pyjeve, vegjetacionit dhe pjerrësisë së terrenit, i cili 

paraqitet në formë të shpëlarjeve sipërfaqësore dhe lugjeve rrëke, por edhe përgjatë brigjeve të 

shtretërve të lumenjve, e përrenjve, përdorimit të pa përshtatshëm të tokës, mos ndërtimi i pritave 

malore etj.   

 

 SHKALLA E EROZIONIT  

 Territori i komunës së Lipjanit  karakterizohet me një pjesëmarrje të sipërfaqeve erozive 

sipas këtyre kategorive: Sipërfaqet të cilat i janë nënshtruar erozion shumë i dobët 30% erozionit të 

dobët përfshijnë sipërfaqen rreth  rreth 30% të territorit. Erozioni i mesëm 27%. Hapësirat me 

erozion të fortë në komunën e Lipjanit  përfshijnë  9 %. Erozioni shumë  i fortë  2 %.  

 

 
 

           Graf.11.   Erozionet 

Erozion I Dobet 
30% 

Erozion I Fortë 
9% 

Erozion I Mesem 
27% 

Erozion sh. Dobet 
32% 

Erozon sh. Fortë 
2% 
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Harta. 17. Zonat e rrezikuara 
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 1.1.1.3 DEMOGRAFIA DHE ZHVILLIMI SOCIAL 
 

Bazuar në rrjedhën e zhvillimeve demografike në tërë Kosovën (situata e luftës), trendeve dhe të 

komponentëve të zhvillimit demografik të cilat duhet studiohen dhe analizohen ashtu që më realisht 

të mund të planifikohen kërkesat edhe për të tashmen edhe për të ardhmen.  

Për kundër se kemi burime dhe të dhëna për numrin e popullsisë kryesisht bazuar në regjistrimet 

e popullsisë në periudhën kohore 1948 – 1981 edhe 2011 preleminare, të cilat prezantojnë numrin e 

popullsisë së Komunës së Lipjanit sipas regjistrimeve të popullsisë nëpër vite të cilat do ti 

prezantojmë edhe në territorin e tanishëm pas decentralizimit 2009 edhe para decentralizimit për të 

qenë në gjendje që në mënyr sa ma reale ta prezantojm situaten dhe trendet e zhvillimet.             

Gjithashtu janë shfrytëzuar të dhënat e regjistrimit 1991 që na japin edhe një vlerësim për faktin 

se në atë kohë kishte manipulime, por megjithatë konsiderohen si relativisht të sakta.  

             Në komunën e Lipjanit jetojnë rreth 57605 banorë, në qytetin e Lipjanit jetojnë rreth 6870 banorë, 

ndërsa pjesa tjetër jetojnë në zonat rurale (fshatra). Territori administrativ i komunës është i pozicionuar në jug 

të Prishtinës, dhe mbulon sipërfaqen prej 338.54 km
2
. Dendësia e popullsisë  170 b/km

2
, e përafërt me 

mesataren e popullsisë në shkallë vendi 205 b/km
2
,  3.2% e teritorit të shtetit. 

 Pjesa më e madhe e popullsisë janë shqiptarë (89 %), ndërsa (6 % ) janë serb, kroatë (1 % ), 

romë (1% ) dhe 2.9% të tjerë. Mosha e popullsisë është e re, nga kjo rreth 40% janë të moshës 0 -

14 vjeç, 45% janë të moshës 15 -65 vjeç dhe 15% janë të moshës mbi 65 vjeç. Mesatarja e 

madhësisë së familjeve është pesë anëtarë.    

Madhësia e familjeve/ madhësia dhe numri i vendbanimeve(banesa) 

Paqartësi edhe më të mdhaja ka sa I përket madhësisë mesatare të familjeve në Lipjan. 

Madhësia e familjeve në qytetin e Lipjanit parashifet të jetë më e vogël se ajo e komunës si tërësi, 

me shumicë të popullsisë që jeton në fshatrat rurale në përgjithësi në Kosovë. Madhësia relativisht 

më e vogël e familjeve të zonave urbane në krahasim me zonat rurale që është matur në v. 2002 

pak a shumë edhe është vërtetuar me hulumtimin demografik në v. 2003. Madhësia e familjes në 

atë hulumtim është vlerësuar në 6.4 persona në Kosovë, 6.8 në zonat rurale dhe 5.5 në zonat 

urbane. 

Përbërja e familjeve nuk është e kufizuar vetëm për prindër dhe fëmiljë; ka familje që jetojnë 

s’bashku me tri gjenerata dhe anëtarë tjerë të familjes që mund të jenë të integruar poashtu. Pasiqë 

të rinjët  prej 16 deri 24 vite janë pa punë të rregullt në një masë të madhe, mund të thuhet se ata 

kekonomikisht janë të lidhur në familjet e prindërve të tyre. Në të ardhmen madhësia mesatare e 

familjeve do të pakësohet edhe më tutje, sa më e fuqishme dhe në rritje të jetë ekonomia aq më 

tepër kushtet ekonomike posaçërisht për grupmoshat 16 deri 30 vjeç do të përmirsohen. Poashtu 

balansi I migrimit që është një factor në kërkesat për banim është fort I lidhur me zhvillimin 

ekonomik. 

Pasi që nuk ka të dhëna në dispozicion për rezerva të banimit në Lipjan, psh. as për numrin 

e as për sipërfaqen e vendbanimeve, të dhënat e mëtutjeshme për hapsirë për banim për kokë 

banori janë bazuar në të dhëna që janë vlerësuar më herët në Prishtinë. 
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Harta. 18. Dendësia e Popullësisë 
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 Migrimi dhe Emigrimi 

Në mungesë të regjistrimit të popullësisë, Kosovës I mungon edhe numri I saktë I 

emigrantëve dhe migrimeve që kanë ndodhur viteve të fundit. Nuk posedohet asnjë shifer e saktë e 

cila do të tregonte numrin e atyre qytetarëve Kosovar që kanë emigruar në vendet e Evropës dhe 

Amerikë, por nuk posedojmë as me shifra të migrimeve që kanë ndodhë dhe vazhdojnë të ndodhin 

brenda territorit të Republikës së Kosovës.  

Problemi I njejtë qëndron edhe me Komunën e Lipjanit ku kemi emigrime dhe migrime të 

shumta por asnjëher nuk mund të japim shifrat e sakta se sa është numri I qytetarëve tanë që 

jetojnë punojnë dhe veprojnë jashtë territorit të komunës, sidomos atyre që jetojnë jashtë Kosove.  

Vlersimet tona janë se problemet politike të paraluftës, papunësia e madhe, 

paqëndrueshmëria politike dhe zhvillimi shumë I ngadalshëm I pas luftës kanë bërë dhe po bëjnë 

ndikim që emigrimi të vazhdoj dhe të thellohet në vazhdimësi, pa u vërejtë se po ndalet ky sindrom I 

keq I rinisë dhe popullatës tonë. Bazuar në disa projekte të OJQ-ve, si UNDP, USAID etj. Theksohet 

se destinacionet kryesore të emigrimit të popullatës janë Gjermania, Zvicra, Anglia dhe shtete tjera 

perendimore.  

Komuna e Lipjanit duhet ti ketë mbi 8000 qytetar të saj që kanë emigruar dhe janë vendosur 

diku jashtë Kosove, Sindromi I largimit nga fshati drejt qytetit në mungesë perspektive në fshat, nuk 

ka përjashtuar as qytetarët e Lipjanit, ka shumë qytetarë që kanë braktisur pronat dhe shtëpitë e tyre 

në fshat për të ardhur në qytet, ndoshta për të gjetur një punë dhe jetë më të mirë, por në shumicen 

e rasteve kjo nuk ka ndodh.  

Sidomos fshatrat e larta malore, thuajse janë braktisur në tërësi, ka fshatra të cilat tani janë 

mbetur si vendbanime të regjistruara por tek to nuk jeton asnjë qytetar, shumë janë përgjysmuar e 

në disa prej tyre ka mbetë një numër modest I qytetarëve të cilët mendojnë për çdo ditë migrimin por 

ndoshta nuk kanë mundësi apo mungesë fondesh për të blerë ndonjë pronë në qytet apo në ndonjë 

fshat afër qendres komunale. 

Duke konsideruar perspektiven e paqartë të ekonomisë në Kosovë dhe posaçrisht rajonit 

përreth Prishtinës për arsye shumë të ndryshme është shumë vështirë të identifikohet balansi në 

mes të migrimit brenda dhe jashtë Lipjanit. Gjatë dekadës së fundit balansi I migrimit nga zonat tjera 

të Kosovës më I mirë ka qenë vetëm në Prishtinë. Të dhënat për migrimin janë dhënë nga nga Enti i 

Statistikave të Kosovës dhe Hulumtimi Demografik dhe Shëndetsorë të Kosovës . 

 Të dhënat për migrimin janë mbledhur për migrimin tërjetësorë (i lindur në komunë tjetër dhe 

shpërngulur në lokacion të ri në çfarëdo kohe gjatë jetës deri më tani) dhe migrimi intern 5-vjecar 

(migrimi në lokacionin aktual gjatë pesë viteve, të dhëna të mbledhura për të gjithë personat 5 vjet e 

më të vjetër).  
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Fshatrat Nr. ibanorëve Fshatrat Nr. ibanorëve 

Akllapi 729 Lipovica 0 

BabushiiMuhagjirëve 1206 Lluga 327 

Baice 1043 Llugaxhi 1157 

Banulla 1693 Lypjan 6842 

BreguiZi 403 Magure 1630 

Brusi 332 Mareci 805 

Bujani 638 Medevci 1178 

Bukovica 12 Mirena 519 

Divjaka 68 Plitikoviq 56 

Dobraja e Madhe 2307 Poturoci 720 

Dobraja e Vogël 215 Qylaga 955 

Gadime e Epërme 2646 RibariMadh 2200 

Gadimja e Poshtme 3343 RibariiVogël 543 

Gllogoci 1440 Rubofci 723 

Gracka 407 RufciiRi 507 

Gracka e Vjeter 242 RufciiVjeter 1024 

Gumnasella 1224 Rusinoci 703 

HallaqiVogël 664 Sedllari 2518 

HallaqiiMadh 418 Shisharja 0 

Hanrofci 43 Sllovia 3425 

Janjeva 2136 Smallusha 1276 

Kleçka 228 Teqja 199 

Kojska 365 Topliqani 1868 

Konjuhi 628 Torina 587 

Kosnice 2 Varigoci 252 

Kraishta 1375 Vërsheci 896 

Krajmiroc 1568 Vogoçica 0 

Leletiqi 350 
Vrella e 
Gadimes 157 

 

Vrella e Goleshit 342 

Zllakuqani 270 
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 RASTET SOCIALE 

Si pasojë e okupimit gati dhjetëvjeçar, komuna e Lipjanit, si edhe komunat tjera kosovare, 

pësoi humbje nga më të ndryshmet, si shkatërrimi i shumë shtëpive (mbi 1792), vjedhja dhe dëmtimi 

i shumë ndërmarrjeve ekonomike, si dhe shkatërrimi i fondit blegtoral dhe dëmtimi i makinerisë 

bujqësore, etj.  

             Këta ishin ndër faktorët më kryesorë që ndikuan në varfërimin e popullatës. Sipas të 

dhënave të Qendrës për Mirëqenie Sociale në Lipjan, numri i personave apo familjeve që marrin 

ndihma sociale i regjistruar në vitin 2004 është 1466, një zvogëlim prej 37 nga viti 2003.  

Nga shënimet e marrura në Entin për punësim në Lipjan janë të lajmruar deri në fund të vitit 

2002 rreth 9707 persona , ku prej tyre 3986 të kryesuara nga femrat. Detalizuar më tepër këto të 

dhëna nga Enti për punësim do të kemi këtë tabelë me këto të dhëna: 

Tab. 18. Kualifimimi i punëkërkuesve 

Nr Kualifikimi Numri I 

përgjithshëm 

Prej FEMRA tyre    MASHKUJ 

1 Të pa kualifikuar 4376 1976 2400 

2 Gjysmë të kualifikuar 53 1 52 

3 Të kualifikuar 748 251 497 

4 Shkollë të mesme 4497 1754 2743 

5 Shkollë të lartë 11 3 8 

6 Fakultet 22 2 20 

 Gjithsej: 9707 3987 5720 

 

Në bazë të statistikave të marrura nga Qendra për Punës Sociale në komunën e Lipjanit për 

periudhën kohore janar – dhjetor të vitit 2012, shfrytëzues të ndihmave sociale janë gjithësjet 218 

familje, gjegjësishtë 1099 qytetar. 

Tab. 19. Përfituesit e asistencës sociale 

Nr. i familjeve përfituese të asistencës sociale 

Periudha Numri i familjeve 

2010 1559 

2011 1501 

2012 1281 
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 STRUKTURA E PUNËKËRKUESVE NË LIPJAN 

Tregu i të papunëve në Kosovë është shumë i lartë, ka shifra që tregojnë se 50% e 

popullësisë së aftë për punë nuk punon dhe nuk realizon asnjë të ardhur për vehten dhe familjen e 

tij. Lipjani është në gjendjen e njejtë si tërë Kosova dhe ka shkallë të njejtë papunësie si tërë vendi. 

Po u bazuam në anketim me qytetarët mund të vlerësojmë se problemi më I madh momental I 

popullatës është papunësia dhe thuajse çdo qytetar I intervistuar problemin e parë që e ka në 

mendje e thekson papunësinë e cila ka marrë përmasa alarmuese dhe I shqetson ata. 

Rritje shumë e madhe e shkallës së papunësisë është shënuar këto 10 vitet e pasluftës, ku 

si faktor që kanë ndikuar në këtë papunësi do të veqonim: Politikave ekonomike jo të favorshme; 

mosfunkcionimi I lidhjeve ekonomike me jashtë; mosfillimit të investimeve të jashtme nga mungesa 

e qëndrueshmërisë politike dhe gjendjes jo stabile në veri të vendit. Shkallës shumë të ulët të 

prodhimit të brendshëm bruto, apo GDP-së, inflacionit në rritje të vazhdueshme, raportit shumë 

negative në bilancin e pagesave apo raportin e keq ndërmjet importit dhe eksportit, etj. 

Po analizuam trendin e rritjes së të papunësuarve apo atyre që kërkojnë punë brenda vitit në 

qendren e punës, ku kemi rreth 800 vetë, që kërkojnë punë atëherë konstaojmë se numrit të të 

papunëve brenda 5 viteve do ti shtohen diku edhe 4000 të papunë dhe kjo do të ndikojë edhe më 

shumë në rriutjen e varfërisë së popullatës së komunës. Nëse mendojmë që ta ulim shkallën e 

papunësisë në 30% për 5 vitet e ardhëshme atëherë duhet të mendojmë që të punësojmë diku prej 

1100-1200 punëkërkues Brenda një viti, kështu që do të plotsonim objektivat e kësaj strategjie dhe 

planeve të punësimit për pesë vitet e ardhëshme sa përfshinë kjo strategji. 

Shifrat e papunësisë nuk mund të konsiderohen të sakta nga ajo që e kemi marrë nga 

qendra e punësimit nga se: 

a) të papunët nuk jënë të nxitur që të lajmrohen në qendrat e punësimit, sepse nuk kanë 

shpresë se këto qendra do tju ndihmojnë atyre që të gjejnë punë, dhe të punësohën me 

ndërmjetsimin e këtyre qendrave. 

b) Ata që nuk punojnë nuk kanë detyrim regjistrimi në këto qendra punësimi. 

Sidoqoftë, edhe Lipjani si çdo komunë tjetër ka një treg informal punësimi, ku të punësuarit 

as nuk janë paraqitur në këto qendra për të kërkuar punë, por as nuk janë të lajmruar në ndonjë 

institucion si trusti, ATK, apo diku tjeter se ata janë duke punuar. Si do që të jetë konsiderojmë se 

një numër jo I vogël punëtorësh realizojnë të ardhura por ato nuk janë të regjistruara dhe nuk 

figurojnë në analiza të shoqatave apo institucioneve që merren me këto statistika.  

Tab.20. Numri i te papunëve  të regjistruar në  ZKP Lipjan 

Numri i te papunëve  të regjistruar në  ZKP Lipjan 

Periudha kohore Nr. I të papuneve qe 

nuk jane regjistruar 

Nr. I të papunëve të 

regjistruar ne ZKP 

Të punesuar nga ZKP 

2008 24.000 10014 184 

2009 26000 9740 258 

2010 - 28000 9487 76 
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Të papunësuar gjithsejt 48.91% 

Mashkuj    41% 

Femra 61.33 % 

Nga të dhënat parashifet se fuqi punëtore prej 15-64 vjet janë rreth 45002. 

 Punësimi 

Lipjani ka të punësuar në sektorin publik 1543 punëtor, në sektorin privat rreth 6662 punëtor, 

Ky numër mund të jetë më i lartë sepse mund apo ka edhe shumë të vetëpunësuar që nuk janë të 

deklaruar në ATK, qoftë nga sektori privat por edhe në bujqësi, blegtori dhe në zejtari, të cilët 

krijojnë të ardhura por nuk janë të evidentuar si të punësuar. 

Nga të dhënat parashifet se fuqi punëtore prej 15-64 vjet janë rreth 45002, numri i nxënësve 15137. 

          Duke iu referuar këtyre të dhënave del se prej numrit të punësuarve të regjistruar 4,759 janë 

me shkollë të mesme, ndërsa 4,333 të pakualifikuar. Megjithatë, këto të dhëna nuk janë reale, duke 

marrë parasysh se një pjesë e madhe e të papunëve nuk janë të paraqitur në Qendrën e Punësimit. 

Megjithatë, vlerësohet se edhe në komunën e Lipjanit papunësia sillet në mesataren e vendit prej 

rreth 48%.  

            Të dhënat në lidhje me punësimin sipas veprimtarive, sugjerojnë që industria përpunuese 

punëson pjesën më të madhe të punëtorëve (rreth 32%), pas saj vjen tregtia me mbi 29%. Numri 

total i të punësuarve në aktivitetet e sipërpërmendura vlerësohet të jetë rreth 6662. 

             Numri zyrtar i të punësuarve mund të jetë më i lartë, mirëpo, një numër i punëtorëve nuk 

paraqitet në mënyrë të rregullt nga punëdhënësit e tyre me qëllim të evitimit të pagesës së tatimeve 

dhe kontributeve.  

 BANIMI, SHPËRNDARJA  E  LOKALITETEVE  

Duke qenë problemi më urgjent pas luftës, krijimi I strehimit ka qenë prioriteti më I lartë I 

familjeve, e poashtu edhe I organeve publike qe kryenin shërbime për organet qeveritare në Kosovë 

përkatësisht për organet komunale në Lipjan. Pasiqë regjimi I Jugosllavisë mbi të drejtat e tokës, 

shfrytëzimin dhe ndëtimin ishte thyer gjërësisht, shtëpitë janë ndërtuar në baza të ndihmës familjare 

dhe pa pasur leje zyrtare të cfarëdo natyre. Një numër rreth 15.000 banime të përfshira dhe 

mbindërtimet nëpër banesa janë ndërtuar në Kosovë që nga viti 2000 (MESP).  

Aktivitetet ndërtimore të paligjshme të paplanifikuara kanë shkaktuar plandosje urbane 

përreth Lipjanit duke ndikuar në peisazhin e hapur e poashtu edhe në strukturën e vendbanimit. 

Edhe pse disa ndërtime nuk janë bërë në bazë të lejendërtimeve legale një pjesë e tyrë relativisht 

janë të pranueshme sit ë till. Por duhet identifikuar ndërtimet që konsiderohen si pengesa për 

zhvillime të reja, psh. Nëse bllokojnë vijat për rrugët dhe sokaqet e reja. Poashtu ndërtimet ilegale të 

cilat kërkojnë furnizim me infrastrukturë të nevojshmë teknike mund të konsiderohet sit ë 

papranueshme. 

Pasiqë sështë bërë përpjekje zyrtare për kontrollimin e kualitetit deri më tani, rezultatet e 

këtyre aktivitete ndërtimore janë të dyshimta në aspektin teknik dhe të sigurisë e poashtu edhe në 

krijimin e strukturës urbane të qëndrueshme  që do të jenë funksionale për qendrat urbane të 

Kosovës për dekadat që do të vijnë. 
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Poashtu ekziston mundësia se ndërtimi I objekteve menjëherë pas luftës nuk ka qenë e 

motivuar vetëm nga nevojat e banimit për familje por edhe nga mungesa e institucioneve për të 

ndarë mjete personale financiare. Investimi në ndërtimin me tulla në njëfarë mënyre ka qenë njëfar 

përpjekje për të kursyer vlerën  dhe në të njejtën kohë për të krijuar një lloj kursimi afatgjatë dhe të 

patutndshëm si një sigurim për jovaliditet.  Pranimi I mjeteve nga anëtarët e familjes që punojnë 

jasht vendit e që përdoreshin për ndërtim e objekteve të banimit poashtu krijonte mundësi në krijimin 

e vlerës nga puna, në kohën kur mundësitë tjera për profesione profitabile ishin të pakta. 

Këto përpjekje për ndërtim të paplanifikuar u përqëndruan në punët strukturore, për kulme 

dhe kornizë të objektit, që kërkonin aftësi të ulta profesionale dhe investim modest të kapitalit. Një 

pjesë e konsiderueshme e ndërtimeve që është kryer pas luftës ende nuk eshte kryer, puna e 

papërfunduar është shtyer për të ardhmën. Një pjesë e ndërtesave aktuale janë pjesërisht të 

banueshme apo fare jo. Se në cfarë shkalle janë përfunduar ndërtimet e reja të banimit pas luftës 

nuk është e njohur. Mund të jetë një pjesë e madhe aktualishte papërfunduar  dhe e pabanuar e 

banesave që do të mund të përdoreshin ose të futeshin në treg duke ndikuar në shtimin e objekteve 

të përgjithshme  për banim në të ardhmen.  Kështuqë kalkulimet për nevojat e tokës ndërtimore për 

ti përballuar kërkesave në të ardhmen duhet të përputhë pjesën e banimeve të kryera pjesërisht. 

VLERËSIMI PËR KËRKESAT NË TË ARDHMEN 

Metodat bazike të llogaritjes 

Pasiqë numri i tanishëm i objekteve të banimit, familjeve dhe personave nuk vertetohet 

nëpërmes të dhënave të siguruara me saktësi 100%  por nga regjistrimi i populsisë se vitit 2011 

kemi një nga bazë të shenimeve relativisht të mira,kështu që edhe bazat e vlerësimit për kërkesat 

në të ardhmen janë relativisht  të mira. Megjithatë për të pasur një plan zhvillimor Komunal për të 

ardhmen të dhënat me saktësi 100% mund të jenë më pak të rëndësishme se sa përshkrimi i fuqisë 

shtytëse për zhvillim dhe strukturim të planifikimit hapsinorë e cila mund të zbatohet në bazë të 

nevojave të sakta të vazhdueshme. 

Nën kushtet normale të zhvillimit të vazhdueshëm, i papengueshëm nga ndonjë ngjarje 

katastrofike siç janë termetet, dëmet nga lufta llogaritja e kërkesave të vazhdueshme zakonisht 

bazohet në periudha kohore. Trendet e identifikuara mund të zgjaten për çdo vit në të ardhmen. 

Këto trende nga të cilat rrjedhin kërkesat për banim në të ardhmen përbëhen përveç tjerash nga:  

 Zhvillimi i numrit të familjeve 

 Zhvillimi i madhësisë së familjes (person ose anëtarë) 

 Zhvillimi ekonomik 

 Zhvillimi i të hyrave të familjes 

 Sigurimi i banimit 

 Kostoja e banimit. 

Duke pas parasysh situatën e zhvilluar  dhe kushtet nëpër të cilat po zhvillohet dhe lëvizë 

Kosova dhe Lipjani, ka çdo herë mundësi për gabime  në llogaritje. Prandaj mundësia vijuese e 

fokusimit në sigurimin e strukturës bazë të llogaritjes paraqet bazë për vlersimin fillestarë. Sigurisht 

që të dhënat kryesore të llogaritjeve janë marrë nga regjistrimi i popullsisës 2011 dhe konsiderohen 

të dhana zyrtare. 
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Edhe se për temën të cilen po e trajtojmë edhe këto të dhënat janë më të mangëta për 

sektorin e banimit. Si pjesë e rëndësishme e zhvillimeve të banimit që janë ndërtuar pas luftës pa 

mbikqyrjen apo kontrollin e autoriteteve, nuk ka të dhëna të grumbulluara mbi sipërfaqen e 

shfrytëzueshme të objekteve të banimit por ka të dhana përnumrine banesave të pabanuara në 

komunë . 

 

Tab. 21. Llogaritjet tona për kërkesat është bazuar edeh në të dhënat e mëposhtme 

Numri i 

ndërtesave 

në komunë 

Numri i 

banesave 

në 

komunë 

Numri i 

banesave 

të 

pabanuara 

ne 

komunë 

Numri i 

ekonomive 

familjare 

në 

komunë 

Numri i 

personave 

ne komunë 

Numri i 

meshkujve 

ne 

komunë 

Numri i 

femrave  

në 

komunë 

 

 

 

Tab 22.   Baza e llogaritjes (Komuna) 

No. Tipi i informatës 2011 2026 Rritje 

1 Numri i banorëve 57605 76780 19375 

2 Zhvillimi nga rritja natyrore e 

popullësisë 

 72474 15069 

3  Zhvillimi nga migrimi i popullësisë   76780 4306 

4 numri i familjeve 9469 13.960 4491 

5 persona/familje 6,1 5,5  

6 m2/person 11 15  

8 Mesatarja e të hyrave familjare 1180/ban Në rritje  

9 Numri i njësive banuese ekzistuese 13872 Në rritje  

10 kostot e njësive banuese  E ndryshueshme Në ulje  

 

Nevojat për banim në të ardhmen mund të identifikohen kur të mblidhen nevojat e ndryshme 

të kërkesave të llogaritura veç e veç: 

Tab.23.  Determinuesit për kërkesat në të ardhmen 

Kërkesat shkaktuar nga  baza e llogaritjes 

Kërkesat e 

papërmbushura 

(grumbulluara) 

Njësit e banimit nuk 

përputhen me kërkesat e 

standardeve të ditëve të 

sotme 

Numri i familjeve për momentin 

Numrii tanishëm i njësive të banimit  

(ndyshimi(boshëllku) i tanishëm në 

mes të kërkesës dhe ofertës 

standarde) 

12784 13872 4486 9469 57605 29191 28214 
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Kërkesat e reja  Numër i kërkesave të reja 

në rritje për njësi banimi si 

rezultati i shtimit të 

ekonomive familjare  

Numri i tanishëm i njësive të banimit 

Numri i parashikuar i njësive të banimit 

për periudhen e përatitjes së planit  

Kërkesat për 

zëvendsimin e 

njësive të 

banimit  

zëvendësimi i njësive të 

banimit të hequra nga 

tregu(1) 

Reduktimi vjetore i njësive të banimit 

(në përqindje) 

Kërkesat më të 

larta për shkak të 

të ardhurave në 

rritje 

të ardhurat më të larta i 

bëjnë banesa më të 

mëdha të përballueshme 

për më shumë familje 

 

përvojë të gjatë kohore të bazuar në 

seri kohore(përcjellje vitë pas viti) 

 

Vërejtjet: 1) Njesit banuese mund të mos jenë më në treg për arsyet e mëposhtme p.sh.:  

o Ato nuk janë të përshtatshme për banim më,  

o ato janë përdorur për (më fitimprurëse) qëllime të tjera,  

o banesat e vogla janë të kombinuara për njësi më të mëdha, 

o banesat janë  rrënuar. 

Rezultatet e katër llogaritjeve për kërkesat duhët të përmblidhen për të krijuar sasinë e kërkesave 

për të ardhmen. 

Kërkesat e grumbulluara 

Nëse çdo familje në Lipjan kishte objektin e vet banimi sipas regjistrimit të vititë 2011,numri i 

ekonomive familjare në komunë 9469 sosh ndërsanumri i banesave në komunë është 13872. 

megjithkëtë ende haset si njësi familjare ajo e familjeve tradicionale Kosovare dhe është për trejtim 

të mëtejmë nëse kjo do të jetë qëllimi dhe trendet  e dëshiruara të shumicës së popullsisë.  

Kushtet dhe niveli i sigurimit të familjeve në Lipjan, mëgjithatë nuk janë në gjendje të 

zhvillohen në atë mënyrë që çdo familje e vogël apo person mbi 20 vjeç vjetërsi mund të ketë një 

objekt banimi privat, sidomos nëse janë si kategori sociale me të ardhura të vogla. Edhe nëse 

parashikimet bazohen në vlerësimet më optimiste të zhvillimit ekonomik kërkesat e grumbullura nuk 

do të përmbusheshin 100 përqind. 

Kërkesat e reja 

Kërkesat e reja janë janë si rezultat i parashikimeve të zhvillimit të numrit të familjeve(si me 

lartë). Duke ju referuar shtimit të popullsisë edhe numri i objekteve të banimit duhet të rriten për së 

paku 20%. Mund të parashikohet se numri i fëmijëve për familje do të zvogëlohet dhe periudha e 
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jetës do të zgjatet. Kështuqë numri i familjeve do të rritet me shpejtë se numri I popullsisë. Në 

vazhdimësi pritet që 40%të ngritet nevoja për rezervat ekzistuese të objekteve të banimit. Vetëm për 

kërkesën e ngritjes së numrit të familjeve nevojitet më se 4491 objekte të reja banimi deri në vitin 

2026. a do të mund kjo të përmbushet poashtu mvaret nga zhvillimi ekonomik. 

Banimi për rstet e veçanata si ato të banimit social 

Me qëllim të krijimit të  kushteve për banim të përshtatshëm dhe të qëndrueshëm në harmoni 

me standardet dhe normat evropiane  të banimit, me qëllim që të mundësohet zgjidha e nevojave 

për banim për grupe të caktuara të cilat nuk kanë forcë ekonomike që këtë problem ta zgjidhin sipas 

parimeve të tregut,në përputhje me kornizën ligjore nga fusha e banimit dhe  udhëzuesit për hartimin 

e programeve trevjeçare komunale të banimit,Komuna ka përgatitur një “ PROGRAMI KOMUNAL 

TRE VJEÇAR PER BANIM2013-2015”. 

Vizioni,prioritetet hapësirat dhe të gjitha masat ,vendet dhe zhvillimet e parapara me ketë 

program janë edhe të PZHK-së dhe ky dokument është bazë për punë të mëtejme në fushën e 

banimit social. 

Kërkesa zëvendësuese 

Varësisht nga zhvillimi i mëtutjeshëm I të ardhurave kërkesa për banim për familje do të zhvillohet 

proporcionalisht. Ngritja e të ardhurave do të nxisë nevojat më të mëdha për pajisje, kualitet dhe 

lokacion të objekteve të banimit. Një pjesë e objekteve të banimit të rezervave për banim do të 

shëndrrohet në objekte banimi me hapësirë më të madhe banimit, disa do të shfrytëzohen për 

nevoja tjera përvec banimit, dhe disa do të demolohen. Të rejat duhet të zëvendësojnë këto objekte 

banimi. Në parashofim zëvendësim të objekteve të banimit prej 0,5% nga rezervat e banimit për cdo 

vit, ose 10% të rezervës së objekteve të banimit për një periudhë 20 vjecare. 

Shtimi i kërkesave për shkak të ngritjes së të ardhurave 

Do  të ishte shumë më reale që në vend të nevojës për analiza, siç u provua më lartë, të bazojmë 

planifikimin strategjik në llogaritjet bazuar në analizat e fuqisë blerëse. Për shkak të parashikimeve 

të ndryshme ne kemi vlerësuar se GDP në Kosovë në vitet në vijim pritet të stagnojë. Në staza të 

gjata pritet se ekonomia do të rritet spari ngadalë e më vonë më shpejt.  Megjithkëtë këto 

parashikime mund të plotësohen vetëm nëse planet më optimistike të zhvillimit të ekonomisë 

“Teknologjisë dhe Shërbimet” do të përputhen kërkesave më të mira të së ardhmes. Me këtë rast 

hapsira mesatare e shfrytëzimit për kokë banori do të ngritej prej 11m2  sa është aktualisht sot, në 

15m2 në fund të periudhës së parashikuar. Duke parashikuar një rritje të popullsisë së komunës së 

Lipjanit edhe si njëri ndër qytetet a afërta të Prishtinës(nga mendohet se mundë të vijnë blerësë me 

kapacitete të mira) deri në fund të vitit 2026, sasia e hapësirës për objekt banimi do të dyfishohej. 

Shfrytëzimi i tokës, megjithatë do të rritet mbi parashikime proporcionale. 
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Harta. 19. Shtrirja e Vendbanimeve 
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 ARSIMI NË KOMUNËN E LIPJANIT 

Niveli i arsimimit në Komunën e Lipjanit, karakterizohet sipas këtyre të dhënave: 

 Pa shkollë/fillore e papërfunduar 12.26% 

 Fillore e mesme e paperfunduar 29.43 % 

 Me shkolle te mesme   49.72% 

 Me shkolle te larte    7.22 % 

 Pergaditje superiore 1.37%  

Ajo që e karakterizon tërë Kosovën lidhur me moshën e popullësisë nuk e përjashton as Lipjanin, 

mosha mesatare e popullësisë deri 25 vjet si në fshat ashtu edhe në qytet është dominuese, dhe 

mendohet se diku rreth 55% e numrit të përgjithshëm të popullësisë është nën moshën 30 vjeçe. 

Drejtoria Komunale e Arsimit e ushtron mbikëqyrjen profesionale pedagogjike mbi 

institucionet e arsimit-edukimit, Kopshtit të fëmijëve, arsimit parafillor, fillor, arsimit të mesëm të ulët 

dhe arsimit të mesëm të lartë në komunën e Lipjanit. 

Struktura e rrjetit dhe niveleve shkollore 

Përbërja e rrjetit dhe niveleve shkollore në ntrevën komunale në Lipjan, ka shtrirje gjithëpërfshirëse 

në të gjitha vendbanimet e kësaj treve komunale. Struktura e niveleve është 0,1,2 dhe 3. Komuna e 

Lipjanit ka gjithësejt 28 institucione edukativo-arsimore amë me 33 paralele të ndara fizike, 30 në 

gjuhën shqipe dhe 3 në gjuhën serbe. Gjithësejt shkolla të mesme janë Gjimnazi ‘’Ulpiana’’ në Lipjan 

me paralele të ndara në Shalë dhe Gadime, si dhe Shkolla e Mesme Profesionale ‘’ Adem Gllavica 

në Lipjan. 

Në kuadër të 28 institucioneve, kemi edhe shkollën speciale për nivelet e shkollimit 1,2 dhe 3 

në Shtëpinë Korrektuese, QEA “Mehmet Akif” në Banullë, Qendra trajnuese në kuadër të SHMP” 

Adem Gllavica” – Norges Vel, si dhe Kampusin e UBT-së”. 

Në komunë funksionojnë dy Qerdhe, një në gjuhën shqipe dhe një në gjuhën serbe, që të dyja 

funksionojne në qytetin e Lipjanit.  

Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur statistikat e përmbledhura të arsimit në territorin e komunës 

së Lipjanit. 
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Tab. 24. Statistkat arsimit në komunën e Lipjanit 

Statistkat arsimit në komunën e Lipjanit 

Lloji i institucionit Nr. i shkollave Nr. i nxënësve Nr i përsonelit Administrator Punëtor 

Qerdhe 2 153 11 2 9 

Shkolla  Fillore 26 - Amë / 30 - Paralele 11488 675 37 128 

Shkolla të Mesme 3 - Amë / 1 - Paralele 3457 173 9 22 

Qendra 

Korrektuese 

1 38 4 2   

Gjithësejt 63 15136 863 50 159 

 

Bashkëpunimi 

Kusht me rëndësi për realizimin e suksesshëm të PZHK-sëështë koordinimi dhe  organizimi i 

mirë  nga Kryetari i  komunës me: Kuvendin Komunal, bashkpunim me faktorin ndërkombëtar, me 

shoqatat e ndryshme qeveritare dhe jo qeveritare, me MASHT-in, me komunat tjera të Kosovës si 

dhe këmbimi i përvojave me shtetin Amë-Shqipërinë dhe shtetet tjera. 

Ndërtimi i shkollave të reja 

Në ndërtim e sipër janë këto shkolla: Shkolla e Mesme Gjimnazi ”Ulpiana” në Lipjan, si dhe  

Shkollat Fillore në  Banullë, Bujan, Gllogovc, dhe Kraishtë  

Për të avancuar procesin edukativo-arsimor në komunën tonë është mëse e domosdoshme 

kompletimi me literaturë, kabinete dhe mjete tjera të konkretizimit në të gjitha shkollat. 

     Jemi shumë të interesuar që shkollat të kenë sallat e sporteve, kabinetet e iformatikës si dhe 

laboratorët për lëndët përkatëse si dhe modernizimin e tyre për një shkollë bashkëkohore. 

        Edukimi është baza е vizionit tonë për një komunë të zhvilluar, të qëndrueshme dhe të begatë. 

Investimet dhe angazhimet tona të vazhdueshme në arsim orientohen nga një е ardhme ku çdo 

fëmijë ka mundësi për shkollimin më cilësor të mundshëm, në një ambient plotësisht të 

përshtatshëm, me mësimdhënës të përgaditur dhe të trajnuar profesionalisht dhe ku asnjë nxënës 

nuk do të mbetet mbrapa. Mësimdhënës të kualifikuar, prindër të angazhuar drejtpërdrejt në 

vendimmarrje е në vlerësimin е cilësisë së edukimit, do të jenë objektivat е angazhimit tonë. Me 

qëllim të përfshirjes së të gjithë fëmijëve dhe të rinjëve ne procesin е edukimit dhe të avancimit 

profesional. 

Kuptimi i shkollave moderne dhe të paisura nuk do të mbesin dëshira, por do të jenë një 

realitet i prekshëm që po shtrihet në gjithë territorin е komunës tonë. Ambientet shkollore të 

pluhurosura, ku mësimdhënësit janë të demotivuar për të punuar dhe nxënësit të painteresuar  do t’i 

takojnë të shkuares. 

Shkollat е mesme do të orinetohen fuqishëm në përgaditjen е kuadrave në përputhje me 

tregun dhe nevojat për punësim, të financuara dhe administruara në partneritet me komunitetin е 
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biznesit duke harmonizuar politikat zhvillimore me qëllim të nxitjes së zhvillimit ekonomik dhe rritjes 

së punësimit. 

Edukimi për një demokraci është zemra е zhvillimit të qëndrueshëm, vetëm me një sistem të 

fortë dhe efikas të edukimit ne mund ti perballojme sfidat е zhvillimit. Vetëm përmes një sistemi të 

organizuar të arsimit nga kopshtet е deri dek shkollimi i larte mund ta arrijmë një zhvillim të 

qendrueshëm. Në funksion të kësaj ne afirmojmë fleksibilitetin në edukim dhe respektimin е 

diversitetit social dhe kulturor. 

              Duhet të sigurohen një seri e tërë edukimi themelor për të siguruar dhe rritur kualifikimin e 

përgjithshëm të fuqisë punëtore. Standardet profesionale në të ardhmen do të rriten dhe kërkojnë 

një nivel më të lartë të edukimit dhe trajnimit profesional. 

Pajisjet për trajnim profesional duhet të krijohen për kualifikim më të mirë të fuqisë punuese 

lokale. 

Gjithashtu duke pasë parasysh afërsinë me Prishtinën si dhe kushte që ofron Komuna e 

Lipjanit konsiderohet se një numër – profil i caktuar në nivel regjional do të koncentrohet në 

komunën e Lipjanit si nevojë dhe faktorë për zhvillim, bazuar në planin hapësinor të kosovës që do 

të funksionojë në kuadër të trekëndëshit të zhvillimit ekonomik.  

       Shembuj konkret nga shkolla e Mesme profesionale ”Adem Gllavica” në kuadër të 

bashkëpunimit me “Norges Vel”, QEA “Gulistan” –Kolegji “Mehmet Akif”, Kampusi UBT, si dhe 

diskutimet për lokacionin për planifikimin e qendrës arsimore në nivel regjional, si indikator bazë që 

Lipjani mund të zhvillohet në nivel hierarkik të rajonit dhe plotësim i kushteve për një fuqi 

kualifikuese sipas standardeve evropiane.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. Shkolla e Mesme Lipjan 
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Harta. 20. Shkollat dhe haësirat sportive 
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 Shëndetësia  

Në komunen e Lipjanit KPSH realizohet nëpermjet këtyre institucioneve shëndetsore. 

 Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare (QKMF) 

 Qndra e Mjekësisë Familjare (QMF) 

 Ambulanca e Mjekësisë Familjare (AMF) 

QKMF është një nga tetë qendrat trajnuese të mjeksisë familjare në Republiken e Kosoves  

 Mbrojtja primare në shumicen e vendeve të zhvilluara tani ballafaqohet me sëmundje kronike 

çrregullimet gjatë zhvillimit, çrregullimet e sjelljes, aksidentet dhe një numer I madhë I sëmundjeve 

infective të cilat më pare ishin fatale. Mjeku familjar dhe ekipi I KPSH janë duke marrë gjithnji e më 

teper përgjegjsi më të madhe për promovimin e shëndetit dhe parandalimit të sëmundjeve perms 

planifikimit të familjes, imunizimit, kshillave kunder pirjes së duhanit dhe faktorve tjerë të mënyres 

personale të jetesës. 

Mjekësia  familjare është trung I diturisë që bazohet në praktika familjare. Roli I mjekut 

familjar është të merret me familjen, individin, të bashkpunoj me profesionistët tjerë shëndetsor dhe 

të punoj në ekipet e KPSH pasi është klinicist. 

DSHMS strategjia e shëndetsisë në Lpjan do të bazohet në këto principe: profesionalizëm; 

kujdes të barabartë dhe jo diskriminues për të gjithë qytetarët e Komunes, efikasitet, kosto-

efektivitet, përshtatshmëri, kualitet të kujdesit, qëndrueshmëri, përgjegjësi, transparencë dhe 

discipline.  

Plani zhvillimor per DSHMS duke u bazuar në praktiken nderkombëtare në KPSH është që 

pasi Mjeku familjar është ruajtsi I portes, kontrolli I distribuimit të mjekëve, metodat e stimulimit të 

mjekve të cilet punojn në pjeset rurale të komunes,  zvoglimi I referimeve per konsultime në qendrat 

sekondare, shërbime 24 orshe, parandalimi I sëmundjeve, trajtimi I sëmundjeve acute dhe kronike, 

rehabilitim, ndihmën shtepiake për të pa afët ose persona fizikishtë të dobët, menagjimin e 

sëmundjeve që zgjasin shumë, menagjimin e kujdesit paliativ.  Per ti realizuar kto sherbime synojm 

një mjekë (specialist I mjeksisë familjare) dhe dy infermiere të trajnuar të mjekësisë familjare në 

2000 banor perkatsishtë 5 mjekë dhe 10 infermiere në 10,000 banorë. Në çdo lokalitet ku kemi 

2000-2500 banor synojm të kemi AMF ndersa mbi 4000 banorë QMF. 

Shëndeti publik 

Objektivi I këtij sektori për vitet në vijim ka për qëllim promovimin, edukimin shëndetësor të 

popullatës së komunës së Lipjanit me qëllim të ngritjes së shkallës më të lartë të vetëdijës së 

qytetarëve se si të mbrohen nga sëmundjet ngjitëse dhe jongjitëse si: 

Klorizimi I ujit të puseve të pijes, Vakcinimi. 

Gjatë vitit janë paraparë të realizohen këto aktivitete edukativo shëndetësore: 

Hepatiti (verdhëza), Analiza bakterologjike – kimike e ujit të pijes në fshatra Tuberkulozi 

(TBC) Pedikulosis kapitis (morrat e kokës) Ethet hemoragjike (krime kongo)Tularemia  Duhani dhe 

alkooli Kanceri I gjirit Ca mame Droga Vaksinimi, Higjiena orale Kariesi. 

Bruceloza dhe masat profilaktike sidomos në vendbanimet ku paraqitet kjo sëmundje si në Janjevë 

dhe Krojmir. 
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  Për të planifikuar nevojën e paisjeve, nevojitet programi I cili do të specifikojë krakterin 

dhe lokacionin e paisjve të instaluara për përkujdesje shëndetësore në të ardhmen. 

Mbrojtja sociale: 

 Shfrytëzimi i ndihmave sociale sipas kategorive Lipjani / rrethina; 

 Objektet për mbrojtje sociale; 

 Mbrojtja sociale, per familjet e deshmoreve, invalideve etj; 

 Situata sociale e te prekurve nga lufat, nr. i familjeve, personave, te punesuar, te paafte 

per pune; 

 Struktura kualifikuese, moshore, gjinia etniteti; 

Përmirësimi i shërbimeve shëndetësore është parakusht për ndërtimin е një qyteti modern 

dhe solidar, duke ngritur investimet në infrastruktur dhe në burime njerëzore në  këtë sektor duhet të 

krijohen bazat е garantimit të shërbimeve shëndetësore në gjithë territorin е komunës, me ofrimin е 

shërbimeve mjekësore primare  deri në zonat rurale dhe fshatare. Harta. Objektet kulturore dhe 

administrative 

KULTURA 

Infrastruktur teknike ( bibliotekat, muzete, shtepit e kultures etj) 

            Aktivitetet kulturore Kultura dëshmon pjekurin е një kombi, bashkësie apo komuniteti. 

Rrjedhimisht edhe për ne kultura paraqet një segment të rëndsishëm në angazhimin tonë. Duke 

pasur parasysh përmasat dhe kapacitet е komunës tonë, kultura do të përfitojë vëmendjen е duhur. I 

tërë përkushtimi ynë në kulturë do të përfshijë krijimin е hapësirave dhe mundësive artistëve tanë 

për kultivuar artin në përgjithësi. Në këtë drejtim do të intervenohet në sanimin dhe renovimin е 

aspekteve teknike të shtëpisë së kulturës, duke е paisur me elementet е domosdoshme me qëllim të 

krijimit të mundësisë që  aktivitetet artistike të zhvillohen pa pengesa.  

Për më tepër do të mbështeten financiarisht aktivitetet kulturore të SHKA ” Ulpiana”, duke 

përfshirë edhe prezantimin е tyre nëpër festivale brenda dhe jashtë vendit.  

INFRASTRUKTURA KULTURORE 

Shtëpia e kulturës në Lipjan – funksionale; 
Shtëpia e kulturës në Janjevë - jo funksionale;   
Shtëpia e kulturës në Babush të Muhagjerve - jo funksionale;  
Shtëpia e kulturës në Vrellë – funksionale; 
Shtëpia e kulturës në Grackë të Vjetër funksionale; 
Në kuadër të Shtëpisë së  Kulturës e cila posedon; 

OBJEKTET SPORTIVE 
.Stadioni i futbollit “Sami Kelmendi” në Lipjan; 
.Stadioni i futbollit në Dobraj të Madhe; 
.Stadioni i futbollit në Magure; 
.Stadioni i futbollit në Topliqan; 
.Salla sportive te Qendra Rinore në Lipjan; 
Synimet i Drejtorisë për Kulturë, Rini dhe Sport në planin pesë vjeqar janë; 

-Renovimi detal i Shtëpisë së Kulturës me të gjitha objektët përcjellëse; 
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-Caktimi i lokacionit për ngritjen e Arkivit Historik; 

-Caktimi i lokacionit për ngritjen e Bibliotekës së qytetit; 

-Transferimi i stadionit të futbollit  ne pjesën perindimore të qytetit i cili do të jetë me përmasa 

olimpike; 

Sporti – Inf sportive) stadionet dhe objektet tjere;  

Sporti mbetet vlerë e rëndësishme e jetës së një vendi. Prandaj  do të përpjekemi  të trajtojmë në 

mënyrë të  konsiderueshme dhe me  vëmendje të vecantë  problemet e sportit lipjanas. Një sport i 

zhvilluar nuk mund të realizohet pa përfshirjen e elementëve të tregut në menaxhim, pa mbështetje 

finaciare nga fondet publike dhe pa e lidhur atë ngushtëe me sistemin e edukimit. Në këtë aspekt 

fokusimi ynë do të jetë lidhja е sportit me komunitetin lokal të biznesit, duke përfituar reciprokisht. 

Përkatësisht sporti të ndikojë në afarizmin е ndërmarrjeve duke u bërë pjesë е marketingut, ndërsa 

bizneset mbështesin aktivitetet sportive. 

Përveq tjerash angzhimi ynë do të kanalizohet në drejtim të krijimit të infrastrukturës  sportive. Duke 

investuar në renovimin  dhe ndërtimin е terreneve sportive.  

TË RINJTË 

Sipas të dhënave nga statistikat zyrtare,  strukturën e popullsisë në Kosovë, rreth 60% të saj 

e përbëjnë banorë nën moshën 25 vjeçare, prej tyre  rreth 600000 janë të rinjë të  moshës 15-24 vjet 

(Hulumtim mbi të rinjtë në Kosovë, fq. 2)Ndërsa  pjesëmarrja e tyre në proceset shoqërore është 

shumë e ulët dhe interesi i rinisë  për zhvillimet shoqërore është gjithnjë e në rënie. Prandaj  ky fakt 

paraqet nevojë imediate të gjetjes  së mundësive dhe mënyrave të mobilizimit dhe aktivizimit të të 

rinjëve në zhvillimet e përgjithshme shoqërore.  

               Në këtë kontekst aksioni rinor është i domosdoshëm dhe i rëndësishëm, për shkak të 

kontributit pozitiv që ai  mund t’i japë shoqërisë në përgjithësi dhe  vetë rinisë në veçanti. 

Rrjedhimisht aktivizmi rinor, apo aktivitetet vullnetare të të rinjve reflektojnë përfitime reciproke, ato  

mund të ndryshojnë cilësinë e jetës në komunitet (bashkësi) duke ndikuar në: zvogëlimin e varfërisë, 

zbutjen e problemeve sociale, shtimin praktik të demokracisë nëpërmjet pjesëmarrjes, ndërsa vetë 

rinisë, pjesëmarrja i sjell mundësi vetzhvillimi, integrim të të rinjve të margjinalizuar në shoqëri,  

realizimin e ideve dhe projekteve të tyre, iu jep  rolin e bashkëkreatorit (bashkëkrijuesit) dhe 

bashkëimplementuesit të politikave rinore. Si  dhe përfundimisht pjesëmarrja aktive shmang  rininë 

nga kotësia, që në të kundërtën, në skajshmëri mund të rezultojë me vërshimin e tyre nga dukuritë 

negative si droga,  prostitucioni, vetëvrasjet etj.  

             Për më tepër  pjesëmarrja e gjerë  ndihmon në edukimin e të rinjëve, duke i dhënë më 

shumë kuptim jetës së tyre dhe më shumë vlerë marrdhënieve midis tyre, si dhe midis tyre dhe 

qytetarëve në përgjithësi, duke i shkëputur ata nga përditshmëria individuale dhe inkuadrimin  në 

veprimtaritë e përgjithshme shoqërore.  

                Në këtë mes vullnetarizmi është  një mekanizëm kyç me anë të të cilit të rinjtë artikulojnë 

angazhimin e tyre si qytetarë, duke kontribuar, përveç të tjerash edhe  në ndërtimin e besimit dhe 

reciprocitetit midis qytetarëve, si dhe  në ndërtimin e një shoqërie kohezive dhe stabile. Këto efekte 

shpjegohen, para së gjithash, me faktin se aksionet vullnetare tek të rinjtë, zhvillojnë vetërespektin 

dhe respektin për të tjerët, shkathtësitë praktike, intelektuale dhe sociale,  pastaj ngritjen e 

personalitetit,etj
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 TRASHËGIMIA E KULTURËS DHE MONUMENTET KULTURORE 

Monumentet historike  

Në komunën e Lipjanit ekzistojnë vetëm disa monumente historike apo gërmadha historike. 

Ato janë të dalluara me mbishkrimin “Monumentet Historike në Komunën e Lipjanit”. Pjesët më të 

vjetra historike datojnë që nga koha e Ilirëve shekulli 5 dhe 3 para erës sonë, duke pasuar mëpastaj 

gërmadhat e romakëve nga shekulli 3 dhe 4. Monumentet më të vonshme datojnë nga koha e 

mesjetës. Ndërsa vetëm disa monumente historike datojnë nga koha otomane.  

Përpos objekteve historike me rëndësi të veçantë kulturore siq janë kishat dhe xhamitë, ekzistojnë 

ndërtime në disa fshatra të cilat dëshmojnë kulturën rurale të jetës tipike me shekuj në Kosovë.  

 

Fig.5. Janjeva 

 

 

 

 

 

Fig.6. Kisha e vjetër krishtere 

në Lipjan (St. Mary Purgation 

and Sts. Flor and Laër) 



 

 

               Plani Zhvillimor Komunal i Lipjanit 2013-2023+ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

99 
 

 

 

 

 

Tab. 25. Monumentet historike në  Lipjan 

Lokacion Emri Ang Origjina 
shek 

No. of d. 
PIPM 

Gadime e 
Epërme 

Lokacioni arkeologjik 
“Qyteza” 

The archeological 
locality “Qyteza” (toën) 

5 – 3 B.C. 02-869/73 

Baicë “Qyteza” “Qyteza” (toën) 4 B.C. 03-12/83 

Kleçka “Qyteza” “Qyteza” (toën) 4 B.C. 03-119/83 

Rubovc Lokacioni arkeologjik në 
vendin “Ograjë” 

The archeological 
locality in the “Ograje” 

4 02-250/80 

Lipjan Kisha e Noter Damit The church of St. Mary’s 

Purgation 

13 - 14  1737/49 

Sllovia Rrënojat e Manastirit 
Mesjestar (Shen Xhorxh) 

The ruins of a medieval 
monastery (St. George) 

14 02-56/67 

Sllovia Rremojat e Kishës së  
Shën Xhonit 

The ruins of the church 

of  

St. John 

16 02-975/66 

Sllovia Rremojat e Kishës së  
Shën Nikolasit 

The ruins of the church 
of  
St. Nicholas 

16 02-975/66 

Topliqan Kisha e fshatit me 
vorrezat e saja 

A village church ëith a 
graveyard 

17 03-111/83 

Shalë Një Xhami e vjetër  An old mosque 18 03-115/83 

Teqe Mozeleja e Atik Isak The mausoleum of 
Father Isak 

18 110/83 

Vrella Strehë-Bunker a shelter bunker  42-58 

 

Gjithashtu objekte  të trashëgimisë kulturore në komunën e Lipjanit në nivel local: 

DEPARTAMENTIT PËR PLANIFIKUM DHE URBANIZËM    THE DEPARTMENT OF URBAN PLANNING

Kuvendi Komunal Lipjan Municipal Assembly Lipjan Plani Zhvillimor Development Plan 12.2004

Cultural and Natural Heritage

The cultural and natural heritage should be protected 

The particular character of historical and natural sites should be 

strengthened

Entrance to the stalactite cave of Gadime

Fig.7.Shpella e mermerit ne Gadime                                                                 Fig. 8. Blinaja 
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Shtëpia Muze e At Shtjefën Gjeçovit në Jnajevë, 

Janjeva thesar i trashigimisë kulturore 

Xhamitë: Lipjan, Banullë, Gllogovc. Llugaxhi, Gadime e Ultë. Gadime e Epërme. Babush 

Muh.,Smallushë,Sllovijë,Qallapek,Janjevë,Konjuhë,Ribar i Vogël,Ribar i Madhë.Dobrajë e 

Madhe,Magure,Shalë, Bujan; 

KISHAT. 

Lipjan , Janjevë(Katolike). Rubovc dhe Kraishtë; 

 TEQE 

Teqja e Atit Isak në   fshatin Teqe; 

Tab. 26. Komplekset dhe memorialet në komunën e lipjanit 

LISTA E KOMPLEKSEVE DHE MEMORIALEVE NË KOMUNËN E LIPJANIT 

Nr. Emërtimi Lokacioni Përshkrimi 

1 Kompleksi  memorial – Kleçkë 

dhe Divjakë 

Divjakë Zona me Interes të Veqantë  “Kleçkë dhe Divjakë”  

2. Shtëpi Muze – Shtjefën 

Gjeçovi 

Janjevë Shtëpia muze 

3 Memoriali- Shtjefën Gjeçovi Janjevë Busti i ngritur në kuadër të Shkollës 

4 Kompleks memorial – 47 

Martirët në Sllovi 

Sllovi Kompleks – Varrezat e Martirëve 

5 Memoriali i martirëve Sllovi Pllakë përkujtimore  në shenjë përkujtimi e ngritur  

në vendin në të cilin u vranë banorët e fshatit Sllovi 

6 Kompleksi memorial  -25 

Martirët në Ribar i Vogël 

Ribar i Vogël Kompleks-  Varrezat e Martirëve 

7 Kompleksi  memorial – Martirët 

në Hallaq të Vogël  

Hallaq i Vogël Kompleks – Varrezat e Martirëve  

8 Memoriali – Lulzim Morina  Hallaq i Vogël Lapidar  

9 Memoriali – dëshmori Lulzim 

Llugiqi 

Dobrajë e Madhe Lapidar   

10 Memoriali –  Xhevdet Breznica Dobrajë e Madhe Pllakë përkujtimore  

 

11 

Memoriali - Masaka në 

Dobrajë të Madhe   

Dobrajë e Madhe Pllakë përkujtimore  

12 Memoriali – dëshmori Haradin 

Bajrami 

Leletiq Pllakë përkujtimore  

13 Monumenti  RAMBOUILLET   Shalë Monument  

14 Memoriali – Gryka e Shalës Shalë Pllakë përkujtimore  

15 Memoriali – Ibrahim Banushi 

dhe Banush Hoxha 

Shalë  Pllakë përkujtimore  

16  Memorial - Uran Amërllahu Shalë Pllakë përkujtimore 

17 Memorial-  Ibrahim Banushi Shalë Pllakë përkujtimore  

18 Memorial - Haxhi Korpuzi  Shalë Pllakë përkujtimore  

19 Memoriali – dëshmorët Halil Risinoc Pllakë përkujtimore  
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Metaj dhe Ramiz Shala  

20 Memorial – dëshmorët në 

Blinajë 

Blinajë Pllakë përkujtimore  

21 Memorial – 7 martirët e fshatit 

Risinoc 

Risinoc Pllakë përkujtimore  

22 Memorial – Veprimtari Adem 

Gllavica  

Lipjan Busti i ngritur në SHMP”Adem Gllavica”   

23 Memoriali – dëshmori Isa Olluri Kroimir Lapidar  

24 Memoriali – dëshmori Vezir 

Kolshi 

Baicë Pllaka përkujtimore 

25 Memorial  - 7 martirët në 

Blinajë-Vërshec 

Vërshec Pllakë përkujtimore  

26 Memorial – martirët në Mirenë Mirenë Pllakë përkujtimore  

27 Memorial – martirët në Qylagë Qylagë Pllakë përkujtimore  

28 Memorial – Bregu I zi Bregu I Zi Pllakë përkujtimore  

29 Memorial  - Ali Kadriu Kraishtë Lapidar I ngrituir në shenjë përkujtimi për martirin I 

rënë më 1999. 

30 Memorial – dëshmori Xhavit 

Kozhani 

Ribar i Madhë Lapidar  

 

31 

Memorial - Avdush Ademaj 

Ali Kastrati, Ramadan Blakqori 

 

Grackë e Vogël 

 

Pllakë përkujtimore  

32 Kompleks memorial- Masakra 

e Bujanit 

 

Bujan 

Kompleks memorial 48 banorëve të fshatit Bujan  

33 Memorial- dëshmori Ismail 

Luma  

Kraishtë Pllakë përkujtimore  

34 Memoriali – 10 martirët në 

Kraishtë 

Kraishtë Pllakë përkujtimore  

35 Memorial- dëshmori Ismet 

Asllani  

Lipjan Pllakë  përkujtimore  

36 Memorial- dëshmore  Zylfije 

Gashi  

Tërbovc Pllakë përkujtimore  

37 Memorial - Mulla Hamiti Bytyqi Lipjan  Bust 

38 Memorial – martirët në Lipjan Lipjan  Në shenj përkujtimi për viktimat nga periudha e 

luftës së dytë botërore. 

39 Memorial Blinajë Kroi përkujtimor në shenjë përkujtimi nga periudha 

e luftës viti 1943. 

40 Memorial – heroi Zenel Hajdini Gadime e Ultë Busti  

41 Memorial - Migjeni Rufc I Ri Busti i ngritur nëShkollën Fillore në Rufc në nderim 

të veprimtarisë letrare dhe atdhetare të Migjenit. 

42 Memoriali –  Heroi Emin 

Duraku 

Banullë, Grackë 

të Vjetër 

Busti i ngritur në Shkollën Fillore dhe 

Pllakë përkujtimore në Grackë të Vjetër  

43 Memoriali – Ibrahim Krasniqi Smallushë Busti I ngritur në Shkollën Fillore 

44 Memoriali – 4 dëshmorët e 

Krojmirit 

Kroimir Pllakë përkujtimore e ngritur në Shkollën Fillore 



 

 

               Plani Zhvillimor Komunal i Lipjanit 2013-2023+ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

102 
 

 

Objektet e veçanta  

 

Në komunën e Lipjanit gjenden vetëm disa monumente historike; këto duhet të ruhen dhe 

integrohen në pjesët urbane duke respektuar “aurën” e tyre.  

Ndërtimet tradicionale rurale dhe arkitektura amëtare 

 

Në disa fshatra të komunës së Lipjanit ende gjenden shtëpitë me ferma dhe muret 

tradicionale. Ndërtimet tradicionale me baltë mund të dobësohen me rastin e ndryshimit të kushteve 

klimatike. Veç kësaj riparimi apo ndërrimi zakonisht bëhet me material modern ndërtimor, kështu që 

ato humbin kualitetin original të tyre si dokumente autentike me ndërtim të lashtë rural.    

Si hap i parë për mbrojtjen e tyre duhet të bëhet një hulumtim nëpër fshatëra për të 

identifikuar vendet dhe madhësitë ku ende mund të gjenden ndërtimet tradicionale. Pronarët duhet 

të motivohen në ruajtjen e këtyre ndërtimeve historike dhe të iu jepen këshila të nevojshme teknike. 

Rekomandohet bashkëpunimi me Institutin për Mbrojtjen e Monumenteve të Kosovës në Prishtinë.  

Mund të kosiderohet mënjanimi i elementeve arkitekturale siç janë dyert e gdhendura të drurit nëse 

ato nuk mund të mbahen në gjendjen e tyre origjinale.  

 

Fig. 9. Elemente të trashëgimisë arkitektonike vendore.  
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 Krijimi i Parkut Historik (sipas Planit të më hershëm)  

Ndër gërmadhat historike në Lipjan më interesante mund të jenë gërmimet arkeologjike të 

vendbanimeve që datojnë nga koha e Ilirëve dhe Romakëve. Këto janë dokumente të venbanimeve 

të lashta në këtë zonë. Duhet që së paku një zonë gërmimesh arkeologjike të transferohet në park 

publik. Mund të rekomandohet që pjesë të saj të kthehen në formë kopjeje (duplicate) nëse ka 

njohuri të mjaftueshme për paraqitjen origjinale historike të saj.  

Krijimi i Zonës Rekreative (sipas Planit të më hershëm) 

Shpella stalaktite e Gadimes mund të shihet si pikë mjaft tërheqëse e turizmit. Maja mbi të mund të 

zhvillohet si zonë rekreative për ekskursione gjatë vikendeve. Në pjesën hyrëse do të krijohen vende 

të mjaftueshme parkingu.  

Është një pamje e mirë nga maja përmbi 

shpellë e cila mund të arrihet në këmbë 

duke ecur. Në pjesën e lëmuar të bregut 

mund të projektohen pajisje të ndyshme 

sportive dhe rekreative e cila gjithashtu do 

ti shërbente edhe nevojave të njërëzve 

lokalë.      

Gadime mund të jetë pikë tërheqëse për të 

vizituar përgjatë rrugës këmbësore për në 

Prishtinë përgjatë skajit të maleve me 

lartësi mesatare përmbi vendkalimit të 

rrafshtë të liqenit të Badovcit dhe që 

përfundon në zonën rekreative të Gërmisë. 

 ZONA E INTERESIT TË VEÇANTËKLEÇKË DHE DIVJAKË 

Zona me Interes të Veçantë Kleçkë-Divjakë shtrihet ne pjesën qendrore të Republikës së 

Kosovës në tri komuna: Malishevë, Drenas dhe Lypjan me sipërfaqe 1500.29 ha. Pozita është e 

favorshme nga se qasja në këtë zonë është e mundur nga tri komunat që kanë lidhje te mira rrugore 

me tërë territorin e Kosovës. Si tërësi zonale konsiderohet pikë strategjike, nga Malet e Berishës 

rreth 75% e tërë territorit te Kosovës shihet me anë te syrit te lirë. Nga Kodra Ferinë me 1042m 

lartësi mbidetare dhe Kodra e Nezirit 1001-1013m lmb vëzhgohen dy tërësi regjionale Rrafshi i 

Dukagjinit dhe Fusha e Kosovës. Pozita e tillë gjeostrategjike ka bërë të mundshme zhvillimin e 

aktiviteteve ushtarake dhe politike te Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. 

Zona e Interest të Veqant e cila përfshinë territorin e komunës së Lypjanit e cila përfshin 

Kleçkën dhe Divjakën dhe ka një sipërfaqe prej 39.18 në përbërje të së cilës janë dy zona. Zona e 

Divjakës që në veri kufizohet me Mëhallën e Lugut, në lindje me Fshatin Divjakë, në jug me Malin 

Oranc në kuotën 1001m lmb dhe në perëndim me Kodrën e Nezirit në kuotën 1023m lmb. Zona e 

Kleçkës e cila shtrihet në kuotën 1024m në perëndim të Fshatit Kleçkë. 

Në kuadër të kësaj zone janë të mbrojtura edhe disa objekte të trashëgimisë së luftës së 

UÇk-së të cilat shifen edhe në hartë më poshtë

Fig. 10. Peisazh 
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.        Harta. 18. Trashëgimia kulturore 
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1.1.1.4 ZHVILLIMI EKONOMIK 

BUJQËSIA 

Komuna e Lipjanit karakterizohet si vend bujqësor sepse gjerë më tani bujqësia  është  degë e 

rëndësishme e ekonomisë në nivel komunal. Kjo degë me mundësi të vogla akumuluese nuk ka 

mundur të absorboj ndonjë fuqi punëtore që është edhe shkak se ajo ka migruar jashtë kufijve të 

vendit. 

            Mirëpo, për shkak të natalitetit të shprehur, numri i atyre që duhet mbajtur, me hov të madh 

është duke u rritur e me këtë edhe nevoja për sigurimin e sasive gjithnjë e më të mëdha të ushqimit. 

Rritja e numrit të përgjithshëm të banorëve, paraqesin nevojën për sigurimin e sasive gjithnjë e më 

të mëdha  të prodhimeve bujqësore për ushqimin e njerëzve. 

            Meqenëse rritja e sipërfaqeve punuese është mjaft e kufizuar, është e nevojshme që përmes 

intensifikimit  të prodhimtarisë bujqësore  të rritet prodhimtaria (rendimentet) sipas njësisë së 

sipërfaqes. 

                Rendimentet e tanishme të disa kulturave lavërtare të prodhimtarisë bujqësore të 

Komunës tregojnë se janë të ulëta, që donë të thotë nuk janë sa duhet të shfrytëzuara potencialet 

disponuese të tokave, klimatike dhe të njerëzve, sepse në to ekzistojnë  rezerva mjaftë të mëdha të 

cilat duhet aktivizuar. 

               Shkaqet e rendimenteve të ulëta të bimëve janë: mos aplikimi në masë të duhur i masave 

bashkëkohore agroteknike, mosnjohja  e duhur e teknologjisë së proceseve  të prodhimtarisë, 

përdorimi në përmasa jo të mjaftueshme i farës me potenciale të larta gjenetike, përdorimi jo i 

mjaftueshëm i mjeteve teknike bashkëkohore si dhe tokat e parregulluara bujqësore. 

           Duke u nisur nga fakti se bujqësia është dega e dytë ekonomike për nga rëndësia, dhe se 

prodhimi i ushqimit ka rendësi strategjike për shoqërinë tonë, në planin ekonomik të zhvillimit të 

komunës për periudhën e ardhshme, zhvillimit të bujqësisë duhet dhënë një nga rendësit prioritare. 

Me analizimin e faktorëve që ndikojnë në zhvillimin më të shpejtuar të prodhimtarisë bujqësore, 

është konstatuar se një ndër faktorët me rendësi limituese është toka e pa rregulluar, të cilën e 

karakterizojnë ngastrat e vogla dhe të shpërndara të ekonomisë në sektorin individual. Kjo gjendje e 

tokës nuk mundëson aplikimin e masave bashkëkohore agroteknike  në masë të duhur dhe 

përdorimin e makinave dhe stabilimenteve tjera në procesin e prodhimtarisë në formë racionale. 

Rëndësia e prodhimtarisë lavërtare 

Lavërtaria është dega më e rëndësishme e bujqësisë sepse siguron ushqimin kryesor të 

njerëzve, një pjesë të ushqimit për kafshë, dhe një pjesë të konsideruar të lëndëve të para për 

industri për qëllime të ndryshme, si vajra, lëndë djegëse, pije alkoolike, stimulansa, ngjyra, erëza etj. 

Lavërtaria së bashku me gjuetinë është veprimtari më e vjetër prodhuese e njeriut, prodhimtaria 

e organizuar bimore është bazë e vërtetë  e civilizimit dhe e kulturës njerëzore në planetën  bimore 

në tokë. 
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Rëndësi të veçantë ka planifikimi i asortimentit, përputhshmëria e prodhimtarisë lavërtare dhe 

qëllimit të plotësimit të nevojave themelore të njerëzve në komunën tonë. 

Pozita gjeografike e rajonit prodhues 

            Komuna e Lipjanit ka pozitë mjaft të përshtatshme gjeografike sepse gjendet në pjesën 

qendrore të Kosovës dhe në udhëkryqin e rrugëve më të rëndësishme në Kosovës. Komuna e 

Lipjanit, pjesa dërmuese e teritorit ndodhet në fushëgropën e basenit të Kosovës, e cila 

karakterizohet me toka të prodhimtarisë së lartë. 

           Përmes territorit të kësaj Komune rrjedh lumi “Sitnica” përreth dhe përgjatë së cilit shtrihen 

sipërfaqet më të pëlleshme bujqësore, mbi të cilat mëtej shtrihen gjithashtu sipërfaqe të mëdha të 

fushave mjaftë të pëlleshme dhe të përshtatshme për prodhimtari bujqësore intensive. 

           Gjithashtu kjo komunë gjendet në afërsi të drejtpërdrejtë  të qendrave të mëdha të Kosovës, 

qendrave industriale, administrative dhe tregtare (Prishtinë, Obiliq, Ferizaj etj.) të cilat njëherit janë 

edhe konsumator të mëdhenj të prodhimeve bujqësore dhe ushqimore. 

Territori i Komunës së Lipjanit përfshinë sipërfaqen e tërësishme prej 33814.9 ha dhe shtrihet 

në mes të gjerësisë gjeografike veriore 42°.44’ - 42°.52’  dhe të gjerësisë lindore gjeografike prej 

18°.30’ - 18°.45’ 

Kjo komunë ka mundësi të jashtëzakonshme  të shfrytëzimit të transportit rrugor, hekurudhor 

dhe atij ajror, meqenëse aeroporti gjendet të territorin e komunës dhe është larg nga qendra vetëm 

15 km. 

Rajoni i Komunës së Lipjanit gjendet në lartësinë mbidetare mbi 500 m. 

7.3 Klima si faktor i prodhimtarisë lavërtare 

Rajoni i Komunës së Lipjanit ka klimë të mesme kontinentale me dimra relativisht të butë dhe 

verëra mesatarisht të nxehta. Temperatura mesatare vjetore është 9.6 – 100C, që është e 

mjaftueshme për kultivimin e një numri më të madh të kulturave bujqësore. Muaji më i ftohtë është 

janari me temperaturë mesatare – 1.40C kurse muaji më i ngrohtë është korriku me temperature 

mesatare 25 0C. 

Pas heqjes së drithërave dhe kulturave të hershme të perimeve d.m.th. deri 10-15 korriku e deri 

në fund të tetorit, qëndron në dispozicion sasia e temperaturës prej 1600-18000C të cilën në kushtet 

e ujitjes duhet shfrytëzuar për kultivimin e kulturave të më volitshme, qoftë për ushqimin e gjelbër të 

kafshëve (silazh) qoftë për kulturat e vonshme të perimeve. 

Temperatura maksimale arrihet në muajin e VII (shtatë) dhe VIII (tetë) prej 25.6-26.6 0C që janë 

në shkallën e optimalitetit  për zhvillimin e kulturave lavërtare. Temperatura minimale në vit sillet 

sipas rezultateve mesatare prej 4.10C e gjer në 4.90C. Në këtë territor temperaturat minimale  prej -

50C nuk paraqesin kurrfarë rreziku për dimërimin e kulturave bujqësore. 

Toka si faktor i prodhimtarisë 

Vlera bujqësore e tokave të Komunës së Lipjanit dhe problematika meliorative. 

Në territorin e komunës së Lipjanit gjenden 22 tipe tokash me një numër të madh nëntipesh. 
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Tipet më të përfaqësuara janë: smonicat më tepër se 25.24% të cilat me përjashtim të 

smonicave të eroduara sipas cilësive të veta dhe karakteristikave prodhuese janë toka mjaftë të 

mira, të thella, kryesisht të përbërjes së argjilit, neutrale gjer te reaksioni i dobët acidik, të pasura me 

humus dhe kalium aktiv, por jo mjaftë të pasura me fosfor aktiv. Posedojnë pëlleshmëri mjaftë të 

madhe potenciale. 

- Smonicat pa karbonate dallohen me mundësinë e dobët të lëshimit të ujit e posaçërisht në 

shtresën punuese, reaksionit të dobët të thertë, prandaj ka vlerë dikund më të vogël 

bujqësore se sa smonica karbonate. Këto toka dhe smonicat e lesuara kërkojnë masa 

përmirësuese me qëllim të rregullimit të regjimit ujor-ajror , dhënien e sasive më të mëdha të 

fosforit në tokë dhe duke bërë kalcifikimin  në tokë e cila ndikon pozitivisht edhe në rregullimin 

e reaksionit të dobët acidik. Pas aplikimit të këtyre masave munden të bëhen toka të mira 

bujqësore. 

- Smonicat e  eroduara dhe smonicat e kafenizuara me pseudoglej, gjenden në territore më të 

larta  malore, prandaj erozioni i eroduar ka que pjesërisht një pjesë të horizontit humusor, 

përndryshe këto janë toka gjysmë të thella gjer te të cekëta, të përbërjes argjilore të reaksionit 

neutral të thartë gjer te reaksioni i dobët acidik, të përbërjes së ndryshueshme të karbonatit  

me përmbajtje të zvogëluar të humusit për shkak të erozionit të përmbajtjes së ndryshuar të 

formës aktive të fosforit (P2O5) dhe kaliumit (K2O), për këtë arsye këto toka janë me vlerë të 

mesme bujqësore. 

- Tokat aluviale përfaqësohen me rreth 22.87%, kryesisht këto toka gjenden rreth degëve të 

lumit “Sitnica”. Këto janë toka me veti të përshtatshme fiziko-ujore dhe me vlerë të lartë 

bujqësore. Në këto toka organizohet prodhimtari intensive bujqësore. 

- Tokat e kafenizuara të cekëta në rrasat shkëmbore-ranore janë të përfshira me rreth 5.67% 

dhe Tokat e kafenizuara të mesme të thella në rrasat shkëmbore-ranore përfshinë 8.54% dhe. 

Këto toka dhe tokat tjera të kafenizuara gjenden në terrenet e larta dhe kryesisht janë toka 

pyjore nën pyje. 

- Tokat livadhore –teltynore dhe tokat livadhore-argjillore janë të përfaqësuara me rreth 3% 

dhe gjenden kryesisht përreth lumit “Sitnica”. 

- Tokat podzole-pseudoglej janë toka të cilat e kanë vlerën e kufizuar bujqësore për shakak të 

cilësive (vetive) të këqija ujoro-fizike dhe shtresën punuese e cila nuk e lëshon ujin, kjo 

shtresë është me përmbajtje të madhe argjillore. Në mënyrë që këto toka të shfrytëzohen 

intensivisht në bujqësi është e nevojshme që të bëhen masat agromelioruese. 

- Tokat deluviale përfshinë 5.36% nga territori i përgjithshëm i komunës. 

Struktura e sipërfaqeve bujqësore 

 

Sipërfaqja e përgjithshme e territorit të Komunëssë Lipjanit është 33854 ha. Struktura e 

sipërfaqeve është relativisht e përshtatshme meqenëse në tokat bujqësore bëjën pjesë  më tepër se 

60% nga sipërfaqet e përgjithshme të territorit të komunës , gjersa në ato pyjore rreth 33.51% e në 

tokat e paplleshme  6.26%. 
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Tab. 27. Struktura e sipërfaqeve bujqësore 

 

 

 

 

Perimikultura 

Perimet përfaqësohen më rreth 7% të sipërfaqes së përgjithshmë të tokës së punueshme. Në 

mesin e kulturave të cilat kultivohen në perimkulturë në Komunën e Lipjanit, më së shumti kultivohet 

patatja, speci, qepa, lakra, shalqini, fasulja, domatja, etj. Prodhimtaria ekzistuese e perimkulturës në 

komunën e Lipjanit ka karakter zhvillimi duke përfshirë prodhimtarinë kopshtare, prodhimtarinë në 

fushë të hapur dhe prodhimtarinë në ambijente të mbrojtura. 

Në fshatrat Konjuh, Llugaxhi, Rubovc etj, perimet kultivohen qe një kohë të gjatë dhe me një 

traditë të sukseshme. Prodhimtaria më e madhe e perimeve zhvillohet kryesisht në këto fshatra. 

Në komunën tonë ekziston një trend i zgjerimit të prodhimtarisë perimore dhe çdo herë e më 

shumë po kultivohen perimet me një profesionalizëm më të madh dhe futja e mekanizimit dhe 

teknikës bashkëkohore. 

Pemëtaria 

Sa i përket prodhimtarisë së pemëve ekziston një sipërfaqe prej 107 ha. Edhe në këtë sektor 

shihet një interesim më i madh dhe për çdo vit kemi ngritjen e pemishteve të reja. Prej pemëve 

kryesisht kultivohet molla, dardha, kumbulla, qershia, vishnja etj. Pjesa tjetër e prodhimtarisë së 

pemëve i takon kultivimit të tyre në kopshte dhe oborre për konsum familjar. Problemi kryesor i këtij 

sektori është plasmani jo i sigurt i prodhimeve dhe mënyra e ruajtjes në depo. 

Vreshtaria 

Vreshtaria është shumë pak e zhvilluar, megjithse kushtet për një prodhimtari të mirëfillt 

ekzistojnë. Vreshtat kryesisht janë në rajonin e Janjevës më rrithinë ku  ekziston një traditë e lashtë 

për prodhimin  e rrushir dhe verërave cilësore. 

Blegtoria 

Në komunën tonë përveç sektorit të prodhimtarisë bimore është i zhvilluar edhe sektori i 

blegtorisë: gjedhtaria, dhentaria dhe shpeztaria. 

Gjendja numerike e shtazëve është siç vijon: Gjedhe 11005 krerë, dele 4149 krerë, dhi 1067 krerë 

dhe shpezë 1,828,500 krerë. 

Ekzistojnë kushte ideale për zhvillimin e blegtorisë ngase kemi sipërfaqe të mjaftueshme 

bujqësore dhe me një bonitet të lartë, pastaj kemi kullosa të pasura dhe të pashfrytëzuara. 

Ara dhe kopshte 13702 ha 

Pemishte 107 ha 

Vreshta 161 ha 

Livadhe 1382 ha 

Kullosa 3567 ha 

Jo pjellore 130 ha 

Pyje 12851 ha  
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Edhe në këtë sektor edhe pse ka permirësime ka mjaftë të meta të cilat duhet evituar. Ende 

gjendemi ne fazen ekstenzive të prodhimtarisë. Infrastruktura jo e mirë e shtallave, përqindja e 

racave të mira ende është i ulët dhe prodhimtaria jo e standardizuar e qumështit  dhe e mishit. 

Kostoja e prodhimit ende është e lartë, çka i bënë fermerët të mos jenë konkurent në treg. 

Përfundimet dhe rekomandimet 

Nisur nga gjendja e tanishme objektive dhe analizimi i mundësive mund të konstatojme si vijon: 

Potencialet natyrore dhe njerëzore në Komunën tonë ofrojnë mundësi për zhvillim më të 

madh dhe kualitativ të prodhimtarisë bujqësore, jo vetëm prodhim për konsum familjar, por edhe për 

treg të brendshëm dhe të jashtëm. 

Për prodhimtarinë intenzive të bimëve dhe për rritjen e prodhimit të kulturave, struktura 

ekzistuese e të mbjellurave  duhet që të ndrrohet gradualisht 

Ndryshimi i struktures së të mbjellurave duhet të ndryshohet në atë mënyrë që të rriten 

sipërfaqet me kulturat të cilat janë karakteristike për komunën tonë (kultivimi i kulturave industriale). 

Megjithëse posedojmë kushte agroekologjike të përshtatshme, ekzistojnë mundësi reale për 

arritjen e lartë dhe stabile të prodhimtarisë perimore, për çka edhe duhet ndrru strukturën e të 

mbjellurave të kulturave bujqësore. Në vend të 7% të sipërfaqeve të mbjellura me kultura perimore 

kjo sipërfaqe të rritet më së paku 15 % në periudhen kohore 2011-2016. 

 

 INDUSTRIA 

Pas viteve të 70-ta kjo komunë ka pasur një zhvillim të modest ekonomik ku do të veçonim 

disa nga ndermarrjet shoqërore si: Nxjerrja dhe përpunimi i Magnezitit në Golesh , Fabrika e letres 

dhe kartuqit dhe e ambalazhit, Përpunimi i metaleve të ngjyrosura Metalac në Janjevë, Koperativa 

Bujqësore me njesitë e saj, Miniera e thëngjillit Babush, Ferma e pulave dhe peshkataria, 

Mbushtorja e Coca Colës, Seperacioni i gurthyesit Gadime, Feronikeli, Termoventi etj. Të gjitha këto 

kapacitete prodhuese dhe përpunuese jepnin rezultate të knaqëshme, dhe ishin një bazë e mirë për 

një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik. Për fat të keq edhe këto pak ndërmarrje që kishte Lipjani 

gjatë viteve të 90-ta të shekullit të kaluar e tërë kjo bazë e mirë ekonomike u shkatërrua dhe nuk 

mbeti thuajse asgjë nga ajo që do të bartëte barren e zhvillimit ekonomik dhe punësimit të 

qytetarëve. Pas luftës u tentua që këto kapacitete dhe resurse  të funksionalizoheshin por ishte e 

pamundur ngase ishin shkatërruar dëmtuar dhe vjetruar paisjet dhe teknologjia me të cilën 

dispononin këto fabrika, Forma jo adekuate e privatizimit të aplikuar nuk lejoi vazhdimësinë e punës 

së këtyre ndërmarrjeve. Ato fabrika thuajse të gjitha të privatizuara, asnjëra prej tyre nuk e ka ruajtur 

apo vazhduar veprimtarinë, por që të gjitha ose kanë vazhduar të shkatrrohen ose janë shëndrruar 

në vende të mbeturinave dhe materialeve inerte dhe duken si gërmadha nga të cilat njerzit e 

zakonshëm edhe mund të frigohen. Ka raste edhe pozitive, ku kemi ndonjë investim të vogël dhe 

përmirsim të ambienteve dhe meremetime në ndërtesa por sa ia vlen kur nuk kemi punësim dhe 

prodhim nga këto ish ndërmarrje. Strukturat udhëheqëse komunale u angazhuan në kuadër të 

kompetencave të veta rreth stimulimit të bizneseve që të krijojnë ndërmarrje të reja private duke i 

favorizuar e në disa raste duke ju dhuruar edhe token në shfrytëzim për krijimin e kapaciteteve të 
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reja prodhuese përpunuese dhe sherbyese, me qëllim të vetëm që të stimulojnë zhvillimin ekonomik, 

zbutjen e papunësis, krijimin e një jete më të mirë për qytetaret e komunës. 

 Kjo përpjekje rezultoj me krijimin e kapaciteteve të reja si fabrika për përpunimin e ujit dhe  

pijeve freskuese “BONUS”, Fabrika për prodhimin e tullave silicate “XELLA” Fabrika për prodhimin e 

detergjenteve “DAJTI”, Prodhimi I akullores dhe prodhimi I produkteve nga qumshti , disa 

seperacione të gurëve dhe baza asfalti, ndërmarrje private ndertimore dhe tregtare si Dino, 

Standard-Benz, Luma Comerc, ETC, Go-Go, Inter-Marcet, Rama Comerc, Kosova Asfalt,  Kolegji 

arsimor “MEHMETAKIF”etj. Të gjithë këta ishin Investitor privat.  

             Duke parë trendin e zhvillimeve dhe duke dashtë që investitorëve të ju lehtësoheshin 

procedurat , strukturat udhëheqëse komunale me mjaft mund dhe angazhim krijuan një zonë të re 

industriale ku investitorët mund të investonin në mënyrë të shpejt dhe të sigurt. Në këtë zonë 

Komuna kishte investuar bukur shumë, dhe tani kur priteshin perfitimet kjo zonë me vendime politike 

u nda në dysh dhe pjesa më e mirë e kësaj zone ju nda komunës së re të Graqanicës. Në pjesen e 

mbetur tani kemi rreth njëzet biznese të cilat janë në fazen perfundimtare të implementimit dhe 

presim që shumë shpejt ti kemi rezultatet e para. Strukturat udhëheqëse komunale, pas krijimit të 

rrethanave të reja politike, inicuan krijimin e zonës së re industriale  me statusin e parkut industrial i 

cili është në fazën e kompletimit të dokumentacionit. 

Zonat industriale 

Një nga bazat dhe instrumentet kryesore të zhvillimit ekonomik local janë dhe me siguri do të 

jenë zonat industriale dhe krijimi I zones së re industriale me statusin e parkut industrial. Këto zona 

do të jenë atraksion në vete për tërhjekjen e investitorëve potencial ngase investimi në këto zona do 

të jet I sigurt dhe I shpejt .Të jenë të paisura me tër infrastrukturën e nevojshme fizike.Thjeshtësimi, 

lehtësimi dhe avancimi I mënyrave dhe medotave për rregullimin e dokumentacionit të nevojshem 

që nga inicimi, lokalizimi e deri të përfundimi-finalizimi I investimit, të jenë të kapshme të kjarta dhe 

bindse për investitorin potencial. Sigurimi I tër infrastrukturës fizike të nevojshme duke siguru 

kushtet optimal për funksionimin e një biznesi si dhe procedurat e kyqjes në këtë infrastruktur të jenë 

të bazuar në rregullat normat  sa më të favorshme për investitor. Mënyrat e dhënjës – alokimit në 

zona  industriale për biznese të jenë të rregulluara sipas procedurave të përcaktuara më parë ,por 

gjithmon ato rregulla të vendosen duke pas parasysh rëndsin e investimit dhe domethënjës së ti që 

ka për zhvillimin e një komune apo rajoni si dhe ndikimin direct të tyre në qytetaret e komunes, në 

rritjen e mirqenjës së tyre, respektivisht shtimin e punësimit. Infrastruktura fizike e ofruar do të jet 

aset I komunës, por paisja me dokumentacione përkatëse për investitoret në këto zona do jet interes 

edhe I komunës.  

Zona ekonomike në kuadër të PZHK  

Zhvillimi Urban i qytetit të Lipjanit në sipërfaqe prej S=87ha,  pjesë e Zonës Ekonomike e cila 

është nën administrim të Komunës së Lipjanit (që është pjesë nga tërësia e Zonës ekonomike sipas 

PZHK 2005 që tani është ndarë me procesin e decentralizimit ku pjesa tjetër është nën administrim 

të Komunës së Graçanicës) e cila është në proces të implementimit. 

Në këtë zonë janë koncentruara bizneset me aktivitete prodhuese, shërbyese, komerciale, 

arsimore dhe shëndetësore, si: 



 

 

               Plani Zhvillimor Komunal i Lipjanit 2013-2023+ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

111 
 

Kampusi Universitar “UBT”, NPQ “Lesna”, Sh.p.k. “Benaf”, NTP “Albi”, N.T.”Standard Benz”, 

NNP“Alfa i-AB Bajrami”, NTP“Adriatik Comerc“, NTP „Lindi –Pajtiimi Company“, NTP “Kalaja”, “B-

Inxhiniering”, “Puntori”Shpk,  NNT ”Terma”, NTP ”Blendi”, QMI , ”Pofiks”, “Janina”, “Exluzive”, 

“Emonec cafe” “Loreal” etj. 

Zona Ekonomike me statusin Park industrial,  e miratuar  me Vendimin e KK Lipjan              S= 

142.42.68 ha 

• Shtrihet ne kilometrin e 10 nga qendra komunale 

• 7km nga Aeroporti  

• Ndërlidhje të afërt me zonat industriale Magurë dhe Medvec 

• Qasje e afërt me rrugët magjistrale Pr-Pejë, Pr-Prizren dhe Pr-Ferizaj. 

• Mundësi të volitshme në infrastrukturë teknike, rrugë, ujë kanalizim, elektrikë 

• Shfrytëzim adekuat i transportit hekurudhor 
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Harta. 22. Zonat ekonomike 
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Fig. 11. Zona ekonomike në kuadër  

të Zonës së Aeroportit  

 

 

 

 

 

 

 

 

 TREGTIA 

 Ekziston një ser ndihmash në dispozicion të NVM nga organizatat locale dhe ndërkombëtare 

si OEK, EICC, REA, USAID dhe të tjera. Ato kontribuojnë në stabilitet dhe ngritje të profesionalizmit 

të këtyre industrive. Organizatat sigurojnë ndihmë për të ndihmuar në zhvillimine prodhimeve të reja 

dhe tregun për të tregtuar ato. Mbështetje është siguruar nga institucionet e caktuara në nivelin 

institucionale me qëllim të krijimit të klimës në favour të zhvillimit ekonomik. Kjo I referohet sic u 

përmend arsimimit professional, certifikimit të standardeve profesionale, kualitetit të standardeve të 

menaxhimit, prodhimit, produkteve etj. Të gjitha këto aktivitete mund të kontribuojnë në stabilizimine 

NVM si bazë e rëndësishme e ekonomisë së Kosovës dhe Lipjanit për të pruar shumë e shumë 

prodhime në tregun e Kosovës duke siguruar mundësi punësimi. 

Hapja e bizneseve për shumë njerëz në Kosovë është mënyra e vetme për të krijuar të 

ardhura personale, edhe pse net ë shumtën e rasteve të nivelit të ulët. Preferohet që të happen 

biznese që kuptohen më së lehti, psh. që nuk kërkon ndonjë përgaditje profesionale thelbësore ose 

trajnim, si psh. pompa benzini, autolarje, restorante etj. Poashtu në sferën e sportit zhvillohet një lloj 

spiritualizmi ndërmarrës në Prishtinë dhe tër Kosovën përmes të fushave të sportit. Dhe ky 

spiritualizëm duhet të shifet si asset për ekonominë. Për hir të zhvillimit të së ardhmes bazat e 

këtyre aktiviteteve ekonomike duhet tu kushtohet kujdes I vecante dhe të zgjerohen bazat për të 

zhvilluar ekonominë dhe kualitetin e jetës urbane. Edhe pse shkalla e zhvillimit të këtyre aktiviteteve 

për një entitet është shumë e vogës, si tërësi nuk duhet të anashkalohet, dhe cdo biznes I vogël 

mund të jetë një nucleus nga I cili mund të rrjedhin aktivitetet tjera. 

Aktualisht ekonomia në Lipjan si tërësi dhe posaqërisht sektori I NVM dukshëm dominohet nga 

tregtia (shitja me pakice) dhe shërbime. Sipas ekspertëve local struktura ekonomike në Lipjan është 

e dominuar me ndarjen e ndërmarrjeve të vogla që kanë më pak se 10 punëtorë, që përbëjnë kufij të 

vegjël në shitjen e prodhimeve standarde ose shërbime. Vetëm një pjesë e vogës e NVM ofrojnë 

prodhime të sofistikuara dhe shërbime. Në të shumtën e rasteve NVM janë firma familjare që 

involvojnë investim të vogël të kapitalit. 
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 TURIZMI 

TURIZMI 

Shpella e Memertë Gadime 

Shtëpia Muze e Gjeçovit 

Janjeva thesar i trashigëmisë 

kulturore 

Rezervati  Blinajë 

Kompleksi Memorial Kleçkë 

 

 

Mbrojtja e trashëgimisë 

kulturore  

Mbrojtja e monumenteve 

historike së pari nënkupton 

ruajtjen fizike të tyre dhe së dyti 

krijimin e rrethinës së 

përshtatshme si ambient i 

nevojshëm për mbajtje në 

gjendje të lashtë origjinale. Për 

më shumë monumentet 

historike duhet të përdoren në 

mënyrë që vlera e tyre të 

mbahet dhe të jetë në 

përkujdesje të vazhdueshme. 

Objektet e veçanta  

Në komunën e Lipjanit 

gjenden vetëm disa monumente 

historike; këto duhet të ruhen 

dhe integrohen në pjesët 

urbane duke respektuar “aurën” 

e tyre.  

 ENERGJETIKA 

Prodhimi i energjisë elektrike në Kosovë është në përgjegjësinë e KEK-ut (Korporata 

Energjetike e Kosovës).  

Për shkak të ndërtimit relativisht të hershëm të rrjetit elektrik, tani kur nevojat për 

energji elektrike janë shumëfishuar, shumica e venbanimeve nuk kanë furnizim të 

kualitativme energji elektrike. Prandaj, ndihet nevoja për riparimin dhe ndërrimin e rrjetit në 

Fig. 12. Shpella e Gadimes 
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tërësi, si dhe Rritjes se kapaciteteve instaluese si ne TS 110/35/10KV Lipjan  edhe per nje 

Transformator Energjetik 110/10kv te fuqis 31.5MVA dhe te Transformatoreve te nivele te tensionit 

te mesem 10(20)/0,4kv te fuqive te ndrysheme si 400KVA ;630KVA dhe 1000KVAtë cilët nuk i 

plotësojnë kushtet për furnizim të mjaftueshëm me energji elektrike.  

Largeperquesit e nivele te tensioneve te larta 400kV;  dhe 110kv si dhe te nivele te tensionit te 

mesem 35kv kalojn neper territorin e komunes se Lipjanit.Kjo komun furnizohet permes LP 110kv 

radial ndersa ne kohen e fundit eshte duke u ndertuar edhe nje LP 110KV i dyfisht 110kv I cili 

alternativisht do ta furnizon Lijanin alternativisht nga nga TS 220/110KV Prishtina 4 dhe 

400/220/110kv Kosova B .Ndersa shperndarja behet permes LP te tensionit te mesem 10kv dhe 

35kv.Rritja e kapciteteve të tyre është e domosdoshme konfor një plani të përgjithshëm të rrjetit 

Energjetik cili do të harmonizohet me Planin e Infrastrukturës në nivel komunal, duke parapar 

standardet adekuate të planifikimit dhe funksionimit pë periudha kohore të zhvillimit.  

 BURIMET E TJERA TË ENERGJISË  
Përpos sistemit rajonal të furnizimit me energji elektrike mund te behet edhe shfrytezimi i 

formave te tjera te enegjive alternative si Energjise me ere, energjise se Hidrocentraleve, asaj solare 

, etj,si njëri ndër burimet kryesore të tanishëm mund të merren në konsiderat për shfrytëzim edhe 

burime tjera për shfrytëzimin e energjisë alternative. Sidoqoftë, varësisht nga vendosja e rrjetit 

gjegjës furnizues, mund te behen investime te tilla si qe eshte rasti ne Vrelle te Magure ndertimi i 

Elektranave te Eres me kapacitet instalues afer 2MVA  

Gjithashtu vijnë në konsiderim burimet e energjisë alternative, elektranat me erë- energjia e 

ripertritshme të cilat janë në diskutim në lokacionet si Vrellë e Goleshit si hap i pare, mandej energjia 

solare  cila mund të filloj me një pilot projekt në nje zone të caktuar. 

1.1.1.5   INFRASTRUKTURA TEKNIKE 
Rrjeta dhe sistemi i infrastrukturës së komunikacionit rrugorë 

Transporti paraqet një aktivitet shumë të rëndësishëm për qytetarët, institucionet dhe 

bizneset e Lipjanit. Shërbimet e transportit publik kanë rol qenësor për të mundësuar lëvizjen – drejt 

vendeve të punës, arsim dhe edukim, shëndetësi, tregti, përmbajtje publike dhe rekreacion. Është 

faktor përmbajtësor për zhvillim ekonomik, social e mjedisor, luan rol të rëndësishëm në relacionet 

hapësinore midis hapësirave dhe destinimeve të tyre. Transporti në Lipjan, kryesisht realizohet 

përmes rrugëve automobilistike, hekurudhore dhe ajrore pasi që siç dihet se në komunën e Lipjanit  

ndodhet edhe aeroporti ndërkombëtarë i Kosovës “Adem Jashari”. 

Lipjani është qendër transporti  e rëndësisë rajonale që paraqet parakusht për t'u bërë një 

qendër e transportit integral. Potencial i rëndësishëm në fushën e transportit janë kushtet e 

favorshme natyrore për ndërtimin e infrastrukturës së transportit, sepse pjesa qendrore e komunës 

është rrafshinë dhe pjesë qendrore në regjion. 

Aeroporti i vetëm ndërkombëtarë në Kosovë gjendet në territorin e komunës së Lipjanit. 

Është aeroport civil dhe bazë ushtarake. Pjesërisht rrugët deri në aeroport kanë standard të ulët, 

qarkullimi rrugor nga Lipjani në drejtim të jugut të Kosovës kalon nëpër Magurë, një rrugë që nuk 

plotëson kushtet për të përmbushur këtë detyrë.  
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95% 

2% 3% 

Llojet e infrastrukturës ne komunën  e 
Lipjanit  

Infrastruktura rrugore
Infrastruktura hekurudhore

Nëpërmjet të komunës së Lipjanit janë dy rrugë shumë të rëndësishme që kalojnë në 

drejtimin veri-jug; rrugët nacionale M25 dhe M2. Qyteti i Lipjanit është i vendosur në jug të 

udhëkryqit në mes të këtyre dy rrugëve. Rruga nacionale 25/E752 çon kah Prishtina dhe Mitrovica 

në veri deri në Tiranë, Prizren dhe Shtime në jug, rruga nacionale 2/E65 çon për Ferizaj dhe Shkup. 

Në drejtimin lindje-perëndim rrugët nacionale prihen nga rruga rajonale që qon nga Janjeva për 

Shalë, Magurë dhe aeroport ndërkombëtarë. Kjo rrugë kalon nëpërmes të qendrave të gjitha 

fshatrave, dhe poashtu nëpërmes të qendrës së qytetit të Lipjanit në mënyrën e vetë. Rrugët 

nacionale dhe rajonale janë të plotësuara nga rrjeti i rrugëve lokale.  

Hekurudha kryesore Mitrovicë/Fushë Kosovë dhe Ferizaj/Shkup kalon në mes të Lipjanit me 

stacionin e pasagjerëve dhe trafikut të mallrave.  

Komuna e Lipjanit karakterizohet me tri lloje të transportit atë rrugor, hekurudhor dhe atë 

ajror.Infrastruktura e transportit në komunën e Lipjanit shtrihet në një gjatësi prej 433.3 km, e cila 

gjatësi përbehet nga infrastruktura rrugore me gjatësi prej 412 km (ose 95%), infrastruktura 

hekurudhore me një gjatësi prej 8.9 km (ose 2%)  dhe infrastruktura ajrore me një gjatësi prej 11.4 

km (ose 3%).  

 

Tabela 28.  LLojet e transportit në komunën e Lipjanit 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Siç shihet edhe në grafikun e më poshtëm 

transporti rrugor si në çdo komunë edhe  në komunën e 

Lipjanit është më e zhvilluar, nëse shikohet në tërë 

sipërfaqen në të cilën shtrihet infrastruktura 

transportuese në territorin e komunës, 95 % të kësaj 

hapësire të i takon infrastrukturës rrugore. 

Në komunë e Lipjanit ekziston niveli i katër 

kategorive të rrugëve (të klasifikuara në Kosovë), duke 

filluar prej rrugëve magjistrale e deri tek ato të pa  

Graf. 12.  Llojet e infasturës në përqindjekategorizuara. 

Rrjeti e rrugor në komunën e Lipjanit përbehet nga: 

 Rrugët Magjistrale (Prishtinë-Shkup dhe Prishtinë -Tiranë) 

 Rrugë regjionale (Lipjan –Magurë-Kleqkë, Lipjan – Janjevë dhe Lipjan – Gadime - Vrellë) 

Llojet e transportit në komunën e Lipjanit 

Nr Lloji i infrastrukturës Gjatësi/km Sip/m2 Sip/ha 

1 Transporti rrugor 412,9 1806623 180,6 

2 Transporti hekurudhor 8,9 26877 2,6 

3 Transporti ajror 11,4 104536 10,4 

Totali 433,3 1938036 193,8036 
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4% 13% 

61% 

22% 

Rrugët e ndara në kategori 

Magjistrale

69% 

31% 

Qasja direkte e banorëve në rrugët 
magjsitrale dhe regjionale 

Me qasje në rrugë magjistrale dhe regjionale

Pa qasje në rrugë magjistrale dhe regjionale

 Rrugë lokale (rrugët të cilat i lidhin 61 zona kadastrale me gjithsej 62 vendbanime) 

 Rrugë të pa kategorizuara (të cilat lidhin lagjet e fshatit si dhe i lidhin të gjitha hapësirat në të 

cilat zhvillohen aktivitete socio-ekonomike) 

Gjatësia dhe gjendja e trafikut rrugor në komunën e Lipjanit është paraqitur si në tabelën dhe 

diagramin e mëposhtëm: 

Tabela 29.  Ndarja e rrugëve sipas kategorive    Graf. 13. Ndarja e rrugëve në kategori 

 

 

Në bazë të pozitës gjeografike dhe shtrirjes së rrugëve magjistrale dhe regjionale në territorin 

e komunës së Lipjanit, shihet se në këto dy kategori të rrugëve kanë qasje direkte gjithsej 28 

vendbanime nga gjithsej 62 vendbanime që i ka Lipjani. Nga kjo rezulton se nga numri i 

përgjithshëm i banorëve prej 57605 banor, prej tyre në këto dy kategori kanë qasje direkte në rrugë 

gjithsej 39585 banorë përkatësisht 69%, ndërsa nuk kanë qasje direkte në rrugët magjistrale dhe 

regjionale gjithsej 17544 banorë përkatësisht 31 % të banorëve të komunës së Lipjanit. 
 

Tabela 30. Vendbanimet që kanë qasje direkte në rrugëtrrugët   magjistrale dhe regjionale 

 

 
Graf. 14. Përqindja e banorëve me qasje direkte në  

  magjistrale dhe regjionale    

 

Gjendja e rrugëve në komunën e Lipjanit 

Shtrirja e rrugëve sipas kategorive në territorin e Komunës 
së Lipjanit 

Nr Kategoria e rrugëve Gjatësia  km % Sip./ha % 

1 Rrugë magjistrale 16,9 4,0 16,02 8,4 

2 Rrugë regjionale 52,1 12,7 35,93 18,8 

3 Rrugë lokale 253,3 61,2 109,99 57,5 

4 Rrugë të pa 
kategorizuara 

90,5 22,1 29,5 15,4 

Totali 412,9 100 191,44 100 

Qasja direkte e banoreve ne rruget magjistrale dhe 
regjionale 

Nr Ndarja sipas qasjes  Nr i ban. 

1 Me qasje në rrugë magjistrale 
dhe regjionale 

39858 

2 Pa qasje në rrugë magjistrale 
dhe regjionale 

17544 

Totali 57402 
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Asfalt 
53% 

Zhavor 
47% 

Gjendja e rrugëve në komunën e Lipjanit 

 Nga të gjitha rrugët të cilat e përbëjnë rrjetin e rrugëve të komunës me gjatësi prej 412.9 km, 

rrugë magjistrale janë 16.6 km (4.0%), ndërsa rrugë regjionale 52. 1 km (12.7%),  Rrugët magjistrale 

dhe rrugët regjionale janë të asfaltuara, janë në kompetencë dhe mirëmbahen nga Ministria e 

Infrastrukturës. Gjatësia e rrugëve të asfaltuara të këtyre kategorive në komunën e Lipjanit është  

68.7 km (16.7%) nga totali i përgjithshëm i rrugëve. Ndërsa rrugë lokale, të cilat kanë një shtrirje prej 

254.7 km (61.2%), prej tyre 149.8 km (59%) janë të asfaltuara ndërsa 104.4 km (41%) janë rrugë 

lokale të pa asfaltuara . Rrugët e kategorisë së katërt (të pa kategorizuara) nuk janë ta asfaltuara 

dhe kanë shtrirje prej 90.5 km (22.1%). Tabela në vijim do të paraqes statusin e rrugëve sipas 

kategorisë.  
 

Tab. 31. Kategorizimi i rrugëve në komunën e Lipjanit 

Shtrirja e rrugëve sipas kategorive në territorin e Komunës së Lipajnit 

Nr Kategoria e rrugëve Gjatësia  km % Sip./ha % 

1 Rrugë magjistrale 16,6 4,0 16,02 8,4 

2 Rrugë regjionale 52,1 12,7 35,93 18,8 

3 Rrugë lokale 254,7 61,2 109,99 57,5 

4 Rrugë të pakategorizuara 90,5 22,1 29,5 15,4 

Totali 412,9 100,0 191,44 100 

 

Duke pasur parasysh të gjitha kategoritë e rrugëve në komunën e Lipjanit që përbëjnë një 
gjatësi prej  412.9 km, prej tyre të asfaltuara janë 219.3 km, përkatësisht 53% të të gjitha rrugëve, 
ndërsa të pa asfaltuara duke i përfshi rrugët lokale dhe ato të pa kategorizuara janë me gjatësi prej 
193.6 përkatësisht 47 % të rrugëve në territorin e komunës së Lipjanit 

Në tabelën në vijim do të paraqesim vendbanimet të cilat janë të pa asfaltuara, po ashtu 
edhe në figurën e mëposhtme janë paraqitur gjendja e rrugëve në përqindje në territorin e komunës 
së Lipjanit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tab. 32. Vendbanimet  me 
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rrugë të pa asfaltuara  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Gjendja e rrugëve në % 

 

Nga tabela mund të shihet se nga gjithsej 62 vendbanime (sipas zonave kadastrale) sa ka në 

komunën e Lipjanit , 45 prej tyre kanë rrugë të asfaltuara, përderisa 17 vendbanime nuk kanë rrugë 

të asfaltuara. Një pjesë e këtyre fshatrave janë të asfaltuara pjesërisht, ndërsa një pjesë e këtyre 

fshatrave shtrihen në zonat malore po ashtu 3 prej këtyre fshatrave janë të pa banuara. Gjendja e 

rrugëve të asfaltuara në përgjithësi në komunën e Lipjanit është e mirë, me përjashtime të disa 

vendbanimeve që për shkak të vjetërsisë dhe mos mirëmbajtjes për një kohë të gjatë, gjendja e tyre 

nuk është e mirë. 

Vendbanimet e pa asfaltuara në komunën e Lipjanit 

Nr Lokacioni Nr i ban. Gjatësia/m 

1 Brus 332 13164 

2 Bukovicë 12 1102 

3 Divjakë 68 2222 

4 Dobrajë e Vogël 215 1679 

5 Gllanicë 83 1286 

6 Hallaq i Vogël 664 2433 

7 Hanrofc 43 5396 

8 Kosnicë 0 1714 

9 Kraishtë 1375 7162 

10 Plitkoviq 56 8062 

11 Qylagë 955 3721 

12 Resinoc 703 2496 

13 Ribar i Madhë 2200 5025 

14 Shisharkë 0 2537 

15 Torinë 587 1760 

16 Vogoqicë 0 1370 

17 Vrellë e Gadimes 157 1436 

Totali i rrugëve në (m) 7450 62565 
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Gjendja e rrugëve në kuptim të shfrytëzimit të tyre nuk është e kënaqshme për shkak të 

mungesës së fondeve për mirëmbajtjen e tyre, gjë që rezulton në cilësi të ulët dhe të sigurisë 

nëtrafik si dhe pjesa më e madhe e tyre janë nën nivelin e standardeve teknike, në kuptim të 

funksionit,rangimit dhe funksionit. 

Rrjeti rrugor në qytet nuk komunikon kënaqshëm me rrethinën e cila rezulton me shtrirjen, 

zhvillimin dhe zgjerimin e vendbanimeve si një tërësi e zhvillimit dhe komunikimit me qendren 

komunale. 

Nëse  shikojmë nga gjatësia e përgjithshme e rrjetit rrugor në teritorin e komunës mund të 

themi se ky rrjet rrugor siguron lidhje të mjaftueshme të transportit komunal me rrethin. 

Rrjetin ekzistues rrugor i rrugëve kryesore është një mundësi relativisht e mirë për lidhjen e 

sistemeve rajonale të rrugëve në sistemin nacional dhe më gjerë rrugë evropiane.  

              Infrastruktura e transportit (rrugor, hekurudhor dhe ajror) dhe pozita gjeo-strategjike e 

Komunës së Lipjanit janë boshti kryesor i zhvillimit. Modernizimi i kësaj infrastrukture është një 

parakusht për krijimin e një klime të favorshme biznesi dhe kushteve të jetesës.        

             Gjithashtu, kësaj duhet t’i paraprij Plani adekuat hapësinor që rezulton në revidimin e Planit 

ekzistues si pasojë e ndryshimeve në vitet e fundit ku teritori i komunës është ndikuar nga ky proces 

(decentralizimi dhe projektet e interesit shtetëror inf. rrugore). 

            Programi i zhvillimit të infrastrukturës komunale në strategjinë e zhvillimit duhet të sigurojnë 

një sistem të besueshëm të energjisë elektrike dhe burimeve tjera të energjisë alternative, cilësisë 

së  ujit të pijshëm, sistemet për mbledhjen, transportimin, ruajtjen dhe përdorimin e mbeturinave dhe 

sistemeve për trajtimin e ujërave, telekomunikimindhe ngrohjen. 

       Projektet infrastrukturore në të ardhmen duhet të planifikohen dhe realizohen në dinamikën që 

do të kontribuojë në përshpejtimin e procesit të rigjenerimit ekonomik 

           Përgjegjëse për organizimin publik dhe zhvillimin e infrastrukturës publike brenda territorit 

administrativ të komunës së Lipjanit, është  Kryetari i komunës i cili është organi më i lartë ekzekutiv 

i pushtetit lokal. 

         Përgjegjësit për menaxhimin dhe shërbimin me infrastrukturës së rrjetit të ujësjellësit, 

kanalizimit dhe trajtimit të ndotura e ka KUR “Prishtina”, Njësia Operative Ujësjellësit (NjOU) e cila 

vepron në kuadër të kësaj kompanie. Ky menaxhim nga njësia operative ujësjellësit, gjithashtu ka 

një marrëveshje të shërbimit me komunën e Lipjanit. 

           Duke qenë se komuna është organi më i lartë ekzekutiv në nivelin e pushtetit lokal  dhe duke 

pasur parasysh  rolin dhe rëndësinë që ka zhvillimi i infrastrukturës së përgjithshme e në veçanti 

infrastruktura e ujësjellësit, kanalizimit, trajtimit të ujërave të ndotura dhe ujërave atmosferike, për 

cilësinë e standardit për jetën e popullsisë dhe zhvillimit socio – ekonomik në përgjithësi, komuna  

me organet e tjera të administratës lokale ka pa dyshim rolin dominues në këtë drejtim. 

          Pra, kjo thekson interesin  dhe përgjegjësinë e komunës për ofrimin e shërbimeve sa më 

kualitative për jetën e banorëve jo vetëm për pjesën e cila tani më është e përfshirë me këtë rrjetë 

të infrastrukturës, por edhe për pjesët të cilat ende nuk janë përfshirë me këtë shërbim. 

      Politikat zhvillimore afatgjate  të komunës synojnë që në të gjithë gamën e planifikimit strategjik 

zhvillimore ( plane urbane, plane zhvillimore, investime, turizmi rural etj), të harmonizojnë të gjitha 
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këto plane, për të arritur një zhvillim të qëndrueshëm në  kohë, hapësirë dhe kosto sa më të 

favorshme. 

        Bazuar në planin për politika zhvillimore të komunave, në krijimin e kushteve më të mira për 

qytetarët e Kosovës, me iniciativën dhe përkrahjen e IRD-së, implementuese e projekteve të 

USAID-it, në korrik të vitit 2009, grupi punues komunal ka hartiuar planin investiv për ujësjellës dhe 

kanalizim në gjithë hapësirën territoriale të komunës së Lipjanit.   

 TRANSPORTI AUTOMOBILISTIK 

Që nga konflikti I 1999 numri I automjeteve është rritur në mënyrë rapode. Numri I 

përgjithshëm I automjeteve të regjistruaraqë ishte 215.000 në v.2003 dhe ky numër nuk përfshin 

automjetet e organizatave ndërkombëtare ose automjetet e paregjistruara, që konsiderohen të jenë 

15-20%. Vlerësohet që numri I automjeteve nga 100.000 sa ishte para luftës është rritur në 300.000 

në v.2003. Numri I automjeteve në tër rajonin e Prishtinës vlerësohet nga 70.000-100.000. 

Numri actual I automjeteve nuk mund të caktohet specifikisht. Sipas zyrës së statistikave të 

Kosovës 2002, kanë qenë 113 automjete për 1000 banorë, ndërsa sot shkalla e motorizimit në 

Kosovë sillet rreth 200 vetura për 1.000 banorë. 

Vetëm sa për krahasim do ti marim të dhënat e dy qyteteve të Evropës Perëndimore janë 

me sa vijon: Vjenë 393 vetura për 1000 banorë, Shtutgart 549 vetura për 1000 banorë. 

Duke shpresuar në përmirsime të zhvillimit ekonomik dhe duke konsidruar situatën e 

favorshme gjeografike në Lipjan shkalla e nr. Të automjeteve në shfrytëzim prej 290-380 vetura për 

1000 banorë deri në vitin 2030 nuk do të jetë e mundur. Megjithatë për të pasur të dhëna më të 

sakta gjendja duhet analizuar më seriozisht. 

 TELEKOMUNIKIMI  

Telefonia fikse,kryesisht mbulon 9 fshatra , ndërsa telefonia mobile është e zgjeruar në tere 

teritorin gjithashtu e dhe shërbimet e internetit kryesisht janë në pjese të konsiderueshme te 

vendbanimeve, megjithatë ngritja e kapciteteve të tyre është e domosdoshme konfor një plani të 

përgjithshëm të rrjetit të telokominikimit I cili do të harmonizohet me Planin e Infrastrukturës në nivel 

komunal, duke parapar standardet adekuate të planifikimit dhe funksionimit pë periudha kohore të 

zhvillimit. 
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Harta. 24. Telekomunikimi 



 

 

               Plani Zhvillimor Komunal i Lipjanit 2013-2023+ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

124 
 

 INFRASTRUKTURA E ENERGJETIKËS  

Frnizimi me energji 

Burimet e energjisë në dispozicion dhe infrastruktura ekzistuese për furnizim 

Ligniti/thëngjilli 

  Ligniti është rezerva kryesore e energjisë së Kosovës. Burimet e pasura të lignitit afër 

sipërfaqes janë në zonën e Kastriotit deri në cepet perëndimore të zonavës urbane të Prishtinës, 

ndoshta edhe më tepër duke u zgjeruar në nëntokën e qendrës së qytetit. Burimet e lignitit 

eksploatohen  nga sipërfaqja nga dy komplekse të mihjeve në Bardh dhe Mirash në komunën e 

Kastriotit. Perspektiva afatgjate e eksploatimit parasheh që Bardhi të prodhojë 8,2 dhe Mirashi 8,6 

Miljon ton të lignitit për vit (2003). 

Vlera neto e lignite të nxjerrur në Kastriot thuhet të jetë 7,9 MJ/kg që relativisht është I 

kualitetit të dobët, bazuar me lignitin e mihur në Gjermani me 9 dhe 15 MJ/kg. 

Thëngjilli I mihur në Kastriot shërben ekskluzivisht për prodhimin e energjisë elektrike. Vetëm 

një pjesë e sasisë përdoret për nxemje shtëpiake në v.2000 që nuk tejkalon 4% në tër Kosovën. 

Tullat e krijuara nga thëngjilli  janë në për përdorim shtëpiak poashtu me çmim sikur se druri, 

kështuqë nuk ka ndonjë nxitje ekonomike që preferojnë thengjillin ose tullat.  

Rezervat e tërësishme të lignitit në Kosovë vlerësohen në 14.300 Miljon tona. Kështuqë 

rezervat do të zgjatnin për edhe nja 850 vjet poqese prodhimi shkon me këtë tempo. Duke pasur 

parasysh këto rezerva të mdhaja, thëngjilli do të jetë faktori kryesorë për prodhimin e energjisë në të 

ardhmen. Në një shkallë të caktuar do të mund të përdorej për nxemje distriktesh, mundsisht në 

bashkveprim me nxemje dhe Energji elektrike (termi elektricitet te zevendesohet te teks me Energji 

elektrike). 

Për përdorimin e thëngjillit në të ardhmen duhet të ndjeken disa principe: 
ndotja e shkaktuar nga prodhimi dhe shfrytëzimi I thëngjilit duhet të jetë sa më e ulët që të jetë e mundur 

teknikisht dhe ekonomikisht. Thëngjilli dhe posaçërisht lignite ka ndikim më të madh në ambient se sa vajrat 

tjera. Pluhuri, tymi dhe dioksidisulfurit shkaktojnë probleme të rënda për ajrin, ujin, dheun dhe 

bimët(acidifikimi) si dhe njeriun, dhe në vazhdimsi për ekonominë, bujqësinë, pylltarinë, shëndetin e njeriut 

dhe ambientin. 

Përdorimi I lignitit pa sistemin e pastrimit të gazrave është I papranueshëm. Shpenzimet për këtë janë të larta 

dhe mund të sillen reth 30% nga investimet totale. Mu për këtë investim adekuat duhet të sigurohet. 

           Për ak të kostos së lartë për pastrimin e sistemit të gazrave, ligniti duhet të përdoret vetëm në njësitë 

qendrore, posaçërisht për centralet energjetike, ose për nxemje të distrikteve në bazë të bashkgjenerimit të 

energjisë elektrike dhe nxemjes. Ligniti për qëllime të nxemjes individuale (psh. Si zëvendësim I drurit) duhet 

të parandalohet.  

         Pavarësisht rezervave të mëdha të lignite, duhet të shfrytëzohet racionalisht për arsye ekonomike dhe 

ambientale. Ekploatimet e së ardhmes dhe kostoja e pastrimit duhet të respektohen. Për më shumë nuk ka 

mënyrë më të mirë të zvogëlimit të lirimit të dioksidit të karbonit se sa nëpërmes të përdorimit më efikas teknik.  

Energjia elektrike e prodhuar nga ligniti mendohet të exportohet jashtë Kosovës sikur në kohrat e ish 

Jugosllavisë. Kjo do të bënte shfrytëzimin e lignitit në sferën e industrisë si një resors të rëndësishëm për 

ekonominë e Kosovës. Për të ruajtur këto mundësi, shfrytëzimi I lignitit duhet të bëhet me efikasitet poashtu 

për të ardhmen. 
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Harta .25. Skema njëpolare 400/220/110 kV në hartën gjeografike të Kosovës . 

 

 

 ENERGJIA ELEKTRIKE 

Prodhimi i energjisë elektrike në Kosovë është në përgjegjësinë e KEK-ut  (Korporata Energjetike e 

Kosovës).  
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Energjia elektrike e prodhohet nga një shkallë e lartë e linjitit. Ekzistojnë dy centrale të 

mëdha elektrike në Kastriot afër minierave, Kosova A dhe Kosova B të cilat praktikisht e shërbejnë 

tërë Kosovën. Blloku A është ndërtuar në fillim të viteve të 60-ta. Pasiqë teknologjia e saj është 

krejtësisht e vjetëruar, është vendosur që të mbyllet. Blloku B është më i ri, i cili është ndërtuar në 

fillimi të 80-tave dhe është paraparë që teknikisht të përmirësohet për ti plotësuar standardet e BE-

së. Përpos kësaj është paraparë ndërtimi i një centrali të ri elektrik për të prodhuar 2.000 megaëatt. 

Të dy centralet elektrike Kosova A dhe B, aktualisht janë burime të ndotjes permanente të 

ajrit të një niveli të papranueshëm. Ndotja shkaktohet jo vetëm nga nxjerrja e ajrit duke i lënë 

centralet pa ndonjë filtrim por edhe nga depozitimet e hapura të hirit. Komponentët kryesorë të 

ndotjes së ajrit janë Co2, SO2, Nox, O3, copëzat dhe sedimentet e ajrit. Përqëndrimi  i SO2, hirit 

fluturues dhe copëzat e ajrit e tejkalojnë dyfish limitin e WHO, copëzat e pezulluara deri në 30 herë 

(INKOS / MMPH 2003).  

Burimi i vetëm i përtrirë  për prodhimin e energjisë elektrike në Kosovë janë centralet 

hidroelektrike, të cilat aktualisht furnizojnë 3% të nevojës elektrike (Fleta e bardhë 2003). Meqë 

Kosova nuk ka lumenj të mjaftueshëm me shpejtësi dhe sasi të rrjedhjes së lumit burimet e 

energjisë elektrike nuk janë të larta. Një central i ri elektrik planifikohet të ndërtohet afër Prizrenit.  

Potencialet me fuqi të rrymës mund të jenë më të mëdha. Mullinjtë me erë dhe fushat 

(fermat) me erë në të ardhmen mund të jenë investime  profitabile për ndërmarrjet industriale. 

Gjithashtu personët individualë privatë mund të investojnë në fushat me erë që e ka edhe ndikimin e 

njëanshëm që kapitali privat të mbahet në Kosovë.  

Planifikohet që rrjeti i furnizimit me rrymë i Kosovës të lidhet me rrjetin elektrik të Evropës 

Jug-Lindore, duke e bërë më të sigurtë furnizimin dhe të hapen mundësitë për shtije të rrymës jashtë 

vendit. Është inicuar tenderi për 400 MV të rrjetit elektrik. Rrjeti parashihet të lidhë Kosovën, Malin e 

Zi, Shqipërinë dhe Maqedoninë përmes një lidhjeje unazore të lidhur në Serbi.   

Nivelet e Largperqueseve te tensioneve te larta si 400kV;  dhe 110kv si Larterpquesit e 

tensinit te mesem 35kv kalojn neper teritorin e komunes se Lipjanit. Furnizimi i komunes me energji 

elektrike behet nga larteperquesi 110kv i cili momentalisht eshte radial,ndersa shperndarja behet me 

LP 10KV dhe 35KV  nga Trafostacioni 110/35/10kv Lipjani i cili ndodhet ne perendim te qytetit  te 

Lipjanit 
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Nafta  

Nafta mund të importohet përmes Maqedonisë. Aktualisht përdoret për centralet e nxemjes rajonale. 

Sasia e naftës së përdorur nxemje shtëpiake private është mjaft e ulët.   

Gasi natyror 

Ekziston një naftësjellës ndërkombëtar i vogël i gasit natyror që kalon për Shkup dhe kjo 

mund të përcillet edhe në Kosovë.  Para njëzet vitesh Ferizaji ka qenë i lidhur me rrjetin 

ndërkombëtar të gasit natyror; kushtet teknike të kësaj lidhjeje deri më sot nuk dihen. Gjithashtu 

ekzistojnë disa kanale të vogla të gasit.  Centrali elektrik në bazë të gasit natyror parashihet të 

ndërtohet në majen shkëmbore afër kufirit me Maqedoninë. Gasi natyror nuk furnizohet në rrjetin e 

furnizimit urban dhe nuk përdoret për nxemje shtëpiake.   

Aktualisht druri është burimi kryesor i energjisë, posaqërisht për nxemje e cila në Lipjan 

kryesisht vie nga malet Bosnjës dhe Malit të Zi. Duke qenë burim i përtëritshëm i energjisë, druri 

mbetet burimi kryesor për nxemje përderisa është i pranueshëm nga banorët. Në anën tjetër, djegja 

e drurnjëve për nxemje shtëpiake shkakton ndotje të ajrit. Kështu që prodhimi i stufave efikase me 

dru si dhe ato me lëndë djegëse mund të jetë një përparim ekonomik për ndërmarrjet e vogla në 

Kosovë.  

Përdorimi racional i energjisë 

Energjia e pakonsumuar (paharxhuar) është burimi më i qëndrueshëm i energjisë. Ky burim 

përdoret me anë të përdorimit efikas dhe racional të energjisë. Deri vonë projektimi i objekteve për 

efektshmëri më të mirë termike ka qenë përgjegjësi apo kompetencë vetëm e pronarëve dhe 

investitorëve privat, pasiqë bazë ligjore për lejet e ndërtimit ka qenë ligji i ish Jugosllavisë nga 1989. 

Lipjani i cili është i vendosur në zonën klimatike III (me temperaturë të brendshme të nevojshme 

+20oC) me një U-vlerë jo më të vogël se 1,2 kWh/(m2 a) mund të vihet në bazë ligjore e cila është 

një standard teknik i vjetëruar dhe larg qëndrueshmërisë së standardeve moderne. Sidoqoftë, tani 

është në përgatitje e sipër kodi i ri i ndërtimit.  Furnizimi dhe nevoja me energji për të ardhmen në 

Lipjan. 

Energjia Elektrike 

Në zonën urbane të Lipjanit furnizimi me energji elektrike për çdo familje bëhet përmes 

Largperqueseve ajeror si dhe atyre kabllovik nentokesor. Gjatë viteve të fundit, Konsumi i Energjise 

elektrike eshte rritur dukeshem pas lufte e ketej si ai i Amvisries po ashtu edhe industries se vogel 

pasi qe komuna e Lipjani furnizon nje zone te Bizneseve ne Zonen Industrriale afer QMI-es dhe te 

industrive te vogel nga Trafo stacionet 110/35/10KV ddhe 35/10kv Lipjani  

Kjo është shkaktuar nga rritja e pajisjeve elektrike të përdorura për qëllim nxemjeje dhe për 

shkak të pagesës së pamjaftueshmeapo humbjet komerciale.  Energjisë elektrike në Kosovë në 

nivelin evropian është mjaft i lirë. Shitet rreth 5 ct/kwh, varësisht nga sasia. (Në Gjermani psh. 

familjet pagujanë mesatarisht 14-15 ct/kwh). Gjithashtu një numër i konsiderueshëm i klientëve nuk i 

paguajnë faturat rregullisht. Disa familje nuk posedojnë matës të rrymës. Kjo pjesërisht shpjegon 
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faktin se familjet private janë të pajisura mjaft mirë me pajisje elektrike (përfshirë zierjen me rrymë) 

por arsye për këtë mund të jeë edhe madhësia mesatare e familjes.   

Me sa duket Lipjani në të ardhmen do të ballafaqohet me shtim të nevojës për rrymë 

elektrike, për disa arsye:  

Sektori industrial dhe tregtar prap do të rritet. Më shumë energji do të konsumohet me përdorimin e efikas të 

pajisjeve.  

Popullata do të shtohet mëtutje dhe familjet do të rriten që do të thotë se tregu i pajisjeve dhe mjeteve elektrike 

klasike do të rritet.   

Vështirë se mund të ndodhë që sistemet elektrike për nxemje në objekte të reja të përjashtohen, përderisa 

rryma elektrike mbetet një mundësi e përshtatshme dhe relativisht e lirë.  

Edhepse energjia elektrike është një burim shumë i vlefshëm i energjisë, kjo fatkeqësisht nuk 

reflektohet nga çmimi. Veprimet që ndihmojnë në alokimin adekuat të burimeve do të zbatohen me 

prioritet të lartë kryesisht në:  

Rryma elektrike duhet të shitet me çmim të përshtatshëm.Konsumimi pa pagesë dhe pa matës elektrik duhet 

të ndalohet menjëherë.  

Familjet me të hyra të ulëta duhet të mbështeten drejtpërdrejtë me ndihmë sociale dhe jo duke subvencionuar 

çmimin e rrymës nga ndihma sociale.   

Pa çmim të përshtatshëm, vlera e energjisë relativisht nuk do të njihet dhe nuk do të ketë motivim për ta 

përdorur në mënyrë efikase.  

Nxemja rajonale 

Para lufte ka ekzistuar sistemi rajonal i nxemjes i cili ka qenë e vendosur prapa ndërtesës së 

Kuvendit Komunal të Lipjanit dhe ka furnizuar objektet publike me nxemje nga sistemi rajonal i 

nxemjes.  Ky system aktualisht është jashtë përdorimit por ekziston mundësia që në ardhmen të 

futet në përdorim.   
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Fig. 13. Ngrohtorja 

Sistemi rajonal i nxemjes mundeson shfrytezimin racional te Energjis Elektrike per nevoja te 

tjera e jo per ngrohjedhe të përshtatshme nën kushtet si vijon:  

- Shmangja e ndotjes duke përdorur sistemin filtrues, 

- Përdorimi i teknologjisë për energji efikase për djegje  

- Izolim i standardit të lartë të gypave shpërndarës për të zvogëluar humbjet  

- Vendosja e orave matëse për të gjithë konsumatorët. Pagesa për energjinë e siguruar do të bëhet në bazë të 

energjisë së konsumuar të tregar në orat matëse individuale, e jo sipas metrit katror të hapësirës, në mënyrë 

që shfrytëzuesit të motivohen në shfrytëzim sa më racional.  

- Vendosja e rubinetëve termostatik të radiatorëve për kontrollimin e konsumimit të nxemjes sipas nevojës 

aktuale.  

- Furnizimi i nxemjes mund të përdoret edhe për ujë të nxehtë.   

Sipas përvojave të vendeve tjera, nëse veprimet e përshkruara më lart zbatohen, nevoja për nxemje 

do të zvogëlohet për së paku 10-20%, që është baraz me nevojën për nxemje për përgaditjen e ujit 

të nxehtë për nevoja shtëpiake.   

Për të ardhmen e sistemit rajonal të nxemjes, duhet të bëhen studime konceptuale për të analizuar 

mundësitë teknike, rritjen e sistemit dhe vlerësimin e shpenzimeve si dhe efikasitetin ekonomik.  

Çmimet e ngarkuara për nxemje duhet të jenë krahas me çmimet e tregut për derivatet tjera (druri, 

vajërat, gasi natyror) poashtu duke marrë parasysh përshtatshmërinë e sistemit të nxemjes.   

Burimet e tjra të energjisë  



 

 

               Plani Zhvillimor Komunal i Lipjanit 2013-2023+ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

131 
 

Përpos mundësisë së shfrytëzimit të energjisë elektrike për nxemje mund të vien në 

konsiderim edhe mundësia e përdorimit të gasit natyror, nafta dhe vaji për nxemje shtëpiake. 

Sidoqoftë, varësisht nga vendosja e rrjetit gjegjës furnizues, është pikëpyetje nëse do të bëhet një 

investim i tillë. Për të mbajtur këtë mundësi të hapur për të ardhmen, duhet të sigurohet një radhitje 

e përshtatshme.  

Objektet me energji të ulët  

Sa i përket nxemjes shtëpiake, kërkohet një nivel i përshtatshëm i temperaturës së brendshme e cila 

në klimën e zonës III nuk është shumë mbi temperaturën e jashtme. Kështu që energjia e 

nevojshme për nxemje është relativisht e ulët.  Pasiqë ndërtesa të ngrohet, mund të kompenzohet 

vetëm nxehtësia e humbur. Në Prishtinë humbjet mesatare të nxehtësisë janë mjaft të larta, pasiqë 

kërkesat për kualitetin termik të objektit janë mjaft të ulëta (U-vlera = 1, 2 W/(m²K)). Në një analizë të 

bërë nga Banka Botërore kërkesa mesatare e energjisë për nxemje për objektet në Kosovë është 

vlerësuar në 204 kWh/(m²a). Konsumimi i energjisë për nxemje prej rreth 200 kWh/(m²a) është mjaft 

i lartë në shkallën e përgjithshme dhe është e lartë edhe sa i përket konsumimit për familjet 

individuale. Për një banesë prej 75 m²  konsumimi mesatar i nxemjes (duke mos përfshirë humbjet e 

sistemit të nxemjes) arrin deri në 15.000 kWh/a (ekuivalent me energjinë kimike të shëndërruar në 

nxemje:  prej 1.500 l naftë).  

Kjo sasi e konsumimit të energjisë aktualisht është larg matjes së shfrytëzuesve, posaqërisht 

sa i përket energjisë elektrike për arsye të ndryshme:  

- “Humbjet komerciale (tregtare)” 

- Objektet e banimit janë të nxehura vetëm pjesërisht sa i përket hapësirës dhe kohës së në përqindje prej 

vetëm  40% (UNMIK/ESTAP/Banka Botërore 2002). 

- Përdoren burime tjera të energjisë kryesisht druri dhe ndonjëherë thëngjilli.  

Edhepse nxemja e pjesërishme dhe përdorimi i drurit dhe thëngjillit mund të duket si përdorim 
racional i energjisë duke minimizuar konsumimin e burimeve të pa përtëritshme të energjisë, kjo nuk 
është racionale dhe mund të shkaktojë probleme të rënda:  
- Stufat tradicionale me dru kanë rrezatim të lartë (e njejta vlen edhe për thëngjill) dhe relativisht shkaktojnë 

ndotje të ajrit.  

- Zakonet e njerëzve për t’ia dalur me mungesë të furnizimit (psh; rryma elektrike mund të sigurohet vetëm për 

disa orë) apo në mungesë të parave nuk janë shumë të përshtatshme. Përvoja tregon se njerëzit do ta nxejnë 

tërë shtëpinë e tyre posa të kenë mundësi dhe të pagujnë. Për më tepër stufat tradicionale me dru nuk 

plotësojnë kërkesat moderne të standardit të të jetuarit. Kështu që me rritjen e standardit të jetesës pritet rritja 

e nevojës për nxemje me energji posaqërisht nxemja rajonale dhe rryma elektrike.   

Nëse kushtet mesatare të jetesës në Kosovë parashihen të jenë të ngjashme me vendet 
perëndimore nevoja për nxemje duhet të jetë në lartësi deri në 1.240 GWh/a (UNMIK/ESTAP/Banka 
Botërore 2002). Duke marrë parasysh se vetëm 40% e objekteve të banimit janë të nxehura me 
nxemje rajonale dhe me dru si nxemje shtesë apo si një burim i posaçëm i nxemjes që përdoret deri 
në një masë të madhe (60% e nevojës për nxemje furnizohet me dru sipas një analize të bërë nga 
Banka Botërore), është e mundur që nevoja për burimet e pa përtëritshme të energjisë për nxemje 
rritet në faktorin 4 , vetëm nga objektet ekzistuese. (Kjo mund të supozohet së paku për nevojën e 
energjisë për nxemje. Për konsumimin e nxemjes rajonale aktualisht nuk ka të dhëna).   
Kjo rritje e nevojës së energjisë që pritet për të ardhmen mund të kompenzohet me anë të:   
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 Përmirësimet teknike për të zvogëluar konsumimin e energjisë në objektet ekzistuese  

Vendosja e standardit teknik në objektet e reja me konsumim shumë të ulët të energjisë (shtëpitë me energji të 

ulët).  

Synimi kryesor është zvogëlimi i humbjeve të nxemjes, posaqërisht në tërë hapësirat e jashtme të 
objektit. Objektet ekzistuese duhet të përmirësohen si vijon:  
- Izolimi i hapësirave të jashtme (të kominuara me rinovim) ca. 12-20 cm (muri, pullazi, dyshemeja),  

- Dritare të kualitetit të mirë (kur mund të ndërrohen) së paku me xhama të dyfishtë me shtresë të zgjedhur 

dhe të mbushura me Argon, me xhama të trefishtë dhe me dy shtresa; korniza të izoluara mirë,  

- Sistem ventilimi, (për ajër të pastër pa nevojë të ventilimit manual nga dritaret) apo mundësisht me rikthim të 

nxehtësisë,  

- Sistem efikas i nxemjes (vaj, gas, dru, nxemje rajonale). Nëse nuk ka alternativë të pranueshme për energji 

elektrike, nevoja për nxemje duhet të zvogëlohet mëtutje.  

Për objektet e reja, është e dëshirueshme efektshmëria energjetike e standardit të lartë. Konsumimi 
mesatar maksimal prej 50- 60 kWh/a për m² hapësirë banimi (shtëpi me energji të ulët) duhet të 
sigurohet, preferohet zvogëlimi i konsumimit në vetëm 30-40 kWh/(m²a) (shtëpi e përparuar me 
energji të ulët.  
 Pajtimi me këto standarde mund të arrihet përmes izolimit shumë të mirë të sipërfaqes së 
jashtme, padepërtueshmëria e ajrit në objekt (testuar përmes derës ajërfryrëse) dhe dritare të 
kualitetit të lartë. Për efikasitëet të mëtutjeshëm mund të favorizohet ventilimi i kombinuar me 
shëndërrim në nxehtësi. Standardet më të mira mund të arrihen me shtim të izolimit. Me përdorimin 
pasiv të enegjisë solare (dritare të drejtuara kah jugu)  kërkesat e standardeve mund të realizohen 
më lehtë.  Përveç kësaj mbledhësit solar mund të përdoren për sigurimin e ujit të nxehtë. Nevoja për 
energji për nxemje mund të llogariten lehtë përmes programeve për llogaritje.  

Përvoja praktike me standard shtëpiak pasiv është shumë e mirë. Shtëpive pasive nuk iu 
nevojiten më shumë se 15 kWh/(m²a). Për këtë standard me konsumim hmë të ulët të energjisë, 
ëshë e nevojshme që ndërtuesit duhet ti njohin detajet teknike dhe të kenë të drejtë për këshillime 
që mund të organizohen nga komuna.  
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Furnizimi i nxemjes me energji dhe standardet e ndërtimit  

Lidhur me furnizimin e ardhshëm me energji në Kosovë ezistojnë shumë pyetje të hapura, 

vajërat që do të përdoren, çmimet (çmimet e importit, tatimet, shpenzimet e investimit) dhe roli i 

rrymës elektrike në të ardhmen. Prandaj rekomandohet që komuna e Lipjanit duhet të ushtrojë një 

strategji drejt pavarshmërisë nga pasiguria energjetike sa më larg që është e mundur. Strategjia më 

e mirë në lidhje me këtë është përkujdesja për kërkesën me energji më të ulët. Ruajtja e energjisë 

është një concept që gjithmonë ka pasur sukses. Pyetja e burimit të drejtë të energjisë dhe sistemit 

të drejtë të energjisë do të ishte e rëndësisë së dytë; kushtet poashtu mund të ndryshojnë gjatë 

qëndrueshmërisë së objekteve.    

Sa i përket standardeve të objekteve, posaqërisht të objekteve të reja, Lipjani nuk duhet të 

presë deri në miratimin e kodeve dhe rregulloreve të reja të ndërtimit. Çdo shtëpi e ndërtuar para 40 

vitesh vështirë se do ta ndryshojë formën e jashtme të saj, meqë kjo do të ishte e paefektshme 

kështu përfundimisht do të krijohej nevoja për energji shtesë për një periudhë të gjatë kohore.  

Rekomandohet që komuna të veprojë tani dhe të kërkojë implementimin e standardeve nga çdokush 

që dëshiron të ndërtojë apo rinovojë.   

 Ndërlikimet për jetën ekonomike dhe sociale  

Përpos nevojës për investime të mëdha në centralet elektrike, lidhjet për furnizim të energjisë 

dhe tubacionet e naftës dhe gasit, është shumë e rëndësishme të inkurajohet investimi i SME-së si 

dhe të investuesve të vegjël  në:   

Prodhimi i materialeve që mund të zvogëlojnë konsumimin e energjisë apo lehtësojnë përdorimin e përtëritjes 

së energjisë (psh. Materiale izoluese, lëmsha të drurit, pajisje për nxemje solare etj.),  

             Elementet e ndërtimit, posaqërisht ato që zvogëlojnë humbjen e nxehtësisë (sistemet e izolimit termik, 

xhama të trefishtë me shtresë, dritare të izoluara me ura termikeminimale etj.),  

Sisteme efikase të ventilimit me shëndërrim të nxehtësisë dhe konsumim të ulët të energjisë për fryerje, 

sisteme efikase të energjisë për nxemje, posaqërisht për objektet me humbje të vogla të energjisë.  

Shumica e vendimeve mbi përdorimin e energjisë bëhen në bazë të kërkesave. Në mënyrë 

që shfrytëzuesit dhe investitorët privat të mund të kontribojnë në ruajtjen e energjisë dhe në 

shfrytëzimin e burimeve për përtëritjen e energjisë duke kërkuar për objektet me nevja shumë të 

ulëta të energjisë, sisteme efikase të nxemjes dhe pajisje efikase.  Ata gjithashtu duhet të kenë 

mundësinë e investimit të kursimeve të tyre në aktivitete të qëndrueshme ekonomike në Kosovë se 

sa në vendet e jashtme. Komuna e Lipjanit duhet të fillojë përkrahjen e aktiviteteve përkatëse apo të 

sigurojë mbështetje të nevojshme organizuese. Aktivitetet mund të bëjnë me:   

Objektet private dhe publike me nevoja shumë të ulëta të energjisë  

Biomass uzinat  

Fermat me erë  

Fabrika me grumbullues solarë, stufat me lëmsha drunjësh, dritare dhe xhama izoluese, sisteme ventilimi dhe 

nxemjeje efikase.    

Mëtutje, banorët duhet të motivohen për të investuar në biznese të vogla për prodhimin e 

materialeve të kualifikuara të ndërtimit për ngritjne termike të objekteve. Punësimi mund të krijohet 

në fushën e rinovimit të objekteve, posaqërisht lidhur me izolimin dhe shfrytëzimin efikas të 
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68% 

32% 

Gjendja e sistemit të ujësjellësit sipas 
nr të qytetarëve 

Me sistem të ujësjellësit

energjisë. Ndërmarrjet mund të fillojnë me prodhimin e komponentëve të nevojshëm. Kështu që 

kursimi i energjisë është forcë lëvizëse posaqërisht në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme.    

 INFRASTRUKTURA UJORE  

Graf.16.  Furnizimi me ujë - Gjendja ekzistuese 
 

Aktualisht  KUR,,Prishtina” sh.a NjOU – 

Lipjan, e cila është ofruesi kryesor me ujë 

të pijshëm në komunën e Lipjanit, e cila ka 

këto të dhëna mbi përfshirjen e zonës së 

shërbimit; 

Ofron shërbime për qytetin e Lipjanit dhe 

29 fshatra, me numër të konsumatorëve 

prej 38383 , koha e shërbimit – ofrimit të 

ujit të pijshëm është 24 orë, pa ndërprerje, me përjashtim të rasteve kur ka defekte apo probleme 

tjera (reduktimet energjisë) në stacionin e pompave dhe tubacionet – rrjetin shpërndarës të 

ujësjellësit.  

Burimet e marrjes së ujit janë ujërat nëntokësore të cilat shfrytëzohen përmes puseve me 

anë të sistemit të pompimit thithës, këto puse ndodhen në zonën aluviale të lumit Sitnicë ( saktësisht 

në lokalitetinte ish fabrika e letrës dhe te livadhet eSitnicës). 

Uji i ofruar për zonën e shërbimit të cilën e mbulon kjo njësi operative i plotëson standardet e ujit të 

pijshëm sipas rregullores, respektivisht standardeve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë 

(OBSH ) dhe rregulloreve dhe normave të IKSHP. Metoda e pastrimit,  trajtimit – përpunimit të ujit 

është vetëm me sistemin e klorifikimit në stacionet e klorimit.  

RRJETI I UJËSJELLËSIT 

Gjatësia e përgjithshme e rrjetit të sistemit për furnizimi me ujë të pijshëm 220730 metra ose 

220.7 km. 

Materiali i ndërtimit ( p.sh: 24 % AÇ, 1.% PVC, 22% Zn , 53% PE etj ) 

Numri i kyçeve dhe lloji (3620 amvisëri, 360 biznese te vogla 2 industri, 71 biznese te mëdha, 

28 institucione etj). Kapaciteti i furnizimit 250 litra/ditë i furnizimit për kokë banori. Numri i stacioneve 

të pompimit ( 23 thithës ,4 shtytës dhe 3 me gravitacion). 

Numri i rezervuarve (15  , nga betoni ).  Burimet ekzistuese të furnizimit (burim natyror, pus etj). 
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Tab.32.Vendbanimet me sistem të rrjetit të ujësjellësi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vendbanimet me sistem të rrjetit të ujësjellësi 

Nr. Vendi Numri i banorëve Gjatësia e rrjetit në (m) 

1 Babush i 
Muhagjerëve 

1206 5.800 

2 Banullë 1.693 13.200 

3 Dobrajë e Vogël 215 3.200 

4 Gadime e Epërme 2.646 8.200 

5 Gadime e Ulët 3.343 10.200 

6 Gllavicë 248 1.600 

7 Gllogoc 1.440 11.500 

8 Grackë e Vjetër 242 3.200 

9 Gumnasellë 1.224 8.100 

10 Hallaq i Vogël 664 3.250 

11 Janjevë 2.136 12.800 

12 Konjuh 628 9.800 

13 Krojmir 1.568 9.900 

14 Lipjan 6.842 52.000 

15 Magure 1.630 9.450 

16 Marec 271 1.860 

17 Medvec 1.178 2.100 

18 Poturovc 720 3.600 

19 Qellopek 286 3.450 

20 Qylaga 955 2.400 

21 Resinoc 703 1.350 

22 Ribar i Vogël 543 2.800 

23 Rufci i Ri 507 3.150 

24 Rufci i Vjetër 1.024 4.520 

25 Shale 2.518 14.800 

26 Sllovi 3.425 9.250 

27 Teqe 199 2.800 

28 Torinë 587 2.850 

29 Vrrellë e Goleshit 342 3.600 

Totali 38.383 220.730 
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Tab.33. - Kapaciteti i stacioneve të pompimit 

Nr. Lokacioni i stacioneve të pompimit Litër/sekond 

1 Lipjan 50 (l/s) 

2 Lipjan -Janjevë 20 (l/s) 

3 Sllovi 5 (l/s) 

4 Babush i Muhagjerve 2 (l/s) 

5 Gadime e Eperme 6 (l/s) 

6 Gadime Ulët    7 (l/s) 

7 Torinë - Poturoc 3.5 (l/s) 

8 Magurë –Vrellë - Medvec – Dobrajë e V. 30 (l/s) 

9 Shalë (sistem me gravitacion) 8 (l/s) 

10 Krojmir (sistem me gravitacion) 6 (l/s) 

 

 

 

Tab.34. - Lloji i materialit të tubacioneve dhe gjatësia e tyre 

 AC PE PVC Zn Totali  (m ) 

D=6/4,5/4,1,3/4,1/2 - - - 73000 73000 

D=50 - 7500 - - 7500 

D=63 - 9000 - - 9000 

DN65 2500 - - - - 

D=75 - 11000 - - 11000 

DN80 10000 - - - 10000 

D=90 - 15000 - - 15000 

DN100 8000 - - - 8000 

D=110 - 18000 - - 18000 

D=125 - 5000  - 5000 

DN125 2000 - - - 2000 

DN150 12000 - - - 12000 

D=160  20000 2000 - 22000 

DN200 8000 - - - 8000 

D=180 - 2000 - - 2000 

D=200 - 10000  - 10000 

DN350 1500 - - - 1500 

Total  44000 97500 2000 41000 216500 

 

 

 



 

 

               Plani Zhvillimor Komunal i Lipjanit 2013-2023+ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

137 
 



 

 

               Plani Zhvillimor Komunal i Lipjanit 2013-2023+ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

138 
 

Ndotja e ujërave  

Rrjedhjen e ujerave të zeza në gjithë territorin e komunës është problem mjaft i madh, ku 

rreth 35% llogaritet se janë kyçur në rrjetën e kanalizimit ku derdhja e tyre rrjedh ne lumenj dhe 

procka" te pa trajtuara, ndërsa rrjetat e kanalizimit të ndërtuara pas luftës në disa fshatra, derdhja e 

tyre bëhet në ambient te hapur duke ju nënshtruar trajtimit nëpërmes gropave septike.  

Aktualisht nuk ka informacione të sakta sa I përket shkallës së kyçjes së familjeve private në 

rrjetin e grumbullimit të ujrave të zeza. Është vlerësuar se 50 deri 70% e popullsisë së qytetit të 

Lipjanit është i kyçur në sistemin e kanalizimit. Duke pasur parsysh pjesët rurale të komunës thuhet 

që vetëm një pjesë e vogël e popullsisë është e lidhur në rrjetin e sistemit të kanalizimit. Objektet e 

banimit që nuk janë të kyçra në sistemin e kanalizimit I derdhin ujrat e zeza në lumenjapo prrocka të 

vogla, shfrytzojnë gropa septike ose lejojnë që ujrat e zeza të derdhen në dhe/tokë. 

Pjesë të rrjetit të kanalizimit janë në gjendje shkatrrimi. Një pjesë e konsiderueshme e 

kanalizimeve mendohet se rrjedhin të pakontrolluara dhe shkaktojnë ndotjen e dheut dhe ujit 

toksorë.  

Uji I shiut shkarkohet kryesisht në kanalizime. Drenazhe të ndara të ujrave të shiut ekzistojnë 

pjesërisht vetëm në qendrën e qytetit të Lipjanit. Stacionet e trajtimit të ujit kompatibile me 

standardet e Evropës Perëndimore nuk ekzistojnë ende. Megjithatë planifikohet të ndërtohen qendra 

për trajtimin e ujit në qytetin e Lipjanit dhe pjesët tjera të komunës. 

Duhet të konkludohet se sistemi I kanalizimit në Lipjan është qartë në nivel të 

papranueshëm. Niveli i ulët i grumbullimit të ujrave të zeza, rrjedhjeve në rjetin e kanalizimit dhe 

mungesa totale e qendrave për trajtimin e ujrave të zeza çon në kontaminimin organik të lumenjve 

dhe prrockave, dheut dhe ujrave nëntoksore. Fatkeqësisht ky kontaminim paraqet rrezik në 

shëndetin njerëzor pasi që furnizimi me ujë në komunë është ekskluzivisht i varur nga ujrat toksore 

(shiqo kreun „ 1.9.1 Furnizimi me Ujë“). Si arsye e kësaj duhet ti frigohemi ndotjes së florës dhe 

faunës.Perspektiva: siç u tha më herët (shiqo kreun “1.9.1 Furnizimi me ujë”) shfrytëzimi I ujit do të 

rritet dukshëm. E njejta gjë vlen për sasinë e grumbullimit të ujrave të zeza në të ardhmen. 

Duke u bazuar në këto zhvillime në fushën e grumbullimit të ujrave të zeza, është më se e 

qartë se rrjeti I kanalizimeve duhet të zgjerohet dhe modernizohet. Për më shumë duhet të 

ndërtohen qendra të trajtimit të ujrave të zeza për ti përballuar kërkesave të së ardhmes. 

Me zgjerimin e sistemit të kanalizimeve duhet të kemi një menaxhim më të përgjithshëm. Element 

thelbësor në menaxhimin modern të ujrave është grumbullimi ndaras I ujrave të shiut dhe ujrave të 

zeza. Përderisa ujrat e zeza duhet të grumbullohen dhe të trajtohen në system të mbybllur, ujrat e 

shiut duhet trajtuar afër vendeve ku kemi qarkullim natyror të ujit. Kjo nënkupton mbajtje dhe 

kullim/filtrim të ujit të shiut në mënyrë që të mos kemi ndonjë vërshim, dhe ndihmon në koston e 

investimeve për infrastrukturë.  

Infrastruktura e rrjetit të kanalizimit te ujërave te ndotura, e cila përfshin tubacionet kryesore, 

d.m.th. primare, sekondare, pusetat etj, është e projektuar dhe ndërtuar gjatë viteve 

1970,1985,1990,2000-2009, e cila ka përfshirë fillimisht pjesën urbane të qytetit. Materiali i ndërtimit 

është  i llojit Qeramikë, AÇ, PVC, dhe beton PE i cili ka një gjatësi 110 km. Rrjeti i kanalizimit përveç 

grumbullimi të ujërave të ndotura urbane grumbullon edhe ujërat atmosferike.  

Shkarkimi i ujërave të ndotura bëhet në 8 pika shkarkuese pa trajtim paraprak në lumin Sitnicë.  



 

 

               Plani Zhvillimor Komunal i Lipjanit 2013-2023+ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

139 
 

76% 

24% 

Sistemi i kanalizimit  sipas numrit të 
banorëve në % 

Me sistem të kanalizimit

Pa sistem të kamalizimit

 

8.1.6 Rrjeti ekzistues i kanalizimit te ujërave te ndotura 

Gjatësia e përgjithshme e rrjetit të kanalizimit me ujëra te ndotura është në komunën e Lipjanit është 

248829 (m) ose 248.8 (km). Në sistemin e rrjetit të kanalizimit janë  qyteti i Lipjanit me 26 

vendbanime, përkatësisht 43777 (ose 76%) të banorëve të komunës së Lipjanit  kanë qasje në 

sistem  të kanalizimit, ndërsa 13628 (ose 24%) të banorëve jan jasht  sistemit të kanalizimit. Në 

sistem të kanalizimit janë kryesishtë vendbanimet e mëdha, duke përfshirë edhe qytetin e Lipjanit. 

Ky sistem i kanalizimeve aktuale është pothuajse individual dhe mungon lidhja mes vendbanimeve 

me kolektorë të përbashkët për ti trajtuar ujërat e zeza me një lokacion të caktuar. 

 

Graf. 17 Sis. i kanalizimit 

Rrjeti i kanalizimit atmosferike- Gjendja 

ekzistuese 

Infrastruktura e rrjetit të kanalizimit atmosferik e 

cila përfshin tubacionet kryesore, d.m.th. 

primare , pusetat etj është e projektuar dhe 

ndërtuar gjatë viteve 1985,1990,2000-2012 cila 

ka përfshirë fillimisht pjesën urbane të qytetit. 

Materiali i ndërtimit është  i llojit Qeramikë, AÇ, 

Beton,dhe  PE i cili ka një gjatësi 25km. Ky rrjet i 

kanalizimit mbulon vetëm 60% të popullsisë 

zona e qytetit, ndërsa  në disa fshatra ku janë te ndërtuara me asfalte nuk e kane te instaluar rrjetin 

e kanalizimit atmosferik. Me rrjetin i kanalizimit atmosferik menaxhon Njësia Punuese ne kuadër te 

kompanisë regjionale “ PASTRIMI” Prishtinë  

Tab. 35. Vendbanimet me sistem të kanalizimit 

Nr. Vendbanimi Nr. i 
banorëve 

Gjatësia e 
rrjetit 

1 Babush i Muhagjerëve 1206 8.850 

2 Banullë 1.693 14.153 

3 Bujan 638 5.100 

4 Dobrajë e Madhe 2.224 6.800 

5 Gadime e Epërme 2.646 22.000 

6 Gadime e Ulët 3.343 14.671 

7 Gllogoc 1.440 12.792 

8 Grackë e Vjetër 242 2.500 

9 Grackë e Vogël 407 3.000 

10 Gumnasellë 1.224 2.500 

11 Kraishtë 1.375 9.615 

12 Krojmir 1.568 7.225 

13 Lipjan 6.842 52.620 

14 Llugaxhi 1.157 5.230 

15 Magure 1.630 11.793 

16 Medvec 1.178 2.450 

17 Poturovc 720 5.498 

18 Resinoc 703 700 

19 Ribar i Madh 2.200 13.468 

20 Ribar i Vogël 543 2.801 

21 Rufci i Ri 507 1.700 

22 Rufci i Vjetër 1.024 1.800 

23 Shale 2.518 14.800 

24 Sllovi 3.425 16.993 

25 Smallushë 1.257 8.520 

26 Teqe 199 1.250 

27 Topliqan 1.868 9.547 

Totali 43.777 248.829 
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Shkarkimi i ujërave atmosferike  bëhet në 3 pika shkarkuese pa trajtim paraprak në lumin Sitnicë, 

ndërsa një pikë kryesore për tërë qytetin e Lipjanit shkarkohet ne drejtim te livadheve te Sitnices.  

 Trajtimi i ujërave të ndotura – Gjendja ekzistuese 

Fusha e trajtimit të ujërave të ndotura është çështja më problematike, pasi që ekzisotn kostoja e 

lartë e ndërtimit të impiantëve me standarde europiane.  

Në komunën e Lipajnit trajtimi i ujërave të ndotura bëhet vetëm me një trajtim primar përmes 

gropave septike, dhe pastaj shumica e atyre ujërave dredhen nëpër lumenj, të cilët grumbulohen në 

lumin Sitnicë. Për shkak të kostos së madhe për implementimin e impiantëve për trajtimin e ujërave 

të ndotura, komuna nuka ka mundur të bëjë ende zgjidhje, përjashtimisht vetëm pë dy vendbanime 

ka bërë zgjidhje  Në fund të  procesit  të ndërtimit është impianti i trajtimit të ujërave të ndotura për 

venbanimet Vrellë dhe Medvec sipas standardeve evropiane. Në funksion të kësaj komuna e Lipjanit 

ka hartuar një strategji për grumbullimin dhe trajtimin e ujërave të zeza në nivel komunal dhe mbi 

këtë strategji është duke i implemetuar projektet e sistemit të kanalizimeve. 

VARREZAT 

Nga informatat të të clat janë marrë nga bashkësit fetare në Lipjanit dhe analiza e berë në 

këtë fush çdo vendbanim i banuar në K. Lipjanit  ka varreza, në disa vendbanime ka dy ose ma 

shumë varreza. Në bazë të analizave në teren, grupi hulumtues i përfaqësuar edhe nga 

përfaqësuesit e bashkësive fetare kanë identifikuar lokacionet e varrezave në tërë territorin e 

Komunës së Lipjanit  dhe është konstatuar se një pjesë e tyre i plotëson kërkesat edhe për 5 vitet e 

ardhshme, duhet masa për plotësim me infrastrukturë, mirëmbajtje dhe menaxhim. Janë planifikuar 

edhe hapësira të reja për varreza të cilat janë prezantuar në hartën e infrastrukturës së varrezave.  

Gjatë marrjes së informatave është vërejt se gati shumica e varrezave nëpër vendbanime janë në 

gjendje të keqe dhe në gjitha varrezat shqiptare (myslimane), shqiptare (katolike) dhe serbe 

(ortodokse) ju mungon infrastruktura dhe elementet percjellëse të varrezave. Në varrezat e qytetit të 

Lipjanit  mungonë infrastruktura e nevojshme për varrim dhe qëndrim, organizimi i hapësirës dhe 

rregullimi i varrezave, gjelbërim dhe aktivitetet tjera të nevojshme, poashtu edhe në Varrezat 

Serbe(ortodokse) në Komunën e Lipjanit  mungon rrethimi ,infrastruktura e nevojshme për varrim 

dhe qëndrim, organizimi i hapësirës dhe rregullimi i varrezave, gjelbërim dhe aktivitetet tjera të 

nevojshme. Situat e njejte eshte edhe ne gjitha vendbanimet e tjera . (Harta. Xhamia, Kishadhe 

Varreza. 
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Harta. 28. Sistemi e Kanalizimit 
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MENAXHIMI I MBETURINAVE  

Aktualisht në qytetin e Lipjanit ofrohen shërbimet e grumbullimit të mbeturinave, e 

poashtu edhe në një pjesë të fshatrave të vogla Përqindja e banorëve të Lipjanit që përfshihen 

nga shërbimet epër grumbulimin e mbeturinave nuk është i njohur, por që është e sigurtë se një 

numër i konsiderueshëm i objekteve të banimit nuk përfitojnë nga mbledhja e mbeturinave. 

Mbeturinat e krijuara nga këto familje hudhen në lokacione locale, hedhurina, kanale, lumenj. 

Rezultati shihet qartë në tër komunën ku kemi mbetje të ndryshme mbeturinash në 

vende të paautorizuara për hudhje, rrez rrugës, kanale, lumenj, kanalizime etj). 

Mbeturinat që i bart era ndotin sipërfaqen e tokës, lumenjt, prrockat dhe tokën. Pasiqë 

mbeturinat në Kosovë nuk selektohen mund të supozohet se këto vende ku grumbullohen 

mbeturinat përmbajnë edhe toksine. 

Aktualisht, në perëndim të Lipjanit është një vend legal në të cilin hudhen mbeturinat. Ky 

vend për mbeturina nuk I plotëson standarded e Evropës Perëndimore. Parashifet nga zyrtarët 

vendor që ky vend të mbyllet posa që vendi tjetër për hudhje ë mbeturinave të jetë I 

shfrytëzueshëm, pra të jetë aktiv. Vendgrumbullimi I ri I mbeturinave që parashifet të jetë në 

mes të Kastriotit dhe Fushë Kosovës do të disajnohet sipas standardeve Evropiane. Trajtimi I 

mbeturinave termale dhe biologjike ende nuk është planifikuar. 

Duhet të thuhet që hudhja e paautorizuar dhe vendgrumbullimi legal I mbeturinave mund 

të jenë të rrezikshme për shëndetin e banorëve të komunës. Për këtë arsye është e 

rëndësishme të ndalohet hudhja ilegale e mbeturinave, në vendet e pastërta ilegale për hudhje 

të mbeturinave, dhe të bëhet sipas standardeve Evropiane mbulimi I vendhudhjeve ekzistuese 

të mbeturinave. 

Mbledhja e mbeturinave nuk mbulon të gjitha zonat e komunës, Hudhja e paautorizuar e 

mbeturinave është hetuar në tër komunën, Mungesa e vetëdijes në zonat e mbrojtura të 

ambientit. 

          Duhet patjeter qe te merret ne konsiderate: 

Zgjerimi i shërbimeve të grumbullimit të mbeturinave të bëhet në tër komunën. 

          Mbyllja dhe mbulimi i vendhudhjeve ekzistuese në përputhje me standarded e Evropës 

Perëndimore. 

            Planifikimi i vendhudhjes së re të mbeturinave duhet të jetë komplementar me krijimin e hapsirave 

të seleksionimit edhe për (hapsira për trajtimin termal dhe biologjik) të mbeturinave. 

Zvogëlimi i sasise se reciklimit të mbeturinave, gjegjësisht të bëhet promovimi i çasjeve ekonomike. 

            Të bëhet pastrimi i vendhudhjeve ilegale të mbeturinave sa më shpejt të jetë e mundur në mënyrë 

që komuna e Lipjanit të ofrojë një ambient atraktiv për investitorët dhe qytetarët. Rekomandohet një 

program i menjëhershëm për mbledhjen e mbeturinave të hudhura ilegalisht.  
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1.1.2. POZITËN, RËNDËSINË DHE ÇËSHTJET SPECIFIKE PËR TERRITORIN E 

KOMUNËS/KOMUNAVE NË KONTEKST TË PLANIT HAPËSINOR TË KOSOVËS 

“Plani Hapësinor i Kosovës për vitin 2011 – 2021 + ” 

Duke u nisur nga fakti që Plani Hapësinor i Kosovës  është një instrument që 

planifikon rregullimin, shfrytëzimin dhe zhvillimin e hapësirës për komplet territorin e 

Kosovës,është multisektoral dhe përshkruan afatet kohore duke përfshirë edhe projeksionet 

reale të investimeve.  

Është hapë shumë i rëndësishëm i planifikimit të kuptuarit dhe analizuarit e pozitës, 

rëndësisë dhe çështjeve specifike për territorin  e komunës së Lipjanit në kontekst të PHK 

(Planit Hapësinor të Kosovës). 

Kosova kishte një Plan Hapësinor të viteve të 70 - 80 të shekullit të Kaluar dhe njerëz 

me provojë profesionale,rrethanat që u krijuan,para,gjatë dhe pas luftës ndryshuan në masë 

nga situata e planifikuar dhe degraduan e shkatërruan shumë nga ajo që ishte planifikuar për tu 

mbrojtur,kultivuar dhe  zhvilluar në Kosovë duke pasur ndikim edhe në komunën e Lipjanit. 

Me “Ligjin për Planifikim Hapësinor”2003 dhe avancimin e tij 2008, u krijua një kornizë e 

re ligjore për planifikim hapësinor. Plani Hapësinor i Kosovës, 2011 – 2021 +”, i përgatitur nga 

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, (MMPH), Instituti për Planifikim Hapësinor, është 

plani i parë hapësinor, i cili e mbulon tërë territorin e Kosovës, dhe është i përgatitur sipas 

kornizës së sipërpërmendur. Dhe në kohën kur jemi duke erishikuar dhe plotësuar: PZHK/PZHU 

në komunën e Lipjanit (2011-2012), Plani Hapësinor i Kosovës është si dokument i aprovuar në 

Kuvendin e Kosovës dhe krijon obligime ligjore e funksionale por edhe një bazë të mirëedhe për 

komunën e Lipjanit. 

Gjatë hartimit  të Planit Hapësinor të Kosovës si rezultat i një procesi pjesëmarrës është 

përgatitur deklarata e  vizionit për të ardhmen e Kosovës,kjo deklaratë paraqet të ardhmen që e 

dëshirojnë të gjithë aktorët Kosovar duke nënkuptuar edhe ata të komunës së Lipjanit:  

 

 

 

 

 

Vizion, që synohet të realizohet në tërë territorin e Kosovës në ketë kontekst edhe 

Komuna e Lipjanit gjatë  hartimit të Planit zhvillimor Komunal është duke  analizuar pozitën, 

rëndësinë dhe çështjet specifike që duhet trajtuar edhe në funksion të plotësimit të këtij Vizioni. 

Fillimisht duke qenë në pjesën qendrore të Kosovës,me rastin e përcaktimit të rëndësisë së 

Lipjanit dhe pozitës që ka Lipjani në rrjetin e përgjithshëm të vendbanimeve brenda dhe jashtë 

“Kosova të jetë vend sovran i integruar në Bashkësinë Evropiane me 

zhvillim të qëndrueshëm socio-ekonomik, infrastrukturë dhe teknologji moderne,  

me mundësi arsimimi për të gjithë, fuqi punëtore të kualifikuar, një vend që ka 

respekt për mjedisin, trashëgiminë natyrore dhe kulturore për tërë territorin e vet 

dhe vendet fqinje, me një shoqëri të hapur që e promovon llojllojshmërinë dhe 

shkëmbimin e ideve, duke  respektuar të drejtat e të gjithëve.” 
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territorit të Kosovës, duke marrë për bazë edhe ofertën dhe mundësinë që ofron rangohet në 

vendbanime shumë të rëndësishme të Kosovës. edhe se mbetet ende për tu definuar raporti I 

kryeqendrës me Lipjanin për të definuar aspekte të ndryshme që lidhen me aeroportin i cili 

fizikisht shtrihet në territorin e Lipjanit, I cili paraqet përmbajtje të një rëndësie shtetërore. 

 

 

Harta. 30   Lipjani, Struktura dhe rrjeti i vendbanimeve në nivel të Kosovës 

Me konceptin e zhvillimit të ardhshëm hapësinor, Kosova është ndarë në katër zona të 

cilat janëcaktuar në bazë të tipareve që janë karakteristike për këto zona. Këto tipare paraqesin 

llojllojshmërinë dhe në të njëjtën kohë janë unike për secilën nga to. Tiparet sipas të cilave 

është bërë ky zonim janë: potencialet zhvillimore të këtyre zonave, karakteristikatgjeografike të 

tyre dhe veprimtaritë ekonomike që zhvillohen në këto zona. Këto zona janëemëruar me emra 

që prezantojnë një formë të identitetit të zonave, disa karakteristika tëtyre dhe në hartë 

paraqiten me ngjyra të caktuara. Zonat janë: 
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 Zona ku bënë pjesë Komuna e Lipjanit:Porti i Kosovës (Hapësirë e kaltër) – Zonë 

administrative, arsimore, shëndetësore,shërbyese tregtare, industri e lehtë, agro-

industriale, turistike  

Karakteristikat e hapësirës së kaltër - Kjo tërësi paraqet pjesën verilindore të Kosovës të 

përbërë përpos Lipjanit edhe nga komunat: 

Prishtina, Obiliqi, Podujeva, F. Kosova, 

Drenasi dhe Shtime në qendër me qytetin e 

Prishtinës. 

 Thesari i Kosovës  – Zona e 

Gjelbër: Rajoni rreth Mitrovicës. 

Përqendrimi në industri, shërbime, tregti 

dhe industri bujqësore; 

 Urat e Kosovës – Zona e Verdhë: 

Rajonii Gjilanit/Ferizajtdhe Rajoni i 

Gjakovës. Rajone të përqendruara në 

shërbime dhe tregti, industri të lehtë, 

bujqësi dhe turizëm. 

 Parqet e Kosovës  – Zona e  

Portokalltë: Rajonet përreth Pejës dhe 

Prizrenit. Përqendrimi në turizëm kulturor, 

shërbime dhe tregti, industri të lehtë dhe 

bujqësore. 

Vizioni i Portit të Kosovës 

Me Vizion të zonës parashihet si 

një Zonë e gjallë dhe me prosperitet, ku 

qytetet duke përfshirë edhe Lipjanin 

tentojnë zhvillimin e vazhdueshëm të 

planifikuar urban, konkurrent  me qytetet  tjetra të zonës e në të njëjtën kohë të 

bashkuara e kooperative,atraktive për të jetuar dhe punuar në to. 

Duke tentuar të shfrytëzoj pozitën e të qenit afër Prishtinës si kryeqytet, me seli 

të qeverisë dhe zyrave diplomatike, lidhje të mira me qytetet fqinje kosovare dhe ato 

jashtë kufijve, përmes rrjetit të infrastrukturës fizike (rrugore, hekurudhore, ajrore, 

energjetike) si dhe asaj administrative dhe institucionale. 

Të lidhura në rrjet, Lipjani dhe qytetet thera në këtë zonë krijojnë kushte të 

volitshme për veprimtari ekonomike, industriale, komerciale dhe shërbyese. 

Në qendër të zonës së kaltër(trekëndëshi Lipjan-Fushë Kosovë –Prishtinë), parashihet 

të zhvillohet si TZHEK - Trekëndëshi i Zhvillimit Ekonomik të Kosovës, si kurriz i 

Fig. 14.Zona ku bënë pjesë Komuna e 

Lipjanit:Porti i Kosovës (Hapësirë e kaltër) 
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zhvillimit ekonomik me interes kombëtar, burim i të ardhurave për ekonominë kosovare 

si dhe zonë e mundshme për investitorët e kompanive ndërkombëtare. 

Arsyet për një përcaktim të tillë të zhvillimit të ardhshëm hapësinor të TZHEK-ut 

janë: 1) afërsia e qytetit të Prishtinës si qendër e ardhshme më e madhe administrative, 

arsimore shkencore dhe shërbyese në Kosovë si vend i mundshëm joshës për 

investitorë të vendit dhe të huaj, 2) korridoret kryesore të infrastrukturës rrugore, 

hekurudhore, ajrore,telekomunikimeve dhe energjisë, 3) Aeroporti Ndërkombëtar i 

Prishtinës si pikë strategjike për ndërlidhje me botë në aspektin e shkëmbimit të 

mallrave dhe njerëzve 4) Afërsia e korridoreve evropiane. 

 

 

 

TZHEK - Trekëndëshi i Zhvillimit Ekonomik të Kosovës merr rolin e bartësit të zhvillimit 

ekonomik jo vetëm të zonës por në të njëjtën kohë do të jetë njëra ndër shtyllat e zhvillimit të 

gjithmbarshëm të ekonomisë kosovare. Për këtë arsye përpilimi i Planit Strategjik të Zonës së 

Kaltër, gjegjësisht të TZHEK-ut është hap i parë që mundëson zhvillimin e lokacioneve tanimë 

të identifikuara për prodhimin e energjisë elektrike. 

Fig. 15. Pozicioni i komunës së lipjanit, hapësira e kaltërt. 
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Fig. 16. Trashëgimia natyrore dhe kulturore 

 

Trekëndëshi në aspektin hapësinor do të përkufizohej me: (Qytetin e Prishtinës, 

Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës dhe dy rrugët magjistrale Prishtinë-Pejë–Mal i Zi dhe 

Prishtinë-Ferizaj-Maqedoni). Një përcaktim paraprak hapësinor për një destinim të tillë të 

grupimeve të aktiviteteve ekonomike në hapësirë të caktuar - TZHEK, për ato të shërbimeve 

publike dhe tregtare, është i dobishëm në joshjen e investitorëve të huaj, kompanive 

ndërkombëtare, natyrisht të shoqëruar me veprime specifike institucionale, legjislative e 

financiare, të qeverisë qendrore dhe lokale kosovare të involvuara e po ashtu edhe ato 

ndërkombëtare me qëllim të veprimit të koordinuar në investime. 

Analizat e Praktikat e mira në botë, programet e ndryshme zhvillimore ndërkombëtare, 

shtimi i vendeve të punës, mundësive për grupime të reja multifunksionale me institucionet e 

arsimit të lartë, institucioneve hulumtuese e shkencore paraqesin grupimin e suksesshëm për 

një zhvillim ekonomik të fuqishëm e të qëndrueshëm. 

Vlen të theksohet se në ketë drejtim 

Lipjani fuqizohet në nivel të Kosovës pasi që 

një pjesë e madhe e territorit të planifikuar 

për TZHEK shtrihet në ketë Komunë 

Qëllimet e përgjithshme të zonës 

së kaltër të cilat duhet konsideruar edhe 

si refleksion në Lipjan janë: 

• Zhvillimi i rrjetit e atraktiv të 

qyteteve të planifikuara, me qeverisje e 

shërbime publike në favor të qytetarit, me 

rritje të kualitetit të jetës së qytetarëve, 

punësimit dhe barazi sociale. 

• Mbështetje ZHEL për ZHEK – shfrytëzimi i 

përparësive konkurruese, 

• Zhvillimin e lidhjeve efikase brenda urbane, 

ndër urbane me hapësirat tjera dhe më gjerë 

lidhjet e fuqishme rajonale përmes zhvillimit 

të rrjetit të infrastrukturës (rrugore, 

hekurudhore, ajrore, TI-së). 

• Promovim i TZHEK, lokacion për grupim 

aktivitetesh në aspekt hapësinor, investime 

të huaja, kompani multinacionale, 

• Mbështetje aktiviteteve H&ZH, për një 

ekonomi të njohurive, mbështetur nga 

kapacitetet organizative; 

• Promovimi i Prishtinës si qendër e diturisë të 

rajonit më të gjerë të Evropës Juglindore. 
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• Zhvillim i aktiviteteve administrative, arsimore, shërbyese tregtare, energjetike, agroindustriale 

e turistike; 

Lipjani si një Qendër e vogla e pozicionuar në zonën e kaltër 

Në zhvillimet e ardhshme hapësinore duhet të luajnë rol aktiv në: 

 Përmirësimin e ofertës së shërbimeve dhe ato të jenë më efikase, 

 Në forcimin e lidhjeve me fshatrat përreth dhe 

 Në përpjekjen që zona si tërësi të funksionojë në bazë të programeve të 

përcaktuara zhvillimore. 

Komuna e Lipjanit pozicionohet në vend të rëndësishëm edhe për shkak të zonave dhe 

monumenteve të mbrojtura të natyrës 

Shpella e Gadimes, Lipjan – gjeomonument i  

natyrës i pasurme stoli natyrore... 

 

Si dhe Parku Nacional Blinaja, që do të mund të zhvillohej në një qendër 

rekreative,atraktive për tërë rajonin. 

Zona me Interes të Veçantë Kleçkë – Divjakë, paraqet një hapësirë të rëndësishmenë të 

cilin gjenden të gjitha objektet me rëndësi të veçantë nga koha e luftës së UÇK-së në këtë zonë 

(shtabi përgjithshëm, spitalet, varrezat e dëshmorëve, pikat e rëndësisë luftarake, „Radio 

Kosova e Lirë”, bunkerët e luftës, kampet e refugjatëve të luftës etj.) si dhe monumentet e 

natyrës,që shtrihet në territorin e tri komunave(Një pjesë e konsiderueshme në komunën e 

Lipjani 
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Në zonën e kaltër janë identifikuar edhe Monumentet kulturore me status të mbrojtjes. 
që duhet pasur parasysh gjatë hartimit të Planin Zhvillimor të Komunës së Lipjanit 

Harta. 31. Zona me Interes të Veçantë Kleçkë – Divjakë 
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Siç është:Kisha e Shpalljes së Virgjëreshës, Lipjan; 

 

Në vazhdimësiduhet 

punuar në ngritjen e 

Kapaciteteve 

organizative ashtu 

që të jenë 

funksionale efikase 

e efektive, për të 

arritur qëllimin për 

një zonë të 

fuqishme të 

zhvillimit ekonomik 

të Kosovës, zonës 

së kaltër, TZHEK-ut. 

Udhëheqja, 

mbështetja politike, 

mbështetja shoqërore, 

rrjetet strategjike si dhe 

evaluimi i zhvillimeve në formë të rezultateve do të ishte parakusht; 

Përkrahje përpilimit të Planit Hapësinor të 

zonës së veçantë (TZHEK) së bashku me 

grupin e përbërë për menaxhim e koordinim të 

TZHEK; 

• Marrëveshje ndërmjet komunave të 

involvuara dhe me interes të përbashkët 

në zhvillimin e TZHEK-ut; 

• Financiar - Ndarja e fondeve, mbështetja 

financiare për:Hartimin e Planit Hapësinor 

të TZHEK-ut, organizimin e trupit 

koordinues dhe menaxhues të TZHEK-ut; 
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1.1.3. PËRFSHIRJEN E INFORMATAVE KYÇE TË RAPORTEVE DHE 

STRATEGJIVE SEKTORIALE NË DISPOZICION 

1.1.4. ÇËSHTJE KYÇE TË KONTEKSTIT MË TË GJËRË HAPËSINOR, TË CILAT INKORPOROJNË 

UDHËZIME PLANIFIKIMI DHE OBLIGIME TË CILAT RRJEDHIN NGA DOKUMENTET DHE PLANET 

(HAPËSINORE) PËR RAJONE MË TË GJËRA, E TË CILAT E AFEKTOJNË KOMUNËN/KOMUNAT 

 

1.2. VLERËSIMIN E GJENDJES NË KOMUNA, I CILI DO TË PËRFSHINTE 

1.2.1.  ANALIZËN E PROFILIT I CILI TREGON PËRPARËSITË, MANGËSITË, MUNDËSITË DHE 

KËRCËNIMET 

Në ketë fazë të hartimit të PZHK-së ju prezantojmë njërin ndër hapat e rëndësishëm 

vlerësimin e gjendjes në Komunë i cili do të na mundësoj të kuptojmë më saktë se cilat janë 

Përparësitë (përshkrimi i avantazheve të komunës), Dobësitë (pengesattë cilat stopojnë apo 

kufizojnë zhvillimin komunal), Mundësitë (përshkrimin e faktorëve të jashtëm të cilët mund të 

shfrytëzohen) dhe Kërcënimet (përshkrimin e faktorëve të jashtëm të cilët paraqesin një faktorë 

rreziku për zhvillimin e komunës së Lipjanit dhe banorëve të sajë ) me të cilat mundë të 

ballafaqohet komuna e Lipjanit. Kjo do të pasqyrojë dhe ofrojë të gjitha faktet dhe analizat 

profesionale për ilustrimin si dhe trajtimin e çështjeve kyçe zhvillimore në komunë. 

Analiza në vazhdim është bërë mbi të dhëna,hulumtime e tregues  të mbledhur dhe 

strukturuar në profilin e zhvillimit komunal,Ndaras sipas fushave tematike të identifikuara dhe të 

shfrytëzuara edhe gjatë hartimit të Planit Hapësinor të Kosovës. 

Këto janë: Demografia dhe zhvillimi social, Mjedisi dhe shfrytëzimi i tokës, Zhvillimi 

ekonomik, Infrastruktura, Sinergjia dhe Çështjet ndërlidhëse e cila është analizuar pikërisht për 

të trajtuar bashkë veprimin e aktiviteteve dhe vendimeve në mes drejtorive brenda komunës ,në 

mes dy niveleve qeverisëse (komunës dhe qeverisë së Kosovës),Institucioneve tjera 

kompetente por edhe banorëve që prekën nga zhvillimet,kanë interes ose ndikim  në zhvillimet 

që trajton Plani . 

Analizat janë bërë sipas çështjeve,temave,nën-temave dhe të përmbledhura në fusha tematike 

dhe si pjesë e Planit Zhvillimor Komunal do ti prezantojmë vetëm  në nivel të fushave tematike 

dhe Konkluzioneve. 

Konkluzionet e vlerësimit të gjendjes në komunë do të shfrytëzohen si njëra ndër bazat e 

rëndësishme në të gjitha hapat në vijim duke filluar nga vizioni ,prioritetet,korniza e zhvillimit 

hapësinorë deri te kapitulli i fundit në ketë dokument, 
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FUSHAT TEMATIKE: DEMOGRAFIA DHE ÇËSHTJET SOCIALE 

Nëntemat: 

 Demografia 

- Popullsia 

- Popullsia sipas gjinisë 

- Popullsia sipas grup moshave 

- Jetëgjatësia 

 

 Gjendja sociale 

- Punësimi 

- Papunësia 

- Shkalla e varfërisë 

- Mesatarja e anëtarëve të familjes 

- Banimi  

- Arsimi  

- Shëndetësia 

- Kultura-sporti 

- Shkenca 

 

FUSHAT TEMATIKE: SHFRYTËZIMI I TOKËS DHE MJEDISI 

Nëntemat: 

- Ajri 

- Uji 

- Toka 

- Degradimet dhe fatkeqësitë natyrore 

- Trashëgimia natyrore 

- Trashëgimia kulturo-historike 

- Zhvillimet urbane (urbanizimi, vendbanimet, ndërtimet) 

- Shfrytëzimi i tokës( Zonat me destinim te veçantë)  

- Rrjeti i vendbanimeve 

-  Konceptet e zhvillimit hapësinorë 

-  Vërshimet 

-  Tërmetet 

-  Erozionet 

FUSHAT TEMATIKE: ZHVILLIMI EKONOMIK 

Nëntemat: 
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- Industria 

- Bujqësia  

- Pylltaria  

- Hoteleria 

- Tregtia 

- Zejtaria 

- Turizmi 

- Energjetika 

- Sistemi bankar 

- Infrastruktura 

 

FUSHAT TEMATIKE: INFRASTRUKTURA 

Nëntemat: 

- Transporti 

- Instalimet elektrike 

- Gazsjellësi dhe naftësjellësi 

- Furnizimit  me ujë  

- Sistemi i ujërave të përdorura 

- Telekomunikacionit  

- Infrastruktura për trajtim të mbeturinave 

FUSHAT TEMATIKE: SINERGJIA DHE ÇËSHTJET NDËRLIDHËSE 

Nëntemat: 

- Drejtoritë brenda komunës 

- Niveli Qendrorë niveli Lokal 

- Institucionet dhe aktorët tjerë publik,privat dhe shoqëria civile 
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Analiza SWOT e fushës së Demografisë dhe çështjeve Sociale 

 

DEMOGRAFIA DHE ÇËSHTJET SOCIALE 

PËRPARËSITË DOBËSITË 

- Dominimi i strukturës  së re të popullsisë 

-Jetëgjatësia  e rritur në krahasim me dekadat 

e mëparshme  

-Struktura gjinore e balancuar 

-Niveli ende i ulët i sëmundjeve moderne 

- Numër i madh i popullsisë të afte per pune 

-Potencialet për uljen e nivelit të papunësisë 

( Resurset dhe fushat që ka komuna për ofrimin 

e mundësive hapësirave për punë) 

-Emigracioni po luan një rol të madh në 

mbajtjen e familjeve jashtë varfërisë ekstreme 

-Solidariteti dhe përkrahja vendore dhe 

ndërkombëtare nga OJQ-të dhe individët 

-Posedimi i një përqindje të madhe të familjeve 

me njësi banimi privat 

-Interesi gjithnjë në rritje për standard të 

banimit 

-Ekzistimi i tokës për zhvillimin e banimit 

-Ekzistimi i Institucioneve  arsimore të mesëm 

-Përkushtimi serioz i subjekteve ndaj arsimit-

Numri në rritje i nxënësve në disa zona                                   

-Trajnimi i kuadrit arsimor                                                                                                                         

-Zhvillimi i shërbimeve shëndetësore konformë 

konceptit të Mjekësisë familjare                                                                    

-Vendbanimet e pasura me trashëgimi                                     

-Popullsia tolerante  (nga aspekti  fetar dhe 

etnik)                                                                                 

-Vullneti politik në përkrahje të vlerave dhe 

shërbimeve që ofron komuna nga kjo  fushë                                                                          

-Korniza ligjore ka krijuar bazat për trajtim të 

fushës 

- Tradite për ndermarresi 

- potencial,Vullnet dhe talenta sporti  

- Fusha sportive të mbuluara (me masë 

plastike) 

- Sipërfaqe të mjaftueshme të tokave jo 

produktive për zgjerim të qytetit 

- Tipi i vendbanimeve të grumbulluara në disa 

vendbanime 

-E pasur me vlera të trashëgimis kulturore 

Lipjani,Janjeva etj,natyrore Gadimja,Blinaja 

etj,Historike zona Kleqk – Divjak dhe 

- Migrimi rural-urban i shquar por edhe jashtë komunës së 

Lipjanit 

-Mos harmonizimi i profilit arsimor me nevojat të ekonomisë  

-Udhëtimi i nxënësve nga shtëpia në disa shkolla të komunës 

dhe anasjelltas, distanca e madhe dhe në disa raste jo e sigurt 

e udhëtimit 

-Mos ekzistimi i çerdheve në harmoni me standardet                                         

në nivelin komunal.                                                                                                             

Jeta e varfër kulturore dhe mos trajtimi adekuat i trashëgimisë 

 -Papunësia e lartë 

-Politikat joadekuate dhe joefikase të punësimit                                                                                       

-Shkalla e lart e varfërisë(Mbi 50% e popullatës është e varfër 

duke u bazuar në kriterin e një euro për banor për ditë) 

-Standard i ulet i jetës                                         

-Standardi i banimit është ende i ulet  

Mungesa e banimit social                                                                 

- Fonde të pamjaftueshme për të ndihmuar të rrezikuarit -

Mungesa e njohurive për projektet e zhvillimit përdorimit të 

fondeve nga fonde të ndryshme dhe donatorët  

-Ndërgjegjësimi i pazhvilluar publik  

-Mungesa e bazës së të dhënave  

-Niveli jo ma i miri shërbimeve shëndetësore nëse merren për 

bazë standardet e BE-së 

-Largësia e objekteve shëndetësore (mbi 5km) 

-Shkalla e lartë e papunësisë kryesisht te të rinjtë 

-Mungesë e barazisë gjinore 

-Mungesa e qendrës sportivedhe fushave dhe kushteve për 

sporte të ndyshme të nivelit Komunal 

-Mungesë e sipërfaqeve banese për kokë banori 

-Tipi i vendbanimeve të zgjatura dhe shpërndara 

-Jo funksionaliteti i vendbanimeve 

-Mungesa e infrastrukturës ,sidomos në vendbanimet 

kodrinore-malore 

-Shkalla e ulet zhvillimit ekonomik  

-Hapësirë e pamjaftueshme për veprimtari rinore,por edhe për 

të moshuar e kategori tjera deri te fëmijët  

-Mungesa e sigurimit social dhe shëndetësor   

Mos trajtimi dhe shfrytëzimi adekuat i vlerave të trashëgimisë 
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arkeologjike 

KONKLUZIONET 

 

Gjatë analizës të përparësive dhe dobësive të fushës së demografisë dhe çështjeve sociale në 

komunën e Lipjanit nxirrem ketë konkluzion: Përparësitë e lartshënuara duhet mirëmbahen dhe 

avancohen në mundësi sidomos:Rinia,arsimi,potencialet e punësimit dhe sportit e trashëgimisë ndërsa 

dobësitë të trajtohen në mënyrë adekuate ashtu që të mundë gjatë periudhës së zbatimit të planit të 

kalojnë disa nga to edhe në përparësi e disa të parandalohen mos të kalojnë në Kërcënime ,duke 

vlerësuar se të gjitha dobësitë meritojnë trajtim adekuat dhe bashkëpunim me niveli qendrorë dhe të 

gjithë aktorët tjerë për ti zgjedhur në mënyrë racionale dhe të qëndrueshme por normal me 

prioritet:Varfëria,standardi i jetës dhe banimit,punësimi 

 

DEMOGRAFIA DHE ÇËSHTJET SOCIALE 

MUNDËSITË KËRCNIMET 

- Përkrahje nga niveli qendror dhe investimet 

private në drejtim të krijimit të hapësirave për 

shëndet të qëndrueshëm, punë, shërbime dhe 

pushim bazuar në ketë planë                                         

-Shfrytëzimi i trashëgimisë për zhvillim ekonomik                                                                                    

-Shfrytëzimi i potencialeve nëntokësore për 

krijimin e vendeve të reja pune                                             

- Zhvillimi i politikës së punësimit në pajtim me 

parimet ezhvillimit rural.     -Krijimi politikave 

qendrore për shkolla me mundësi për qëndrim 

ditor (krijimi i kuzhinave nëpër shkolla)  dhe 

konkurruese për rajonin                           

-Përmirësimi i bashkëpunimit ndërmjet shkollave 

dhe prindërve.                                                              

-Ndryshime kualitative në menaxhimin e shërbimeve 

shëndetësore  dhe projekte të përafrimit me 

standardet e BE-së                                                   

-Spitali për trajtime të veçanta                                               

-përmirësimi i infrastrukturës sportive, 

modernizimi si dhe krijimi i mundësive për 

ndërtimin e infrastrukturës së re të sportit  duke 

krijuar Partneritetet në mes niveleve qeverisëse 

dhe me sektorin privat                                                      

-Krijimi i identitetit nëpër mjet vlerave 

kulturore,natyrore,historike dhe arkeologjike                                                                                                 

-Nxitja e turizmit dhe zhvillimit ekonomik              

-Zhvillimi  i planifikuar i banimit  

-Zhvillimi tregut të banimit  

-Dalja jashtë kontrolle e rasteve në gjendje sociale  dhe 

varfërisë së skajshme                                                                         

- De ekuilibrim demografik për shkak të shpërnguljes së  

lartë nga disa vendbanime të Lipjanit 

-Shkatërrimi i kulturës,traditës dhe vlerave 

-Thellim i mëtejme i krizës ekonomike  

-Protesta dhe trazira                                                                  

-Krijimi i një shoqërie pa vlerë,pa perspektivë dhe 

jostabile 

-Mundësia e paraqitjes së krimit 

Ngritja e shkallës së vetë mbytjeve te të rinjtë dhe 

kategoritë tjera 

-Emigrime jashtë komune dhe vendit me theks edhe të 

kuadrove te larta profesionale. 
-Zgjerimi i Vendbanimeve jo formale  

Kosto shumë e lartë e banimit 

-Vështirësitë në zhvillim ekonomik  

-Prezenca e dukurive negative neper shkolla                       

-Shkurtimi i jetëgjatësisë 

-Shkatërrimi dhe zhdukja e trashëgimisë 

-Dëmtim ,amortizim dhe Shkatërrimi i potencialit sportiv 

- Shkatërrimi i njësive të banimit për shkak të standardit 

të ndërtimit 

-Shkatërrimi i vlerave kulturore,natyrore, historike, 

arkeologjike etj. 
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- Puna në projektin e reformës së politikave sociale 

-Hartimi dhe zbatimi I projekteve nga niveli qendror 

dhe komuna për vlerat e trashëgimisë kulturore 

Lipjani,Janjeva etj,natyrore Gadimja,Blinaja 

etj,Historike zona Kleqk – Divjak dhe arkeologjike 

 KONKLUZIONET 

 

Gjatë analizës të Mundësive dhe Kërcënimeve në fushës së demografisë dhe çështjeve sociale në 

komunën e Lipjanit nxirrem ketë konkluzion: Mundësitë e lartshënuara duhet shfrytëzuar sa ma 

shumë që është e mundur ndërsa Kërcënimet të trajtohen në mënyrë adekuate ashtu që të mundë 

gjatë periudhës së zbatimit të planit të sfidojmë kalimin nga kultura e reagimit pas të ndodhin në 

kulturën e trajtimit meritorë dhe të planifikuar për të parandaluar,amortizuar ose eliminuar komplet 

efektet e kërcënimeve dhe në bashkëpunim me qytetarët,me nivelin qendrorë dhe të gjithë aktorët 

tjerë për ti trajtuar në mënyrë racionale dhe të qëndrueshme  

 

 

 Analiza SWOT e fushës së Shfrytëzimit të tokë dhe mjedisit   

SHFRYTËZIMI I TOKËS DHE MJEDISI 

PËRPARËSITË DOBËSITË 

-Mungesa e ndotësve të fuqishëm të ajrit brenda 

territorit të komunës së Lipjanit (industrie të 

zhvilluar,komunikacion u fuqishëm,transport ajror dhe 

ndotës tjerë) që ka efekte në fushën e mjedisit 

-Mjedisi i jashtëm i Lipjanit (rrethohet edhe me 

sipërfaqe pyjore të lartësisë mesatare 

- Ekzistimi i resurseve ujore(një Sasie të burimeve të 

ujit nëntokësor dhe sipërfaqësorë) 

Sasia e reshjeve(shi ,borë etj) në mbajtje të 

baraspeshës ujore 

-Ekzistimi i zonës së Aeroportit 

- Ekzistimi sipërfaqeve të destinuara për zhvillim 

ekonomik(Zonat industriale të shpallura me vendim 

të kuvendit komunal të Lipjanit dhe PZHK) brenda 

trekëndëshit të zhvillimit ekonomik të Kosovës. 

-Ekzistimi i sipërfaqeve të tokës kualitative bujqësore 

-Ekzistimi i një sipërfaqe të tokës e cila shfrytëzohet 

për kullosa 

-Ekzistimi i florës dhe faunës së pasur 

-Ekzistimi i peizazheve natyrore 

-Ekzistimi i zonave të mbrojtura(Blinaja,Shpella,Zona 

Kleqk – Divjak,Lipjan etji) 

-Ekzistimi i zonave banuese(në zonën Urbane dhe 

Rurale)në territorin e Komunës 

-Ekzistimi i zonave të pasura të trashëgimisë 

-Pozita e komunës jo larg me drejtimin e erërave që 

lëvizin nga Obiliqi së bashku me ndotjen  

-Djegiet e biomasës (kashta, talla, ashklat e drurit dhe 

djegiet e qëllimshme dhe të pa qëllimshme të pyjeve) 

dhe mbeturinave komunale në mënyrë të pakontrolluar 

dhe të jashtëligjshme  . 

-Dëmtimi dhe shkatërrimi fizik i disa burimeve të ujërave, 

ndotja e lumenjve nga:   shkarkimit i ujërave të zeza dhe 

industriale, hedhja e mbeturinave në to,  shfrytëzimi i 

pakontrolluar i ujit në amvisëri, shfrytëzimi i ujit të pijes 

nga sektorët ekonomik (ujitja e kulturave bujqësore, 

industria). 

-Shkatërrimi i pyjeve nga prerja dhe përdorimi i drurit për 

ngrohje  

 -Shkatërrimi i pyjeve edhe nga zjarret 

- Mungesa e gjelbërimit në vendbanimet e mëdha dhe 

mungesa e shiritave të gjelbër  vetëm në disa segment 

përgjatë rrugëve regjionale dhe komunale   

- Menaxhimi i tokave bujqësore dhe pyjeve nuk është i 

nivelit të duhur në kuptimin e mbrojtjes dhe zhvillimit të 

cilësisë së tokës   

- Degradimi i tokës në disa zona (gurthyesit etj), ndotja e 

pjesshme e tokës me pesticide dhe përmbajtje tjera, 

mungesa e sistemit të ujitjes, vetëdijesimi i popullatës 

për ruajtjen e tokës bujqësore në nivel të ulët  
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-Ekzistimi i zonës së ku nxirret lënda e parë për 

Feroniklin 

-S’ka pas ndonjë fatkeqësi me përmasa katastrofave 

në territorin e sotëm të komunës së Lipjanit 

Ekzistimi i ligjit për mbrojtjen e mjedisit, pyjeve, 

bujqësisë etj; 

 

-Resurset natyrore nuk janë mirë të hulumtuara dhe 

gjurmuara  

-Mungon efikasiteti për menaxhimin e zonave dhe 

monumenteve të mbrojtura 

- Mungesa e standardit të ndërtimit  a’ sizmik  sipas 

zonave seizmike                                                        -

Ngufatja dhe shkatërrimi i zonave me vlera kulturo- 

historike nga ndërtimet pa leje                                                                                                          

-Mungesa e politikave për ruajtjen e  zonave me 

trashëgimi kulturo-historike në bazë të koncepteve 

bashkëkohore.                                                                       

-Ekzistimi i disa vendbanimeve joformale dhe të izoluara                                                                                            

- Zhvillimet e pa kontrolluara te zona aeroportit,zona ku 

nxirret lënda e parë për Feroniklin,afër shpellës së 

Gadimes etj 

Mos definimi i kufijve ndërtimor në zonat rurale 

Mos definomi i zonave për deponi të përkohshme 

                                                    KONKLUZIONET  

Gjatë analizës të përparësive dhe dobësive të fushës së Shfrytëzimit të tokë dhe mjedisitnë komunën 

e Lipjanit kemi arritur te ky konkluzion: Të gjitha përparësitë e lartshënuara sidomos zona e 

aeroportit,zonat e definuara për zhvillim ekonomik dhe zonat Blinaja,Shpella,Zona Kleqk – 

Divjak,Lipjani dhe zonat e  resurseve dhe trashëgimisë Janjeva etj  duhet mirëmbahen dhe avancohen 

ndërsa dobësitë të trajtohen në mënyrë adekuate ashtu që të mundë gjatë periudhës së zbatimit të 

planit të kalojnë disa nga to edhe në përparësi ,duke vlerësuar se të gjitha dobësitë meritojnë trajtim 

adekuat dhe bashkëpunim me nivelin qendrorë dhe të gjithë aktorët tjerë për ti zgjedhur në mënyrë 

racionale dhe të qëndrueshme 

SHFRYTËZIMI I TOKËS DHE MJEDISI 

MUNDËSITË KËRCNIMET 
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-  Shfrytzimi i mekanizmave ekzistues dhe krijimi i 

mekanizmave të rij në nivel qendrorë dhe komunal për 

mbrojtjen e tokës në përgjithsi me theks në tokën e 

përshtatëshme bujqësore . 

-Planifikimi i masave për mbrojtje dhe zhvillim të cilësisë 

së tokës në funksion të dheut të pastër dhe kontaminimit 

minimal 

 Planifikimi dhe përgatitja e projekteve të pyllëzimit 

melorativ të tokave pyjore në funksion të shndërrimit 

gradual të shkurreve në pyje të rregullta 

Planifikimi dhe përgatitja e projekteve të konservimit të 

tokave pyjore në funksion të shndërrimit gradual(natyral, 

artificial) të pyjeve të ulëta në pyje të larta 

Planifikimi dhe përgatitja e projekteve të mirëmbajtjes 

intensive të tokave pyjore me pyje të larta 

Mbrojtja dhe zhvillimi i planifikuar i tokave të destinuara 

për kullose (si hapësira) 

Digjitalizimi,Planifikimi dhe përgatitja e projekteve për 

mbrojtje dhe zhvillim të zonave me vlera arkeologjike 

Planifikimi dhe përgatitja e projekteve për zonat e 

ndryshme në funksion të mbrojtjes dhe zhvillimit të florës 

dhe faunës që prezanton një veçanti të komunës 

Planifikimi iShfrytëzimi të programeve të ndryshme 

ndërkombëtare për menaxhimin, promovimin dhe 

zhvillimin e peizazheve dhe zonave tjera të trashëgimisë 

natyrore(Blinaja) 

Planifikimi dhe përgatitja e projekteve për gjelbërim dhe 

pyllëzim në hapësira të ndryshme të komunës së Lipjanit, 

obligimi i filterve të pastrimit (katalizator) në automjete 

dhe mjete tjera motorike 

-Zhvillimi i projekteve për hulumtim të cilësisë, ndotësve 

dhe aftësim të ujit për pije, industri, ujitje, rekreacion etj.  

- Vetëdijesimi dhe edukimi i popullsisë për shfrytëzim 

racional të resurseve ujërave, ndërtimi i akumulimeve të 

ujit. 

-Hartimi i politikave dhe projekteve për mbrojtjen nga 

erozioni  dhe faktorët tjerë ekologjik,  marrja e masave 

melorative. 

- Shkatërrimi i shtresës së ozonit O3,  

krijimi i shirave acidike . 

-Emetimi i gazrave të serrës (ndikim në 

klimën globale), shëndeti i dëmtuar i 

popullatës së komunës së Lipjanit dhe 

gjallesave tjera. 

-Dëmtim i kulturave bujqësore. 

-Dëmtimi deri te shkatërrimi i resurseve 

ujore,  ndotje dhe rrezikim i shëndetit të 

popullatës,  rritje e kostos për ujë të pijes 

deri në shkallën e papërballueshme 

-Degradim dhe shkatërrim i pakthyeshëm i 

tokës,  rrezik social(rrezik për humbjen e 

ushqimit e popullsisë dhe standardit)                                                  

-Rreziku mjedisor Degradimi deri te 

shkatërrimi i resursit të tokës pyjore                                                                                                

- Degradimi deri te shkatërrimi i resursit të tokës 

së destinuar për kullosë                                                                   

- Degradimi deri te shkatërrimi ekuilibrimi 

biologjik-ekologjik të ekosistemit                                                                                      

-Protesta dhe trazira                                                                  

-Rrezik social(rrezik për humbjen e 

ushqimit e popullsisë dhe standardit)                                                 

-Kërcënim që gjeneratat që vine të mbeten 

pa resursin më të çmueshëm (token) në 

cilësinë dhe sasinë duhur                                                                   

-Degradim deri te shkatërrimi i vlerave dhe 

zonave të trashëgimisë                                                                                  

- Humbje e idnetitetit,trashëgimisë dhe 

lashtësisë                                                         

-Degradim deri te Shkatërrimi  i vlerave dhe 

zonave të peizazheve                                                                                 

-Humbje e baraspeshës hapësinore                                                                                                               

-Shpërngulja e popullatës                                                               

- Shtim i varfërisë, krimit dhe dukurive tjera 

negative 

 

 

 

KONKLUZIONET 



 

 

               Plani Zhvillimor Komunal i Lipjanit 2013-2023+ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

160 
 

 

Analiza SWOT e fushës së Zhvillimit Ekonomik 

ZHVILLIMI EKONOMIK 

PËRPARËSITË DOBËSITË 

- Pozita e volitshme gjeografike, në raport me kryeqytetin 

dhe me qytet fqinje                                                                          

- Shtrirja në territorin e komunës së Lipjanit i pjesës më të 

madhe të Aeroportit Adem Jashari 

- Privatizimi i Fero Nikelit, Aeroportit dhe një sipërfaqe të 

tokës bujqësore. 

-Ekzistimi i zonave të veçanta (zona e Blinajës,shpellës së 

Gadimes,zona kleqkë dhe Divjak) 

-Ekzistimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, 

prodhuese, shërbyese etj. 

-Ekzistimi i tokave të pëlleshme bujqësore  

-Ekzistimi i sipërfaqeve pyjore publike dhe privat -Ekzistimi i 

sipërfaqeve për kullosa  

-Ekzistimi i minifermave 

-Ekzistimi i tregjeve javore 

-Ekzistimi i kushteve për  turizmin rural. 

-Ekzistimi i zonave dhe objekteve turistike të trashëgimisë 

-Ekzistimi i kushteve dhe objekteve për sport dhe rekreacion 

-Kapacitete njerëzore, humane dhe pregaditja profesionale e 

tyre 

-Ekzistimi i kapaciteteve hoteliere dhe bujtinave 

-Ekzistimi i resurseve për energji alternative (era, dielli etj) 

-Ekzistimi i kapaciteteve tele-komunikuese dhe transportuese 

energjetike etj 

-Ekzistimi i linjës hekurudhore e cila kalon nëpër qytetin e 

Lipjanit dhe linjës Rrugore Prishtinë- Shkupë   

Aktiviteti ekonomik dhe Bruto  produkti shoqëror është mbi 

mesataren e vendit. 

Një numër i konsiderueshëm i ndërmarrjeve private dhe 

Përkrahja jo e mjaftueshme institucionale për të 

mbështetur zhvillimin e bizneseve.                     

Situata politike jo e favorshme për investime 

direkte.                                                                                    

Dëmtimi i një përqindje të tokës bujqësore                   

Mos shfrytzimi i kushteve për zhvillimin e 

bujqësisë intensive,blegtorisë                                                   

Prona të vogla dhe me shkallë të lartë të 

fragmentimit 

Standardizimi dhe çertifikimi jo adekuat i 

prodhimeve vendore. 

Objektet me kapacitete të vogla  hoteliere 

Mospërputhje në mes kerkesave  të ekonomisë 

dhe të sistemit te arsimit  

Ekonomi informale 

Mungesa e fondeve  

Nderlidhje e dobet në mes te Shoqatave dhe 

asociacioneve si teresi . 

Industria  perpunuese e pazhvilluar për 

mundësit që ka Komuna                                                

Baza e te dhenave mbi regjistrimin e bizneseve 

jo e plote 

Forma e privatizimit jo e favorshme e aplikuar 

në disa raste për bizneset 

Modalitetet e bashkëpunimit  

të sektorit bankar, biznesit dhe të institucioneve 

publike .                                                                                     

–Infrastruktura  jo e standardit funksional për 

Gjatë analizës të Mundësive dhe Kërcënimeve në fushës së Shfrytëzimit të tokë dhe mjedisitnë 

komunën e Lipjanit kemi arritur te ky konkluzion:  Mundësitë e lartshënuara duhet shfrytëzuar sa ma 

shumë që është e mundur duke synuar mbrojtjen dhe avansimin e përparësive dhe shfrytëzimin e 

faktorëve të jashtëm në krijimin e mundësive të cekura dhe kërcënimet duhet trajtuar ashtu që të bëhet i 

mundur  kalimi nga kultura e reagimit në kulturën e trajtimit meritorë dhe të planifikuar për të 

parandaluar,amortizuar ose eliminuar efektet e kërcënimeve dhe bashkëpunim qytetarët,me niveli 

qendrorë dhe të gjithë aktorët tjerë për ti trajtuar në mënyrë racionale dhe të qëndrueshme shfrytzimin e 

tokës 
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situata e favorshme për ndërmarrësi. 

Procedurat e thjeshta  lokale për të hapur një biznes 

Buxhet i qëndrueshëm i qeverisë lokale  

Aktivitet të lartë në industrinë e ndërtimit  

Prania e investitorëve të huaj  

Sektori bankar i zhvilluar 

Zonat industriale ekzistuese dhe disa zonave tjera për 

zhvillim ekonomik dhe pozicioni i tyre në kuadër të 

Trekëndëshit të zhvillimit ekonomik të Kosovës  

Kushtet e favorshme për dhënien e tokës për ndërtim ne 

aktivitete ekonomike  

Ekzistenca e një shumëllojshmërie të prodhimit industrial 

dhe bujqësor 

Tregti të zhvilluar dhe të shërbimeve  

Stafi i kënaqshëm i profileve të ndryshme, të rinj  

 dhe punëtorët me përvojë ne fusha te ndryshme tekniko 

teknologjike. 

Ekzistenca e burimeve natyrore;  

Bashkëpunimi i mire me Odat Ekonomike 

-Tradita industriale, (Nxirrja e lëndës së parë për 

Feroniklin, përpunimi i  gurit, Drurit,plastikës dhe fryteve 

natyrës etj) 

 

zhvillimin ekonomik dhe mos shfrytzimi i 

infrastrukturës hekurudhore në nivelin e Rajonit.                                                                                   

-Struktura e pavolitshme e bizneseve, kapaciteti 

Mos aktivizimi i plotë i ndërmarrjeve industriale                                                                                   

-Politikat fiskale dhe kreditore jo të volitshme, 

për zhvillim ekonomik                                                     

-Shfrytëzimi i pakontrolluar i pyjeve etj.                                    

-Struktura jo adekuate e minifermave, kufizimet 

në grumbullim trajtim dhe plasman etj.                       

Racë e gjedheve (Lopëve) jo produktive             

-Mungesa e infrastrukturës dhe shërbimeve në 

zonat tjera të mundëshme për zhvillimin e 

turizmit rural 

Kufizimete energjetike në zhvillimin ekonomik 

Mos shfrytzimi adekuat i pozicionit të aeroportit 

Mos shfrytzimi adekuat i parkut të Blinajës dhe 

shpellës së Gadimës 

Mos shfrytzimi adekuat i trashëgimis Si qyteti i 

argjendët Janjeva dhe zona Kleqkë / Divjakë 

-Nuk është i zhvilluar  sistemi i energjisë 

alternative. 

Mungesa e strategjisë kombëtare për zhvillimin 

ekonomik 

Shpenzimet e larta publike  

Mungesa e mbështetjes dhe stimuj për  

prodhimet për eksport  

Mungesa e strategjisë dhe stimulimeve për 

eksport 

Probleme në zbatimin e Marrëveshjes për Tregti 

të Lirë 

Kuadri i dobët ligjor dhe zbatimin e legjislacionit 

të miratuar 

 

KONKLUZIONET 
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ZHVILLIMI EKONOMIK 

MUNDËSITË KËRCNIMET 

- Tërheqja e investime të reja (vendore dhe të 

huaja) sidomos në zonat e definuara për zhvillim 

ekonomik 

Rishikimi dhe përmirësimi i Politikave fiskale dhe 

kreditore 

Shfrytëzimi i huave dhe kredive nga komuna për 

përkrahjen e zhvillimit industrial 

-Riaktivizimi dhe ngritja  kapaciteteve ekzistuese   

Krijimi i politikave transportuese dhe pajisjeve 

përcjellësesi dhe Investime të mëtejshme në 

infrastrukturë 

-Ngritja e kapaciteteve të resurseve njerëzore- 

profesionale në harmoni me mundësit zhvillimore 

të komunës së Lipjanit dhe rajonit. 

-Identifikimi, shenjëzimi  dhe mbrojtja e resurseve  

minerale nëntokësore dhe mbitokësore në 

bashkëpunim me nivelin qendrorë dhe krijimi i 

kushteve e hapësirave për shfrytëzimin e tyre 

Projekte të përkrahura nga Niveli qendror dhe 

komunal për shtimin e fondit blegtoral, si dhe 

përmirësimi i racave të kafshëve me raca me 

potencial të lartë të prodhimit sidomos për mish 

dhe qumësht 

Ruajtja e bimëve mjekuese , mundësia për 

kultivimin e tyre dhe krijimi i hapësirave tharëse 

për këto bimë 

-Zhvillimi dhe planifikimi i zonës së kleçkë 

Divjakë dhe hapësirave për rreth. 

-Zhvillimi dhe planifikimi i zonës së Blinajës 

-Zhvillimi dhe planifikimi i zonës së shpellës së 

Gadimës 

-Promovimi i kapaciteteve dhe resurseve 

turistike. 

- Fuqizimi i identitetit të komunës së Lipjanit në 

fushën e turizmit.   

-Mbrojtja e vlerave kulturore historike. 

-Shfrytëzimi i kapaciteteve nga diaspora (joshja e 

investuesve)krijimi i partneriteteve 

- Projekte të nivelit të Kosovës dhe 

-Largimi i kuadrit profesional nga komuna, 

-Degradimi dhe shkatërrimi i mëtutjeshëm i 

tokës bujqësore si resurs nacional dhe 

potencial ekonomik 

-Ikja e investitorëve                                                                

-Rritja e varfërisë 

-Humbja e përkrahjes nga diaspora  

-Migrimi i popullsisë deri te debalancet 

hapësinore 

-Rritja e kostos së produkteve në rajon 

Kosto e pa përballueshme financiare (kredia, 

taksat e larta ...) 
dëmtimi i ekonomisë për shkak të gjyqësorit 

joefikas  

fuqizim i sistemit të centralizuar tatimor  

dëmtim deri te shkatërrimi i tregtisë afariste me 

Kompanitë e BE 

 

Rritja e Import të mallrave të konsumit  te gjere 

te cilësisë së pakontrolluar  

Rritja e qmimeve për shkak të furnizimit  jo të 

qendrueshem me energji elektrike.                          

Shkatrrimi i pyjeve si potencial ekonomik     

Dëmtimi deri te shkatrrimi i mineraleve                         

Protesta dhe trazira socio ekonomike 
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Në bazë të analizës së gjendjes mund të konkludojm se kemi një numër të madh të përparësive në fushën e 

zhvillimit ekonomik nder me të rëndësishmet veçojmë Aeroportin,Hekurudhën,auto-rrugën,tokën 

bujqësore,vlerat natyrore,kulturo historike dhe resurset minerale dhe peizazhet që për kundër dobësive 

evidente krijojnë një bazë të shumë të mirë për zhvillim ekonomik të qëndrueshëm nëse këto përparësi dhe 

mangësi trajtohen në mënyrë adekuate dhe të planifikuar 

ndërkombëtare për Janjevën 

Hapësira dhe kushte për zhvillimin e sportit në 

funksion edhe të zhvillimit ekonomik  

Politika të harmonizuara lokale dhe qendrore për 

shkollim dhe shëndetësi (Publike,Private dhe 

partneritetet) 

Vazhdimi i privatizimit dhe ofrimit të tokës në 

shfrytëzim 

Futja e standardeve të BE-së në prodhim dhe 

shërbime  

Lidhja e shoqatave të biznesit dhe përkrahje e 

funksionalizimi të tregut në nivel rajonal 

Kontrolli i ekonomisë informale  

Ndërtimi i kapaciteteve për zhvillimin e biznesit 

dhe inkubatorit të biznesit 

Zgjerimi dhe modernizimin e objekteve  

Përmirësimi i sektorit të shërbimeve për të rritur 

atraktivitetin e biznesit 

Reduktimi i kostove për të filluar një biznes  

Investimet e huaja direkte 

Përmirësimi i bashkëpunimit me komunat fqinje 

në investime kapitale  

Decentralizimi i taksave fiskale 

Ndërtimi Impiantit regjional 

Ndërtimi i Autostradave  

Shfrytëzimi i favorshëm i transportit ajror në 

sferën e biznesit 

Shfrytëzimi i kapacitetit te transportit hekurudhor 

në sferën e biznesit 

Shfrytëzim racional i Zonave Ekonomike 

Promovim i lehtësirave për taksat komunale ne 

sferën e ekonomisë 

 

 

 

 

KONKLUZIONET 
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 Analiza SWOT për fushën e Infrastrukturës  

INFRASTRUKTURA 

PËRPARËSITË DOBËSITË 

- Rritja e interesimit dhe kërkesave  për 

zhvillim dhe modernizim të 

infrastrukturës në përgjithësi 

- Pozita e volitshme gjeografike e 

territorit të komunës në nivel të Kosovës 

- Përshrkimi i rrugëve magjistrale, 

hekurudhës si dhe aeroportit, i cili 

gjindet në territorin e komunës 

paraqesin potencial të zhvillimit të 

transportit integral, 

 -Ekzistimi i infrastrukturës rrugore në 

numrin më të madh të 

vendbanimeve,disa traseve të rrugëve 

dhe rrjeti ne avancim e sipër.   

- Instalimi i rrjetit të ujësjellësit n të disa 

vendanimeve me një sistem të 

furnizimit, si dhe përmirësimi i rrjetit të 

vjetruar të ujësjellësit në yonëmn urbane 

të qytetit. 

-Shtrirja e pjesës me të madhe të  

vendbanimeve me rrjetit të kanalizimit  

dhe përmirësimi i rrjetit kanalizimit në 

pjesën urbane të qytetit. 

-Ekzistimi i linjave të largpërçuesve 

energjetik nga 400 KV deri 35 KV të 

gjitha linjat që kalojnë nëpër territor të 

komunës së Lipjanit si dhe 

infrastrukturës përcjellëse për 

transportin e energjisë. 

- Kualiteti i dobët i infrastrukturës  rrugore 

në disa segmente rrugore sidomos mos 

rrugëve regjionale, në nivelin komunal 

dhe disa vendbanime të pa mbuluara me 

rrugë të asfaltuara. 

Infrastruktura rrugore, linja Prishtinë – 

Shkup ende nuk është e nivelit të duhur 

për nivelin dhe rolin që duhet të luaj një 

rrugë që lidhë dy shtete dhe kalon nëpër 

Lipjan. 

Infrastruktura hekurudhore,linja Prishtinë 

– Shkup ende nuk është e nivelit të duhur 

për nivelin e rritjes së kapacitetit të 

qarkullimit të mallrave dhe udhëtarëve, si 

dhe ngritjes së shkallës së sigurës të 

udhëkryqeve me rrugë automobilistike. 

-Mos funksionimi adekuat i infrastrukturës 

së furnizimit me ujë për disa segmente, si 

dhe futja ne sistem të vendbanimeve të 

pa furnizuara me ujë të pijshëm. 

Mungesa e infrastrukturës së kanalizimit 

në kuptimin e mos mbulimit të tërë 

territorit 

- Mungesa e infrastrukturës së trajtimit të 

ujërave të zeza, sipas standardeve 

teknike. 

- Infrastruktura energjetike e vjetruar(disa 

linja me shtylla druri të amortizuar),  

mirëmbajtja jo adekuate e infrastrukturës 
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-Mbulimi i tërë territorit me rrjet 

energjetik 10 KV, mbulimi i shumicës së 

komunës me trafo. 

-Kalimi i fibrit optik nëpër territor të 

komunës, dhe rrjeti i telefonisë fikse në 

disa vendbanime duke konstatuar edhe 

ekzistimin e infrastrukturës përcjellëse si 

objekte,antena etj 

-Fuqizimi i menaxhimit të mbeturinave 

me konpaninë publike dhe atë private 

duke e rritë numrin e vendbanimeve të 

përfshira në sistemin e grumbullimit të 

mbeturinave. 

 -Përkrahja nga donatoret. 

-Interesimi i sektorit privat ne fushën e  

menaxhimit te mbeturinave, sigurimit te 

infrastrukturës mjedisore dhe trajtimit te 

ujërave te zeza . 

Hartimi i strategjive të ndryshme 

komunale për zhvillimin e infrastrukturës 

komunale, paraqet një mundësi të mirë 

për një planifikim të qartë investiv. 

-Informatat e plota të digjitalizuara në 

sistemin e ujësjellësit, kanalizimit, rrjetit 

elektrik, menaxhimit te mbeturinave. 

energjetike  përçuesve,largpërçuesve 

dhe traseve të tyre  gjendja e një numri të 

trafove jo e mirë. 

- Mos mbulimi i tërë territorit me rrjet të 

telefonisë fikse dhe pjesë të caktuara 

edhe ka  pak probleme valore, rrjeti 

kabllor i vjetruar. 

- Mungesa e infrastrukturës për 

menaxhim  adekuat të 

mbeturinave,trajtim dhe riciklim. 

 

KONKLUZIONET 

Komuna duhet të i shfrytëzoj përparësitë e veta si në: transportin rrugor, hekurudhor, 

ajror, linjat e largpërçuesve elektrik, sistemin e ujësjellësit dhe kanalizimit mbulimin e 

territorit me  rrjet energjetik 10 KV dhe me trafo, shërbimet nga operatorët e 

ndryshëm me fibra optik, trajtimin e mbeturinave etj., në krijimin e një strategjie për 

të promovuar komunën para donatorëve vendorë dhe ndërkombëtar për të e 

investuar në ngritjen e cilësisë së infrastrukturës sipas standardeve evropiane si dhe 

në  investime të ndryshme të cilat ndikojnë në ngritjen e zhvillimit ekonomik dhe 

social në komunë. 

 

 Dhe duke i eliminuar dobësitë siç janë: kualitetin e dobët të infrastrukturës rrugore 

në segmente të caktuara, mungesën e ujësjellësit dhe kanalizimit në një pjesë të 
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territorit të komunës, rrjetin energjetik të vjetruar, mos ekzistimin e kadastrat 

nëntokësor, hapësirat për deponitë ilegale etj. do të krijojmë kushte të favorshme për 

zhvillimin e infrastrukturës me standarde që do ti plotësoj nevojat e popullatës së 

komunës dhe më gjerë. 

 

 

INFRASTRUKTURA 

MUNDËSITË KËRCNIMET 

-Fuqizimi i rrugës -Lipjan- Gjilan, 

segemnti nga Gadimja e Epërme deri tek 

kzqja me autoudhën e planifikur në 

Babush të Muhaxherëve 

-Ndërtimi i autostradës dhe fuqizimi i 

rrugës Prishtine - Shkup dhe plotësimi 

me përmbajtje dhe segmente , lidhja me 

rrugë lokale. 

Nëdrtimi i rrugëvë unaz 

-Ndërtimi i përmbajtjeve të reja dhe 

fuqizimi i hekurudhës  Prishtine - Shkup . 

-Përkrahja në modernizimin dhe 

kompletimin e infrastrukturës nga nivelet 

dhe burimet e ndryshme. 

-Planifikimi i furnizimit me ujë nëpër mes 

infrastrukturës efikase për tërë komunën 

fuqizimi dhe rregullimi i kaptazheve . 

-Trajtimi i përkohshëm me gropa septik i 

ujërave të zeza. 

-Modernizimi i rrjetit të bartjes dhe të 

shpërndarjes duke siguruar integrimin e 

tyre me rrjetin rajonal,  eliminimin 

gradual të TS 35/10kV dhe kalimin në TS 

110/20kV  (Rrjetet e tensionit të ulët 

-Stagnimi i zhvillimit ekonomikë, 

papunësi e madhe në rritje. 

-Ndotje të ujit të pijes,  infektime dhe 

sëmundje të rrezikshme, mbyllja e 

korridoreve për zhvillim të mëtejshëm të 

rrjetit ujësjellësit dhe kanalizimit. 

- Rritjs e numrit të aksidenteve si pasoj e 

rrugëve me mungesë të sinjalizimit 

horizontal dhe vertikal dhe kushte tjera 

teknike, në mënzrë te veqant te 

mbikalimet në një nivel me rrjetin 

hekurudhor. 

- Vërshimet e mundshme në tokat 

pjellore si pasoj e degradimit të 

shtretërve të lumenjëve. 

-Dëmet në pajisjet dhe makinerinë 

shtëpiake  fatkeqësi dhe humbje të 

jetëve të njerëzve dhe familjeve, ngecja 

e zhvillimit. 

-Kërcënim për konsumatorë nga 

keqpërdoruesit, Çmime të  

pa përballueshme për qytetarin, 

kërcënim nga hakerët në llogarit 

elektronike. 
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duhet të planifikohen gjithashtu me 

shtylla betoni dhe me kabllo 

vetëmbajtëse Alumini. ), zëvendësimin i 

linjave ajrore 230/400V me kabllo bistak 

apo edhe kabllo nëntokësorë. 

-Fuqizimi i rrjetit në nivel të standardeve 

Evropiane, mbulimi i tërë territorit me 

rrjet të telefonisë fikse, përmirësimi i 

rrjetit kabllor dhe ofrimi i programeve 

televizive HD. 

-Planifikimi i deponive të përkohshme në 

nivel vendbanimi me hapësira të ndara 

për mbeturina ndërtimore ,industriale etj. 

partneritete publiko private për  

grumbullim dhe menaxhim të efektshëm 

me mbeturina, trajtim në një hapësirë të 

caktuar të mbeturinave inteligjente me 

mundësi deponimi dhe servisimi. 

-Degradimi dhe shkatërrimi i zonave  

mjedisore, ndotja e ujërave nëntokësore  

krijimi i Deponive ilegale. 

 

KONKLUZIONET 

Fuqizimi i rrugës -Lipjan- Gjilan, Prishtine – Lipjan-Shkup dhe plotësimi me 

përmbajtje dhe segmente , lidhja me rrugë lokale, ndërtimin dhe zgjerimin e rrjetit të 

ujësjellësit dhe kanalizimit, trajtimin e ujërave të zeza, modernizimin e rrjetit 

shpërndarës elektrik dhe integrimin në rrjetin rajonal, ndërrimin e TS 35/10 kV në TS 

110/20 kV, planifikimin e deponive të përkohshme dhe riciklimin e tyre, ndërsa duke 

marrë masa preventive ndaj kërcënimeve të paraqitura siç janë ndotja e ujit, 

sëmundjet e rrezikshme, degradimi dhe shkatërrimi i mjedisit, deponitë ilegale do te 

ndikojnë në rritjen e zhvillimit ekonomik dhe në rritjen e standardit jetësor. 

 

1.2.2. ANALIZËN E NDËRLIDHJEVE NË MES TË ÇËSHTJEVE, POLITIKAVE DHE 

PROGRAMEVE 

Analizën SWOT nga fusha:  Sinergjia dhe Ndërlidhja (Inter-komunikimi) 

SINERGJIA DHE ÇËSHTJET NDËRLIDHËSE 

BASHKËPUNIMI DHE BASHKËVEPRIMI 

PËRPARËSITË DOBËSITË 
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-Ekzistimi i drejtorive të ndryshme në 

nivelin komunal 

-Ekzistimi i kompanive publike 

-Ekzistimi i Shoqërisë Civile 

-Ekzistimi i Gjykatave kompetente për 

komunën e Lipjanit 

-Ekzistimi i Policisë së Kosovës 

-Ekzistimi i Agjencioneve në nivel qendror 

-Ekzistimi i ministrive të ndryshme 

-Ekzistimi i donatorëve 

-Ekzistimi i OJQ-ve Ndërkombëtare dhe 

Vendore 

-Ekzistimi i sektorit privat 

-Funksionimi i mirë i bashkëpunimit në mes 

sektorit publik dhe privat 

 

-Ekzistimi i menaxhmentit të Aeroportit dhe 

bashkpunimit të tyre me komunën 

 

 

-Mos funksionimi adekuat i bashkëpunimit 

horizontal në  kuptimin e shkëmbimit të  

informatave për projekte të  caktuara dhe 

veprime të  përbashkëta si dhe shfrytëzimit të  

teknologjisë  informative për ketë  

sistem(drejtoritë në mes vete) 

Bashkëpunim i zbehët në nivelin donator – 

agjension ose OJQ zbatuese e projekteve 

- Bashkëpunim i zbehët edhe në vijën vertikale 

(bashkëpunimi në mesë të ministrive, 

Agjencioneve dhe komunës) 

-Mos funksionimi adekuat shoqëri civile 

autoritete nëse merren parasysh mundësit e 

këtij bashkëpunimi 

- Bashkëpunim i zbehët edhe në vijën tjetër 

horizontale Komunë – Gjykatë- Polici në 

funksion të shpejtësisë së operimit edhe 

përmbajtjeve tjera 

 

 

 KONKLUZIONET 

 

Gjatë analizës të përparësive dhe dobësive të fushës së Sinergjisë dhe interkomunikimit  në 

komunën e Lipjanit mundë të  konkludojmë se : Përparësitë e lartshënuara duhet shfrytëzohen 

sidomos bashkëpunimi në mes sektorit publik dhe privat por edhe përparësi tjera ndërsa dobësitë 

të trajtohen në mënyrë adekuate ashtu që të mundë gjatë periudhës së zbatimit të planit të kalojnë 

disa nga dobësitë në përparësi sidomos bashkëpunimi horizontal,vertikal dhe në mes autoriteteve-

policisëdhe gjykatave ,duke vlerësuar se të gjitha dobësitë meritojnë trajtim adekuat dhe 

bashkëpunim me niveli qendrorë dhe të gjithë aktorët tjerë për bërë të mundur këmbim adekuat të 

informatave,bashkëpunim dhe bashkëveprim në hartim dhe zbatim të dokumentit si dhe 

vendimmarrje cilësore dhe krijimin e ndjenjës së pronësisë kolektive e profesionale në vendim 

marrje nga të gjithë akterët 
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SINERGJIA DHE ÇËSHTJET NDËRLIDHËSE 

BASHKËPUNIMI DHE BASHKËVEPRIMI 

MUNDËSITË KËRCNIMET 

 

 

-Krijimi i sistemit të informimit të ndërsjellë 

dhe bashkëpunimit në nivel drejtorish 

-Krijimi i sistemit të informimit të ndërsjellë 

dhe bashkëpunimit adekuat në nivelet 

qendrorë -Lokal 

-Ngritje kapacitetesh në mënyrë të ndërsjellë 

Identifikim i projekteve prioritare 

-Sigurim fondesh për implementim 

-Krijim partneritetesh publiko private 

-Shfrytëzim i zonave me mirëkuptim për 

destinime të caktuara 

-Krijimi i sistemit të informimit të ndërsjellë 

dhe bashkëpunimit adekuat në Komunë-

Gjykatë-Polici 

-Ngritje standardi çështje kyçe të kontekstit 

më të gjer hapësinor,të cilat inkorporojnë 

udhëzime planifikimi. 

-Ngritje e kënaqësisë qytetare 

-Krijimi i mekanizmave për zbatim të 

dokumentit 

 

 

 

 

-Degradim dhe shkatërrim i zhvillimeve 

-Kriza institucionale 

-Tendosje dhe keqkuptime 

-Humbje investimesh 

-Pakënaqësi dhe trazira 

-Mos zbatim Planesh 

-Mos efikasitet dhe krizë sociale 

-Rritje e krimit dhe korrupsionit 

 

 

KONKLUZIONET 

 

 

 

Gjatë analizës të Mundësive dhe Kërcënimeve  të fushës së Sinergjisë dhe interkomunikimit  në 

komunën e Lipjanit mundë të  konkludojmë se :  Mundësitë e lartshënuara duhet shfrytëzuar sa 

ma shumë sidomos krijimi i gjeo-data bazave në nivelin horizontal dhe vertikal dhe përcaktimi i 

kompetencave të reja dhe specifikimi i këtyre momental për aq sa është e mundur ndërsa 

Kërcënimet të trajtohen në mënyrë adekuate ashtu që të mundë gjatë periudhës së zbatimit të planit të 

hasim në sa ma pak kërcënime dhe parandalojmë dhe amortizojmë sa ma shumë prej tyre 
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ANALIZA E KONCEPTEVE  KRYESORE TË ZHVILLIMIT HAPËSINOR TË LIPJANIT 

KONCEPTI I  ZHVILLIMIT HAPËSINOR LINEAR I LIPJANIT 

Ky koncept është analizuar dhe shumë seriozisht trajtuar pasi që:Strukturat ekzistuese të 

vendbanimeve dhe zhvillimeve tjera në komunën e Lipjanit janë zhvilluar dhe po vazhdojnë të 

zhvillohen përgjatë rrugëve dhe për gjatë rrugëve sekondare,kanë shtrirje lineare dhe trendë të 

këtij zhvillimi që janë marrë si bazë për ketë koncept.  

 

 

 

Hartra. 32.  Koncepti linear 
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FUSHAT TEMATIKE: SHFRYTËZIMI I TOKËS DHE MJEDISI 

Nëntemat: Skenari i zhvillimit linear të vendëbanimeve 

PËRPARËSITË DOBËSITË 

Në aspektin hapësinor është më i lehtë dhe i 

shpejtë për tu realizuar 

Në aspektin hapësinor:ky skenar është i pa 

përshtatshëm dhe paqëndrueshëm 

Strukturat ekzistuese të vendbanimeve janë 

bazë për ketë koncept,shumica e 

vendbanimeve kanë shtrirje lineare dhe të 

shpërndarë por për gjatë rrugëve sekondare 

Në aspektin funksional:Model i renditjes 

lineare të aktiviteteve është joracionale dhe jo 

funksional 

Shfrytëzimi i rrugëve rajonale për zhvillim me 

theks të veçantë në mundësin e krijimit të 

bizneseve 

Pasiguri për shfrytëzuesit e shërbimeve 

Kërkesa në treg për hapësirat e afërta me 

rrugët regjionale ,Vlera e shtuar e tokës në këto 

zona 

Në aspektin social: vendbanimet që 

zhvillohen përgjatë rrugëve kryesore nuk 

krijojnë kualitet për jetë(Ndikimi i 

zhurmës,ndotjes etj) 

Qasje e lehtë në infrastrukturë rrugore Zhvillimi i tillë nuk mundëson organizimin 

racional të jetës sociale dhe rekerativo 

punuese 

 Rritë shkallën e investimeve për 

infrastrukturën përcjellëse (Ujë, Kanalizim, 

Energji etj) 

 Qasja e drejtpërdrejtë në rrugë nga njësit e 

banimit rrezikon sigurinë e banorëve 

(sidomos pleqve dhe nxënësve dhe grupeve 

të cenuara ) 

 Rritë koston e transportit dhe paraqiten 

pengesa në zhvillimin e komunikacionit 

 Shpenzime të larta individuale për kyçje në 

infrastrukturë 
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 Rritje e distancave ndaj shërbimeve 

 Rritë koston e mirëmbajtjes së infrastrukturës 

së përgjithshme fizike si dhe krijon vështirësi 

në zhvillimin dhe menaxhimin e çështjeve me 

të cilat përballet komuna 

 Disa zona të komunës mbeten të pazhvilluara 

 Zhvillimi i dobët i qendrës urbane 

 Zënia e tokës bujqësore në mënyrë të pa 

orientuar 

 Zhvillim dispers i vendbanimeve 

 Problematik paraqiten hapësirat që e 

kompletojnë infrastrukturën 

shtesë:parkingjet,hapësirat e lira,hapësirat e 

gjelbërta,korridori mbrojtës i rrugës 

 

MUNDËSITË KËRCËNIMET 

Intervenimet me plane për ta funksionalizuar 

sa ma shumë që është e mundur  shtrirjen 

lineare të vendbanimeve 

Kosto shumë e lartë për ketë skenar zhvillimi 

për institucionin 

Intervenimet me infrastrukturë  për ta lehtësuar 

shtrirjen lineare të vendbanimeve dhe krijim të 

anashkalimeve me infrastrukturë të këtyre 

vendbanimeve lineare 

Kosto shumë e lartë për ketë skenar zhvillimi 

për qytetarin  

Intervenimet me politika dhe buxhet për ta 

lehtësuar shtrirjen lineare të vendbanimeve 

Trazira të qytetarëve për pa sigurinë dhe 

aksidentet e shpeshta 

 Humbje identiteti e vendbanimit funksional 

 Tjetërsimi i rrugëve rajonale dhe shndërrim në 

rrugë vendbanimesh 

 Bllokim dhe ngulfatje  të korridoreve të 

transportit 

 Shkatërrim i tokës bujqësore 
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Konkluzion: Skenari i zhvillimit linear të vendbanimeve, Ky skenar është analizuar nga 

grupet punuese , bazuar në faktin se shumica e vendbanimeve kanë shtrirje lineare të detyron 

shumë seriozisht të merresh me ketë skenar por duke marrë për bazë kostot e larta 

,pasigurinë,aspektin social dhe mjedisor,pajisjen e vendbanimit me infrastrukturë të nevojshme, 

qasje të mirë në shërbime sociale dhe krijimin e kushteve të favorshme për punë dhe 

rekreacion,shtrirjen hapësinore dhe shfrytëzim të qëndrueshëm të resurseve , nga vlerësimi i 

përparësive, dobësive ,mundësive dhe kërcënimeve del se nuk është 

i favorshëm për zhvillim të mëtejmë. 

 

 

KONCEPTI I  ZHVILLIMIT HAPËSINOR QENDROR ME ZHVILLIM TË VETËM QYTETIT TË 

LIPJANIT 

 

 

Hartra. 33.  Koncepti Qendrorë i zhvillimit 
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FUSHAT TEMATIKE: SHFRYTËZIMI I TOKËS DHE MJEDISI 

Nëntemat: Skenari i zhvillimit të koncentruar në Qytet  

PËRPARËSITË DOBËSITË 

Shërbimet kryesore publike; administrata 

publike, shkollat ,gjykata dhe 

qendrashëndetësore janë të vendosura në 

qytetin e Lipjanit dhe shkojnë në favor të këtij 

koncepti 

Në aspektin social dhe politik ky skenar do të 

linte anash disa vendbanime të mëdha si dhe 

mjaft të rëndësishme si Janjeva, 

Gadimet,Sllovia,Magura,shala që kanë  edhe 

një numër të konsiderueshëm të banorëve  

Infrastruktura më e gatshme dhe më e 

përshtatshme për ta bërë qytetin e Lipjan-it si 

fuqi të zhvillimit ekonomik 

Në aspektin hapësinor : Shtrirja hapësinore dhe 

gjendja faktike nuk janë në favor të këtij 

koncepti 

I gjithë zhvillimi fokusohet në qytet dhe 

shërbimet realizohen me një kosto ma të ulët 

dhe me një cilësi dhe shpejtësi ma të lartë 

Do nxiste vazhdimin e shtuar në intensitet të 

migrimit të popullatës nga zonat rurale drejt 

Lipjanit (drejt qytetit) 

Krijohen kushte për dendësim  me banor që ka 

ndikim që të gjitha shërbimet të jenë më afër 

qytetarit duke përfshirë edhe transportin 

Do të varfëronte edhe më tutje infrastrukturën 

sociale,ekonomike dhe mjedisore edhe ashtu të 

kufizuar nëpër fshatra 

Të gjitha bizneset që konsiderohen miqësore 

me mjedisin,dhe fuqizojnë dimensionin social 

dhe ekonomik kanë ma shumë shanse dhe 

konsumator 

Centralizimi i institucioneve në qytet 

Kompletimi ma i lehtë i infrastrukturës në 

krahasim me skenarët linear ose tjerë 

Zvogëlonte mundësinë e kontaktit dhe lidhjeve 

me peizazhet e bukura malore, si dhe humbje 

embështetjes së shfrytëzimit të pasurive 

natyrore në viset malore 

Në kuptimin hapësinor,si skenar na e 

mundëson mbrojtjen e tokës bujqësore 

De ekuilibrim i lidhje funksionale në mes 

vendbanimeve rurale me zonën urbane 

Mundëson fuqizimin e identitetit dhe rolit të 

qytetit të Lipjanit si një qendër e rajonit 

Trafik i rënduar dhe ngarkuar në qytet si rezultat 

i shërbimeve që duhet kryer në ketë qendër 

sipas këtij koncepti 
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Mundëson që vlerat e veçanta të qytetit të 

shfrytëzohen dhe fuqizohen si psh: Hekurudha  

si element identiteti i qytetit 

 

MUNDËSITË KËRCËNIMET 

Intervenimet me plane për ta funksionalizuar sa 

ma shumë që është e mundur  skenarin e 

zhvillimit të koncentruar në qytet 

Trazira dhe pakënaqësi në zonat tjera të 

komunës  

Intervenimet me infrastrukturë  për ta lehtësuar 

skenarin e zhvillimit të koncentruar në qytet 

Zbrazje të zonave rurale 

Intervenimet me politika dhe buxhet për ta 

lehtësuar skenarin e zhvillimit të koncentruar në 

qytet 

Kosto shumë më e lartë(lëvizja nga 

vendbanimet në qytet) dhe ngritje e rasteve 

sociale dhe papunësisë urbane 

Zhvillimet dhe mundësitë kulturore do të 

pasuroheshin me ketë koncept 

Rritje e krimit dhe dhunës urbane 

 

Konkluzion: Skenari i zhvillimit të koncentruar vetëm në qytetin e Lipjanit, edhe ky 

skenar është analizuar nga grupet punuese, bazuar në faktin se qyteti është qendër 

administrative,sociale dhe ekonomike e komunës por edhe në faktin se trendet e zhvillimit 

shkojnë në drejtim të fuqizimit të qytetit,dendësimit dhe kualitetit të përmirësuar  jetës   si dhe 

infrastruktura e gatshme të detyron që shumë seriozisht  të merresh edhe me ketë skenar i cili 

ka një numër përparësish dhe mundësish,nga ana tjetër duke lënë anash në kuptimin e 

zhvillimit të fokusuar të vendbanimeve të mëdha si Gadimet,Sllovia,Magura,Shalla por edhe 

Janjeva e vendbanimet tjera do të krijonin një situatë të rënduar sociale e politike me trazira të 

mundshme  

E në kuptimin hapësinor humbje të baras peshës dhe nxitje të lëvizjeve në drejtimin nga 

ruralja në qytet  në as një aspekt nuk mundë favorizohet ky skenar për zhvillim të mëtejmë si në 

atë social dhe mjedisor,pajisjen e vendbanimit me infrastrukturë të nevojshme, qasje të mirë në 

shërbime dhe krijimin e kushteve të favorshme për punë dhe rekreacion, shfrytëzim të 

qëndrueshëm të resurseve dhe gjendja faktike. 
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KONCEPTI I  ZHVILLIMIT HAPËSINOR NË DY KORIDORE TË FUQISHME TË KOMUNËSSË 

LIPJANIT 

 

 

Hartra. 34.  Koncepti i korridoreve të zhvillimit 
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FUSHAT TEMATIKE: SHFRYTËZIMI I TOKËS DHE MJEDISI 

Nëntemat: Skenari i zhvillimit në dy koridore të fuqishme të Komunës 

PËRPARËSITË DOBËSITË 

Në aspektin hapësinor:Strukturat ekzistuese të 

vendbanimeve dhe trendët e zhvillimit shkojnë 

në drejtim të krijimit të dy korridoreve (korridori : 

Babush i muhagjerve  – Banull dhe korridori 

Lipjan – Aeroport por edhe korridori Gadime e 

epërme –Gadime e Poshtme 

Në aspektin hapësinor: Koncentrimi i 

zhvillimeve në dy korridore nuk ofron 

mundësin e zhvillimit të baras peshuar 

hapësinore të komunës së Lipjanit 

Vazhdimi i ndërtimeve dhe zhvillimeve linear i 

vendbanimeve  

Në aspektin funksional:Model i renditjes 

hapësinore më i disfavorshëm dhe i 

paqëndrueshëm i aktiviteteve 

Migrimet në vendbanimet që gjendën në këto 

korridore nga zonat tjera të komunës  

Zhvillim i pa planifikuar që krijon pasiguri dhe 

komplikime edhe për shfrytëzuesit e 

shërbimeve 

Qasja ma e lirë, e shpejtë dhe pa procedura 

administrative  në hapësirat e këtyre 

korridoreve (tokën bujqësore ) 

Në aspektin hapësinor vendbanimet që 

zhvillohen përgjatë korriorevenuk krijojnë 

kualitet për jetë(Ndikimi i zhurmës,ndotjes etj) 

Lehtësirat që krijojnë shfrytëzimi i rrugëve 

rajonale për zhvillim me theks të veçantë në 

mundësin e krijimit të bizneseve 

Zhvillimi i tillë nuk mundëson organizimin 

racional të jetës sociale dhe rekerativo 

punuese 

Kërkesa në treg për hapësirat për rethë rrugëve 

regjionale ,Vlera e shtuar e tokës 

Rritë shkallën e investimeve për 

infrastrukturën përcjellëse (Ujë, Kanalizim, 

Energji etj) 

Qasje e lehtëmë e lehtë dhe e shpejtë në treg Qasja e drejtpërdrejtë në rrugë nga njësit e 

banimit rrezikon sigurinë e banorëve 

(sidomos pleqve dhe nxënësve dhe grupeve 

të cenuara ) 

 Rritë koston e transportit dhe paraqiten 

pengesa në zhvillimin e komunikacionit 
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 Shpenzime të larta individuale për kyçje në 

infrastrukturë 

 Rritje e distancave ndaj shërbimeve 

 Rritë koston e mirëmbajtjes së infrastrukturës 

së përgjithshme fizike si dhe krijon vështirësi 

në zhvillimin dhe menaxhimin e çështjeve me 

të cilat përballet komuna 

 Disa zona të komunës mbeten të pazhvilluara 

 Zhvillimi i dobët i qendrës urbane 

 Zënia e tokës bujqësore në mënyrë të pa 

orientuar 

 Zhvillim dispers i vendbanimeve 

 Problematik paraqiten hapësirat që e 

kompletojnë infrastrukturën 

shtesë:parkingjet,hapësirat e lira,hapësirat e 

gjelbërta,korridori mbrojtës i rrugës 

 

 

MUNDËSITË KËRCËNIMET 

Intervenimet me plane për ta funksionalizuar 

sa ma shumë që është e mundur  Skenarine 

zhvillimit në dy koridore të fuqishme të 

Komunës 

Kosto shumë e lartë për ketë skenar zhvillimi 

për institucionin 

Intervenimet me infrastrukturë  për ta lehtësuar 

shtrirjen  me Skenarine zhvillimit në dy 

koridore të fuqishme të Komunës 

Kosto shumë e lartë për ketë skenar zhvillimi 

për qytetarin  

Intervenimet me politika dhe buxhet për ta 

lehtësuar shtrirjen me Skenarine zhvillimit në 

dy koridore të fuqishme të Komunës 

Trazira të qytetarëve për pa sigurinë dhe 

aksidentet e shpeshta 

Interesat e rritura që Vjenë nga bizneset për 

ketë skenar 

Humbje identiteti e vendbanimit funksional 



 

 

               Plani Zhvillimor Komunal i Lipjanit 2013-2023+ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

179 
 

 Tjetërsimi i rrugëve rajonale dhe shndërrim në 

rrugë vendbanimesh 

 Bllokim dhe ngulfatje  të korridoreve të 

transportit 

 Shkatërrim i tokës bujqësore 

 

Konkluzion: Skenari i zhvillimit në dy koridore të fuqishme të Komunës, edhe ky 

skenar është analizuar nga grupet punuese, bazuar në faktin se shumica e vendbanimeve kanë 

shtrirje lineare dhe trendët e zhvillimit shkojnë në drejtim të krijimit të dy korridoreve (korridori : 

Lipjan-  Aeroport dhe korridori Babush i muhagjerve – Banull si dy korridoret kryeore edhe ajë i 

dy Gadimeve si sekundar,të detyron që shumë seriozisht  të merresh edhe me ketë skenar i cili  

ka karakteristika të njëjta me skenarin e zhvillimit linear të vendbanimeve por ka hapësirë 

zhvillimi ,përmbajtje dhe thellësi shumë më të fuqishme, duke marrë për bazë faktet e njëjta 

sikur në skenarin e zhvillimit linear në nivel vendbanimi siç janë kostot e larta 

,pasigurinë,aspektin social dhe mjedisor,pajisjen e vendbanimit me infrastrukturë të nevojshme, 

qasje të mirë në shërbime sociale dhe krijimin e kushteve të favorshme për punë dhe 

rekreacion,shtrirjen hapësinore dhe shfrytëzim të qëndrueshëm të resurseve , nga vlerësimi i 

përparësive, dobësive ,mundësive dhe kërcënimeve del se nuk është i favorshëm për zhvillim të 

mëtejmë. 
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KONCEPTI I  ZHVILLIMIT HAPËSINOR -KONCEPTI POLI-CENTRIK ME INFRASTRUKTURË 

TË ZHVILLUAR DHE  ZHVILLIME KOMPAKTE NË KOMUNËN E LIPJANIT 

 

 

Hartra. 35.  Koncepti Policentrik i zhvillimit 
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FUSHAT TEMATIKE: SHFRYTËZIMI I TOKËS DHE MJEDISI 

Nëntemat: Skenari policentrik me infrastrukturë të zhvilluar dhe  

zhvillime kompakte në komunën e Lipjanit 

PËRPARËSITË DOBËSITË 

Në aspektin hapësinor: Zhvillimet hapësinore 

(në disa vendbanime të mëdha dhe gjendja 

faktike në territorin e komunës së Lipjanit 

mundë të konsiderohen treguesit më 

përmbajtjesor për ketë koncept 

Në aspektin hapësinorë:ky skenar paraqitet si 

kufizim për trendin e zhvillimit linear  të 

vendbanimeve  

Ky skenar mundëson zhvillimin e tërë hapësirës 

komunale bazuar në shfrytëzimin e 

qëndrueshëm dhe racional të të gjitha 

mundësive dhe resurseve lokale si dhe në 

ruajtjen dhe zhvillimin e të gjitha vlerave . 

Ngritje më e ngadalshme e dendësisë së 

banimit në  nivel të vendbanimeve në 

përgjithësi 

Lidhje e mirë e Vendbanimeve  me qendrën e 

tashme urbane dhe konceptin e zhvillimit 

kompakt e të urbanizimit  në nivel të 

vendbanimit 

Ngritje më e ngadalshme e zhvillimit të qytetit  

si në infrastrukturë por edhe aspektin 

ekonomik dhe social 

Në aspektin politik dhe social: Zhvillimet 

demografike  dhe gjendja politike favorizuese 

për decentralizim të shërbimeve në nivel të 

Kosovës por edhe në territorin e komunës së 

Lipjanit mundë të konsiderohen treguesit që 

paraqesin përparësi për ketë skenar 

 

Në aspektin ekonomik : Ky koncept është 

shumë i favorshëm në kuptimin shtrirjes 

hapësinore të bizneseve  ofrimit të mundësisë 

së Zhvillimet ekonomik të baraspeshuar 

hapësinore 

 

Ndarje e mundësive,hapësirave, funksioneve 

dhe interesave sipas potencialeve dhe 

kapaciteteve në nënqendra dhe vendbanime 

tjera 

 

Zhvillim ekonomik i zonave rurale nëpër mes të 

zhvillimit të  qendrave sekondare dhe ofrimit të 

mundësive për turizëm,rekreacion, sport dhe 

zhvillime tjera që do të jenë më afër 
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konsumuesit 

Në aspektin funksional:Sigurimi  i shërbimit dhe 

lidhjeve funksionale të rregullt dhe të mirë të 

mbarë hapësirës brenda kësaj komune dhe 

rajonit 

 

Minimizim i shpenzimeve në shërbime dhe 

infrastrukturë 

 

Qendrat sekondare do të ofrojnë të gjitha 

vendbanimeve që lehtë gravitojnë në atë 

qendër një pjesë të shërbimeve 

institucionale,Ekonomike, sociale, e 

infrastrukturë teknike si plotsim i funksioneve 

reciproke 

 

Shpërndarje e volitshme e institucioneve dhe e 

infrastrukturës teknike dhe sociale 

 

Zvogëlim kohës për shërbime dhe distancave  

Zhvillim kompakt në nivel të vendbanimeve si 

pjesë e këtij koncepti të zhvillimit policentrik me 

dendësim të ndërtimeve brenda kufijve të 

propozuar ndërtimor do të kontribuoj në ruajtje 

të tokës bujqësore 

 

 

 

MUNDËSITË KËRCËNIMET 

Intervenimet me plane për ta funksionalizuar sa 

ma shumë që është e mundur zhvillimin 

policentrik me infrastrukturë të zhvilluar dhe  

zhvillime kompaktetë Komunës si skenari më 

real dhe i qëndrueshëm  

Trazirat dhe protesta e pronarëve të 

hapësirave dhe atyre që i kanë blerë afër 

akseve rrugore ku do të ndalohet ndërtimi 

dhe është ngrirë ndërtimi 

Intervenimet me infrastrukturë  për ta lehtësuar 

zhvillimin policentrik me infrastrukturë të 

zhvilluar dhe  zhvillime kompaktetë Komunës 

si skenari më real dhe i qëndrueshëm 

Varfrimi i jetës në zonat e ngrira 

Intervenimet me politika dhe buxhet për ta 

lehtësuar zhvillimin policentrik me 

infrastrukturë të zhvilluar dhe  zhvillime 

kompaktetë Komunës si skenari më real dhe i 

qëndrueshëm 
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Pregatitja e planeve rregulluese dhe projekteve 

kryesore  për të siguruar shtrirje të 

qëndrueshme dhe e planifikuar hapësinore 

(Përgatitje e planeve rregulluese për 

nënqendrat) 

 

Nxitja dhe Stimulimi i shtimit të interesit nga 

bizneset dhe aktorët tjerë për ketë skenar  

 

Kampanja informuese për perspektivën e gjerë 

dhe e planifikuar zhvillimore të këtij skenari 

 

Investimet në ruajtjen e baras peshës(sociale) 

në kontekstin urbane- rural 

 

Fuqizimi i nën qendrave,monitorimi , 

funksionalizimi dhe rehabilitimi i planifikuar i dy 

segmenteve lineare 

 

 

Konkluzion: Skenari i zhvillimit policentrik me infrastrukturë të zhvilluar dhe zhvillime 

kompakteedhe ky skenar është analizuar nga grupet punuese dhe është konstatuar se:  

Për Sigurimin e shërbimit dhe lidhjeve funksionale të rregullt dhe të mirë të mbarë 

hapësirës brenda kësaj komune dhe rajonit; 

Për shfrytëzimin e qëndrueshëm dhe racional të të gjitha mundësive dhe resurseve lokale; 

Për ruajtjen dhe zhvillimin e të gjitha vlerave; 

Për Shpërndarjen e volitshme të institucioneve dhe infrastrukturës teknike e sociale; 

Për zvogëlim kohës për shërbime dhe distancave; 

Për zhvillim kompakt në nivel të vendbanimeve  si dhe për realizimin e  konceptit të  dendësimit 

të ndërtimeve brenda kufijve të propozuar ndërtimor; 

Për ruajtje të tokës bujqësore dhe zhvillim bujqësor; 

Për ndarje e mundësive,hapësirave, funksioneve dhe interesave sipas potencialeve dhe 

kapaciteteve në nënqendra dhe vendbanime tjera; 

Për mjedis të pastër dhe atraktiv; 

Për Zhvillim i balancuar në mes qytetit dhe zonave rurale të komunës; 

Për ofrim të perspektivës zhvillimore për vendbanimet rurale; 

Administrim efikas dhe të decentralizuar; 

Ky skenar është  më përmbajtjesori në të gjitha aspektet( social,ekonomik dhe mjedisor) 

më i qëndrueshëm e racional nga të gjitha skenarë e mundshëm të zhvillimit për komunën e 

Lipjanit, i plotëson kriteret dhe interesat e publike dhe si i tillë ky skenar rekomandohet; 

 Për trajtim të mëtutjeshëm zhvillimor; 

 Duhet shfrytëzuar për bazën kryesor të konceptit të zhvillimit komunal dhe           

 Duhet përpunuar,detajuar e konkretizuar me analiza e projekte zhvillimore; 
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1.3. VLERËSIMIN E KAPACITETEVE INVESTIVE KOMUNALE, I CILI DO TË 

PËRMBAJË INFORMATA MBI KAPACITETET DHE RESURSET INVESTIVE 

 

1.4.  SFIDAT KRYESORE ZHVILLIMORE TË KOMUNËS SË LIPJANIT 

Gjatë hartimit të Planit Zhvillimor Komunal me qëllim të trajtimit si në gjerësi ashtu 

edhe në cilësi të gjitha Sfidat zhvillimore në territorin e komunës së Lipjanit të cilat 

mundë të trajtohen si kryesore, Të cilat bazohen dhe reflektojnë prioritetet e Qeverisë, 

parimet ndërkombëtare, standardet si dhe nevojat e popullatës komunale të identifikuara 

gjatë shqyrtimeve, analizave si dhe të përmes pjesëmarrjes publike në procesin e 

planifikimit. 

Hartuesi dhe bartësi i përgatitjes së këtij plani ka shfletuar materiale të ndryshme dhe 

identifikuar gjatë procesit dhe i ka prezantuar më poshtë të ndara sipas fushave: 

 ZHVILLIMI EKONOMIK DHE SHKALLA E LARTË E PAPUNËSISË 

• Qasja cilësore,fuqizimi dhe shfrytëzimi  nga  komuna e Lipjanit(Komuna e Lipjanit 

konsiderohet si një zonë qendrore e Kosovës) i korridoreve të rëndësishme si dhe Aeroportit 

për zhvillim (Lëvizshmëria e njerëzve, mallrave, shërbimeve dhe të dhënave është 

faktor i rëndësishëm dhe vendimtar për zhvillim); 

•  Rigjenerimi dhe zhvillimi  i ekonomisë së ngecur, bazuar në fushat dhe parametrat e 

përgjithshëm për rritjen e mundshme ekonomike me theks në Ri aktivizimin e 

kapaciteteve ekzistuese  dh zgjerimin e tyre si dhe  fuqizimin e zhvillimeve private; 

• Sfida e zhvillimit të turizmit kulturor,historik dhe përmbajtjeve tjera turistike në funksion të 

zhvillimit të ekonomisë; 

• Shpërndarja hapësinore e veprimtarive ekonomike varësisht nga popullsia, potencialet, 

infrastruktura si dhe mundësia e punësimit më të gjerë; 

• Plani Zhvillimor   Komunal dhe Urban dhe strategjitë sektoriale e projektet kryesore 

duhet të jenë drejtues dhe lehtësues i zhvillimeve të ardhshme; 

• Trajtimi  i  zhvillimit që është bërë deri tani ,i planifikuar në komunën e Lipjanit për oferta 

dhe mundësi më të qëndrueshme; 

• Mbrojtja dhe zhvillimi i zonave dhe i kapaciteteve për të shfrytëzuar resurset lokale dhe 

potencialet për zhvillim të qëndrueshëm në të  gjitha fushat sidomos bujqësisë; 

• Krijimi i mundësive dhe ofertave për investime nga brenda dhe jashtë vendit në të gjitha 

fushat sidomos investitorëve që në projektet e tyre parashohin një numër të 

konsiderueshëm të punësuarish; 

• Prodhimin e ushqimit të qëndrueshme me karbon të ulët; 

• Energjia dhe të gjitha burimet energjetike janë sfidë e nivelit të Kosovës por që duhet të 

trajtohen edhe në nivel të komunave dhe gjatë hartimit të dy planeve ekipi profesionale 
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do të trajtoj në mënyrë shumë serioze sidomos energjinë e ripërtritshme, hidroenergjia, 

energjia solare dhe disa tjera janë sfida në funksion të zhvillimit ekonomik; 

• Zvogëlimi i masës apo ashpërsisë së fatkeqësive në zhvillimin ekonomik dhe social; 

 SHFRYTËZIMI I HAPËSIRËS 

- Destinimi dhe ridestinimi themelor si dhe bilanci i sipërfaqeve (bujqësi, pylltari, industri, 

turizëm, banim etj) është një sfidë për Lipjanin pasi që për herë të parë në ketë nivel 

është duke e rishikuar dhe plotësuar një plan të nivelit Komunal; 

- Shpërndarja hapësinore dhe organizimi i banimit në vendbanimet duhet trajtuar si sfidë 

pasi që kemi shpërndarje hapësinore dhe organizimi të banimit jo adekuate dhe banim 

shumë të shkapërderdhur në kuadër të zonave kadastrale dhe në disharmoni-në me 

standardet për shpërndarjen e popullsisë dhe  infrastrukturës në komunën e Lipjanit për 

aq sa ekipet kanë arritur ta kuptojnë nga analizat dhe tereni; 

- Kemi një numër të konsiderueshëm të ndërtimeve që janë bërë në tokë bujqësore 

(humbje e pakthyeshme e tokës shumë të kualitative bujqësore të komunës së Lipjanit) 

dhe përgjatë korridorit të rrugëve; 

- Integrimi i hapësirës për zhvillim ekonomik dhe Sigurimi që do të mundësojnë 

qëndrueshmërinë e qëllimeve ekonomike, duke u përkushtuar edhe për ruajtjen e 

vlerave të shquara hapësinore dhe të vendbanimeve; 

- Sigurimi i hapësirës për qëllime publike, që do të përparojnë qytetin  jo vetëm nga vet 

funksioni, por edhe duke krijuar një hapësirë publike të vlefshme dhe të paramenduar në 

zonën urbane dhe fshatra; 

- Sigurimin e hapësirave për zhvillimin e sportit dhe rekreacionit - për banorët e komplet 

komunës së Lipjanit; 

- Parandalimi i krijimit të zonave të reja me ndërtime ilegale si,parandalimi i ndertimeve 

afer LP Ajror jasht kritereve dhe Standardeve Enegjetike afer Korridoreve te LP te 

tensioneve te niveleve te ndrysheme per shkak te mos ekspozimeve te rreziqeve te 

drejperdrejta te jetes  dhe shendettit 

-  dhe trajtimi i atyre ekzistuese; 

- Identifikimi, përkufizimi si dhe propozimet për mbrojtje dhe zhvillim në zonat me vlera 

ekonomike, kulturore, natyrore, historike,zonat e mbrojtura me pakon e Ahtisarit 

(Aeroporti ”Adem Jashari”, Shpella e Gadimes, parku “Blinaja”, Zona e Interesit të 

Veçant Kleqkë dhe Divjakë, Kisha e Shpalljes së Virgjëreshës, Lipjan;) si dhe pasurit 

nëntokësore dhe tjera sipërfaqësore; 

 MJEDISI 

- Sfidë e madhe në fushën e mjedisit është të planifikohet dhe zhvillohet një Mjedis i  

shëndosh, i sigurt, tërheqës, ku njerëzit duan të jetojnë dhe të rrinë; 

- Krijimi i Sistemeve të pandërprera të rrjedhave sipërfaqësore dhe nëntokësore të ujit. 

avancimi i cilësisë së mirë të ujit dhe mirëmbajtjes së sasive ujore gjithkund,filtrimi 
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natyror deri ku është e mundur si dhe trajtimi i ujërave sipërfaqësore si elemente 

atraktive e pejsazhe në vendbanimet e Lipjanit është sfidë tjetër në fushën e mjedisit; 

- Gjithashtu sfidë është vazhdimi i mbrojtjes së  ajrit të pastër me ndotje minimale si dhe 

nivel të tolerueshëm të zhurmës sidomos në zonat e ndjeshme(sidomos afër rrugëve, 

gurëthyesve, mdotja nga Obiliqi, nga shfrytëzimi i lëndëve të para etj); 

- Sigurimi i dheut të pastër, kontaminim minimal, mos trazim i karakteristikave e 

gjeomorfologjike dhe zënie minimale e tokës për ndërtim; 

- Sigurimi i ekosistemeve të plota pa ndërprerë rrjedhat dhe ciklet e mbyllura; 

- Përcaktimi i vendeve për deponi të përkohshme dhe përhershme për mbeturina 

ndërtimore, industriale dhe farmaceutike, menaxhimi me mbeturina komunale, vëllimi 

minimal i mbeturinave dhe ri përdorimi dhe riciklimi i tyre është njëra ndër  sfidat më të 

mëdha mjedisore; 

- Sigurimi i një transporti kreativ, racional,efikas dhe miqësor ndaj mjedisit si sfidë e 

radhës; 

 INFRASTRUKTURA 

- Kompletimi me infrastrukturë për trajtimin e ujërave të përdorura duke pas parasysh 

konfiguracionin e terrenit, numrin e banorëve dhe konceptin regjional për ketë lloj trajtimi 

të promovuar nga MMPH-ja, atë hidroekonomike, hekurudhore (Transporti i xehes dhe 

udhëtareve), për grumbullim dhe trajtim të mbeturinave, rrjeti funksional të gazë 

përçuesit  janë sfida të mëdha për komunën e Lipjanit në fushën e infrastrukturës; 

- Infrastruktura tjetër (infrastruktura e komunikacionit, telekomunikimi, rrjeti energjetik, ajo 

e furnizimit me ujë, infrastruktura e kanalizimit, për rregullimin e regjimit të 

ujërave,mbrojtje të ujërave nga ndotja) ose nuk mbulon tërë territorin e komunës si dhe 

në vendbanimet e mëdha, ashtu edhe në atë rurale ose është e dobët si në aspektin 

kualitativ, edhe në atë kuantitativ dhe paraqet sfidën tjetër; 

- Si sfidë jashtëzakonisht e madhe është shpërndarja  hapësinore e infrastrukturës duke u 

bazuar në parimet dhe standardet që synon Kosova; 

- Mbrojtja e zonave dhe  korridoreve për  zhvillimet e planifikuara dhe planifikimi i  

korridoreve të reja në harmoni me nevojat për zhvillimin e ardhshëm; 

- Kompletimi i infrastrukturës sociale (shkollore, sportive, shëndetësore, kulturore etj); 

 TRASHËGIMIA 

- Identifikimi, incizimi, përkufizimi, mbrojtja dhe zhvillimi i lokaliteteve arkeologjike ishte 

pjesë edhe e planit të ma hershëm por përkufizimi adekuat dhe trajtimi më cilësor 

vazhdon të mbetet sfidë e madhe e  trashëgimisë sidomos kur merret parasysh historiku 

i Lipjanit dhe potencialet e kësaj fushe; 

- Mbrojtja, konservimi dhe rivitalizimi i strukturave dhe hapësirave kulturo Historike (kleqkë 

dhe Divjakë pjesa qëë gjendet në komunën e Lipjanit, Kisha e Shpalljes së Virgjëreshës 

etj) paraqesin një sfidë tjetër të trashëgimisë; 
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- Mbrojtja nga shkatërrimi i vlerave të trashëgimisë natyrore në Lipjan etj; 

- Mbrojtja nga shkatërrimi i vlerave të trashëgimisë etnografike; 

- Ri përkufizimi  i identitetit të komunës së Lipjanit duke zhvilluar projektin e Shpellës së 

Gadimës dhe fuqizimit të Vizionit të komunë edhe me ketë mrekulli; 

- Kompletimi me infrastrukturë në strukturat dhe hapësirat arkeologjike,kulturo - historike 

duke marrë parasysh shfrytëzimin e këtyre vlerave dhe mbrojtjen e tyre për brezat e 

ardhshëm është prapë një sfidë;  

- Rritja e vetëdijes mbi vlerat që ka komuna e Lipjanit dhe futja nën mbrojtje sa më gjerë 

që mundet të vargut të vlerave dhe në nivel sa më të lartë të mbrojtjes; 

- Gjenerimi i mjeteve nga vlerat e trashëgimisë është sfidë e cila duhet trajtohet dhe 

planifikohet në detaje në të ardhmen në funksion të zhvillimit të turizmit kulturor dhe 

komplementare edhe me turizmin rural; 

 NIVELI I SHËRBIMEVE SHËNDETËSORE DHE SOCIALE, KULTURORE 

ETJ 

- Ofrimi i  një vargu sa më të gjerë dhe cilësorë të shërbimeve paraqet  sfidë në ketë 

fushë; 

- Sigurimi i qasjes në objekte dhe shërbime e të gjithë popullatës duke e reformuar atë 

sipas modelit të bazuar në nevojat e ndryshme të grupeve të ndryshme të popullatës; 

- Ngritja e cilësisë së shërbimeve shëndetësore dhe sociale në harmoni me standardet 

Evropiane në vendbanimet e mëdha e sidomos ne atë rurale do trajtohet si një sfidë e 

veçantë; 

- Ofrimi i mundësisë si dhe krijimi i kushteve për sektorin privat do të krijonte një 

alternativë të shëndoshë të shkollimit,shëndetësisë dhe funksioneve tjera pasi që dihet 

se në territorin e komunës funksionojnë shkolla private siKolegji “Mehmet Akif” ,Spitale 

etj; 

 VARFËRIA 

- Trajtimi i shkallës së varfërisë dhe sidomos asaj të skajshme është sfidë e madhe për 

ekipin që harton ketë dokument; 

- Rritja e shkallës së varfërisë për shkak të tranzicionit,kufizimeve  dhe politikave rurale, 

krizës globale etj; 

- Mos funksionimi adekuat i mekanizmave për përkrahje sociale në nivel të shtetit por 

edhe të komunës dhe reduktimi i ndihmave nga Organizatat Jo qeveritare; 

- Urbanizimi i varfërisë edhe në vendbanimet më të mëdha tëLipjanit(Familjet nga zonat 

rurale të cilat kanë migruar drejt këtyre vendbanimeve të mëdha dhe qytetit ) është edhe 

një sfidë; 
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 STANDARDET, NORMAT DHE PARIMET 

Pasi që synojmë integrime në strukturat Euro Atlantike si Kosovë kemi obligim ti 

plotësojmë disa  standarde norma si dhe punojmë në bazë të disa parimeve ndërkombëtarisht 

të pranuara e ato na paraqiten si sfida në të gjitha fushat. 

- Të gjitha  zhvillimet që bëhen në fushën e ekonomisë duhet plotësojnë standarde, 

norma dhe parime të aplikueshme, të cilat janë obliguese edhe për ne dhe paraqesin një 

sfidë; 

- Të gjitha  zhvillimet që bëhen në fushën e Trashëgimisë duhet plotësojnë standarde, 

norma dhe parime të aplikueshme; 

-  Të gjitha  zhvillimet që bëhen në fushën e Infrastrukturës duhet plotësojnë standarde, 

norma dhe parime të aplikueshme; 

- Të gjitha  zhvillimet që bëhen në fushën e mjedisit duhet plotësojnë standarde, norma 

dhe parime të aplikueshme, të cilat janë obliguese edhe për ne dhe paraqesin edhe një 

sfidë; 

- Të gjitha  zhvillimet që bëhen në fushën e punësimit,varfërisë duhet plotësojnë 

standarde, norma dhe parime të aplikueshme; 

- Të gjitha  zhvillimet që bëhen në fushën e shfrytëzimit të tokës duhet plotësojnë 

standarde, norma dhe parime të aplikueshme, të cilat janë obliguese edhe për ne dhe 

paraqesin një sfidë; 

- Si qeverisim dhe si  planifikojmë zhvillimin për të ardhmen në mënyre që të arrihen 

standardet ndërkombëtare, transparenca si dhe pjesëmarrja në vendimmarrje janë sfida 

të veçanta për tu trajtuar; 

- Trajtimi i VJF-ve (Vendbanimeve Jo Formale); 

- Edhe se e fundit por jo për nga rëndësia është Mbrojtja dhe zhvillimi i Aeroportit”Adem 

Jashari”, Shpellës së Gadimes, parkut “Blinaja”, Zonës së Interesit të Veçantë ” Kleçkë 

dhe Divjakë”, “Kisha e Shpalljes së Virgjëreshës” etj në harmoni me normat dhe 

standardet ndërkombtare; 
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2. VIZIONI, PARIMET DHE CAQET 
Kjo pjesë e Planit përcakton një parashikim zhvillimor për komunën/komunat i cili duhet 

të përmbajë: 

Gjatë hartimit të këtij plani hartuesi i Planit, Grupet  punuese dhe të gjithë aktorët në 

procesin e planifikimit vlerësuan rëndësinë e deklarimit të Vizionit, parimeve dhe Caqeve 

Strategjike përmes procesit pjesëmarrës dhe të konsultimeve publike dhe i bazuar në vlerësimin 

e gjendjes ekzistuese dhe resurseve potenciale, Parashikimi i së ardhmes së 

dëshiruar,identifikimi i çështjeve dhe fushave ku duhet ndërmarrë veprime urgjente, me qëllim të 

mbrojtjes, kultivimit dhe zhvillimit të vlerave socio-ekonomike dhe mjedisore në territorin e 

Komunës së Lipjanit. 

  Në ketë kuadër ky kapitull paraqet njërin ndër kapitujt kryesorë lidhur me atë se çka 

besojnë dhe dëshirojnë banorët e Lipjanit të jetë e ardhmja e tyre. 

Duke vlerësuar shumë të rëndësishëm hartimin e  Planit Zhvillimor Komunal si një dokument që 

përcakton  rregullimin dhe shfrytëzimin e territorit të komunës për periudhën 10 + (dhjetë e më 

shumë vite) është arritur të angazhohet potenciali dhe resurset njerëzore e intelektuale për të 

hartuar ketë pjesë të dokumentit . 

  U konstatua se edhe Plani Hapësinor i Kosovës ka deklaruar Vizionin e Kosovës i cili 

parasheh të ardhmen e dëshiruar dhe të shprehur nga të gjithë qytetarët e Republikës së 

Kosovës në një proces pjesëmarrës dhe i shprehur nëpërmes kësaj deklarate të vizionit: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Në vazhdimësi në kuadër të planit hapësinor të Kosovës,Kosova është trajtuar në hapësira 

sipaskarakteristikave dhe potencialeve të ngjashme zhvillimore. 

 
Vend sovran i integruar në Bashkësinë Evropiane; 
 
• Me zhvillim të qëndrueshëm socio-ekonomik, infrastrukturë 
dhe teknologji moderne, me mundësi arsimimi për të gjithë 
dhe force pune të kualifikuar; 
• Një Kosovë që respekton mjedisin, trashëgiminë natyrore 
dhe kulturore të territorit të vet dhe të fqinjëve; 
• Shoqëri e hapur që promovon llojllojshmërinë dhe 
shkëmbimin e ideve duke respektuar të drejtat e të gjithëve. 
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                                                Fig. 17.  Urat e Kosovës 

Dhe për rajonin ku bënë pjesë edhe komuna e Lipjanit  u trajtua si Porti i 

Kosovës (Hapësira e kaltër) - administrative, shërbyese, tregtare, agro-industriale, 

turistike – paraqet pjesën veriore të Kosovës të përbërë nga komunat: Prishtina si 

qendër kryesore dhe kryeqendër e Kosovës, Obiliqi, Podujeva, F. Kosova, Lypjani, 

Drenasi dhe Shtime që gravitojnë në qytetin e Prishtinës. 

Për ketë rajon u krijua gjithashtu Vizioni për të ardhmen e dëshiruar që ishte 

bazë edhe më specifike për punën e ekipeve dhe banorëve të Lipjanit 

E deklarata Vizionit e dakordur pas shumë takimeve në Rajon është: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonë e gjallë dhe me prosperitet, ku qytetet tentojnë zhvillimin e vazhdueshëm të 
planifikuar urban, konkurrente me njëra tjetrën e në të njëjtën kohë të bashkuara e 
kooperative, atraktive për të jetuar dhe punuar në to, me lidhje të mira me qytetet 
fqinje kosovare dhe ato jashtë kufijve, përmes rrjetit të infrastrukturës fizike 
(rrugore,hekurudhore, ajrore, energjetike) si dhe asaj administrative dhe 
institucionale. 
Me  kushte të volitshme për veprimtari ekonomike, industriale, komerciale dhe 
shërbyese. 
Me TZHEK - Trekëndëshi i Zhvillimit Ekonomik të në qendër të zonës së kaltër si 
kurriz i zhvillimit ekonomik me interes kombëtar, burim i të ardhurave për ekonominë 
kosovare si dhe zonë e mundshme për investitorët e kompanive ndërkombëtare. 
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          Bartësi i hartimit të dokumentit së bashku me të gjithë aktorët në ketë proces është 

dakorduar  që në të ardhmen statusin hapësinor të komunës së Lipjanit të jetë i rregulluar 

bazuar në ketë dokument dhe duke respektuar vijën horizontale dhe vertikale të interesave dhe 

zhvillimeve, të ndërpriten trendët e zhvillimit të paqëndrueshëm të dekadave të kaluara edhe të 

viteve të pas luftës,të sigurohet rritje në të gjitha fushat dhe zhvillim socio-ekonomik, por ky 

zhvillim të jetë zhvillim të qëndrueshëm, zonat e banimit, ato industriale, rekreative e turistike 

dhe të gjitha zhvillimet të planifikohen dhe ndërtohen në mënyrën që të jetë pozitive për 

mjedisin, ekonominë dhe popullin sot dhe në të ardhmen, të sigurohemi se zhvillimet e ideuara 

në Plan  që nuk janë në konflikt (nuk kanë efekte negative) me interesat tjera sociale, siç është 

mjedisi shëndeti dhe siguria e popullatës.Të kemi zhvillim policentrik,ruajmë dhe zhvillojmë 

trashëgimin,zhvillojmë turizmin natyror, kulturor dhe rural,bujqësinë,energjinë alternative,ri 

angazhojmë dhe shfrytëzojmë resurset tjera dhe zhvillojmë funksionin e të qenit pjesë e portit të 

Kosovës. 

Në këtë pasus kemi nxjerr një deklaratë të vizionit për komunën e Lipjanit që integron 

tëgjitha këto pjesë të sajë të lartpërmendura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARIMET E PËRGJITHSHME PËR ZHVILLIM  DHE  MBROJTJE TË TRAJTUARA DHE 

PAJTUARA NGA BARTËSI I HARTIMIT TË DOKUMENTIT SË BASHKU ME TË GJITHË 

AKTORËT NË KETË PROCES 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Lipjani- Do jetë qendër e rëndësishme në regjion, me ekonomi të 

zhvilluar e moderne brenda Trekëndëshit të Zhvillimit,do mbështes 

fuqishëm industrinë ,Turizimin dhe bujqësinë, do ketë mjedis dhe 

infrastrukturë urbane e rurale të nivelit të lartë  dhe të balancuar në 

vijën fshat-qytet ,bazuar në zhvillimin e planifikuar, Komunë e hapur 

për iniciativa private  e ndërmarrësi, Komunë e zonave atraktiv dhe 

të veçanta turistik, Komunë me  ide dhe profesionist të rijnë, me 

nivel të lartë kulturor-arsimor dhe  përmbajtje,Komunë e sportit dhe 

artit, Komunë e  cila i kushton kujdes kategorive të ndjeshme të 

popullatës dhe përmirësimit të mjedisit jetësor,atraktive për të 

jetuar dhe punuar. 
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2.2. PARIMET E PËRGJITHSHME PËR ZHVILLIM 

Parimet e përgjithshme për hartimin e Planit Zhvillimor Komunal të komunës së Lipjanit 

bazohen në ligjet e Kosovës, konventa e agjenda ndërkombëtare si dhe dokumentet të 

rëndësishme referente për planifikim hapësinor. 

Bazuar në specifikat e komunës së Lipjanit me qëllim të rregullimit, shfrytëzimit dhe zhvillimit të  

qëndrueshëm të territorit, në përgatitjen, zbatimin, rishikimin dhe monitorimin e planit do të 

përfillin edhe këto parime bazë: 

 

 Qasje të integruar (ky plan duhet të përfshijë elementet hapësinore të transportit, 

zhvillimit ekonomik, social, mjedisor dhe politikat tjera strategjike për komunën e 

Lipjanit; 

 Strategjik ( T’i prijë zhvillimit strategjik të komunës së Lipjanit dhe të trajtojë çështjet e 

rëndësisë strategjike për fushat përkatëse); 

 Subsidiariteti (Plani duhet të ketë parasysh kontekstin e gjerë hapësinor. Sipas parimit 

të subsidiaritetit, plani duhet të fokusohet në çështje lokale, mirëpo të mos jetë 

kontradiktor me çështjet e nivelit më të lartë); 

 Monitorimin dhe Rishikimi (Plani duhet të jetë i shprehur në formën e cila lehtëson 

monitorimin dhe rishikimin); 

 Barazia (Plani duhet të merr parasysh aspektet e barazisë: minoritetet, femrat, fëmijët, 

të moshuarit, personat me aftësi të kufizuara (adresimi i nevojave të grupeve të tilla 

përmes pjesëmarrjes publike). Të ketë në konsideratë aspektet e ndjeshmërisë gjinore. 

 Interesat të përbashkëta ( Plani duhet të bëjë promovimin e interesave të përbashkëta 

të komunës duke mbrojtur dhe zhvilluar resurset natyrore dhe duke mbështetur 

zhvillimin e qëndrueshëm); 

 Procesi demokratik ( Bartësit e procesit dhe hartuesit e planit duhet të bëjnë 

promovimin e procesit demokratik të pjesëmarrjes dhe përfshirjes cilësore në çdo fazë 

të hartimit dhe zbatimit të dokumentit);  

 Transparenca (Bartësit e procesit dhe hartuesit e planit duhet të bëjnë promovimin e 

transparencës së plotë në planifikim dhe procesin e marrjes së vendimeve duke iu 

lejuar pjesëmarrësve qasjen në të dhëna dhe hartat e nevojshme); 

 Zhvillimi i baraspeshuar (ky plan do të përgatitet  duke promovuar zhvillim të 

baraspeshuar ekonomik, të infrastrukturës, mjedisor, social për aq sa është e mundur 

në tërë territorin e Komunës së Lipjanit ); 

 Kualiteti i jetës ( Promovimin e kualitetit të përmirësuar të jetës ); 

 Kufizimi i ndikimeve negative(Zvogëlimi i dëmeve mjedisore si dhe Kufizimi i 

ndikimeve nga fatkeqësitë natyrore); 

 Mbrojtja dhe zhvillimi (Përparimi dhe mbrojtja e resurseve nëntokësore dhe 

mbitokësore, trashëgimisë natyrore, kulturo-historike, arkitektonike, arkeologjike etj); 

 Energjia alternative (shfrytëzimi sa ma i gjerë i energjive të ripërtritshme në të gjitha 

fushat me theks në energjinë e erës dhe solare në Kodrinen e Vrelles se Goleshit). 

 Siguria (promovimi i zhvillimeve dhe hapësirave të sigurta për jetë dhe punë) 
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 Përgjegjshmëria (për të gjitha zhvillimet të cilat ndodhin në hapësirë duhet të 

promovohet ndjenja e përgjegjshmërisë, duke përfshirë sektorin publik, privat deri te 

qytetari më i thjeshtë); 

 Zhvillimi duke u bazuar në nevoja (Zhvillimin e objekteve dhe pajisjeve për një 

infrastrukture adekuate sociale dhe teknike, e cila i merr parasysh nevojat e banorëve);  

 Banim të shëndetshëm (Ngritjen e kushteve për banim të shëndetshëm dhe atraktiv 

në të gjitha vendbanimet);  

  Rekreacioni dhe turizmi (Promovimin e infrastrukturës për rekreacion dhe turizëm 

kulturor dhe rural me theks te Shpella e Gadimes, kisha e “Shën Florit”, Kleçka dhe 

Divjaka, Blinaja, etj); 

 Sistemi i trafikut (Zhvillimin e sistemit të trafikut, lëvizshmërisë duke siguruar qasje në   

të gjitha vendbanimet); 

 Zhvillim i planifikuar hapësinor (Çdo zhvillim i ardhshëm duhet të jetë i planifikuar 

dhe i mbështetur me vendime përkatëse); 

 Zhvillimi sa ma kompakt (Në të mirë të shfrytëzimit sa më racional të hapësirës dhe 

mbrojtjes së resurseve duhet synuar zhvillim sa më kompakt në hapësirë, më të 

fokusuar dhe dendësi më të madhe të zënies së hapësirës kur merret parasysh 

zhvillime shumë jo kompakte që ka në territorin e Komunës së Lipjanit); 

 Zhvillimi komplementar (Funksioni themelor i një vendbanimi i plotëson funksionet e 

vendbanimit tjetër); 

 

2.3.  CAQET ZHVILLIMORE AFATGJATE 

Caqet themelore të banorëve të Lipjanit janë orientimi drejt: zhvillimit të 

qëndrueshëm, integrimeve, arritjeve të qëllimeve të mileniumit si dhe 

respektimin ligjeve dhe Kushtetutës së Republikës së  Kosovës. 

Për nivelin e Kosovës këto qëllime themelore janë trajtuar në Planin 

Hapësinor të  Kosovës si dhe në shume dokumente tjera(strategji,politika dhe 

plane të nivelit shtetëror) prandaj duhet të merren si pjese përbërëse e 

dokumentacionit bazë të këtij Plani .Për t’i përcaktuar qëllimet themelore të 

zhvillimit hapësinor të komunës së Lipjanit, territorin e komunës  e kemi 

trajtuar si pjesë e sistemit të përgjithshëm hapësinor të  Kosovës. 

 Duke pasur ketë parasysh Plani Zhvillimor Komunal i Lipjanit ka për 

qëllim të përgjithshëm të ofroj organizimin racional dhe shfrytëzim të hapësirës 

në funksion të krijimit të një mjedisi cilësor për popullsinë qe jeton dhe punon 

në komunën e Lipjanit, duke mos i lënë anash me ketë rast interesat edhe më 

të gjëra  si dhe ndërvarësinë dhe lidhëmërin me viset e tjera.     

Përveç qëllimeve dhe detyrave  që dalin nga dokumentet e nivelit 

qendror si dhe agjendat e konventat ndërkombëtare, për komunën e Lipjanit 

më konkretisht mund të përkufizohen edhe këto qëllime dhe detyra sipas 

fushave tematike.  
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Demografia dhe Çështjet Sociale 

QËLLIMI 1 Krijimi i një standardi të banimit (në kuptimin e banimit të shëndosh, të sigurt, të 

mundshëm financiarishtqë përfshin shërbimet komunale themelore, pajisjet, të mirat, mundësit e 

evitimit të diskriminimit dhe sigurinë e shfrytëzimit),reduktimi dhe parandalimi i shpërnguljeve të 

mëtutjeshmejashtë komunës; 

QËLLIMI 2 Zhvillim dhe mbrojta e shërbimeve për mirëqenie socio-kulturore dhe hapësirave në 

funksion të kësaj cilësie duke marrë në konsideratë edhe ato të trashëgimisë; 

QËLLIMI 3  Ulja deri në nivelin e Zhdukjes së varfërisë dhe urisë ekstreme (Zvogëlimi deri 

në gjysmë të numrit të njerëzve që jetojnë nën kufirin e varfërisë dhe atyre që vuajnë nga uria); 

Zhvillimi Ekonomik 

QËLLIMI 4  Ndërtimi i mëtutjeshëm i një sistemi të hapur tregtar dhe financiar, që është i bazuar 

në rregulla, i parashikueshëm dhe jo-diskriminues dhe shfrytëzimi i potencialeve brenda e 

jashtë komunës për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik me theks edhe në:                                                          

Ngritja e kapaciteteve te angazhimit te fuqisë se lire punëtore ne funksion te zhvillimit  ekonomik 

lokal. Përmirësimi kushteve për zhvillimit te strukturës ekonomike – NVM.                                                        

Krijimi i një sistemi te qëndrueshëm të zhvillimit të bujqësisë dhe zhvillimit rural.                         

Infrastrukture kualitative dhe bashkëkohore në shërbim te zhvillimit ekonomik dhe parakusht për 

ngritje të nivelit te standardit të jetesës dhe punës për banoret e Komunës se Lipjanit; 

QËLLIMI 5  Krijimi i kushteve për ti shfrytëzuar potencialet turistike dhe zonat natyrore për  

zhvillimin e turizmit në zonën e parkut Blinaja te shpella e Gadimes në qytetin e argjendit siç 

quhet qyteza e Janjevës dhe zonën e veçantë të mbrojtur Kleçkë e Divjakë; 

Mjedisi dhe Shfrytëzimi i Tokës (planifikimi dhe menaxhimi i vendbanimeve) 

QËLLIMI 6   Mbrojtja e tokës së përshtatshme bujqësore dhe  definomi i zonave ndërtimore dhe 

zonave tjera që kanë një shkallë të mbrojtjes(zonat me ujëra dhe pasuri tjera nëntokësore dhe 

sipërfaqësore), ose definohen me qëllim zhvillimi  bazuar edhe në konceptin policentik dhe të 

qëndrueshëm hapësinor; 

QËLLIMI 7   Zhvillim i qëndrueshëm mjedisor (definomi dhe trajtimi i zonave të ndotjes,mbrojtja 

dhe zhvillimi e ekosistemeve dhe zonave të biodiversitetit etj); 

Infrastruktura  

QËLLIMI 8  - Zhvillimi i një infrastrukture (rrugore,hekurudhore,ajrore,kanalizimit, ujësjellësit, 

telekomunikimit)të integruar funksionale dhe moderne; 

QËLLIMI 9   Zhvillim i infrastrukturës për zhvillimin e fushës së demografisë dhe çështjeve 

sociale për të gjithë banorët e komunës së Lipjanit; 

 

2.4. PRIORITETET STRATEGJIKE 

Përveç Vizionit,qëllimeve , detyrave bartësi i hartimit të dokumentit së bashku me 

të gjithë aktorët në ketë proces kanë propozuar  edhe fushat me  prioritet  strategjike: 

Demografia dhe Çështjet Sociale 

Prioritetet strategjike 



 

 

               Plani Zhvillimor Komunal i Lipjanit 2013-2023+ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

195 
 

- Ofrimi i hapësirave dhe shërbimeve për banim 

- Krijimi i infrastrukturës për arsimim të nxënësve dhe ngritje të kapaciteteve për të 

papunët e Lipjanit 

- Sigurimi projekteve për të papunët dhe varfëritë  

- Përmirësimi i shërbimeve shëndetësore dhe ndërtimi i Spitalit të Lipjanit 

- Krijimi,fuqizimi dhe përmirësimi i shërbimeve dhe i infrastrukturës kulturore dhe 

sportive, 

- Krijimi dhe fuqizimi i shërbimeve dhe hapësirave për aktivitete rinore 

- Krijimi dhe fuqizimi i shërbimeve dhe hapësirave për të moshuar 

- Krijimi dhe fuqizimi i shërbimeve dhe hapësirave për të burgosurit 

- Krijimi dhe fuqizimi i shërbimeve dhe hapësirave për hendikepët 

Zhvillimi Ekonomik 

Prioritetet strategjike 

- Fuqizimi i zonave industriale dhe për zhvillim ekonomik si pjesë e trekëndëshit të 

zhvillimit të Kosovës(Zhvillimi i Zonës ekonomike – Zona Veri-Lindore Lipjan 

(Konjuh), Qylagë dhe Poturovc, Z3.2 Z4.2 dhe Z4.3  i Zonës tek Aeroporti dhe 

Qyteti i Agrobiznesit “Ulpiana”) 

- Ndërtimi i stacionit hekurudhor me objektet përcjellëse 

- Projekti për ngritjen e kapacitete shfrytëzuese në minierë  

- Zonat për zhvillim të industrisë së përpunimit të gurit,drurit,plastikës dhe deponim 

dhe përpunim të produkteve bujqësore  

- Hapësirat aktive rurale për prodhimin e bimëve industriale dhe kultura tjera 

intensive 

- Zhvillimi i zonave turistike te Shpella e Gadimës,Parku Blinaja,Zona e veçant e 
mbrojtur Kleçkë – Divjekë,Kisha e vjetër krishtere në Lipjan dhe lokacione tjera 

- Zonat për Panairin e Lipjanit,inkubator të biznesit dhe i një qendre për 
mbështetjen e NVM-ve dhe zhvillimin e ndërmarrësi-së 

- Zhvillimi i zonës për turizëm gjuetie  

Mjedisi dhe Shfrytëzimi i Tokës (planifikimi dhe menaxhimi i vendbanimeve) 
Prioritetet strategjike në fushën e mjedisit dhe shfrytëzimit të tokës që janë prezantua si fusha 
prioritare për veprim nga do të kemi edhe projekte të ndryshme. 

- Definimi dhe zonimi i tokës së përshtatshme bujqësore që duhet të mbrohet 
- Definimi i zonave ndërtimore të vendbanimeve dhe hartimi i Planeve rregulluese 

të qendrave: Zonës Urbane Lipjan,Sllovi, Shalë,Magur,Gadime,Banullë dhe për 
zonat Industriale dhe të zhvillimit ekonomik,qendrave të fshatrave etj. 

- Definimi i korridoreve të lartpërquesve 110 kV 220 kV dhe 400 kV për të cilët do 
të ruhen korridore 100 metra korridor ku do të ndalohen gjitha ndërtimet për 
lartëpërquesin 110 kv, 200 metrara korridor për 220 kV dhe 400 metra për 400 
kV. 

- Trajtimi i zonave të mbrojtura :Shpella e Gadimës,Parku Blinaja,Zona e veçant e 
mbrojtur Kleçkë – Divjekë,Kisha e vjetër krishtere në Lipjan (St. Mary Purgation 
and Sts. Flor and Laur) 

- Trajtimi i vendbanimeve joformale, 
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- Mbrojtja dhe zhvillimi i zonave të  tokës së vlefshme për zhvillime blegtorale, 
- Hulumtimi,identifikimi,Mbrojtje dhe zhvillimi i zonave me resurse 

nëntokësore(ujore dhe minerale tjera). 
- Mbrojtja dhe zhvillimi i zonave arkeologjike  
- Mbrojtja dhe zhvillimi i zonave pyjore  
- Mbrojtja e zonave të parqeve  

Infrastruktura  
Prioritetet strategjike 

- Modernizimi dhe Zgjerimi i infrastrukturës për kapjen e ujit(kaptazheve te 
burimet) infrastrukturës për mbrojtje të burimeve dhe furnizimi me ujë; 

- Përmirësimi i rrjetit rrugor me infrastrukturë përcjellëse në drejtim të komunave 
fqinje si dhe mbështetja e zhvillimit policentrik dhe lehtësim të qasjes së 
vendbanimeve me ngritjen e infrastrukturës rrugore dhe sigurisë në 
komunikacionit;  

- Modernizimi dhe Zgjerimi i  infrastrukturës për trajtim të ujërave të zeza,rrjetë të 
kanalizimit dhe menaxhim të mbeturinave; 

- Modernizimi dhe Zgjerimi i  infrastrukturës së telekomunikimit; 
- Ndërrimi, riparimi dhe zgjerimi i rrjetit të infrastrukturës ku nevojitet; 
- Krijimi dhe përmirësimi i kualitetit të hapësirave publike në vendbanimet e 

komunës së Lipjanit (varrezat, vendndaljet e autobusëve, vendparkimet, 
hapësirat e gjelbëruara, rehabilitimi i hapësirave tregtare urbane dhe rurale); 

- Infrastruktura e ndriçimit të vendbanimeve në konceptin policentrit dhe në 
përgjithësi; 

- Ndërtimi i infrastrukturës për stacionit hekurudhor për ngarkim dhe shkarkim-
terminal me objektet përcjellëse; 
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3.0   KORNIZA E ZHVILLIMIT HAPËSINOR KOMUNAL 

Korniza e zhvillimit hapësinor shpreh parashikimin e dëshiruar hapësinor për 

territorin e komunës së Lipjanit. Ajo përcakton kontekstin hapësinor të strategjive për 

implementim, planeve të veprimit dhe të vendimarrjes.  

 

3.1.  KONCEPTET KRYESORE TË ZHVILLIMIT HAPËSINOR 

Ekipi i angazhuar nga Instituti “INSI” dhe  ekipet tjera të angazhuara nga komuna e 

Lipjanit në hartimin e Planit Zhvillimor Komunal kanë analizuar nga aspekti ekonomik,social dhe 

mjedisor disa koncepte dhe skenarë të mundshme të zhvillimit hapësinorë të tërë teritorit të 

komunës por edhe të gjitha vendbanimeve karakteristike dhe të veçanta që ka Lipjani, pas 

analizës serioze në rrafshin profesional, politike por edhe me shoqërinë civile, duke marrë 

parasysh gjendjen faktike në komunë dhe zhvillimet që kanë ndodhur në hapësirën e komunës 

së Lipjanit në kuptimin e decentralizimit dhe ndarjes së territorit me krijimin e komunës së 

Graqanicës që shtrihet në pjesën ma të madhe të ish territorit të komunës së Lipjanit por edhe 

të gjitha implikimet  që reflekton kjo gjendje në aspektin ekonomik, social dhe mjedisorë është 

konstatuar se  për të arritur:  

 Zhvillim dhe mbrojtje e tokës bujqësore; 

 Rritje e komunës në mënyrë të qëndrueshme; 

 Zhvillim ekonomik, social dhe mjedisor të qëndrueshëm dhe të baraspeshuar; 

 Ofrim të shërbimeve dhe mundësive sa ma afër,shpejtë dhe lirë për qytetarët; 

Duhet bërë zhvillimi i vendbanimeve me konceptine zhvillimit hapësinor policentrik me 

infrastrukturë të zhvilluar dhe  zhvillime kompakte në komunën e Lipjanit. 

Për plotësimin e rrjetës urbane të vendbanimeve me funksione dhe përmbajtje dhe për një zhvillim më 

të baraspeshuar hapësinor të territorit të komunës së Lipjanit, vlerësohet prioritare zhvillimi i shpejte i 

qytetit të Lipjanit, Janjevës, Sllovisë, Shalës, Gadimeve si dhe Magurës si në funksion të lidhjeve, 

shërbimeve, dendësimit si dhe ushtrimit të funksioneve tjera plotësuese sociale, ekonomik e mjedisore . 

Ky koncept i konsideruar si më racional dhe efikas nga grupet punuese për zhvillim të planifikuar 

Komunal, si bosht të vetin orientues për arritjen e vizionit të Komunës së Lipjanit konsideron nevojën e 

zhvillimit ekonomik, social demografik e mjedisor të sinkronizuar, në kohë e hapësirë të qendrës komunale 

edhe të nën -  qendrave të cilat do të jenë në pozitën e vendbanimit komplementar në kuptimin se 

funksionet themelore të këtyre vendbanimeve plotësojnë funksionet e vendbanimeve tjera brenda ndarjes 

hapësinore policentrike, ashtu që këto të sigurojnë edhe lidhjen funksionale të rregullt dhe të mirë të mbarë 

hapësirës brenda kësaj komune dhe rajonit. 

Specifikat e zhvillimit të vendbanimeve në komunën e Lipjanit, kërkojnë që në të ardhmen koncepcionit 

të urbanizimit ti hyhet në mënyrë tepër elastike, Perveç urbanizimit për qendrat kryesore e nën - qendrat, 

lansohet koncepti edhe për urbanizimin sa ma kompakt të fshatrave tjera.  

        Qendra komunale (Lypjani) duhet te orientohet e ndërtohet me të gjitha elementet e strukturës urbane 

komplete. Ajo do të siguroj mënyrën urbane të jetesës, me të gjitha funksionet dhe përmbajtjet që i 

përgjigjen urbanizimit të qëndrueshëm, zhvillime të rëndësishme në disa pajisje dhe përmbajtje  urbane 
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duhet pritur edhe nëJanjevë, Sllovi, Shalë, Gadime si dhe Magurë të cilat do ti përgjigjen funksionit të 

Lipjanit në hapësirë, komunë, regjion dhe nivel të Kosovës. 

        Shkalla e urbanizimit duhet te rritet në harmoni me trendet globale, tani më 

tepër se gjysma e popullsisë botërore jeton në vendbanime urbane. Shtimi i shpejte i 

popullsisë urbane dhe i vendbanimeve gjysmë - urbane dhe popullsisë gjysmë - 

urbane mund të pritet në vitit në vijim, si rezultat i investimeve për plotësim të 

standardeve për para qasjes së Kosovës në strukturat Evropiane, zhvillim ekonomik 

dhe i ndërtimit të kapaciteteve industriale dhe gjatë kësaj periudhe gjer në vitin 2022. 

        Numri i vendbanimeve urbane e gjysmë -urbane të propozuara me ketë plan në të ardhmen 

do të kompletojnë strukturën urbane. Rolin më të rëndësishëm në ketë drejtim do vazhdoj ta ketë 

Lypjani, si qendër administrative dhe komunale dhe vendbanimi i me i madh Komunalë.  

       Duhet bërë zhvillimi i vendbanimeve me konceptine zhvillimit hapësinor policentrik me  

infrastrukturë të zhvilluar dhe  zhvillime kompakte në komunën e Lipjanit  

         Ky koncept përmbajtësish është policentrik i kombinuar me elemente të infrastrukturës rrugore 

dhe hekurudhore por edhe të Aeroportit dhe e ven theksin edhe në poziten e Lipjanit brenda trekandëshit 

të zhvillimit ekonomik të Kosovës, ky koncept i zhvillimit synon fuqizimin Lipjanit, nën qendrave si dhe  

monitorimin,funksionalizmin e fuqizimin e infrastrukturës në funksion të zhvillimit ekonomik edhe 

dimensioneve tjera për aq sa është e mundur me favorizimin e zhvillimeve,hartimin projekteve e planeve 

rregulluese.  

Tendencat e shprehura në shtimin dhe  koncentrimin e popullsisë dhe rrethanat tjera te cilat do të kenë 

ndikim në proceset e urbanizimit - kushtet natyrore, zhvillimi dhe kompozicioni i infrastrukturës dhe 

elementet tjera të ekonomisë eksterne në hapësire, do të ndikojnë që këto procese të jenë më të theksuara 

në zonën rreth rrugës Lipjan -  Aeroport dhe korridori Babush i muhagjerve – Banull si dy korridoret 

kryesore edhe ajë i dy Gadimeve si sekundar, Njëkohësisht kto do të jenë edhe boshtet kryesor territoriale 

të zhvillimit në të cilin do të formohen edhe njëra ndër degët e sistemi kryesor urban,por edhe segmenti 

Babush i muhagjerve – Banull do jetë boshtë i rëndësishëm i zhvillimit edhe se këtu do synohet një lëvizje 

dhe fuqizim i aksit Banull –Lipjan paralel me autostraden e re, këto boshte zhvillimi dhe nënqendrat në to 

duhet të kenë prioritet në planifikimin hapësinor dhe urban dhe zhvillimet në përgjithësi.  
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Harta. 36. Skenari i zhvillimit policentrik me infrastrukturë të zhvilluar dhe  zhvillime kompakte  
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Harta. 37. Organizimi administrativo-territorial 
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 POPULLSIA, VENDBANIMET, VENDBANIMET JOFORMALE 

 POPULLSIA 

Gjatë analizës së zhvillimit të popullsisë në komunën e Lipjanit përpos shtimit natyror 

migrimit dhe emigrimeve  kishte edhe faktor tjerë që ndikuan në dinamikën e zhvillimit 

demografik siç ishin luftërat në ish Jugosllavi duke përfshirë edhe luften në Kosovë e vitit 1997. 

 

Graf.18 Dinamika e zhvillimit demografik të popullsisë në komunën e Lipjanit (analizuar nga viti 1948 

mirpo vetë për territorin administrativ pas decentralizimit 2008) 

 

Në fazën e analizës së situatës është analizuar edhe Zhvillimi i mundshëm demografik për 

Komunën e Lipjanit 

Zhvillimi demografik i komunës së Lipjanit, është shtjelluar sipas parametrave demografik 

kryesore siç janë: 

Natalitetit në komunën e Lipjanit - që paraqet raportin në mes numrit të lindjeve të gjalla dhe 

numrit të popullsisë të të njëjtit vit në njëmijë banorë. 

Mortalitetit në komunën e Lipjanit –që paraqet raportin në mes numrit të vdekjeve dhe numrit 

të popullsisë të të njëjtit vit në njëmijë banorë.  

Shtimit natyral në komunën e Lipjanit –që paraqet ndryshimin në mes numrit të lindjeve të 

gjalla dhe numrit të vdekjeve, në raport me numrin e popullsisë të të njëjtit vit në njëmijë banorë. 

Duke kalkuluar dy mundësi migrimi  parashikimet janë se për 15 vitet e ardhshme Lipjani do të 

ketë shtim të qëndrueshëm dhe numri i banorëve  mund të sillet   (72474- 76780) banorë. 

 Definimi dhe matja e zhvillimit të popullsisë 
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Edhe se zhvillimi mund të vlerësohet si një proces i vazhdueshëm i rritjes dhe i 

përparimit i cili nuk nënkupton ndryshime të menjëhershme por nënkupton ekzistencën e një 

procesi të vendosur dhe konsoliduar që ka për qëllim përmirësimin e jetës së qytetarit dhe 

shoqërisë në komunën e Lipjanit. 

Gjatë hartimit të këtij dokumenti me konceptin e zhvillimit të popullatës synojmë ti 

vendosim njerëzit dhe nevojat e tyre në qendër të procesit. 

Zhvillimi i popullatës është planifikuar duke hulumtuar zgjerimin e mundësive të 

përzgjedhjes së qytetarit. Me zgjerimin e mundësive qytetarit duhet t'i sigurohet një jetë e gjatë 

dhe e shëndetshme, shkollim, standard të mirë të jetës dhe pjesëmarrje aktive në jetën e 

komunitetit. 

Procesi do të tenton të krijojë kushte dhe mundësi të njëjta për të gjithë, në veçanti për 

ata jeta e të cilëve është e cenuar. Kjo do të bëhet në mënyrë që të zmadhohet potenciali i 

secilit person. 

Matja e zhvillimit popullatës tejkalon mënyrat tradicionale të matjes të të ardhurave, që 

në kohë të caktuara ka shtrembëruar faktin që caku themelor i zhvillimit është pikërisht 

mirëqenia për njerëzit. Edhe pse matjet tradicionale ishin shumë të dobishme, ato kanë 

dështuar të zbulojnë përmbajtjen e të ardhurave, apo të përfituesve të vërtetë të rritjes 

ekonomike. Në disa raste popullsia mund të çmojnë më shumë kualitetin më të mire të ushqimit 

dhe shërbimet e mira shëndetësore, qasjen më të mirë në shkollim, qasjen më të madhe në 

përgjegjësi dhe vendim marrje, jetën më të sigurt apo kushtet më të mira të jetës se sa të 

ardhurat absolute. 

Politikat nacionale të zhvillimit nuk mund të mbështeten vetëm në gjenerimin e të të 

ardhurave. Në diskursin zhvillimor, rritja duhet të jetë "mjet" dhe "cak" e jo vetëm cak në vetvete. 

Qasja e zhvillimit të popullatës duhet të tërheqë vërejtjen në ndikimin që kanë politikat 

zhvillimore dhe si përkthehen ato në jetë më të mirë dhe përmirësim të mirëqenies. Tutje, gjatë 

viteve të fundit, kjo qasje ka rritur theksin në liritë themelore politike të njeriut, në mënyrë që të 

balancohet theksi i zhvillimit popullatës në zhvillim të drejtë social dhe ekonomik. 

Kështu që matja e zhvillimit të popullatës edhe në hartimin e planit zhvillimor komunal të Lipjanit 

ka marr parasysh:Indeksin e Zhvillimit Njerëzor (IZHNJ). Ky indeks është krijuar për të matur 

zhvillimin edhe me mjete të tjera përveç indekseve rritjes ekonomike siç janë Bruto Prodhimi 

Vjetor (GDP) por në të llogaritet edhe jetëgjatësia dhe arsimimi. Mjetet tjera statistikore për të 

matur zhvillimin që janë përdorur janë edhe Indeksi i Varfërisë Njerëzore dhe Indeksi i Zhvillimit 

Gjinorë por edhe aj etnik. 

 

 Komponentet e IZHNJ-së komunale 

Indeksi komunal i zhvillimi njerëzor (IKZHNJ) është përbërje e tri matjeve të ndryshme: 

• Mirëqenia ekonomike, e matur nga të ardhurat për kokë banori; 

• Statusi shëndetësor, i matur sipas jetëgjatësisë; dhe 

• Arsimimi, matur sipas shkallës së regjistrimi në arsimim primar dhe sekondar, si dhe shkalla e 

shkrim- leximit të të rriturve (mbi 15 vjeç); 
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Bazuar në analizën e IKZHNJ sipas komponentave komuna e Lipjanit në Mirëqenin ekonomike, 

e matur nga të ardhurat për kokë banori;renditët në pesë komunat e para të Kosovës.3 

Graf. 19. Të ardhurat për kokë banori për pesë komunat epara dhe pesë komunat e fundit duke përfshirë 

edhe Lipjanin. 

 

 

Tab. 37 Krahasimet e gjendjes së banorëve me kryeqytetin dhe nivelin e Kosovës. 
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Prishtina 71 96 91 1586 0.77 0.94 0.46 0.72 

Lipjani 70 91 89 1180 0.76 0.89 0.41 0.69 

Kosova 69 94 88 1053 0.73 0.92 0.39 0.68 

 

Në treguesin e parë parashikohet që të krijohen kushte me ketë planë ashtu që 

Mirëqenia ekonomike, e matur nga të ardhurat për kokë banori të rritet. 

  

Statusi shëndetësor, i matur sipas jetëgjatësisë në komunën e Lipjanit është pak mbi 

mesataren e Kosovës dhe nën mesataren e Prishtinës si kryeqytet i Kosovës dhe disa shteteve 

                                                           
3
Burimi i informative Raporti i Zhvillimit Njerëzor - Kosova 2004 
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të rajonit në ketë drejtim parashikohen të bëhen përpjekje që ky tregues kompleks të shkojë 

drejt përmirsimit të preformancës në funksion të rritjes së jetëgjatësisë. 

Gjithashtu - Arsimimi, matur sipas shkallës së regjistrimi në arsimim primar dhe sekondar, si 

dhe shkalla e shkrim- leximit të të rriturve (mbi 16 vjeç) duhet krijohen kushte të përmasimit 

sepse gjendemi në mesataren e Kosovës dhe më ulët se shtetet e rajonit.4 

Edhe në tre treguesit tjerë Indeksi i Varfërisë Njerëzore , Indeksi i Zhvillimit Gjinorë edhe aj etnik  

duhet planifikuar zhvillime dhe krijuar kushte për të ulur varfërinë e popullatës,ngritur 

punësimin,ofruar kushte për barazi gjinore dhe etnike në të gjithë treguesit e zhvillimit të 

popullsisë së komunës 

 Në nivelin vendbanimi 

Ekipi i planifikimit nga instituti “INSI” dhe ekipet tjera komunale të angazhuara në hartimin e 

Planit Zhvillimor Komunal kanë analizuar zhvillimet hapësinore të çdo vendbanimi duke marrë 

për bazë elementet në vijim: 

- Profilin e vendbanimit 

- Tipologjin e vendbanimit 

- Trendet,Parashikimet dhe proceset demografike 

- Problemet momentale 

- Sipërfaqet e ndërtuara ekzistuese dhe dendësia e popullsisë 

- Dhe hartat e gjendjes ekzistuese të pasurive dhe vlerave nëntoksore dhe sipërfaqsore 

duke përfshir edhe kategorit e tokave dhe informata tjera 

Dhe duke marrë parasysh gjendjen faktike në vendbanimet dhe implikimet  që reflekton kjo 

gjendje është konstatuar se vendbanimeve në komunën e Lipjanit duhet ofruar Koncepti i 

urbanizimit kompakt. 

Synimi i këtij koncepti është që edhe nëpër fshatra zhvillimet të jenë të tilla që tentojnë 

shfrytëzim sa më racional të hapësirës përmes të dendësimit të ndërtimit dhe zhvillimeve 

brenda një hapësire të kufizuar e prezantuar përmes kufijve ndërtimor të propozuar në nivel të 

çdo vendbanimi. 

       Në periudhën e ardhshme, procesi i transformimit dhe të pajisjes me përmbajtje urbane të fshatrave 

dhe popullsisë fshatare do te vazhdoje edhe me intensitet të shtuar, Strukturat e territorit fshatar do të jenë 

gjithnjë e më të kompletuara. Ato do te jene veçanërisht të kompletuara afër qytetit të Lipjanit dhe në zonat 

e boshteve të zhvillimit më të theksuara në zonën rreth rrugës Lipjan -  Aeroport dhe korridori Babush i 

muhagjerve – Banull si dy korridoret kryesore edhe ajë i dy Gadimeve si sekundar, Njëkohësisht kto do të 

jenë edhe boshtet kryesor territoriale të zhvillimit në të cilin do të formohen edhe njëra ndër degët e sistemi 

kryesor urban,por edhe segmenti Babush i muhagjerve – Banull do jetë boshtë i rëndësishëm i zhvillimit 

edhe se këtu do synohet një lëvizje dhe fuqizim i aksit Banull – Lipjan paralel me autostraden e re, këto 

boshte zhvillimi dhe nënqendrat në to duhet të kenë prioritet në planifikimin hapësinor dhe urban dhe 

zhvillimet në përgjithësi. 

                                                           
4
Burimi i informative Raporti i Zhvillimit Njerëzor - Kosova 2004 

Hulumtimet e Ekipit komunal të planifikimit 
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Në fshatra synohet që të shtohet vazhdimisht popullsia e cila është e ndare prej aktiviteteve që 

lidhen vetëm me punimin e tokës ,Në ato hapësirë duhet krijohen kushte për një numërmë të madh 

punëtorësh të cilët do të inkuadrohen në punë aty dhe në vende tjera. Koncepcioni i ardhshëm i 

urbanizimit në fshatra edhe më gjerë favorizon këto procese, Kjo kërkon drejtimin e aksioneve të 

planifikuara në përmirësimin e kushteve të jetesës në fshatra dhe në lidhjen e tyre më të volitshme në 

komunikacion dhe përfshirjen në të gjitha proceset e lëvizjeve socio-ekonomike.  

Për zhvillimin modern të fshatit planifikohet që organizimin e brendshëm,madhësitë dhe strukturat 

hapësinore të fshatit, të cilat do të iu përgjigjen kushteve të ekonomisë së tregut me fokus në përmbajtjet 

prodhuese, mjedisore e sociale të jetesë. Sa i përket aspektit legal në gjendjen kur po hartojmë ketë 

dokument, fshati në komunë por edhe në nivel të  Kosovës  si njësi mbetet vetëm si element i sistemit por 

pa asnjë funksion qeverisës.  

Rrjetën e fshatrave në territorin e komunës së Lipjanit ekipet profesionale edhe palët tjera të 

interesit i kanë kategorizuar në  këto grupe vendbanimesh. Grupin e parë e përbejnë fshatrat rurale më 

elementare, Grupin e dytë e përbejnë vendbanimet si zona të interesit të veçantë për komunën ku hynë 

vendbanimi i Kleçkës dhe i Divjakës dhe të tretin e përbejnë nënqendrat ose qendrat sekondare brenda 

komunës si Janjevë, Sllovi, Shalë, Gadime si dhe Magurë do trajtohen si vendbanime në grup të 

veçantë.  

Procesi i urbanizimit do të përfshijë, më tepër se gjer me tani  territoret fshatare e për ketë shkak, 

orientimi i këtij procesi në fshatra është detyre tepër me rendësi e planeve ne tërësi . 

Shkalla e urbanizimit ne pajtim me koncepcionin e urbanizimit kompakt në zhvillimin e mëtejshëm të këtij 

territori,duhet të rritet, ne mënyrë të konsiderueshme, Niveli i urbanizimit i shprehur me pjesëmarrjen të 

popullsisë në vendbanimet urbane dhe gjysmë - urbane në popullsinë e përgjithshme të Lipjanit duhet 

shumëfishohet gjerë në vitin 2022.  

Për organizimin hapësinor të fshatrave dhe të territorit rural në komunën e Lipjanit, pos pozitës 

gjeografike, ka shumë rendësi tipi i vendbanimit dhe dispersioni i vendbanimeve  

Çdo tip vendbanimi kërkon trajtim të ndryshëm në organizimin e hapësirës.  

Kushtet e aktiviteteve ekonomike,organizimi i aktiviteteve ekonomike, futja e elementeve urbane dhe 

mënyrës së jetesës,duhet ti përshtatur pozitës, madhësisë dhe tipit të vendbanimit.     

   Rregullimi i fshatrave dhe iterritoreve të gjera rurale është  bazuar në:   

a) Kufijtë e planifikuar  ndërtimor të çdo vendbanimi 

b) Zhvillimin e organizimin e prodhimit bujqësor brenda zonës kadastrale të vendbanimit por edhe 

zonës ndërtimore në zonat e ashtuquajtura zemra e gjelbër (agroekosistemi) 

c) zgjerimin e përmbajtjeve të  industrisë në ato vendbanime të cilat kane leverdi për ketë;                                           

d) zhvillimin, ndërtimin dhe renditjen si duhet të veprimtarive shërbyese;                                             

e) orientimin hapësinor të zgjerimit territorial me specifikim edhe të disa zonave të mundshme për 

zgjerim  dhe në ndërtimin modern të objekteve të banimit dhe objekteve tjera.  

f) Me ketë koncept me rastin e ndërtimit të shtëpive e lokaliteteve,do të merren pëlqime,leje dhe do të 

respektohen më tepër norma e specifika urbane, 

Organizimi hapësinor racional dhe pajisja e hapësirës kërkojnë hartimin e planeve përkatëse 

(bazës) për të gjitha vendbanimet prioritare dhe territoret me një zhvillim më intensiv. Planet rregulluese 

do të përgatiten për vendbanimet si zona të interesit të veçantë për Kosovën ku hynë vendbanimi i 
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Kleçkës dhe i Divjakës për nën - qendrat ose qendrat sekondare brenda komunës si Janjeva,Sllovia, 

Shala,Gadime dhe Magura në kuadër të së cilës mundë edhe të avancohen nevojat e çdo vendbanimi 

gravitues si pjesë e tërësisë në atë nën – qendër në krahasim me këto të parapara me ketë planë . 

Shpërndarja hapësinore dhe organizimi i banimit në vendbanimet  dhe qytet në të ardhmen 

do të bëhet konform këtyre koncepteve dhe në përputhje me shpërndarjen e popullsisë dhe  

infrastrukturës mbështetur në parimin bazë për  Banim të shëndetshëm (Ngritjen e 

kushteve për banim të shëndetshëm dhe atraktiv në zonat urbane dhe në zonat fshatare) për 

të gjithë shtresat, me mundësi dhe zgjedhje më të mëdha banimi, zvogëlojnë varësinë nga 

veturat dhe krijojnë modele të qëndrueshme banimi . 

Këto koncepte na mundësojnë shfrytëzim racional të tokës, rritje të dendësisë së banimit,e cila 

do të arrihet edhe me shfrytëzimin racional të zbrazëtirave brenda zonave të ndërtuara, kjo do të 

ndikonte në zhvillimin të infrastrukturës, uljen e kostos për investime në infrastrukturë,si dhe qasjen ma 

të lehtë të banorëve në ketë sistem, ndërsa në anën tjetër do të zvogëlon rrezen e shërbimeve tjera 

si:shkolla, institucione shëndetësore, administratë etj, vetëm zhvillimi kompaktë i paraparë për 

vendbanime do të kursej tokën nga ndërtimet e pa kontrolluara, ndërsa në ketë kontekst vendbanimet 

shndërrohen në zona funksionale,ku duhet vepruar në konsolidimin e infrastrukturës ekzistuese dhe 

ndërtimin e asaj që mungon. 

Sipas parashikimeve demografike, nuk ka nevojë për zgjerimin e sipërfaqes së 

planifikuar për ndërtim në vendbanime për një kohë të gjatë pasi që në shumicën e 

vendbanimeve duke filluar nga qyteti i Lipjanit mund të shfrytëzohen sipërfaqet e zbrazëta 

brenda zonës së planifikuar për ndërtim e cila do plotësohet me përmbajtje në funksion edhe 

në kompletimi të cilësisë së banimit (infrastrukturë, hapësira publike, parqe, hapësira për 

sport, rekreacion etj). Në disa  fshatrat me strukturë të shpërndarë (kryesisht fshatrat 

kodrinore malore), është vështirë të arrihet ndonjë dendësim edhe se në këto fshatra si janë 

Bukovicë, Gllavicë, Hanroc, Lipovicë, Okosnicë, Plitkoviq, Sedllar, Shishare, Zllakuqan 

edhe disa tjera pasi që në këto vendbanime ka pasë dhe në disa prej tyre ende ka një 

shkallë të konsideruar të migrimeve me lëvizje drejt zbarazjes së plotë duhet planifikuar 

projekte zhvillimore në fushat e bujqësisë, turizmit etj me synim që të rikthehet jeta edhe 

gjallëria e viteve të mëparshme, të fuqizohet për sa është e mundur këto vendbanime dhe 

ma vonë edhe të kemi zhvillim sa ma kompakt dhe cilësi banimi. 
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10.2.0 VENDBANIMET JOFORMALE 

Tab. 38. Vendbanimet joformale 

 

Pasi që Ekipet punuese (Ekipi komunal i planifikimit dhe ekipet tjera) të angazhuara në 

hartimin e Planit Zhvillimor Komunal kanë analizuar gjendjen e VJF në komunën e Lipjanit  duke 

u bazuar edhe në Raportit të gjendjes së VBJ në Kosovë, dhjetor 2010, ku është punuar nga 

MMPH së bashku me komuna e mbështetur nga OSBE dhe UN-HABITAT për këto vendbanime 

dhe në përkrahje të Ministrisë së mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor ka konstatuar se: 

VJF1 Lipjani dhe Lipjani Qyteti lagjëja e Atllapit do të trajtohen me hartimin e planeve 

rregulluese me theks të veçantë për hartuesit  e planit në planifikimin e ofrimit të shërbimeve si 

dhe rregullarizimin, formalizimin dhe orientimin e zhvillimit të ardhshëm të planifikuar me 

prioritet afatshkurtë në VJF Atllapi i cili është i një madhësie të madhe dhe Afatgjatë në VJF 1 i 

cili është i një madhësie të mesme. 

 VJF Gadime e ultë  - Do të trajtohet me hartimin e planit rregullues me theks të veçantë 

për hartuesit  e planit në planifikimin e ofrimit të shërbimeve si dhe rregullarizimin, formalizimin 

dhe orientimin e zhvillimit të ardhshëm të planifikuar me prioritet afatshkurtë , VJF është i një 

madhësie të mesme. 
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Tab. 39. Vendbanimet joformale, sipas prioritetit 

 
VJF në Janjevë  - Do të trajtohet me hartimin e planit zhvillimor Urban me theks të 

veçantë për hartuesit  e planit në planifikimin e ofrimit të infrastrukturës dhe rregullim të aspektit 
pronsor nga organet kompetente, formalizimin dhe orientimin e zhvillimit të ardhshëm me 
prioritet afatshkurtë, VJF është i një madhësie të mesme. 

VJF në Sllovi  - Do të trajtohet me hartimin e planit rregullues me theks të veçantë për 
hartuesit  e planit në planifikimin e ofrimit të infrastrukturës, formalizimin dhe orientimin e 
zhvillimit të ardhshëm me prioritet afatshkurtë , VJF është i një madhësie të mesme. 

VJF në Vrell e Magurës  - Do të trajtohet me hartimin e planit zhvillimor Urban me theks 
të veçantë për hartuesit  e planit në planifikimin e ofrimit të infrastrukturës dhe rregullim të 
aspektit social nga organet kompetente, formalizimin dhe orientimin e zhvillimit të ardhshëm me 
prioritet afatshkurtë, VJF është i një madhësie të mesme. 

VJF në Dobraj të Vogël  - Do të trajtohet me hartimin e planit rregullues me theks të 
veçantë për hartuesit  e planit në planifikimin e ofrimit të infrastrukturës dhe rregullim të aspektit 
pronsor nga organet kompetente, formalizimin dhe orientimin e zhvillimit të ardhshëm me 
prioritet afatshkurtë , VJF është i një madhësie të mesme. 

VJF në Medvec  - Do të trajtohet me hartimin e planit rregullues me theks të veçantë 
për hartuesit  e planit në planifikimin e ofrimit të infrastrukturës dhe rregullim të aspektit pronsor 
nga organet kompetente, formalizimin dhe orientimin e zhvillimit të ardhshëm me prioritet 
afatgjatë, VJF është i një madhësie të mesme. 

VJF në Hallaq i vogël  - Do të trajtohet me hartimin e planit rregullues me theks të 
veçantë për hartuesit  e planit në planifikimin e ofrimit të infrastrukturës, formalizimin dhe 
orientimin e zhvillimit të ardhshëm me prioritet afatgjatë, VJF është i një madhësie të mesme. 

VJF në Konjuh dhe Magure konsiderohen të rregulluara. 
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3.2.   STRUKTURAT DHE LOKACIONET HAPËSINORE PËR ZHVILLIMIN 

DHE ORGANIZIMIN E ARDHSHËM 

3.2.1.  ZHVILLIMIT EKONOMIK, REGJENERIMIT, PËRFSHIRË TURIZMIN, 

REKREACIONIN, TREGTINË 

Parashikimi i dëshiruar hapësinor për territorin e komunës së Lipjanit në fushën e 

Zhvillimit ekonomik, regjenerimit duke përfshirë turizmin, rekreacionin, tregtinë  dhe fushat tjera 

bazohet në analizën e situatës komunale dhe vizionin, parimet dhe prioritetet strategjike të cilat 

rezultuan nga procesi pjesëmarrës në hartimin e këtij dokumenti por edhe nga Strategjia e 

zhvillimit ekonomik lokal 2012-2017 aprovuar në kuvendin komunal të Lipjanit.  

Në ketë drejtim ekipet punuese kanë paraparë që:  

Orientimi themelor i zhvillimit të qëndrueshëm, prodhues-ekonomik dhe miqësor ndajë mjedisit në 

Komunën e Lipjanit deri ne vitin 2022, duhet të jetë itillë që të mundësoje realizimin e Vizionit të Komunës, 

qëllimeve të parapara, detyrave të zhvillimit si dhe zvogëlimin e dallimeve në pikëpamje të nivelit të zhvi-

llimit krahasuar me komunat tjera në nivel të Kosovës dhe rajonit.  

Periudha e ardhshme në ketë pikëpamje duhet të jetë kthesë dhe kualitet i ri sa i përket zhvillimit 

të Komunës. 

Orientim themelor i zhvillimit të komunës së Lipjanit gjate periudhës së ardhshme duhet te jetë në 

shfrytzimin e pozicionit,resurseve dhe infrastrukturës për zhvillim të qendrueshëm ekonomik. 

Duke qenë pjesë e trekandëshit të zhvillimit ekonomik të Kosovës vlersohet se zonat ekzistuese 

dhe të reja për zhvillim ekonomik si dhe industrializimi i mëtejshëm duhet të kenë ndikim të rëndësishëm si 

për dinamiken e rritjes se ekonomisë së përgjithshme, ashtu edhe për dispersionin e strukturës dhe të 

përhapjes se efekteve në një hapësire të gjerë në pikëpamje të zhvillimit dhe të veprimtarive të tjera.  

Në komunën e Lipjanit bujqësia do te jetë edhe për një kohe të gjatë njëra ndër veprimtarit kryesore të 

ekonomisë.  

Ndonëse zhvillimi i bujqësisë në ketë komunë parashikohet të bëhet në kushte mjaft të ndërlikuara 

që lidhen me rethanat e përgjithëshme në Kosovë, kontributi i bujqësisë do të jetë mjaft i rëndësishëm, 

Kushtet pedologjike, klimatike dhe sistemet e parapara për ujitjedo të bëjnë të mundshëm që të ndryshojë 

struktura e shfrytëzimit të tokës së punueshme dhe të rritet vëllimi i prodhimit bujqësor, Është e 

domosdoshme që në bujqësi të bëhen integrime më të mëdha, duke  e lidhur kështu më shume prodhimin 

me përpunimin.  

Partneritetet publiko private në prodhimin  bujqësorë, në industrinë përpunuese dhe në plasmanin e 

produktit paraqesin një nga parakushtet themelore zhvillim të bujqësisë në funksion të zhvillimit ekonomik  

Pylltaria dhe Kullosat- zënë një vend me rendësi sa i përket zhvillimit të ekonomisë së komunës Lipjanit. 

Pasuria pyjore duhet të shfrytëzohet racionalisht, kurse kujdesi intensiv ndaj pyjeve dhe ruajtja e tyre si 

dhe pyllëzimi i sipërfaqeve të zhveshura duhet t'i kontribuoje përparimit të pylltarisë si mbrojtja dhe 

përmirsimi i sipërfaqeve të destinuara për kullosa dhe i cilësisë së tyre që do të kontribuoj. 

Blegtoria: do të vazhdojë të zë një vend të posaçëm në komunën e Lipjanit, kur merren 

parasysh produktet dhe nënproduktet që merren nga bagëtitë; 
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Turizmi: duke marr për bazë potencialet që ka Lipjani si Shpella e Gadimes, Rezervati i 

Blinajës si dhe zona e ineresit të veçant për Kosovën Kleqkë-Divjak, Janjeva edhe potencialet 

tjera paraqesin bazë që duhet shfrytzuar në funksion të zhvillimit të planifikuar ekonomik; 

Transporti: Aeroporti, Hekurudha dhe rruget magjistrale por edhe autoudha e planifikuar 

Prishtinë- Shkup që kalon nëpër Lipjan paraqesin një bazë të fuqishme të zhvillimit ekonomik 

për Lipjanin; 

Ndërtimtaria, Hoteleria, Tregtia, Zejtaria, Energjia, Sistemi Bankarë, Telekomunikimi, 

Bartja dhe Lëvizshmëria dhe disa Veprimtari tjera shërbyese gjate periudhës së ardhshme duhet të 

zhvillohen në mënyrë më të qëndrueshme dhe më shpejtë, kurse shpërndarja më e barabarte e tyre në 

hapësirë do t'i kontribuoje përmirësimit të kushteve të jetesës edhe në vendbanime rurale. 

Zhvillimi i ardhshëm i ekonomisë i komunës së Lipjanit sipas dinamikes së parapare dhe me një 

tjetër strukture do te kërkoje një inkuadrim me intensiv të popullsisë se aftë për punë krahas shtimit gjegjes 

të përhershëm të produktivitetit të punës, kështu krijohen kushte edhe për ndryshimin e strukturës socio-

ekonomike të popullsisë.  

Shkalla e ulet e inkuadrimit në punë të popullsisë në komunën e Lipjanit,numri i pamjaftueshëm i 

punëtoreve të inkuadruar edhe në bujqësi, si dhe pamundësia që të inkuadrohet shtimi i kontingjentit 

punues për çdo vit, dëshmon nevojën e udhëheqjes se një politike me aktive të inkuadrimit krahas 

shtimit përkatës të produktivitetit.  

Deri në vitin 2022 duhet kem shtimin e një kontingjenti të aftë për punë,përmes shkollimit dhe 

kualifikimeve adekuate, ofrimit të mundësive sidomos në sektorin privat, partneriteteve të ndryshme, 

zhvillimit të ekonomisë së vogël, ofertave në segmente të ndryshme të ekonomisë, si dhe një vëllim më të 

madh i mjeteve investive, politika investive duhet të mbështetet në zgjerimin e kapaciteteve 

ekzistuese dhe ngritjen e kapaciteteve të reja si parakushte për zhvillim të gjithmbarshëm dhe të 

qëndrueshëm ekonomik. 

Duhet pritur mjete nga partneritete e mundshme publiko-private, fondet kombëtare dhe 

ndërkombëtare, huat dhe kreditë përpos të hyrave vetanake të komunës. 

Perveç me mjete investuese duhet t'u ndihmohet edhe nga aspekti i punëve hulumtuese, hartimi i 

studimeve dhe i projekteve si dhe me kundra, Institucionet qendrore në ketë drejtim duhet te japin ndihme 

më të madhe, Këto janë te domosdoshme nga shkaku se komuna e Lipjanit hyn në radhën e komunave   në 

zhvillim dhe me dinamik zhvillimi dhe potenciale më të mdha se një pjes e komunave të Kosovës. 

 

 ZHVILLIMET SIPAS SEKTORVE TË EKONOMISË 

Industria dhe xehetaria 

Industria në pikëpamje të dinamikes dhe të intensitetit të rritës së prodhimit gjatë periudhës së 

ardhshme do jetë njëra ndërlëmit kryesore të ekonomisë së Lipjanit,që parashihet se do të bëjë ndryshime 

të rëndësishme në ekonomi dhe në shoqëri. Zhvillimi dinamik i ekonomisë së gjithmbarshme nuk mund të 

sigurohet pa rriten e shpejte të industrisë. Ajo duhet te siguroje pjesën më të madhe të shtimit të të 

ardhurave të Komunës së Lipjanit. Industria duhet të luan rol kryesor në arritjen e rritës se produktivitetit të 

punës dhe ne angazhimin e popullsisë së afte për pune.  
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Gjate periudhës së ardhshme bazën e zhvillimit orientues të industrisë në Komunën e Lipjanit mundë  ta 

bajnë edhe disa nga kapacitetet e ndërtuara industriale gjate periudhës së shkuar që në pjesën ma të 

madhe janë privatizuar, ato që janë në ndërtim e sipër si dhe vendburimet e xeheve minerale, Veçmas 

metaloidet. Në zhvillimin e ardhshëm industrial të kësaj komune duke pasur parasysh pasurinë dhe 

llojllojshmërinë e lëndëve të para, ku një vend me rëndësi do të ketë industria në baze të metaloideve 

(përpunimi i bentonitit, i deltinës, i tufit, i kuarcitit,Leocitit etj ,pastaj industria e materialeve ndërtimore. 

Perveç industrisë së metaloideve në zhvillimin e kësaj Komune një vend me rëndësi do të ketë  industria 

ushqimore e lëngjeve dhe ajo përpunuese e metali,drurit,plastikës, kurse në perspektive mundë të llogaritet 

edhe zhvillimin e industrisë në baze të metaleve me ngjyra, të prodhimeve kimike, të elektroindustrisë e disa 

te tjera.  

Industria duhet të ketë norme më të lartë të rritës. Kjo gjate tërë periudhës duhet të sillet prej 10 - 

12%, e që gjate fazës së dytë të kësaj decenie (deri në vitin 2022) të jetë edhe më e madhe. Vetëm një 

norme e këtillë e rritës mund të siguroje dinamikë të nevojshme të zhvillimit ekonomik dhe shtim dinamik të 

të ardhurave të përgjithshme. 

 (2) Orientimi themelor i prodhimit industrial duhet të mbështetet në shfrytëzimin racional dhe në 
angazhimin e të gjitha potencialeve prodhuese, natyrore, të njeriut, shkencore dhe te tjera. Meçe zgjidhja e 
plotësimit të kapaciteteve racionale dhe prioritare industriale është një nga çështjet themelore të orientimit 
prodhues dhe te politikes se zhvillimit të industrisë, atëherë paraqitet domosdoja që ky problem në 
Komunën e Lipjanit të shqyrtohet më hollësisht dhe në ketë kontekst ti hyhet hartimit të studimit të veçanta. 
Gjate punëve hulumtuese detale kësaj çështje duhet kushtuar kujdes të veçantë.  
Për zhvillimin e industrisë duhet kërkuar forma të ndryshme të bashkëpunimit partneritete publiko 

private,koncesione dhe forma tjera të punës dhe të mjeteve, të harmonizimit te programeve të zhvillimit 

dhe të planeve.  

Zhvillimi i mëtejshëm i industrisë së komunës së Lipjanit duhet të mbështetet në rezultatet zhvillimit 

të deritashëm,por edhe në ndërtimin e kapaciteteve të reja , nga kjo arsye mundë të pritet se në zhvillimin e 

mëtejshëm do të paraqiten edhe degë të reja industriale që do të plotësojnë strukturën e industrisë së 

komunës së Lipjanit.  

Metalurgjia me ngjyra- Tash për tash zhvillohet vetwm nw Janjevw e njohus si Metallaci i 

Janjevws e cila prodhon pjesw tw elementeve tw infrstrukturws rrugore (kapak tw shaktave). Mirëpo, në 

bazë te rezervave të konstatuara dhe të ndeshjes së kuarcitit ekzistojnë mundësitë e ndërtimit te 

kapaciteteve për prodhimin e ferosiliciumit ,e silicium metalit, kurse hulumtimet e mëtejshme duhet të 

tregojnë se farë mundësish ekzistojnë për koncipimin e kapaciteteve për një periudhe më të gjatë  

Metaloidet - Në industrinë e metaloideve tash  nuk haset as një zhvillim i rëndësishëm mirëpo 

bazuar nërezervat ekzistuese dhe të dukurive, gjatë periudhës së ardhshme ekzistojnë mundësitë reale për 

një zhvillim dinamik të industrisë së metaloideve sipas kërkesave në treg.  

Në bazë të rezervave të hulumtuara, komuna e Lipjanit, ka kushte të volitshme për eksploatimin dhe 

ndërtimin e kapaciteteve për përpunimin: duniteve, gëlqeres, leucitit dhe kuarcitit dhe argjilave.  

Për përpunimin teknologjik të duniteve, rërave uarcore dhe argjilave ka kushte për hapjen e minierave dhe 

ndërtimin e fabrikave të prodhimit të materialit ndërtimorë të kapaciteteve të mia.  

Mundë të ketë prodhim të keramzitit për nevoja te industrisë të materialit ndërtimor.  

Mundë të bëhen hulumtimet e gëlqerorit dhe të tufit për nevoja tëindustrisë së qeramikës dhe të industrisë 

së çimentos në Han te Elezit.  
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Kjo do të bënte shfrytëzimin e lignitit në sferën e industrisë si një resurs të rëndësishëm për 

ekonominë e Kosovës. Për të ruajtur këto mundësi, shfrytëzimi I lignitit duhet të bëhet me efikasitet po 

ashtu për të ardhmen.Lipjani si pjesëe aglomeratit të Prishtinës, do të zhvillohet si pjesë e rëndësishme 

industriale dhe biznesi. Kjo posaçërisht vlen për industrinë që ka të bëjë me transport dhe 

logjistikë.Qendrat lokale duhet të jenë nyje të rrjetit infrastrukturor të transportit lokal. 

Përveç qytetit të Lipjanit dhe qendrave lokale, Plani Zhvillimor identifikon Qendra të tjera të 
Posaçme Zhvillimore siç është Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës. Qëllimi i kësaj qendre është 
që industritë që kanë të bëjnë me transport dhe logjistikë ti tërheqë në komunë. Për këtë qëllim në 
Planin Zhvillimore është projektuar një pjesë adekuate e tokës për industri dhe tregti në afërsi të 
aeroportit (shiko kapitullin 2.9.).ZONAT INDUSTRIALE 
Meqë zona industriale shkakton pengesë të konsiderueshme për shumicën e 

aktiviteteve në qytetë, ajo është e vendosur në distancë më të largët nga zhvillimet tjera të 

rëndësishme. Për këtë qëllim zona industriale propozohet të jetë afërnyjës së autostradës në 

Veri të Lipjanitdhe afër hekurudhës me mundësi lidhjeje me hekurudhën. 

Zonat industriale sigurojnë hapësirë për të gjitha veprimet komerciale të pa-lejuara në 

zonat tjera. Të gjitha llojet e ndërmarrjeve tregtare dhe publike, objektet depo dhe të ngjashme 

janë të lejuara. 

Aktualisht në komunën e Lipjanit janë të shpallura 4 zona industriale të cilat janë të shpërndara 

në pjesë të ndryshme të teritorit komunal. Ndër zonat më të mëdha industrial janë:  

1. Zona Industriale Lipjan-QMI e cila është e shpallur si zonë industrial me PZHK 2005 dhe 

ka 87ha, 

2. Zona Ekonomike e njohur me status “Park Industrial e cila ka një sipërfaqe prej 142ha, 

3. Zona Ekonoimike e Agrobiznesit “Ulpiana” me sipërfaqe prej 93.8ha, 

4. Zona Ekoniomike në kuadër të zonës së aeroportiti e planifikuar me PZHK 2005 e cila 

ka 40ha. 

Gjat analizimit të situatës së zhvillimimeve ekonomike në hapsirë, kryesisht të fushës së 

ekonomisë ekipi professional ka arritur në përfundim që edhe disa zona tjera mund të jenë në 

interes që të shpallen si zona të zhvillimeve ekonomike për të ardhmen. Këto zona janë: 

1. Zona Mikse M2 (ZE-M2). Kjo zonë është planifikuar zonë mikse me zhvillim të 
veprimtarisë jo ndotëse ekonomike dhe banimit.Kjo zonë mikse shtrihet pothuajse në 
pjesën qendrore të komunës së Lipjanit dhe ka një shtrirje lineare në drejtimin veri-jug. 
Për nga sipërfaqja është një ndër zonat e propozuara ekonomike më të mëdha me 
sipërfaqe 276ha dhe shihet në 6 zona kadastrale (Banullë, Gumnasellë, Marevc, 
Llugaxhi, Hadime e Ulët dhe Babushë i Muhaxhirëve). Kjo zonë shtrihet përgjat rrugës 
Magjistrale M2 në një gjatësi lineare prej 7.02km, ndërsa gjersia e kësaj zone është 
200m nga aksi I rrugës në një anë, qe d.m.th 400m gjerësi (200m+200m). 

2. Zona Ekonimike M25 (ZE-M25). Zona Ekonomike M25 shtrihet në pjesën qendrore të 

komunës së Lipjanit dhe ka një shtrirje lineare përgjatë rrugës magjistrale M25. Kjo zonë 

ka sipërfaqe 69ha dhe shtrihet 200m thellësi në të dy kahet e rrugës M25 dhe 

përqendrohet në dy zona kadastrale, siç janë: ZK Grackë e Vjetër dhe ZK Grackë e Re. 
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Harta. 38.  Zona mikse M2 (ZE-M2)
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Harta. 39. Zona Ekonimike M25 (ZE-M25).
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 Harta. 40. Zona Ekonimike në kuadër të ajroportit. 
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3. Zona Mikse R120 (ZE-120). Kjo zonë është planifikuar zonë mikse me zhvillim të 
veprimtarisë jo ndotëse ekonomike dhe banimit,shtrihet në pjesën qendrore të komunës 
së Lipjanit dhe ka një shtrirje lineare në drejtimin lindje-perëndim. Sipërfaqja e kësaj 
zonë është 61ha dhe shtrihet në 2 zona kadastrale (Banullë dhe Lipjan). Kjo zonë 
shtrihet përgjatë rrugës Regjionale R120 në një gjatësi lineare prej 2.6km, ndërsa gjerësi 
e kësaj zone është 150m nga aksi I rrugës në një anë, qe d.m.th 300m gjerësi 
(150m+150m). 

4. Zona e Aeroportit (ZE-A). kjo zonë shtrihet në pjesën perendimore të komunës së 
Lipjanit, gjegjësishtë në pjesën jug-lindore të fshatit Vrellë e Magurës. Sipërfaqja e kësaj 
zonë është 190ha dhe shtrihet tërësishtë në zonën kadastrale të Vrellës së Magurës. 
Gjatësia e kësaj zonë në drejtimin very-jug është rreth 2km ndërsa gjerësia në drejtimin 
lindje-perendim është rreth 1.3km. 

Plani Zhvillimor propozon një lidhje hekurudhore me hekurudhën ekzistuese industriale nga 
minierat e Magurës. Lidhja e re pastaj do të përdoret si linjë vajtje-ardhje ndërmjet aeroportit dhe 
Prishtinës. Stacioni vajtje-ardhje duhet të vendoset në pjesën e përparme të stacionit (terminalit) të 
udhëtarëve. Një rrugë qendrore kaluese këmbësorësh do t’i lidhë ato dhe kështu ta ndajë zonën e trafikut 
nga zona e propozuar hoteliere. Hoteli do të jetë pika e fundit veriore e zonës së aeroportit, e cila mund të  

Harta.39. Zona e Aeroportit (ZE-A) 

tregojë hyrjen. Shtrirja e aeroportit ka për qëllim zhvillimin në drejtim të jugut, ku ka tokë të mjaftueshme 
edhe për një afat më të gjatë. Lokacioni përskaj aeroportit dhe afër autostradës do të jetë tërheqëse për 
përdorim komercial. Kështu që afër rrugës së kalueshme jugore afër Vrellës planifikohet zona komerciale 
dhe industriale. Zgjerimi i qytetit dhe sigurimi i tokës ndërtimore. 

Komuna e Lipjanit ka një pozitë të mirë gjeografike me një lartësi të përshtatshme 
mesatare mbidetare, me resurse të begatshme nëntokësore dhe mbitokësore si dhe një numër 
të konsiderueshëm të objekteve turistike si atraksione të veçanta, sipërfaqe të mjaftueshme dhe 
të favorshme për zhvillimin e bujqësisë. Këtë komunë e përshkojnë rrugët kryesore magjistrale, 
ndërsa në kuadër të teritorit të kësaj komune graviton edhe aeroporti i vetëm në Kosovë, 
aeroporti “Adem Jashari”.  

Struktura e popullsisë është relativisht e re dhe me një shkallë arsimore solide. Me të 
gjitha këto, që u ceken më lartë, Komuna e Lipjanit ka një perspektivë të mirë për një zhvillim të 
qëndrueshëm ekonomik.  
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Harta. 41. Zonat Ekonomike 
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Lipjani deri në vitet e 70-ta të shekullit të kaluar karakterizohej si territor agrar, duke pas si 
degë primare të zhvillimit bujqësinë.  

Pas viteve të 70-ta kjo komunë ka pasur një zhvillim  modest ekonomik, ku do të veçonim 
disa nga ndërmarrjet shoqërore si: Ndërmarrja për nxjerrjen dhe përpunimin e magnezitit në 
Golesh, Fabrika e letrës, kartuçit dhe e ambalazhit, Fabrika për përpunimin e metaleve të 
ngjyrosura “Metalac “në Janjevë, Koperativa Bujqësore me njësitë e saj, Miniera e thëngjillit  në 
Babush, Ferma e pulave dhe peshkataria, Mbushtorja e Coca Colës, Seperacioni i gurthyesit  
në Gadime, Feronikeli, Termoventi etj. Të gjitha këto kapacitete prodhuese dhe përpunuese 
jepnin rezultate të kënaqshme, dhe ishin një bazë e mirë për një zhvillim të qëndrueshëm 
ekonomik. Për fat të keq edhe këto pak ndërmarrje që kishte Lipjani gjatë viteve të 90-ta të 
shekullit të kaluar,si një bazë e mirë ekonomike, u shkatërrua dhe nuk mbeti thuajse asgjë nga 
ajo që do të bartte barrën e zhvillimit ekonomik dhe të punësimit të qytetarëve. Pas luftës u 
tentua që këto kapacitete dhe resurse  të funksionalizoheshin, por ishte e pamundur,ngase ishin 
shkatërruar, dëmtuar  si dhe ishin vjetruar paisjet dhe teknologjia e tyre. Për më tepër,edhe 
forma jo adekuate e privatizimit të aplikuar nuk lejoi vazhdimësinë e punës së këtyre 
ndërmarrjeve. Dhe sot do të mund të thuhet lirisht se asnjë nga fabrikat a ndërmarrjet e 
privatizuara, jo që nuk arrijtën të ruajnë apo vazhdojnë veprimtarinë , por që të gjitha ose kanë 
vazhduar të shkatërrohen ose janë shndërruar në vende të mbeturinave dhe materialeve inerte 
dhe tanimë duken vetëm si gërmadha me pamje lemeritëse. Ka edhe raste pozitive: ndonjë 
investim i vogël në përmirësim të ambienteve dhe meremetime në ndërtesa, por sa ia vlen kjo 
kur nuk kemi punësim të mirëfilltë dhe prodhim nga këto ish ndërmarrje. Strukturat udhëheqëse 
komunale u angazhuan në kuadër të kompetencave të veta rreth stimulimit të bizneseve që të 
krijojnë ndërmarrje të reja private duke i favorizuar e, në disa raste, duke ju dhuruar edhe token 
në shfrytëzim për krijimin e kapaciteteve të reja prodhuese përpunuese dhe shërbyese, me 
qëllim të vetëm që të stimulojnë zhvillimin ekonomik, zbutjen e papunësisë, krijimin e një jete 
më të mirë për qytetaret e komunës. 

  Kjo përpjekje rezultojë me krijimin e kapaciteteve të reja, si fabrika për përpunimin e ujit 
dhe pijeve freskuese “BONUS”, Fabrika për prodhimin e detergjenteve “DAJTI”, Prodhimi I 
akullores dhe prodhimi i produkteve nga qumështi, disa seperacione të gurëve dhe baza asfalti, 
ndërmarrje private ndërtimore dhe tregtare si Dino, Standard-Benz, Luma Comerc, ETC, Go-Go, 
Inter-Marcet, Rama Comerc, Kosova Asfalt,  Kolegji arsimor “MEHMETAKIF”etj. Të gjithë këta 
janë  investitorë privatë.  
             Duke parë trendin e zhvillimeve dhe duke dashur që investitorëve t`u lehtësohen 
procedurat, strukturat udhëheqëse komunale me mjaftë mund dhe angazhim krijuan një zonë të 
re industriale, ku investitorët do të mund të investonin në mënyrë të shpejt dhe të sigurt. Në këtë 
zonë Komuna kishte investuar bukur shumë, dhe tani kur priteshin përfitimet, kjo zonë me 
vendime politike u nda në dysh dhe pjesa më e mirë e kësaj zone ju nda komunës së re të 
Graqanicës. Në pjesën e mbetur tani kemi rreth njëzet biznese të cilat janë në fazen 
përfundimtare të implementimit dhe presim që shumë shpejt t`i kemi rezultatet e para. Strukturat 
udhëheqëse komunale, pas krijimit të rrethanave të reja politike, iniciuan krijimin e zonës së re 
industriale  me statusin e parkut industrial i cili është në fazën e kompletimit të dokumentacionit. 
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Harta. 42. Mbrojtja e resurseve natyrore 
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 INDUSTRIA PËRPUNUESE 

Industria e përpunimit të metaleve - Në komunën e Lipjanit veprojnë disa njësi të vogla punuese për 

prodhimin e konstruktimeve metalike (dyer, dritare, tavolina, karrige edhe konstruksione kulmi e ndërtimi) 

kombinim i llamarinës dhe hekurit në sektorin privat, pastaj fabrika Termovent në Lipjan, Metallaci në 

Janjevë, etj. 

Zhvillimi i mëtejshëm i kësaj dege industriale do të bëhet me zgjerimin e kapaciteteve tashme të 

ndërtuara por edhe me ndërtimin e atyre të reja në pajtim me mundësitë dhe nevojat e tregut.  

Kjo industri në të ardhmen mundë te zë një vend të rëndësishëm në zhvillimin industrial të kësaj komune, 
meqë industria e përpunimit të metaleve ka asortiman mjaft të gjerë të prodhimit, kurse teknologjia e re 
krijon mundësi mjaft të gjera të aplikimit të këtyre prodhimeve, pothuajse në të gjitha degët industriale.  

Industria e përpunimit të drurit - Në komunën e Lipjanit veprojnë disa njësi të vogla punuese për 

prodhimin e produkteve të drurit: dyer, dritare, tavolina, karrige, por edhe konstruksione prej druri me të 

gjitha elementet konstruktive. 

Zhvillimi i mëtejshëm i kësaj dege industriale do të bëhet me zgjerimin e kapaciteteve tashme të 

ndërtuara por edhe me ndërtimin e atyre të reja në pajtim me mundësitë dhe nevojat e tregut.  

Kjo industri në të ardhmen mundë te zë një vend të rëndësishëm në zhvillimin industrial të kësaj komune, 
meqë industria e përpunimit të drurit ka asortiman mjaft të gjerë të prodhimit, kurse teknologjia e re krijon 
mundësi mjaft të gjera të aplikimit të këtyre prodhimeve, pothuajse në të gjitha degët industriale.  

Industria e përpunimit të plastikës - Në komunën e Lipjanit veprojnë disa njësi të vogla punuese 

për prodhimin e produkteve të plastikës kryesisht : dyer, dritare ndërsa vlenë të veqohet fabrika e plastikës 

në Janjevë e cila ka një seri bukur të madhe prodhimi me përdorim të gjerë. 

Zhvillimi i mëtejshëm i kësaj dege industriale do të bëhet me zgjerimin e kapaciteteve tashme të 

ndërtuara por edhe me ndërtimin e atyre të reja në pajtim me mundësitë dhe nevojat e tregut.  

Kjo industri në të ardhmen mundë te zë një vend të rëndësishëm në zhvillimin industrial të kësaj komune, 

meqë industria e përpunimit të plastikës ka asortiman mjaft të gjerë të prodhimit, kurse teknologjia e re 

krijon mundësi mjaft të gjera të aplikimit të këtyre prodhimeve, pothuajse në të gjitha degët industriale.  

Industria e material-ndërtimit. - Në komunën e Lipjanit edhe se deri tani përpos në disa njësi që 

prodhohet zhavori nuk kemi zhvillime tjera. Në perspektivë mund të pritet një shtim i konsiderueshëm i llojit 

dhe i volumit të prodhimit në industrinë e materialit ndërtimor. Në teritorin e komunës ka rezerva të 

konsiderueshme të duniteve të cilat janë shum cilësore dhe mundësojnë përspektivë reale të zhvillimit të 

industrisë ndërtimore. 

Aktualisht kjo industri është e zhviluar kryesisht në zonën kadastrale të Konjuhit, ku kompani Po-

Phix ka një asortiman të larmishëm të prodhimit të materialit ndërtimorë i përdorur si izolatorë dhe të tjera. 

Në të ardhëm parashihet zhvillimi i kësaj industrie edhe në Magure, Medvec, Sllovi, Gadime dhe Konjuh 

përshkak të rezervave të konsiderueshme të lëndës së parë siq janë: rezervat e duniteve, rërës kuarcite, 

argjilës, etj dhe përshkak të pozitës së favorshme për të zhvilluar këtë lloj industrie. 

Kjo do të realizohet me anë të shtimit të prodhimit në kapacitetet ekzistuese, si dhe me ndërtimin e 

kapaciteteve të reja, kur për ketë gjë krijohen kushtet përkatëse. Kushtet natyrore për një zhvillim me dina-

mik të kësaj industrie ekzistojnë. 

Duhet bëhet zgjedhja e prodhimit e duke pasur parasysh veprimtarinë intensive të ndërtimit dhe kërkesën 

e përhershme, plasmani edhe për një kohë të gjatë nuk duhet te jete faktor kufizues ne zhvillimin e kësaj 

dege industriale. 
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Harta. 43. Zhvillimi i Industris 
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Industria ushqimore – Kjo lloj industri është me traditë në komunën e Lipjanit. Në të kaluarën 

fabrika e pijeve jo alkoolike CocaCola ka qenë një fabrikë shum e sukseshme në të cilën janë prodhuar disa 

mijra tonelata pije freskuese, ndërsa pas luftës nuk ka pasur ndonjë sukse në prodhimin e pijeve të 

gazuara. Momentalisht shërben si depo e pijeve freskuese të cilat prodhohen jashtë Kosovës. Një ndër 

industritë e sukseshme të prodhimit të pijeve është fabrika e prodhimit të pijeve të freskëta “Bonita” e cila 

edhe akualisht operon në mënyrë të sukseshme dhe garualisht ka bërë zgjerimin e kapacitetve prodhuese 

si në sasi ashtu edhe në llojllojshmërinë e produkteve. Ndërsa degë tjera të industrisë ushqimore është 

edhe prodhimi i bukës dhe të disa nënprodukteve kryesisht në sektorin privat, pastaj prodhimi i miellit nga 

drithërat e bardha (Sllovi, Smallushë, Banullë, Gadime, Gllogovc etj).  

Gjatë periudhës së ardhshme, zhvillimit të kësaj industrie në ketë komunë duhet kushtuar kujdes të 

veçantë. Me zhvillimin me intensiv të bujqësisë dhe me ndryshimin e rëndësishëm të strukturës së prodhimit 

sidomos pas ndërtimit të sistemit për ujitje, do te krijohen kushte më të favorshme për një zhvillim te shpejtë 

dhe te llojllojshëm të kësaj industrie.  

Në të ardhmen duhet llogaritur edhe zgjerimin e kapaciteteve (të mullinjve, furrave) për prodhimin e miellit, 

të bukës dhe të simiteve gjegjëse që me ndërtimin e drithnikëve (Siloseve) do të krijohen kushte më të 

volitshme për sigurimin, e rezervave të drithërave, pastaj të ndonjë reparti deponim, konservim por edhe për 

përpunimin e pemëve dhe të perimeve si dhe te prodhimeve të tjera prej miellit. Ekziston mundësia për 

ndërtimin e fabrikës për përpunimin e patate (Konjuh, Banullë-Llugaxhi), për zgjerimin e kapaciteteve dhe 

vëllimit dhe të asortimanit të prodhimit të fabrikve të ujit në zonat tjera të pasura me ujëra të freskëta 

natyrale dhe minerale . Ndërtimi i qumështores, i thertores dhe i frigoriferit do t'i kontribuonte më mire 

furnizimit të kesaj komune si dhe zgjerimit të tregut për grumbullimin dhe konsumin e këtyre prodhimeve.  

Zhvillimit të industrisë ushqimore duhet t'i kontribuoje vëllimi i rritur dhe i llojllojshëm i prodhimeve 

bujqësore, sidomos pas aplikimit të masave të komosacionit në zonat e caktuara. Struktura dhe vëllimi i 

prodhimeve bujqësore do te ndryshoje dukshëm (prodhimi me i madh i bimëve industriale, blegtoria e lidhur 

me ketë prodhimi më i madh i mishit, prodhimi i qumështit, i pemëve dhe i perimeve etj.), gjë që do të bëjë të 

mundshëm prodhimin bujqësor të një niveli më të lartë që duhet të siguroje prodhime të mjaftueshme për 

zhvillimin e industrisë ushqimore në ketë komunë.  

Industria e duhanit- Komuna e Lipjanit ka një traditë në kultivimin e duhanit, dhe në vitet e 

ardhshme do të krijohen kushtet për të kultivuar duhanin cilësor dhe për tu lidhur  me industrinë e duhanit  në 

ketë rajon (Gjilan) ku ekziston fabrika, respektivisht kapacitetet për përpunimin e duhanit (duhani i 

fermentuar) dhe për prodhimin e fabrikateve të duhanit (cigaret).  

Industria tjetër - Ne perspektive mundë të priten të zhvillohen edhe degë të tjera industriale, të 

cilat tani nuk ekzistojnë në ketë komunë siç janë përpunimi i mbeturinave të ngurta dhe inteligjente, 

prodhimi i briketit dhe peletit, elektroindustria, prodhimet e ndryshme te industrisë kimike përpunuese, etj. 

Zhvillimi i industrisë, e sidomos i degëve të reja do të varet nga suksesi i hulumtimit të tregut të lëndëve të 

para dhe nga plasmani i prodhimeve. Nisur nga problemi i inkuadrimit të fuqisë punuese, gjë që në ketë 

komunë është veçmas i theksuar, atëherë zhvillimit të degëve të reja industriale duhet kushtuar kujdes te 

veçantë.  
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 SHPËRNDARJA, DINAMIKA DHE STRUKTURA E INDUSTRISË  

Baza industriale në komunën e Lipjanit nuk është edhe aq e zhvilluar, kemi një shpërndarja 
hapësinore të pa barabartë të kapaciteteve ekzistuese në komunën e Lipjanit.  
Shpërndarja hapësinore e industrisë në komunën e Lipjanit gjatë periudhës së ardhshme duhet marrë 
parasysh, mundësinë e shtrirjes së barabartë gjeografike me qëllim të forcimit të bazës materiale në tërë 
territorin dhe zbutjes së papunësisë si parakusht për zbutjen e lëvizjeve migruese të popullsisë në relacion 
zonë rurale - qytet. Kjo do të thotë se me rastin e zhvillimit te ardhshëm të kapaciteteve industriale  duhet 
vlerësuar edhe faktorët e lokacionit.  

Ndonëse kriteriumet mbi faktorët e lokacionit varen shume nga ndryshimet e kohës dhe te 
hapësirës, sipas degëve te caktuara industriale dhe prodhimit të produkteve te caktuara industriale, me 
rastin e zgjerimit dhe ngritjes se industrisë së re, ne komunën e Lipjanit duhet pasur kujdes sidomos ndaj 
këtyre faktorëve:  

- Perveç përshtatshmërisë së terrenit, duhet pasur parasysh edhe pasojat që mund të ketë lokacioni 
për zhvillimin e qytetit si dhe për ndotjen e ambientit të jetesës;  

- industria që kërkon transport masiv duhet të orientohet afër rrugëve automobilistike;  

- industria që kërkon konsum më të madh sasish të ujit duhet orientuar në lokacione të zonave ku 
furnizimi me ujë nuk është faktor kufizues;  

- zgjedhja e industrisë dhe e lokacionit të saj duhet të niset edhe nga mundësitë e sigurimit të fuqisë 
përkatëse të punës, duke pasur kujdes me ketë rast ndaj problemeve që mund të dalin prej kësaj;  

- për industrinë qe ka procese të lidhura teknologjike ose të varura duhet synuar krijimin e tërësive 
teknologjike dhe në përputhje me kërkesat e tilla te sigurohet edhe lokacioni i ri. 
Duke marrë parasysh këta faktor komuna do mundësoj zhvillimin e industrisë në zonën industriale, 

zonat e propozuar për industri, vendbanimet me mundës për industri dhe hapësirat me mundësi për industri 
(shihi hartat e më sipërme) 
 

 Varësisht nga struktura dhe madhësia e kapaciteteve në qytet respektivisht Vendbanime të caktuara 
duhet siguruar edhe zona për zhvillimin e organizuar të industrisë, sipas tipit të zonave industriale të 
koncentruar edhe disa normativave të provuara: dendësia e inkuadrimit për një hektar, respektivisht në 
hapësirë për çdo të inkuadruar në ketë drejtim Lipjani në të ardhmen do të zhvilloj disa zona industriale dhe 
të biznesit të planifikuar dhe funksionalizuar për aq sa është e mundur. 
Industria e komunës së Lipjanit në pajtim me dinamikën  e paraparë të zhvillimit të prodhimit industrial do të 
realizoje lidhje mjaft të rëndësishme transportuese me meset, qendrat, territoret e tjera industriale të tregut 
në Kosovë dhe jashtë saj. 

Për nga lidhjet në Kosovë në rend të pare është industria ushqimore dhe e lëngjeve, industria 
përpunimit të metalit, drurit, plastikës dhe e materialit ndërtimor (Zhavorit), kurse jashtë Kosovës industria e 
ushqimore, e lëngjeve, industria e metaleve e metaloideve, si dhe te gjitha degët e tjera te reja që mundë të 
zhvillohen në periudhën e ardhshme.  

Lidhjet transportuese dhe vëllimi i transportit janë faktorë të rëndësishëm, prandaj rritja e parapare e 

prodhimit industrial varet edhe nga zhvillimi i kapaciteteve transportuese, si në nivel ndërkombëtarë, 

regjional, ashtu në nivel ndërregjional, në ketë drejtim zhvillimet e parapara (autostrada Durrës-morinë-

Merdare e që bënë lidhjen më porin e Durrësit dhe Shëngjinit, ajo Shkupë-Prishtinë e cila mundësonë 

qasjen në koridoret ndërkombëare VIII dhe X, lidhjet Lipjan–Prishtinë-Fushë Kosovë-Aeroporë, Lipjan-

Gjilan-Preshevë që mundëson qasje në koridorin ndërkombëtarë X, si dhe hekurudha e cila mundësonë 

lidhjen me shumë qendra urbane të mëdha në Kosovë si dhe lidhjet me Maqedoninë do të zgjerojnë 

kapacitete transportuese dhe lehtësojnë qarkullimin ma të shpejtë dhe masiv të mallrave por edhe njerëzve.  
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 BUJQËSIA  

Bujqësia në të ardhmn do të fuqizohet edhe më shum si  degë primare ekonomike dhe si 

e tillë do të luan rrol shumë të rëndsishëme në zhvillimin ekonomik të komunës së Lipjanit. 

Nga analizat e situatës në komunë dihet se komuna e Lipjanit ka fond të konsiderueshëm të 

tokës bujqësore dhe të pyjeve e kullosave që paraqesin potencial të rëndësishëm ekonomik të 

kësaj komune.  

Pas aprovimit të këtij plani vendosja nën  mbrojtje e tokës kualitative bujqësore të 

kategorisë I-IV dhe zhvillimi i sajë do të jenë prioritet, ndërsa kategoritë I-II do të mbrohen 

rreptësisht nga ndërtimet, përveq në raste specifike. Toka kualitative bujqësore duhet të 

mbrohet në mënyrë të përpiktë nga zhvillimet e paplanifikuara, kurse zhvillimi i bujqësisë duhet 

theksohet si një nga potencialet më të mëdha zhvillimore të komunës. 

Zhvillimi i bujqësisë në komunën e Lipjanit gjatë periudhës për të cilën hartohet dokumenti duhet 

bëhet në pajtim me mundësitë reale dhe me nevojat e komunës. Struktura e trashëguar e bujqësisë ku rolin 

dominues e ka prona e imtë individuale me parcela të përimtësuara duhet ndërrohet me përdorimin e 

masave stimulative të bashkimit të parcelave të prodhuesve individual qoftë në formë partneriteti, 

kooperative apo ndonjë formë tjetër. Vazhdimi i fazës së dytë dhe të tretë të komasacionit përveç tjerash 

është një prioritet që do të mundëson zhvillimin e qëndrueshëm të bujqësisë. 
(Harta. Zhvillimet optimale bujqësore). 

  Në disa zona do të bëhet edhe rritja e sipërfaqeve bujqësore dhe punimi i tyre (hapja e   

sipërfaqeve të tokës që janë të mbuluara me shkurre, shpyllëzimi i sipërfaqeve me pyje të  

ulëta, rrafshinat dhe bregoret e mundshme) Intensifikimi i zhvillimit të bujqësisë, krahas 

investimeve kërkon edhe zoonimin e sipërfaqeve bujqësore i cili është bërë me ketë planë 

(ruajtja e tokës bujqësore dhe reduktimi i shndërrimit të saj për destinime tjera e sidomos për 

ndërtim është trajtuar gjatë fazave të më hershme dhe janë planifikuar kufijtë ndërtimor të 

vendbanimeve, sipërfaqet të cilat nuk gjenden brenda kufijve ndërtimor apo kufijve që 

përcaktojnë ndonjë zhvillim të mundshëm jo bujqësor do të konsiderohet si tokë bujqësore dhe 

do të ruhet e zhvillohet si e tillë). Sigurimin e kuadrit profesional dhe institucioneve për trajnime dhe 

shkollim të mesëm dhe superior janë paraparë me ketë plan dhe janë destinuar hapësirat për institucionet 

e tilla (harta e shkollave në nivel Komunal), Organizim adekuat të furnizimit të bujqësisë së komunës në 

harmoni me kushtet në teren (pjesëve fushore nga ato kodrinoro-malore) me farë, plehra artificiale, fidane 

etj, dhe grumbullimin e sasive të prodhuara të gjitha produkteve në komunë. Parashikimet e mundshme të 

shfrytëzimit dhe strukturën e sipërfaqeve bujqësore në kushtet e përdorimit në një shkallë të caktuar të 

agroteknikes, kërkojnë aftësimin adekuat dhe rritjen e fuqisë punëtore që mundë të merr shifrat  disa mija 

njerëz që do të mund të merren në mënyre aktive me bujqësi. 

Për një shfrytëzim ma të plotë dhe më të mirë të sipërfaqeve është e domosdoshme të kryhen 

punimet agromelioruese si dhe përmirësimi i kapaciteteve funksionale, janë të domosdoshme masat për 

parandalim të vërshimeve, meliorimi dhe pyllëzimi i brigjeve të lumenjve, pastrimi dhe mirëmbajtja, hapja e 

kanaleve, rregullimi prej dheu dhe urban janë planifikuar. 

(Harta. Masat për Vërshimet dhe Erozion). 
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Harta. 44. Masat pë zhvillimin optimal të bujqësisë 
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Harta. 45. Masat për Vërshime dhe Erozion 
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Zhvillimi i bujqësisë gjate periudhës se ardhshme duhet të siguroje ushqim të mjaftueshëm për popullsinë 

dhe fond bagëtie për nevojat e tregut vendas, të industrisë përpunuese dhe për eksport.  

Norma e rritjes së prodhimit bujqësor deri ne vitin 2022, në komunë duhet të jete e lartërespektivisht të 

përbejë njërën ndër pjesët kryesore të normës së rritës të ekonomisë së përgjithshme. Në komunën e 

Lipjanit mund të priten norma të ngjashme të rritës se prodhimit bujqësor sikundër edhe në Rajon. Mirëpo 

duhet të bëhen ndryshime të mëdha strukturale në favor të blegtorisë, kurse në prodhimin lavërtar në favor 

të bimëve industriale, kopshtare dhe të atyre foragjere. Për prodhimin e perimeve dhe produkteve  të 

hershme.  

Ndonëse sipërfaqet e punueshme në Lipjan nuk mund të zgjerohen shumë, ka mundësi që me 

ane të kullimit, të mbrojtjes së sipërfaqeve nga vërshimet, meliorimin e sipërfaqeve, të ujitjes dhe mbrojtjes 

së  sipërfaqeve bujqësore dhe "të bashkimit të parcelave dhe partneriteteve me prodhuesit individuale, të 

shtohet qenësishëm si prodhimi lavërtar ashtu edhe prodhimi i pemëve dhe i perimeve, si dhe krijimi i 

kushteve për investimet për pajime (mekanizim, fondi i bagëtive etje) në territorin e komunës së Lipjanit. 

Prodhimi lavërtar -edhe me tej duhet të rritet, ndonëse në sipërfaqe të zvogëluare. Posaçërisht 

ai duhet të plotësojë nevojat e sigurimit të ushqimit të përmirësuar të popullsisë, të fondit të rritur të bagëtisë 

dhe të industrisë përpunuese. Në një perspektive të mëtejme do të mund të rritej shume prodhim i grurit dhe 

i misrit, në radhe të parë produktiviteti më i madh nëpër njësi të sipërfaqes bujqësore, Veçanërisht duhet 

pritur rritje të prodhimeve industriale kopshtare dhe të bimëve foragjere, ndërsa këtu një vend të veçante e 

ka prodhimi i duhanit.  

Pemët dhe perimetnë kuadrin e prodhimit bujqësor, pas bimëve industriale, duhet të shënojë 

norme më dinamike të shtimit, Kjo ka të bëjë me krijimin e kushteve në sektorin privatë për ngritjen e 

plantazheve me fidane dhe pemishteve (molla, dardha, kumbulla, hardhi rrushi etj) dhe frutave të 

imta(mjedra, lajthi, thanë, dredhëza etj) dhe ngritjen e serrave të reja dhe zgjerimin dhe modernizimin e 

atyre ekzistuese (perime gjatë tërë vitit) të cila mundë të zhvillohen në tokat me kualitet të lartë. 

Edhe vreshtat janë trajtuar dhe mundë zhvillohen në komunën e Lipjanit ku janë të njohura edhe 

vendet në komunën e Lipjanit me emrin si “Vreshtat”, “arat e rrushit”, “te rrushi” etj. 

Shtimit të prodhimit bujqësor do t"i ndihmojnë mundësitë deri tash të pashfrytëzuara për 

ndërtimin e sistemit për ujitje  që mundë  të përfshijnë me qindra hektarë sipërfaqe bujqësore, të 

ndërtimit të pendave (Gadime, etj) duke bërë edhe hulumtimin e mundësive nga burimet e ndryshme për 

investime të reja.  

Blegtoria - Nisur nga kushtet mjaft te volitshme natyrore dhe kushtet tjera, për shkak të 

prapambetjes së theksuar gjatë periudhës së shkuar me problemet e pas luftës, me qëllim të sigurimit të 

një zhvillimi më të qëndrueshëm dhe më të shpejte të mbarë bujqësisë, blegtoria duhet të shënojë rritje më 

të shpejtë, prodhimi i qumështit me nënproduktet dhe i mishit, shtimi i fondit blegtoral, si dhe 

përmirësimi i racave të kafshëve me raca me potencial të lartë të prodhimit sidomos për mish 

dhe qumësht në kuadrin e zhvillimit të blegtorisë duhet të kenë vendin kryesore, rritja e gjedhëve, dhenve 

dhe e dhive, derrave, numri i krerëve të kondicionuara duhet të rritet disa here. 

Zhvillimit të blegtorisë do t'i kontribuojnë edhe ngritja e fermave bagëtish për të cilën gjë ekzistojnë kushte, 

komuna e Lipjanit ka kushte për  ndërtimin e së paku një  ferme për 200-300lope mjelëse, si dhe të një 

numri të madh të minifermave bagëtish dhe ndërtimin e tertorës së bimëve që përmbajnë kokrra dhe të 

ushqimit të përzier kafshësh por edhe një thertore moderne Parashikohet shfrytëzimi i mija hektarëve 
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kullosash në rritjen e pjesëmarrjes së blegtorisë në prodhimin e përgjithshëm bujqësor dhe 

marrja e masave të ri plehërimit, pastrimit dhe rregullimi të këtij resursi natyror 

Edhe rritja e dinamikës së kultivimit të shpezëve (në sasi dhe cilësi) në komunën e Lipjanit do 

të zërë vendin meritor 

Bletaria -  Bletaria është ngushtë e lidhur me pemëtarinë dhe kultivimin e luleve dhe 

bimëve mjekësore. Për ketë veprimtari ekziston një traditë në komunën e Lipjanit dhe ekzistojnë 

kushte të volitshme natyrore. Për shkak të florës së pasur, kualiteti i mjaltit është i cilësisë së 

lartë dhe për ketë arsye në të ardhmën zhvillimi i kësaj veprimtarie do të jetë i kordinuar dhe 

konform këtij plani (në zonën lindore dhe perendimore të komunës së Lipjanit, si dhe mund të 

kultivohet edhe në pjesë të tjera). Shih hartën ....  

Bartës kryesore të prodhimit të madh bujqësor në komunën e Lipjanit do të jetë sektori privatë i 

cili duhet të bëjë bazën e zhvillimit të ardhshëm dinamik të bujqësisë,Komuna duhet lehtësoj  kurse sektori 

privat duhet të siguroje: Bazën e  prodhimit, të përpunimit dhe të qarkullimit të ushqimit, mundë 

shfrytëzohen mundësit edhe për partneritete të ndryshme.  

Industrializimi i bujqësisë, modernizimin dhe zgjerimi, por edhe zhvillimin harmonik të industrisë ushqimore, 

e cila do të përvetësoje finalizimin e prodhimit bujqësor në një shkalle të lartë . 

Bujqësia në kushtet e ekonomisë së tregut kërkon ndërtimin e drithnikëve (siloseve) përkatës dhe të lokalit 

tjetër për strehim si dhe disa stacione grumbulluese. 

Kërkesat për prodhime ushqimore për ushqimin e popullsisë nisen nga konsumi, që për nga niveli 

dhe struktura e të ushqyerit gjithnjë e me shume po i afrohet plotësimit të nevojave kryesore fiziologjike, por 

duke pasur parasysh edhe shprehitë tradicionale dhe mënyrën e të ushqyerit. Konsumi i paraparë i 

prodhimeve ushqimore i kushton kujdes shtimit të paraparë të konsumit personal dhe aproksimimit global të 

prodhimit bujqësor si dhe numrit dhe strukturës së popullsisë.  

Konsumi i prodhimeve nga drithërat për një banor duhet të zvogëlohet në favor të konsumit me të 

madh të komponentëve të tjera më të rëndësishme për ushqim. Ne ushqimin e popullsisë vend të veçantë 

duhet të zë pjesëmarrja më e madhe e pemëve, e mishit, e yndyrës, e qumështit, e vezëve, e peshkut etj. 

Në Komunën e Lipjanit nuk mund të pritet të vendoset drejtpëshimi midis prodhimit dhe konsumit të 

prodhimeve bujqësorë. Kjo varet si nga kushtet natyrore të strukturës së shfrytëzimit të tokës bujqësorë, 

ashtu edhe nga potenciali biologjik, sidoqoftë prodhimi i përgjithshëm bujqësor i komunës duhet të jete 

shume me i madh nga nevojat e përgjithshme të popullsisë. 

Në territorin e komunës ka mundësi të ndërtimit të disa hurdhave  të peshqve , peshkataria do 

tëkontribuoje përmirësimit të strukturës ushqimore të popullsisë. Perveç kësaj pas ndërtimit të pendës 

akumulues krijohen kushte për rritjen e peshkut, ne radhe të parë për nevoja sportive.  

 Përkrahja e sinergjive me format tjera të veprimtarive të biznesit 

- Zhvillimi i bujqësisë organike; 

- Ruajtja e bimëve mjekuese, mundësia për kultivimin e tyre dhe krijimi i hapësirave 

tharëse për këto bimë; 

- Rregullimi i infrastrukturës bujqësore; 

- Organizimi i fermerëve në bazë të veprimtarive të tyre (Blegtor, pemëtar, perimtar 

etj) në kooperative bujqësore dhe shitja e tyre (ekzistimi i tregut të ndërmjetëm); 
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- Përpunimi dhe përsosja e produkteve ushqimore duhet të përqendrohet dhe në 

prodhimin e pemëve dhe perimeve, fermat e qumështit, modernizimin dhe zgjerimin e 

pikave grumbulluese për qumësht dhe Djathore me qumësht dele; 

- Sigurimi i Tregut edhe në shtete të EU-së; 

- Agro-turizmi mund të ofrohet nga fermerët për të gjeneruar të ardhura shtesë 

(Turistët mund të përjetojnë jetën e përditësime të fermës dhe të shijojnë një varg të 

produkteve lokale origjinale dhe specialiteteve). 

 

 Rritja e aftësive në teknologjitë prodhuese dhe marketing 

 

- Përdorimi i sistemeve të reja  informative për bujqësi dhe trajnimin e fermerëve për 

përdorimin e tyre; 

- Stimulimi për teknologji të reja dhe shkëmbim provojave në Kosovë dhe rajon; 

- Krijimi i parkut të makinave bujqësore; 

- Krijimi i markës së produkteve Lipjanase 

 

 PYLLTARIA 

Pylltaria është dege specifike e ekonomisë, në të cilën proceset e prodhimit janë të ngadalshme dhe 

ato nuk mund të ndryshohen shpejt. Për ketë arsye 10 vjet të pylltarisë janë afat relativisht i shkurtër që të 

mund të priteshin ndryshime të rëndësishme, kusht primar i zhvillimit afatgjate të ekonomisë pyjore, në 

radhë të parë të prodhimit pyjor, si bazë e saj, është programimi më real i vëllimit dhe i strukturës së 

konsumit të prodhimit të nxjerre nga eksploatimi i pyjeve dhe shtimi i funksioneve të përgjithshme të 

dobishme të pyllit. Për ketë qellim masat dhe ndikimi më  imadh në zhvillimin afatgjate, si të aftësisë 

reproduktive të pyjeve, ashtu edhe të funksioneve tjera, duhet te orientohen në: 

a) Rritjen e shumëfishtë të vëllimit të punëve kultivuese pyjore (pyllëzim, kujdesim  etj). 

Pasi që në mbarë territorin e komunës gjenden afro 1000 ha sipërfaqe të zhveshura dhe se janë të 

përshtatshme për pyllëzim atëherë për periudhën e ardhshme apo në fazën e parë 10 vjeçare prioritet në 

pyllëzimin e këtyre sipërfaqeve duhet të kenë:5 

Tab. 40. Pyllëzimi në komunën e Lipjani 

Komuna 
kadastrale  

Potenciali i 
tokës ( ha )  

Lloji i fidaneve  

Gadime e Ultë 107.23 Pishë e zezë  

Gadime e 
Epërme 

3.45 Bagrem  

Sllovi 135.24 Pishë e zezë , hartinë , dugllazi 

Akllap 30.94 Pishë e zezë, bagrem  

Janjevë 7.60 Bagem, pishë e zezë 

Shisharë 16.40 Pishë e zezë, hormoq, bagrem 

                                                           
5
Agjensioniipyjeve të Kosovës 
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Kraishtë 19.03 Pishë e zezë 

Bregzi 1.26 Pishë e zezë 

Ribar i Madh  43.12 Pishë e zezë, bagrem  

Gjithsej  364.27    /// 

Ndërsa sipërfaqet për kujdesim- mirëmbajtje  të Pyjeve të reja natyrale dhe Pyjeve të ngritura në mënyrë 

artificiale sipas prioriteteve janë :   

1. Masat e planifikuara në pyje 

Tab.41. Masat e planifikuara në pyje 

Komuna 
kadastrale  

Sipërfaqja në 
ha  

Lloji i tretmanit  

Akllap 223.91 Rrallim p. Komercial  

Baincë 3.77 Rrallim p. Komercial  

Blinaj 1664.06 Rrallim p. Komercial  

Brus 420.12 Rrallim p. Komercial  

Bukovicë 62.86 Rrallim p. Komercial 

Gadime e 
Epërme 

54.86 Rrallim p. Komercial 

Gadime e Ulët 208 Rrallim p. Komercial 

Janjevë 118.21 Rrallim p. Komercial 

Kleçkë 461.93 Rrallim p. Komercial 

Kosnicë 706.28 Rrallim p. Komercial 

Kraishtë 104.81 Rrallim p. Komercial 

Krojmir 333.93 Rrallim p. Komercial 

Magure 224.56 Rrallim p. Komercial 

Mirenë 119.77 Rrallim p. Komercial 

Plitkoviq 64.55 Rrallim p. Komercial 

Qylagë 13.81 Rrallim p. Komercial 

Ribar i Madh 387.28 Rrallim p. Komercial 

Rusinoc 344.41 Rrallim p. Komercial 

Shalë 160.53 Rrallim p. Komercial 

Shisharë 116.63 Rrallim p. Komercial 

Sllovi 9.7 Rrallim p. Komercial 

Varigoc 107.16 Rrallim p. Komercial 

Vërshevc 377.57 Rrallim p. Komercial 

Vogoçicë 72.98 Rrallim p. Komercial 

Vrellë e 
Gadimes 

17.24 Rrallim p. Komercial 

Zllakuqan 30.17 Rrallim p. Komercial 

Gjithsej  6202.76 Rrallim p. Komercial 
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2.  Masat që duhet merrën në pyjet e reja artificiale   

Tab.42. Masat që duhet merrën në pyjet e reja artificiale   

Komuna 
kadastrale  

Sipërfaqja 
në ha  

Lloji i tretmanit  

Akllap 30.94 prashitje, pastrim  

Babush 33.44 prashitje, pastrim,çlirim  

Dobëlldeh  60 prashitje, pastrim,çlirim 

Bregzi 1.27 Prashitje, pastrim,çlirim 

Brus 5.13 prashitje, pastrim,çlirim 

Gadime e 
Epërme 

3.45 prashitje, pastrim,çlirim 

Gadime e 
Ulët 

144.95 prashitje, pastrim,çlirim 

Janjevë 7.6 prashitje, pastrim,çlirim 

Kraishë 19.03 prashitje, pastrim,çlirim 

Poturovc 23.25 prashitje, pastrim,çlirim 

Qylagë 57.43 prashitje, pastrim,çlirim 

Ribar i 
Madh 

53.54 prashitje, pastrim,çlirim 

Shisharë 16.4 prashitje, pastrim,çlirim 

Sllovi 109.64 prashitje, pastrim,çlirim 

Smallushë 26.58 prashitje, pastrim,çlirim 

Zllakuqan 17.47 prashitje, pastrim,çlirim 

Gjithsej  550.12 prashitje, pastrim,çlirim 

b) Shndërrimi gradual i shkurreve  në pyje të rregullta  - realizimi i këtij qëllimi mund të bëhet përmes 

pyllëzimeve meliorative. 6 

        Vendet apo zonat në të cilat mund të bëhen këto veprime dhe se është e  domosdoshme në 

fazën fillestare  të bëhen në këto zona: 

 

 

 

 

                                                           
 

 



 

 

               Plani Zhvillimor Komunal i Lipjanit 2013-2023+ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

232 
 

 

     Tab.43. Pyllëzim meliorativë 

Komuna kadastrale  Sipërfaqja në ha  Lloji i tretmanit  

Ribar i Madhë 149.33 Pyllëzim meliorativë  

Qylagë 15.77 Pyllëzim meliorativë  

Akllap 29.25 Pyllëzim meliorativë  

Bregzi 9.03 Pyllëzim meliorativë  

Janjevë 4.61 Pyllëzim meliorativë 

Kraishtë 286.1 Pyllëzim meliorativë 

Teqe 5.75 Pyllëzim meliorativë 

Varigoc 15.98 Pyllëzim meliorativë 

Gjithsej  515.79 Pyllëzim meliorativë 

c) Shndërrimi gradual (natyral, artificial )  i pyjeve të ulëta  në pyje të larta – Një veprim i tillë mund të 

bëhet përmes metodës së konversionit të pyjeve të ulëta në pyje të larta (me prejardhje prej farës), dhe 

përmes pyllëzimeve të cilat janë cekur më lart dhe janë pjesë e këtij plani . Duhet cekur se një punë e 

tillë merë kohë dhe mjete financiare. Zonat në të cilat do të kishin prioritet dhe një aktivitet i tillë do të 

jepte rezultate janë këto :   

Tab.44.Tretmani i sipërfaqeve tokësore 

Komuna kadastrale  Sipërfaqja në ha  Lloji i tretmanit  

Akllap 343.61 Konversione 

Babush  27.96 Konversione 

Baincë 248.66 Konversione 

Brus    510.98 Konversione 

Bukovicë 127.16 Konversione 

Gadime e Epërme 971.74 Konversione 

Gadime e Ulët 97.27 Konversione 

Janjevë 204.55 Konversione 

Kleçkë 76.3 Konversione 

Kosnicë 587.05 Konversione 

Kraishtë 2.41 Konversione 

Krojmir 216.49 Konversione 

Plitkoviq 336.36 Konversione 

Poturovc 26.09 Konversione 

Qylagë 21.15 Konversione 

Ribarë i Madhë 43.02 Konversione 

Rusinoc 7.55 Konversione 

Shalë 510.01 Konversione 

Shisharë 215.21 Konversione 

Sllovi 1090.18 Konversione 

Smallushë 152.63 Konversione 

Teqe 0.69 Konversione 

Varigoc 1.84 Konversione 
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Vërshevc 12.01 Konversione 

Vogoqicë 406.34 Konversione 

Vrellë e Gadimes 132.77 Konversione 

Vrellë e Goloshit 6.47 Konversione 

Zllakuqan 0.23 Konversione 

Gjithsej  6369.53 Konversione 

d) Mirëmbajtja intensive e pyjeve të larta të ruajtura – për të pasur një menaxhim dhe pyje të 

qëndrueshme e sidomos ato më kualitete (të larta), atëherë pyjet ekzistues duhet të ruhen, përthihen 

dhe menaxhohen në atë mënyrë që për vitet në vijim të mbeten së paku në gjendjen e tanishme e 

mundësisht edhe në gjendje të avancuar. Kjo arrihet në dy qasje:  

- Menaxhimi profesional i grumbujve pyjor pa marrë parasysh presionet e jashtme për prerje të shtuar.  

- Dhe mbrojtja nga prerjet ilegale, zjarret , sëmundjet etj  

Zonat pyjore në të cilat duhet pasur kujdes dhe angazhim maksimal profesional me qëllim të ruajtjes 

dhe përmirësimit të gjendje së pyjeve të larta janë : Zona e pyjeve të : Kleçkës, Divjakës, Shalës, Krojmirit, 

Ribarit, Vërshevcit, Blinajës, Koznicës, Hanrovcit, Brusit, Shisharës, Bukovicës, Shishicës, Akllapit, 

Janjevës, Sllovisë dhe Gadimes. 

Favorizimin e drurit të vlefshëm që rritet shpejtë- si pasoj e shtimit të madh të nevojave për dru qoftë 

teknik apo zjarri në të ardhmen duhet të mendohet në kultivimin e drunjëve që rriten shpejt. Me qëllim që të 

dilet me një qëndrim se me cilat lloje do të shkohej përveç atyre ekzistuese (pishë, bagrem, etj ) atëherë 

mbetet obligim që me ndihmën e enteve të posaçme për pylltari të bëhen analiza të tokës  dhe hulumtime 

për lloje të përshtatshme të drunjëve që do të arrinin qëllimin e kërkuar më lartë për komunën e Lipjanit . Ky 

proces do të ndihmohej direkt me pyllëzimet e planifikuara me lloje të analizuara dhe hulumtuara më lartë. 

e) Të sigurohet kuadri i nevojshëm profesional  

Duke u mbështetur në gjendjen e sipërfaqeve pyjore dhe në kushtet klimatike-gjeografike e tjera në 

komunën e Lipjanit, duhet të pritet një vëllim me i madh punimesh kultivuese-pyjore.  

- Në kultivim( rrallime , pastrime etj )  afro 200 ha/ vit 

- Shfrytëzim ( prerje kopshtore, farore )  afro 75 ha / vit  

- Në pyllëzime afro 35 ha / vit 

- Mirëmbajtje – kujdesim ( prashitje , pastrime etj ) afro 40 ha /vit  

- Në mbrojtje nga sëmundjet, zjarret, insektet afro   500 ha /vit.7 

Për përparimin e pyjeve - sidomos për pyllëzimin  është e nevojshme të eksplorohen të gjitha 

mundësitë deri te angazhimi i fuqisë punëtore edhe me aksione vullnetare. 

        Për përparimin  afatgjate të fondit pyjor dhe për organizimin e administrimit të pyjeve në nivel më të 

larte teknologjik, pos tjerash duhet:  

a) Të sigurohet financim permanent i investimeve infrastrukturave (pyllëzim i sipërfaqeve të 

zhveshura, bonifikimi pyjeve të degraduara, konversion i pyjeve të ulëta në të larta, ndërtimi dhe 

mirëmbajtja e  rrugëve pyjore, etj); 

b) Për investime ekomomike ( biologjike, teknike) të sigurohen kushte të volitshme kreditimi; 

c) Të punohen planet afatgjata menaxhuese, respektivisht bazat ekonomiko pyjore, ose të bëhet 

                                                           
7
Drejtoria e BujqësisëdheZhvillimit Rural 
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revidimi i atyre që tashmë u ka skaduar afati; 

d) Të përfundoj sa më parë procedura e rregullimit të marrëdhënieve pronësoro-juridike; 

Vend të veçante në problemin e shfrytëzimit të fondit pyjor dhe të sipërfaqes pyjore 

përgjithësisht, zë orientimi në rrethanat lidhur me vëllimin e tanishëm të prerjes dhe të mënyrës së 

shfrytëzimit të pyjeve, edhe të atyre në pronësi private. Kjo si nga pikëpamja e balancimit dhe 

harmonizimit të prerjeve me rritjen, ashtu edhe nga pikëpamja e mbrojtjes me qëllim që të sigurohet 

ekuilibrimi biologjiko-ekologjik i ekosistemit dhe regjenerimit të rajoneve pyjore të caktuara. Këto masa 

duhet te aplikohen posaçërisht pasi që vëllimi i prerjes në raport me masën e drurit është më i madh si 

pasoj e prerjeve ilegale.  

Prerja vjetore( legale dhe ilegale )  nuk do të duhej të ishte më e madhe se 61-65% të rritjes së 

masës së drurit. Meqë llogaritet se rritja vjetore gjer ne vitin 2022 do te jete: në pyjet shtetërore afro 

216250 m³ e në ato private afro 62172 m, prerja vjetore do te duhet te kufizohet: në pyjet shtetërore ne 

afro11250m³, ndërsa  në ato të pronësisë private në maksimumin prej afro 3391m³. Në ketë mënyre, 

vëllimi i përgjithshëm iprerjes do të orientohej në baza reale me gjendjen e pyllit, por më tutje vëllimi i 

prerjes duhet të harmonizohet me rritjen. Shfrytëzimi i masës drusore do të duhej të orientohej në 

shfrytëzimin e drurit teknik së pari, e pastaj mbetja në dru zjarri.   

Për aktivizimin e kësaj hapësire për rekreacion dhe në përgjithësi shfrytëzimin e pyjeve, masat 

silviklulturore, realizimin e pyllëzimeve, mbrojtjen nga prerjet ilegale, insektet, kërpudhat e posaçërisht nga 

zjarret pyjore  dhe mirëmbajtjen e pyjeve dhe tokave pyjore është e nevojshëm të ndërtohen këto rrugë 

pyjore  në komunën e Lipjanit 

1. Akllap – Tërbuvc; 

2. Akllap – Brus – Kosnicë; 

3. Gadime – Mirash; 

4. Baincë – Divjakë. 
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Harta. 46. Harta. Pyjet në Komunë të Lipjanit 
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 NDËRTIMTARIA 

 

Ndërtimtaria zë vend me rendësi në ekonominë e komunës së Lipjanit. Ajo planifikohet të fuqizohet 

në kuptimin e  inkuadrimit të numërit të madh të të punësuarve në profile të ndryshme.  

Funksionalisht ndërtimtaria do të vazhdoj të jetë ngushtë e lidhur me zhvillimin e të gjitha aktiviteteve 

ekonomike dhe joekonomike. Zhvillimi intensiv i ndërtimtarisë do të vazhdoj të jetë i kushtëzuar edhe në 

pajtim me kapacitetet investive për zhillimin e ekonomisë dhe të veprimtarive sociale. 

 Operativa ndërtimore e komunës së Lipjanit, pasi që nga viti ne vit kryen pune gjithnjë e më të 

komplikuara , një pjese të punëve ajo i zhvillon edhe jashtë Komunës . 

Aktiviteti ndërtimor do të vazhdoj të jetë i koncentruar kryesisht në ndërmarrjet ndërtimore private, të cilat do 

të punësojnë pjesën më të madhe të punëtoreve nga numri i përgjithshëm i të inkuadruareve në ndërtimtari, 

vetëm një numër shumë i vogël i kompanive publike do vazhdojnë të kryejnë punë shumë të veçanta në 

lëmin e ndërtimit (në fushën e infrastrukturës pyjore dhe furnizimit me ujë etj) .  

 Fusha e Ndërtimit dhe kompanitë Ndërtimore do të kenë një seri detyrash qe e presin ndërtimtarinë 

në nivel të Kosovës, edhe të komunës së Lipjanit, andej parashihet një zhvillim më i shpejtë dhe 

modernizim i kapaciteteve për ngritjen e nivelit të punës në ndërtimtari. Bartje e një vargu punësh nga 

punishtja në reparte të organizuara industrialisht dhe në fabrika, duke u bërë ndërtimtarin gjithnjë e me e 

pavarur nga ndikimet stinore. Një industrializim më të shpejtë të ndërtimeve duhet pritur veçmas në fushën 

e ndërtimit të banesave ku mund te sigurohen aranzhmane afatgjata, koncentrim me i madh dhe vëllim 

ndërtimesh.  

Në ketë fushë pritet normë më e larte rritjeje nga norma mesatare e ekonomisë së përgjithshme, 

pritet një rritje  vëllimi të punës për disa herë, kurse e punësimit për disa herë. Perveç kësaj , ndërtimtaria e 

komunës në perspektive duhet të siguroje rritjen e vëllimit të punëve edhe jashtë komunës, para se gjithash 

brenda Kosovës, por edhe jashtë saj.  

Krahas zhvillimit të operatives ndërtimore duhet bere të mundshme prodhimin serik te material-

ndërtimit dhe te elementeve ndërtimore, ne shume lokalitete ka lëndë të pare mjaft cilësore. Modernizimi 

dhe zgjerimi i kapaciteteve të tashme si dhe ndërtimi i të rejave mund t'i plotësojnë në tërësi nevojat edhe 

për një territor shume me të gjere. Në pajtim me potencilate e komunës së Lipjanit dhe lëndës së parë të 

ofruar kjo industri do të zhvillohet në vendbanime si në Magure, Medvec, Sllovi dhe Konjuh. Gjithashtu 

Lipjani ka edhe kompani ndërtimore me renome kombëtare siç janë kompania ndërtimore “Dino”, “Stubla”, e 

dis atë tjera më të vogla. 

Nga niveli i zhvillimit dhe i efikasitetit të ndërtimtarisë do të varet mjaft shume realizimi i programeve 

për integrim rajonal dhe më gjerë. 

Ndërrmarjet ndërtimore janë shfrytëzues relativisht të mëdhenj të hapësirës, andaj janë analizuar 

dhe planifikuar hapësirat që mundë të shfrytëzon për depo, separimin e zhavorrit dhe të materialeve të 

tjera, për prodhimin e masës së betontë dhe të parafabrikateve nga betoni, për vendosjen dhe punën e 

bazave të makinave dhe të ofiçinave të riparimit, për  punë të reparteve të ndryshme (muratoresh, 

armiruesish, mekanikësh, drugdhendësish, elektricistësh, punimesh përfundimtare, etj .. ), për parkimin e 

makinave, magazina dhe repartet tjera dhe shërbime, Një pjesë e hapësirës për nevojat e ndërtimtarisë do 

të vendoset në zonën industriale, edhe në periferi të disa vendbanimeve, porse pjesa më e madhe e 

hapësirës është e domosdoshme të jetë në vendin ku është selia e ndërmarrjes, respektivisht e repartit, 
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Me rastin e hartimit të planit urbanë për qytetin është paraparë kjo hapësirë të jetë në të gjitha zonat duke 

respektuar standardet dhe urbane dhe me trajtim gjatë hartimit të rregulluese për vendbanimet ku  

patjetër duhen të parashihen me detalisht nevojat dhe qëllimi i hapësirës për ndërtimtari (zyra kompanishë 

dhe byro projektuese), gjë që varet nga madhësia dhe struktura e ndërmarrjeve. Këtu duhet pasur 

parasysh se disa hapësira që mundë të përdoren përkohësisht, kurse lokacioneve të ndryshme duhet t'u 

garantohet sigurimi përkatës për punë të ndërtimtarisë. 

Duke marr parasyshë poziten e mirë gjeografike që ka komuna e Lipjanit dhe ate sidomosë në 

raportet me kryeqendrën Prishtinën dhe qendrat tjera (distancat e shkurta deri në 20km), si dhe çmimet 

më të favorshme në rajon të banesave dhe lokaleve afariste, duke përfshirë edhe qirat shum të favorshme 

mundësojnë tërhjeken e shum kompanive shërbyese, prodhuese dhe byrove tjera projektuese. 

 

 Transporti, Telekomunikimi,  Bartja dhe Lëvizshmëria 

Zhvillimi i dëshiruar hapësinor është ngushtë i lidhur me planifikimin e transportit dhe trafikut, 

Avantazhet e lëvizshmërisë gjithnjë në rritje janë peshuar kundrejt kostove mjedisore, sociale 

dhe ekonomike që sistemi i transportit paraqet. 

Grupet punuese dhe të gjithë akterët e kyçur në procesin e planifikimit kanë paraparë që 
transporti dhe trafiku që përdorët për lëvizshmërinë e njerëzve, mallrave edhe për vendbanimet 
dhe qendrat tjera, të jetë i organizuar me ketë koncept: transport të qëndrueshëm dhe 
inteligjent. Duhet theksuar që në komunën e Lipjanit ka kushte rele të pomovimit dhe zhvillimit 
të transportit multimodal përshkak që komunës së lipjanit i mungon vetëm transporti ujore, 
ndryshe të gjitha llojet e transporiti i ka të disponueshme, duke filluar nga transporti rrugore, 
hekurudhorë dhe ajrorë. Në mënyrë që ky koncept të funksionaoj në nivel komunal nevoitet që 
të shtrihen edhe disa linja të transportit rrugorë dhe hekurudhorë në drejtim të aeroportit 
ndërkombëtare, mbase duke bërë ndërtimin e traseve të reja. 

Ky zhvillim do të ketë për bazë integrimin brenda dhe mes llojeve të ndryshme të 

transportit, shfrytëzimin e masave teknologjike dhe jo teknologjike.   

Në ketë drejtim duhet punohet në:  

 Përmirësimin qasshmërisë në hapësirat, vendet qendrore dhe nën qendrat e që është 

kusht kryesor për zhvillim ekonomik; 

 Përmirësimi i qasshmërisë në sistemin e transportit multimodal dhe krijimin e kushteve 

qe ai të funksionoj; 

 Ngritja e sigurisë në trafik përmes plotësimit me shenjëzime, riparime të rrugëve, 

patrullave të rregullta policore, etj; 

 Rregullimi dhe zbatimi i normativave nacionale për kohën dhe linjat e transportimit të 

peshave të mëdha; 

 Redukimi i ndikimit negativ të trafikut në mjedis përmes zhvillimit të shiritave të gjelbërt 

përgjatë rrugëve; 

(Harta infrastruktura e transportit) 

 Komunikacioni automobilistik 

Numri i të inkuadruarve do të vazhdoj të merrë pjesën kryesore në komunikacionin e përgjithshëm 

të komunës. Ne komunikacionin automobilistik të komunës për transportin e të mirave materiale por edhe 
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të njerëzve barrën kryesore do të vazhdoj ta mbajë sektori privatë. Përmirësimi i  cilësisë si dhe 

shpërndarja e rrjetës rrugore, duhet të bëhet në funksion të rritjes së shpejtësisë së lëvizjes së  

pasagjerëve dhe të mallit. 

Kapacitetet ekzistuese duhet modernizohen, fuqizohen dhe kompletohen, dhe në vazhdimësi duhet tu 

përgjigjen nevojave dhe standardeve.  

Numri i të gjitha tipave të automjeteve është në rritje te vazhdueshme dhe ky trend pritet të 

vazhdojë, aq më parë kur dihet se në ketë komunë nuk ka rrjete hekurudhorë. Si detyra prioritare janë 

modernizimi irrjetës rrugore ekzistuese dhe ndërtimi i tërësishëm i sajë dhe plotësimi me infrastrukturat e 

tjera të komunikacionit (serviset për mirëmbajtjen dhe riparimin e automjeteve, garazhet, stacionet e 

autobusave, pompat e benzinës, ndërtesa për vendosjen e shërbimeve te caktuara etj). Të gjitha këto do të 

siguronin një kapacitet më të madh të qarkullimit komunikacional dhe do të përmirësonin cilësinë e tij 

eksploatuese . 

Në ketë drejtim: 

Fuqizimi i rrugës Lipjan-Magure-Aeroport dhe plotësimi me përmbajtje dhe segmente 

momentale dhe planifikimi i zgjerimit dhe rregullimit të sajë. 

Lidhja me rrugë e Lipjanit në drejtim të koridorit X, përmes rrugës Gadime-Bresalc dhe tutje 

Gjilan-Preshevë. 

Fuqizimi i rrugës Komoran-Carralevë do të zhvilloheshin në funksion të zhvillimit të 

qëndrueshëm ekonomik të rajonit të Drenicës Jugore (pjesa jugore e fushëgropës së Drenicës). 

Ndërtimi i auoudhës Prishtinë-Shkup (R6) do mundësojë lidhjen e shpejt të komunës së Lipjanit 

me koridorin e VIII ndërkombëtarë.  

Qasjet e mira në autoudhën R6, ku komuna e lipjanit ka dy qasje, njëra në veri të Lipjanit 

dhe tjetra në afërsi të fshatit Babush. 

Lidhja e shum e mirë me portin e Durrësit dhe Shëngjinit përmes autoudhës R6-R7-Durrës. 

 

Trafiku urban- në komunën e Lipjanit gjegjësisht qytet tash për tash nuk ekziston, Ndërkaq në 

perspektiv me zgjerimin dhe me rritjen e qytetit, urbanizimin e vendbanimeve dhe me ndërtimin e rrugëve 

urbane dhe nderurbane duhet pritur zhvillimin e tij, por që zhvillimi i paraparë ekonomiko-social dhe 

mjedisor do të kërkoje qarkullim më të madh dhe më cilësor të pasagjerëve brenda qytetit, vendbanimeve 

dhe drejtë qendrave tjera komunale. Numri i të inkuadruarve është i konsiderushëm por në të ardhmen 

duhet të rritet shumëfish. 

Në komunën e Lipjanit muk ka kompani publike të transportit publik. Transporti publik organizohet 
nga kompani private të specializuara për ofrimin e shërbimve të këti lloj transporti. Shërbime të transportit 
publik kanë të gjitha vendbanimet e mëdha dhe fushorë, ndërsa vendbanimet e largëta kodrinoro-malore të 
tipit të shpërndarë dhe me numër të vogël të banorëve nuk kanë shërbime të transportit publik. Këto 
vndbamie janë: Kleçka, Divjaka, Vrella, Plitkoviqi, Tërbuvci, Brusi, Kosnica, Vogoçica dhe Shishari. Ndërsa 
ndër vendbanimet e mëdha të cilat kanë shërbime të kufizuara dhe problematike të transportit janë: 
Janjeva, Aklapi, Rubovci dhe Krojmiri. Në këto vendbanime duhet të rriten ose shtohet numri i linjave të 
transportit, ndërsa në vendbanimet e thella kodrinoro-malore duhet që të investohet në infrastrukturën 
rrugorë përmes asfaltimit të rrugëve ose përmes rregullimit të tyre me zhavorë, si dhe duke shtuar patrullat 
policore. 
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 Komunikacioni Hekurudhor  

Ky lloj i komunikacionit luan rrol të madhë në zhvillimin e gjithëmbarshëm dhe siç dihe komuna e 

lipjanit përmes hekurudhës ka lidhje të mira me të gjitha qendrat kryesore urbane në Kosovë, por jo vetëm 

kaq, përmes këtij komunikacioni krijon qasje të mirë ndërkombëtare duke u lidhur me Maqedoninë. Në 

lipjan momentalisht ndodhet stacion i pasagjerëve dhe terminali imallërave, ndërsa në të adhmen 

parashihet zhvendosja e terminalit të mallrave në Rubovc. 

Parashikohen edhe stacionet hekurudhore të jenë në të njëjtin funksion dhe të ofrohen sa më afër 

zonave industriale dhe qarkullimit të njersve. 

 Komunikacioni Telekomunikimit, PTK-së dhe operatorëve privat 

Nëperspektive numri i postave, numri i aparateve telefonike dhe i aparateve të tjera si dhe vëllimi i 

shërbimeve të internetit dhe kabllovike duhet të rritet shume, kurse shërbimet e PTK-së dhe operatorëve 

tjerë privat të modernizohen. Numri i të inkuadruarve duhet të rritet shumëfish. Mbulimi i tërë territorit të 

komunës së Lipjanit me rrjet të Internetit, Fuqizimi i rrjetit në nivel të standardeve Evropiane, 

Vendosja e centraleve periferike, Ofrimi i shërbimeve të brezit të gjerë, Vendosja e antenave të 

reja PTK-VALA, Në vendbanimet ku rrjeti ekzistues është i viteve 90-ta duhet të vendoset rrjeti i 

ri, Ndërtimi i objekteve postare në vendbanimet Janjevë, Gadime dhe Shalë, Mbulimi i tërë 

territorit me rrjet të telefonisë fikse, Përmirësimi i rrjetit kabllor dhe ofrimi i Programeve televizive 

HD, Zhvillimi i industrisë për përfitime njerëzore, aprovimi i kornizës legale për e-Commerce dhe 

e-nënshkrimi, edukimi i shfrytëzuesit potencial të shërbimeve telekomunikuese në komunën e 

Lipjanit, përmirësimi i kualitetit të jetës nëpërmjet qasjes në shërbimet telekomunikuese, krijimi i 

një ekonomie stabile të bazuar në modele konkurruese prodhuese duke shfrytëzuar shërbimet 

informative. Të vendoset sistemi integral dhe i përgjithshëm telekomunikues deri te E-qeverisja. 

Zhvillimi i komunikacionit dhe i veprimtarive komunikuese të caktuara në komunën e Lipjanit duhet 

t'i kontribuojnë përmirësimit të sistemit të komunikacionit e të lidhjeve në tërësi. Me modernizimin dhe 

rekonstruktimin e rrugëve ekzistuese dhe me ndërtimin e paraparë të rrugëve automobilistike dhe të rrjetës 

rrugore urbane dhe nderurbaneme zgjerimin e rrjetës, shërbimeve dhe të kapaciteteve të PTK-se, do te 

krijoheshin mundësi të reja për transport më racional kombëtarë e ndërkombëtar si dhe për lidhje më të 

mire me territoret fqinje.  

Nisur nga gjendja e tanishme dhe nga nevojat për transport masiv, atëherë komunikacionit publik 

duhet kushtuar kujdes te veçantë.  

Organizimi i komunikacionit urban dhe ndërurban duhet të jete pjese përbërse e zhvillimit të qytetit 

dhe vendbanimeve të komunës së Lipjanit.  

Zhvillimi i paraparë socialo-ekonomik dhe mjedisor i komunës gjate periudhës së ardhshme 

mundëson një zhvillim shumë më të shpejtë të veprimtarisë së komunikacionit, vëllimi i shërbimeve të 

komunikacionit duhet shtuar, gjithashtu edhe numri i të inkuadruarve. Modernizimi dhe kompletimi i 

infrastrukturës energjetike. 

Mundësia që Gazsjellësi për nivelin e Kosovës të kaloj nëpër Lipjan do ishin në funksion 

të zhvillimeve të parashikuara për transportit masiv dhe bartje e shfrytëzim të energjisë dhe 

gazit.   
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 ZEJTARIA, TREGTIA, TURIZMI, HOTELERIA, SISTEMI BANKARË DHE DISA 

VEPRIMTARI TJERA SHËRBYESE 

 

 ENERGJIA 

Edhe në të ardhmen konsumi i energjisë elektrike për komunën e Lipjanit do të mbështetet në TC 

në Obiliq.  

Mirëpo pas analizës së gjendjes në ketë fushë të vetëdijshëm sefurnizimi i rregullt me 

energji ka rëndësi tejet të madhe për ekonominë, Komuna e Lipjanit duhet të tentojë të arrijë një 

shkallë të furnizimit të pavarur me energji. 

Prania e rezervave të mëdha të linjit nën tokën e Lipjanit mundësonë një zhvillim të mirë 

në fushën e energjetikës dhe sidomos në industrinë energjetike. Për këtë arsye dhe qëllim në 

komunën e Lipjanit propozohen 4 zona të shfytëzimit të mundshëm të linjitit, këto zona janë: 

1. ZL-I. Kjo zonë ka një sipërfaqe prej 105ha dhe shtrihet kryesisht në zonën 

kadastrale të Dobrajës së Madhe. 

2. ZL-II. Kjo zonë ka një sipërfaqe 223.85ha dhe shtrihet në zonat kadastrale Rufc i 

Vjetër, Rufc i Ri, Dobrajë të Madhe dhe Torinë. 

3. ZL-III. Sipërfaqja e kësaj zone është 158.1ha dhe shtrihet në zonën kadastrale 

Hallaq i Madhë, Hallaq i Vogël dhe Rufc i Ri. 

4. ZL-IV. Kjo zonë shtrihet në pjesën jug-lindore të komunës së Lipjanit dhe ka 

sipërfaqe 69.96ha, ndërsa shtrihet në komunën kadastrale të Babushit të 

Muhaxhirëve dhe Gadime të Ulët. Në këtë zonë shtrihet edhe ish miniera e linjitit, 

ku linjiti është nxjerr deri në thellësi 100m. 

Burime të mundshme potenciale janë biomasa (ashkla, mbeturina organike, mbetje të 

bimëve), energjia diellore dhe pa dyshim uji edhe gjeotermale. 

Janë të nevojshme studime të mëtutjeshme të fisibilitetit të cilat duhet të përqendrohen 

në potenciale natyrore të zonave përkatëse. 

 

 ENERGJIA SOLARE 

Meqenëse Lipjani ka kushte relativisht të  mira klimatike me shumë ditë me diell, duhet 

të  shqyrtohet mundësia e shfrytëzimit të energjisë diellore për energji termike si dhe përfitimi i 

energjisë elektrike përmes paneleve fotovoltike (si qëllim afatgjatë). Në këtë kontekst është i 

preferueshëm shfrytëzimi i sipërfaqeve të kulmeve apo të ngjashme, me qëllim të kursimit të 

sipërfaqeve të lira tokësore. (stimulimi i atyre që ndërtojnë objektet dhe shfrytëzojnë energjinë 

solare për ngrohje me lirime në përqindje nga taksat dhe pagesat për leje ndërtimi). Ndërsa 

zonat më të përshtatshme për këtë lloj energjie në komunën e lipjanit jnaë zonat që shtrihen në 

ver-lindje të komunës, gjegjësishtë vendbanimiet Sllovi, Akllap dhe Janjevë, por edhe në 

Babush të Muhaxhirve dhe Gadime ka mundësi të mira të ndërtimit të serave djellore. 

 



 

 

               Plani Zhvillimor Komunal i Lipjanit 2013-2023+ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

241 
 

 BIOMASA 

Në zonat rurale të cilat kanë nivel të lartë të prodhimtarisë bujqësore dhe pyjore, duhet 

të nxitet përdorimi i biomasës në mënyrë që të rriten mundësitë për energji, sidomos në fshatrat 

e largëta. Prodhimi i mëtutjeshëm i energjisë nga biomasa nxitë rritjen e prodhimtarisë 

bujqësore dhe i ruan vlerat vendore. Në ketë drejtim duhet mendohet edhe energjia e 

mundshme nga mbeturinat. 

 UJI 

Në përputhshmëri me konceptim mjedisor si dhe duke u bazuar në faktin që ka zona të 

pasura me burime ujore, mund të shqyrtohet ndërtimi i hidrocentraleve të vogla. Ndërtimi i 

pendës te shushtë dhe hidrocentralit do ishte një alternative dhe mundësi e qëndrueshme 

energjetike. 

 KURSIMI I ENERGJISË 

Në kuadër të zonave urbane e sidomos në ndërtesat që menaxhohen nga komuna dhe 

ato të banimit kolektiv, konceptet e energjisë të bazuara shembujt e kontraktimit ofrojnë forma 

efikase që ju mundëson autoriteteve vendore të zbatojnë masa bashkëkohore të kursimit të 

energjisë (p.sh. izolimi, sistemet efikase të ngrohjes etj). Përveç kursimit të mjeteve financiare, 

komuna përmes shembujve dhe përdorimit, mund që banorëve të ju ofrojë një potencial të 

madh në kursim. 

 ZEJTARIA 

Do të vazhdojë të mbetet një fushë e rëndësishme për zhvillim ekonomik në komunën e 

Lipjanit, parashikohet të krijohen hapësira dhe kushte për të gjitha  Veprimtarit zejtare qoftënë 

zejtarinë prodhuese, shërbyese, artistike dhe të artizanaleve, ofrimi i kushteve në funksion të 

më shumë shanse për të dalë nga tregu i vogël vendas drejt atij rajonal dhe Evropian, 

Planifikimi, projektimi dhe plotësimi i infrastrukturës për  të rregulluar mënyrën e operimit të 

artizanëve, ushtrimin e aktivitetit të tyre, organizimin e zejtarisë dhe shkollimin profesional në 

zejtari. Dhe, në fund, por jo më pak e rëndësishme, është lënia e trashëgimisë së mjeshtërisë 

së punës, pjesëtarëve të tjerë të familjes apo komunitetit. Krijimi i një zyre të veçantë për zejtari 

e cila do të punoj në sigurimin e programeve dhe projekteve te ndryshme, zhvillimin dhe 

zbatimin e programeve për asistencë teknike, shërbimin, këshillimin në dobi të zejtarisë, rritjen e 

aftësive të sipërmarrësve, trajnimin dhe kualifikimin profesional të artizanëve. Krijimi i një 

shoqate të mirëfilltë zejtarësh për informim, sigurim dhe fuqizim tregu si dhe ndërtimi i zonës së 

zejtarëve në qytetin e Lipjanit, në nën qendrat dhe disa vendbanime specifike priten në të 

ardhmen e afërt. 

 TREGTIA 

Do të vazhdojë të mbetet një degë prioritare e zhvillimit ekonomik të komunës (Sipas  

llojit  dhe  aktiviteteve  bizneset tregtare do të vazhdojnë të kenë përqindjen më të madhe nga 

numri i përgjithshëm i bizneseve në Komunë).  
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Tregtia me shumicë (Depot që dhe hapësirat tjera varësisht nga natyra e artikujve) janë 

të zhvilluara dhe vazhdojnë të zhvillohen edhe më shumë,preferohet të jenë të vendosura në 

zonën industriale dhe të krijohen hapësira për gjigantëve ndërkombëtar në këto zona.  

Është e zhvilluar dhe vazhdon të zhvillohet edhe Tregtia me pakicë kjo veprimtari do të 

zhvillohet në qytet dhe në zonat e destinuara për biznes, si dhe në të gjitha vendbanimet e 

komunës së Lipjanit. 

Në komunën e Lipjanit do të vazhdojë organizimiedhe i Tregjeve të hapura në qytetin e 

Lipjanit:  

 tregu i kafshëve; 

 tregu i prodhimeve nga blegtoria dhe bletaria ; 

 tregu me artikuj të përzier ; 

Do të vazhdojë me përkrahje për Tregjet e hapura ditore publike dhe private  në 

komunën e Lipjanit, Parashikohet Zgjerimi i tregjeve të hapura një ditore edhe në disa 

vendbanime të mëdha si dhe plotësimi i këtyre aktuale dhe atyre të mundur me përmbajtje dhe 

infrastrukturë si dhe themelimi i së paku një tregu të gjelbër në baza të përditshme publik ose 

privat në qytet. 

Planifikimi dhe ndërtimi adekuat i Infrastrukturës  në hapësirat ku zhvillohet tregti edhe 

asaj transportuese, planifikimi dhe organizimi i tregjeve dhe salloneve të automjeteve, planifikimi 

dhe ndërtimi i infrastrukturës për organizimin  e panaireve.Organizimi i një qendre për rritje të 

kapaciteteve të tregtarëve,favorizimi me politika, programe  dhe projekte të prodhimit vendor për 

treg, Stimulimi i shitjes së prodhimeve vendore. Fuqizimi i rolit të tregtisë në komunë me 

hekurudhë dhe autoudhë e planifikuar për të ardhmen. 

 TURIZMI 

Turizmi natyror: - Zona malore e komunës shquhen me potencial të madh të cilat do të 

trajtohen në mënyr adekuate për zhvillimin e turizmit të bazuar në natyrë. Në këto zona 

parashikohet të zhvillohet infrastruktura dhe përmbajtjet  për sporte malore si shtigje të ecjes 

dhe shëtitje, vrapime dhe çiklizmi malor, kalërim. Këto aktivitete të rekreacionit  planifikohen së 

bashku me shërbimet e akomodimit privat nëpër fshatra duke ofruar me qira shtëpitë në fermat 

të cilat mund të sjellin të ardhura shtesë për fermerët.dhe planifikohen disa vikend zona në 

Janjevë, Brusë, Akllap, Hanrofc, Shisharë, Gadime, Plitkoviq, Ribarë i Madhë, Kraishtë, 

Vërshevc, Krojmirë, Shalë, Kleçkë, etj.  

Monumentet e trashëgimisë natyrore dhe kulturore paraqesin pikat e atraksioneve 

turistike. 

Gadimja si qendër e kosovare e monumentit natyrorë paraqet një atraksion të veqant 

kombëtarë dhe ndërkobëtarë me mundësi të mira të zhvillimit të zonës në tanësi duke u 

kmbinuar me turizmin malorë, kulturorë, gjuetisë në malet e zhegovcit si dhe atraksionet tejra që 

dalin nga ndërtimi i liqenit të Gadimes. 

(Resurset të pasura natyrore (Uji, Uji termal dhe termo mineral, pyjet, biodiversiteti), 

Trashëgimi kulturore, Janjeva, Kleçka, Shala, Gadimja, Lipjani etj. 
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 Trashëgimi arkeologjike: Gadime dhe Baincë, pastaj trashëgimi arkitekturale: 

Janjevë, Kleçkë, Gadime, etj. Trashëgimi shpirtërore shumë e pasur në komunën e Lipjanit 

duke përfshirë  format e shprehjes kulturore të traditave ose të zakoneve popullore, të gjuhës, 

festave, riteve, valles, muzikës, këngës dhe shprehjes artistike. Trashëgimia e pasur natyrore 

(peizazhe, monumente të natyrës, trungje të vjetra,monumente gjeomorfologjike etj), Fenomene 

gjeomorfologjike në gadime, si Shpella e Mermert në Gadimes, Epigjenia e lumit Gadime, etj.  

Pastaj, trungje të vjetra, Kapacitetet për turizëm rinor dhe kongresial, Në Janjevë arkitektura e 

vjetër e cila dëshiron rikonstruim dhe rehabilitim është një mundësi ideale e zhvillimit të turizimit 

rural, pastaj mbajtja e orëve letrare “Shtjefën Gjeqovi” si dhe monumente dhe objekte tjera e 

bëjnë Janjevën një lokalitet të shkqëlqyeshëm turistik.. Resurset njerëzore) vetëm sa e 

zgjerojnë ofertën turistike. Prandaj në të ardhmen duhet parashihetrrjeti i pikave atraktive 

turistike të lidhuramirë në mes veti. 

Turizmi Rinor dhe kongresial parashihet në qytetin e Lipjanit, Shalë dhe Gadime.  

Turizmi rural:- Turizmi rural është i lidhur me zhvillimin e bujqësisë dhe blegtorisë. Në 

zonat e lartë përmendura kemi edhe fermer të zhvilluar të cilët mund të ofrojnë shërbime të 

akomodimit duke dhënë me qira dhoma ose shtëpi të vogla për ata që dëshirojnë të 

shfrytëzojnë shërbimet cilësore të bujqësisë dhe blegtorisë, natyrës dhe gjahut. 

Turizmi agrarë: - ky lloj trizimi është sikurse turizmi ruralë por që dallon përshak të 

fokusit në zonat me perimkultur të zhvilluar dhe peisazhe qëmund të krijohen nga kjo lulturë 

bujqësore. Mundësi e mirë e këtij turizmi mund të bëhet në Banullë, Konjuh, etj. 
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Harta. 47. Zonat Industriale   
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 HOTELERIA 

Nisur nga Vizioni për të ardhmen e komunës, nga vlerat e trashëgimisë dhe resurset 

tjera hoteleria në funksion të zhvillimit ekonomik duhet zgjerohet dhe fuqizohet me përmbajtje, 

duhet punohet që të bëhet e mundur ndërtimi me një standard dhe cilësi të lartë e objekteve 

hoteliere, objektet për vendosje (bujtje) dhe objektet për ushqim dhe pije edhe atë sipas këtyre 

kategorive: 

Hotelet: hoteli, fshat turistik, apart-hotel, fshat apartamentesh, moteli, pensioni, etj, 

Kampet dhe llojet e tjera të objekteve hoteliere për vendosje si: kampi, dhomat me 

qira,apartamentet, hoteli-hostel për rininë, shtëpia e alpinistëve, pushimorja, bujtina, etj., 

Restorantet: restoranti, taverna, restoranti nacional, restorant qumështi, kafeneja, piceria, 

qebaptorja, kuzhina popullore, byrektorja, etj., Baret: bari, bar- nate , disko-bar, etj., Bufetë: 

bufeja, birraria, bistroja, etj .,Kafenetë: kafeneja, bar – kafeneja, kafe-ëmbëltore, etj., Kantinat 

dhe përgatitja e racioneve ushqimore. 

 Kapacitete rehabilituese dhe shërues, Kërkesat dhe interesat për objekte hoteliere  

në : Kleçkë, Divjakë, Shalë, Lipjan, Gadime, Janjevë. Dhe të gjitha këto do të bëhen sipas planit 

të zonave turistike duke krijuar partneritete në ketë fushë dhe duke themeluar Qendër informimi, 

trajnimi dhe këshillimi. 

 SISTEMI   BANKARË 

Bankat për zhvillimin e ardhshëm ekonomik të komunës së Lipjanit parashihen të jenë 

promotor duke kredituar  zhvillime të ndryshme, duke filluar nga  institucionet mikrofinanciare të 

cilat pritet të vazhdojnë të kreditojnë ekonomitë familjare, bizneset e vogla dhe agrobizneset, 

gjith ashtu pritet mbështetje me kredi nga ana e bankave që operojnë në komunë për sektorin 

privat, investimet koncesionare dhe në disa raste edhe për sektorin publik, duke filluar me 

sektorin e  energjisë rinovueshme. Kosova pritet të lëviz drejtë anëtarësimit në BE, e në ketë 

drejtim edhe çdo pjesë e territorit të Kosovës, Dihet shumë mirë që në BE ka direktiva shumë të 

qarta për energjinë e rinovueshme. Është një shans i madh për komunën e Lipjanit të bënë 

investim koncensionar  në këtë fushë. Bankat që operojnë këtu veprojnë në sistem të avancuar 

me standarde evropiane dhe shpresohet shumë të shfrytëzohen mundësitë e reja me 

anëtarësim të Kosovës në FMN dhe Bankën Botërore të jenë  krijuar rrethana dhe kushte më të 

favorshme për kredimarrësit dhe depozituesit dhe, në të njëjtën kohë parashikohet se në të 

ardhmen të kemi rritje të cilësisë dhe sasisë së shërbimeve bankare. E gjithë kjo do të përcjellët 

me një nivel më të lartë të qëndrueshmërisë së këtij sektori dhe mundësive për kreditime me 

interesa më të ulëta edhe me paketa më të gjëra në të gjitha fushat duke filluar prej bujqësisë, 

Industrisë deri te Turizmi. 

3.2.2.  INFRASTRUKTURËS - TRANSPORTIT KOMUNAL, KOMUNIKIMET 

Rrjeta dhe cilësia e infrastrukturës së paraparë do të paraqet bazën e integrimit 

hapësinorë dhe parakushtin e parë të arritjes së zhvillimit harmonik. Lidhja integrale e 

infrastrukturës në hapësirë, do të jetë prioritet përmbajtjesor i Planit Zhvillimor komunal për 

hapësirën e Komunës së Lipjanit. Drejtimet themelore të infrastrukturës do të iniciojnë 
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polarizimin e potencialeve ekonomike si dhe koncentrimin e popullsisë. Drejtimet e parapara, në 

radhë të parë, cilësia e tyre, integrimi i të gjitha mundësive transportuese që posedon komuna e 

Lipjanit dhe rëndësia funksionale duhet t'i kontribuojnë realizimit të drejtpeshimit hapësinor dhe 

të përgjithshëm të Komunës së Lipjanit.                                                                                             

Infrastruktura në Komunën e Lipjanit duhet të sigurojë integrimin racional territorial të 

ekonomisë, integrimin e hapësirës me rajonet në fqinjësi dhe në kohë dhe hapësirë të caktuar, 

të siguroje efekte përkatëse në zhvillimin e funksioneve të tjera.       

 

 TRANSPORTI   KOMUNAL 

 

INFRASTRUKTURA – PLANIFIKIMI  

Rrjeti rrugor 

Mbi 75% e rrugëve të të gjitha kategorive të cilat gjenden në komunën e Lipjanit gjenden në 

zonën aktive zhvillimore të cilat i mundësojnë komunës lidhje të mira me komunat për rreth, si 

dhe i mundëson  mbi 95% të  popullsisë së komunës të  kanë qasje në këto rrugë.  

Tabela 45.. Kategorizimi i rrugëve në komunën e Lipjanit 

Shtrirja e rrugëve sipas kategorive në territorin e Komunës së Lipajnit 

Nr Kategoria e rrugëve Gjatësia  km % Sip./ha % 

1 Rrugë magjistrale 16,6 4,0 16,02 8,4 

2 Rrugë regjionale 52,1 12,7 35,93 18,8 

3 Rrugë lokale 254,7 61,2 109,99 57,5 

4 Rrugë të pakategorizuara 90,5 22,1 29,5 15,4 

Totali 412,9 100,0 191,44 100 

 

Rrugët Magjistrale - të gjitha rrugët magjistrale shtrihen në zonën aktive zhvillimore dhe 

paraqesin arterie të rëndësishme të zhvillimit të komunës, përgjatë të cilave janë zhvilluar edhe 

vendbanimet kryesore të komunës, përfshirë këtu edhe zonën urbane.  

1) Segmenti i rrugës magjistrale Prishtinë – Prizren (M-25), në ketë segment nevojitet të 

rritjet kualiteti i asfaltit duke filluar nga kufiri me komunën e Graqanicës deri në  kufirin 

territorial me komunën e Shtimes. Në ketë segment duhet të intervenohet me. 

 Zhvendosja e rrugës magjistrale në pjesën veri-perëndimore të qytetit në përputhsmëri 

me planin rregullativ të zgjerimit të qytetit. 

 Rregullimi i rrethrrotullimeve në kryqëzimet e rrugës përgjatë magjistrales M-25 

(Prishtinë – Prizren) 

 Rregullimin e vendndaljeve të autobusëve në hyrjet e fshatrave të cilat e takohen me 

këtë rrugë 

  Plotësimi i shenjave të sinjalizimit horizontal dhe vertikal përgjatë segmentit të rrugës 

magjistrale M-25 me gjatësi 9.9 km   

 Kufizimi i të gjitha aktiviteteve socio ekonomike përgjatë segmentit të rrugës 

magjistrale M-25, me distancë minimale prej 60m në të dy anët e rrugës. 
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 Mirëmbajtja e kanaleve kulluese të segmenteve të rrugëve magjistrale, M-25  

 Vendosja e mbishkrimeve për hyrje në Komunën e Lipjanit si dhe të vendbanimeve që 

shtrihen përgjatë rrugës magjistrale M 25.  

2) Segmenti i rrugës magjistrale Prishtinë – Shkup (M-2), në ketë segment nevojitet të 

rritjet kualiteti i asfaltit duke filluar nga kufiri me komunën e Graqanicës deri në  kufirin 

territorial me komunën e Ferizaj. Në ketë segment duhet të intervenohet me. 

 Rregullimin e rrethrrotullimit në kryqëzimin e rrugës magjistrale M-2 (Prishtinë - 

Prizren)  me rrugën regjionale (Lipjan – Janjevë)  

 Rregullimin e vendndaljeve të autobusëve në kryqëzimin e rrugëve për në fshatin 

Smallushë dhe Gllogoc 

  Plotësimi i shenjave të sinjalizimit horizontal dhe vertikal përgjatë segmentit të rrugës 

magjistrale M-2 me gjatësi 7.02 km   

 Kufizimi i të gjitha aktiviteteve socio ekonomike përgjatë segmentit të rrugës 

magjistrale M-2, me distancë minimale prej 60m në të dy anët e rrugës. 

 Mirëmbajtja e kanaleve kulluese të segmenteve të rrugëve magjistrale, M-25  

 Vendosja e mbishkrimeve për hyrje në Komunën e Lipjanit si dhe të vendbanimeve që 

shtrihen përgjatë rrugës magjistrale M 2.  

 

a) Rrugë regjionale – nga gjithsejtë 52.1 km të rrugëve regjionale sa ka në komunën e 

Lipjanit, në kuadër të këtyre rrugëve hynë dy rrugët regjionale: R-102 “Lipjan –Aeroport”, R–208 

“Magurë – Kleçkë”, R–120 “Lipjan – Janjevë” dhe R–209 “Llugaxhi – Vrellë e Gadimës”.  

Në segmentet e rrugëve regjionale duhet të plotësohen këto aktivitete: 

a. Rruga regjionale R-102 “Lipjan – Aeroport”  

 Zgjerimi i rrugës si dhe përmirësimi i kualitetit të asfaltit  në rrugën me gjatësi prej 

16.6 km dhe zgjerimi i rrugës me një shteg prej 1.5 m të këmbësoreve në njërën 

anë dhe me një shteg për biçiklistë në anën tjetër, 

 Ndërhyrja në përmirësimit e trasesë së rrugës, 

 Rregullimi i sinjalizimit horizontal dhe vertikal si dhe emërtimet e vendbanimeve që 

shtrihen përgjatë kësaj rruge si dhe shenjtat orientuese  për Aeroport. 

b. Rruga regjionale R–120“Lipjan – Janjevë“ 

 Zgjerimi i rrugës si dhe përmirësimi i kualitetit të asfaltit  në rrugën me gjatësi prej 

2.5 km nga qyteti i Lipjanit deri në kryqëzimin me rrugën magjistrale M2 dhe 

zgjerimi i rrugës me një shteg prej 1.5 m të këmbësoreve në njërën anë dhe me një 

shteg prej 1.5 m për biçiklistë në anën tjetër, 

 Përmirësimi i kualitetit të asfaltit nga kufiri i Graqanicës  për në Janjevë me një 

gjatësi prej 1.7 km 

c. Rruga regjionale R–208“Magurë – Kleqkë” 

 Rregullim i anësoreve  përgjatë segmentit të rrugës me gjatësi prej 15.3 km, 

vendosja e sinjalizimit horizontal dhe vertikal si dhe emërtimi i vendbanimeve që 

shtrihen në këtë rrugë. 
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d. Rruga regjionale R–209 “Llugaxhi  – Vrellë e Gadimes” 

 Ndërtimi i trasesë së re për të lidhë rrugën regjionale nga Gadimja e Epërme në 

rrugën magjistrale M2  duke e anashkaluar rrugën ekzistuese me një gjatësi prej 

6.2 km, 

 Përmirësimi i kualitetit të asfaltit dhe bankinave me një gjatësi prej 2.8 km nga 

Llugaxhija deri te Shpella e Gadimes.  

 Vendosja e sinjalizimit horizontal dhe vertikal si dhe vendosja e shenjave 

udhërrëfyese për Shpellën.  

 

Rrugë lokale –Nga të gjitha rrugët lokale me gjatësi prej 254.7 km  të cilat shtrihen në territorin 

e komunës vetëm 148.5 km janë të asfaltuara, ndërsa 104.4 km janë të zhavorruara. Është e 

rëndësishme te përmendet se rrugët lokale te cilat i lidhin zonat urbane me zonat rurale shtrihen 

në zonën aktive zhvillimore të komunës me qendrën komunale janë të asfaltuara, mirëpo statusi 

i tyre është i ndryshëm, duke u nisë nga fakti se një pjesë e madhe e tyre nuk janë në gjendje të 

mirë, përkatësisht janë shumë të dëmtuara.  

1. Rrugët urbane  

Në rrugët urbane të qytetit planifikohet të realizohen këto aktivitete: 

a) Faza I - Ndërtimi i pjesës së unazës së jashtme të qytetit nga ana lindore e qytetit e cila 

lidhë rrugën magjistrale M24 me rrugën regjionale M2 me një gjatësi prej 2.6 km për të 

shkarkuar ngarkesën e qarkullimit të qendrës së qytetit nga hyrja jug-lindore e qytetit dhe 

lagjeve që shtrihen në pjesën lindore të qytetit. 

Faza II – Ndërtimi i pjesës së unazës së jashtme të qytetit nga ana jug-lindore e qytetit e cila 

lidhë rrugën regjionale M2 në hyrje të qytetit me rrugën magjistrale M24 në drejtimin jug- 

perendim në dalje të qytetit me një gjatësi prej 3,3 km për të shkarkuar ngarkesën e 

qarkullimit të qendrës së qytetit nga hyrja jug-lindore e qytetit dhe lagjeve që shtrihen në 

pjesën jugore të qytetit. 

b) Ndërtimi i rrugës alternative në kryqëzimin me hekurudhën në hyrje të qytetit nga ana 

juglindore për tu shkakrkuar qarkullimin në rrugën ekzistuese, duke u shfrzëzuar rruga 

alternative vetëm për dalje nga qyteti, ndërsa pjesa e rrugës ekzistuese për tu shfrytëzuar 

vetëm për automjetet që hyjnë në qytet. 

c) Ndërtimi i rrethrrotullimeve në këto nyje: 

 Te kryqëzimi i rrugëve ‘’Skëndërbeu’’ me rrugën ‘’Shqipëria’’ 

 Te kryqëzimi i rrugëve ‘’Lidhja e Prizrenit’’ me rrugën ‘’Shipëria’’ 

 Te kryqëzimi i rrugëve ‘’Lidhja e Prizrenit’’ me rrugën ‘’Shën Flori’ 

 Te kryqëzimi i rrugëve ‘’Skëndërbeu’’ me rrugën ‘’Shën Flori’’ 

d) Zgjerim i rrugëve në 4 korsi të rrugëve kryesore të qytetit 

e) Vazhdimi i rrugës ‘’Qamil Olluri’’ deri te lidhja me rrugën për fshtin Konjuh 

f) Asfaltimi i rrugëve të lagjeve të zonave urbane  

g) Rregullimi i troturëve për këmbësor 

h) Krijimi i hapësirave të reja për parking, 

i) Funksionalizimi i stacionit qendror të autobusëve 
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j) Rregullimi standar  i të gjitha vendndaljeve në zonën urbane 

 

 Rrugët në zonat rurale 

Në vazhdim do të paraqesim tabelën e rrugëve lokale në zonat rurale  të cilat duhet të 

asfaltohen. 

 

 

 

 

Tab. 46.  Asfaltimi i rrugëve lokale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendbanimet e pa asfaltuara në komunën e Lipjanit 

Nr Lokacioni Nr i ban. Gjatësia/k 

1 Brus 332 5,2 

2 Bukovicë 12 1,1 

3 Divjakë 68 2,2 

4 Dobrajë e Vogël 215 1,7 

5 Gllanicë 83 1,3 

6 Hallaq i Vogël 664 2,4 

7 Hanrofc 43 5,4 

9 Kraishtë 1375 7,2 

10 Plitkoviq 56 8,1 

11 Qylagë 955 3,7 

12 Resinoc 703 2,5 

13 Ribar i Madhë 2200 5,0 

15 Torinë 587 1,8 

17 Vrellë e Gadimes 157 1,4 

Totali i rrugëve në (m) 7450 48,9 
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Harta. 48. Planifikimi i infrastrukturës rrugore 
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 Zhvillimi i motorizimit 

Norma  e larte e rritjes se numrit te automjeteve nga periudha e kaluar, sidomos e 

veturave, do të vazhdoje edhe gjatë periudhës së ardhshme, sidomos të veturave në pronën 

individuale, Rrita e standardit por edhe e numrit të banorëve në qytetin e Lipjanit dhe e disa 

vendbanimeve të tjera do të ndikon me së shumti në rritjen e numrit të automjeteve.  

Parashikimet dëshmojnë se mund të pritet që norma e rritës së automjeteve të sillet prej 

10 deri 15% në vit, dhe se në ketë Komunë deri ne vitin 2020 do te jenë prej rreth 20500 deri 

23000 automjete. 

Shkalla e motorizimit do të sillej rreth 250 vetura në 1000 banore, respektivisht rreth 4 

banorë për një veturë. Shkalla e motorizimit në qendër natyrisht mund të jetë më e  madhe. 

Struktura e automjeteve do te shkojë në favor të veturave pjesëmarrja e tyre do te jete 

rreth 80% nga numri i përgjithshëm i automjeteve. 

Objektet, pajisjet, serviset dhe cilësia e shërbimeve në komunikacion 

Gjate periudhës së ardhshme zhvillimin e komunikacionit të kësaj komune e kushtëzon 

Perveç ndërtimit dhe rekonstruktimit të rrugëve edhe ndërtimi dhe kompletimi i sistemit të 

objekteve përcjellëse të komunikacionit.  

Në ketë funksion është paraparë funksionlizimi i Stacionit Qendror të autobusëve në 

qytetin e Lipjan, të gjitha vend ndaljet e autobusëve pranë rrugëve të zgjerohen dhe rregullohen 

sipas standardeve teknike, ku duhet të ndërtohen kabinat e udhëtarëve të jenë të publikuara 

itineraret e udhëtimeve, si dhe të shoqëruara me sinjalizim horizontal dhe veretikal , duhet 

paraparë edhe ofiçinat e serviseve dhe të riparimeve, pompat e benzinës duhe të lyerjes, mote-

let dhe kampet e pushimit dhe te çlodhjes.  (Harta infrastruktura e transportit dhe Rrjeti Rugorë) 
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Harta. 49. Planifikimi i sistemit të transportit 
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 KOMUNIKIMET 

 Komunikacioni ajror  

Transporti ajror – Në komunën e Lipjanit është i zhvilluar përmes Aeroportit Ndërkombëtar 

‘’Adem Jashari‘’, i cili gjindet në pjesë veriore të qytetit me një distancë prej 12 km nga qendra e 

qytetit. Pasi që aerporti shtrihet në territorin e komunës së Lipjanit, i cili është aeroport i 

karakterit ndërkombëtar dhe i vetmi në territorin e Kosovës, për komunë e Lipjanit  paraqet një 

mundësi të madhe zhvillimit dhe komunikimit të lehtë me të gjitha vendet ndërkombëtare.  

Është aeroport civil dhe bazë ushtarake. Pas konfliktit të vitit 1999 atëherë kur pista ishte 

dëmtuar, aeroporti ishte renovuar. Qarkullimi ishte rritur nga 250 mijë pasagjerë (1997) në 840 

mijë pasagjerë (2002) në vit, në vitin 2010 ka pasur rritje të pasagjerëve mbi 1 milion pasagjerë 

brenda vitit, dhe ka rritje të vazhdueshme të numrit të pasagjerëve që qarkullojnë permes 

aeroporit. Pjesërisht rrugët deri në aeroport kanë standard të ulët. Një lidhje në mes të rrugës së 

aeroportit dhe asaj 9 që shkon në drejtim të Pejës dhe Prishtinë është hapur në v.2004. 

qarkullimi rrugor nga Lipjani në drejtim të jugut të Kosovës kalon nëpër Magurë, një rrugë që 

nuk plotëson kushtet për të përmbushur këtë detyrë. 

Në kuadër të këtij Plani parashihet ngritja e nivelit të cilësisë së rrugës Lipjan-Magurë-

Aeroport  si dhe komunikimit me hekurudhën që kalon nëpër qytetin e Lipjanit për të  pasë qasje 

më të lehtë të gjithë qytetarët e komunës së Lipjanit me Aeroportin Ndërkombëtar. 

Po ashtu duhet të planifikohen edhe rrugë tjera lidhëse që komnikojnë me aeroportin, 

duke rritur cilësinë e udhëtimit dhe zvoglimin e kohës për të pas qasje sa më të lehtë në 

Aeroport.  

Pasi që aeroporti është në fazën e zgjerimit dhe ngritjes së kapacitetit të numrit të 

udhëtarëve që udhëtojnë brenda vitit , kjo do të  ndikoj drejtëpësëdrejti në nevojën e planfikimit 

të rrugëve të transportit rrugor, të cilat komunikojnë me aeroportin. 

 

 Komunikacioni hekurudhor 

Në territorin e komunës së Lipjanit është i zhvilluar transporti hekurudhor përmes 

hekurudhës kryesore Mitrovicë/Fushë Kosovë dhe Ferizaj/Shkup, e cila kalon në mes të 

Lipjanit. Vija hekurudhore ka katër udhkryqe me rrjetin e rrugëve në qytetin e Lipjanit. Vetëm një 

udhëkryq është në nivel tjetër pasiqë rruga e kryqon hekurudhën nërpërmes të urës. Me vetëm 

5-6 trena në ditë dhe me një qarkullim të trafikut të moderuar kjo nuk paraqet momentalisht 

ndonjërën nga problemet e mëdhaja. Me rritjen e qarkullimit hekurudhor dhe rrugor, megjithatë 

do të ketë probleme me sigurinë dhe dendësinë e qarkullimit.  
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Fig. 18. Hekurudha e Kosovës 

Në kuadër të këtij plani për të rritë cilësinë e shërbimeve dhe rritjen e shkallës së sigurisë  

së transportit hekurudhor, parashihen këto aktivitete: 

 Sinjalizimi adekuat nëtë gjithë vijën hekurudhore, posaqërisht në vendkalime, si dhe 

vendosja e mbrojtjes adekuate; 

 Marrja e masave adekuate për zvoglimin e zhurmës sidomos në zonën urbane dhe 

vendbanime tjera. 

 Në të gjitha kryqëzimet e vijës hekurudhore me rrugë duhet të siguruar qasje adekuate 

nëpër mes zgjidhjeve inxhinjerike (nënkalime, mbikalime). 

 Rregullimi i stacionit multimodal hekurudhor në hapësira të stacionit hekurudhorë të 

tanishëm në qytetin e Lipjanit,  si dhe sigurimi i hapësirës adekuate në Rubovc, për të 

siguruar qarkullim cilësor të mallrave dhe udhëtarve.  

 Elektrifikimi i komplet vijës hekurudhore dhe sigurimi i masave mbrojtëse për elektrifikim. 

 Lidhja adekuate e terminalit të mallrave me autoudhën Prishtinë- Shkup, 

 Ruajtja e brezit mbrojtës të vijës hekurudhore: për shenja dhe billborde të ndryshme deri 

në 7 metra, ndërtimi i objekteve të banimit dhe i bizneseve, gropave septike, gërmimi i 
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puseve, rezervuareve, ndërtimi i linjave të gjata elektrike etj., deri në 25 metra nga binari 

i fundit anësorë, ndërtimi i objekteve industriale deri në 50 metra nga binari i fundit 

anësor.  

 Të bëhet një studim arsyeshmërie i futjes së segmentit të vijes së transportit 

hekurudhorë nën tokë, përgjatë zonës urbane.  

 

 

 

 Telekomunikimi 

Zhvillimi i Komunikacionit të Telekomunikimit, PTK-së dhe operatorëve privat në 

komunën e Lipjanit do të vazhdojë të mbështetet në zhvillimin integral të këtij komunikacioni në 

nivel të Kosovës dhe në rajon, nisur nga gjendja e rrjetës së komunikacionit PTT, qëllimet 

afatgjata kah të cilat duhet synuar për zhvillimin e këtij komunikacioni të komunës së Lipjanit 

janë: Në perspektive numri i postave, numri i aparateve telefonike dhe i aparateve të tjera si dhe 

vëllimi i shërbimeve të internetit dhe kabllovike duhet të rritet shume, kurse shërbimet e PTK-së 

dhe operatorëve tjerë privat të modernizohen.  

Në kuadër të këtij plani në funksion rritjes së kualtitetit të shërbimeve telefonisë fikse dhe 

moblie, parashihen këto aktivitete: 

 Shtrirja e fijes optike në tërë territorin e komunës  dhe mbulimi i tërë territorit të 

komunës së Lipjanit me rrjet të Internetit,  

 Rritja e kapacitetit të rrjetit në nivel të standardeve Evropiane,  

 Vendosja e centraleve periferike,  

 Vendosja e  antenave të reja të operatorëve mobil për të rrtiur mbulueshmërinë e 

territorit të komunës me valë të mjaftueshme të telefonisë mobile, 

  Në vendbanimet ku rrjeti ekzistues është i viteve 90-ta duhet të vendoset rrjeti i ri,  

 Ndërtimi i objekteve postare në vendbanimet Sllovi, Gadime, Dobrajë të Madhe dhe 

Rubovc,  

 Mbulimi i tërë territorit me rrjet të telefonisë fikse, si dhe kalimi nga rrjeti ajror në atë  

nëntoksor, 

 Përmirësimi i rrjetit kabllor dhe ofrimi i Programeve televizive HD dhe vendosja e  

antenave televiziveovc (Harta. Telekomunikimi). 
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Harta. 50. Planifikimi i sistemit të telekomunikimit 
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 INFRASTRUKTURA ENERGJETIKËS 

 Rrjeti energjetik 

Nga analiza e gjendjes në profil qartë është konstatuar se rrjeti distributiv ekzistues në 

pjesën më të madhe është i ndërtuar para më se 20 viteve, që dmth se linjat ajrore janë në 

gjendje të keqe teknike, ndërsa kabllot që tani furnizojnë shpenzuesit janë dielektrikisht të 

dobësuara,veçanërisht kabllot e tensionit 10kV, të shtrira në kanale me shtrirje të lire. Shumica 

e trafostacioneve janë të tensioneve 10/0.4 kV.. 

Duke u nisur nga gjendja ekzistuese si dhe propozimeve arkitektonike, SEE distributiv duhet të 

bëhet në përputhje me dy rekomandime të dhëna në vazhdim: 

Rekomandimet e master planit per zhvillimin e sistemit distributiv të kosovës deri më 

vitin 2015, që përfshinë: 

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

— Kalimin nga rrjeti distributiv 10kV në rrjetin distributiv 20kV 

— Zëvendësimin e TS 10/0.4kV me ata 20/0.4kV 

— Zëvendësimin i Linjave Ajrore të nivelit te tensionit 0,4kv me LP Ajror kabllovik -Bistek dhe 

Kabllovik nentokesor me kanale kabllovike. 

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 tënjëjtën kohë. 

Rekomandimet dhe rregulloret e lartshënuara obligojnë që SEE dhe SK të realizohen ashtu që: 

Në pjesën rural të komunës së Lipjanit Ku tani gjenden të ndërtuar LP 10(20)kV me 

shtylla druri dhe beton, duhet te planifikohet ndërtim i LP të ri vetëm për tensione punues 20kV 

në mënyrë që gradualisht të mundësohet kalimi në tensionin 20kV. 

Rrjetet e tensionit të ulët (ajror) duhet të planifikohen gjithashtu me shtylla betoni dhe me kabllo 

vetëmbajtëse Alumini. Në këto shtylla duhet të planifikohet edhe ndriçimi publik i rrugëve. 

Ndriçimi publik i rrugëve kryesore të fshatrave do bëhet me llampa natriumi me fuqi 400 Ë të 

vendosura në shtylla metalike me lartësi (8-10)m. Kyçja dhe shkyçja e llampave do të jetë 

automatike, ndërsa në kohën kur rrugët nuk janë shumë të frekuentuara (pas mesnate) llampat 

më mënyrë automatike do të ndizen në gjysmën e fuqisë nominale.  

(Harta. Rrjeti energjetik i Lipjan ). 

 

 LINJAT E VEÇANTA PËR INTERVENIM NË RJETIN 10 kV 

Duke u bazuar nga analiza e rrjetit elektrik që është bërë në terren nga ekspertët në 

bashkëpunim me KEK-un, është konstatuar se në disa pjesë me prioritet duhet të intervenohet 

dhe të kalohet nga sistemi 10 kV në atë 20 kV, si dhe është parë nevoja për instalimin e disa 

trafove në disa fshatra të komunës së Lipjanit  (shih hartën).  

Rrjetet në të cilat duhet të intervenohet me prioritet dhe të kalohet nga sistemi 10 kV në atë 
20KV janë: jane te gjitha daljet 10kv te cilat e furnizojn teritorin e komunes se Lipjanit.Po ashtu 
nevojitet per shkak te zvogelimit te humbjeve teknike qe daljet me ngarkesa te medha te 
ndahen ne dy daljeve permes dy LP 10kv siq eshte rasti me daljet 10kv : Sllovia ,Gadimja 
,Kraishta Lipjani-Qendra me furnizim nga TS 110/35/10KV Lipjan 

Elektrike).
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 GAZI DHE NAFTA 

Rrjeti i gazpërçuesit  

Gazi energjetik në strukturën e konsumit energjetik gjithnjë e me shume po zë vend të 

rëndësishëm,  Përdorimi i gazit për ngrohje, në industri ka përparësi të shumëfishtë dhe  shpenzimet e 

kalorive të dobishme janë më të ulëta dhe dukshëm zvogëlojnë ndotjen e vendbanimeve 

Dikur bëhej edhe prodhimi i Gazit teknik në KEK “Kosova” mirpo tani Furnizimi i Lipjanit me Gazë 

mundë të bëhet nga Gazë përçuesi Shkup – Nishë në linjen e mundëshme Kamenicë – Prishtinë ndahet 

një linje për Ferizaj prej ku do të furnizohej edhe Lipjanin, varianti tjetër është, gypi ekzistues i gazsjellësit 

në relacionin Kosova A – Shkup i cili ka funksionuar deri në vitin 1986 i cili ka furnizuar me gazë 

shkritoren në Shkup, fabrikën e çimentos në Hanë të Elezit dhe ngrohtoren në Prishtin dhe kalon nëpër 

territor të  

Linja prej Shqiprisë. 

Nafta 

Nga aspekti i furnizimit me naftë dhe prodhimit të naftës edhe Lipjani si e tërë Kosova do 

të vazhdoj të varet nga importi i naftës dhe derivatet e saj. Importi kryesisht do të vazhdojë të 

realizohet përmes transportit rrugor, përmes rrugëve magjistrale dhe rajonale por edhe atij 

hekurudhor, Udhëzimet e BE-së për sistemin energjetik, e posaçërisht për sektorin e naftës dhe 

derivateve të naftës, janë të fokusuara në ndërtimin e rezervarëve për naftë, me qëllim që të 

sigurohen rezervat, në rast të mungesës së furnizimit apo në rast të restriksioneve të furnizimit, 

kështu që pozita e Lipjanit në ketë kontekst është e përshtatshme.    

 

 

 INFRASTRUKTURA HIDROEKONOMIKE 

Infrastruktura për furnizim me ujë  

Duke u nisur nga gjendja ekzisutese e furnizimit me ujë të pijshëm, në komunën e Lipjanit 

janë në sistem të ujësjellsit rreth 67 % të qytetarëve, ku një përqindje e këtyre  vendbanimeve 

ka nevojë për fuqizim të rrjetit të ujësjellësit ndërsa vetëm 33 % të qytetarëve janë jashtë 

sistemit të furnizimit me ujë të pijshëm. Analiza e gjendjes në komunë sa i përket infrastrukturës së 

ujësjellësit është bërë nga ekipi i planifikimit së bashku me një analizë hidro – ekonomike ku janë analizuar  

në  mënyrë të veqant: 

- Identifikimi i burimeve të reja të furnizimit me uj të pijshëm, 

- Fuqizimi i furnizimit të ujësjellësit në zonat  urbane dhe ato rurale, 

- Identifikimi i futjes në një sistem të ujësjellësit të disa vendbanimeve. 

 

Identifikimi i burimeve të reja të furnizimit me uj të pijshëm: 

Në territorin e komunës së Lipjanit janë identifikuar këto mundësi të furnizimit me ujë të pishëm: 

 Qyteti i Lipjanit dhe vendbanimet përreth, kërkesat e tanishme dhe të ardhshme do të 

plotësohen nga ujërat nëntokësorë që shtrihen në sedimentet liqenore të basenit të 

Kosovës, gjegjësisht sedimentet e kuaternarit, në të dy anët e lumit Sitnicë. 
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 Vendbanimet; Krojmirë, Shalë, Resinovc, Baicë, ekzistojnë mund të furnizohen nga 

kaptimi i burimeve natyrore (kroni i kuq, shavarinat në Shalë, burimet natyrore në Krojmir,  

vrella e ftohtë Baicë, akumulimi i ujërave në lumin Drenicë, shfrytëzimi i ujërave 

nëntokësore në të dy anët e lumit Drenica segmenti Shalë – Nekovc. etj.). 

 Vendbanimet: Leletiq, Magurë, Vrellë, Medvec, Vërshec, Qyqylag, Dobrajë e Madhe dhe 

e Vogël, Lluga, Ribar i Madhë, Kraishtë, Bujan, Bregu i Zi, Poturovc, Torinë, Gllanicë, 

Grackë e Vogël dhe Topliqan; kanë dy mundësi të furnizimit me ujë të pijshëm, 

- mund të shfrytëzojnë ujin nga burimi i Vrellës i cili ka 30 l/s duke rritë numrin e puseve përreth , 

gjegjësisht ujërat nëntokësore të Minierës së Goleshit, si dhe nga ujërat nëntokësorë në Blinajë, 

sedimentet aluviale në lokalitetin ndërmjet fshatit Vërshec dhe Qyqylagë. 

Pra, zgjidhja e furnizimit me ujë për vendbanimet e territorit të Lipjanit do të arrihej kryesisht me 

shfrytëzimin ujërave nëntokësorë rreth 85 %. 

 

Fuqizimi i furnizimit të ujësjellësit në zonat  urbane dhe ato rurale: 

Në zonën urban të qytetit duhet të palnifikohet: 

 zgjerimi i rrejtit nëpër lagjet periferike,  

 ndërrimi i rrjetit të vjetëruar të ujësjellësit për të rezultuar në eliminimin e humbjeve të 

ujit të pijshëm,si dhe  

 ngritja e cilësisë së ujit duke planifikuar dhe implementuar zonat mbrojtëse të puseve 

nga furnizohet qyteti me ujë të pijshëm; 

Në zonat rurale duhet të palnifikohet: 

 Venbanimet Mgurë, Vrellë, Medvec dhe Dobrajë e Vogël të futen në sistem të 

menaxhimit të KUR ‘’Prishitina’’ në mënyrë që të rritet kapaciteti dhe cilësia e shërbimit, 

 Në vendbanimin Shalë të riparohet rrjeti ekzistues për të zvogluar humbjet si dhe 

rregullimi I kaptazheve për rritjen e kapacitetit të furnizimit; 

 Vendbanimet Poturovc, Rufc i Ri, Rufci Vjetër, Ribar i Vogël, të futen në sistem të 

furnizimit nga vendburimi i ujit në Vrellë; 

 

Identifikimi i futjes në një sistem të ujësjellësit të disa vendbanimeve: 

 

Për të rritë cilësinë e shërbimeve si dhe menaxhimin më të lehtë me ujë të pijshëm, planifikohet 

të futen në një sistem të furnizimit këto vendbanime: 

 Vendbanimet - Magurë, Vrellë, Medvec, Dobrajë e Madhe, Dobrajë e Vogël, Llugë, 

Poturovc, Torinë, Qylagë, Vërshec, Leletiq, Ribar I Madh, Kraishtë, Bujan, Topliqan dhe 

Grackë e Vogël; 

 Venbanimet – Shalë, Krojmir, Baicë dhe Resinovc; 

Ndërtimi i avancimi i kaptazheve, fabrikave, i rezervuarve të ri për kapje ,akumulim dhe trajtim të 

ujit shifet si shumë e rëndësishme për komunën e Lipjanit në të  ardhmen. 
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Harta. 52. Planifikimi i sistemit të ujësjellësit 
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 RRJETI I KANALIZIMIT TË UJRAVE TË ZEZA DHE ATMOSFERIK 

Infrastruktura për largimin dhe trajtimin e ujërave të përdorura 

Grumbullimi i ujërave të ndotura, gjegjësisht ndërtimi i rrjeteve të kanalizimit është më 

specifik dhe më i kushtueshëm, mirëpo investimet në këtë, e arsyeton koston e shpenzimeve të 

mjeteve duke rezultuar me ruajtjen dhe mbrojtjen e shëndetit publik të banorëve të komunës së 

Lipjanit si dhe me mbrojtjen e ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore nga ndotja. 

Analiza e gjendjes në komunë sa i përket infrastrukturës së të ujrave të zezadhe atmosferik është 

bërë nga ekipi i planifikimit dhe parashikohet që në të ardhmen të kemi këto aktivitete :  

 Sisteme të ndara të ujrave fekale dhe atmosferike në të gjitha vendbanimet duke filluar 

nga qyteti i Lipjanit. 

 Planifikimi i funksionalizimit të disa segmenteve me rrjetë të vjetër, me profil jo adekuat 

ose për nevoja më të gjera duhet bëhet edhe në vendbanimet që kanë rrjet duke filluar 

nga Qyteti. 

 Futja në sistem të kanalizimit të zonës industriale në pjesën verilindore të  qytetit të 

Lipjanit 

 Futja në sistem të kanalizimit të gjitha venbanimeve të cilat janë jashtë sistemit të 

kanalizimit, 

  Grumbullimi i ujërave të zeza përgjat shtratit të lumit Sitnicë dhe trajtimi i tyre në një 

impiant të përbashët në fund të vendbanimit Dorajë e madhe në Lumin Sitnicë në afërsi 

të kufirit komunal të Graçanicës, sipas këtij planifikimi: 

1. Vendbanimet : Leletiq, Vershevc, Magurë, Vrellë, Medvecë, Poturovc dhe Torinë me 

shtrirje në drejtim të rrugës Torin – Lipjan  

2.  Vendbanimet Ribar i Madhë, Ribari i Vogël, Kraishtë, Dobrajë e Madhe dhe e Vogël , 

Gllanicë dhe fshatin LLugë. 

3. Grumbullimi i ujërave të ndotura të vendbanimeve lindore dhe jug lindore do të arrihej 

me ndërtimin e trasesë në drejtim të rrjedhës së lumit Sitnicë, duke filluar nga fshati 

Rubovc në drejtim të fshatrave Gllogovc, Banullë, duke përfshirë edhe rrjetin nga 

fshtratë  përreth.   

4. Prej fshatit Sllovi trasa të ndërtohet në drejtim me rrugën rajonale Sllovij – Lipjan, duke 

përfshirë  grumbullimin e ujërave të fshatrave përreth. 

5. Për Janjevën dhe vendbanimet përreth planifikohet ndërtimi i trases duke përcjellur 

gjithashtu drejtimin e lumit Janjevë. 

Përshkak të konfiguracionit të terrenit dhe pamundësisë së grumbullimit të ujërave të ndotura në 

afërsi të lumit Sitnicë duhet të planifikohet trajtimi ujërave të ndotura në një ipmpiant të veçant 

për këto vendbanime 

6. Vendbanimet: Kroimirë, Shalë, Resinovc, dhe Baicë në drejtim të rrjedhës së lumit 

Drenicë deri te fshati Nekovc në kufirin administrativ të komunës së Lipjanit dhe 

Drenasit.Planifikohet mundësia e kyçjes së këtyre katër fshatrave në sistemin e trajtimit 

të ujërave të ndotura në komunën e Drenasit me marrëveshje ndër komunale Lipjan – 

Drenas.  
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Harta. 53. Planifikimi i sistemit të kanalizimit 
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  RRJETI I KANALIZIMIT ATMOSFERIK 

Siç u cek më lartë, kanalizimi atmosferik do të ketë rrjet të posaçme. 

Rrjeti në qytet:Të gjitha ujërat atmosferike do të shkarkohen në lumin Sitnicë dhe në prrockat 

më të afërta duke shfrytëzuar rënjen e terrenit ashtu që trasa e kolektorit të jetë sa më e shkurtë 

dhe duke pasur kujdes që në këtë rrjet të kanalizimit mos të shkarkohet ujërat e zeza ose ujërat 

industriale etj. 

Parashikohet edhe Rrjeti nëpër Vendbanimet tjera për ujëra atmosferike të jet i posaçme 

(I ndarë nga rrjeti fekal)për secilin vendbanim ,të funksionoj sa ma shumë që është e mundur si 

sistem ,dhe të shkarkohen në rrjedhjet më të afërta . Ndërtimi i kanalizimeve atmosferike në çdo 

aks rrugor me derdhje në lumejët dhe prrojet më të afërta , 

 

 INFRASTRUKTURA PËR MBROJTJEN E UJËRAVE DHE E DEPONIVE 

Infrastruktura për mbrojtjen e ujërave nga ndotja  

Për mbrojtjen e ujit në të ardhmen  duhet të planifikohen këto aktivitete: 

- Krijimi i infrastrukturës për shmangien dhe trajtimin e ujërave të përdorura dhe ndyta prej 

vendbanimeve dhe industrisë.  (Harta. Kanalizimi  fq.197) 

- Mbrojtjen e ujërave minerale e termal, dhe mbrojtjen e ujërave nëntokësore si nga 

pikëpamja e evitimit të mundësisë së ndotjes, ashtu edhe nga ajo e ndërtimit të 

pakontrolluar dhe e rrezikimit të hapësirës (Shih hartën Hidrologjike të Lipjanit) 

- Ndërtimi i infrastrukturës së deponive të përkohshme në nivel vendbanimi(Pastrimi i 

shtretërve të lumenjve nga mbeturinat dhe hudhja e tyre e organizuar në të ardhmen) 

- Ndarja e rrjetit të kanalizimeve të ujërave fekale dhe atmosferike në qytet  dhe 

vendbanime tjera. 

- Ndërtimi i impiantit  ose gropës septike në nivel vendbanimi për pastrimin e ujërave të 

zeza si zgjidhje e përkohshme për ta penguar ndotjen e ujit. 

- Vazhdimi dhe thellimi i monitorimit të shkallës së ndotjes së lumit Sitnicë,  

- Qe objektet industriale ekzistuese, të cilët ngase nuk kane aparatet pastruese ndyjnë 

lumenjtë, brenda një afati të caktuar të instalojnë aparatet dhe ta shmangin ndotjen. 

- Dokumentacioni investivo-teknik për industritë e reja duhet të përmbajë edhe vendimin e 

pastrimit të të gjitha ujërave të përdorura.  Puna e kapaciteteve të reja industriale nuk 

duhet të lejohet pa u montuar më parë aparatet të cilat  do të sigurojnë pastrimin e 

ujërave të ndyta në mënyrën e duhur.  

 

 INFRASTRUKTURA E DEPONIVE TË MBETURINAVE    

- Vazhdimi i shfrytëzimit të infrastrukturës që e  ofron deponia Rajonale 

- Të futen në sistem të grumbullimit gjitha venbanimet në nivel komunal.  

- Si alternativ e mundshme e deponisë Regjionale është planifikuar një deponi  në nivelin 

komunal, zonën industriale të Kërqevës.  

- Shfrytëzimi i mbeturinave për riciklim dhe mundësisë së prodhimit të energjisë,  

- Trajtim në një hapësirë të caktuar të mbeturinave inteligjente me mundësi deponimi dhe 

servisimi, 
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- Ndërrimi i mënyrës së mbledhjes dhe menaxhimit së mbeturinave,  

- Janë parashikuar varrezat e kafshëve dhe mundësit e asgjësimit masiv në rast 

emergjence për shkak të smundjeve dhe arsyeve tjera te kafshët ose shpezët. 

 

 INFRASTRUKTURA PËR RREGULLIMIN E REGJIMIT TË UJËRAVE 

Ndërtimi i pendave (akumulacioneve) në të gjitha rrjedhat në Gadime të Epërme , për të 

akumuluar ujin për ta përdorur në periudhat kur është i nevojshme (në kohërat e nxehta kohë 

pas kohe të lëshohet ujë i freskët në lumë nga akumulacioni). Me këtë akumulacion mund të 

kontrollohet edhe sasi e ujit gjatë kohës me te reshura të mëdha. (Harta. Infrastruktura e 

furnizimit me ujë). 

Rregullim i shtretërve të lumejve me rregullim prej dheu, rregullim urban, mirëmbajtje 

dhe pastrim për mbrojtje nga vërshimet dhe hapja e kanaleve. (shih harten mbrojtja nga 

vërshimet). 

 

3.2.3.   POPULLSIA, BANIMI, VENDBANIMET, ÇËSHTJET SOCIALE, 

TRASHËGIMIA KULTURORE 

 ARSIMI 

Pas analizës së situatës në nivel komunal dhe njohjes së rolit të komunës së Lipjanit në 

sistemin edukativ që përveç tjerash shtrihet edhe në mirëmbajtje të infrastrukturës arsimore e 

përbërë edhe nga objektet dhe pajisjet e tjera për shkollë, transport dhe stafi arsimor, vendosjes 

së synimit të përbashkët nga të gjith akterët për një shoqëri të edukuar dhe shkolluar mirë e cila 

në të njejtën kohë është edhe komponent e rëndsishme e vizionit të komunës u konstatua se 

zhvillimet e ardhëshme në ketë fush duhet orientuar. 

Ngritjen e kapaciteteve për arsimin bashkëkohor, Përmirësimin e sigurisë së nxënësve, 

Përmirësimin e cilësisë së arsimit, Përfshirje të barabartë në arsim, ngritje e bashkëpunimit me 

prindër, ministrinë e arsimit, asaj të punës, shtete e institucione të ndryshme të cilat hulumtojnë 

edhe kërkesat e tregut. Mbrojtja dhe sigurimi i lokacioneve për shkolla, Përmirësim i 

infrastrukturës së shkollave ekzistuese dhe plotësim me infrastrukturë përcjellëse që vlen për 

komplet hapësirën e komunës së Lipjanit ku funksion sistemi arsimor u theksua se duhet krijuar 

kushte dhe lejuar shkollimin privat dhe bazuar në standarde janë vlerësuar nevojat për 

ndërtimin e objekteve të reja shkollore me infrastrukturë përcjellëse,ndërtimi edhe i objekteve 

sportive me qëllim të përmirësimit të kushteve për punë dhe mësim që është me sa vijon 

 

  INSTITUCIONET PARASHKOLLORE – NIVELI 0 

Këtu përfshihen të gjitha objektet të cilat sigurojnë shërbimet e çerdheve dhe kopshteve 

të fëmijëve si dhe përmbajtjet e arsimit parashkollor. 

  ÇERDHET DHE KOPSHTET 
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Sipas standardeve ndërkombëtare, grupi i fëmijëve në çerdhe për një njësi përbëhet nga 

7-10 fëmijë. 

Në bazë të vlerësimit se një fëmijë mesatarisht i kalon dy vite në çerdhe, një grup i 

fëmijëve parashihet për afërsisht 400-700 banorë, duke u bazuar në këto norma shihet qart se 

në komunën e Lipjanit ka nevojë të planifikohen edhe disa çerdhe. 

 Gjat konsultimeve me banorët e fshatrave, si dhe me përfaqësuesit e tyre kan dal në 

pahë disa kërkesa që kanë të bëjnë me shërbimet edukativo-arsimore që do duhet të ofrohen 

nëpër vendbanime. Sa i përket kërkesës për ndërtimin e qerdheve janë këto shatra të cilat në 

mënyrë specifike kanë kërkuar ndërtimin e qerdheve në vendbanimet e tyre, siq janë: Akllap, 

Sllovi, Gadime, Smallushë, Llugaxhi, Banullë, Konjuh, Topliqan, Bujan, Hallaq i Madh, Bregzi, 

Kroishtë, Vërshevc, Magure, lluga, Vrellë  Magurës, Krojmir dhe Shalë.  

Ekipi ka menduar se mundë të parashihen këto çerdhe (Objekte të reja) në këto 

vendbanime: në Janjevë, Shalë, Gadime, Llugaxhi, Magure, Sllovi, Banullë, edhe disa 

vendbanime tjera pa priashtuar edhe zonën e planifikuar për zgjërim të qytetit. 

 ARSIMI PARASHKOLLOR 

Arsimi parashkollor, i cili përfshinë fëmijët prej 3-6 vjeç, sipas nenit 2.4 të Ligjit për 

Arsimin parashkollor, nuk është ende i obligueshëm. Arsimi parashkollor në komunën e Lipjanit 

do të organizohet brenda hapësirave të shkollave fillore ose si klasë e veçantë brenda 

institucioneve parashkollor. 

 

     INSTITUCIONET SHKOLLORE – NIVELI 1, 2 & 3 

                ARSIMI FILLOR DHE ARSIMI I MESËM I ULËT 

Ligji mbi Arsimin Fillor dhe të Mesëm na obligon në ofrimin e kushteve që “Të gjithë 

duhet të kenë qasje në shërbimet e arsimit” 

Prej këtyre mundësive të analizuara sidomos për fshatrat me numër të vogël të banorëve dhe 

zhvillime të shpërndara, duhet të sigurohet: 

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 

4. Sigurimi i transportit publik për nivelin e dytë të shkollës fillore;  

Drejtoria e arsimit do studioj arsyeshmërin edhe për disa vite të këtyre mundësive në kuptimin e 

zgjidhjes më racionale dhe të qëndrueshme, mirpo për momentin arsimi fillor dhe arsimi i 

mesëm i ulët është ka sigurohet për të gjitha vendbanimet. 

Studimi i arsyeshmëris do të propozojë shkollat e reja për disa zona ose transportin e 

Organizuar, ndërsa për momentin kemi këto propozime për shkolla fillore në këto vendbanime:  

Shkolla Fillore Banullë Objekt të ri (në procesë të ndërtimit) 

Shkolla Fillore Bujan Objekt të ri  (në proces të ndërtimit) 

Shkollë Fillore në Rubofc Objekt i ri 

Shkolla Fillore në Blinajë  Objekt të ri  

Shkollë Fillore në Bujari (gumnasellë) Objekt i ri 
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Shkolla Fillore në Kroishtë Objekt i ri (Në proces të ndërtimit) 

Shkolla Fillore në Babush të Muhaxherve Renovimi i SHFMU  

 SHKOLLAT SPECIALE - Në Komunën e Lipjanit ka Shkollë speciale në Shtëpinë 

Korrektuese e cila në të gjitha nivelet ka 38 nxënës me 4 mësimdhënës, por nuk ka shkollë 

të veçantë speciale për fëmijët me aftësi të kufizuar edhe pse me politikat e reja po synohet 

që në shkollat ekzistuese të krijohen klasa speciale për fëmijë me paaftësi dhe me të meta 

mentale ashtu që ata të ndihen sa ma të integruar. 

    ARSIMI I MESËM I LARTË 

Bazuar në numrin e banorëve sipas regjistrimit të 2011 ku komuna e Lipjanit ka gjithësejt 

57,605 banorë, dhe kur vëjmë në raport me standardet vendore të shërbimit arsimore kuptohet 

që nevojiten edhe së paku dy shkolla për arsimin e mesëm të lartë, ndërsa sipas projeksioneve 

të shtmit demografik për numrin e parashikuar të banorëve deri në vitin 2025 (~79072 ÷ 

~84078) janë të nevojshme edhe 3 shkolla të reja. 

— nevojat e sotme             57605 : 18000 = 3.2 ®4 (2 ekzist. + 2 të reja) 

— nevojat deri 2027           76780: 18000 = 4.3 ®5 (2 ekzist. + 3 të reja) 

*(18000 banorë – një shkollë e mesme e lartë) 

Arsimi në këtë nivel duhet vazhdoj të zhvillohen në shkollën e mesme "Ulpiana" e cila 

për momentin është edhe duke i zgjeruar kapacitetet me ndërtimin e objektit modern, e cila ka 

dy paralele në Shalë dhe Gadime, pastaj në shkollën e mesme profesionale "Adem Gllavica", si 

dhe në shkollën profesionale të nujqësisëë. Sipas standardeve, në këtë nivel të shkollimit në të 

ardhmen do duhej të organizohen edhe  5 shkolla të mesme, mirëpo pas analizave në nivel të 

numrit të banorëve, numrit të nxënësve, zonave gjeografike të tërheqjes, si dhe lidhjeve 

infrastrukturore, ekipi profesional ka arritur në përfundim se nuk ka nevojë që paralelet të 

kalojnë në status të shkollës, dy paraleleve të gjimnazit “Ulpiana” do duhej e i shtohet edhe 

paralelja “Ulpiana” në Magure në mënyrë që të i  plotësojë të gjitha nevojat e shkollimit të 

mesëm në komunën e Lipjanit. Ekipi profesional vlerëson që zgjerimi i kapaciteteve hapësinore 

dhe teknike në objektet e shkollore është i domosdoshëm por edhe funksionalizimi i sigurisë, 

transportit dhe përmbajtjeve tjera në nivel komunal është i rëndësisë primare. 

Gjat konsultimeve me banorët e vendbanimeve të ndryshme në komunën e Lipjanit, si 

dhe me përfaqsuesit e fshatrave si kërkesa të tyre kanë dalur që të ndërtohen shkolla të reja të 

mesme si dhe të rritet numri i paraleleve të SH.M. “Ulpiana” dhe në këto vendbanime: Magurë, 

Krojmir, Vrellë e Magurës, Konjuh dhe Sllovi. 

Ekipi ka vlerësuar se paralelja e SH.M “Ulpiana” në Gadime duhet që të ndërtohet 

objekti i ri i shkollës së bashku me të gjithë infrastrukturën e nevojsme shkollore. Objekti i SH.M. 

“Ulpiana” Shalë duhet të mirmbahet dhe zgjeroj kapacitetet e domosdoshme shkollore, si q janë 

fushat sportive dhe sallat e sportit dhe kabinetet shencore, ndërsa në Magure, do duhej 

themeluar paralelja e SH.M. “Ulpiana” së bashku me ndërtimin e objektit të ri për këtë shkollë, e 

cila do duhej të paiset me të gjitha përmbajtjet e nevojshme të një shkolle të mesme. 

Nevojat momentale për objekte të reja janë këto: 

Shkolla e Mesme "Ulpiana" objekt të ri (në ndërtim e sipër); 

Shkolla e mesme profesionale "Adem Gllallavica", kalim në objektin e SH.M. “Ulpiana”; 
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"Ulpiana" paralelja në Gadime, objekt të ri  shkollor dhe hapësira përcjellëse; 

"Ulpiana" paralelja në Shalë, mirëmbajtje dhe avancim me disa element; 

“Ulpiana” paralelja në Magure, paralele e re dhe objekt i ri me te gjitha permbajtjet e nevojshme 

 

 SHKOLLIMI UNIVERSITAR 

Gjeografikisht e favorizuar për shkak të lidhjeve dhe ndërlidhjeve të infrastrukturës 

nacionale dhe ndrkombëtare, siç janë autoudha 6 dhe 7, rrejti hekurudhorë dhe rrugët tjera 

magjistrale dhe regjionale, aeoporti ndërkombëtarë i Prishtinës, afërsia nga qendrat e mëdha 

urbane të Kosovës, afërsisë ndaj kryeqendrës Kosovare, si dhe duke u mbështetur në vizionin 

e komunës dhe kërkesave të vazhdueshme për hapësira të karakterit universitarë, komuna e 

Lipjanit ka ndarë disa lokacione dhe zona të mundëshme për zhvillimin e arsimit universitar në 

teritorin e sajë. Së shpejti vlerësohet të zhvillohet zona e shkollimit të këtij niveli në sektorin 

privat edhe në zonën ku është në zhvillim e sipër Kampusi Universitar “UBT”, pastaj do të 

vazhdohet me studimin e arsyeshmërisë edhe për ndërtimin e Universitetit OTO në fshatin 

Kraishtë një zonë me një sipërfaqe mbi 200ha. Kjo zonë nuk ka karakter lokal zhvillimi por do 

jet e një rëndësie të madhe nacionale dhe ndërkombëtare në fushën e investimeve universitare 

ose të dijes. Gjithashtu edhe zona të tjera në komunën e Lipjanit ofrojnë kushte për zhvillime të 

tilla dhe duhet reflektuar në kërkesat e mundshme. 

 SHËNDETËSIA 

Pas analizës së situatës në nivel komunal  dhe vendosjes së një synimi për një shoqëri 

të shëndetshme dhe të mbrojtur nga risqet, Sigurimi dhe përmirësimi i vazhdueshëm i kujdesit 

shëndetësor duke filluar nga Menaxhimi i sëmundjeve kronike (hipertensioni, diabeti, astma 

TBC etj) deri te zvogëlimi i mortalitetit dhe morbiditetit të fëmijëve nën moshën 5 vjeçare për 

popullatën është objektivi kryesor i Drejtorisë për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale, ku cilësia e 

kënaqëshme do të konsiderohet si një ndër indikatorët kryesorë që do të përcaktojë nivelin e 

shërbimit edhe në periudhen e ardhëshme.        

Zhvillimet e ardhëshme do të shkojnë në drejtim të modernizimit të sistemit dhe 

përshtatjen e tij me format organizative dhe standartet, bazuar në modelet dhe përvojat më të 

suksesshme bashkëkohore. 

Sistemi shëndetësor në Lipjan si dhe në pjesët tjera të Kosovës do të vazhdoj të 

zhvillohet bazuar në “praktikën familjare” me qasje në mjekë, motra medicinale dhe në ekspertë 

tjerë shëndetësorë që punojnë si grup. 

Përkujdesja parësore shëndetësore: Do të vazhdoj në bazë të konceptit të mjekësisë 

familjare   edhe atë në sistemin si vijon: 

Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare(QKMF) – në qytetin e Lipjanit e cila do të 

vazhdoj të ofroj shërbime shëndetësore 24 orë në repartin e Emergjencës (Me ndarjen fizike të 

repartit te emergjencës nga QKMF ashtu që të mundësohet dhënia e ndihmës së parë shumë 

më shpejtë në rastet e rënda dhe pa u penguar nga pacientët e tjerë), repartet e mjekësisë 

familjare, reparti i stomatologjisë, reparti i gjinekologjisë, reparti i vaksinimit. 
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Qendrat e mjekësisë familjare (QMF) – duhet ofrojnë shërbime shëndetësore gjatë 

ditëve të punës edhe atë në Gadime, Shalë, Magure  dhe Janjeve dhe  QMF e planifikuar në 

Kraishtë (mundë të kaloj nga AMF në QMF). 

AMF– duhet ofrojnë shërbime shëndetësore gjatë ditëve në Vendbanimet : Smallush, 

Banull, Kraishtë  dhe Sllovi, në të ardhmen duhet mendohen për AMF-të Gllogovc, Banullë, 

Krojmir, Ribarë, Hallaq, Topliqan, Konjuh. 

Në komunën e Lipjanit duhet të krijohen kushte për qendra spitalore (private dhe 

shtetërore) të cilat mundë të ofrojnë disa shërbime që ose janë realizuar në Spitalin Rajonal që 

gjendët nëPrishtinë ose janë ofruar edhe jashtë vendit.  

Ndërtimi i objektit të shëndetit speciale ku do të trajtohen të sëmurët special (Në 

vendbanimin Ribarë i madhë, Vërshevc, Rusinovc, Krojmir, Divjakë, Blinajë, Gadime, Vrellë-

Plitkoviq, Akllap, etj.)  

Përkujdesja sekondare shëndetësore: Si spitale të përgjithshme, korrespondojnë në nivelin 

sekondar të përkujdesjes shëndetësore, përfshirë Spitalin Universitar të Prishtinës. 

 Përkujdesja terciare shëndetësore: Spitali Universitar i Prishtinës është spitali i vetëm, 

i cili siguron përkujdesje terciare shëndetësore.        

 Kujdesi privat shëndetësorë: Ofron shërbime të ndryshme ambulatore dhe  

specialistike të profileve të ndryshme diagnostike dhe terapeutike. 

 

 INTITUCIONET TJERA  

Burgu i Lipjanit 

Në burgun e Lipjanit planifikohet të zgjerohen kapacitetet fizike të objektit dhe plotësim 

me përmbajtje tjera, si propozim dhe kërkes e dalur nga institucionet qendrore. Në një të 

ardhme të afërt pjesa jug-perendimore ose pjesa përballë burgut aktual do të zhvillohet për 

destinim të njejtë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19. Burgu i Lipjanit 
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 KULTURA, RINIA DHE SPORTI 

 KULTURA 

Për periudhën sa hartohet ky planë duhet arrihet që Oferta kulturore e Lipjanit të jetë 

në harmoni me mundësitë që ka komuna e Lipjanit dhe kërkesat dhe rekomandimet që 

ishin rezultat i procesit pjesëmarrës të planifikimit 

Shtëpia e Kulturës në Lipjan duhet të mirëmbahet dhe si institucion i vetëm ku 

zhvillohen aktivitetet kulturore, të vihet në shërbim të plot të artistëve, ansambleve kulturore, 

rinisë dhe shoqërisë civile 

Në ketë funksion duhet digjitalizuar dhe kompletuar me infrastrukturë edhe bibliotekën e qytetit 

Shtëpitë tjera të kulturës si ajo në Janjevë, Babush të Muhagjerve ,Vrellëdhe në Grackë të 

Vjetër duhet të funksionalizohen, ndërsa në të ardhmen mendohet të ndërtohet objekti i ri 

i shtëpisë së kulturës në Magure, Gadime, Shalë, Kraishtë, Ribarë të Madhë, dhe Sllovi. 

Furnizimi me literatur dhe mibajtja e biblotekave në Lipjanë, Shalë, Banullë dhe 

duhet të ndërtohen biblioteka në Vendbanimet : Gadime, Janjevë, Sllovi, Kraishtë, Ribarë 

të Madhë, Magurë dhe Shalë duhet të rregullohet një hapësirë për bibliotekë ku pos ruajtjes 

dhe shërbimit të librit të mundësohet edhe leximi ditor në të ardhmen të mendohet edhe në 

digjitalizim. 

Në shkollat fillore në të gjitha vendbanimet tjera të komunës së Lipjanit ku ka shkollë 

fillore të ciklit të lartë duhet të ketë edhe biblotekë dhe përmbajtje tjera kulturore, edukative, 

rinore dhe sportive, dhe në këtë funksion duhet të sigurohen nga një sallë (klasë e madhe) ku 

nxënësit dhe grupet e ndryshme mund  lirshëm ti zhvillonin aktivitetet e kulturës. 

Ansamblet dhe shoqëritë momentale si ajo SHKA "Ulpiana" në Lipjanë, krijimi dhe 

konsolidimi i trupës amatore teatrale të komunës së Lipjanit duhet të krijohen kushtet 

hapësirave dhe përmbajtjedve si dhe përkrahen në dimenzione tjera për funksionim në harmoni 

me standardet dhe objektivat e vendosura nga komuna.  

Duhet iniciuar dhe përkrahurOrganizimi i orëve letrare për nder të 7 marsit, organizimi 

i denjë i manifestimeve kulturore për nderë të ditëve dhe ngjarjeve historike dhe të rëndësishme 

kombëtare, organizimi i muajit të librit dhe shpërblimi i lexuesve të dalluar, furnizimi i fondit të 

librave në bibloteken е qytetit, mbështetja e organizimit të ekspozitave të pikturës, aktivizimi i 

shfaqjes së filmave në shtëpinë e kulturës në Lipjanë, mbështjetje dhe avansim i mëtejmë i 

trupave artistike-amatore. për të gjitha aktivitetet e lartëpërmendura ekipi profesional mendon se 

në qytetin e lipjanit hapësirat duhet të mirëmbahen, të zgjerohen dhe avancohen dhe në 

kuptimin hapësinor sipas konceptit policentrikë të shtrihen konform zhvillimve që janë në këto 

fusha. 
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Duhet punohet në Organizmin vjetor të manifestimit tradicional "Gjurmët e Gjeqovit" 

në Janjevë, hapja e një shkolle për ciklin e ulët të muzikës, krijimi i klubit të artistëve. 

Me qëllim të hulumtoj, konservoj, mbledh, komunikojë dhe ekspozojnë trashgëiminё e 

luajtshme për qëllime të studimit, të edukimit dhe të shijimit të sajë për qytetarët e komunës dhe 

më gjerë duhet themeluar muzeun në Lipjan 

Ndër Shkollat e para shqipe në Kosovë ajo në Janjevë duhet të trajtohet në kuptimin e 

identifikimit me karakteristikat fizike dhe vlerave tjera të viteve të hershme kur ka filluar së 

funksionuari si shkollë. 

Monumentet kulturoro historike siç janë: Shtëpia e Atë Shtjefën Gjeqovit në Janjevë, 

Kisha Iliro-Shqiptare e "Shën Flori" në Lipjanë, Xhamia mesjetare në Gadime te Ulët, Qyteza në 

Gadime, Teqja në Teqe-Janjevë, Qyteza në Baincë dhe Kleçkë, lokacioni arkeologjik në 

Rubovcë, Kisha e "Noterdamit" Lipjanë, rrënojat e kishave "Shën Xhonit", "Shën Nikolasit" dhe 

"Shën Xhergjit" në Sllovi, Kisha dhe Varreza në Topliqan dhe monumentet e historisë dhe 

vlerave të luftës së UÇK-së siç janë: Varrezat e Dëshmorëve në Sllovi, Hallaqë të Voqël dhe 

Ribarë të Vogël, Shtabi i Brigadës 121 në Kleqkë, Shtabi i Përgjithshëm i UÇK-së në Kleçkë si 

dhe Spitali Ushtarak në Divjakëduhet të mbrohen dhe zhvillohen, promovohen në atë mënyrë 

që të jenë vlere e vizitueshme për të gjithë të interesuarit. 

Për kundër që Kalaja e Vrellës për nivelin komunal është trajtuar si një vlerë e veqant 

pas aprovimit të këtij dokumenti e njejta duhet të ndjeken proceduart e listimit në vlerat e 

rashëgimis kulturore në nivel të Kosovës. 

Duhet ndërtohet një Teatër i hapur në Janjevë në Gadime dhe në Lipjan. 

 SPORTI 

Edhe në ketë fushë zhvillimet duhet jenë të tilla që ti mundësohet banorëve të komunës së 

Lipjanit edukim fizik, zhvillim i aftësive psiko-fizike për arritjen e rezultateve sportive në garat e 

të gjitha niveleve dhe të të gjitha grup moshave, zhvillim të larmishëm prej sportit amator deri te 

ai profesionist. 

Zhvillimi në të ardhmen i ofertës për Sport  në komunën e Lipjanit duhet të jetë në harmoni 

me mundësitë që ka komuna e Lipjanit dhe kërkesat dhe rekomandimet që ishin rezultat i 

procesit pjesëmarrës të planifikimit 

Hapësirat për sport dhe rekreacion në përgjithësi duhet të sigurohen në çdo vendbanim. Ato 

mund të jenë në kuadër të hapësirës së shkollave fillore si pjesë e oborrit të shkollave me 

shfrytëzim të organizuar jashtë orarit të procesit mësimor, ose si hapësira të veçanta e që varet 

e nga mundësitë dhe kërkesat. 

Në mënyrë të veçantë parashikimet e dëshiruara në funksion të shtrirjes hapësinore të 

infrastrukturës sportive janë:  
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Ndërtimi i një halle sportive me kapacitet deri 2000 ulëseve në qytetin e Lipjanit 

Ndërtimi i një studioni të futbollit të madh në qytetin e Lipjanit, pastaj stadionet të vogla në 

Magure dhe Rubofc.  

Sporti “Ski në Bari” në gadime duhet të zhvillohet, promovohet dhe të kthehet në manifistim 

tradicional. 

Rregullimi i sallës sportive në shkollën fillore "Zenel Hajdini" në Gadime 

Rregullimi i sallave sportive në dy shkollat e mesme të Lipjanit 

Rregullimi i një poligoni për shenjëtari në kodrën e Goleshit, Akllap dhe Murtur (Gadime e 

Ulët). 

Rregullim i një poligoni për aktivitete sportive në Lipjan, Magure, Topliqan, Sllovi dhe Gadime. 

Përkrahja e sektorit privat në zhvillimin e aktiviteteve dhe plotësimi me përmbajtje dhe 

standarde në fushat ekzistuese të futbollit të Vogël (Lipjan, Torinë, Banullë, ...) dhe pishinat 

(Lipjan, Topliqan, Smallushë dhe Llugaxhi ) 

Poligonet për ecje dhe rekreacion Qylagë-Vërshevc-Ribarë-Kraishtë, Magure-Mirenë-

Rusinoc-Shalë-Krojmir, Gadime-Sllovi-Akllap-Janjevë, Gadime-Vrellë-Plitkoviq-Vërbicë, 

Gadime-Kishnapole. 

Duhet mendohet edhe për sportin e Tenisit, Peshkimit, Gjuetisë, Kalërimit etj. 

 RINIA 

Analiza e gjendjes në ketë fushë por edhe takimet e ndryshme kanë nxjerr në sipërfaqe 

mungesën e hapësirave të mjaftueshme për të zhvilluar aktivitetet dhe veprimtaritë e tyre në 

lëmi të ndryshme rinore dhe rekreative, mungesën e një shkollimi adekuat në një përqindje 

brengosësh kryesisht nëpër disa vendbanime të thella rurale dhe ndjekja e studimeve 

universitare në përqindje të vogël. 

Grup moshat rinore (pesëmbëdhjetë deri në tetëmbëdhjetë vjeç) janë të ndikuara edhe 

nga zhvillimet negative në shoqëri, kryesisht të edukatës së pamjaftueshme dhe lakmisë së tyre 

për të pasur qasje në 4 dukuri negative si: rrugaçëria, alkooli, prostituimi dhe, pjesshëm, edhe 

në elemente narkotike. 

Parashikimet e dëshiruara nga kjo fushë janë fillimisht: 

Aktivizimi i sa ma shumë organizatave rinore dhe ngritja e bashkëpunimit me 

institucionet komunale, ngitja e kapaciteteve për sport dhe kulturë dhe angazhimi i sa ma 

shumë të rinjve në këto aktivitete. aktivizimi i garave në fusha të ndryshme sport, art, shkencë 

në shkollat fillore dhe të mesme, Hapësirat për sport dhe rekreacion në përgjithësi duhet të 
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sigurohen në çdo vendbanim të shfrytëzohen edhe për aktivitete rinore ku mundë të krijojnë 

edhe klubet rinore . hapësirat mund të jenë në kuadër të hapësirës së shkollave fillore . 

Parashikimet e dëshiruara hapësinore të veçanta nga kjo fushë janë: 

Ndërtimi i  qendrave rinore në qytetin e Lipjanit, Gadime, Shalë, Magurë dhe Janjevë. 

Formimi i grupeve të recitatorëve, dramatike, muzikës në të gjitha shkollat fillore dhe të mesme 

Hapja e një qendre për aftësim profesional të të rinjve. 

Organizmi vjetor i Ditës së Rinisë. 

 TRASHËGIMIA KULTURORE 

Parashikimet e ekipeve profesionale janë sepër komunën e Lipjanit pikërisht trashëgimia 

kulturore është një ndër elementet më të rëndësishme që do të fuqizoj identitetin e kësaj 

komune dhe planifikimi i së kaluarës (trashëgimisë) është po aq i rëndësishëm sa planifikimi i së 

ardhmes. 

Andaj parashikohet që në përgjithësi kjo pasuri e trashëguar me vlera  artistike, estetike, 

historike dhe karakteristika tradicionale, që ilustrohet  me llojllojshmërinë e pasur të 

trashëgimisë: arkitekturore, arkeologjike, të luajtshme, arkivore dhe  shpirtërore pasi që e 

kemi bërë një përnjohje dhe e kemi të digjitalizuar si informatë në profil, kemi analizuar situatën 

në ketë fushë është konstatuar se duhet  zhvillohen projekte që mundësojnë ti mbrojmë nga 

dëmtimet e mëtutjeshme por edhe ti zhvillojmë dhe bëjmë të mundur që këto vlera të fillojnë të 

shihen, preken dhe vlerësohen në dimensionin adekuat nga banorët e Lipjanit dhe vizitorët.  

Parashikimet janë që të gjitha objektet dhe vlerat të futen në listën e trashëgimisë nën 

mbrojtje të përkohshme ose përhershme në nivel komunal, të Kosovës dhe disa edhe 

ndërkombëtar.   (Harta. Trashëgimia) 

Në mënyrë të veçantë duhet zhvilluar projekte ashtu që vendbanimet e pasura me : 

Trashëgimi kulturore, Lipjani, Shala, Gadimja, Janjeva. 

Trashëgimi arkeologjike: Qyteza në Gadime, Qyteza në Baincë, Kalaja në Gadime, ...), etj  

shihe hartën Trashëgimia Kulturore. 

Trashëgimi arkitekturale: Janjevë, Lipjan, Gadime, Shalë, Krishtë, etj.  

Trashëgimi shpirtërore shumë e pasur në komunën e Lipjanit duke përfshirë  format e 

shprehjes kulturore të traditave ose të zakoneve popullore, të gjuhës, festave, riteve, valles, 

muzikës, këngës dhe shprehjes artistike. 

Të trajtohen në harmoni me interesat publike dhe kërkesave ligjore(të mbrohen dhe zhvillohen)  
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Kisha Iliro-Shqiptare e "Shën Florit"8 me zonën mbrojtëse të mbrohet dhe përgatitet projekti i 

ri-zhvillimit 

Beteja e Gadimes së Epërme (tek lokaliteti Vreshtat) 1945, masakra e bujanit (shenime shtesë). 

Parashikohet Zgjerim i varrezave në fshatin Gadime, Sllovi dhe Banullë. 

Përmendoret e dëshmorëve të luftës së UÇK-së të futen në listën e Vlerave dhe të merren nën 

përkujdesjen institucionale. 

Organizimi i përvjetorit të shpërngules masivë "Patkoi" në Gadime të Epërme me qëllim 

përkujtimin e ngjarjes së dhimbshme të 16 Prillit 1999. Në kët kohë ushtria Serbe organizoi 

operacionin famkeq të njohur me emrin "Patko", ku fillimisht grumbulloi rreth 30,000 refugjatë në 

Gadime të Epërme dhe më pasë i dëboi për në shqipëri, duke realizuar një ndër opëracionet më 

të mëdha të spastrimit etnik në malsinë e Zhegovcit. 

Parashikohet që marrëdhëniet midis pronarëve, poseduesve dhe shfrytëzuesve të 

trashëgimisë kulturore të rregullohen ashtu që këto vlera të mbrohen dhe zhvillohen. 

Parashikohet se duhet thelluar edhe bashkëpunimin me Qendrën Rajonale për 

Trashëgimi Kulturore në Prishtinë ashtu që evidentimin e objekteve me vlerë trashëguese në të 

njëjtën kohë ta bëjë edhe QRTK në Prishtinë.  

 

                                                           
8
QRTK në Prishtinë dhe Gjilan. 
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Harta. 54. Shkollat e planifikuara dhe objektet sportive 
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Harta. 55. Shërbimet e Planifikuara Sociale 
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Harta. 56. Trashëgimia kulturore 
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3.2.4. MJEDISI, PËRFSHIRË TRASHËGIMINË NATYRORE DHE RESURSET, 

PEIZAZHET 

Gjatë analizës së gjendjes në komunën e Lipjanit, u vu theksi edhe në kuptimin e njëjtë 

të definicionit mbi mjedisin, si dhe komponentet tjera mjedisore, rrjedhën e energjisë dhe 

qarkullimin e materies në ekosistem, parimet dhe klasifikimin e ekosistemeve, rritjen e 

popullsisë dhe problemet që dalin në këtë drejtim, presionin e vazhdueshëm në mjedis, 

perspektivën në shfrytëzimin e resurseve dhe ballafaqimin me këto probleme, degradimin e 

mjedisit dhe masat që duhet ndërmarrë për sanimin e problemeve, si dhe gjetjen e shtigjeve për 

të dalë nga kjo gjendje e rënduar etj. Të gjitha këto komponenta janë elaboruar në pjesën e 

kornizës së zhvillimit hapësinor, si zgjidhje të mundshme  në funksion të një zhvillimi të 

qëndrueshëm. 

Aktiviteti i fuqishëm njerëzor dhe mënyra e prodhimit me sa më shumë përftime, 

sidomos në kohët e fundit, pati ndikime edhe në disa zona në komunën e Lipjanit. Pati për 

pasojë sidomos, ndryshimet e konsiderueshme të mjedisit natyrorë anë e kënd komunës, 

ndërsa si rrjedhojë e kësaj, vien në shprehje baraspesha e komponenteve mjedisor në natyrore. 

Krahas kësaj, mjedisi gjithnjë po vjen duke u varfëruar si dhe po zgjërohen zonat si në Magure 

përshembull, por edhe në vendbanime të tjera. Për pasojë, po shkaktohet humbja e sipërfaqeve 

bujqësore, po zvogëlohen sipërfaqet e pyjeve, po bie cilësia e ujit dhe e ajrit të pastër, 

respektivisht po dobësohen elementet themelore dhe kushtet jetësore. Krejt këto ndryshime po 

ndodhin si pasojë e shtimit të numrit të popullsisë dhe rritjes së kërkesave, të mirave materiale, 

energjisë dhe objekteve të standardit, duke u manifestuar me çrregullime serioze në llojet 

organike, por edhe të vetë njeriut edhe në komunën e Lipjanit. 

Në fazën e analizës, shpeshëherë u konstatua se përmendet termi “baraspesha e 

trazuar në territorin e komunës së Lipjanit” nga fakti se, komponentët e mjedisit janë dëmtuar 

nga veprime të ndryshme, deri në atë masë sa e kanë sjellë në pikëpyetje ekzistencën e shumë 

llojeve të botës bimore, dhe shtazore në këto areale.   

Në fazën e analizës u konstatua se  edhe në Lipjan, u shfrytëzua natyra në 30 vitet e 

fundit në mënyrë të pa planifikuar dhe të paorganizuar, duke mos marrë masat adekuate për 

hendekun që u krijua me këto veprime: për ndotjen e  ujit dhe të ajrit nga të cilat varet jeta. Për 

këtë arsye, ekipi ynë ka paraparë masat dhe veprimet që duhet ndërmarr në zonat e ndryshme 

të komunës së Lipjanit. 

Nga analiza e gjendjes në komunën e Lipjanit të bërë nga grupet punuese sa i përket Mjedisit, u 

konstatua se mbrojtja e mjedisit nuk është vetëm problematikë ekologjike ose teknologjike, por problematikë 

më e thellë dhe më e gjerë që shkon drejtë dimensionit  sociale, e madje edhe politik. Meqenëse mjedisi 

përbën pjesën integrale të zhvillimit hapësinor, parashikohet që ai të planifikohet e jo vetëm që të merremi 

me eliminimin e pasojave në ketë drejtim, por ekipet kanë paraparë mbrojtjen e mjedisit nga ndotjadhe 

dëmtimi prej mbetjeve të ngurta nëpërmjet administrimit mjedisor tëtyre në çdo fazë, përfshirë 

krijimin,grumbullimin, ndarjen, ruajtjen,transportin, riciklimin, përpunimin dhe asgjësimin. Për 

ketë arsye, janë paraparë hapësirat e deponive në nivel vendbanimi, dhe nivel komunale. Janë 
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paraparë masa edhe për amortizim të efekteve dhe mbrojtje nga ndotësit dhe kërcënuesit e 

tjerë mjedisor, si dhe masa për zhvillim kualitativ mjedisor. 

 

 AJRI 

 Vendosja e brezave dhe shiritave të gjelbër me kapacitete për absorbim të aerosolëve, 

gazrave azotike, të sulfurit, gazrave karbonike, metaleve të rënda përgjatë rrugëve kryesore 

siç shihet edhe në hartë. 

 Rivitalizimin e parqeve ekzistuese dhe ngritja e parqeve të reja në hapësirat e identifikuara 

si të lira, dhe të mundshme për ngritjen e këtyre parqeve. 

 Mbrojtja, zhvillimi e sidomos kultivimi i pyjeve të reja edhe me kapacitete për thithje të 

gazrave dhe ajrosoleve të ndryshme. 

 Përcaktimin e kritereve për sipërfaqet e gjelbërta të detyrueshme në lejet e reja të ndërtimit, 

me prioritet në qytetin e Lipjanit, nën – qendrat.  

 Përmirësimin e qarkullimit rrugor për shmangien e fluksit të madh të makinave nëpër qendra 

të vendbanimeve, ku është e përqendruar dhe pjesa më e madhe e popullsisë. 

 Pengimi i shkarkimeve të ndotësve në ajër nga industria dhe makinat lëvizëse, me vendosjen e 

katalizatorëve dhe rregullimeve të tjera në aspektin teknik dhe largimin e të vjetrave nga trafiku. 

 Shfrytëzimin e energjive alternative (kryesisht  energjia djellore, rrjedhat e ujit dhe energjia gjeotermale).  

 Minimizimin e shfrytëzimit të automjeteve dhe shfrytëzimin e transportit publik. 

 Promovimin e lëvizjeve jo të motorizuara duke planifikuar edhe stazat për çiklist dhe ecje në këmbë, siç 

shihet në hartë.  

 Planifikimi i nivelit të tolerueshëm të ndotjes dhe zhurmës sidomos në zonat me veprimtari 

të ndjeshme (afër shkollave, spitaleve etj.) 

 Rekonstruimi i rrugëve (çarkoreve dhe bajpaseve në qendrën urbane, kanalizimeve dhe mënjanimi i 

deponive të mbeturinave që janë burim i ndotjes së ajrit nga djegiet dhe oksidimet  e mbeturinave etj.). 

 

 UJI 

Nga analiza e gjendjes në komunë e bërë nga grupet punuese, sa i përketë cilësisë, resurseve dhe 

burimeve ujore, është konstatuar se shqetësimi kryesor ka të bëjë me mbrojtjen e cilësisë, resursit 

dhe burimeve të ujit. Parashikohet edhe zhvillimi dhe menaxhimi i burimeve të ujit për plotësimin 

e nevojave për të sotmen,  dhe për të ardhmen. Prandaj, është parashikuar që: 

 Të gjitha burimet e ujërave natyrale,termale dhe termo - minerale dhe ujërave tjerë nëntokësorë dhe 

sipërfaqësor të mbrohen siç shihet në hartën hidrologjike të komunës  së Lipjanit, bashkë me  caktimin 

e zonës së mbrojtjes së obligueshme rreth burimeve, kaptazheve, rrjedhave të lumenjve dhe 

akumulacioneve me regjim të caktuar të mbrojtjes, varësisht nga destinimi i objektit. Në këto zona, nuk 

mund të ndërtohen objekte e të zhvillohen punime tjera, as të shfrytëzohet toka në mënyrën e cila 

rrezikon sasinë dhe kualitetin e ujit. 
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 Merren masat për moslejimin e ndotjes së lumenjëve, ujërave nëntokësore dhe sipërfaqësore nga 

ujërat e përdorura dhe të ndyta prej vendbanimeve, duke rekomanduar trajtim në dalje me gropa 

septike dhe forma tjera, vendosja e aparateve për pastrim deri te impianti. 

 Merren masat për moslejimin  e ndotjes së lumenjve, ujërave nëntokësore dhe sipërfaqësorë nga ujërat 

e përdorura dhe të ndyta që vijnë prej kapaciteteve industriale, duke montuar dhe  kompletuar aparate 

pastrimi të ujërave të përdorura. 

 Në të ardhmen, është e domosdoshme të merren masa afatshkurtra dhe afatgjatë që ujërat e 

përdorura, të ndyta (urbane, industriale) para se të lëshohen, të pastrohen në pikëpamje fizike, 

biologjike dhe kimike. Për këtë qëllim, është e nevojshme; 

 Parashikohet të ndërtohet një pendë në fshatin Gadime e cila me kapacitetet e saja do të mundë të 

furnizoj me ujë pjesën më të madhe të komunës së Lypjanit si dhe mundë të jet një rezervuar i mirë për 

ujitjen e tokës bujqësore.  

 Dokumentacioni investivo-teknikpër industritë e reja, duhet të përmbajë edhe vendimin e pastrimit të të 

gjitha ujërave të përdorura, të ndyta. Punae kapaciteteve të reja industriale, nuk duhet të lejohet pa u 

montuar më parë aparatet të cilat  do të sigurojnë pastrimin e ujërave të ndyta në mënyrën e duhur. 

 Nevojat e popullsisë për ujë, do të  rriten vazhdimisht. Në periudhën e ardhshme, s igurimi i sasisë së 

nevojshme të ujit të shëndoshë të pijes për popullsinë e kësaj komune, do të jetë edhe në të ardhmen 

problem serioz. Disa zgjidhje për qendrën komunale dhe vendbanimet për rreth, janë paraparë edhe në 

këtë dokument për sigurimin e sasive të parapara të ujit dhe të sasive plotësuese rezervë. Është e 

domosdoshme mbrojtja e disa burimeve, e rrjedhave të lumenjve dhe akumulacioneve. Pos kësaj, 

shfrytëzimi racional i ujërave në këtë komunë, është detyrë me rëndësi e të gjithë faktorëve të 

planifikimit dhe të shfrytëzimit të ujit dhe hapësirës.  

 Parashihet mbrojtja e veçantë për burimet e ujit në komunën e Lipjanit.  

 Zonat të cilat duhet mbrohen nga ndotja për shkak të sensitivitetit të lart. 

 Akumulimet të mundshme të ujit që mundë të shfrytëzohet për furnizimin e popullsisë.  

 Mbrojtje e veçantë e ujërave, duhet t’u kushtohet edhe nga përdorimi i pakontrolluar i plehrave artificiale 

për bujqësi (nitratet, nitritet, fosfatet dhe nutrient tjerë). 

 Mbrojtje tjetër parashikohet edhe nga mbeturinat (të gjitha tipet e mbeturinave) duke planifikuar deponi 

që janë të organizuara, dhe të cilat kanë marrë parasysh këtë faktor, deri te planifikimi i varrezave 

kolektive të kafshëve në raste emergjente. (Harta: Resurset Ujore, fq.213). 

 BIODIVERSITETI  

Siç është thën e dhe më lart Komuna e Lypjanit ka një shtrirje mjaft të madhe 

gjeografike e cila cila përfshin zonat mesatarisht të larta dhe zonat e ulëta të terrenit. Në këtë 

komunë sa i përket fitodiversitetit i lidhur me llojet e bimëve drunore shkon deri te brezi i 

ahishteve (Fagus silvatica) të përziera me bungë (Quercus petraea), ndërkaq në zonat e ulëta 

kemi vegjetacionin e livadheve me shoqrime mjaft të mdha dhe të begatshme me lloje. Poashut 

në këto zona e gjejmë edhe  vegjetacionin ruderal përgjat rrugëve dhe vendbanimeve por edhe 

barojat e kqia të cilat gjenden në tokat djerrina, në kufi të parcelave dhe në afërsi të gjerdheve. 

Sa i përket Zoodiversitetit kjo komunë me fshatrat që e tangjentojnë ketë komunë janë të pasura 

me llojllojshmëri të mjaftueshme shtazore, këtu vlenë të përmendet Rezervati Natyrorë Blinaja. 
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Prezenca e shumë shtazëve të egra, si dreri, kaprolli, derri i egër, muflloni, macja e egër, lepuri, 

ujku, dhelpëra etj., si dhe shumë shpezë, e bëjnë këtë vend atraktiv. Vetë kushtet natyrore në 

Blinajë mundësojnë një regjenerim të botës bimore dhe shtazore mjaft të përshtatshëm dhe 

mundësi për një rezervat gjuetie dhe rekreacion për shumë vizitorë. 

 Pas hulumtimeve të bëra në fitodiversitetin e komunës së Lipjanit, parashikohet që disa lloje 

të mbrohen, ruhen dhe konservohen pasi që është konstatuar se ekzistojnë fitocenoza të 

cilat janë mjaft të begatshme dhe interesante në aspektin ekonomik, shkencor dhe 

mjekësor. 

 Sa i përketë zoodiversiteti, sipas të dhënave nga IKMN9, dhe analizave të ekipit punues 

territori i komunës së Lipjanit është i pasur me kafshë të egra, vlenë të veçohet Rezervati 

Blinaja dhe zona të tjera në mesin e të cilave ka edhe lloje që konsiderohen si të rrezikuara 

dhe në këtë drejtim, parashikohet mbrojtja e zonave ku jetojnë dhe veprojnë këto kafshë, 

dhe bimë si dhe mbrojtja e tyre si specie.  

 Në fushën e biodiversitetit, parashihen projekte të përbashkëta me komunat tjera. 

 Parashihet inventarizimi i florës dhe faunës në gjithë territorin e komunës, duke specifikuar 

çka duhet të mbrohet dhe çka mundë shfrytëzohet. 

 Parashikohet një rezervat për ruajtjen e kaprrollit(Capreolus capreolus), ujkut (Canis lupus), 

dhelprës (Vulpes vulpes), arealet e të cilave janë mjaft të rrezikuar. 

 Parashikohet revitalizimi i ekosistemeve pyjore për parandalimin e shkatërrimit të habitateve 

të shumë llojeve bimore dhe shtazore, në territorin e komunës së Lipjanit. Duke e 

konsideruar të rëndësishme edhe ruajtjen e habitateve të fluturave, shpezëve mishngrënës 

etj.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
IKMN- Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës 

 

Derri  i egër  (Sus scrofta) 

Kaprrolli (Capreolus capreolus) 

Dreri   
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Harta. 57. Mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe natyrore 
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 TOKA 

Duke e konsideruar tokën si një burim thelbësor dhe kryesisht jo i rinovueshëm, bazuar 

në analizën e grupeve punuese dhe gjërësinë e dijes dhe të kuptuarit e sistemeve të tokës dhe 

rolin kyç që luan toka brenda sistemit të gjerë të mjedisit, vazhdimi i humbjes së tokës do të 

kishte efekte shkatërruese në jetën tonë. Bujqësia dhe pylltaria dhe një varg aktivitetesh, janë të 

varura nga toka dhe këto do të kërcënoheshin, e deri te furnizimi me ujë dhe lëndë ushqyese 

për rritjen e bimëve dhe  përkrahjen fizike të bimëve dhe të gjallesave tjera: një varg 

funksionesh e lidhjesh me ruajtjen e ekosistemeve. Për shkak të kësaj game të gjerë të 

funksioneve që kryhen  nga toka dhe marrëdhëniet e saj me mjedisin tjetër, komponenta e 

tokës nuk është konsideruar si e izoluar, andaj në fazën e analizës iu është kushtuar rëndësi e 

veçantë. Për këtë arsye, parashihet: mbrojtje fizike dhe cilësore e tokës. Përpos mbrojtjes së 

ajrit dhe të ujit, parashohim edhe futjen e politikave për mbrojtjen e tokës për të siguruar 

“Lidhjen e humbur" në mbrojtjen e mjedisit edhe në komunën tonë. 

 

 Parashikohet mbrojtja në kuptimin e hapësirës së tokës dhe të resurseve tokësore nga 

tjetërsimi për qëllimet jo bujqësore, me kufizim të shtrirjes së ndërtimeve vetëm brenda 

kufijve ndërtimor të planifikuar (Harta: “Konceptet e zhvillimit të vendbanimeve”). 

 Për të mundësuar prodhimtari të rregullt dhe të sigurtë me qëllim të mbrojtjes së njerëzve, 

botës bimore, shtazore dhe ambientit parashikohet mbrojtja e tokës bujqësore nga ndotja e 

cila planifikohet të bëhet me:  

mbrojtjen e tokës bujqësore nga ndotja nëpërmes të kufizimit dhe parandalimit nga bartja 

direkte, bartja përmes ujit dhe ajrit e materieve të dëmshme dhe ndërmarrja e masave për 

ruajtje dhe përmirësim të plleshmërisë, si  dhe planifikohet të ndalohet lëshuarja e lëndëve të 

dëmshme dhe të rrezikshme, të cilat e dëmtojnë dhe e ndryshojnë aftësinë prodhuese të tokës 

bujqësore apo kualitetin e kulturave bujqësore, dhe përdorimi jo i drejtë i plehrave minerale, 

organike dhe mjeteve për mbrojtjen e bimëve. Planifikohet të bëhen në mënyra të 

vazhdueshme monitorimi dhe kontrollimi i plleshmërisë së tokës bujqësore. Me këtë plan, 

parashihet të bëhet edhe faza e dytë dhe e tretë e  rregullimit të tokës bujqësore (me masa 

komosative: rregullimin e territorit të tokës me qëllim të krijimit të ngastrave më të mëdha dhe 

më të rregullta tokësore, në mënyrë që të mundësohet punimi më ekonomik i tokës dhe të 

krijohen kushte më të volitshme për zhvillimin e vendbanimeve të karakterit bujqësor, rregullimi 

i kufijve me qëllim të krijimit të ngastrave të reja në formë të rregullt dhe për t’u përfshirë në 

sistemin e hidromelorimit deri te shënimet kadastrave dhe ri-definimi i të drejtës së pronësisë 

në parcelat e reja, duke shfrytëzuar mjetin legal komasacionin.  (Harta: Kufijt e planifikuar të 

vendbanimeve). 

 Planifikohet ujitje e tokës bujqësore dhe masa të tjera për të ngritur shkallën  e bonitetit te 

toka e cila ka bonitet më të ulët. 

 Masa më të rrepta për ruajtjen e tokës bujqësore dhe me sensitivitet më të lart në fshatrat 

Rufc i Vjetër, Rufc i Ri, Ribar i Vogël, Hallaq i Vogël, Hallaq i Madh, Grack e Vjetër, Bujan, 

Topliqan, Grackë, Torinë, Llogë, Dobrajë e Vogël, Qylagë, Vrellë e Goleshit, Konjuh, 
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Gllogoci, Gumnasella, Mareci, Smallushë, Kojskë, Llugagji, Rubofc dhe Babush i 

Muhaxherëve. 

 Planifikohet Definimi i korridoreve të lartpërquesve 110 kV 220 kV dhe 400 kV për të cilët 

do të ruhen korridore 100 metra korridor ku do të ndalohen gjitha ndërtimet për 

lartëpërquesin 110 kv, 200 metrara korridor për 220 kV dhe 400 metra për 400 kV. 

 Planifikohet mbrojtja nga vërshimet përmes rregullimit të shtretërve të lumenjëve dhe 

përroskave  (shih hartën e vërshimeve dhe erozioneve) te toka e cila ka bonitet të lartë, 

dhe masa të tjera për të mbrojtur dhe ngritur shkallën  e bonitetit. 

 Planifikohetqë në zonat të cilat janë pa destinime (përpos banimit dhe ndërtimeve të 

përkohëshme) të hartohen projekte rikultivimi të tokës bujqësore. 

 Planifikohet mbrojtja nga erozionet nga shpërlarja e elementeve përbërëse të tokës, me 

anë të pyllëzimit dhe melorimit të zonave të degraduara. (Harta: Pyllëzimi). 

 Planifikohetmbrojtja nga degradimi natyror ose ndikimi i njeriut. 

 Planifikohet mbrojtja e pjellorisë natyrore të tokës përmes qarkullimit bimorë në tokat. 

bujqësore, dhe kthimit të materieve organike ( të mos digjen serrishtat ose mbetjet bimore).  

 Planifikohetri-zhvillimi i tokës në zonat e mbuluara nga deponitë.  

 Planifikohet rivitalizim i zonave ku janë shfrytëzuar pasuritë e ndryshme sipërfaqësore dhe 

nëntokësore, siç janë në Magure, në Gadime, etj. 

 Në të ardhmen duhet të bëhet izolimi profesional i vendit ku është goditur me uranium të 

varfëruar në fshatin Akllap. 

 

 MENAXHIMI I MBETURINAVE 

Nga analizat e bëra nga grupet punuese dhe akter tjerë, është parashikuar që: të 

ndërtohen transdeponi e të gjitha mbeturinave, në fshatrat Babush i Muhaxherve-Gadime e 

Ulët, brenda zonës ekonomike Karaçevë. Këto transdeponi përfshinë të gjitha fshatrat e zonës 

lindore dhe të zonës perëndimore. Në këto transdeponi mundë të bëhet grumbullim dhe 

selektim i mbeturinave, pastaj disa mbetje do të riciklohen, kurse mbetjet të cilat janë të pa 

dobishme do të deponohen në deponinë regjionale.  

Parashikohen që të eleminohen të gjitha deponit e egra të mbeturinave. Parashikohet 

grumbullimi dhe trajtimi i mbeturinave që mund të jenë hudhur në mënyrë të pakontrolluar etj. 

Parashikohet që edhe vendbanimet ku nuk ka fare menaxhim, të futen në sistem të menaxhimt 

të mbeturinave, vendbanimet të cilat janë pjesërishte në sistem të menaxhimit të mbeturinave të 

futen në menaxhim të plotë, kurse vendbanimet në të cilat bëhet menaxhimi i mbeturinave të 

fuqizohet me sistem të menaxhimit përmes infrastrukturës dhe elementeve të tjera përbërëse. 

(Harta: Menaxhimi i mbeturinave,). 
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Harta. 58. Pikat e nxehta mjedisore 
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Harta. 59. Menaxhimi i mbeturinave 
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Harta. 60. Masat për mbrojtjen dhe zhvillimin e pyjeve 
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 SHFRYTËZIMI I TOKËS - DESTINIMI I SIPËRFAQEVE 

Planifikimi i përdorimit të tokës për dhjetë vitet e ardhshme në komunën e Lipjanit, për 

grupet punuese ishte sfidë e veçantë pasi që në hapësirë duhej të bëhej trajtimi, identifikimi i 

konflikteve dhe integrimi i të gjitha zhvillimeve me përcaktimin se, çfarë lloje të aktiviteteve të 

përdorimit të tokës duhet të bëhen, ku ato duhet të bëhen etj. Duke i përdorur standardet 

ndërkombëtare dhe GIS-in, u lehtësua procesi i vendimarrjes në kuptimin e destinimit për 

shfrytëzim të hapësirës dhe në ketë drejtim, grupet punuese dhe spektri i ekspertëve të kyçur 

në këtë proces, kanë parashikuar se toka në komunën e Lipjanit në masë të konsiderueshme 

do të vazhdojë të jetë e destinuar dhe e ruajtur për tokë bujqësore dhe  pyjore. Pjesë të tjera të 

tokës, do të jenë të destinuara për vendbanime apo tokë ndërtimore, zona arkeologjike, varreza, 

gjelbërim, rrugë, deponi të mbeturinave, korridore, industri dhe fusha e sektorë të tjerë të 

nevojshëm. (Harta: shfrytëzimi i tokës). 

Tab. 47  Shfrytëzimit të tokës 

                                                                          

Graf. 20.  e shfrytëzimit të tokës 

 

 

 

 

 

 

Emri ha 

Liqenet 98.43 

Zona ekonomike 696.8 

Zonat e mbrojtura 2441.31 

Zonat e propozuara per UNESCO 2.24 

Stacioni hekurudhor i mallerave 0.26 

Aeroporti 344.99 

Ngrirja e ndërtimeve 28.98 

Toka ndërtimore 3825.66 

ZIV Kleçk dhe Divjak 1107 

Toka Bujqësore 8676.84 

Pyjet 14124.8 

Rrugët 2500 
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Harta. 61. Destinimi i Sipërfaqeve 
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Harta. 62. Kufijt e planifikuar ndërtimor 

ndërtimor 
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ZONAT ME DESTINIM TË VEÇANTË NË NIVELIN KOMUNAL (TË NATYRËS, 

VENDBANIMET DHE ZONAT E TJERA) 

Nga analizat e gjendjes e bërë nga grupet punuese, nga informatat dhe analizat e bëra 

në terren është bërë një përcaktim i zonave për destinim të veçantë. 

Parashikohet që Gadimja për shkak të vlerave turistike, rekreative, kulturore (Shpella e 

mermert e Gadimes, Kalaja etj.; Janjeva, shtëpia e Shtjefan Gjeqovit, multietniciteti, disa vlera 

tjera kulturore, Kleçka dhe Divjaka shtabi i përgjithshëm i UÇK-së, dhe disa vlera tjera historike 

dhe kulturore; Blinaja për shkak të vleave turistike rekreative dhe vlerave natyrore; Zona e 

aeroportit. 

Parashikohet që zonat arkeologjike të identifikuara nga Instituti Arkeologjik i Kosovës të 

trajtohen si zona të interesit të veçantë  të vlerave arkeologjike. 

 

Harta. 59. Kufijt e planifikuar ndërtimor 
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Harta. 63. Zona me Destinime të Veçanta 
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 KONTEKSTI URBAN-RURAL 

Ekipet të cilat kanë punuar në dokument, e kanë analizuar gjendjen Demografike në 

kuptimin e shtimit të popullatës dhe të shpërnguljeve, aspektin ekonomik, social dhe mjedisor 

në të gjitha vendbanimet e Lipjanit, dhe kanë konstatuar se duhet ruajtur baraspeshën urbano-

rurale për të siguruar zhvillim të qëndrueshëm dhe miqësor me mjedisin. 

Edhe se nëse gjatë analizës së situatës është konstatuar se në komunën e Lipjanit 

vrehet një ruajtje e këtij ekulipri në pjesën e konsiderushme të territorit por u konstatua se 

duhetvepruar me projekte konkrete në fshatrat Bukovica me gjithësej 12 banor,Divlakë me 

gjithësej 68 banor,Gllanice me gjithësej 83 banor,Hanroc me gjithësej 43 banor,Okosnice me 

gjithësej 2 banor,Plitkoviq me gjithësej 56 banor ,Terbuvc me gjithësej 30 banor dhe Vogaçic e 

Lipovica me gjithësej zero banor. Në këto vendbanime, parashihen edhe zhvillime të aspektin  

ekonomik, infrastrukturor ashtu që të mundet mu kthy jeta dhe mu fuqizu në vendbanimet ku ka 

numer të konsiderushëm të banorëve. 

Parashikohet zhvillimi përpos qytetit, edhe i nënqendrave, si: Janjevë, Sllovi, Shalë, 

Gadime si dhe Magurë. Të bëhet zgjërimi i planifikuar i disa vendbanimeve në pronësi private 

por dhe komunale, që është prezantuar në hartën: Koncepti i zhvillimit të vendbanimeve. Duhet 

të bëhet furnizimi sa më shumë që është e mundur me infrastrukturë urbane, i të gjitha 

vendbanimeve.                                                                                                                         

Zhvillimi i ndërtimeve brenda kufijve të planifikuar ndërtimor, parashikohet zhvillimi dhe 

organizimi i prodhimit bujqësor brenda zonës së kadastrave të vendbanimit, por edhe zonës 

ndërtimore në zonat e ashtuquajtura “Zemra e gjelbër” (Agro-eko-sistemi). Parashikohet 

zgjërimi me përmbajtje i industrisë në ato vendbanime që kanë levërdi për ketë: ndërtimi 

modern i objekteve të banimit dhe objekteve të tjera, renditja si duhet e veprimtarive shërbyese. 

Parashikohet që gjatë ndërtimit të shtëpive e lokaliteteve, të merren pëlqime dhe të respektohen 

më tepër norma specifike urbane dhe angazhimi i organeve kompetente për krijimin e një klime 

urbanistike, sidomos për pjesët të cilat konsiderohen ende të paprekura. 

 

 TRASHËGIMIA NATYRORE 

Bazuar në të gjitha  informatat të cilat janë marrë nga kjo fushë, me theks të veçantë nga 

Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës dhe Grupi Punues për Shfrytëzim të Tokës dhe 

Mjedisit, kjo fushë (trashëgimin natyrore) nënë bazë të analizës së gjendjes parashikohet që: 

Zonat me vlera të veçanta natyrore të shpallen të mbrojtura, që domethënë të ruhen, të 

mbrohen, të konzervohen dhe të zhvillohen me projekte kryesore sipas normave për këto zona. 

Parashikohet që trungjet e vjetra dhe monumente gjeomorfologjike të shpallën të mbrojtura, të 

ruhen, të sensibilizohen, të mbrohen dhe të konservohen.                                                                       

 (Harta. Trashëgimia Kulturore dhe Natyrore) 

 

MONUMENTET NATYRORE 

Monumenti më i rëndësishëm natyror në komunë, është shpella e Gadimes e cila 

tashmë është pikë joshëse e turizmit. Ajo që e përbën këtë shpellë më unike është mermeri i 
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paraqitur natyror dhe pjesët horizontale të kristalit në tavanin e shpellës. Deri më tani, janë 

gërmuar rreth 1500 metra.  

Mijëra stalagmite, stalaktitedhe forma tjera të 

mbështjellësvekristalorënëtavandhenëdysheme. Sistemi I shpellësbesohet se shtrihetnë 17 

kilometra, i përbërënë tri shtresa. Shtresa e fundit (baza), është e mbushur me ujëdhethuhet se 

është e lidhur me njëliqen, disakilometramëlarg.  

Zonat natyrore me interes të veqantë, zona këto ku shtrihen rezervatet  e ndryshme me 

interes natyrorë dhe njerëzorë si, UjitermalnëfshatinBaincë, RezervatiBlinaja, Peizazhet 

natyrore në zonën Shalë-Kleçkë, Peisazhet e bukura të vargëmaleve të Zhegovcitetj, duhet të 

mbrohen patjetër nga komuna. Prandaj, nga analiza e bërë në këtë drejtim konsiderojmë që 

duhet pasur parasyshë që këto rezervate specifike, të rralla dhe me interes të gjerë shoqërorë 

dhe shtetërorë, nuk duhet anashkaluar:  

 Ujitermalnëfsh,Baincë 

 Shpella e Gadimes 

 RezervatiBlinaja 

 Bukuritë e pejsazheveShalë-Kleçkë 

 Pejsazhet e bukura të vargëmaleve të Zhegovcit 

 

PEIZAZHET 

Komuna e Lipjanit është e pasur edhe me peizazhe dhe ekipet punuese kanë paraparë 

trajtim adekuat të larminisë së peizazheve, duke parashikuar masa dhe veprime për 

mirëmbajtjen dhe zhvillimin e tyre. Bukuria e peizazhit, është pasuri për turizmin. Për ta 

mbrojtur, interventimet e njeriut në pikat skenike – pika atraktive duhet të minimizohen. E kjo 

posaçërisht në zonat e dedikuara për zhvillimin e turizmit. 

 Bukuritë e pejsazheve Shalë-Kleçkë parashikohet që të zhvillohet dhe fuqizohet 

meelemente të pushimoreve dhe staza për shetitje.  

 Pejsazhet e bukura të vargëmaleve të Zhegovcit parashikohet që të zhvillohet dhe fuqizohet 

me elemente të pushimoreve dhe staza për shetitje.  

 Peizazhet bujqësore parashikohet që këto zona të mbrohen dhe zhvillohen me rrugë që i 

shërbejn poashtu janë parapar staza për ecje,  llojllojshmëria e produktev bujqësore është 

një parakusht i rëndësishëm për mirëmbajtjen e strukturave të vogla të këtyre peizazhit. 

 Livadhet dhe kullosat është parapar që të mbjelljen me lloje të shumta të bimëve barishtore. 

 Vargmalet është parapar që të mbrohen nga prerja e pakontrolluar e pyjeve dhe zjarret duke 

penguar erozionin i cili është fenomen i cili paraqitet në zonat e zhveshura. 
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 FATKEQËSITË NATYRORE DHE TË TJERA 

 

Në analizën e situatës, janë analizuar këto fatkeqësi natyrore:tërmetet, vërshimet, 

rrëshqitjet e borës, bora e madhe, era e fortë, breshëri, akulli, thatësira, paraqitja masive e 

sëmundjeve ngjitëse te njerëzit, te shtazët dhe te bimët dhe fatkeqësi të tjera që i shkakton 

natyra. Në kuadër tëfatkeqësive të tjera,janë analizuar fatkeqësitë e mëdha në trafikun rrugor, 

ajror dhe hekurudhor, zjarret, shkatërrimi i digave dhe fatkeqësitë e tjera ekologjike dhe 

industriale që i shkakton njeriu me punë dhe me sjellje. Pastaj janë parashkikuar gjendjet e 

jashtëzakonshme, ato emergjente, temperaturat e larta, kolapsi teknik i sistemeve energjike të 

furnizimit me rrymë, telekomunikacioni dhe teknologjia informative, aktet terroriste dhe mënyrat 

e tjera të rrezikut masiv. Nga grupet punuese, është konstatuar se njëra ndër fatkeqësitë 

natyrore më sfiduese është tërmeti. Prandaj është parashikuar që duhet marrë masa për të 

lëvizur nga kultura e reagimit, në kulturën e marrjes së masave për amortizim dhe minimizim të 

dëmeve. Në ketë drejtim, ekipet kanë paraparë: 

 Të përgatitet rregullorja për të gjitha ndërtimet në harmoni me shkallën e rrezikut sizmik, 

dhe të ndërtohet me standarde.  

 Në objektet e veçanta si dhe në objektet shumëkatëshe, duhet të punohen me arkitekturë 

a-seizmike. 

 

 

 BRESHËRI 

 

Nga analiza e situatës, është konsideruar se breshëriështë njërrezik që shpeshherë 

rrezikon ekonominë e vendit. Ekipet kanë parashikuar ndërtimin e stacioneve kundër breshërit 

në vendet ku ishin edhe më parë, siç shihen edhe në harta. 

 

 RRËSHQITJET E BORËS, ERËRAT E FORTA DHE AKULLI 

Rrëshqitje të borës akulli dhe erërat e forta, janë analizuar dhe nuk është konstatuar se 

paraqesin ndonjë rrezik të madh për ekonominë dhe popullatën. Sido që të jetë, ekipet kanë 

konsideruar se duhet të ndërmerren masa gjatë kohës së dimrit, dhe posaçërishtë në zonat 

kodrinore – malore. 

 

 THATËSIRA 

Thatësia mundë të konsiderohet si rrezik për kulturat bujqësore gjatë sezonit verorë, 

kryesisht gjatë muajve korrik dhe gusht kur temperaturat janë më të larta dhe të reshurat janë 

më të rralla.   

 

 VËRSHIMET  

 

Ekipet kanë konstatuar se përmbytjet, janë fatkeqësi elementare të cilat kërkojnë 

vëmendje të posaçme pasi që paraqiten të rrezikshme për jetën e njeriut dhe sjellin dëme të 
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konsiderueshme materiale (sipërfaqe të rrezikuara nga vërshimet janë rreth 600-800 ha). Të 

vetëdijshëm se përmbytjet nuk mund të parandalohen, e kundërta është se dëmet e tyre mundë 

të amortizohen dhe të menaxhohen. Ekipet kanë parashikuar hapjen e kanaleve, rregullim prej 

dheu, pastrim dhe mirëmbajtje. Rregullim urban i lumit. 

Si masa tjera janë paraparë eliminimi i lakesave të forta të lumit, dhe menaxhimi i 

brigjeve të lumenjve. Mbrojtja e lumenjve nga hedhja e mbeturinave, që në ketë rast paraqesin 

pengesa për lëvizjen e lirë të ujit. Ndalimimi i ndërtimit të objekteve të banimit si dhe atyre me 

karakter ekonomik buzë brigjeve të lumenjve, së paku 10 m. largësi nga shtrati i lumit (pikës 

ujore).  

 

 EROZIONET  

Rajonet në të cilat erozioni ka intensitet të madh në ujë, rrjedha, tokë, pyje dhe objekte 

dhe paluajtshme, parashikohen të shpallen zona erozive ku sipas Ligjit të Ujërave të Kosovës, i 

shpallë komuna. Me qëllim të parandalimit të aktivitetit eroziv, parashikohet të ndërmerren hapa 

konkret dhe të menjëhershme siç janë: 

1. Ndalimi i prerjeve dhe degradimi i pyjeve, 

2. Ndalimi i mbikullotjes, 

3. Ndalimi i shfrytëzimit të mirave materiale që shkaktojnë erozion, 

4. Ndalimi i shfrytëzimit të dheut dhe rërës etj. 

 

Si veprime anti-erozive parashikohen këto veprime hidroteknike, bujqësore dhe biologjike: 

Masat hidroteknike 

 Ndërtimi i teracave, gardoneve dhe pendave në shtretërit e përroskave dhe përrenjve si 

masa mbrojtëse hidroteknike për ta minimizuar fuqinë gërryese. 

 Ndërtimi i argjinaturave në brigjet e lumenjve si masë parandaluese e gërryerjes.  

 Mbjellja e fidaneve pyjore në shtretërit e lumenjve.  

 Ndalimi i nxjerrjes së inerteve në shtretërit e lumenjve. 

Masat bujqësore 

 Të mirëmbahen tokat bujqësore.  

 Të aplikohen drejtë praktikat bujqësore.  

 Përdorimi i sistemit të ujitjes dhe kullimit të bëhet në bazë të udhëzimeve të ekspertëve.  

 Rritja e investimeve për mbrojtjen e tokës në brigjet e lumenjve. 

Masat biologjike 

 Mbrojtja e pyjeve ekzistuese nga prerjet e pa kontrolluara dhe nga zjarri. 

 Ndalimi i kullotjes në masivet e varfra me bimësi.  

 Pyllëzimi i viseve të zhveshura dhe atyre të degraduara. 

 Krijimi i brezave të gjelbër në ato rajone ku shkalla e erozionit është e lartë. 

 Erozioni duhet të kufizohet në brigjet e lumenjve kryesor me mbjelljen e drunjtëve që do 

të mbulonin brezin prej 10 m. largësi nga lumi. 
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 Shfrytëzimi i tokave bujqësore në fushat lumore të lumenjve kryesor, duhet të kufizohet 

me kullota të përhershme ose pyje. 

Parashikohet që me prioritet, duhet bërë këto intervenime antierozive: në rreth 2500-3000 

ha. që eventualishtë rrezikohen nga erozioni i mesëm dhe erozion i fortë. 

 Intervenimet antierozive, erozioni i mesëm që shtrihet në një sipërfaqe me rreth 1500-

2500 hektar në këto vendbanime: Varigoc, Kraishtë, Zllakuqan, Ribar i Madh, Poturoc, 

Leletiq, Mirenë, Smallushë, Sllovi, Gadime e Eperme dhe e Poshtme dhe Vrellë e 

Gadimes. 

Në bazë të analizave, propozohen masat antierozive: 

o Ndërtimi i brezave mbrojtës në shpatijet e rrëpishme,  

o Ndërtimi i mureve rrezistuse,  

o Meliorimi i kullosave, 

o Meliorimi i pyjeve,  

o Ndërtimi i formave tjera antierozive. 

 

 

 

ZJARRET  

 

Ekipet kanë e konstatuar rrezikun e përhershëm nga zjarret, dhe në ketë drejtim kanë 

paraparë. 

 Masa të pengimit të objekteve dhe pajisjeve të cilat shkaktojnë zjarr, ose e ndihmojnë 

zjarrin  në pyje dhe hapësira tjera të rrezikuara nga zjarri. 

 Masa të përkrahjes së objekteve dhe pajisjeve të cilat pengojnë zjarrin, ose e ndihmojnë 

fikjen e zjarrit  në pyje dhe hapësira tjera të rrezikuara nga zjarri. 

 Tampon zona në mes të zonave pyjore dhe zonave tjera të ndjeshme nga zjarri, dhe një 

tampon zonë në brezin kufitar për të penguar përçimin eventual të zjarrit. 

 Hidrantët dhe akumulime uji  në sa ma shumë pika dhe vendbanime. 

 Sigurim i qasjes me automjet që përdoren për fikje të zjarrit deri te çdo njësi banimi në 

komunën e Lipjanit. 

      (Harta. Masat për vërshime dhe erozion,  )   

                  (Harta. Menaxhimi emergjent, ) 
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Harta. 64. Masat për vërshime dhe erozion 
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Harta. 65. Menaxhimi i Rreziqeve 
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3.3. SHËNJIMIN E ZONAVE URBANE EKZISTUESE DHE TË PROPOZUARA 

PËR TË ARDHMEN DHE NDËRTIMIN E ZONAVE JASHTË ZONËS URBANE 

 

Zonë ekzistuese urbane është trajtuar: Zona Urbane e Qytetit të Lipjanit e trajtuar 

brenda zonës kadastrale të Lipjanit për të ardhmen parashihet zgjerimi i kufirit ndërtimor Zona 

Urbane e propozuara për të ardhmen është: Janjevës, Sllovisë, Shalës, Gadimeve dhe Magurës do 

të hartohen planet rregulluese pasi që janë planifikuar të trajtohen si nën-qendra. 

3.4.  SHËNJIMIN E ÇFARËDO NDËRTIMI TË RËNDËSISHËM, PROJEKTI 

STRATEGJIK OSE ZONËS SË VEÇANTË E CILA VEÇ ËSHTË APROVUAR 

NË PLANIN HAPËSINOR  TË  KOSOVËS  OSE PLANET E ZONAVE TË 

VEÇANTA Harta. 60.  

 

Sipas Planit Hapësinor të Kosovës 2010-2020+ janë disa zhvillimet të rëndësishme të 

cilat prekin rajonin për të cilat kemi pasur kujdes gjatë hartimit të Planit Zhvillimor Komunal siç 

janë traseja e Autostradës, Impianti regjional në Fushë Kosovë për trajtim të ujërave të zeza që 

do të shërbejë edhe për regjionin e Prishtinë, por edhe Zona e Veçant Mbrojtur e kishës së 

“Virgjëreshës së shenjt”.  

Në kuadër të këtij Plani është analizuar dhe janë marrë masa për Blinajën si rezervat për 

gjueti. Poashtu në kuadër të këtij plani është analizu edhe Zona e Interesit të Veçant Kleçka dhe 

Divjaka. 

Në ketë drejtim kemi analizuar trasenë e autostradës e cila kalonë nëpër teritorin e 

komunës së Lipjanit dhe janë dhënë gjitha masat për ruajtjen e trasesë me këtë Plan.  

Në funksion të impiantit regjional për ujëra të zeza është planifikuar traseja e Kolektorit 

kryesor për bartjen e ujërave të zeza në drejtim të pikës për trajtim.  

Me plan të Ahtisarit është parapa edhe trajtimi i Zona e Veçant Mbrojtur e kishës së 

“Virgjëreshës së shenjt” kjo zonë do të trajtohet bazuar në kërkesat ligjor si dhe kërkesat e 

përcaktuara nga MMPH-ja dhe në bashkëpunim me organet kompetente, mbrojtja dhe zhvillimi i 

zonës janë parashikuar edhe me ketë planë. 

 

 

3.5.  VLERËSIMIN E NDIKIMIT SOCIO-EKONOMIK DHE MJEDISOR TË       

KORNIZËS SË PROPOZUAR 

 

Duke ditur se korniza e zhvillimit hapësinor shpreh parashikimin e dëshiruar hapësinor 

për territorin e komunës.  

Vlerësimi i ndikimit socio-ekonomik dhe mjedisor të zhvillimeve të parashikuara 

hapësinore është një hapë i rëndësishëm, këto zhvillime si rezultat i procesit të planifikimit 

manifestohen me ndikime në jetën e njerëzve që në përgjithësi do të trajtohet si ndikim në 
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aspektin social por këto zhvillime do kenë ndikimet e veta edhe në aspekti mjedisor dhe 

ekonomik. Ky vlerësim do të shtjelloj ndikimet e pritura socio ekonomike dhe mjedisore të 

kornizës, gjegjësisht zhvillimeve të parashikuara dhe dëshiruara hapësinore. Sikurse në profil 

edhe kapitujt tjerë edhe ky vlerësimi do të bëhet bazuar në fushat tematike edhe atë në: 

Zhvillimin ekonomik, Infrastrukturë, Demografi dhe çështje sociale si dhe shfrytëzim të tokës 

dhe mjedis.  

Çfarëdo lloj zhvillimi që është paraparë në këto fusha tematike karakterizohet me shtrirje 

hapësinore, mjedisin që e rrethon dhe ndikimet doemos përqendrohen në zonën e zhvillimit  

të parashikimit të dëshiruar zhvillimor por marrin parasysh edhe ndërlidhjet me aktivitetet e 

ndryshme që zhvillohen në zonat e afërta andaj vlerësimi i zënies fizike të hapësirës (okupim i 

territorit) është dimension i rëndësishëm për tu vlerësuar.  

Ndikimet e koncepteve kryesore në ekonomi  

Koncepti kryesore i zhvillimeve hapësinore në nivel komunal është: Konceptin 

Policentrik dhe në nivel të vendbanimit kemi konceptin e vendbanimit kompakt.  

Vlerësim: Në kuptimin ekonomik korniza mundë të vlerësohet se është shtrirë në mënyrë 

racionale duke ofruar shpërndarje hapësinore ekonomike, ofrim të hapësirës për zonën 

industriale dhe mundësi investimesh për investitor vendor dhe të huaj, ky koncept parashikon 

ofrimin e shumë shërbimeve më afër qytetarit, vlerësohet se koncepti do ofroj ( mundësoj) 

vende të reja pune, mjedis cilësor edhe kosto më të lira shërbimesh.  

Ndikimet e koncepteve kryesore në zënien e tokës  

Vlerësim: Njëri nga prioritetet e koncepteve kryesore është mbrojtja e tokës kualitative 

bujqësore dhe ndalimi i ndërtimit në tokat e kategorisë I-IV. Vlerësohet se mbrojtja tokës 

kualitative bujqësore paraqet një parim mbi të cilin është mbështetur koncepti kryesor i zhvillimit 

hapësinore edhe se mundë të konstatohet se kemi zënie enorme të tokës për ndërtim (e 

trashëguar nga zhvillimet e pa planifikuara dhe pa koordinuara më herët), vlerësohet pozitive 

zënia minimale e tokës për ndërtim me kufijtë e rinj e posaçërisht shpallja e zonave të ngrira në 

akset kryesore të cilat do të kontribuojë për ndaljen e trendit të zënies së tokës në këto akse 

dhe zbatim të konceptit.  

Në funksion të zënies sa më të vogël të tokës me koncept është parashikuar ndalimi i 

ndërtimit në tokën kualitative bujqësore përveç në rastet e përshkruara me Ligjin mbi 

Planifikimin Hapësinor, për kundër parashikimeve të zhvillimit kompakt në nivel vendbanimesh 

në principet e dendësimit të ndërtimit vlerësohet se disa vendbanime do të vazhdojnë të 

zhvillohen në tokën kualitative bujqësore sidomos në pjesën rrafshinore të territorit të komunës 

së Lipjanit (edhe më heret janë shtrirë në ato zona) por përkufizimi i zhvillimit me kufi të rinj si 

dhe promovimi i zemrave të gjelbra në disa vendbanime vlerësohet si racional i qëndrueshëm 

dhe pikë e fortë e konceptit.  
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Ndikimet e koncepteve kryesore në aspektin mjedisor  

Vlerësim: Në fushën mjedisore koncepti zhvillimit policentrik në nivel komunal dhe aj i 

zhvillimit kompakt në nivel vendbanimi vlerësohen të ndikojnë pozitivisht në cilësinë e ajrit (pasi 

që koncepti promovon zhvillimin kompakt dhe mundësin e ngrohjeve.  

Ndikimet e koncepteve kryesore në aspektin Social  

Vlerësim: Në aspektin social koncepti zhvillimit policentrik në nivel komunal dhe aj i 

zhvillimit kompakt në nivel vendbanimi vlerësohen të ndikojnë pozitivisht në cilësinë e jetës 

(pasi që koncepti promovon zhvillimin kompakt (organizim më të shpejt për aksione) dhe 

mundësin e zhvillimin e shumë aktiviteteve sociale të cilat do të kenë ndikim të drejt për drejtë 

në cilësinë e jetës së tij), thjesht ky koncept përfaqëson një formë më cilësore të jetesës dhe 

doemos siguron një shans më shumë për kohezion social (varfërisë, varfërisë ekstreme, 

fuqizimin e njerëzve/personave në nevojë, në rritjen e mundësive për punësim të grupeve në 

nevojë, në bashkëpunim me OJQ-të dhe akterët tjerë të rëndësishëm) si dhe rikthimin e 

dimensionit social të qytetarit të komunës së Lipjanit e raporteve me vetveten dhe rrethin.  

 Fusha e Zhvillimit Ekonomik  

Në fushën e zhvillimit ekonomik janë paraparë zhvillimet në sektorët e Industrisë dhe 

xehetarisë, industrisë përpunuese, blegtorisë, turizmit rural dhe shërues (me theks të veçantë 

në shfrytëzimin e të gjitha resurseve të trashëgimisë kulturore për zhvillim ekonomik),transportit, 

infrastrukturës dhe bartja e Lëvizshmëria, Ndërtimtarisë, Hotelerisë, Zejtarisë, Energjisë, 

Sistemi Bankarë, Telekomunikimi dhe disa Veprimtari tjera shërbyese.  

Vlerësim: Vlerësimi i ndikimit të kornizës së zhvillimit të kësaj fushe në aspektin 

ekonomik do të thotë se ofron shumë më shumë mundësi të zhvillimit të qëndrueshëm efikas 

dhe reflektues në kërkesat dhe ofertat, korniza ofron shumë më shumë nëse krahasohet me 

skenarin e bërjes as gjë por edhe nëse krahasohet me një standard të kohës,zhvillimet e 

analizuara dhe parashikuara shkojnë në drejtimin e plotësimit të standardeve të kohës për 

zhvillim të qëndrueshëm duke ofruar parapara dhe aktivitete gjithëpërfshirëse, 

shumëdimensionale dhe në funksion të zbatimit të politikave ekonomike.  

Në aspektin social vlerësohet se zhvillimi ekonomik i paraparë me ketë kornizë do të 

krijoj bazat për zhvillim më të qëndrueshëm social dhe mirëqenie sociale duke përfshirë zbutjen 

e varfërisë dhe papunësisë por edhe rritjen e shansit të arsimimit dhe profesionalizimit deri te 

plotësimi i një kënaqësie më të madhe qytetare në ketë dimension në aspektin mjedisor 

vlerësohet se zhvillimi ekonomik i paraparë me ketë kornizë do të krijoj bazat që aktivitetet të 

zhvillohen në atë mënyrë që të jenë ―miqësore‖ ndaj mjedisit në përgjithësi dhe ndikimi i 

ndotjeve të ajrit, ujit, tokës të jetë në kufijtë e të tolerueshmes duke paraparë masat dhe 

standardet qysh nga aplikimi për zhvillim të caktuar duke krijuar të ashtu quajturën paketë të 

kushteve urbane dhe hapësinor.  

Në aspektin fiziko hapësinorë korniza vlerësohet të ketë identifikuar dhe përkufizuar 

vendndodhjet të mundësive zhvillimore dhe parashikuar mbrojtjen e hapësirave për këto 

zhvillime duke u munduar që minimumi i domosdoshëm i hapësirave të jetë në funksion të 
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zhvillimeve jo bujqësore, në ketë funksion vlerësohet se ndikim më të madh do të ketë destinimi 

i hapësirës për zonën industriale për zhvillim të industrisë si dhe korridoret, vlerësohet lartë 

edhe analiza e bërë dhe e prezantuar edhe në kornizë e raporteve hapësinore por edhe fizike të 

zhvillimeve ekonomike.  

Në fushën e zhvillimit Demografisë dhe Çështjeve sociale në kornizën e zhvillimit 

hapësinorë nga kjo fushë janë paraparë zhvillime në fushën e arsimit duke e pasuruar ofertën e 

arsimit dhe me kompletim të infrastrukturës në kuptimin e fuqizimit, plotësimit me përmbajtje 

dhe me ndërtime të reja, fushën e shëndetësisë duke ofruar edhe shërbime spitalore dhe 

plotësuat shërbimet aktuale, në fushën e kulturës aktivitete në mbrojtje dhe fuqizim (Kalatë, 

objektet e kultit, trashëgimia arkitektonike, shpirtërore, arkeologjike etj) dhe në atë të sportit janë 

parapa disa zhvillime.  

Vlerësim: Vlerësimi i ndikimit të kornizës së zhvillimit të kësaj fushe në aspektin 

ekonomik do të thotë se ofron mundësinë e ngritjeve profesionale në fushat e ndryshme me 

theks në bujqësi dhe zejtari por edhe fushat tjera që do të reflektojnë në zhvillimin ekonomik, 

korniza prekë një segment të fuqishëm me aktivitete konkrete dhe tenton që Oferta kulturore e 

Lipjanit të jetë në harmoni me mundësitë që ka komuna e që do të kontribuoj në zhvillimin 

ekonomik vlerësohet se edhe sporti në botë jep të hyra në zhvillimin ekonomik andaj edhe këto 

aktivitet e parapara kontribuojnë në atë drejtim siç edhe kontribuon shëndetësia, festat dhe ditët 

e rëndësishme edhe aktivitetet e kësaj fushe mundë vlerësohet lirisht se janë gjithëpërfshirëse, 

shumëdimensionale dhe në funksion të zbatimit të politikave ekonomike.  

Në aspektin social vlerësohet se me ketë kornizë është analizuar dhe trajtuar më së 

shumti ky dimension dhe vërtet duket se korniza e zhvillimit të kësaj fushe fuqishëm do të 

ndikojë në krijimin e bazave për zhvillim më të qëndrueshëm social dhe mirëqenie sociale duke 

përfshirë zgjerimin e shërbimeve dhe cilësisë, zbutjen e varfërisë dhe papunësisë por edhe 

rritjen e shansit të arsimimit dhe profesionalizimit deri te plotësimi i një kënaqësie më të madhe 

qytetare në ketë dimension në aspektin mjedisor vlerësohet se zhvillimi i demografisë dhe 

çështjeve sociale i paraparë me ketë kornizë do të krijoj bazat që aktivitetet të zhvillohen në atë 

mënyrë që të jenë miqësore ndaj mjedisit në përgjithësi dhe ndikimi i ndotjeve të ajrit, ujit, tokës 

të jetë në kufijtë e të tolerueshmes edhe se vetë fusha është miqësore por ndikimet e njeriut në 

ndotje janë ndër më përmbajtjesoret.  

Në aspektin fiziko hapësinorë korniza vlerësohet të ketë identifikuar dhe përkufizuar 

vendndodhjet të mundësive për sport, kulturë, arsim shëndetësi, ngrohje etj dhe parashikuar 

mbrojtjen e hapësirave për këto zhvillime.  

Vlerësohet lartë edhe analiza e bërë dhe e prezantuar edhe në kornizë e raporteve 

hapësinore por edhe fizike të zhvillimeve të kësaj fushe.  

Në fushën e zhvillimit Infrastrukturës në kornizën e zhvillimit hapësinorë nga kjo fushë 

janë paraparë zhvillime në hapjen e rrugëve dhe korridoreve të reja dhe zgjerimin, plotësimin 

dhe modernizimin e infrastrukturës ekzistuese rrugore, në funksionalizimin dhe modernizimin e 

infrastrukturës së ujësjellësit dhe kanalizimit, menaxhimit të mbeturinave, energjetike, 

telekomunikimit etj.  
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Vlerësim: Vlerësimi i ndikimit të kornizës së zhvillimit të kësaj fushe në aspektin 

ekonomik do të thotë se ofron mundësinë e qarkullimit të mallrave dhe njerëzve me shpejtësi 

ma të madhe dhe çmim ma të lirë, qasje më të gjerë me komunat fqinje, stabilizim energjetik si 

parakusht i zhvillimit ekonomik si dhe shfrytëzimi i mundësive të reja telekomunikuese për 

zhvillim ekonomik deri te shfrytëzimi i infrastrukturës së mbeturinave dhe menaxhimit të sajë për 

vende të reja pune dhe zhvillime të caktuara përpunuese edhe kjo fushe mundë vlerësohet se 

është gjithëpërfshirëse, shumëdimensionale dhe në funksion të zbatimit të politikave 

ekonomike.  

Në aspektin social vlerësohet se me ketë kornizë ofrohet shpejtësia e lëvizjes dhe 

cilësia e lëvizjes si dhe vlerësohet se korniza ofron bazat e ngritjes së cilësisë së shumë 

shërbimeve tjera që kanë drejt për së drejti ndikim në jetën, vlen të përmendet se me kornizë 

parashihet ndërrimi i gypave të furnizimit me ujë që janë nga azbest çimentoja në aspektin 

mjedisor vlerësohet se zhvillimi i Infrastrukturës rrugore dhe asaj hekurudhore nëse nuk 

merren masat adekuate mundë krijoj ndotje edhe se për këto zhvillime janë parapa masat 

shtesë si shiritat mbrojtës etj edhe pjesa tjetër e infrastrukturës e paraparë në kornizë do të ketë 

ndikimet e veta pozitive dhe miqësore ndaj mjedisit vetëm nëse realizohet në harmoni me 

standardet e kërkuara, vlerësohen të domosdoshme VNM-të e zhvillimeve të lartë përmendura.  

Në aspektin fiziko hapësinorë korniza vlerësohet të ketë identifikuar dhe përkufizuar 

korridoret dhe linjat për këto zhvillime të infrastrukturës dhe është parashikuar mbrojtjen e 

hapësirave për këto zhvillime vlerësohet lartë edhe analiza e bërë dhe e prezantuar edhe në 

kornizë e raporteve hapësinore por edhe fizike të zhvillimeve dhe sinergjive të mundshme të 

kësaj fushe. Në fushën e zhvillimit Shfrytëzimit të tokës dhe mjedisit në kornizën e zhvillimit 

hapësinorë shihet qartë se janë parashikuar të gjitha zhvillimet që shkojnë në drejtim të sigurimit 

të ajrit të pastër, ujit, tokës, biodiversitetit, menaxhimit të mbeturinave në funksion edhe të 

pengimit të ndotjes, shfrytëzimit të tokës dhe kontekstit Urbane – rural, trashëgimisë natyrore, 

Peizazheve, fatkeqësitë natyrore dhe të tjera.  

Vlerësim: Ndikimi i kornizës së zhvillimit të kësaj fushe në aspektin ekonomik vlerësohet 

të ketë ndikim direkt dhe indirekt, vlerësohet lartë shtrirja e konceptit në kornizë për të lëvizur 

nga kultura e reagimit në kulturën e parandalimit dhe amortizimit të fatkeqësive që vlerësohet të 

jetë një përpjekje serioze për të mbrojtur jetët e njerëzve si dhe pasurit dhe ekonomitë e tyre për 

të arritur ketë standard sigurie është i nevojshëm një angazhim cilësor dhe sasior i fuqisë 

punëtore që prapë reflekton në treguesit ekonomik, ruajtja e baraspeshës urbane – rurale dhe 

shfrytëzimi i qëndrueshëm i tokës reflekton fuqishëm në zhvillimin ekonomik, edhe ruajta e 

trashëgimisë natyrore dhe peizazheve dhe shfrytëzimi i tyre për aktivitete rekreative turistike do 

të ketë refleksione edhe aktivitetet e kësaj fushe mundë vlerësohet janë në funksion të zbatimit 

të politikave ekonomike.  

Në aspektin social vlerësohet se me ketë kornizë është analizuar dhe trajtuar më së 

shumti dimensioni i sigurisë fizike të popullatë në funksion të dimensionit social por edhe 

sigurimi i ajrit, ujit dhe tokës së pastër si kushte elementare për një cilësi jete dhe vërtet duket 

se korniza e Shfrytëzimit të tokës dhe mjedisit do të ndikojë në krijimin e bazave për zhvillim më 

të rehatshëm social dhe mirëqenie sociale duke përfshirë zgjerimin e shërbimeve dhe cilësisë 
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edhe me peizazhe dhe trashëgimi natyrore që plotëson edhe një dimension të një kënaqësie 

më të madhe qytetare në aspektin mjedisor vlerësohet se zhvillimi e parapara në kornizën e 

Shfrytëzimit të tokës dhe mjedisit do të krijoj bazat kryesore që ndikimi i ndotjeve të ajrit, ujit, 

tokës të jetë minimal dhe çdo herë në diagramin e rritjes së cilësisë, menaxhimi i mbeturinave të 

jetë cilësorë dhe të gjithë ndotësit dhe rreziqet të jenë nën masat e parandalimit,amortizimit dhe 

minimizimit edhe se vetë fusha është miqësore por vlerësohet se njeriu si faktor duhet kufizohet 

në kuptimin e veprimeve negative sepse analizat tregojnë se ndikimi i njeriut në prishje të 

baraspeshave ka qenë i madh dhe posaçërisht vlerësohet korniza për aspekte e parapara 

parandaluese dhe ndëshkimore.  

Në aspektin fiziko hapësinorë korniza vlerësohet të ketë identifikuar dhe përkufizuar të 

gjitha zonat dhe zhvillimet aktuale dhe të pritura dhe ka parashikuar masat për mbrojtje ,trajtim 

dhe kujdes për në funksion të sigurisë, cilësisë dhe konsiderohet se në ketë fushë duhen masa 

strikte të dimensionit fizik dhe hapësinor të zhvillimeve vlerësohet se raportet hapësinore por 

edhe fizike të zhvillimeve janë determinues i qëndrueshmërisë së kësaj fushe andaj vlerësohet 

lartë se këto raporte janë analizuar mirë në ketë fushe. 
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4. STRATEGJITË DHE VEPRIMET PËR ZBATIM 
Kjopje së ofron kalimin në mes të gjendjes ekzistues edhe kornizës hapësinore. Ajo 

formulon pakon e strategjive dhe veprimeve për realizimin e qëllimeve Brenda kornizës 

hapësinore, afatit të caktuar dhe gjendjes ekzistuese. 

4.1. STRATEGJITË PËR ZBATIM DHE PLANET E VEPRIMIT TË 

SHOQËRUARA ME KONCEPTET HAPËSINORE OSE PARIMET 

 FUSHA TEMATIKE E ZHVILLIMIT EKONOMIK  

 BUJQËSIA  

 Bujqësia është sektori që përben prioritet në ekonominë e Komunës dhe rruga për zbatimin e 

këtij plani në ketë degë është përmbajtjesore për të ardhmen andej aktivitete e poshtë renditura 

janë esencial.  

 

Strategjia 1: Sa më shumë sipërfaqe e tokës bujqësore dhe mundësi (të mbrohet dhe 

zhvillohet) në funksion të zhvillimit ekonomik 

 

 Pas aprovimit të këtij Plani Drejtoria e Bujqësisë për vitet e ardhshme do hartojë planin e 

punës në harmoni me kufijtë e tokës bujqësore të përcaktuara  me ketë Planë. 

 

 Bazuar në hartat e Ekspozicionit, Erozionit dhe të Bonitetit të tokave me qëllim të 

shfrytëzimit të tokës bujqësore  në mënyrë efikase/adekuate dhe racionale Drejtoria e 

Bujqësisë bazuar edhe në hartën” Bujqësia në Zhvillimin ekonomik” do orientojë 

zhvillimin e bujqësisë duke preferuar zhvillimet që do janë më rentabile sidomos për 

perimtari,pemëtari dhe drithëra me theks të veçantë në kulturat intensive dhe  duke e 

përpunuar ketë hartë në nivelin e  kadastrën bujqësor. 

 

 Rehabilitimi i tokës së degraduar bujqësore nga vërshimet, erozioni dhe rrëshqitjet sidhe 

zonat e deponive të dikurshme legale apo ilegale. Konsolidimi në zonat me tokëtë 

cilësisë së lartë bujqësore është i nevojshëm ndërsa regjistrimi i këtyre zhvillimeve në 

kadastrën e tokës bujqësore do të jetë instrument për mbrojtjen e tokës bujqësore. 

 Zhvillimi i bujqësisë organike. 

 Ndërtimi i sistemit të ujitjes, ngritja e pendëve për gjatë lumit te cilat përdoren për ujitje, 

parandalimi i përmbytjeve, si dhe shfrytëzimi i hapësirave për akumulime të vogla të ujit 

të cilat do të kontribuojnë në radhë të parë në mikroklime e rajoneve përkatëse (Gadime). 

 Bashkimi i parcelave  me prodhuesit individual qoftë në formë partneriteti qoftë me faza 

komasacioni (masa e komasacionit i cili ka për qëllim  rregullimin e tokës bujqësore në 

kuadër të masave efektive për rregullimin e sipërfaqes bujqësore.  
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 Fuqizimi i Drejtorisë së Bujqësisë me staf dhe teknologji si dhe përdorimi i sistemeve të 

reja  informative për bujqësi dhe trajnimin e fermerëve për përdorimin e tyre është 

aktivitet i rëndësishëm për zbatimin e këtij plani. 

 Duhet punohet në projekte me iniciativa të përbashkëta me sektorin privat dhe donatorët 

në rritjen e sipërfaqeve bujqësore dhe punimi i tyre (hapja e sipërfaqeve të tokës që janë 

të mbuluara me shkurre, shpyllëzimi i sipërfaqeve me pyje te ulëta, rrafshinat dhe 

bregoret e mundshme). 

 Ngritja e fidanishteve dhe pemishteve (molla, dardha, kumbulla etj.) dhe frutave të imët 

(mjedra, lajthi, dredhëza etj.). 

 Zgjerimi i kapaciteteve të serave për kultivimin e perimeve (perime gjate tere vitit), dhe 

kultivimin e luleve. 

 Me qëllim të sigurimit të makinave dhe teknologjisë së nevojshme bujqësore, mundë të 

mendohet në krijimin e parkut të makinave ashtu që fermerëve të ju mundësohetnjë 

sistem i huazimit dhe shmangies së shpenzimeve te panevojshme për makinat tëcilat 

mund të shfrytëzohen bashkërisht. 

 

Strategjia 2: Blegtoria 

 Shtimi i fondit blegtoral, si dhe përmirësimi i racave të kafshëve me raca me potencial të 

lartë të prodhimit sidomos për mish dhe qumësht. 

 Blegtoria-Institucionet komunale dhe sektori privat duhet kontribuojnë edhe në ngritjen e fermave 

bagëtish për të cilën gjë ekzistojnë kushte,komuna e Lipjanit ka kushte për  ndërtimin e së paku 

një ferme për deri 300-500lopësh mjelëse, si dhe të një numri të madh të minifermave bagëtish 

dhe ndërtimin e tërësores se bimëve që përmbajnë kokrra të ushqimit të përzier kafshësh. 

 Duhet punohet në ofrimin e kushteve që prodhimi i qumështit dhe i mishit të kenë vendin e duhur  

në pikat e parapara me planë,në kuadrin e zhvillimit të blegtorisë, rritja e gjedhëve dhe e dhenve 

duhet të ketë vendin kryesorë, numri i krerëve të kondicionuara duhet të rritet disa here. 

Strategjia 3: Pyjet dhe kullosat 

 

 Komuna duhet së bashku me Agjensionin e Pyjeve të fillojnë projektet në zonat e 

parapara me Planë për pyllëzim,ripyllëzim,kalim nga shkurret në pyje të rregullta dhe 

mirëmbajtje. 

 Komuna në bashkëpunim me organet tjera kompetente duhet hartojë projektet për rrugët 

e pyjeve dhe të filloj zbatimin e tyre. 

 Komuna duhet marrë të gjitha masat për energjitë alternative ashtu që të ruhet masa 

pyjore. 

 Komuna duhet ti ofroj pastrimin e pyjeve industrive që mundë ti shfrytëzojnë mbetjet për 

produkte që përdoren për nxehje. 
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 Menaxhimi i kullotave është një hallkë e rëndësishme në zinxhirin e  prodhimit të 

ushqimit  pasi me ketë planë kemi prezantua vendndodhjen dhe përkufizimin e kullotave 

Drejtoria e Bujqësisë do hartojë një plan propozim për ë menaxhim të kullotave me të 

cilin plan do të bëhet menaxhimi i drejtë i tyre. 

 Bimësia e kullotave ekzistuese përmirësohet më bimë me vlera më të larta ushqimore 

për  blegtorinë. Përcaktohen bashkëshoqërimet më të përshtatshme për kullotat. 

 

Strategjia 4: Rritja dhe Fuqizimi iZonave  Zhvillimore të Bujqësisë 

 

 Këto zona do fillojnë të trajtohen si zona për zhvillimin intensiv dhe të larmishëm bujqësor 

dhe do fasilitohet procesi i përkrahjes institucionale për këto zona. 

 Zona brenda kufijve të përcaktuar do shfrytëzohet vetëm për bujqësi dhe veprimtari në 

funksion të zhvillimit bujqësorë. 

 Komuna do të stimuloj grumbullimin e parcelave dhe fermerëve në organizime më 

domethanse për zhvillime bujqësore,në kuptimin e bashkimit të sipërfaqeve dhe 

organizimit në kultivime të përbashkëta në forma vullnetare organizimet e tilla dhe zonat 

e tilla do trajtohen me statusin e zonës zhvillimore për bujqësi,këto zona mundë të 

udhëhiqen nga bordi i pronarëve privat sipas marrëveshjes së tyre ose organizohen në 

kooperativa private bujqësore. 

 

 

Strategjia 5: komuna të lehtësoj kurse sektori privat të siguroj bazën për Industrinë 

Ushqimore 

 Komuna për realizimin e qëllimit të prodhimit ushqimorë për vete dhe për eksport duhet 

që të analizuar dhe prezantuar me ketë planë duhet inicioj dhe fasilitoj projekte për 

stimulim,mbrojtje dhe fuqizim të mullinjve në komunën e Lipjanit me përkrahje për 

modernizimin e teknologjive. 

 Duhet përkrahur zhvillimet për ngritje të kapaciteteve për deponim të drithërave dhe 

ngrisë kapacitete për nënprodukte të millit iniciojë projekte për modernizim dhe 

zgjerim,por edhe zhvillim harmonik të industrisë ushqimore,e cila do të përvetësoj 

finalizimin e prodhimit bujqësorë në një shkallë të lartë. 

 Ngritja e kapaciteteve për deponim,përpunim dhe konservim të frutave në hapësirat e 

parapara në Planë por edhe në zonën ekonomike të Lypjanit. 

 Inicimi dhe përkrahja e projekteve me qëllim për ngritjen e kapaciteteve përpunuese për 

qumësht, djathë mish,frigoriferëve dhe thertores së paraparë me planë për të cilat duhet 

bërë përpjekje që sa më parë të gjendet mundësia për realizimin e këtyre kapaciteteve 

përpunuese me stimulim kryesisht të sektorit privatë dhe investimeve të jashtme.  

 Kultivimi, ruajtja e bimëve mjekuese dhe krijimi i hapësirave tharëse për këto bimë. 
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 Vendosja e sa ma shumë industrive ushqimore në zonën e definuar për industri duke 

reflektuar vizionin e Lipjanit për bujqësinë si sektor kryesor zhvillimor duke krijuar 

mundësi për përpunimin e ushqimit dhe tregtimin e produkteve lokale përmes panaireve 

dhe ngjarjeve ne nivel regjional. 

 Komuna duhet ofruar kushte sektorit privat për zhvillimin ma intensiv dhe cilësor të 

industrisë së lëngjeve. 

 Komuna duhet luaj rolin e fasilituesit në procesin e sigurimit nga ndonjë agjension i 

akredituar Evropian dhe fasilitoj daljen në treg Evropian. 

 Krijimi i një platforme të internetit për promovimin prodhimeve dhe sigurim iinternetit për 

të gjitha bizneset sidomos në zonën ekonomike.  

 Identifikimi i pjesëmarrësve të mundshëm për procedimin dhe përpunimin e 

prodhimitbujqësor. Krijimi i një sistemi të bashkëpunimit për procedimin dhe përpunimin 

eushqimit në mënyrë që të ndahet investimi për teknologjinë e nevojshme si 

dhetregtimin e prodhimeve. Pjesëmarrësit e mundshëm në këtë bashkëpunim do 

tishfrytëzojnë bashkërisht pajisjet dhe teknologjinë e përbashkët si dhe administratëndhe 

marketingun. 

 

Strategjia 6: Zgjerimi dhe avancimi i njohurive dhe praktikave në fushën e Bujqësisë 

 

 Avansimi dhe plotsimi me përmbajtje i shkollës së mesme bujqësore në Lipjan. 

 Krijimi i kushteve për hapjen degës së Bujqësisë në shkollimin superiorë nga 

institucionet publike ose  private në hapësirat e shkollës së mesme bujqësore. 

 Themelimi i qendrës për trajnim dhe aftësim të përjetshëm në fushën e Bujqësisë dhe 

marketingut,qendra do të funksionoj edhe për si qendër informimi për zhvillimin bujqësor 

si dhe produktet dhe teknologjitë e reja me qëllim të rritjes së kapacitetit të njohurive për 

produkte bujqësore më cilësore,do të organizoj edhe 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 ketë fushë. 

 Laboratorë dhe hapësira eksperimentuese të fushës së bujqësisë për analiza dhe 

studime të avancimit të cilësisë dhe sasisë. 

 

 INDUSTRIA 

Strategjia 1: Industri të qëndrueshme 

 Gjatë hartimit të planeve rregulluese duhet funksionalizohet dhe fuqizohet  infrastruktura për  

kapacitetet e ekzistuese industriale (tash më të privatizuar) së bashku me pronarët. 

 Shenjëzimi nga hartat në terren i  zonave (vendburimeve) të  xeheve minerale.  

 Kryrja e studimeve të arsyeshmërisë në këto zona. 
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 Për të zbatuar zhvillimin e dëshiruar të industrisë duhet hulumtuar kompani që nxjerrin dhe përpunojnë 

xehet e njëjta nëpër botë dhe kërkuar forma të ndryshme të bashkëpunimit partneritete publiko private, 

koncesione dhe forma tjera të punës dhe të mjeteve, të harmonizimit te programeve të zhvillimit dhe të 

planeve.  

 Hartimi i projekteve për përkrahje dhe fuqizim por edhe krijim të zhvillimeve të reja në 

industrin e përpunimit të metaleve, drurit, plastikës, ushqimore, të pijeve, tekstilit, duhanit etj 

në funksion të realizimit të parashikimeve në korrniz (shihe hartën e Industrisë dhe pasurive 

natyrale). 

 Hartimit i planit rregullues për zonat ekonomike dhe industriale me infrastrukturë të 

planifikuar përkatëse dhe kyçje në rrjetin regjional rrugor dhe hekurudhorë, e në të ardhmen 

edhe në autostradë. 

 Planifikimi edhe i zonave ndërkombëtare prodhuese. 

 Hartimit i planit rregullues për zonën industriale. 

 

NDËRTIMTARI 

Strategjia 1: Ndërtimtari të qëndrueshme 

 Hartimi i planeve rregulluese dhe projekteve ideore e kryesore për ti vendosur në zonën 

industriale dhe në periferi të disa vendbanimeve depot, hapësirat për separimin e zhavorrit dhe të 

materialeve të tjera, për prodhimin e masës së betontë dhe të parafabrikateve nga betoni, për 

vendosjen dhe punën e bazave të makinave dhe të ofiçinave të riparimit, për  punë të reparteve të 

ndryshme (muratoresh, armiruesish, mekanikësh, drugdhendësish, elektricistësh, punimesh 

përfundimtare, etj.), për parkimin e makinave, magazina dhe repartet tjera dhe shërbime. 

 Gjatë hartimi i planeve rregulluese alkimi i zonave për zyra kompanishë dhe byro projektuese 

këtu duhet pasur parasysh se disa hapësira që mundë të përdoren përkohësisht për punë të 

ndërtimtarisë. 

 

ZEJTARIAStrategjia 1: Zejtari të qëndrueshme 

 Gjatë hartimi i planeve rregulluese alokimi i zonave për  zejtari dhe plotësimi i 

infrastrukturës. 

 Hartimi i projektit ideor dhe kryesor i një  qendre zejtar në qytetin e Lipjanitdhe plotësimi i 

infrastrukturë. 

 Krijimi i infrastrukturës fizike dhe profesionale për shkollimin profesional në zejtari. 

këshillimin në dobi të zejtarisë, rritjen e aftësive të sipërmarrësve, trajnimin dhe kualifikimin 

profesional të artizanëve.  

 Përcaktimi i hapësirës për një zyre të veçantë për zejtari  në Komunë.  

 Përcaktimi i hapësirës për një zyre të shoqatës së  zejtarëve.  

 

 TREGTIA 

Strategjia 1: Tregti të qëndrueshme 
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 Gjatë hartimit të planeve rregulluese dhe kushteve për zhvillim alokimi i përmbajtjeve 

përTregtia me pakicë në qytet dhe të gjitha vendbanimet e komunës së Lypjanit. 

 Hartimi i projekteve për funksionalizimi dhe fuqizim të Tregjeve të hapura në qytetin e 

Lypjanit. 

 Hartimi i projekteve ideore dhe kryesore për Tregjet e hapura ditore publike dhe private  në 

komunën e Lypjanit. 

 Hartimi i projekteve ideore dhe kryesore për Zgjerimin e tregjeve të hapura një ditore edhe 

në disa vendbanime të mëdha. 

 Hartimi i projektit ideore dhe kryesore për së paku një tregu të gjelbër në baza të përditshme 

publik ose privat në qytet. 

 Hartimi i projekteve ideore dhe kryesore për tregje dhe sallone të automjeteve. 

 Hartimi i projekteve për organizim më të mirë të transportit dhe infrastrukturës përcjellëse. 

 

TURIZMI 

Strategjia 1: Promovimi i Lipjanit si qytet i turizmit rinor 

 Gjatë hartimit të planeve rregulluese duhet planifikohet infrastruktura për ketë llojë turizmi në 

qytetin e Lypjani dhe me një herë të filloj kompletimi i infrastrukturës me masa stimuluese 

(hapësira për takime, punë, konferenca, hotele etj.). 

 Krijimi i një sistemi të përgjithshëm informativ turistik (hartat, fletëpalosjet, ëeb faqja...)  

 Ndërtimi i qendrës së kontaktit dhe një bordi për turizëm që do ta promovonte atraksionin 

turistik brenda komunës së Lypjanit. Kjo qendër po ashtu do të do të duhej të zhvillonte 

programe të vizitave dhe aktiviteteve rekreative në pika të ndryshme atraktive. 

 Ngritja e kapaciteteve të njohurive mbi turizmin përmes aktiviteteve të ndryshme duke 

shfrytëzuar provoja pozitive.  

 Hulumtime dhe studimeve të fuqizimit të potencialeve ekzistuese dhe të planifikuara për 

aktivitete turistike. 

Vlerësim: Zhvillimi i turizmit në Lypjani ka një potencial të madh. Për zhvillimin e tij nëmënyrë të 

qëndrueshme, është i nevojshëm një organizim i mirë në vetë qytetin e Lypjani duhet punuar në 

krijimin e një sistemi informativ turistik, krijimin e kapaciteteve dhe përgatitje të projekteve detaje 

për zonat e parapara turistike komunale nën menaxhimin e një bordi vendor turistik. 

 

Strategjia 2 : Promovimi i Janjevëssi vendbanim i turizmit kulturorë,historik 

Promovimi i Janjevës si qendër kulturore dhe historike 

Duhet punohet në Organizmin vjetor të manifestimit tradicional "Gjurmët e Gjeqovit" në Janjevë. 

Promovim i vlerave të një ndër  shkollave e para shqipe në Kosovë. 

 

Strategjia 3 : Promovimi i Gadimes si vendbanim i turizmit kulturorë, rekreativ  

Promovimi i vlerave natyrore të shpellës së gadimes 

Promovimi i vlerave arkeologjike “Qyteza ne Gadime”, kalaja e Gadimes dhe vlerave tjera. 
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Promovimi i Betejës së Gadimës së Epërme (tek lokaliteti Vreshtat) 1945. 

Organizimi i përvjetorit të shpërngules masivë "Patkoi" në Gadime të Epërme me qëllim 

përkujtimin e ngjarjes së dhimbshme të 16 Prillit 1999. 

Restaurimi dhe rregullimi i dhe promovimi i Xhamisë mesjetare në Gadime të Ulët 

Sporti “Rrshqitje mbi Bari” në gadime duhet të zhvillohet, promovohet dhe të kthehet në 

manifistim tradicional. 

Strategjia 4 : Promovimi i ndërtimit të vikend-shtëpive në zonat e dedikuara për turizëm 

të cilat mundë konsiderohen edhe si projekte të bashkëpunimit me komunat fqinjë. 

 

 Komuna e Lipjanit duhet të jetë e angazhuar intenzivisht në procesin e përgatitjes së 

projekteve për nën zonat e destinuara për vikend shtëpi në kuadër të zonës për Turizëm 

Rekreativ, të Gjuetisë dhe Shëndetësor në Akllap, Brus dhe vende tjera.  

 

Strategjia 5 : Promovimi i këtyre vendbanimeve për turizmit rinorë, kulturorë,  rekreativ, 

rural dhe agroturizëm 

 

Janjeva(Turizmi kulturor dhe njëra ndër shkollat e para shqipe në Kosovë).Kleçka dhe 

Divjaka(Trashëgimia kulturo historike).Krojmir dhe Shalë(turizëm rekreativ).Gadimja(turizëm 

kulturor dhe rekreativ.Janjeva dhe Lypjani (turizëm kulturor ”Kisha e Shën Florit dhe Kisha e 

Notradamit”).Lipjanit, Gadime (Trashëgimi kulturoro historike si dhe mundësi të mira për turizëm 

kongresial. 

 

Strategjia  6 : Promovimi i trashëgimisë arkeologjike për zhvillimin e turizmit 

 Komuna me aprovimin e këtij plani i shpallë të mbrojtura të gjitha zonat arkeologjike të 

prezantuara në ketë planë pas një përnjohje fillestare. 

 Komuna do të vazhdoj me incizimet gjeofizike të trenit me prioritet në zonë e Gadimes (zona 

te kalaja dhe vende tjera duke organizuar edhe kampe verore arkeologjike. 

 Komuna do të harton disa projekte zhvillimore për disa zona dhe do të filloj punët në 

rizhvillimin e ktyre zonave.  

 Komuna varësisht nga gjetjet do të krijoj prioritet arkeologjike dhe shpreson në një të 

ardhme të afërt të shfrytëzohen nga turistët si vlera që prezantojnë lashtësinë e jetës dhe 

kulturës së këtyre trevave. 

Strategjia  7: Krijimi i infrastrukturës turistike 

 Komuna duhet ta inicioj ndërtimin e infrastrukturës bazike turistike, duke përfshirë 

infrastrukturën e transportit, telekomunikimit, akomodimit dhe varësisht nga zona 

infrastukturen specifike relevante për zonën ku mundë të përfshihen edhe shtigjet për 

bjeshkatari, ecje apo kalërim, poligonin për shenjëtari si kompletimin dhe fuqizimin e 

infrastrukturës sidomos në zonat me vlera të shquara natyrore dhe  të trashëgimisë 

kulturore. 
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 Një sistem i përshtatshëm informativ për shfrytëzimin e këtij rrjeti, i përbërë prej hartave, 

fletëpalosjeve dhe mjeteve tjera informuese do të duhej ta përkrahte zhvillimin e llojeve të 

ndryshme të turizmit në varshmëri nga resurset e ndryshme. Një ëeb faqe për resurset dhe 

mundësitë turistike të Lipjanit në trajtë të ofertës do të mund të ndihmonte në tërheqjen e 

interesit për investime në zhvillimin e turizmit. 

 Bordi i turizmit do të krijojë qendrat informative turistike. Në fillim qendra informative turistike 

duhet të krijohet në qytetin e Lipjanit ndërsa ato pasuese do të mund të krijoheshin në 

Gadime, Magure, Kleçk. 

 

Vlerësim: Një zhvillim i organizuar i turizmit duhet përkrahur me rrjet të duhurinfrastrukturor. 

Lidhja e atraksioneve turistike me forma të ndryshme të vijave të lëvizjes /transportit dha qasja e 

lehtë krijojnë më tepër mundësi për vizita. Të gjitha lidhjet duhet të jenë të koordinuara përmes 

qendrës informative turistike. 

 

Strategjia 8 : Mbrojtja e natyrës-mjedisit dhe turizmi 

 Promovimi i natyrës dhe mjedisit si resurs për turizëm. Pasi që në planë janë siguruar dhe 

prezantuar të gjitha të dhënat të nevojshme për lokacionet e monumenteve të mbrojtura të 

natyrës(bimë, gjeomonumente,ujë) dhe zonave të mbrojtura natyrore aktiviteti i parë në ketë 

strategji është shenjëzimi dhe futja nën mbrojtje. 

 

 Sigurimi i pajisjeve dhe 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 duke u kompletuar me përmbajtje që e bëjnë të shfrytëzueshme si zonën 

Blinajën në mënyrë që të zvogëlohen ndikimet nga turizmi dhe të mbrohen vlerat e këtyre 

zonave. 

Vlerësim: Rritja e interesit për turizmin natyror është një mundësi për natyrën 

eshumëllojshme të Lypjanit. Andaj komuna duhet të interesohet për mënyrat e transportit që 

furnizojnë këto zona. Mbajtja e natyrës së pastër dhe të sigurt mund të kontribuojë në rritjen e 

interesit të turistëve. 

Strategjia 9 : Turizmi i gjuetisë 

Në të ardhmen do të jenë dy zona që do të shfrytëzohen për kultivim dhe gjueti të shtazëve: 

 Zona lindore e gjuetisë në komunën e Lypjanit  (pjesa e Akllapit, Vogaçicë, Brus, Hanrofc, 

Kosnicë, Shishar). 

 Zona perëndimore e gjuetisë në komunën e Lypjanit (Blinaja, pjesa Shalës, Krojmir, Kleçk). 

Shoqatës e gjuetarëve 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. 

 Në të gjitha zonat e përcaktuar për gjueti me ketë planë, do të përgatitet një plan 

menaxhuesë për gjuetinë dukë përfshirë të gjitha zonat e përcaktuar për gjueti. Ky plan 

duhet të përcaktojë të gjithë akterët përgjegjës për menaxhim dhe masat e nevojshme për 

kultivimin e shtazëve si dhe ato të sigurisë.    
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 Komuna në bashkëpunim të afërt me shoqatën e gjuetarëve, duhet të aplikojë të gjitha 

masat për mbrojtjen e biodiversitetit të zonave të përcaktuara për gjueti. 

 

Vlerësim: Vetëm aktivitetet e organizuara rekreative të gjuetisë mund të ofrojnë turizëmtërheqës 

dhe të sigurt të gjuetisë. Andaj komuna duhet të promovojë planin menaxhuesë 

për zonat e përcaktuara për gjueti. 

 

HOTELERIA 

 Hartimi i projekteve ideore dhe kryesore sipas planit të zonave turistike për ndërtimin me një 

standard dhe cilësi të lartë e objekteve hoteliere, objektet për vendosje (bujtje) dhe objektet 

për ushqim dhe pije edhe atë sipas këtyre kategorive: 

Hotelet: hoteli, fshat turistik, apart-hotel, fshat apartamentesh,moteli, pensioni, etj,  

Kampet dhe llojet e tjera të objekteve hoteliere për vendosje si: kampi, dhomat me qira, 

apartamentet, hoteli-hostel për rininë, shtëpia e alpinistëve, pushimorja, bujtina, etj. Restorantet:  

restoranti, taverna, restoranti nacional, restorant qumështi, kafeneja,piceria, qebaptorja, kuzhina 

popullore, byrektorja, etj. 

Baret : bari, bar- nate , disko-bar, etj., Bufetë: bufeja, birraria, bistroja, etj .,Kafenetë: kafeneja, 

bar – kafeneja, kafe-ëmbëltore, etj.  

 Kantinat dhe përgatitja e racioneve ushqimore. 

 

Transporti, Telekomunikimi, Bartja dhe Lëvizshmëria 

 Hartimi i projekteve ideore dhe kryesore për shfrytëzimin masave teknologjike dhe jo 

teknologjike  dhe krijimin e një sistemi të transportit të qëndrueshëm dhe inteligjent. 

 Hartimii projekteve përpërmirësimin e qasshmërisë në sistemin e transportit.  

 Hartimii projekteve për ngritjen e sigurisë në trafik. 

 Hartimi i projekteve për përmirësimin e gjallërisë në trafikut. 

 Hartimii projekteve përredukim të ndikimeve negativ të trafikut në mjedis. 

Komunikacioni automobilistik 

 Hartimii projekteve për përmirësimin e  cilësisë si dhe shpërndarja e rrjetës rrugore në funksion të 

rritjes së shpejtësisë së lëvizjes së  pasagjerëve dhe të mallit. 

 Kapacitetet ekzistuese duhet modernizohen, dhe në vazhdimësi duhet tu përgjigjen nevojave dhe 

standardeve.  

 Fuqizimi i rrugës Lipjan-Magure-Aeroport dhe plotësimi me përmbajtje dhe segmente momentale dhe 

planifikimi i zgjerimit dhe rregullimit të sajë. 

 Lidhja me rrugë e Lipjanit në drejtim të koridorit X, përmes rrugës Gadime-Bresalc dhe tutje Gjilan-

Preshevë. 

 Fuqizimi i rrugës Komoran-Carralevë do të zhvilloheshin në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm 

ekonomik të rajonit të Drenicës Jugore (pjesa jugore e fushëgropës së Drenicës). 
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 Ndërtimi i auoudhës Prishtinë-Shkup (R6) do mundësojë lidhjen e shpejt të komunës së Lipjanit me 

koridorin e VIII ndërkombëtarë.  

 Hartimii projekteve për modernizimin fuqizohim dhe kompletim të rrjetit rrugorë ekzistuese dhe 

hapjen e vijave të reja drejt kufirit me IRJ të Maqedonisë si dhe plotësimi me infrastrukturat e tjera të 

komunikacionit (serviset për mirëmbajtjen dhe riparimin e automjeteve, garazhet, stacionet e 

autobusëve, pompat e benzinës, ndërtesa për vendosjen e shërbimeve te caktuara etj).  

Trafiku urban 

 Hartimii projekteve përqarkullim më të madh dhe më cilësor të pasagjerëve brenda 

qytetit,vendbanimeve dhe drejtë qendrave tjera komunale.  

 Hartimii projekteve përngritjen e numrit të të inkuaduarve në trafikun urban. 

Komunikacioni Hekurudhor  

 stacionet hekurudhore të jenë në të njëjtin funksion dhe të ofrohen sa më afër zonave industriale dhe 

qarkullimit të njërsve. 

Komunikacioni Telekomunikimit, PTK-së dhe operatorëve privat 

 Ndërtimi i objekteve postare në vendbanimet Sllovi, Gadime, Dobrajë të Madhe dhe Rubovc. 

 Hartimii projekteve përvendosjen e rrjetit të ri në vendbanimet ku rrjeti ekzistues është i viteve 90-ta.  

 Hartimii projekteve për përmirësimin e rrjetit kabllor dhe programeve televizive në HD  

 Hartimii projekteve për ngritje të kapaciteteve dhe edukim të shfrytëzuesit potencial për shfrytëzimin e 

industrisë për përfitime njerëzore. 

 Hartimi i kornizës legale për  e-Commerce dhe e-nënshkrimi deri te  E-qeverisja. 

 

 

 ENERGJIA 

Strategjia 1:Modernizimi dhe kompletimi i infrastrukturës energjetike.                             

 Zhvillimi dhe kompletimi i infrastrukturës energjetike në fushën e infrastrukturës në funksion 

të zhvillimit ekonomik. 

 Zhvillimi i studimeve për zonat e thëngjillitZL-I, II, III,IV. Këto zona kanë një sipërfaqe prej 

rreth 500ha dhe shtrihet kryesisht në zonën kadastrale të Dobrajës së Madhe. 

 

Strategjia 2: Identifikimi dhe shfrytëzimi i potencialeve për energji ripërtëritëse 

 Zhvillimi i studimeve të fizibilitetit për potencialet për hidroenergji nga penda e mundshme 

në Gadime. 

 Hartimi i projektit ideor dhe atij kryesore  për hidroenergji.   

 Në kooperim me Qeverinë negocimi për zbatimin e projektit për hidroenergji. (Me koncesion 

ose forma tjera).  

 Zhvillimi i studimeve të fizibilitetit për prodhimi të energjisë për ngrohjen e qytetit të Lipjanit. 
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 Hartimi i projektit ideor dhe kryesor për prodhimi të energjisë për ngrohjen e qytetit të 

Lipjanit nga biomasa (prodhimtaria bujqësore) te hapësira e paraparë me plan urban.  

 Në kooperim me Qeverinë negocimi për zbatimin e projektit për ngrohjen e qytetit të 

Lipjanitnga biomasa (Me koncesion ose forma tjera).  

 Studime fizibiliteti dhe projekte ideore për mundësin e shfrytëzimit të energjisë diellore për 

energji termike si dhe përfitimi i energjisë elektrike përmes paneleve fotovoltike (si qëllim 

afatgjatë).  

 Projekte stimuluese për ata që ndërtojnë objekte dhe shfrytëzojnë energjinë solare për 

ngrohje me lirime në përqindje nga taksat dhe pagesat për leje ndërtimi. 

 Studime fizibiliteti dhe projekte ideore për mundësin prodhimit të energjisë nga mbeturinat 

 Zbatimi i pilot projekte për mundësin kursimit të energjisë (p.sh. izolimi, sistemet efikase të 

ngrohjes etj).  

 

 SISTEMI BANKAR 

Strategjia 1:Bankat në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik 

 Hartimi i projekteve për  kredi nga ana e bankave për ekonomitë familjare, bizneset e vogla 

dhe agrobizneset. 

 Hartimi i projekteve për  investimet koncesionare duke filluar me sektorin e  energjisë 

rinovueshme (Dihet shumë mirë që në BE ka direktiva shumë të qarta për energjinë e 

rinovueshme andej mundë konsiderohet si një shans i madh për komunën e Lipjanit.  

 Hartimi i projekteve duke marrë konsideratë mundësitë e reja me anëtarësim e Kosovës në 

FMN dhe Bankën Botërore na fushat ku ata ndihmojnë (duhet hulumtohen faqet e tyre 

zyrtare). 

 Hartimi i projekteve për kreditime me interesa më të ulëta edhe me paketa më të gjëra në 

fushat e bujqësisë, Industrisë deri te Turizmi. 

 

 STRATEGJITË DHE VEPRIMET PËR INFRASTRUKTURËN TEKNIKE 

 

INFRASTRUKTURA RRUGORE 

 

 Strategjia 1: Rrugët ekzistuese të asfaltuara-Përgatitja e projekteve kryesore në 

bashkëpunim me Ministrinë e Transportit dhe Post - Telekomit për Zgjerim në disa 

segmente, mirëmbajtje dhe plotësim me përmbajtje në harmoni me standardet të rrugëve 

ekzistuese(me prioritet Segmenti i rrugës magjistrale Prishtinë – Prizren (M-25)) por edhe 

tjerat bazuar në hartën Infrastruktura e transportit. 

 Strategjia 2:  Rrugët të pa-asfaltuara - Përgatitja e projekteve kryesore nga komuna e në disa 

raste edhe në bashkëpunim me Ministrinë e Transportit dhe Post - Telekomit për rrugët e pa 

asfaltuara në harmoni me standardet dhe normat bazuar në hartën Infrastruktura e transportit. 
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Strategjia 3: Rrugët të propozuara  

 Shenjëzimi i traseve të këtyre rrugëve dhe ruajtja e tyre(duke pasur parasysh edhe  

autostraden Shkup-Prishtinë) 

 Fillimi i projekteve ideore për këto rrugë me prioritet r 

 Thellimi i konsultimeve me përfaqësuesit e Ministrinë e Transportit dhe Post – Telekomit 

për këto rrugë  

 Hartimi i projekteve kryesore për këto rrugë bazuar në hartën Infrastruktura e transportit 

 

Strategjia 4: Rrugët në rindërtim – vazhdimi dhe kompletimi sipas dinamikës së paraparë 

Rrugët bujqësore  

 Përgatitja e projekteve dhe konsultimet intensive për rrugët e pyjeve 

 Avancimi i rrugëve në zonën komostative 

 Vazhdimi në harmoni me zhvillimet në tokëm bujqësore i projekteve të reja të rrugve 

bujqësore 

 

 

Strategjia 5: Rrugët Urbane  

 Shenjëzimi (pikat gjeodezike ka shtrihet rruga) i traseve të këtyre rrugëve dhe ruajtja e 

tyre. 

 Te rrugët ekzistuese dhe të planifikuara nuk lejohet(kur lëshohen lejet) as një lloj 

ndërtimi që shkon në kundërshtim me funksionimin e tyre. 

 Fillimi i projekteve ideore për këto rrugë me prioritet në zonat e pastra (pa ndërtime 

brenda kufijve ndërtimor). 

 Thellimi i konsultimeve me përfaqësuesit e zonave por edhe informimi adekuat në 

Ministrinë e Transportit dhe Post – Telekomit për këto rrugë. 

 Hapja e këtyre rrugëve me makineri në funksion të definimit të saktë se si do të 

funksionojnë në të ardhmen do ti ndihmonte shumë zbatimit të këtyre rrugëve. 

 Hartimi i projekteve kryesore për këto rrugë bazuar në hartën Infrastruktura e transportit 

(urban). 

 

Strategjia 6: Rrugët Qarkore  

 Shenjëzimi i traseve të rrugëve qarkor. 

 Në trasetë e rrugëve të parapara qarkore nuk lejohet as një lloj ndërtimi që shkon në 

kundërshtim me funksionimin e këtyre rrugëve. 

 Fillimi i projekteve ideore për këto rrugë. 

 Thellimi i konsultimeve me përfaqësuesit e Ministrisë së Transportit dhe Post – 

Telekomit për këto rrugë. 

 Hartimi i projekteve kryesore për këto rrugë bazuar në hartën Infrastruktura e transportit 

(urban). 

Strategjia 7: Infrastruktura përcjellëse  
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 Fillimi i projektit ideorë për pikat ndalëse dhe stacionin e autobusëve  

 Hartimi i projektit kryesore  

 Thellimi i konsultimeve me përfaqësuesit e sektorit privat dhe aktorët tjerë për zbatim të 

projektit dhe format e zbatimit dhe menaxhimit.  

 

INFRASTRUKTURA HEKURUDHORE 

Strategjia 1: 

 Sinjalizimi adekuat i  të gjitha vendkalimeve të rrugës në nivel me hekurudhën, si dhe 

vendosja e mbrojtësve automatik, 

 Mbjellja e drunjëve të lartë në të dy anët e hekurudhës përgjat zonës urbane për të 

zvogluar zhurmën, e cila krijohet gjatë qarkullimt të trenit. 

 Ndërtimi i nënkalimit në drejtim të sheshit “Adem Jashari” për të krijuar qasje të 

këmbësorëve të pjesës lindore të qytetit, 

 Rregullimi i stacionit hekurudhor në qytet, dhe në Rubovc, për të rritë komoditetin e 

udhëtarëve, të cilët udhëtojnë me tren.  

 Zhvendosja e stacionit për ngarkim dhe shkarkim të mallrave nga qendra e qytetit në 

afërsi të stacionit në fshatin Rubovc. 

 

 INFRASTRUKTURA E AKUMULIMIT DHE FURNIZIMIT ME UJË  

Strategjia 1: Veprimet konkrete në renovimin e sistemit ekzistues të burimeve të ujit që 

momentalisht shfrytëzohen për pije dhe mbrojtjen dhe zhvillimin e burimeve të reja në 

funksion të furnizimit të mbarë komunës me ujë 

 Hartimi i projektit për rregullim të e rezervuarëve te burimet te kroni i kuq, shavarinat në 

Shalë, burimet natyrore në Krojmir,  vrella e ftohtë Baicë(mbrojtja nga ujërat e ndotura gjatë 

reshjeve). 

 Shenjëzime dhe mbrojtja e hapësirave ku mundë të ndërtohet penda te Gadimja. 

 Shenjëzimi dhe mbrojtja e kaptazheve në lumenj dhe proska të ndryshme. 

 Shenjëzimi dhe mbrojtja e burimeve të ujërave natyrale, minerale(shih hartën Hidrologjike të 

komunës së Lipjanit. 

 Hartimi i projekteve për zgjerimi i rrejtit nëpër lagjet periferike të Lipjanit. 

 Hartimi i projekteve dhe fillimi i implementimit të tyre për ndërrimin e rrjetit të vjetëruar të 

ujësjellësit për të rezultuar në eliminimin e humbjeve të ujit të pijshëm. 

 

Strategjia 2. Krijimi i një sistemi funksional dhe të integruar të ujësjellësit për 

Pije,Industri dhe Bujqësi në tërë territorin e komunës  

 Hartimi i projektit për renovimin e rrjetit ekzistues të furnizimit me ujë në qytet – ndërrimi i 

gypave të vjetër, rritja e diametrit të gypit në disa segmente, zgjerimi i rrjetit në zonat e reja 

etj (shihe hartën infrastruktura e ujësjellësit urban) 
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 Hartimi i projektit për furnizim me ujë nga një sistem që mundë të jetë përmbajtsisht 

qendrorë, nga penda e mundshmenë Gadime, varësisht nga rezultatet e studimit të pendës, 

Nga mundësit e mbulueshmëris së planifikuar të vendbanimeve dhe sipas koncept të 

shtrirjes së planifikuar, kryesisht si pjesë përbërëse e vijave rrugore. 

 Hartimi i projektit për furnizim me ujë nga puset për vendbanimet  Leletiq, Magurë, Vrellë, 

Medvec, Vërshec, Qyqylag, Dobrajë e Madhe dhe e Vogël, Lluga, Ribar i Madhë, Kraishtë, 

Bujan, Bregu i Zi, Poturovc, Torinë, Gllanicë, Grackë e Vogël dhe Topliqan 

 Hartimi i projektit për furnizim me ujë për ujitje nga penda e Gadimes,ndonjë kaptazh në 

lumin Gadimka. 

 Hartimi i projektit për furnizim me ujë për industri nga penda e Gadimes. 

 Hartimi i projektit për infrastrukturën e akumulimit me rezervare në pikat e parapara nga 

ekspertët. 

 

Strategjia 3. Ngritja e pendës në Gadime 

 Kryerja e studimit të arsyeshëmrisë. 

 Kryerja e projektit ideor 

 Fillimi i konsultimeve dhe negocimit me sektorë e aktor të ndryshëm 

 Kryerja e projektit kryesor  

 Fillimi i zbatimit bashkë me të përzgjedhurit  

 

Strategjia 4. Rregullimi i regjimit të ujërave 

 Kryerja e studimit të arsyeshëmrisësë pendave në Gadime. 

 Kryerja e projektit ideor. 

 Fillimi i konsultimeve dhe negocimit me sektorë e aktor të ndryshëm për mundësin e 

ndërtimit të këtyre pendave në funksion të rregullimit të regjimit të ujërave. 

 Kryerja e projektit ideor për rregullimin e shtretërve të lumenjve (rregullim prej dheu, 

rregullim urban, mirëmbajtje dhe pastrim). 

 Fillimi i konsultimeve dhe negocimit me sektorë e aktor të ndryshëm për mundësin e fillimit 

të punëve në: (rregullim prej dheu, rregullim urban, mirëmbajtje dhe pastrim), (shihe hartën 

“Masat për Vërshime dhe Erozion”). 

 Kryerja e projektit kryesor për këto masa( rregullim prej dheu,rregullim urban,mirëmbajtje 

dhe pastrim ), (shihe hartën “Masat për Vërshime dhe Erozion”). 

 Fillimi i zbatimit bashkë me të përzgjedhurit (shihe hartën “Masat për Vërshime dhe 

Erozion”). 

 

SISTEMI I KANALIZIMIT TË UJËRAVE TË ZEZA 

Strategjia 1: Kompletimi i infrastrukturës së kanalizimit,përmirësimi i rrjetit ekzistues dhe 

ndërtimi i rrjetit të ri  

 



 

Plani ZhvillimorKomunal i Lipjanit 2013-2023+ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
320 

 

 Përgatitja e projekteve për ndarjen të ujrave fekale dhe atmosferike në të gjitha 

vendbanimet duke filluar nga qyteti i Lipjanit. 

 Planifikimi i funksionalizimit të disa segmenteve me rrjetë të vjetër, me profil jo adekuat ose 

për nevoja më të gjera duhet bëhet edhe në vendbanimet që kanë rrjet duke filluar nga 

Qyteti. 

 Përgatitja e projektit për kolektorin kryesorë në nivel komunalpërgjat shtratit të lumit Sitnicë 

dhe trajtimi i tyre në një impiant të përbashët në fund të vendbanimit Dobrajë e madhe në 

Lumin Sitnicë në afërsi të kufirit komunal të Graçanicës, sipas asaj që është parapar në 

bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe Drejtoris së 

Shërbimeve Publiketë: 

 Përgatitja e projekteve përvendbanimet: Leletiq, Vershevc, Magurë, Vrellë, Medvecë, 

Poturovc dhe Torinë me shtrirje në drejtim të rrugës Torin – Lipjan  

 Vendbanimet Ribar i Madhë, Ribari i Vogël, Kraishtë, Dobrajë e Madhe dhe e Vogël , 

Gllanicë dhe fshatin LLugë. 

 Grumbullimi i ujërave të ndotura të vendbanimeve lindore dhe jug lindore do të arrihej me 

ndërtimin e trasesë në drejtim të rrjedhës së lumit Sitnicë, duke filluar nga fshati Rubovc në 

drejtim të fshatrave Gllogovc, Banullë, duke përfshirë edhe rrjetin nga fshtratë  përreth.   

 Prej fshatit Sllovi trasa të ndërtohet në drejtim me rrugën rajonale Sllovij – Lipjan, duke 

përfshirë  grumbullimin e ujërave të fshatrave përreth. 

 Për Janjevën dhe vendbanimet përreth planifikohet ndërtimi i trases duke përcjellur 

gjithashtu drejtimin e lumit Janjevë. 

 Përshkak të konfiguracionit të terrenit dhe pamundësisë së grumbullimit të ujërave të 

ndotura në afërsi të lumit Sitnicë duhet të planifikohet trajtimi ujërave të ndotura në një 

ipmpiant të veçant për këto vendbanime. 

 Përgatitja e projektevevendbanimet: Kroimirë, Shalë, Resinovc, dhe Baicë në drejtim të 

rrjedhës së lumit Drenicë deri te fshati Nekovc në kufirin administrativ të komunës së Lipjanit 

dhe Drenasit.Planifikohet mundësia e kyçjes së këtyre katër fshatrave në sistemin e trajtimit 

të ujërave të ndotura  në komunën e Drenasit me marrëveshje ndër komunale Lipjan – 

Drenas. 
 

 

Strategjia 2: NDËRTIMI I SISTEMIT TË RI TË SHKARKIMIT TË UJËRAVE 

ATMOSFERIK 

 Përgatitja e projekteve për ndërtimin e rrjetit të ri të kanalizimit atmosferik të ndarë nga 

kanalizimi i ujërave të zeza(në harmoni me konceptin e largimit në drejtim të rrjedhave më të 

afërta të përrojeve ose Lumenjve). 

 Çdo fshat duhet ta ketë sistemin e vet të veçantë. Ujërat atmosferik do të shkarkohen në 

lumin më të afërt. 

 Përgatitja e projekteve për ndërtimin e rrjetit të ri të kanalizimit atmosferik edhe për gjatë 

rrugëve. 
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Strategjia 3: NDËRTIMI I SISTEMIT TË DEPONIVE DHE MENAXHIMI ADEKUAT I TYRE  

 Shenjëzimi dhe mbrojtja e hapësirës së paraparë për deponi të përkohshme të mbeturinave 

ndërtimore dhe industriale në nivel të një ose dy. 

 Përgatitja e hapësirave të destinuara për deponi me rrafshim shtrim me zhavorr(me një herë 

pas aprovimit planit) dhe shenjëzim deri sa të bëhen kushtet për kompletim me 

infrastrukturë. 

 Tenderimi dhe zbatimi i projekteve kryesore për transdeponit e përkohshme të mbeturinave 

në nivel të një pjese të fshatrafe për zonën lindorenë Babush të Muhaxherve-Gadime e Ulët, 

si dhe për fshatrat e zonës perëndimore në fshatin Karaçevë. 

 Përgatitje dhe zbatim i projektit për rehabilitim e  deponisë së vjetër të qytetit të Lypjanit. 

 Përgatitja e projektit për reciklim të mbeturinave ndërtimore dhe industriale. 

 Krijimi i mekanizmave publik ose privat për menaxhim adekuat me këto deponi. 
 

FUNKSIONALIZIMI I FURNIZIMIT ME RRYMË DHE FUQIZIMI I RRJETIT TË 

TELEKOMUNIKIMIT 

Strategjia 1: Fillimi i zbatimit të rekomandimet e master planit për zhvillimin e sistemit 

distributiv të Kosovës deri më vitin 2015 

 Fillimi i eliminiminimit gradual të TS 35/10kV dhe kalimin në TS 110/20kV 

 Fillimi i kalimit gradual nga rrjeti distributiv 10kV në rrjetin distributiv 20kV 

 Fillimi i intervenimit me prioritet në kuptimin e kalimit nga sistemi 10KV në atë 20KV gati në 

gjitha vendbanimet. 

 Fillimi i zëvendësimit të TS 10/0.4kV me ata 20/0.4kV. 

 Fillimi i zëvendësimit të linjave Ajrore 230/400V me kabllo bistek apo edhe kabllo 

nëntokësorë. 

 Duhet përgatiten projektet ashtu që rrjetet e tensionit të ulët duhet të planifikohen gjithashtu 

me shtylla betoni dhe me kabllo vetëmbajtëse Alumini.  

 Duhet përgatiten projektet ashtu që në këto shtylla të bëhet edhe ndriçimi publik i rrugëve. 

 Duhet përgatiten projektet të ndriçimit publik të rrugëve kryesore të fshatrave të bëhet me 

llampa natriumi me fuqi 400 ë. Kyçja dhe shkyçja e llampave do të jetë automatike, ndërsa 

në kohën kur rrugët nuk janë shumë të frekuentuara (pas mesnate) llampat më mënyrë 

automatike do të ndizen në gjysmën e fuqisë nominale. 

 

Strategjia 2: fuqizimi dhe zgjerimi i telekomunikimit në tërë territorin e komunës  

 Bashkëpunimi në funksion të rritjes të numrit të postave, numri i linjave telefonike dhe i aparateve të 

tjera si dhe vëllimit të shërbimeve të internetit dhe kabllovike, kurse shërbimet e PTK-së dhe 

operatorëve tjerë privat të modernizohen. 

 Përgatitja e projektit për vendbanimet ku rrjeti ekzistues është i viteve 90-ta duhet të 

vendoset rrjeti i ri. 

 Shtrirja e rrjetit të telekomunikimit në fshatra përmes kabllove me fibra optike që 

mundësojnë lidhjen me internet dhe televizion kabllovik. 



 

Plani ZhvillimorKomunal i Lipjanit 2013-2023+ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
322 

 

 Përgatitja e projektit për ndërtimin e objekteve postare në vendbanimet Sllovi, Gadime, 

Dobrajë të Madhe dhe Rubovc,  

 Përgatitja e projektit për mbulimin e tërë territorit me rrjet të telefonisë fikse, si dhe kalimi 

nga rrjeti ajror në atë  nëntokësor. 

 Përgatitja e projektit për ofrimin e programeve televizive HD nëpërmes rrjetit kabllor  

 Përgatitja e projektit për vendosjen foltoreve publike në të gjitha vendbanimet ku ka rrjet të 

telefonisë fikse si dhe në ato ku do të shtrihet rrjeti. 

 

 

 FUSHA TEMATIKE E DEMOGRAFIA DHE ÇËSHTJET SOCIALE 

STRATEGJITË DHE VEPRIMET PËR INFRASTRUKTURËN SOCIALE 

 

 POPULLSIA, BANIMI DHE VENDBANIMI 

 POPULLSIA 

Strategjia 1: Krijimi i kushteve sa më të favorshme për përmirësimin e indeksit 

komunal  të zhvillimit njerëzor (IKZHNJ) në zhvillimin e mëtejshëm të komunës së 

Lipjanit 

 Përgatitja dhe zbatimi i projekteve për zhvillim të koordinuar të shtrirjes hapësinore sipas 

numrit të paraparë të popullsisë në të gjitha vendbanimeve të paraparë 

hartën”KONCEPTI I ZHVILLIMIT TË VENDBANIMEVETË KOMUNËS SË LIPJANIT” 

mbështetur me zgjerimin e rrjeteve të infrastrukturës 

 Hartimi i projekteve për shtimin e ambienteve dhe aktivitete qe kane të bëjnë me një jetë 

social-kulturore më të pasur.  

 Projekte të integrimit për komunitetet me të ardhura të ulëta dhe komunitetet që jetojnë 

në zonat informate. 

 Hartimi i projekteve për kompletim të cilësisë së infrastrukturës së sistemit të arsimit në 

të gjitha nivelet për të krijuar kushte për regjistrim në arsimim primar dhe sekondar, si 

dhe ngritje të shkallës së shkrim- leximit të të rriturve (mbi 16 vjeç).  

 Hartimi i projekteve për kompletim të cilësisë së infrastrukturës së sistemit të 

shëndetësisë me ndikim edhe në rritjen e viteve të jetëgjatësisë së banorëve të 

Komunës së Lipjanit. 

 Hartimi i projekteve për kompletim në fushën e zhvillimit ekonomik dhe ulje të varfërisë 

ashtu që mirëqenia ekonomike, e matur nga të ardhurat për kokë banori të rritet. 

 Hartimi i projekteve të paraparë me ketë planë për rritjen e sipërfaqeve të gjelbërta Në 

qytet dhe Në vendbanimeT tjera nëpërmjet ri-trajtimit të hapësirave aktualisht të lira ose 

të pashfrytëzuara, si edhe krijimit të zonave të gjelbra të reja brenda dhe për reth qytetit 

dhe vendbanimeve tjera. 

 Të hartohen projekte për të rritur ndjeshmërinë e banoreve ndaj problemeve socialo 

kulturore por edhe të mjedisit në funksion të cilësisë së jetës. 



 

Plani ZhvillimorKomunal i Lipjanit 2013-2023+ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
323 

 

 Të hartohen projekte ashtu që të fuqizohen në mënyrë strategjike kapacitetet e burimeve 

njerëzore në komunë ne mënyrë që t’i përgjigjen realizimit të këtij vizioni për të ardhmen 

e komunës së Lipjanit dhe të mbërrihet barazia gjinore dhe etnike. 

 

 

 BANIMI 

Strategjia 2: Ngritja e sasisë dhe cilësisë së banimit 

 Hartimi i planeve rregulluese duke respektuar konceptet do të jetë në funksion të 

sigurimit të vëllimit të mjaftueshëm të banimit dhe për të gjitha shtresat 

 Hartimi dhe realizimi i projekteve kryesore të  infrastrukturës dhe shërbimeve bazuar në 

hartat e infrastrukturës(ujë,kanalizim,ngrohje, parkingut gjelbërimit) në ketë dokument në 

fushën e banimit me qëllim të përmirësimit të cilësisë së banimit 

  Përgatitja e projekteve kryesore të përmbajtjeve publike që ndikojnë në ngritjen e nivelit 

të banimit.  

 Hartimi i projekteve  dhe aplikimi i standardeve të hapësirave banuese dhe mirëmbajtjen 

e strukturave ekzistuese si dhe mënjanimin e degradimit fizik të strukturave të banimit 

ekzistuese të ndërtuara pa plan. 

 

 VENDBANIMET 

Strategji 3: sigurimi që zhvillimi  e ardhshme i komunës së Lipjanit do të bëhet në vijë me 

konceptin e zhvillimit hapësinor policentrik. 

 Kompetentët në komunë të informohen në mënyrë adekuate për kufijtë e planifikuar ndërtimor, 

zonat e ngrira për ndërtim. 

 Hartimi i Planeve Rregulluese për Qytetin e Lipjanit dhe për vendbanimet si zona të interesit të 

veçantë për komunën ku hynë vendbanimi i Kleçkës dhe i Divjakës për nën - qendrat ose 

qendrat sekondare brenda komunës si Janjevë, Sllovi, Shalë, Gadime si dhe Magurë në kuadër 

të së cilës mundë edhe të avancohen nevojat e çdo vendbanimi gravitues si tërësi në atë nën – 

qendër në krahasim me këto të parapara me ketë planë. 

 Hartimi i planit rregullues për zonëat industriale. 

 Trajtimi me prioritet i vendbanimeve afër qytetit të Lipjanit dhe atyre që gjenden në zonat e 

boshteve të zhvillimit Lipjan -  Aeroport dhe korridori Babush i muhagjerve – Banull si dy korridoret 

kryesore edhe ajë i dy Gadimeve si sekundar, Njëkohësisht kto do të jenë edhe boshtet kryesor 

territoriale të zhvillimit në të cilin do të formohen edhe njëra ndër degët e sistemi kryesor urban,por 

edhe segmenti Babush i muhagjerve – Banull do jetë boshtë i rëndësishëm i zhvillimit edhe se 

këtu do synohet një lëvizje dhe fuqizim i aksit Banull – Lipjan paralel me autostraden e reStimulimi 

i ndërtimeve brenda zonave të planifikuara. 

 Monitorimi dhe mos lejimi i as një ndërtimi jashtë kufijve ndërtimor dhe në zonat e ngrira për 

ndërtim. 
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 Krijimi i një bordi për rrënim të ndërtimeve jashtë kufijve të paraparë. 

Strategji 4: Sigurimi që zhvillimi  e ardhshme i vendbanimeve do të jetë në harmoni me 

konceptin e vendbanimeve kompakt. 

•Për të gjitha vendbanimet që përgatiten planet rregulluese ,zhvillimi kompakt i vendbanimet do 

të jetë detyrë e planeve rregulluese. 

•Për të gjitha vendbanimet që nuk përgatiten planet rregulluese ,zhvillimi kompakt i vendbanimet 

do të jetë detyrë e institucioneve kompetente komunale me anë të projekteve të ndryshme por 

edhe masave tjera (me dhënie pëlqimi e leje për ndërtim,me nxitje stimuluese për zhvillime në 

zonat e zbraztë, me mos ndërtim të infrastrukturës jashtë zonave të definuar për ndërtim përveç 

për funksionet e përcaktuara me neni 17.3 të Ligjit për Planifikim Hapësinor etj). 

•Komuna është detyruar për të informuar dhe bashkëpunuar edhe me vendbanimet të cilat kanë 

më pak interes për ketë koncept dhe do të merr parasysh të gjitha mundësitë për realizimin e  

konceptit të vendbanimeve kompakte dhe mundë ti përdor  të gjitha mjetet që janë në 

kompetencë të komunës. 

•Problem i veçantë në strategjinë e zbatimit të planit sa i përket konceptit kompakt në nivel të 

vendbanimit janë vendbanimet të cilat janë gati të zbrazura nga banorët,edhe këtu duhet 

zhvillohen projekte e programe që  kthimi e zhvillimi të bëhet në bërthama kompakte me synim 

të fuqizimit në të ardhmen. 

•Respektimi i ndalimit të çfarë do ndërtimi në zonat e ngrira për ndërtim duke marruar të gjitha 

masat. 

•Respektimi i zhvillimeve për qëllime bujqësor dhe jo për destinime  tjera  në zonat e gjelbërta 

nëpër të gjitha vendbanimet ku janë paraqit nga ekspertët këto zona duke marruar të gjitha 

masat për mbrojtjen e tyre. 

 VENDBANIMET JOFORMALE  

Strategji 5: Sigurimi që vendbanimet joformale janë trajtuar  bazuar në udhëzuesit për 

rregullimin e vendbanimeve joformale të hartuar nga DPH dhe MMPH sipasLigjit  L-03/L-106 

për Ndryshimin e Ligjit për Planifikim Hapësinor 2003/14. 

Veprimet vijuese janë: Rregullimi i VBJ është çështje e planifikimit hapësinor. Sigurimi i pronës, 

qasje në infrastrukturë adekuate, pjesëmarrje në qeverisje, mund të sigurohet përmes 

Planifikimit hapësinor dhe Urbanistik. 

Deri sa është duke u hartuar ky dokument MMPH është në fazën finale të  hartimit të 

Strategjisë dhe Planit të Veprimit për Parandalimin dhe Rregullimin e Vendbanimeve Joformale, 

e cila do të jep udhëzime si do të veprohet në parandalimin dhe rregullimin e VBJ në vend. 

VBJ në komunën e Lipjanit do të trajtohen në atë mënyrë që së pari do të identifikohen 

në PZHK dhe PZHU, do të vihen si projekte me prioritet për komunën dhe pastaj të harohet 

Profili dhe Analiza e gjendjes së atyre VBJ, që vijon me hartimin e PRRU për ato vendbanimeve 

apo me mënyra tjera të intervenimin dhe plotësime në vendbanim  varësisht nga gjendja e tij. 

Përgatitja e Profilit të gjendjes ekzistuese të VBJ në tërë territorin e saj do do të duhej të 

shërbente për përcaktimin e prioriteteve për rregullimin e VBJ ndërsa do t’u shërbente 
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donatorëve të mundshëm për ofrimin e informatave të nevojshme për përkrahje financiare 

njerëzore dhe teknike në kuadër të këtij rregullimi. 

Çështjet pronësore-ekziston nevoja për angazhim intensiv të komunës për zgjidhjen e 

problemeve në lidhje me të drejtat pronësore.Çështjet e pa zgjidhura pronësore duhet të 

zgjidhen në mënyre që të sigurohet baza ligjore për inicim të planifikimit, kadastra dhe 

departamentet pronësore duhet të ofrojnë të dhëna dhe harta të përditësuara, në mënyrë që të 

shmangen problemet me të dhëna gjatë planifikimit. 

Procesi i planifikimit –rregullimi i VBJ duhet të realizohet përmes një procesi 

gjithëpërfshirës, në mënyrë që pjesëmarrësve tu mundësohet shprehja e kërkesave dhe një 

vendimmarrje transparente. 

Bashkëpunimi me Agjensionin Kosovar të Privatizimit, me qëllim të shmangies së 

problemeve në raport me tokën publike nën menaxhimin e AKP, e nevojshme për vendosjen e 

infrastrukturës publike, sigurimin e hapësirave për shkollë, çerdhe dhe hapësirave tjera 

komunale. 

VJF Qyteti i Lipjanit,lagjëja e Atllapit do të trajtohen me hartimin e planeve rregulluese me 

theks të veçantë për hartuesit  e planit në planifikimin e ofrimit të shërbimeve si dhe 

rregullarizimin, formalizimin dhe orientimin e zhvillimit të ardhshëm të planifikuar me prioritet 

afatshkurtë në VJF Atllapi i cili është i një madhësie të madhe dhe Afatgjatë në VJF 1i cili është 

i një madhësie të mesme. 

VJF Gadime e ultë  - Do të trajtohet me hartimin e planit rregullues me theks të veçantë për 

hartuesit  e planit në planifikimin e ofrimit të shërbimeve si dhe rregullarizimin, formalizimin dhe 

orientimin e zhvillimit të ardhshëm të planifikuar me prioritet afatshkurtë , VJF është i një 

madhësie të mesme. 

VJF në Janjevë  - Do të trajtohet me hartimin e planit zhvillimor Urban me theks të veçantë për 

hartuesit  e planit në planifikimin e ofrimit të infrastrukturës dhe rregullim të aspektit pronsor nga 

organet kompetente, formalizimin dhe orientimin e zhvillimit të ardhshëm me prioritet 

afatshkurtë , VJF është i një madhësie të mesme 

VJF në Sllovi  - Do të trajtohet me hartimin e planit rregullues me theks të veçantë për hartuesit  

e planit në planifikimin e ofrimit të infrastrukturës, formalizimin dhe orientimin e zhvillimit të 

ardhshëm me prioritet afatshkurtë , VJF është i një madhësie të mesme 

VJF në Vrell e Magurës  - Do të trajtohet me hartimin e planit zhvillimor Urban me theks të 

veçantë për hartuesit  e planit në planifikimin e ofrimit të infrastrukturës dhe rregullim të aspektit 

social nga organet kompetente, formalizimin dhe orientimin e zhvillimit të ardhshëm me prioritet 

afatshkurtë , VJF është i një madhësie të mesme 

VJF në Dobraj të Vogël  - Do të trajtohet me hartimin e planit rregullues me theks të veçantë 

për hartuesit  e planit në planifikimin e ofrimit të infrastrukturës dhe rregullim të aspektit pronsor 

nga organet kompetente, formalizimin dhe orientimin e zhvillimit të ardhshëm me prioritet 

afatshkurtë , VJF është i një madhësie të mesme 
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VJF në Medvec  - Do të trajtohet me hartimin e planit rregullues me theks të veçantë për 

hartuesit  e planit në planifikimin e ofrimit të infrastrukturës dhe rregullim të aspektit pronsor nga 

organet kompetente, formalizimin dhe orientimin e zhvillimit të ardhshëm me prioritet afatgjatë , 

VJF është i një madhësie të mesme 

VJF në Hallaq i vogël  - Do të trajtohet me hartimin e planit rregullues me theks të veçantë për 

hartuesit  e planit në planifikimin e ofrimit të infrastrukturës, formalizimin dhe orientimin e 

zhvillimit të ardhshëm me prioritet afatgjatë , VJF është i një madhësie të mesme 

VJF në Konjuh dhe Magure konsiderohen të rregulluara 

 

 ARSIMI 

Strategjia 1: Zgjerimi i vëllimit,përmbajtjeve si dhe rritja e cilësisë së infrastrukturës të 

sistemit të arsimit në të gjitha nivelet  në harmoni me konceptin e zhvillimit policentrik 

 

 Ngritja e përmbajtjeve për edukimin parashkollor në kuadër të shkollave ose veçmas duhet 

paraparë në të gjitha vendbanimet. 

 Shenjëzimi dhe ruajtja e hapësirave të parapara me ketë planë për çerdhe, specifikuar në 

kornizën e zhvillimit hapësinor si dhe hartën “Hapësirat shkollore dhe Sportive”. 

 Përgatitja e projekteve ideore dhe kryesore për çerdhe. 

 Shenjëzimi dhe ruajtja e hapësirave të parapara me ketë planë për shkolla fillore, 

specifikuar në kornizën e zhvillimit hapësinor si dhe hartën “Hapësirat shkollore dhe 

Sportive”. 

 Përgatitja e projekteve ideore dhe kryesore për shkollat fillore.  

 Shenjëzimi dhe ruajtja e hapësirave të parapara me ketë planë për shkolla të mesme, 

specifikuar në kornizën e zhvillimit hapësinor si dhe hartën “Hapësirat shkollore dhe 

Sportive”. 

 Përgatitja e projekteve ideore dhe kryesore për shkollat të mesme. 

 Përgatitja e projektit ideorë dhe kryesore për shkollë të mesme profesionale. 

 Gjatë hartimit të projekteve të reja shkollore për ndërtim duhet parashihet infrastrukturë 

përcjellëse, ndërtimi edhe i objekteve sportive me qëllim të përmirësimit të kushteve për 

punë dhe mësim.  

 Në objektet e ndërtuara infrastruktura përcjellëse duhet paraparë si e veçantë. 

 Kyçja në infrastrukturën e ujësjellësit dhe kanalizimit në të gjitha objektet shkollore të cilat 

nuk janë të kyçura.  

 Fillimi i zbatimit të programit qeveritar përkrijimin e kabineteve të informatikës dhe pajisja e 

tyre me kompjuter. 

 Përmirësimi i sigurisë së nxënësve përmes vendosjes së sistemit mbikëqyrës dhe krijimi i 

shkollave multi funksionale duke realizuar aktivitete për fëmijë, të rinjtë dhe grupet e tjera të 

qytetarëve. 
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 Përfshirja e barabartë në arsim, krijimi i kushteve të favorshme për integrim të fëmijëve me 

aftësi të kufizuara dhe organizimi i formave të ndryshme për edukim të prindërve. 

 Menaxhimi efikas i shkollave dhe rrjetit shkollor, sipas ndryshimeve demografike dhe krijimi 

i sistemit të centralizuar për menaxhimin e financave të institucioneve arsimore.  

 Përmirësimi i bashkëpunimit ndërmjet shkollave dhe prindërve.  

 Krijimi i kushteve nëpër shkolla për qëndrim ditor (krijimi i kuzhinave nëpër shkolla) 

Strategjia lokale për arsim (përgatitja e profileve konform kërkesave të tregut në komunën e 

Lipjanit, në Kosovë dhe më Gjerë. 

 Bashkëpunimi i mirëfilltë Komunë-Ministria e Arsimit-Ministri e Punës dhe Mirëqenës 

Sociale, e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve. 

 Bashkëpunimi i komunës së Lipjanit me komunat tjera në shkëmbimin e provojëve  dhe 

kuadrove për ngritje të cilësisë së arsimit.  

 Krijimi i rrethanave lehtësuese për zhvillimin e Arsimit  privat, Ofrimi I lokacioneve për 

bashkëpunim me shtete dhe organizata tjera që kanë paralelet e veta nëpër botë për 

aftësim profesional. 

 

 

 

 

 SHËNDETËSIA 

Strategjia 1: Ofrimi i përmbajtjeve shëndetësore në vendbanime në përputhshmëri me 

funksionin e tyre si dhe hierarkinë 

 Analizimi i mundësisë që hapësirat e QKMF të shfrytëzohen për spital  

 Hartimi i projektit Ideor dhe kryesore për shëndetësi speciale ku do të trajtohen të sëmurët 

special (Në vendbanimin Ribarë i madhë, Vërshevc, Rusinovc, Krojmir, Divjakë, Blinajë, 

Gadime, Vrellë-Plitkoviq, Akllap, etj.) 

 Zbatimi i projekteve aty ku ekzistojnë dhe hartimi i projekteve dhe programeve për 

mirëmbajtjen e objekteve, plotësimin me infrastrukturëdhe përmbajtjeve tjera (objektet 

përcjellëse si garazhet, depot, furrat për djegien e mbeturinave etj), ndarja prej 

shërbimeve tjera.         

 

 KULTURA 

Strategjia 1: Ofrimi i kushteve dhe përmbajtjeve për ruajtje, konservim dhe përdorim në 

vazhdimësi të qëndrueshme të trashëgimisë kulturore  

 

Realizimi i veprimeve dhe detyrave të pasqyruara në kornizën e zhvillimit hapësinorë për ketë 

fushë si dhe në përmbajtje të strategjisë 1 mundë të bëhet nëse ndërmarrim këto veprime : 

 Me aprovimin e këtij plani të gjitha vlerat e shënuara në hartën e trashëgimisë merren nën 

mbrojtjen e komunës/Shtetit. 
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 Parandalimin e dukurive aktuale që cenojnë trashëgiminë kulturore me masa 

teknike,profesionale dhe legale (të prezantuar në hartën “Trashëgimia Kulturore”). 

 Shenjëzimi i zonave, objekteve dhe vlerave të trashëgimisë nga hartat në hapësirë në tërë 

territorin e komunës së Lipjanit. 

 Organizimi vjetor i manifestimit tradicional "Gjurmët e Gjeqovit". 

 Xhamia mesjetare në Gadime te Ulët, Qyteza në Gadime, Teqja në Teqe-Janjevë, Qyteza 

në Baincë dhe Kleçkë, lokacioni arkeologjik në Rubovcë, Kisha e "Noterdamit" Lipjanë, 

rrënojat e kishave "Shën Xhonit", "Shën Nikolasit" dhe "Shën Xhergjit" në Sllovi. 

 Incizimet gjeo-fizike dhe hartimi i projekteve ideore për zonat arkelogjiike 

 Hartimi i projekteve kryesore dhe fillimi i zbatimit në funksion tëshpëtimit, rehabilitimit dhe 

përdorimit të vlerave kulturore historike dhe me dobi kulturore, shoqërore, ekonomike, 

shkencore, edukative, ekologjike dhe të turizmit kulturor; 

 

 Futja në listën e Vlerave dhe marrja nën përkujdesjen institucionaleepërmendoreve të 

dëshmorëve të luftës së UÇK-së. 

 Duhet përgatitet projekti për rivitalizimin eShtëpis së Shtjefan Gjeqovitdhe e njëjta të jetë 

në funksion vetëm të jetës kulturore. 

Përgatiten projektet për plotsim me përmbajtje dhe infrastrukturë përcjellëse i shtëpive të 

kulturës në fshatratBabush të Muhagjerve,Vrellëdhe në Grackë të Vjetërkrijimi i hapësirave dhe 

kushteve për biblioteka në lokalitetet e parapara me Korrnizë. 

 krijimi i kushteve për funksionimin e ansambleve dhe shoqërive Kulturo artistike dhe 

themelimin të rejave. 

 Krijimi i kushteve për Organizmin vjetor të panairit të librit në Lipjan, Formimit të korit të 

qytetit, funksionimin e klubit të artistëve për pikturë si dhe Ri aktivizimi i kinemasë së qytetit 

në Lipjanit. 

 Përkrahja e Ansamblet dhe shoqëritë momentalesi ajo SHKA "Ulpiana" në Lipjanë,  

 Krijimi dhe konsolidimi i trupës amatore teatrale të komunës së Lipjanit. 

 Përgatitet projekti ideore, Kryesor dhe të filloj zbatimi për kthimin pamjes së njërës prej 

Shkollave të para shqipe në Kosovë ajo në Janjevë dhe fuqizimi i sajë  si muze. 

 Përgatitet projekti ideore, kryesor dhe të filloj zbatimi i një Teatëri të hapur në Janjevë në 

Gadime dhe në Lipjan. 

 Shtëpitë e dëshmorëve të UÇK-së të shpallen si muze. 

 Përgatitje e projekteve për promovimin e vlerave të ZIV të Kleqkës dhe Divjakës si dhe 

Shtabi i Brigadës 121 në Kleçkë, Shtabi i Përgjithshëm i UÇK-së në Kleçkë si dhe Spitali 

Ushtarak në Divjakë 

 SPORTI DHE REKREIMI 

Strategjia 1: OFRIMI I PËRMBAJTJEVE SPORTIVE DHE REKREATIVE NË 

VENDBANIME NË PËRPUTHSHMËRI ME FUNKSIONIN E TYRE SI DHE HIERARKINË 
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Në mënyrë të veçantë për të realizuar  parashikimet e dëshiruara nga korniza zhvillimore në 

funksion të infrastrukturës sportive parashihen këto aktivitete:  

 Hartimi i projektit Ideor, konsultime me Ministrinë për Sport dhe Kulturë, hartimi i projektit 

kryesor për ndërtimin e hallës sportive me kapacitet deri 2000 ulëseve në zonën e 

paraparë me planë urban në qytetin e Lipjanit. 

 Hartimi i projektit kryesor dhe vazhdimi i zbatimit për studionin e qytetit në futboll të madh 

në Lypjan. 

Hartimi i projekteve dhe fillimi i zbatimit për rregullimin,riaftësimin dhe shfrytëzimin e pastaj 

stadionet të vogla në Magure dhe Rubofc.  

 Sporti tradicional “Ski në Bari” në Gadime duhet të zhvillohet, promovohet dhe të kthehet në 

manifistim tradicional. 

 Rregullimi i sallave sportive në dy shkollat e mesme të Lipjanit 

 Rregullimi i një poligoni për shenjëtari në kodrën e Goleshit, Akllap dhe Murtur (Gadime e 

Ulët). 

 Përkrahja e sektorit privat në zhvillimin e aktiviteteve dhe plotësimi me përmbajtje dhe 

standardenë fushat ekzistuese të futbollit të Vogël (Lipjan, Torinë, Banullë,) dhe pishinat 

(Lipjan, Topliqan, Smallushë dhe Llugaxhi). 

 Hartimi i projekteve dhe fillimi i zbatimit për Poligonet për ecje dhe rekreacion vogaçic, 

Akllap.                                                                                                                      

 

 RINIA 

Strategjia 1: OFRIMI I PËRMBAJTJEVE PËR JETË RINORE 

 Zbatimi i projekteve të lartpërmendura në sport dhe kulturë. 

 Krijimi i kushteve për aktivizim të sa ma shumë organizatave rinore dhe ngritja e 

bashkëpunimit me institucionet komunale. 

 Hartimi i projekteve dhe zbatimi i tyre për ndërtimin e  qendrave rinore në qytetin e Lipjanit, 

Gadime, Shalë, Magurë dhe Janjevë. 

 Krijimi i kushteve për angazhim në  grupe të recitatorëve, dramatike, muzikës në të gjitha 

shkollat fillore dhe të mesme. 

 Hartimi i projektit dhe zbatimi i tijë për ndërtimin e  një qendre për aftësim profesional të të 

rinjve. 

 Krijimi i hapësirat për sport dhe rekreacion në çdo vendbanim të cilat do të shfrytëzohen 

edhe për aktivitete rinore si dhe përkrahja në themelimin e klubeve rinore (hapësirat mund 

të shfrytëzohen edhe në kuadër të shkollave fillore). 

 PAPUNËSIA DHE VARFËRIA 

Strategjia 1: minimizim të shkallës së papunësisë dhe varfërisë 

 Për ta përmirësuar këtë gjendje janë propozuar masat në kornizën e zhvillimit hapësinorë 

për zhvillim ekonomik dhe strategjinë për zbatimin e planit në ketë fushë por edhe në ketë 
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fushë “Demografi dhe Çështje Sociale” është analizuar papunësia dhe varfëria dhe 

kërkohen ndërmarrja e masave konkrete që kanë të bëjnë me rritjen e numrit të punësuarve 

dhe rritjen e të ardhurave për kokë banori, që do të ndikoj në ngritjen e standardit jetësor. 

Përmes ngritjes së zhvillimit ekonomik dhe social mund të zvogëlohet edhe shkalla e 

papunësisë, andaj kërkohet që të stimulohen dhe të përkrahen bizneset e vogla dhe të 

mesme, krijimi i mundësive më të mira për donator dhe sigurimi i punës sezonale. 

 Hartimi i projekteve dhe krijimi i kushteve për Organizimin e trajnimeve profesionale sipas 

kërkesave të tregut. 

 Hartimi i projekteve dhe krijimi i kushteve për Sigurimin e punës sezonale.  

 Hartimi i projekteve dhe krijimi i kushteve për Përkrahje. 

 

 FUSHA TEMATIKE E SHFRYTZIMIT TË TOKËS DHE MJEDISIT 

 

 STRATEGJITË DHE VEPRIMET PËR SHFRYTËZIMIT TË TOKËS DHE MJEDISIT  

Fusha e shfrytëzimit të tokës dhe mjedisit është fusha që përben prioritet në planin për 

rregullimin, shfrytëzimin dhe zhvillimin e hapësirësdhe strategjia për zbatimin e këtij plani në 

ketë fushë është më përmbajtjesorja për të ardhmen andej aktivitete e poshtë renditura janë 

esencial.  

 

 AJRI 

Strategjia 1: Ajër i pastër, ndotje minimale 

 

Shenjëzimi dhe mbrojtja gjatë zhvillimit të ndërtimeve i brezave dhe shiritave të gjelbër sipas 

planit. 

brezave dhe shiritave të gjelbër sipas planit, si dhe 

fillimi i zbatimit të tyre me prioritet Lipjani, Magurja, Gadimja, Konjuhi dhe Lugaxhi. 

parqeve ekzistuese dhe hapësirave 

për parqet e reja sipas planit. 

parqeve ekzistuese dhe parqeve të 

reja të parapara me plan, si dhe fillimi i zbatimit të tyre. 

 mbrojtje, zhvillim të pyjeve ekzistuese e sidomos 

për kultivimin e pyjeve të reja edhe me kapacitete për thithje të gazrave dhe ajrosoleve të 

ndryshme. 

Përcaktimi i kritereve për sipërfaqet e gjelbërta gjatë hartimit të planeve rregulluese dhe 

lëshimit të lejeve urbane dhe  të ndërtimit, me prioritet në qytetin e Lipjanit dhe nën – qendrat. 

ërmirësimin e qarkullimit rrugor për shmangien e 

fluksit të madh të makinave nëpër qendra të vendbanimeve sipas planit. 
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 shkarkim të ndotësve në ajër 

nga Industria dhe makinat lëvizëse duke obliguar vendosjen e katalizatorëve dhe rregullimeve tjera në 

aspektin teknik dhe largimin e të vjetrave nga trafiku. 

 Hartimi i projekteve ideore dhe kryesor për shfrytëzimin e energjive alternative (kryesisht  energjia 

djellore, rrjedhat e ujit  dhe energjia gjeotermale).  

energjinë alternative. 

shfrytëzimin e transportit publik. 

stazat për çiklist dhe ecje në këmbë siç shihet në hartë 

si dhe obligimi gjatë hartimit të projekteve të rrugëve për këto përmbajtje. 

nivelin e 

tolerueshëm të ndotjes dhe zhurmës sidomos në zonat me veprimtari të ndjeshme(afër 

shkollave, spitaleve etj. 

rekonstruim të rrugëve (çarkoreve dhe bajpaseve në 

qendrën urbane,  kanalizimeve dhe mënjanimi i deponive të mbeturinave.       

 UJI 

Strategjia 1: Përmirësimi i cilësisë së ujit dhe hapësirave të pasura me ujë 

 Shenjëzimi dhe hartimi i projekteve për mbrojtje dhe zhvillim për  burimet e ujërave natyrale, 

minerale dhe ujërave tjerë nëntokësorë dhe sipërfaqësor siç shihet në hartën hidrologjike të komunës 

së Lipjanit, bashkë me  caktimin e zonës së mbrojtjes së obligueshme dhe regjimit të caktuar të 

mbrojtjes. 

 Hartimi i projekteve ideore dhe kryesor për vendosjen e gropave septike  dhe aparateve për 

pastrim deri te impianti. 

 Hartimi i projekteve ideore dhe kryesor për të montuar dhe  kompletuar aparate pastrimi të ujërave 

të përdorura nga Industria. 

 Aprovimi i rregullores për ndërtimet industriale duke e obliguar vendimin e pastrimit të të gjitha ujërave të 

përdorura,ndyta. Dhe mos  lejimi i fillimit të shfrytëzimit pa u montuar më parë aparatet të cilat  do të 

sigurojnë pastrimin e ujërave të ndyta në mënyrën e duhur. 

 Hartimi i projekteve ideore dhe kryesor për mbrojtje të veçantë për burimet kroni i kuq, 

shavarinat në Shalë, burimet natyrore në Krojmir,  vrella e ftohtë Baicë, akumulimi i ujërave 

në lumin Drenicë. 

 Hartimi i projekteve ideore dhe kryesor për akumulacionin, kaptazhet në lumin Drenicëdhe 

eventualisht edhe ndonjë akumulacion në lumenj tjerë. 

 Hartimi i projekteve për mbrojtje të veçantë e ujërave  nga përdorimi i pa kontrolluar i plehrave 

artificiale për bujqësi (nitratet, nitritet, fosfatet dhe nutrient tjerë. 

 

 TOKA 

Strategjia 1: Mbrojtja e cilësisë dhe sasisë së tokës(dhe i pastër, kontaminim minimal). 
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Përgatitja e projekteve për monitorimi dhe kontroll të vazhdueshme të plleshmërisë së tokës 

bujqësore. 

 Përgatitja e projekteve ideore dhe kryesore për mbrojtje nga vërshimet bazuar në hartat e 

prezantuara në kornizë në funksion të mbrojtjes dhe ngritjes edhe të shkallës  së bonitetit 

për mbrojtje të veçantë të tokës  nga përdorimi i pa kontrolluar i plehrave artificiale 

për bujqësi (nitratet, nitritet, fosfatet dhe nutrient tjerë. 

për mbrojtjen e tokës nga mbeturinat ilegale (të gjitha llojet e  

mbeturinave). 

 ri-zhvillimin e ish zonë së mbuluara nga deponitë dhe 

zonës ku janëalokuar mbeturinat. 

 mbrojtje nga erozionet nga shpërlarja e 

elementeve përbërëse të tokës siç shihet në hartën e pyllëzimit. 

Duhet inicuar projekte për tëkrijuar kushte dhe mekanizma për marrjen e masave për mbrojtje 

nga degradimi prej ndikimeve të njeriut. 

-prioritete për djerrinat dhe tokat e cilësisë së ulët bujqësore. 

Strategjia 2: Menaxhim i tokës 

Duhet organizuar një kampanjë informuese për qytetarët (për kufijtë e ri ndërtimor, zonat e 

ngrira për ndërtim dhe zonave për zgjerim të ardhshëm) me qëllim të mbrojtjes së hapësirës së 

tokës dhe resurseve tokësore nga tjetërsimi për qëllime jobujqësore me kufizim të shtrirjes së 

ndërtimeve vetëm brenda kufijve ndërtimor të planifikuar (harta “Konceptet e zhvillimit të 

Vendbanimeve”) si dhe zbatimin e orientimeve të zhvillimeve në zonat e planifikuara. 

Përgatitja e një projekti për kompletimin e kadastrit në zonën që faktikisht dhe formalisht e ka 

krye komasacionin por dokomentat nuk janë në zyrën e kadastrit. 

Përgatitja e projektit për rregullimit të tokës bujqësore (me masa komosative). 

Përmirësimi i sistemit të kontrollit ndaj ndërtimeve të reja në komunë. 

 dhe konsolidimi i masave ndëshkueses si dhe organizimi i një kampanje njohje të 

anorve dhe bizneseve me këto masa. 

planifikuara. 

t e hartimit të planeve të reja rregulluese dhe 

ndryshimeve dhe plotësimeve të atyre  ekzistuese për të gjitha zonat e parapara me këtë 

ndryshim dhe plotësim të PZHK-së dhe PZHU-së. 

 

 SHFRYTËZIMI I TOKËS 

 

Strategjia 1: Sigurimi i shfrytëzimit të tokës për destinimin e planifikuar. 
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Përkufizimi i destinimeve të parapara nga hartat në terren çoftë edhe me anën e 

piketimit dhe sinjalizimit për destinim të sipërfaqeve. 

Zhvillimi i planeve të niveleve më të ultë dhe projekteve ideore e kryesore për 

destinimet e parapara mehartën e shfrytëzimit të tokës (tokë bujqësore, pyjore, tokë e 

destinuar për vendbanime ose tokë ndërtimore, zonë arkeologjike, varreza, gjelbërim, 

rrugë, deponi të mbeturinave, korridore, industri edhe të gjitha fushat dhe sektorët e 

nevojshëm).  

Zhvillimi i projekteve për të siguruar cilësi hapësinore e hapësirave publike 

 Zhvillimi i mekanizmave të përcjelljes së zbatimit dhe kontrollit për tërë territorin e komunës. 

 Ngritja e kapaciteteve njerëzore të komunës. 

 Zhvillimi i mekanizmave ndëshkues për shkelësit të cilët do të provonin tjetërsimin e tokës 

për destinime jo të paraparë me ketë dokument. 

 ZONAT ME DESTINIM TË VEÇANTË 

Strategjia 1: Sigurimi që zonat me destinim te veçante në nivelin Komunal (të natyrës, 

vendbanimetdhe zonat tjera) të trajtohen në mënyrë adekuate. 

Klçkën 

dhe Divjakën, Blinajën, Janjevën dhe Gadimen. 

 Zhvillimi i incizimeve gjeofizike si dhe përgatitja e projektit ideor dhe atij kryesor për zhvillim 

për zonat arkeologjike  

 Përkufizimi,piketimi dhe sinjalizimi i zonës së mbrojtur në nivel të Kosovës sipas planit të 

ahtisarit i  Kisha e “Shën Florit”.  

 Përgatitja e projektit për zhvillim të zonës së Kishës së Shpalljes së Virgjëreshës së Shenjt 

konform destinimit të paraparë dhe normave e rregullave.  

 

 

 

 RRJETI I VENDBANIMEVE & KONTEKSTI URBAN-RURAL 

Strategjia 1: Rrjet funksional të vendbanimeve dhe baraspeshë e zhvillimit Urbano-rurale 

 Zhvillimi i projekteve  me prioritet në fshatrat Kosnicë, Hanrofci, Brusi, Shishare, Bukovicë, 

Vogaçicë, Plitkoviç Kleçk dhe Divjak në fushat e parapara me kornizë të aspektit ekonomik, 

infrastrukturor etj. (Shih hartat Rrjeti rrugorë, infrastruktura rrugore, kanalizimi, ujësjellësi, 

telekomi Shkollat dhe objektet fetare). 

 Përgatitja e planeve të Lipjanit dhe nënqendrave (zhvillimi i shpejte i qytetit të Lipjanit, Janjevës, 

Sllovisë, Shalës, Gadimeve si dhe Magurës. 
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 Përgatitja e projekteve për zgjerim të planifikuar të disa vendbanimeve (Koncepti i zhvillimit 

të Vendbanimeve). 

 Përgatitja e projekteve ideore dhe kryesore për kompletim të sa ma shumë që është e 

mundur me infrastrukturë urbane të gjitha vendbanimet. 

 Përgatitja e planeve dhe rregulloreve për zhvillimin e ndërtimeve brenda kufijve  të 

planifikuar ndërtimor. 

 Përgatitja e projekteve për zgjerimi me përmbajtje të industrisë në ato vendbanime që kanë 

leverdi për ketë. 

 Përgatitja e kushteve procedim me leje duke respektuar sa më tepër norma specifike 

urbane dhe angazhimi i organeve kompetente për krijimin e një klime urbanistike sidomos 

për pjesët të cilat konsiderohen ende të pa prekura me hartimin e planeve rregulluese dhe 

kushteve tjera(rregulloreve) në vendbanimet ku nuk do të përgatiten planet. 

 Identifikimi i të gjitha ndërtimeve ilegale. 

 Përgatitja e kushteve bazës ligjore për trajtim adekuat të ndërtimeve ilegale. 

 TRASHËGEMIA NATYRORE 

 

Strategjia 1: Mbrojtje e trashëgimis natyrore 

- Përgatitja e projekteve për sensibilizimin, propagandimi, dhe reklamimi e zonave, 

objekteve  

- dhe gjërave me vlera të rralla natyrore si Shpella e Gadimes, Rezervati i Blinajës. 

- Përgatitja e vendimeve për shpalljen si të mbrojtura,trungjet e vjetra dhe monumente 

gjeomorfologjike. 

Sigurimi mbrojtjes së integruar të monumenteve natyrore dhe kulturore. 

 Hartimi i projekteve për funksionalizim dhe mirëmbajteje të peizazheve bujqësore. 

 Hartimi dhe zbatimi i projekteve për mbjelljen e llojeve të shumta të bimëve barishtore në 

livadhet dhe kullosat. 

 Hartimi i projekteve dhe marrja e masave ashtu që të mbrohen nga prerja e  pakontrolluar e 

pyjeve dhe zjarret. 

 Forcimi i bashkëpunimit me MMPH 

 Kufizimi i zhvillimit në zonat me tokë bujqësore cilësore si dhe në peizazhet epiktoreske. 

 

Strategjia 3: Përmirësimi i cilësisë së hapësirave të gjelbra. 

Rritja e numrit të parqeve dhe hapësirave të gjelbër në vendbanimet me popullatë të 

dendur. 

Krijimi i parkut të ri në qytetin e Lipjanit. 

 

 Biodiversiteti  

Strategjia 1: Zhvillimi i qëndrueshëm i biodiversitetit 
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- Përgatitje e projekteve për mbrojtjen ruajtjen dhe konservimin e  disa  llojeve të 

fitocenozave. 

- Përgatitje e projekteve për mbrojtjen e zonave ku jetojnë dhe veprojnë shtazët e egra në 

mesin e të cilave ka edhe lloje që konsiderohen si të rrezikuara si dhe projektet për 

mbrojtjen e tyre si specie. 

- Përgatitje e projekteve në fushën e biodiversitetit parashihen së bashku me komunat 

tjera. 

- Përgatitja e projekteve për Inventarizim të florës dhe faunës në gjithë territorin e 

komunës duke specifikuar çka duhet mbrohet dhe çka mundë shfrytëzohet.  

- Përgatitja e projektit për ruajtjen e llojeve shtazore brenda rezervatit Blinaja. 

- Përgatitja e projekteve për revitalizimin e ekosistemeve pyjore dhe për parandalimin e 

shkatërrimit të habitateve të shumë llojeve bimore dhe shtazore. Duke e konsideruar të 

rëndësishme edhe ruajtjen e habitateve të fluturave, shpezëve mishngrënës etj.  

- Zhvillimi i mekanizmave të përcjelljes së zbatimit dhe kontrollit. 

- Ngritja e kapaciteteve njerëzore të komunës. 

- Zhvillimi i mekanizmave ndëshkues. 

 Menaxhimi i mbeturinave 

Strategjia 1: Vëllim minimal i mbeturinave i prodhuar dhe Ri-përdorim dhe riciklim i 

mbeturinave. 

- Përkufizimi, piketimi dhe sinjalizimi i zonave të destinuara për deponi transite, varrezat e 

kafshëve dhe deponi të mbeturinave inteligjente. 

- Përgatitje dhe zbatim të projektit për rehabilitim dhe dekontaminim të vendit të deponisë 

së vjetër të qytetit  

- Përgatitja e projekteve për grumbullimin dhe trajtimi i mbeturinave që janë hudhur në 

mënyr të pa kontrolluar me prioritet në brigjet e lumit Sitnica dhe në hapësira të 

ngjajëshme. 

- Përgatitja e projekteve për menaxhim dhe kontroll të komunës sa i përket mbeturinave 

- Marrje e masave ndëshkimore. 

 

 FATKEQËSITË NATYRORE DHE TË TJERA 

Strategjia 1:Lëvizje nga kultura e reagimit në atë të amortizimit dhe parandalimit 
 

Tërmetet 
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- Të përgatitet rregullorja për të gjitha ndërtimet në harmoni me shkallën e rrezikut sizmik 

dhe të ndërtohet me standardet. 

- Në objektet e veçanta si dhe në objektet shumëkatëshe duhet të punohen me arkitekturë 

a-seizmike. 

 

 

BRESHËRI 

- Përgatitja e projekteve për ndërtimin e stacioneve kundër breshëritë në vendet ku ishin 

edhe më parë siç shihet në harta. 

 

RRËSHQITJET E BORËS, ERËRAT E FORTA dhe AKULLI 

- Përgatitja e projekteve për ndërmarrjen masa gjatë kohës së dimrit dhe posaçërisht në 

zonat kodrinore- malore. 

 

THATËSIRA                                                                                                                                     

Përgatitja e projekteve për akumulim të ujërave si penda te Gadimja dhe një sistemi të përbërë 

edhe nga një numër pandash të vogla dhe vepra tjera teknologjike për sistemin e ujitjes së 

tokave bujqësore, gjelbrimit, parqeve dhe zonave tjera.  

 

VËRSHIMET                                                                                                                

Përgatitja e projekteve për hapjen e kanaleve,rregullim prej dheu,pastrim dhe 

mirëmbajtje,rregullim urban i lumit i cili kalon neper zone urbane. 

- Marrja e masave për eliminimi i lakesave të forta të lumit dhe menaxhimi i brigjeve të 

lumenjve.  

- Marrja e masave për mbrojtjen e lumenjve nga hedhja e mbeturinave, që në ketë rast 

paraqesin pengesa për lëvizjen e lirë të ujit.  

- Marrja e masave për ndalimimin e ndërtimit të objekteve të banimit si dhe atyre me 

karakter ekonomik buzë brigjeve të lumenjve së paku 10 m largësi nga shtrati i lumit 

(pikës ujore).  

 

EROZIONET  

Marrja e masave për shpallje të zonave erozive rajonet në të cilat erozioni ka intensitet të madh 

në ujë rrjedha, tokë, pyje dhe objekte dhe paluajtshme duke u bazuar sipas Ligji nr. 2004/24 për 

Ujërat nga komuna. 

Marrja e masave të parandalimit të aktivitetit eroziv siç janë: 

 Ndalimi i prerjeve dhe degradimi i pyjeve. 

 Ndalimi i mbi kullotjes 

 Ndalimi i shfrytëzimit të mirave materiale që shkaktojnë erozion, 

 Ndalimi i shfrytëzimit të dheut dhe rërës etj. 
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Marrja e masave anti-erozivehidroteknike. 

 Hartimi i projekteve për ndërtim të teracave, gardoneve dhe pendave në shtretërit e 

përroskave dhe përrenjve. 

 Hartimi i projekteve për ndërtim të ndërtim të argjinaturave në brigjet e lumenjve. 

 Hartimi i projekteve për mbjelle të fidanëve pyjore në shtretërit e lumenjve. 

 Marrja e masave për ndalimin e  nxjerrjes së inerteve në shtretërit e lumenjve. 

Marrja e masave anti-erozivebujqësore. 

 Hartimi i projekteve për mirëmbajtjen e tokave bujqësore. 

 Marrja e masave për aplikohen e drejtë të praktikave bujqësore. 

 Hartimi i projekteve për sistemin e ujitjes dhe kullimit. 

 Inicimi dhe sigurimi i investimeve për mbrojtjen e tokës në brigjet e lumenjve. 

Marrja e masave anti-erozivebiologjike. 

 Marrja e masave për mbrojtje të pyjeve ekzistuese nga prerjet e pa kontrolluara dhe nga 

zjarri. 

 Marrja e masave për ndalimin e kullotjes në masivet e varfra me bimësi. 

 Hartimi i projekteve për pyllëzim të viseve të zhveshura dhe atyre të degraduara. 

 Hartimi i projekteve për krijim të brezave të gjelbër në ato rajone ku shkalla e erozionit 

është e lartë. 

 Hartimi i projekteve për mbjelljen e drunjtëve që do të mbulonin brezin prej 10 m largësi 

në brigjet e lumenjve kryesor. 

 Marrja e masave për shfrytëzimin e tokave bujqësore në fushat lumore të lumenjve 

kryesor me kullota të përhershme ose pyje. 

Marrja e masave tjera: 

- Hartimi i projekteve për ndërtimin e brezave mbrojtës në shpatijet e rrëpishme. 

- Hartimi i projekteve për ndërtimin e mureve rrezistuse. 

- Hartimi i projekteve për meliorimin e kullosave. 

- Hartimi i projekteve për ndërtimin e meliorimin e pyjeve. 

- Hartimi i projekteve për ndërtimin e formave tjera antierozive. 

 

Radioaktiviteti (jonizues dhe jojonizues) 

Hartimi i projektit për izolim profesional të zonës e cila është goditur me uranium të varfëruar 

nga NATO gjatë luftës së fundit në Kosovë në fshatin Akllap, (shih hartën e menaxhimit të 

riskut). 

 ZJARRET  

 Marrja e masave të mos lejimit të ndërtimit ose futjes së standardeve aty ku është e 

domosdoshme për objektet dhe pajisjet të cilat shkaktojnë zjarr ose e ndihmojnë zjarrin  

në pyje dhe hapësira tjera të rrezikuara nga zjarri. 

 Marrja e masave të përkrahjes së objekteve dhe pajisjeve të cilat pengojnë zjarrin ose e 

ndihmojnë fikjen e zjarrit  në pyje dhe hapësira tjera të rrezikuara nga zjarri. 
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 Hartimi i projekteve të tampon zonave në mes të zonave pyjore dhe zonave tjera të 

ndjeshme nga zjarri dhe një tampon zonë në brezin kufitar për të penguar përçimin 

eventual të zjarrit. 

 Hartimi i projekteve dhe vendosja e sa më shumë Hidrantëve dhe akumulimeve të ujit  në 

sa ma shumë pika dhe vendbanime. 

 Hartimi i projekteve për sigurim të qasjes me automjet që përdorën për fikje të zjarrit deri 

te çdo njësi banimi në komunën e Lipjanit. 

 Masat e kontrollit për kërcënuesit. 

 Masat ndëshkuese. 
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AFATET KOHORE, IMPLIKIMET FINANCIARE, KORNIZËN INSTITUCIONALE. 

FUSHA TEMATIKE E ZHVILLIMIT EKONOMIK 
 

STRATEGJIA / VEPRIMI IMPLIKIMI 

FINANCIAR 

(i ulët deri 20,000€ , i 

mesëm 20,000 – 

150,000€, i lartë mbi 

150,000€) 

HORIZONTI 

KOHOR / 

INTERVALI I 

PLANIFIKIMIT 

(afatshkurtër 1-

3vite, afatmesëm 3-

5 vite dhe afatgjatë 

mbi 5 vite). 

KORNIZA 

INSTITUCIONAL

ESUBJEKTI / 

TRUPI(komuna, 

investitorët 

privat, …) 

PRIOR

-ITETI 

(1,2,3) 

Strategjia 1: Sa më shumë sipërfaqe e tokës bujqësore dhe mundësi (të mbrohet dhe 

zhvillohet) në funksion të zhvillimit ekonomik 

Planin e punës në harmoni me 

kufijtë e tokës bujqësore të 

përcaktuara  me ketë Planë 
I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 1 

Orientoimi i zhvillimit të bujqësisë 

duke preferuar zhvillimet që do janë 

më rentabile sidomos për 

perimtari,pemëtari dhe drithëra me 

theks të veçantë në kulturat 

intensive. 

I ULËT AFATMESËM KOMUNA 2 

Zhvillimi i bujqësisë organike  
I MESËM AFATMESËM 

PRIVAT dhe 

INVESTITORËT 
2 

Bashkimi i parcelave  me prodhuesit 

individual qoftë në formë partneriteti 

qoftë me faza të reja komasacioni. 

I LARTË AFATSHKURTËR 

KOMUNA, 

PRIVAT dhe 

INVESTITORËT 

1 

Rritja e sipërfaqeve bujqësore dhe 

punimi i tyre (hapja e sipërfaqeve të 

tokës që janë të mbuluara me 

shkurre, shpyllëzimi i sipërfaqeve 

me pyje te ulëta, rrafshinat dhe 

bregoret e mundshme). 

 

I MESËM AFATMESËM 

KOMUNA, 

PRIVAT dhe 

INVESTITORËT 

2 

Zgjerimi i kapaciteteve të serave për 

kultivimin e perimeve (perime gjate 

tere vitit), dhe kultivimin e luleve. I MESËM NË VAZHDIMËSI 
PRIVAT dhe 

INVESTITORËT 
1 
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Parku  i makinave ashtu që 

fermerëve të ju mundësohet një 

sistem i huazimit dhe shmangies së 

shpenzimeve te panevojshme për 

makinat të cilat mund të 

shfrytëzohen bashkërisht. 

I ULËT AFATSHKURTËR 
KOMUNA, 

PRIVAT 
3 

Strategjia 2: Blegtoria 

Shtimi i fondit blegtoral, si dhe 

përmirësimi i racave të kafshëve me 

raca me potencial të lartë të 

prodhimit sidomos për mish dhe 

qumësht 

I LARTË AFATGJATË 
PRIVAT dhe 

INVESTITORËT 
2 

Trajnime për shfrytëzimin e 

kompjuterit dhe gjuhës angleze 
I ULËT AFATSHKURTËR 

PRIVAT dhe 

INVESTITORËT 
1 

Pika e grumbullimit të qumështit dhe 

produkteve të tij e parapar me plan 
I ULËT AFATSHKURTËR 

PRIVAT dhe 

INVESTITORËT 
1 

Strategjia 3: Pyjet dhe kullosat 

Pyllëzim, ripyllëzim, kalim nga 

shkurret në pyje të rregullta dhe 

mirëmbajtje 

 

I MESËM AFATGJATË 

KOMUNA, 

PRIVAT dhe 

INVESTITORËT 

1 

Energjitë alternative ashtu që të 

ruhet masa pyjore 

 

I LARTË NË VAZHDIMËSI 

KOMUNA, 

PRIVAT dhe 

INVESTITORËT 

1 

Kultivimi i kullotave ekzistuese më 

bimë me vlera më të larta ushqimore 
I MESËM AFATGJATË 

KOMUNA, 

PRIVAT dhe 

INVESTITORËT 

3 

Strategjia 4: Rritja dhe Fuqizimi i Zonave  Zhvillimore të bujqësisë 

Krijimi i zonave zhvillimore për 

bujqësi 
I MESËM AFATSHKURTËR 

PRIVAT dhe 

INVESTITORËT 
1 

Formimi i Panairit te Lipjanit 

 
I ULËT AFATSHKURTËR 

KOMUNA, 

PRIVAT dhe 

INVESTITORËT 

1 

Krijimiinjëqendre për mbështetjen 

e NVM-vedhezhvillimin e 

ndërmarrësi-së. 

I ULËT AFATSHKURTËR 

KOMUNA, 

PRIVAT dhe 

INVESTITORËT 

1 
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Formimi i inkubatorit të biznesit 

 
I ULËT AFATSHKURTËR 

KOMUNA, 

PRIVAT dhe 

INVESTITORËT 

1 

Strategjia 5: komuna të lehtësoj kurse sektori privat të siguroj bazën për Industrinë Ushqimore 

Përkrahje për modernizimin e 

teknologjive të mullinjve në 

komunën e Lipjanit. 

I ULËT NË VAZHDIMËSI 

KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 

 

3 

Deponim i drithërave dhe ngritja e 

kapaciteteve për nënprodukte të 

millit inicimi i projekte për 

modernizim 

I MESËM AFATGJATË 
KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
3 

Ngritja e kapaciteteve për deponim, 

përpunim dhe konservim të frutave 

në hapësirat e parapara në Planë 

por edhe në zonën industriale të 

Lipjanit 

 

I MESËM AFATMESËM 

KOMUNA, 

PRIVAT dhe 

INVESTITORËT 

2 

Krijimi i një platforme të internetit për 

promovimin prodhimeve dhe sigurim 

iinternetit për të gjitha bizneset 

sidomos në zonën Industriale.  

I ULËT NË VAZHDIMËSI 
KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 

Strategjia 6: Zgjerimi dhe avancimi i njohurive dhe praktikave në fushën e Bujqësisë 

Kualifikimi  dhe rikualifikimi i të rinjve 

të papunë  dhe nxitja e ndërmarrësi-

së tek të rinjtë 

I MESËM AFATMESËM 

KOMUNA, 

PRIVAT dhe 

INVESTITORËT 

2 

Themelimi i qendrës për trajnim dhe 

aftësim të përjetshëm në fushën e 

Bujqësisë dhe marketingut 

I MESËM AFATMESËM 
KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
2 

Krijimi i bazës së të dhënave për 

ekonominë bujqësore në Komunën 

e Lipjanit 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 1 

Laboratorë  dhe hapësira 

eksperimentuese të fushës së 

bujqësisë për analiza dhe studime të 

avancimit të cilësisë dhe sasisë. 

I LARTË AFATMESËM 

KOMUNA, 

PRIVAT dhe 

INVESTITORËT 

3 
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Ngritja  e kapaciteteve 

prodhuese në pemëtari 
I MESËM AFATSHKURTËR 

KOMUNA, 

PRIVAT dhe 

INVESTITORËT 

1 

Projektet e hortikulturës, bimëve 

medicinale dhe aromatike 
I ULËT AFATSHKURTËR 

PRIVAT dhe 

INVESTITORËT 
1 

Investime në pajisjet për ujitje I LARTË AFATMESËM 

KOMUNA, 

PRIVAT dhe 

INVESTITORËT 

1 

     

INDUSTRIA 

Strategjia 1: Industria të qëndrueshme 

Shenjëzimi nga hartat në terren i 

zonave(vendburimeve) të  xeheve 

minerale dhe zonave të Linjitit. 

I MESËM 
         

AFATSHKURTËR 

KOMUNA dhe        

INVESTITORËT 

           

1 

Zhvillimi i Zonës ekonomike – Zona 

Veri-Lindore Lipjan (Konjuh) 
I MESËM AFATSHKURTËR 

KOMUNA dhe        

INVESTITORËT 
1 

Zhvillimi i Zonës ekonomike në 

kuadër të ZK Qylagë dhe Poturovc 
I MESËM AFATMESËM 

KOMUNA dhe        

INVESTITORËT 
2 

Kryrja e studimeve të arsyeshmërisë 

në këto zona 
I MESËM 

           

AFATSHKURTËR 

KOMUNA dhe        

INVESTITORËT 
1 

Zhvillimi i Zonës – Qyteti i 

Agrobiznesit “Ulpiana” 

 

I MESËM AFATMESËM 
INVESTITORËT 

dhe KOMUNA         
3 

Ndërtimi i objektit – Fabrikë për 

përpunimin e ujit. 
I MESËM AFATMESËM 

KOMUNA dhe        

INVESTITORËT 
2 

Hartimi i projekteve për pëujrkrahje 

dhe fuqizim por edhe krijim të 

zhvillimeve të reja në industrin e 

përpunimit  të 

metaleve,drurit,plastikës,ushqimore,t

ë pijeve,tekstilit ,duhanit etj në 

funksion të realizimit të 

parashikimeve në korrniz (shihe 

I ULËT 
            

AFATMESËM 

KOMUNA, 

PRIVAT dhe 

INVESTITORËT 

2 



 

Plani ZhvillimorKomunal i Lipjanit 2013-2023+ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
343 

 

hartën e Industrisë dhe pasurive 

natyrale). 

Hartimit i planit rregullues për zonën 

industriale me infrastrukturë të 

planifikuar përkatëse dhe kyçje në 

rrjetin regjional rrugor e në të 

ardhmen edhe në hekurudh dhe 

auto-udhë 

I MESËM AFATSHKURTËR 
KOMUNA dhe        

INVESTITORËT 
1 

Zhvillimi i Zonës tek Aeroporti 

 

I LARTË AFATMESËM 
KOMUNA dhe        

INVESTITORËT 
2 

NDËRTIMTARI 

Strategjia 1: Ndërtimtari të qëndrueshme 

Hartimi i planeve rregulluese dhe 

projekteve ideore e kryesore për 

tivendosur në zonën industriale dhe në 

periferi të disa vendbanimeve depot, 

hapësirat për separimin e zhavorrit dhe 

të materialeve të tjera, për prodhimin e 

masës së betontë dhe të parafabrikateve 

nga betoni, për vendosjen dhe punën e 

bazave të makinave dhe të ofiçinave të 

riparimit, për  punë të reparteve të 

ndryshme (muratoresh, armiruesish, 

mekanikësh, drugdhendësish, 

elektricistësh, punimesh përfundimtare, 

etj.), për parkimin e makinave, magazina 

dhe repartet tjera dhe shërbime 

I MESËM AFATMESËM 
KOMUNA dhe        

INVESTITORËT 
2 

Hartimi i Projektit dhe 

Implementimi i bllokut banesor 

në zonën “E” qendra e qytetit 

I MESËM AFATMESËM 
KOMUNA dhe        

INVESTITORËT 
2 

Hartimi projektit dhe 

Implementimi i Bllokut urbanistik 

– ZU.6  

I MESËM AFATMESËM 
KOMUNA dhe        

INVESTITORËT 
2 

ZEJTARIA 

Strategjia 1: Zejtari të qëndrueshme 

Hartimi i projektit ideor dhe kryesor i 

një  qendre zejtar në qytetin e 

Lypjanitdhe plotësimi i 

infrastrukturës 

I ULËT AFATMESËM KOMUNA 2 
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Krijimi i infrastrukturës fizike dhe 

profesionale për shkollimin 

profesional në zejtari. këshillimin në 

dobi të zejtarisë, rritjen e aftësive të 

sipërmarrësve, trajnimin dhe 

kualifikimin profesional të artizanëve 

I ULËT AFATGJATË KOMUNA 3 

Përcaktimi i hapësirës për një zyre 

të veçantë për zejtari  në Komunë 
I ULËT AFATMESËM 

KOMUNA, 

PRIVAT dhe 

INVESTITORËT 

2 

TREGTIA 

Strategjia 1: Tregti të qëndrueshme 

Hartimi i projekteve ideore dhe 

kryesore për Tregjet e hapura 

ditore publike dhe private  në 

qytetin e Lypjanit, Magure, Gadime 

dhe Janjevë 

I ULËT AFATSHKURTËR 

KOMUNA, 

PRIVAT dhe 

INVESTITORËT 

1 

Hartimi i projektit ideore dhe 

kryesore për së paku një tregu të 

gjelbër në baza të përditshme publik 

ose privat në qytet. 

I ULËT AFATSHKURTËR 

KOMUNA, 

PRIVAT dhe 

INVESTITORËT 

1 

Hartimi i projekteve ideore dhe 

kryesore për tregje dhe sallone të 

automjeteve 

I MESËM AFATMESËM 

KOMUNA, 

PRIVAT dhe 

INVESTITORËT 

2 

Hartimi i projekteve për organizim 

më të mirë të transportit dhe 

infrastrukturës përcjellëse të 

tregjeve 

I MESËM AFATSHKURTËR 

KOMUNA, 

PRIVAT dhe 

INVESTITORËT 

1 

TURIZMI 

Strategjia 1: Promovimi i Lipjanit si qytet i turizmit rinor dhe kongresial 

Gjatë hartimit të planeve rregulluese 

duhet planifikohet infrastruktura për 

ketë llojë turizmi në qytetin e Lipjanit 

dhe me një herë të filloj kompletimi i 

infrastrukturës me masa stimuluese 

(hapësira për 

takime,punë,konferenca,hotele etj). 

I MESËM AFATMESËM 

KOMUNA, 

PRIVAT dhe 

INVESTITORËT 

2 

Krijimi i një sistemi të përgjithshëm 

informativ turistik (hartat, 

fletëpalosjet,  

ëeb faqja...)  

I ULËT AFATMESËM KOMUNA 
2 

Ndërtimi i qendrës së kontaktit dhe 

një bordi për turizëm që do ta 

promovonte atraksionin turistik 

brenda Komunës së Lipjanint.  

I MESËM AFATGJATË 
KOMUNA 2 
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Hulumtime dhe studimeve të 

fuqizimit të potencialeve ekzistuese 

dhe të planifikuarapër aktivitete 

turistike 

 

I MESËM NË VAZHDIMËSI 

KOMUNA 

dhe 

INVESTITORËT 

1 

Strategjia 2 : Promovimi i Janjevës si vendbanim i turizmit kulturorë, historik 

Projekte për promovimin e Janjevës 

si njëra ndër pikat potenciale per 

turizem 

I MESËM NË VAZHDIMËSI 

     KOMUNA 

dhe 

INVESTITORËT 

2 

Përgatitja e projektit për promovim 

propagandim dhe reklamim e 

shtëpisë së Shtjefan Gjeqovit 

I ULËT AFATSHKURTËR 

KOMUNA 

NIVELI 

QENDROR 

1 

Renovimi i shkollës njërës nga 

shkollat e para shqipe në Kosovë 
I ULËT AFATSHKURTËR 

KOMUNA 

NIVELI 

QENDROR 

1 

Strategjia 3: Promovimi i Gadimes si vendbanim i turizmit kulturorë, rekreativ 

Kompletimi dhe zbatimi i projekti të 

Amfiteatrit të hapur 
I MESËM AFATMESËM 

KOMUNA 

dhe 

INVESTITORËT 

3 

Projekte për promovim, 

propagandim dhe reklamim të 

vlerave të shpellës së Gadimes 

I ULËT AFATSHKURTËR 

KOMUNA 

NIVELI 

QENDROR 

1 

Kompletimi dhe zbatimi i projekti të 

Kalasë 
I MESËM AFATMESËM 

KOMUNA 

dhe 

INVESTITORËT 

3 

Strategjia 4 : Promovimi i ndërtimit të vikend-shtëpive në zonat e dedikuara për turizëm të 

cilat mundë konsiderohen edhe si projekte të bashkëpunimit ndërkufitar Kosovë – IRJ e 

Maqedoni-së 

Përgatitja e projekteve për nën 

zonat e destinuara për vikend 

shtëpi në kuadër të zonës për 

Turizëm Rekreativ, të Gjuetisë 

dhe Shëndetësor Akllap dhe 

Brus.  

       I LARTË AFATMESËM 

KOMUNA, 

PRIVAT 

dhe 

INVESTITORËT 

2 

Strategjia 5 : Promovimi i këtyre vendbanimeve për turizmit rinorë, kulturorë,  rekreativ ,rural 

dhe agroturizëm 



 

Plani ZhvillimorKomunal i Lipjanit 2013-2023+ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
346 

 

Janjeva (Turizmi kulturor dhe njëra 

ndër shkollat e para shqipe në 

Kosovë). Kleçka dhe Divjaka 

(Trashëgimia kulturo 

historike).Krojmir dhe 

Shalë(turizëm rekreativ). Gadimja 

(turizëm kulturor dhe rekreativ. 

Janjeva dhe Lypjani (turizëm 

kulturor ”Kisha e Shën Florit dhe 

Kisha e Notradamit”). Lipjanit, 

Gadime (Trashëgimi kulturoro 

historike si dhe mundësi të mira për 

turizëm kongresial. 

     I MESËM AFATSHKURTËR 

KOMUNA 

dhe 

INVESTITORËT 

1 

Strategjia  6 : Promovimi i trashëgimisë arkeologjike për zhvillimin e turizmit 

Komuna me aprovimin e këtij plani i 

shpallë të mbrojtura të gjitha zonat 

arkeologjike të prezantuara në ketë 

planë pas një përnjohje fillestare 

   I ULËT AFATSHKURTËR 

KOMUNA dhe 

INSTITUCIONET 

QENDRORE  

1 

Komuna do të vazhdoj me incizimet 

gjeofizike të trenit me prioritet në 

zonë e Urbanit (zonë e Gadimes) 

     I MESËM NË VAZHDIMËSI 

KOMUNA, 

INVESTITORËT 

dhe 

INSTITUCIONET 

QENDRORE 

2 

Strategjia  7 : Krijimi i infrastrukturës turistike 

Ndërtimi i infrastrukturës bazike 

turistike, duke përfshirë 

infrastrukturën e transportit, 

telekomunikimit, akomodimit dhe 

varësisht nga zona infrastrukturën 

specifike relevante për zonën ku 

mundë të përfshihen edhe  shtigjet 

për bjeshkatari, ecje apo 

kalërim,poligonin për shenjëtari si 

kompletimin dhe fuqizimin e 

infrastrukturës sidomos në zonat me 

vlera të shquara natyrore dhe  të 

trashëgimisë kulturore. 

      I LARTË NË VAZHDIMËSI 

KOMUNA, 

INVESTITORËT 

dhe 

INSTITUCIONET 

QENDRORE 

3 

Një sistem i përshtatshëm informativ 

për shfrytëzimin e këtij rrjeti, i 

përbërë prej hartave, fletëpalosjeve 

dhe mjeteve tjera informuese do të 

duhej ta përkrahte zhvillimin e 

llojeve të ndryshme të turizmit në 

varshmëri nga resurset e ndryshme. 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 
2 
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Një ëeb faqe për resurset dhe 

mundësitë turistike të Lipjanit në 

trajtë të ofertës do të mund të 

ndihmonte në tërheqjen e interesit 

për investime në zhvillimin e turizmit. 

Bordi i turizmit do të krijojë qendrat 

informative turistike. Në fillim qendra 

informative turistike duhet të krijohet 

në qytetin e Lipjanit ndërsa ato 

pasuese do të mund të krijoheshin 

në ndërsa ato pasuese do të mund 

të krijoheshin në Gadime, Magure, 

Kleçk. 

I MESËM AFATMESËM KOMUNA 
2 

Strategjia 8 : Mbrojtja e natyrës-mjedisit dhe turizmi 

Promovimi i natyrës dhe mjedisit si 

resurs për turizëm. Pasi që në planë 

janë siguruar dhe prezantuar të 

gjitha të dhënat të nevojshme për 

lokacionet e monumenteve të 

mbrojtura të natyrës(Bimë, 

gjeomonumente, burime ujore) dhe 

zonave të mbrojtura natyrore 

aktiviteti i parë në ketë strategji 

është shenjëzimi dhe futja nën 

mbrojtje. 

I MESËM AFATSHKURTËR 
KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 

Strategjia 9 : Turizmi i gjuetisë 

Zona lindore e gjuetisë në komunën 

e Lypjanit  (pjesa e Akllapit, 

Vogaçicë, Brus, Hanrofc, Kosnicë, 

Shishar). 

Zona perëndimore e gjuetisë në 

komunën e Lypjanit (Blinaja, pjesa 

Shalës, Krojmir, Kleçk). 

      Shoqatës e gjuetarëve 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. 

Në të gjitha zonat e përcaktuar për 

gjueti me ketë planë, do të përgatitet 

një plan 

I ULËT AFATSHKURTËR 
KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 

Në të gjitha zonat e përcaktuar për 

gjueti me ketë planë, do të përgatitet 
I MESËM AFATMESËM 

KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
2 
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një plan menaxhuesë për gjuetinë 

dukë përfshirë të gjitha zonat e 

përcaktuar për gjueti. Ky plan duhet 

të përcaktojë të gjithë akterët 

përgjegjës për menaxhim dhe masat 

e nevojshme për kultivimin e 

shtazëve si dhe ato të sigurisë.    

Komuna në bashkëpunim të afërt 

me shoqatën e gjuetarëve, duhet të 

aplikojë të gjitha masat për mbrojtjen 

e biodiversitetit të zonave të 

përcaktuara për gjueti. 

I ULËT AFATSHKURTËR 

KOMUNA dhe  

SHOQATA 

 

1 

Ngritja e objektit-fermë për kultivim 

të gjuetisë (shpezëve) 
I ULËT AFATSHKURTËR 

KOMUNA dhe  

SHOQATA 
2 

HOTELERIA DHE TURIZMI 

Hartimi i projekteve ideore dhe 

kryesore sipas planit të zonave 

turistike për ndërtimin me një 

standard dhe cilësi të lartë e 

objekteve hoteliere, objektet për 

vendosje (bujtje) dhe objektet për 

ushqim dhe pije 

I LARTË AFATGJATË 

PRIVA, 

TINVESTITORËT

dhe KOMUNA 

2 

TRANSPORTI, TELEKOMUNIKIMI,  BARTJA DHE LËVIZSHMËRIA 

Hartimii projekteve përpërmirësimin 

e qasshmërisë në sistemin e 

transportit                 

I MESËM AFATSHKURTËR 

PRIVAT 

TINVESTITORËT

dhe KOMUNA 

1 

Incizimi i gjendjes faktike të rrjetit të 

rrugëve komunale 
I MESËM AFATSHKURTËR KOMUNA 

1 

Ndërtimi i autostradës Pr- Shkup , 

koridori 8 zona teritoriale e Komunes 

se Lipjanit 

I LARTË AFATMESËM 

INSTITUCIONET 

QENDRORE dhe 

KOMUNA 

2 

Hartimii projekteve për ngritjen e 

sigurisë në trafik 
I MESËM AFATMESËM 

KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
2 

Hartimi i projekteve për përmirësimin 

e gjallërisë në trafikut                                                                 
I MESËM AFATGJATË 

KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
3 

Hartimii projekteve përredukim të 

ndikimeve negativ të trafikut në 

mjedis 

I LARTË AFATMESËM 
KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 

Hartimii projekteve për përmirësimin e  

cilësisë si dhe shpërndarja e rrjetës 

rrugore në funksion të rritjes së 

shpejtësisë së lëvizjes së  pasagjerëve 

dhe të mallit. Kapacitetet ekzistuese 

I LARTË AFATSHKURTËR 
KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 
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duhet modernizohen dhe në vazhdimësi 

duhet tu përgjigjen nevojave dhe 

standardeve. 

Hartimii projekteve për modernizimin 

fuqizohim dhe kompletim të rrjetit rrugorë 

ekzistuese si dhe plotësimi me infra-

strukturat e tjera të komunikacionit 

(serviset për mirëmbajtjen dhe riparimin 

e automjeteve, garazhet, stacionet e 

autobusëve, pompat e benzinës, 

ndërtesa për vendosjen e shërbimeve te 

caktuara etj). 

I LARTË AFATGJATË 

KOMUNA, 

INVESTITORËT 

dhe 

INSTITUCIONET 

QENDRORE 

1 

Implementimi i projektit Sheshi 

“Adem Jashari” në Lipjan 
I LARTË AFATSHKURTËR 

KOMUNA, dhe 

INVESTITORËT  

 

1 

Rikonstruimi dhe zgjerimi i rrugës 

qendrore – Bulevardi që ndërlidh dy 

kryqzimet e qytetit të Lipjanit 

I MESËM AFATMESËM 

KOMUNA, dhe 

INVESTITORËT  

 

2 

Trafiku urban  

Hartimii projekteve përqarkullim më të 

madh dhe më cilësor të pasagjerëve 

brenda qytetit, vendbanimeve dhe drejtë 

qendrave tjera komunale. 

I LARTË AFATSHKURTËR 
KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 

Hartimii projekteve përngritjen e 

numrit të inkuadruarve në trafikun 

urban. 

I MESËM AFATSHKURTËR 
KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
3 

Ndërtimi i stacionit hekurudhor për 

ngarkim dhe shkarkim-terminal me 

objektet përcjellëse. 

I ULËT AFATSHKURTËR 
KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 

Komunikacioni Telekomunikimit, PTK-së dhe operatorëve privat 

Hartimii projekteve kryesore ashtu 

që numri i aparateve telefonike dhe i 

aparateve të tjera si dhe vëllimi i 

shërbimeve të internetit dhe kabllovike të 

rritet shume, kurse shërbimet e PTK-së 

dhe operatorëve tjerë privat të 

modernizohen siç është parapa me 

kornizën zhvillimore 

I MESËM AFATSHKURTËR 

 

PTK , KOMUNA 

dhe 

INVESTITORË 

2 

Hartimii projekteve përvendosjen e 

rrjetit të ri në vendbanimet ku rrjeti 

ekzistues është i viteve 90-ta  

I MESËM AFATMESËM 

PTK , KOMUNA 

dhe 

INVESTITORË 

3 
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Ndërtimi i objekteve postare në 

vendbanimet Sllovi, Gadime, 

Dobrajë të Madhe dhe Rubovc. 

I MESËM AFATMESËM 

PTK , KOMUNA 

dhe 

INVESTITORË 

3 

Hartimii projekteve për përmirësimin 

e rrjetit kabllor dhe programeve 

televizive në HD. 

I LARTË AFATMESËM 

PTK , KOMUNA 

dhe 

INVESTITORËT 

2 

Hartimii projekteve për ngritje të 

kapaciteteve dhe edukim të 

shfrytëzuesit potencial për 

shfrytëzimin e industrisë për përfitime 

njerëzore 

I MESËM AFATGJATË 
KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
2 

ENERGJIA 

Strategjia 1: Modernizimi dhe kompletimi i infrastrukturës energjetike 

Zhvillimi dhe kompletimi i 

infrastrukturës energjetike në fushën 

e infrastrukturës në funksion të 

zhvillimit ekonomik 

I LARTË AFATSHKURTËR 

KOMUNA, 

PRIVAT dhe 

INVESTITORËT  

1 

Strategjia 2: Identifikimi dhe shfrytëzimi i potencialeve për energji ripërtëritëse 

Zhvillimi i studimeve të fizibilitetit për 

potencialet për hidro-energjis nga  

penda e mundshme    

I LARTË AFATSHKURTËR 

KOMUNA, 

PRIVAT dhe 

INVESTITORËT 

1 

Hartimi i projektit ideor dhe atij 

kryesore  për hidro-energji   
I LARTË AFATSHKURTËR 

KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 

Zhvillimi i studimeve të fizibilitetit për 

prodhimi të energjisë për ngrohjen e 

qytetit të Lipjanit. 

I LARTË AFATSHKURTËR 
KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 

Hartimi i projektit ideor dhe kryesor 

për prodhimi të energjisë për 

ngrohjen e qytetit të Lipjanit. 

I LARTË AFATSHKURTËR 
KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 

Projekte stimuluese për ata që 

ndërtojnë objekte dhe shfrytëzojnë 

energjinë solare për ngrohje me 

lirime në përqindje nga taksat dhe 

pagesat për leje ndërtimi 

I MESËM AFATMESËM 
KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
2 

Studime fizibiliteti dhe projekte 

ideore për mundësin e prodhimit të 

energjisë nga mbeturinat 

I MESËM AFATMESËM 
KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
2 

Zbatimi i pilot projekte për mundësin 

kursimit të energjisë (p.sh. izolimi, 

sistemet efikase të ngrohjes etj).  

I MESËM AFATMESËM 

PRIVAT,   

INVESTITORËT 

dhe KOMUNA 

2 

SISTEMI BANKARË 

Strategjia 1: Bankat në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik 
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Hartimi i projekteve për  kredi nga 

ana e bankave për ekonomitë 

familjare, bizneset e vogla dhe 

agrobizneset 

I LARTË AFATSHKURTËR 

BANKAT,  

INVESTITORËT 

dhe KOMUNA 

2 

 Hartimi i projekteve për  investimet 

koncesionare duke filluar me 

sektorin e  energjisë rinovueshme 

I LARTË AFATMESËM 

BANKAT,  

INVESTITORËT 

dhe KOMUNA 

2 

Hartimi i projekteve duke marrë 

konsideratë mundësitë e reja me 

anëtarësim e Kosovës në FMN dhe 

Bankën Botërore në fushat ku ata 

ndihmojnë  

I MESËM AFATSHKURTËR KOMUNA 
1 

Hartimi i projekteve për kreditime me 

interesa më të ulëta edhe me paketa 

më të gjëra në fushat e bujqësisë, 

Industrisë deri te Turizmi 

I LARTË 

 

AFATSHKURTËR 

 

 

 

BANKAT  

dhe KOMUNA 
1 

NDËRMARRJET E VOGLA DHE TË MESME 

Strategjia 1: përkrahja e zhvillimit të NVM -ve 

Krijimi i qendrës trajnuese 

profesionale për profesionistët e rinj 

për ngritjen e aftësive dhe ofrimin e 

seminareve dhe kurse për zhvillim 

ekonomik dhe njohuri mbi 

marketingun. 

I MESËM AFATMESËM 
KOMUNA dhe 

INVESTITORËT  
2 

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 

I MESËM AFATSHKURTËR 
KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 
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FUSHA TEMATIKE E INFRASTRUKTURËS 

STRATEGJITË DHE VEPRIMET  PËR  INFRASTRUKTURËN TEKNIKE  

INFRASTRUKTURA RRUGORE 

Strategjia 1: Rrugët ekzistuese të asfaltuara 

Përgatitja e projekteve kryesore në 

bashkëpunim me Ministrinë e Transportit dhe 

Post - Telekomit për Zgjerim në disa segmente, 

mirëmbajtje dhe plotësim me përmbajtje në 

harmoni me standardet të rrugëve ekzistuese 

(me prioritet Segmenti i rrugës magjistrale 

Prishtinë – Prizren (M-25)) por edhe tjerat 

bazuar në hartën Infrastruktura e transportit 

I LARTË AFATSHKURTËR 

KOMUNA, 

INVESTITORËT 

dhe 

INSTITUCIONET 

QENDRORE 

1 

Strategjia 2:  Rrugët të pa-asfaltuara 

Përgatitja e projekteve kryesore nga komuna e 

në disa raste edhe në bashkëpunim me 

Ministrinë e Transportit dhe Post - Telekomit për 

rrugët e pa asfaltuara në harmoni me standardet 

dhe normat bazuar në hartën Infrastruktura e 

transportit 

I LARTË AFATSHKURTËR 

KOMUNA, 

INVESTITORËT 

dhe 

INSTITUCIONET 

QENDRORE 

1 

Strategjia 3: Rrugët të propozuara 

Shenjëzimi i traseve të këtyre rrugëve dhe 

ruajtja e tyre (duke pasur parasysh edhe trasenë 

e autostradës Shkup-Prishtinë) 

I MESËM AFATMESËM 

KOMUNA, 

INVESTITORËT 

dhe 

INSTITUCIONET 

QENDRORE 

1 

Hartimi i projekteve kryesore për këto rrugë 

bazuar në hartën Infrastruktura e transportit 
I LARTË NË VAZHDIMËSI 

KOMUNA, 

INVESTITORËT 

dhe 

INSTITUCIONET 

QENDRORE 

1 

Strategjia 4: Rrugët në rindërtim 

Rrugët bujqësore I MESËM NË VAZHDIMËSI 
KOMUNA dhe 

INVESTITORËT  

 

2 

Përgatitja e projekteve dhe konsultimet intensive 

për rrugët e pyjeve 
I MESËM AFATMESËM 

KOMUNA dhe 

INVESTITORËT  

 

3 

Avancimi i rrugëve në zonën komostative 
I MESËM AFATMESËM 

KOMUNA, dhe 

INVESTITORËT  

 

3 
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Vazhdimi në harmoni me zhvillimet në tokën 

bujqësore i projekteve të reja të rrugve 

bujqësore 

I LARTË AFATMESËM 

KOMUNA, 

INVESTITORËT 

dhe 

INSTITUCIONET 

QENDRORE 

2 

Strategjia 5: Rrugët Urbane 

Shenjëzimi (pikat gjeodezike ka shtrihet rruga) i 

traseve të këtyre rrugëve dhe ruajtja e tyre 
I MESËM AFATSHKURTËR 

KOMUNA, 

INVESTITORËT 

dhe 

INSTITUCIONET 

QENDRORE 

1 

Fillimi i projekteve ideore për këto rrugë me 

prioritet në zonat e pastra (pa ndërtime brenda 

kufijve ndërtimor) 

I ULËT AFATSHKURTËR 

KOMUNA, 

INVESTITORËT 

dhe 

INSTITUCIONET 

QENDRORE 

1 

Hapja e këtyre rrugëve me makineri në 

funksion të definimit të saktë se si do të 

funksionojnë në të ardhmen do ti ndihmonte 

shumë zbatimit të këtyre rrugëve   

I MESËM AFATSHKURTËR 

KOMUNA, 

INVESTITORËT 

dhe 

INSTITUCIONET 

QENDRORE 

1 

Hartimi i projekteve kryesore për këto rrugë 

bazuar në hartën Infrastruktura e transportit 

(urban) 

I MESËM AFATSHKURTËR 
KOMUNA, dhe 

INVESTITORËT 
1 

Strategjia 6: Rrugët Qarkore 

Shenjëzimi i traseve të rrugëve qarkor 
I MESËM AFATSHKURTËR 

KOMUNA, 

INVESTITORËT 

dhe 

INSTITUCIONET 

QENDRORE 

1 

Hartimi i projekteve kryesore për këto rrugë 

bazuar në hartën Infrastruktura e transportit 

(urban) 

I MESËM AFATSHKURTËR 

KOMUNA, 

INVESTITORËT 

dhe 

INSTITUCIONET 

QENDRORE 

1 

Strategjia 7: Infrastruktura përcjellëse 

Fillimi i projektit ideorë për pikat ndalëse dhe 

stacionin e autobusëve  
I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA, dhe 

INVESTITORËT 
1 

Hartimi i projektit kryesore I MESËM AFATMESËM 
KOMUNA, 

INVESTITORËT 

dhe 

2 
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INSTITUCIONET 

QENDRORE 

INFRASTRUKTURA HEKURUDHORE 

Strategjia 1: 

Sinjalizimi adekuat i  të gjitha vendkalimeve të 

rrugës në nivel me hekurudhën, si dhe vendosja 

e mbrojtësve automatik 

I MESËM AFATMESËM 

KOMUNA, 

INVESTITORËT 

dhe 

INSTITUCIONET 

QENDRORE 

1 

Mbjellja e drunjëve të lartë në të dy anët e 

hekurudhës përgjat zonës urbane për të 

zvogluar zhurmën, e cila krijohet gjatë qarkullimt 

të trenit. 

I MESËM AFATMESËM 

KOMUNA, 

INVESTITORËT 

dhe 

INSTITUCIONET 

QENDRORE 

2 

INFRASTRUKTURA E AKUMULIMIT DHE FURNIZIMIT ME UJË 

Strategjia 1: 

Hartimi i projektit për renovimin e rezervuarëve 

në burime (mbrojtja nga ujërat e ndotura gjatë 

reshjeve) si dhe rritja e kapacitetit nga ato që ka 

tani. 

I ULËT AFATSHKURTËR 
KOMUNA dhe 

INVESTITORËT  

 

1 

Shenjëzime dhe mbrojtja e hapësirave ku 

mundë të ndërtohet penda te Gadimja 
I ULËT AFATSHKURTËR 

KOMUNA 
1 

Hartimi i projektit për furnizim me ujë nga puset 

për vendbanimetLeletiq, Magurë, Vrellë, 

Medvec, Vërshec, Qyqylag, Dobrajë e Madhe 

dhe e Vogël, Lluga, Ribar i Madhë, Kraishtë, 

Bujan, Bregu i Zi, Poturovc, Torinë, Gllanicë, 

Grackë e Vogël dhe Topliqan 

I MESËM AFATSHKURTËR 

INVESTITORËT, 

QEVERIA dhe 

KOMUNA  

 

1 

Ndërrimi, riparimi dhe zgjerimi i rrjetit ekzistues 

te ujësjellësit në zonën urbane 
I MESËM AFATMESËM KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
2 

Strategjia 2. krijimi i një sistemi funksional dhe të integruar të ujësjellësit për Pije,Industri dhe 

Bujqësi në tërë territorin e komunës  

Hartimi i projektit për renovimin e rrjetit 

ekzistues të furnizimit me ujë në qytet – 

ndërrimi i gypave të vjetër t në disa segmente, 

rritja e diametrit të gypit në disa segmente, 

zgjerimi i rrjetit në zonat e reja etj (shihe hartën 

infrastruktura e ujësjellësit urban 

I MESËM AFATSHKURTËR 
KOMUNA dhe 

INVESTITORËT  

 

1 

Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit në zonat rurale ne 

tere territorin e komunës se Lipjanit 
I LARTË AFATMESËM KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 

Strategjia 3. Ngritja e pendës te Gadimja 

Kryerja e studimit të arsyeshëmrisë 
I MESËM AFATSHKURTËR KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 
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Kryerja e projektit ideor 
I MESËM AFATSHKURTËR KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 

Kryerja e projektit kryesor 
I MESËM AFATSHKURTËR KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 

Fillimi i zbatimit bashkë me të përzgjedhurit 
I LARTË AFATMESËM KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 

SISTEMI I KANALIZIMIT  

Strategjia 1: Kompletimi i infrastrukturës së kanalizimit,përmirësimi i rrjetit ekzistues dhe ndërtimi i 

rrjetit të ri 

Përgatitja e projekteve për përmirësimin  rrjetit 

ekzistues të kanalizimit 
I MESËM AFATMESËM KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
2 

Vendosja e gropave septike në pikat e derdhjes 

së ujërave të zeza 
I MESËM AFATSHKURTËR KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 

Shenjëzimi dhe mbrojtja e trasesë së vijës së 

kanalizimit për lidhje nga daljet e vendbanimeve 

në drejtim të kolektorit kryesorë”Lidhja e rrjetit 

kryesorë” 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 

Përgatitja e projekteve për lidhje nga daljet e 

vendbanimeve në drejtim të kolektorit 

kryesorë”Lidhja e rrjetit kryesorë” 

I ULËT AFATMESËM KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
2 

Përgatitja e projekteve për vendbanimet: Leletiq, 

Vershevc, Magurë, Vrellë, Medvecë, Poturovc 

dhe Torinë me shtrirje në drejtim të rrugës Torin 

– Lipjan  

Vendbanimet Ribar i Madhë, Ribari i Vogël, 

Kraishtë, Dobrajë e Madhe dhe e Vogël , 

Gllanicë dhe fshatin Llugë. 

 

I MESËM AFATSHKURTËR KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 

Shenjëzimi dhe mbrojtja e hapësirës së 

mundshme për Impiantin Komunal për trajtim të 

ujërave të zeza në qytetin e Lipjanit 

 

I ULËT AFATMESËM KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
2 

Përgatitja e projektit për Impiantin e mundshëm 

Komunal për trajtim të Ujërave të zeza në 

Budrikë në bashkëpunim me Ministrinë e 

Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor dhe Ministrin 

e Shërbimeve Publike. 

I MESËM AFATMESËM KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
2 

Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit ne vendbanimet  

rurale ne tere territorin e Komunës. 
I LARTË AFATMESËM KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 

Strategjia 2: NDËRTIMI I SISTEMIT TË RI TË SHKARKIMIT TË UJËRAVE 

ATMOSFERIK 

Përgatitja e projekteve për ndërtimin e rrjetit të ri I MESËM AFATSHKURTËR KOMUNA dhe 1 
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të kanalizimit atmosferik të ndarë nga kanalizimi 

i ujërave të zeza(në harmoni me konceptin e 

largimit në drejtim të rrjedhave më të afërta të 

përrojeve ose Lumenjve). 

INVESTITORËT 

Përgatitja e projekteve për ndërtimin e rrjetit të ri 

të kanalizimit atmosferik edhe për gjatë rrugëve 
I MESËM AFATGJATË 

KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
3 

Strategjia 3: NDËRTIMI I SISTEMIT TË DEPONIVE DHE MENAXHIMI ADEKUAT I TYRE 

Ndërtimi i Deponisë komunale për trajtimin-

reciklimin e mbeturinave. 
I LARTË AFATËGJATË KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 

FUNKSIONALIZIMI I FURNIZIMIT ME RRYMË DHE FUQIZIMI I RRJETIT TË TELEKOMUNIKIMIT 

Strategjia 1: Fillimi i zbatimit të rekomandimet e master planit për zhvillimin e sistemit distributiv të 

Kosovës deri më vitin 2015 

Projekte për eliminimin gradual të TS 35/10kV 

dhe kalimin në TS 110/20kV 
I ULËT AFATMESEM 

KEK-u, 

KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 

2 

Ndërtimi i TS 110/20 kV në zonën lindore 

industriale 
I ULËT AFATSHKURTËR 

KEK-u, 

KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 

1 

Ndërtimi dhe  rikonstruimi i rrjetit elektrik ne 

zonat rurale – pjesa perëndimore 
I MESËM AFATMESEM 

KEK-u, 

KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 

2 

Rikonstruimi i rrjetit elektrik  i në drejtimin e 

zonave rurale – lindore 
I LARTË AFATGJATË 

KEK-u, 

KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 

2 

Ndërtimi dhe rikonstruimi i rrjetit të Ndriçimit 

publik ne territorin e komunës 
I LARTË AFATGJATË 

KEK-u, 

KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 

3 

Hulumtimet e zonave për shfrytëzim të burimeve 

të energjisë alternative – Biznesi i gjelbër 
I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 

Strategjia 2: fuqizimi dhe zgjerimi i telekomunikimit në tërë territorin e komunës  

Përgatitja e projektit për vendbanimet ku rrjeti 

ekzistues është i viteve 90-ta duhet të vendoset 

rrjeti i ri 

I MESËM AFATMESEM 
PTK, KOMUNA 

dhe 

INVESTITORËT 

1 

Shtrirja e rrjetit të telekomunikimit në fshatra 

përmes kabllove me fibra optike që mundësojnë 

lidhjen me internet dhe televizion kabllovik. 

I LARTË AFATMESEM 
PTK, KOMUNA 

dhe 

INVESTITORËT 

1 

Incizimi i gjendjes faktike dhe digjitalizimi i 

infrastrukturës nëntokësore dhe mbitokësore ne 

tere territorin e Komunës 

I MESËM AFATSHKURTËR KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 

Ndërtimi i rrjetit të rrjetit optik të 

telekomunikacionit 
I LARTË AFATMESEM 

PTK, KOMUNA 

dhe 

INVESTITORËT 

2 
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FUSHA TEMATIKE E SHFRYTZIMIT TË TOKËS DHE MJEDISIT 

STRATEGJITË DHE VEPRIMET PËR SHFRYTËZIMIT TË TOKËS DHE MJEDISIT 
AJRI 

Strategjia 1: Ajër i pastër, ndotje minimale 

Shenjëzimi dhe mbrojtja gjatë zhvillimit të 

ndërtimeve i brezave dhe shiritave të gjelbër 

sipas planit 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
2 

Hartimi i projekteve ideore dhe kryesor i 

brezave dhe shiritave të gjelbër sipas planit, si 

dhe fillimi i zbatimit të tyre me prioritet në 

Lipjan, për gjat hekurudhës dhe rrugëve 

kryesore. 

I MESËM AFATMESEM KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
2 

Shenjëzimi dhe mbrojtja gjatë zhvillimit të 

ndërtimeve i parqeve ekzistuese dhe 

hapësirave për parqet e reja sipas Planit 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
2 

Hartimi i projekteve ideore dhe kryesor për 

rivitalizim të parqeve ekzistuese dhe parqeve 

të reja të parapara me plan,si dhe fillimi i 

zbatimit të tyre. 

I MESËM AFATSHKURTËR KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
2 

Hartimi i projekteve ideore dhe kryesor për 

mbrojtje, zhvillim të pyjeve ekzistuese e 

sidomos për kultivimin e pyjeve të reja edhe 

me kapacitete për thithje të gazrave dhe 

ajrosoleve të ndryshme. 

I LARTË AFATMESEM KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
3 

Hartimi i projekteve ideore dhe kryesor për 

përmirësimin e qarkullimit rrugor për 

shmangien e fluksit të madh të makinave 

nëpër qendra të vendbanimeve sipas Planit 

I LARTË AFATMESEM 
KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
3 

Hartimi i rregullores komunale për masat 

kriteret dhe kushtet për  shkarkim të ndotësve në 

ajër nga Industria dhe makinat lëvizëse duke 

obliguar vendosjen e katalizatorëve dhe 

rregullimeve tjera në aspektin teknik dhe largimin e 

të vjetrave nga trafiku. 

I MESËM AFATMESEM 
KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
2 

Hartimi i projekteve ideore dhe kryesor për 

shfrytëzimin e energjive alternative (kryesisht  

energjia djellore, rrjedhat e ujit dhe energjia 

gjeotermale). 

I LARTË AFATGJATË KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
3 

Projekte për stimulimin me lirim nga taksat 

deri 50 % të atyre që kërkojnë leje ndërtimi 

dhe shfrytëzojnë energjinë alternative. 

I MESËM AFATMESEM KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 
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Stimulimi  me çmime dhe cilësi për shfrytëzimin 

e transportit publik. 
I LARTË NË VAZHDIMËSI KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 

Hartimi i projekteve ideore dhe kryesor për 

stazat për çiklist dhe ecje në këmbë siç shihet në 

hartë si dhe obligimi gjatë hartimit të projekteve të 

rrugëve për këto përmbajtje 

I MESËM AFATSHKURTËR 
KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
2 

Hartimi i projekteve ideore dhe kryesor për 

rekonstruim të rrugëve (çarkoreve dhe bajpaseve 

në qendrën urbane,  kanalizimeve dhe mënjanimi i 

deponive të mbeturinave. 

I LARTË AFATMESEM KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 

UJI 

Strategjia 1: Përmirësimi i cilësisë së ujit dhe hapësirave të pasura me ujë 

Shenjëzimi dhe hartimi i projekteve për mbrojtje 

dhe zhvillim për  burimet e ujërave natyrale, 

termale dhe termo - minerale dhe ujërave tjerë 

nëntokësorë dhe sipërfaqësor siç shihet në hartën 

hidrologjike të komunës  së Lipjanit, bashkë me  

caktimin e zonës së mbrojtjes së obligueshme dhe 

regjimit të caktuar të mbrojtjes. 

I LARTË AFATSHKURTËR KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 

Hartimi i projekteve ideore dhe kryesor për 

vendosjen e gropave septike  dhe aparateve për 

pastrim deri te impianti. 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 

Hartimi i projekteve ideore dhe kryesor për të 

montuar dhe  kompletuar aparate pastrimi të ujërave 

të përdorura nga Industria. 

I LARTË AFATMESEM KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 

Hartimi i projekteve ideore dhe kryesor për 

mbrojtje të veçantë për burimet Hartimi i projekteve 

ideore dhe kryesor për mbrojtje të veçantë për 

burimet kroni i kuq, shavarinat në Shalë, burimet 

natyrore në Krojmir, vrella e ftohtë Baicë, 

akumulimi i ujërave në lumin Drenicë. 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 

Hartimi i projekteve ideore dhe kryesor për aku-

mulacionin, kaptazhet në lumin Drenicë dhe 

eventualisht edhe ndonjë akumulacion në lumenj 

tjerë 

I MESËM AFATSHKURTËR 
KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 

Hartimi i projekteve për mbrojtje të veçantë të 

ujërave  nga përdorimi i pa kontrolluar i plehrave 

artificiale për bujqësi (nitratet, nitritet, fosfatet dhe 

nutrient tjerë. 

I ULËT AFATGJATË KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 

Hartimi i projekteve ideore dhe kryesor për 

deponi të organizuara,varreza të kafshve për raste 

emergjente si dhe mbrojtje nga mbeturinat ilegale (të 

gjitha llojet e mbeturinave)  

I LARTË AFATMESEM KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 

TOKA 
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Strategjia 1: Mbrojtja e cilësisë dhe sasisë së tokës(dhe i pastër, kontaminim minimal ). 

Përgatitja e projekteve për monitorimi dhe 

kontroll të vazhdueshme të plleshmërisë së 

tokës bujqësore 

I LARTË AFATMESEM KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
3 

Përgatitja e projekteve ideore dhe kryesore për 

mbrojtje nga vërshimet bazuar në hartat e 

prezantuara në kornizë në funksion të mbrojtjes 

dhe ngritjes edhe të shkallës  së bonitetit 

I LARTË NË VAZHDIMËSI KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 

Hartimi i projekteve për mbrojtje të veçantë e tokës  

nga përdorimi i pa kontrolluar i plehrave artificiale për 

bujqësi (nitratet, nitritet, fosfatet dhe nutrient tjerë. 

I ULËT AFATMESEM KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
3 

Hartimi i projekteve ideore dhe kryesor për 

mbrojtjen e tokës nga mbeturinat ilegale (të gjitha 

llojet e mbeturinave) 

I MESËM AFATSHKURTËR 
KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 

Hartimi i projekteve për rizhvillimin zonë së ish 

deponisë së vjetër të qytetit të mbuluara. 
I MESËM AFATSHKURTËR KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 

Hartimi i projekteve dhe marrja e masave për 

mbrojtje nga erozionet nga shpërlarja e 

elementeve përbërëse të tokës  

I MESËM AFATSHKURTËR KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
2 

Inicimi i projekteve për të krijuar kushtet dhe 

mekanizma për mmarrjen e masave për 

mbrojtje nga degradimi prej ndikimeve të njeriut 

I MESËM AFATGJATË KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 

Hartimi i projekteve për djerrinat dhe tokat e 

cilësisë së ulët bujqësore. 
I LARTË AFATSHKURTËR KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
2 

Strategjia 2: Menaxhim i tokës  

Organizimi i një kampanije informuese për  

qytetarët (për kufijtë e ri ndërtimor, zonat e 

ngrira për ndërtim dhe zonave për zgjerim të 

ardhshëm) me qëllim të mbrojtjes së hapësirës 

së tokës dhe resurseve tokësore nga tjetërsimi 

për qëllime jobujqësore me kufizim të shtrirjes 

së ndërtimeve vetëm brenda kufijve ndërtimor 

të planifikuar (harta “Konceptet e zhvillimit të 

Vendbanimeve”) si dhe zbatimin e orientimeve të 

zhvillimeve në zonat e planifikuara 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 

Përgatitja e një projekti për kompletimin e 

kadastrit në zonën që faktikisht dhe formalisht 

e ka krye komasacionin por dokomentat nuk 

janë në zyrën e kadastrit. 

I LARTË AFATSHKURTËR KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 

Përgatitja e projektit për vazhdimin e fazës së 

dytë dhe e tretë e  rregullimit të tokës 

bujqësore (me masa komosative). 

I MESËM AFATMESEM KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
2 

Prezantimi dhe konsolidimi i masave 

ndëshkueses si dhe organizimi i një kampanje 
I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 
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njohje të banorëve dhe bizneseve me këto 

masa 

Rritja e kapaciteteve të Komunës lidhur me 

menaxhimin dhe kontrollin e zhvillimeve të 

planifikuara 

I MESËM AFATSHKURTËR KOMUNA  1 

Të stimulohen dhe të vazhdohen proceset e 

hartimit të Planeve Rregulluese për të gjitha 

zonat e parapara me PZHK-ë dhe PZHU. 

I LARTË AFATSHKURTËR KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 

SHFRYTËZIMI I TOKËS 

Strategjia 1: Sigurimi i Shfrytëzimit të Tokës për Destinimin e Planifikuar 

Zhvillimi, përkufizimi i destinimeve të parapara 

nga hartat në terren çoftë edhe me anën e 

piketimit dhe sinjalizimit për destinim të 

sipërfaqeve. 

I LARTË AFATSHKURTËR 
KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 

Zhvillimi i planeve të niveleve më të ultë dhe 

projekteve ideore e kryesore për destinimet e 

parapara me hartën e shfrytëzimit të tokës 

(tokë bujqësore,pyjore, tokë e destinuar për 

vendbanime ose tokë ndërtimore, zonë 

arkeologjike, varreza, gjelbërim, rrugë, deponi 

të mbeturinave,korridore,industri edhe të gjitha 

fushat dhe sektorët e nevojshëm).  

I LARTË AFATSHKURTËR 
KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 

Zhvillimi i projekteve për të siguruar cilësi 

hapësinore e hapësirave publike. 
I LARTË NË VAZHDIMËSI 

KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
2 

Zhvillimi i mekanizmave të përcjelljes së 

zbatimit dhe kontrollit për tërë territorin e 

komunës. 

I MESËM AFATSHKURTËR KOMUNA  1 

Ngritja e kapaciteteve njerëzore të komunës. I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA  1 

Projekti për rregullimin e qendrave të fshatrave. I LARTË AFATMESEM 
KOMUNA, 

INSTITUCIONET 
1 

ZONAT ME DESTINIM TË VEÇANTË 

Strategjia 1: Sigurimi që zonat me destinim te veçante në nivelin Komunal (të natyrës,vendbanimet dhe 

zonat tjera) të trajtohen në mënyrë adekuate                                        

Përgatitja e projekteve sensibilizuese, 

propaganduese dhe reklamuese  përkatëse për 

Klçkën dhe Divjakën, Blinajën, Janjevën dhe 

Gadimen. 

 

I LARTË NË VAZHDIMËSI 

PRIVAT, 

INSTITUCIONET 

QENDRORE, 

KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 

1 

Përkufizimi, piketimi dhe sinjalizimi i zonës së 

mbrojtur në nivel të Kosovës sipas Planit të 

Ahtisarit për Kishën e “Shën Florit” 

I ULËT AFATSHKURTËR 

KOMUNA, 

INSTITUCIONET 

QENDRORE dhe 

INVESTITORËT 

1 

Përgatitja e projektit për zhvillim të zonës së 

Kishës së “Shpalljes së Virgjëreshës së 
I MESËM AFATMESEM KOMUNA, 

INSTITUCIONET 
2 
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Shenjt”konform destinimit të paraparë dhe 

normave e rregullave. 

QENDRORE dhe 

INVESTITORËT 

Zhvillimi i mekanizmave të përcjelljes së 

zbatimit dhe kontrollit. 
I ULËT NË VAZHDIMËSI 

KOMUNA, 

INSTITUCIONET 

QENDRORE dhe 

INVESTITORËT 

1 

Ngritja e kapaciteteve njerëzore të komunës I MESËM NË VAZHDIMËSI KOMUNA 1 

RRJETI I VENDBANIMEVE & KONTEKSTI URBAN-RURAL 

Strategjia 1: Rrjet funksional të vendbanimeve dhe baraspeshë e zhvillimit Urbano-rurale 

Zhvillimi i projekteve  me prioritet në fshatrat 

Zhvillimi i projekteve  me prioritet në fshatrat 

Kosnicë, Hanrofci, Brusi, Shishare, Bukovicë, 

Vogaçicë, Plitkoviç Kleçk dhe Divjak në fushat 

e parapara me kornizë të aspektit ekonomik, 

infrastrukturor 

I LARTË NË VAZHDIMËSI 

 KOMUNA, 

INSTITUCIONET  

QENDRORE dhe 

INVESTITORËT 

2 

Përgatitja e planeve të Lipjanit dhe 

nënqendrave (zhvillimi i shpejte i qytetit të Lipjanit, 

Janjevës, Sllovisë, Shalës, Gadimeve si dhe 

Magurës. 

I LARTË NË VAZHDIMËSI 
 KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
2 

Përgatitja e projekteve për zgjerim të 

planifikuar të disa vendbanimeve (Koncepti i 

zhvillimit të Vendbanimeve). 

I MESËM AFATGJATË KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
2 

Përgatitja e projekteve  ideore dhe kryesore për 

kompletim të sa ma shumë që është e mundur 

me infrastrukturë urbane të gjitha vendbanimet. 

I LARTË 
NË VAZHDIMËSI 

 KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 

Përgatitja e planeve dhe rregulloreve për 

zhvillimin e ndërtimeve brenda kufijve  të 

planifikuar ndërtimor. 

I ULËT NË VAZHDIMËSI 
KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 

Përgatitja e projekteve për zhvillime bujqësore 

në zonat e ashtuquajtura zemra e 

gjelbër(agroekosistemi). 

I ULËT NË VAZHDIMËSI 
KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
3 

Përgatitja e projekteve për zgjerimi me 

përmbajtje të industrisë në ato vendbanime që 

kanë leverdi për ketë. 

I ULËT AFATGJATË KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
2 

Përgatitja e kushteve procedim me leje duke 

respektuar sa më tepër norma specifike urbane 

dhe angazhimi i organeve kompetente për 

krijimin e një klime urbanistike sidomos për 

pjesët të cilat konsiderohen ende të pa prekura 

me hartimin e planeve rregulluese dhe 

kushteve tjera(rregulloreve) në vendbanimet ku 

nuk do të përgatiten planet. 

I LARTË 
AFATSHKURTËR 

 KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 

Identifikimi i të gjitha ndërtimeve ilegale. I ULËT 
AFATSHKURTËR 

 KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 
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Përgatitja e kushteve bazës ligjore për trajtim 

adekuat të ndërtimeve ilegale. 
I ULËT 

AFATMESEM  KOMUNA  2 

TRASHËGEMIA NATYRORE 

Strategjia 1: Mbrojtje e trashëgimisë natyrore 

Përgatitja e projekteve për sensibilizimin, 

propagandimi, dhe reklamimi e zonave, 

objekteve dhe gjërave me vlera të rralla 

natyrore si Shpella e Gadimes, Rezervati 

iBlinajës. 

I ULËT AFATSHKURTËR  KOMUNA  1 

Përgatitja e vendimeve për shpalljen si të 

mbrojtura,të ruhen sensibilizohen, mbrohen 

dhe konservohen trungjet e vjetra dhe 

monumente gjeomorfologjike. 

I ULËT AFATSHKURTËR  KOMUNA  1 

Strategjia 3: Përmirësimi i cilësisë së hapësirave të gjelbra 

Rritja e numrit të parqeve dhe hapësirave të 

gjelbëra në vendbanimet me popullatë të 

dendur. 

I MESËM NË VAZHDIMËSI 
KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
2 

Krijimi i parkut të ri në qytetin e Lipjanit. I MESËM AFATSHKURTËR 
KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
2 

Biodiversiteti  

Strategjia 1: Zhvillimi i Qëndrueshëm i Biodiversitetit 

Përgatitje e projekteve për mbrojtjen ruajtjen 

dhe konservimin e  disa  llojeve të 

fitocenozave.                             

I ULËT AFATGJATË 
KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 

Përgatitje e projekteve për mbrojtjen e zonave 

ku jetojnë dhe veprojnë shtazët e egra në 

mesin e të cilave ka edhe lloje që konsiderohen 

si të rrezikuara si dhe projektet për mbrojtjen e 

tyre si specie.                                                               

I MESËM AFATMESEM 
KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
2 

Përgatitja e projektit për ruajtjen e llojeve 

shtazore brenda rezervatit Blinaja 
I LARTË AFATMESEM 

KOMUNA dhe 

INVESTITORËT, 

NIVELI 

QENDROR 

2 

Përgatitja e projekteve  për revitalizimin e 

ekosistemeve pyjore dhe për parandalimin e 

shkatërrimit të habitateve të shumë llojeve 

bimore dhe shtazore. Duke e konsideruar të 

rëndësishme edhe ruajtjen e habitateve të 

fluturave, shpezëve mishngrënës etj. Shih 

hartën e biodiversitetit 

I MESËM AFATMESEM KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
2 

Ngritja e kapaciteteve njerëzore të komunës I MESËM AFATMESEM KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
2 

Menaxhimi i mbeturinave 

Strategjia 1: Vëllim minimal i mbeturinave i prodhuar dhe ripërdorim dhe riciklim i mbeturinave. 
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Përkufizimi,piketimi dhe sinjalizimi i zonave të 

destinuara për deponi transite,varrezat e 

kafshëve dhe deponi të mbeturinave 

inteligjente. 

I ULËT AFASHKURTËR 
KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 

Projekteve kryesore për transdeponit e 

përkohshme të mbeturinave në nivel të një 

pjese të fshatrafe për zonën lindore në Babush 

të Muhaxherve-Gadime e Ulët, si dhe për 

fshatrat e zonës perëndimore në fshatin 

Karaçevë. 

I MESËM AFASHKURTËR KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 

Përgatitje dhe zbatim i projektit për rehabilitim e  

deponisë së vjetër të qytetit të Lypjanit. 
I MESËM AFASHKURTËR KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 

Përgatitja e projekteve për grumbullimin dhe 

trajtimi i mbeturinave që janë hudhur në mënyr 

të pa kontrolluar me prioritet në brigjet e lumit 

Sitnica dhe në hapësira të ngjajëshme. 

I ULËT AFASHKURTËR KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 

Përgatitja e projekteve për menaxhim dhe 

kontroll të komunës sa i përket mbeturinave. 
I MESËM AFASHKURTËR KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 

FATKEQËSITË NATYRORE DHE TË TJERA 

Strategjia 1: Lëvizje nga kultura e reagimit në atë të amortizimit dhe parandalimit  

TËRMETET 

Të përgatitet rregullorja për të gjitha ndërtimet 

në harmoni me shkallën e rrezikut sizmik dhe 

të ndërtohet me standardet 

I ULËT AFASHKURTËR KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 

BRESHËRI 

Përgatitja e projekteve për ndërtimin e 

stacioneve kundër breshëritë në vendet ku 

ishin edhe më parë. 

I MESËM AFATMESEM KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
2 

RRËSHQITJET E BORËS, ERËRAT E FORTA dhe AKULLI 

Përgatitja e projekteve për ndërmarrjen masa 

gjatë kohës së dimrit dhe posaçërisht në zonat 

kodrinore- malore. 

I MESËM AFATGJATË KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
2 

THATËSIRA    

Përgatitja e projekteve për akumulim të ujërave 

si penda te Gadimja dhe një sistemi të përbërë 

edhe nga një numër pandash të vogla  

I LARTË AFATMESEM KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
2 

VËRSHIMET      

Përgatitja e projekteve për hapjen e kanaleve, 

rregullim prej dheu, pastrim dhe mirëmbajtje, 

rregullim urban i lumit. 

I LARTË AFATMESEM KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
2 

Marrja e masave për eliminimi i lakesave të 

forta të lumit dhe menaxhimi i brigjeve të 
I MESËM AFATMESEM KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
2 
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lumenjve. 

Marrja e masave për mbrojtjen e lumenjve nga 

hedhja e mbeturinave, që në ketë rast 

paraqesin pengesa për lëvizjen e lirë të ujit. 

I ULËT AFASHKURTËR KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 

Marrja e masave për ndalimimin e ndërtimit të 

objekteve të banimit si dhe atyre me karakter 

ekonomik buzë brigjeve të lumenjve së paku 10 

m largësi nga shtrati i lumit (pikës ujore). 

I ULËT AFASHKURTËR KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 

Implemetimi i projekti – rregullimi i shtratit të 

lumit Sitnicë Zona territoriale e Komunës se 

Lipjanit 

I LARTË AFATMESEM KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 

EROZIONET  

Marrja e masave për shpallje të zonave erozive 

rajonet në të cilat erozioni ka intensitet të madh 

në ujë rrjedha, tokë, pyje dhe objekte dhe 

paluajtshme duke u bazuar sipas Ligjit të 

Ujërave të Kosovës nga komuna. 

I MESËM AFATMESEM KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
2 

Marrja e masave anti-erozive hidroteknike 

Hartimi i projekteve për ndërtim të teracave, 

gardoneve dhe pendave në shtretërit e 

përroskave dhe përrenjve . 

I MESËM 
NË VAZHDIMËSI 

KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
2 

Hartimi i projekteve për ndërtim të argjinaturave 

në brigjet e lumenjve 
I MESËM 

NË VAZHDIMËSI 
KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
2 

Hartimi i projekteve për mbjelle të fidanëve 

pyjore në shtretërit e lumenjve 
I MESËM AFASHKURTËR KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 

Marrja e masave anti-erozive bujqësore 

Hartimi i projekteve për mirëmbajtjen e tokave 

bujqësore 
I MESËM AFASHKURTËR KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 

Hartimi i projekteve për sistemin e ujitjes dhe 

kullimit 
I MESËM NË VAZHDIMËSI KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
2 

Marrja e masave anti-erozive biologjike 

Marrja e masave për mbrojtje të pyjeve 

ekzistuese nga prerjet e pa kontrolluara dhe 

nga zjarri 

I ULËT AFASHKURTËR KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 

Hartimi i projekteve për pyllëzim të viseve të 

zhveshura dhe atyre të degraduara 
I MESËM NË VAZHDIMËSI KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
2 

Hartimi i projekteve për krijim të brezave të 

gjelbër në ato rajone ku shkalla e erozionit 

është e lartë. 

I MESËM NË VAZHDIMËSI KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
2 

Hartimi i projekteve për mbjelljen e drunjtëve 

që do të mbulonin brezin prej 10 m largësi në 
I ULËT NË VAZHDIMËSI KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
2 
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brigjet e lumenjve kryesor 

Marrja e masave tjera 

Hartimi i projekteve për ndërtimin e brezave 

mbrojtës në shpatijet e rrëpishme 
I ULËT AFATMESEM KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
2 

Hartimi i projekteve për ndërtimin e mureve 

rrezistuse 
I ULËT AFATGJATË KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
2 

Hartimi i projekteve për meliorimin e kullosave 
I MESËM AFATGJATË KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
2 

Hartimi i projekteve për ndërtimin dhe 

meliorimin e pyjeve 
I MESËM AFATMESEM KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
2 

Hartimi i projekteve për ndërtimin e formave 

tjera antierozive. 
I MESËM AFATMESEM KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
2 

Radioaktiviteti (jonizues dhe jojonizues) 

Hartimi i projektit për izolim profesional të 

zonës e cila është goditur me uranium të 

varfëruar nga NATO gjatë luftës së fundit në 

Kosovë në fshatin Akllap. 

I MESËM AFATMESEM KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 

ZJARRET 

Marrja e masave për ndalimin e ndërtimit ose 

futjes së standardeve aty ku është e 

domosdoshme për objektet dhe pajisjet të cilat 

shkaktojnë zjarr ose e ndihmojnë zjarrin  në 

pyje dhe hapësira tjera të rrezikuara nga zjarri 

I ULËT NË VAZHDIMËSI KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
2 

Hartimi i projekteve në tampon zonave në mes 

të zonave pyjore dhe zonave tjera të ndjeshme 

nga zjarri dhe një tampon zonë në brezin 

kufitar për të penguar përçimin eventual të 

zjarrit. 

I MESËM NË VAZHDIMËSI KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
2 

Hartimi i projekteve dhe vendosja e sa më 

shumë Hidrantëve dhe akumulimeve të ujit  në 

sa ma shumë pika dhe vendbanime. 

I MESËM NË VAZHDIMËSI KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 

Hartimi i projekteve për sigurim të qasjes me 

automjet që përdorën për fikje të zjarrit deri te 

çdo njësi banimi në komunën e Lipjanit. 

I MESËM NË VAZHDIMËSI KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
3 
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FUSHA TEMATIKE E DEMOGRAFIA DHE ÇËSHTJET SOCIALE 

STRATEGJITË DHE VEPRIMET PËR INFRASTRUKTURËN 

SOCIALE(FUSHA TEMATIKE E DEMOGRAFIA DHE ÇËSHTJET SOCIALE) 

POPULLSIA, BANIMI DHE VENDBANIM 

POPULLSIA 

Strategjia 1: Krijimi i kushteve sa më të favorshme për përmirësimin e indeksit komunal  të 

zhvillimit njerëzor (IKZHNJ) në zhvillimin e mëtejshëm të komunës së Lipjanit 

Përgatitja dhe zbatimi i projekteve për zhvillim 

të koordinuar të shtrirjes hapësinore sipas 

numrit të paraparë të popullsisë në të gjitha 

vendbanimeve të parapara. 

I MESËM NË VAZHDIMËSI KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
3 

Hartimi i projekteve për shtimin e ambienteve 

dhe aktivitete qe kane të bëjnë me një jetë 

social-kulturore më të pasur. 

I MESËM NË VAZHDIMËSI KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
2 

Projekte të integrimit për komunitetet me të 

ardhura të ulëta dhe komunitetet që jetojnë në 

zonat informale. 

I MESËM NË VAZHDIMËSI KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 

Hartimi i projekteve për kompletim të cilësisë 

së infrastrukturës së sistemit të arsimit në të 

gjitha nivelet për të krijuar kushte për regjistrim 

në arsimim primar dhe sekondar, si dhe ngritje 

të shkallës së shkrim- leximit të të rriturve (mbi 

16 vjeç).  

I MESËM NË VAZHDIMËSI KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 

Hartimi i projekteve për kompletim të cilësisë 

së infrastrukturës së sistemit të shëndetësisë 

me ndikim edhe në rritjen e viteve të jetë 

gjatësisë së banorëve të Komunës së Lipjanit. 

I MESËM NË VAZHDIMËSI KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
3 

Hartimi i projekteve për kompletim në fushën e 

zhvillimit ekonomik dhe ulje të varfërisë ashtu 

që mirëqenia ekonomike, e matur nga të 

ardhurat për kokë banori të rritet 

I MESËM NË VAZHDIMËSI KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 

Hartimi i projekteve të paraparë me ketë planë 

për rritjen e sipërfaqeve të gjelbërta në qytet 

dhe në vendbanimet tjera nëpërmjet ritrajtimit 

të hapësirave aktualisht të lira ose të 

pashfrytëzuara, si edhe krijimit të zonave të 

gjelbra të reja brenda dhe për reth qytetit dhe 

vendbanimeve tjera 

I MESËM NË VAZHDIMËSI KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
3 

Të hartohen projekte për të rritur ndjeshmërinë 

e banoreve ndaj problemeve socialo kulturore 

por edhe të mjedisit në funksion të cilësisë së 

jetës. 

I MESËM NË VAZHDIMËSI KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 

Të hartohen projekte ashtu që të fuqizohen në 

mënyrë strategjike kapacitetet e burimeve 
I MESËM NË VAZHDIMËSI KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
2 
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njerëzore në komunë ne mënyrë që t’i 

përgjigjen realizimit të këtij vizioni për të 

ardhmen e komunës së Lipjanit dhe të 

mbërrihet barazia gjinore dhe etnike 

BANIMI 

Strategjia 2: Ngritja e sasisë dhe cilësisë së banimit 

Hartimi i planeve rregulluese duke respektuar 

konceptet do të jetë në funksion të sigurimit të 

vëllimit të mjaftueshëm të banimit dhe për të 

gjitha shtresat 

I MESËM NË VAZHDIMËSI KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
2 

Hartimi dhe realizimi i projekteve kryesore të  

infrastrukturës dhe shërbimeve bazuar në hartat 

e infrastrukturës(ujë,kanalizim,ngrohje, parkingut 

gjelbërimit) në ketë dokument në fushën e 

banimit me qëllim të përmirësimit të cilësisë së 

banimit 

I MESËM NË VAZHDIMËSI KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
2 

Ndërtimi i sistemit për furnizim me ngrohje në 

qytetin e Lipjanit 
I MESËM AFATMESEM KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 

Përgatitja e projekteve kryesore të përmbajtjeve 

publike që ndikojnë në ngritjen e nivelit të 

banimit. 

I MESËM AFATMESEM KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
3 

Hartimi i projekteve  dhe aplikimi i standardeve 

të hapësirave banuese,dhe mirëmbajtjen e 

strukturave ekzistuese si dhe mënjanimin e 

degradimit fizik të strukturave të banimit 

ekzistuese të ndërtuara pa Plan. 

I LARTË AFATMESEM 
KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
2 

VENDBANIMET 

Strategji 3: sigurimi që zhvillimi  e ardhshme i komunës së Lipjanit do të bëhet në vijë me konceptin e 

zhvillimit hapësinor policentrik 

Hartimi i Planeve Rregulluese për Qytetin e Lipjanit 

dhe për vendbanimet si zona të interesit të veçantë 

për komunën ku hynë vendbanimi i Kleçkës dhe i 

Divjakës për nën - qendrat ose qendrat sekondare 

brenda komunës si Janjevë, Sllovi, Shalë, Gadime 

si dhe Magurë. 

I LARTË AFATSHKURTËR 
KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 

Hartimi i planit rregullues për zonat industriale . I LARTË AFATMESËM KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 

VENDBANIMET JOFORMALE 

Strategji 5: Sigurimi që vendbanimet joformale janë trajtuar  bazuar në udhëzuesit për rregullimin e 

vendbanimeve joformale të hartuar nga DPH dhe MMPH 

Rregullimi i VJF Lipjani Qyteti, lagjëja e Atllapit. I MESËM AFATSHKURTËR KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 

Rregullimi i VJF Gadime e ultë. I MESËM AFATSHKURTËR KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
2 
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Rregullimi i VJF në Janjevë   I MESËM AFATSHKURTËR KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 

Rregullimi i VJF në Sllovi   I MESËM AFATSHKURTËR KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
2 

Rregullimi i VJF në Vrell e Magurës I MESËM AFATMESEM KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
2 

Rregullimi i VJF në Dobraj të Vogël   I ULËT AFATMESEM KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
2 

Rregullimi i VJF në Medvec   I ULËT AFATMESEM KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
2 

Rregullimi i VJF në Hallaq i vogël   I MESËM AFATMESEM KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
2 

Rregullimi i VJF në Konjuh dhe Magure I MESËM AFATSHKURTËR KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 

ARSIMI 

Strategjia 1: Zgjerimi i vëllimit,përmbajtjeve si dhe rritja e cilësisë së infrastrukturës të sistemit të arsimit 

në të gjitha nivelet  në harmoni me konceptin e zhvillimit policentrik  

Ngritja e përmbajtjeve për edukimin parashkollor 

në kuadër të shkollave ose veçmas duhet 

paraparë në të gjitha vendbanimet. 

I MESËM AFATMESEM KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
2 

Shenjëzimi dhe ruajtja e hapësirave të parapara 

me ketë Planë për çerdhe, specifikuar në 

kornizën e zhvillimit hapësinor si dhe hartën 

“Hapësirat shkollore dhe Sportive” 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 

Përgatitja e projekteve ideore dhe kryesore për 

çerdhe  
I MESËM AFATMESEM KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 

Shenjëzimi dhe ruajtja e hapësirave të parapara 

me ketë planë për shkolla fillore, specifikuar në 

kornizën e zhvillimit hapësinor si dhe hartën 

“Hapësirat shkollore dhe Sportive” 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 

Përgatitja e projekteve ideore dhe kryesore për 

shkollat fillore. 

Shenjëzimi dhe ruajtja e hapësirave të parapara 

me ketë planë për shkolla të mesme, specifikuar 

në kornizën e zhvillimit hapësinor si dhe hartën 

“Hapësirat shkollore dhe Sportive 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
2 

Përgatitja e projekteve ideore dhe kryesore për 

shkollat të mesme 
I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
2 

Përgatitja e projektit ideorë dhe kryesore për 

shkollë të mesme profesionale 
I ULËT AFATMESEM KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 

Zbatimi i projektit për shkollë të mesme 

profesionale  
I MESËM AFATMESEM KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
2 

Gjatë hartimit të projekteve të reja shkollore për 

ndërtim duhet parashihet infrastrukturë 
I MESËM AFATMESEM KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
2 
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përcjellëse, ndërtimi edhe i objekteve sportive 

me qëllim të përmirësimit të kushteve për punë 

dhe mësim.  

Kyçja në infrastrukturën e ujësjellësit dhe 

kanalizimit në të gjitha objektet shkollore të cilat 

nuk janë të kyçura.  

I MESËM AFATSHKURTËR KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
2 

Fillimi i zbatimit të programit qeveritar për 

krijimin e kabineteve të informatikës dhe pajisja 

e tyre me kompjuter. 
I MESËM AFATSHKURTËR 

KOMUNA, 

INSTITUCIONET 

QENDRORE 

dhe 

INVESTITORËT 

2 

Përfshirja e barabartë në arsim, krijimi i 

kushteve të favorshme për integrim të fëmijëve 

me aftësi të kufizuara dhe organizimi i formave 

të ndryshme për edukim të prindërve. 

I MESËM NË VAZHDIMSI 

KOMUNA, 

INSTITUCIONET 

QENDRORE 

dhe 

INVESTITORËT 

1 

Krijimi i kushteve nëpër shkolla për qëndrim ditor 

(krijimi i kuzhinave nëpër shkolla) Strategjia 

lokale për arsim(përgatitja e profileve konform 

kërkesave të tregut në komunën e Lipjanit,në 

Kosovë dhe më Gjerë. 

I MESËM NË VAZHDIMSI 

KOMUNA, 

INSTITUCIONET 

QENDRORE 

dhe 

INVESTITORËT 

1 

Bashkëpunimi i komunës së Lipjanit me 

komunat tjera në shkëmbimin e provojëve  dhe 

kuadrove për ngritje të cilësisë së arsimit. 
I MESËM NË VAZHDIMSI 

KOMUNA, 

INSTITUCIONET 

QENDRORE 

dhe 

INVESTITORËT 

1 

SHËNDETËSIA 

Strategjia 1: Ofrimi i përmbajtjeve shëndetësore në vendbanime në përputhshmëri me funksionin e tyre 

si dhe hierarkinë 

Hartimi i projektit Ideor dhe kryesore për 

shëndetësispecialeku do të trajtohen të 

sëmurët special 

(NëvendbaniminRibarëimadhë, Vërshevc, 

Rusinovc, Krojmir, Divjakë, Blinajë, Gadime, 

Vrellë-Plitkoviq, Akllap. 

I LARTË AFATMESEM KOMUNA dhe 

INVESTITORËT 
1 

Zbatimi i projekteve aty ku ekzistojnë dhe 

hartimi i projekteve dhe programeve për 

mirëmbajtjen e objekteve, plotësimin me 

infrastrukturë dhe përmbajtjeve tjera (objektet 

përcjellëse si garazhet, depot, furrat për 

djegien e mbeturinave etj), ndarja prej 

shërbimeve tjera.  

I MESEM NË VAZHDIMSI 

KOMUNA, 

INSTITUCIONET 

QENDRORE 

dhe 

INVESTITORËT 

2 

KULTURA 
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Strategjia 1: Ofrimi i kushteve dhe përmbajtjeve për ruajtje, konservim dhe përdorim në vazhdimësi të 

qëndrueshme të trashëgimisë kulturore  

Projektet per parandalimin e dukurive aktuale që 

cenojnë trashëgiminë kulturore me masa 

teknike,profesionale dhe legale (të prezantuar 

në hartën “Trashëgimia Kulturore”). 

I ULËT AFATMESËM 

KOMUNA, 

INSTITUCIONET 

QENDRORE 

dhe 

INVESTITORËT 

2 

Shenjëzimi i zonave,objekteve dhe vlerave të 

trashëgimisë nga hartat në hapësirë në tërë 

territorin e komunës së Lipjanit. 
I ULËT AFATMESËM 

KOMUNA, 

INSTITUCIONET 

QENDRORE 

dhe 

INVESTITORËT 

2 

Inçizimi gjeodezik xhamia mesjetare në Gadime 

te Ulët, Qyteza në Gadime, Teqja në Teqe-

Janjevë, Qyteza në Baincë dhe Kleçkë, lokacioni 

arkeologjik në Rubovcë, Kisha e "Noterdamit" 

Lipjanë, rrënojat e kishave "Shën Xhonit", "Shën 

Nikolasit" dhe "Shën Xhergjit" në Sllovi. 

I MESEM NË VAZHDIMSI 

KOMUNA, 

INSTITUCIONET 

QENDRORE 

dhe 

INVESTITORËT 

1 

Hartimi i projekteve kryesore dhe fillimi i zbatimit 

në funksion të shpëtimit, rehabilitimit dhe 

përdorimit të vlerave kulturore historike dhe me 

dobi kulturore, shoqërore, ekonomike, 

shkencore, edukative, ekologjike dhe të turizmit 

kulturor; 

I MESEM NË VAZHDIMSI 

KOMUNA, 

INSTITUCIONET 

QENDRORE 

dhe 

INVESTITORËT 

2 

Mbrojtja dhe përgatitja e projektit të ri-zhvillimit 

të Kishës së Shpalljes së Virgjëreshës së Shenjt 

me zonën mbrojtëse.                                                                                                                                 
I MESEM AFATMESËM 

KOMUNA, 

INSTITUCIONET 

QENDRORE 

dhe 

INVESTITORËT 

1 

Kampanjë informuese dhe marketingu në 

funksion të përmirësimit të cilësisë së 

shërbimeve komunale në funksion të 

trashëgimisë dhe të imazhit të vendit me 

përfitime shumë dimensionale; 

I ULËT AFATMESËM 

KOMUNA, 

INSTITUCIONET 

QENDRORE 

dhe 

INVESTITORËT 

1 

Futja në listën e Vlerave dhe marrja nën 

përkujdesjen institucionaleepërmendoreve të 

dëshmorëve të luftës së UÇK-së     
I ULËT AFATSHKURTËR 

KOMUNA, 

INSTITUCIONET 

QENDRORE 

dhe 

INVESTITORËT 

1 

Krijimi i një mekanizmi komunal për kontroll të 

zhvillimeve për të gjitha vlerat e trashëgimisë  
I ULËT AFATMESËM 

KOMUNA, 

INSTITUCIONET 

QENDRORE 

dhe 

INVESTITORËT 

2 
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projekti për rivitalizimin e Shtëpis së Kulturës 

  në Lipjan dhe e njëjta të jetë në funksion vetëm 

të jetës kulturore . 
I ULËT AFATMESËM 

KOMUNA, 

INSTITUCIONET 

QENDRORE 

dhe 

INVESTITORËT 

2 

Përgatiten projektet ideore,Kryesore dhe të filloj 

zbatim i tyre për shtëpi kulture në qendrat 

sekondare të parapara me kete Plan 
I MESËM AFATMESËM 

KOMUNA, 

INSTITUCIONET 

QENDRORE 

dhe 

INVESTITORËT 

3 

Krijimi i hapësirave dhe kushteve për biblioteka 

në lokalitetet e parapara me Plan. 
I MESËM AFATMESËM 

KOMUNA, 

INSTITUCIONET 

QENDRORE 

dhe 

INVESTITORËT 

3 

Krijimi i kushteve për funksionimin e ansambleve 

dhe shoqërive Kulturo artistike dhe themelimin 

të rejave 
I ULËT AFATMESËM 

KOMUNA, 

INSTITUCIONET 

QENDRORE 

dhe 

INVESTITORËT 

2 

Përgatitet projekti ideore, kryesor dhe të filloj 

zbatimi i një Teatëri të hapur në Janjevë në 

Gadime dhe në Lipjan. 

 

I MESËM AFATGJATË 

KOMUNA, 

INSTITUCIONET 

QENDRORE 

dhe 

INVESTITORËT 

2 

Përgatitet projekti ideore, Kryesor dhe të filloj 

zbatimi për kthimin pamjes së njërës prej 

Shkollave të para shqipe në Kosovë ajo në 

Janjevë dhe fuqizimi i sajë  si muze. 

 

I MESËM AFATGJATË 

KOMUNA, 

INSTITUCIONET 

QENDRORE 

dhe 

INVESTITORËT 

3 

ADMINISTRATA DHE INSTITUCIONET PUBLIKE 

Strategjia 1: Ofrimi i kushteve dhe përmbajtjeve për Administratë dhe institucione publike transparente 

dhe efikase 

Përgatitja dhe Implementimi i Sistemit Informativ 

Gjeografik  (GIS). 
I ULËT AFATSHKURTËR 

KOMUNA 1 

SPORTI DHE REKREIMI 

Strategjia 1: OFRIMI I PËRMBAJTJEVE SPORTIVE DHE REKREATIVE NË 

VENDBANIME NË PËRPUTHSHMËRI ME FUNKSIONIN E TYRE SI DHE HIERARKINË 

Hartimi i projektit Ideor,konsultime me Ministrinë 

për Sport dhe Kulturë ,hartimi i projektit kryesor 

për ndërtimin e hallës sportive me kapacitet 

deri 2000 ulëseve në zonën e paraparë me 

planë urban në qytetin e Lipjanit. 

I MESËM AFATMESËM 

KOMUNA, 

INSTITUCIONET 

QENDRORE 

dhe 

INVESTITORËT 

2 
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Hartimi i projektit kryesor dhe vazhdimi i zbatimit 

për studionin e qytetit në futboll të madh. 
I MESËM NË VAZHDIMSI 

KOMUNA, 

INSTITUCIONET 

QENDRORE 

dhe 

INVESTITORËT 

1 

Projekte përkrahëse për Sportin tradicional “Ski 

në Bari” në Gadime duhet të zhvillohet, 

promovohet dhe të kthehet në manifistim 

tradicional. 

I MESËM AFATGJATË 
KOMUNA 

dhe 

INVESTITORËT 

2 

Hartimi i projekteve dhe lehtësimi me masa 

administrativepër sektorin privat në zhvillimin e 

aktiviteteve dhe plotësimi me përmbajtje dhe 

standardenë fushat ekzistuese të futbollit të 

Vogël (Lipjan, Torinë, Banullë,) dhe pishinat 

(Lipjan, Topliqan, Smallushë dhe Llugaxhi). 

I ULËT AFATSHKURTËR 
KOMUNA 

dhe 

INVESTITORËT 

1 

Hartimi i projekteve dhe fillimi i zbatimit për 

Poligonet për ecje dhe rekreacionvogaçic, 

Akllap. 

I ULËT AFATSHKURTËR 
KOMUNA 

dhe 

INVESTITORËT 

1 

Hartimi i projekteve për çiklizëm si përmbajtje e 

rrugëve kryesore (sipas hartës)                                               
I ULËT AFATSHKURTËR 

KOMUNA 

dhe 

INVESTITORËT 

1 

Përgatitja e projekt propozimeve për sportin e 

Tenisit, Peshkimit,Gjuetisë, Kalërimit etj                 
I ULËT AFATSHKURTËR 

KOMUNA 

dhe 

INVESTITORËT 

1 

Hartimi i projekteve për sport dhe rekreacion në 

çdo vendbanim,qoftë në kuadër të hapësirës së 

shkollave fillore si pjesë e oborrit të shkollave 

me shfrytëzim të organizuar jashtë orarit të 

procesit mësimor, ose si hapësira të veçanta . 

I MESËM AFATSHKURTËR 
KOMUNA 

dhe 

INVESTITORËT 

1 

RINIA                                                                                                                                 

Strategjia 1: OFRIMI I PËRMBAJTJEVE   PËR JETË RINORE 

Zbatimi i projekteve të lartpërmendura në sport 

dhe kulturë                                                                    
I LARTË NË VAZHDIMSI 

KOMUNA 

dhe 

INVESTITORËT 

1 

Krijimi i kushteve për aktivizim të sa ma shumë 

organizatave rinore dhe ngritja e bashkëpunimit 

me institucionet komunale.                                                                                                               

I ULËT AFATSHKURTËR 
KOMUNA 

dhe 

INVESTITORËT 

1 

Hartimi i projekteve dhe zbatimi i tyre për 

ndërtimin e qendrave rinore në qytetin e Lipjanit, 

Gadime, Shalë, Magurë dhe Janjevë. 

 

I MESËM AFATMESËM 
KOMUNA 

dhe 

INVESTITORËT 

1 

Krijimi i kushteve për angazhim në  grupe të 

recitatorëve, dramatike, muzikës në të gjitha 

shkollat fillore dhe të mesme                                                                                                                  

I ULËT AFATSHKURTËR 
KOMUNA 

dhe 

INVESTITORËT 

1 
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Hartimi i projektit dhe zbatimi i tijë për ndërtimin 

e  një qendre për aftësim profesional të të rinjve                                                                                                                                                           
I MESËM AFATSHKURTËR 

KOMUNA 

dhe 

INVESTITORËT 

1 

Krijimi i hapësirat për sport dhe rekreacion në 

çdo vendbanim të cilat do të shfrytëzohen edhe 

për aktivitete rinore si dhe përkrahja në 

themelimin e klubeve rinore (hapësirat mund të 

shfrytëzohen edhe në kuadër të shkollave 

fillore). 

I MESËM NË VAZHDIMSI 
KOMUNA 

dhe 

INVESTITORËT 

1 

QENDRAT LOKALE TË KOMUNITETIT 

Strategjia 1: SIGURIMI I QENDRAVE TË KOMUNITETIT NË KAUDËR TË QENDRAVE LOKALE 

Themelimi i qendrave të komunitetit në të gjitha 

qendrat lokale ku ato mungojnë dhe vendosja e 

tyre në hapësira të institucioneve publike si në 

shkolla dhe të ngjajshme për aktivitete kulturore 

dhe të tjera 

I MESËM NË VAZHDIMSI 
KOMUNA 

dhe 

INVESTITORËT 

1 

Përmirësimi i qendrës së komunitetit në zonën 

urbane të Lipjanit me një zyre dhe hapësira në 

shtëpinë e kulturës dhe themelimi i tjerave nëpër 

shkollat në zonat e komunitetit 

I ULËT NË VAZHDIMSI 
KOMUNA 

dhe 

INVESTITORËT 

1 

PAPUNËSIA DHE VARFËRIA 

Strategjia 1: MINIMIZIM TË SHKALLËS SË PAPUNËSISË DHE VARFËRISË 

Hartimi i projekteve dhe krijimi i kushteve për 

Organizimin e trajnimeve profesionale sipas 

kërkesave të tregut 

I ULËT NË VAZHDIMSI 
KOMUNA 

dhe 

INVESTITORËT 

1 

Hartimi i projekteve dhe krijimi i kushteve për 

Sigurimin e punës sezonale 
I ULËT NË VAZHDIMSI 

KOMUNA 

dhe 

INVESTITORËT 

1 

Hartimi i projekteve dhe krijimi i kushteve për 

Përkrahje 
I ULËT NË VAZHDIMSI 

KOMUNA 

dhe 

INVESTITORËT 

1 

QASJA E PËRSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA NË INFRASTRUKTURË  DHE FORMAT TJERA 

Strategjia 1: Ofrimi i kushteve dhe përmbajtjeve për kategoritë e këtyre personave 

Me aprovimin e këtij plani do të përgatiten projekte 

për gjitha objektet shkollore, komunale, shëndetësore, 

infrastrukturë rrugore dhe parkingje  për këto kategori 

dhe objekte tjera publike të rregullohen qasjet e 

këtyre kategorive të personave. 

I MESËM NË VAZHDIMSI 
KOMUNA 

dhe 

INVESTITORËT 

1 
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5.   DISPOZITAT PËR ZBATIM 

 

Plani Zhvillimor Komunal i Lipjanit është një dokument bazë që parasheh rregullimin, 

shfrytëzimindhe zhvillimin e dëshiruar hapësinor për të ardhmen. Bazuar në gjendjen ekzistuese 

dhe Vizionin për të ardhmën e Komunës si dhe qëllimet që duhet të arrihen. Gjithashtu është 

propozuar korniza e zhvillimit komunal sipas të cilës do të realizohet një Koncept i zhvillimt 

policentrik me dy segmente lineare nënivel Komunal dhe zhvillime kompakte në nivel 

vendbanim. Korniza e zhvillimit hapësinor është punuar duke pasur për determinues fushat 

tematik dhe për të njejtat janë bër parashikimet e zhvillimeve hapësinore, Strategjia për zbatim 

paraqet aktivitetet për zbatim të kornizës së zhvillimithapsinor gjegjësisht aktivitetet për kalimin 

nga gjendja ekzistuese në atë të planifikuar. Plani është real dhe besojmë të jetë i zbatushëm. 

Zbatimi konkret i këtij Plani është prezantuar në këtë pjesë, ku përshkruhen dispozitat për 

zbatim, përmes të cilave përshkruhet aspekti legal dhe i masave përe zbatimit. Kjo pjesë 

përfshin elementet e zbatimit me karakter obligativ dhe është e përkufizuar me elemente 

esenciale të ndërlidhura me nivelin komunal. Ka të bëjë me dispozitat dhe elementet të cilat 

drejtojnë zbatimin e Planit. Kjo përmban. 

5.1   UDHËZIME MBI ÇËSHTJET E INTERPRETIMIT TË PLANIT ZHVILLIMOR 

KOMUNAL GJATË HARTIMIT TË PLANEVE RREGULLUESE DHE PLANEVE 

TJERA 

Plani Zhvillimor Komunal mundë të interpretohet si një dokument i cili që parasheh 
rregullimin, shfrytëzimin dhe zhvillimin e dëshiruar hapësinor për të ardhmen.Koncept i Zhvillimit 
Hapësinorë (policentrik) mundë të interpretohet si koncept i cili parasheh zhvillimin hapësinor të 
disa nën qendrave siç janë Lipjanit, Janjevës, Sllovisë, Shalës, Gadimeve si dhe Magurës.  

PZHK është i bazuar në Plani Hapësinor i Kosovës 2010-2020+ dhe në rast të kontestit 

për ndonjë zhvillim eventual interpretimi përfundimtar është zhvillim i cili gjendët në Plani 

Hapësinor i Kosovës 2010-2020+ i cili duhet të respektohet në tërësi.PZHU e Lipjanit bazohen 

në Planin Zhvillimor Komunal dhe në rast të kontestit për ndonjë zhvillim eventual interpretimi 

përfundimtar është zhvillim i cili gjendët në Planin Zhvillimor Komunal i cili duhet të respektohet 

në tërësi.PRRU të Lipjanit bazohen në Planin Zhvillimor Urban të Lipjanit dhe në rast të 

kontestit për ndonjë zhvillim eventual interpretimi përfundimtar është zhvillim i cili gjendët në 

Planin Zhvillimor Urban të Lipjanit i cili duhet të respektohet në tërësiPRRU të Lipjanit bazohen 

në Planin Zhvillimor Urban të Lipjanit i cili nuk është përgatitur dhe në vazhdimësi autoritetet e 

Lipjanit duhet të marrin vendim për përgatitjen e këtij Plani. Gjatë hartimit të planeve të niveleve 

më të ulëta mundë të hasët në termin “Zonë e ngrirë” e cila duhet interpretohet si një zonë cila 

ka zhvillime momentale qoftë objekte banimi ose objekte tjera e në të cilën në të ardhmen nuk 

do të lejohet as një ndërtim në kuptimin e objekteve të banimit me karakter ekonomik ose 

karakter tjetër. Në zonë mundë të jetë e planifikuar ndonjë infrastrukturë për interesa komunale 

por që nuk do të jetë në funksion të zonës. Gjatë hartimit të planeve të niveleve më të ulëta 

mundë të hasët në termin “Zonë për Zgjerim” e cila duhet interpretohet si një zonë në të cilën në 
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të ardhmen mundë të shtrihet vendbanimi, këto zona janë me bonitet të ultë të tokës, në pronësi 

publike dhe private, këto zona do të zhvillohen me projekte kryesore ku definohet edhe mënyra 

e fitimit të drejtës në ndërtim dhe kushteve të ndërtimit. Në zonë do të planifikohet infrastruktura 

gjatë hartimit të planeve të niveleve më të ulëta nëse zona gjendet në vendbanimet për të cilat 

janë parapa përgatitja e planeve rregulluese në të kundërtën jepen kushtet hapësinore nga 

kuvendi komunal bazuar në Planin Zhvillimor Komunal.  

Gjatë hartimit të planeve të niveleve më të ulëta mundë të hasët në termin “Zemra e 

gjelbër” e cila duhet interpretohet si një zonë në të cilën do të zhvillohet bujqësia me produkte 

ekologjike.  Kjo do të jetë pjesë integrale e vendbanimeve dhe do ta plotësoj konceptin e 

zhvillimit kompakt të vendbanimit (vendbanim do të zhvillohet brenda kufijve ndërtimor në 

mënyrë kompakte). Në zonë do të planifikohet infrastruktura gjatë hartimit të Planeve të 

niveleve më të ulëta nëse zona gjendet në vendbanimet për të cilat janë parapa përgatitja e 

planeve rregulluese por vetëm në funksion të zhvillimit të bujqësisë në të kundërtën 

infrastruktura për zhvillim të bujqësisë planifikohet nga Komuna bazuar në Planin Zhvillimor 

Komunal. Gjatë hartimit të planeve të niveleve më të ulëta mundë të hasët në termin  “Zonë 

industriale” e cila duhet interpretohet si një zonë në të cilën në të ardhmen mundë të zhvillohet 

industria,kjo zona do të zhvillohet në bazë të planit rregullues të hartuar nga Komuna e Lipjanit 

në bashkëpunim edhe me Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë Gjatë hartimit të planeve të 

niveleve më të ulëta mundë të hasët në termin “Zonë e Interesit të veçantë” e cila duhet 

interpretohet si një zonë në të cilën komuna ka shumë interesa ta mbrojë, shfrytëzoj dhe zhvilloj 

dhe për këto vendbanime siç janë Blinaja, Kleçka dhe Divjaka, Janjeva, Medveci, do të 

përgatiten planet rregulluese të hartuar nga Komuna e Lipjanit, këto zona konsiderohen si zona 

të interesit të veçantë për komunën e Lipjanit. Gjatë hartimit të planeve të niveleve më të ulëta 

mundë të hasët në termin  “Zonat për zhvillim të industrisë” e cila duhet interpretohet si një zonë 

në të cilën ka resurse natyrore dhe në të ardhmen mundë të zhvillohet industria nxjerrës dhe 

përpunuese. Gjatë hartimit të planeve të niveleve më të ulëta dhe projekteve kryesore mundë të 

hasët në termin  “Zonë e Veçantë e Mbrojtur”  e cila duhet interpretohet si një zonë  identifikuar 

dhe shpallur  nga Ligji për Zonat e Veçanta të Mbrojtura. E cila është zonë e Veçantë e Mbrojtur 

dhe do të jetë një zonë e përcaktuar me hartë, ose me një zonë të përcaktuar që rrethon një 

monument, ndërtesë, grup ndërtesash, tërësi, fshat ose qendër historike të qytetit që mund të 

mbrohet nga çdo zhvillim apo aktivitet i cili mund të dëmtojë kontekstin e tij historik, kulturor, 

arkitektural apo arkeologjik, mjedisin natyror apo kuadrin vizual estetik. 

Si zonë e tillë duhet interpretohet zona e mbrojtur e “Virgjëreshës së shenjt”. Kjo duhet 
të kuptohet si një zonë për të cilën për momentin duhet merren masa mbrojtëse ndërsa në të 
ardhmen edhe aktivitete zhvillimore bazuar në projekt ideor e kryesor, në ligjin e lartë 
përmendur dhe në harmoni me kontekstin e saj. Gjatë hartimit të planeve të niveleve më të 
ulëta mundë të hasët në termin “Vendbanimet jo Formale” të cilat duhet të interpretohen si  
vendbanime njerëzore të cilat nuk u mundësojnë banorëve të gëzojnë të drejtat e tyre për një 
standard të përshtatshëm të jetesës, në veçanti banim të përshtatshëm. Si të tilla, vendbanimet 
joformale mund të kenë karakteristikat si në vijim: zotërim joformal i pronësisë, qasje joadekuate 
ose privim në shërbime elementare dhe si të tilla duhet interpretohen gjatë hartimit të planeve 
rregulluese në Lipjan, dhe kudo që gjenden këto vendbanime. 
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5.2  KUSHTE TË PËRCAKTUARA NGA QEVERIA LOKALE MBI ÇËSHTJE TË 

RËNDËSISHME PËR ZHVILLIMIN DHE SHFRYTËZIMIN E TOKËS NË KOMUNË 

5.2.1  KUSHTET PËR PËRCAKTIMIN E DESTINIMIT TË SIPËRFAQEVE NË TERRITORIN E 

KOMUNËS 

Me ketë Plan është përcaktuar edhe destinimi i sipërfaqeve me kushtet; E reflektimit në nevojat 
e gjeneratës së tanishme por pa kërcënuar edhe gjeneratat që vijnë:   
Plotësimit të kërkesave ligjore  
Parimeve të prezantuara në kapitullin II 
Respektim të koncepteve zhvillimore 
Zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik 
Zhvillimit të qëndrueshëm Social duke respektuar edhe të aspektin demografik 
Si dhe zhvillimit Mjedisor në përputhje me natyrën e ngarkesës së mjedisit 
Respektimit të kapacitetit të ndotjes së mjedisit 
Ruajtjes dhe avancimit të resurseve natyrore, që sa më shumë ato të ripërtërihen dhe të 
shfrytëzohen në mënyrë racionale. 
Sigurimit të mbrojtjes dhe funksionimit të papenguar të vlerave natyrore të mbrojtura së bashku 
me rrethinën e tyre, dhe të ruajtjes në masë të madhe të vendndodhjeve dhe vendbanimeve 
natyrore të llojeve të egra bimore dhe shtazore dhe të bashkësive të tyre. 
Sigurimit të mbrojtjes së hapësirës së ndërtuar. 
Sigurimit të kushteve për pushim dhe rekreacion të njeriut. 
Të gjitha këto që u përmendën më lartë kanë formuluar bazën për përcaktimin e kushteve për 
çështjet e shfrytëzimit të tokës dhe zhvillimit. Në ketë drejtim kemi destinuar sipërfaqetpër këto 
shfrytëzime; 
Tokë bujqësore; 
Vendbanime(zonat Ndërtimore); 
Zona me destinim të veçantë; 
Zonat e mbrojtura; 
Korridore Transporti; 
Korridore të gjelbërimit; 
Rekreacion; 
Sport; 
Kullosa dhe livadhe; 
Pyje; 
Pyllëzim; 
Gurëthyes; 
Rrjedha të ujit–lumenj; 
Penda; 
Deponi të mbeturinave; 

Varreza; 
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5.2.2  KUSHTET PËR RREGULLIMIN E HAPËSIRËS 

5.2.2.aNDËRTESAT ME RËNDËSI PËR KOSOVËN 
Ndërtimi do të jetë i lejuar vetëm në zonat e destinuara për ndërtim të përcaktuara me 

PZHK. 

Zhvillimi në Lipjanit dhe në nën-qendrat e saj dhe zonat me destinim të veçantë duhet të 

rregullohen me Plane Rregulluese Urbane. 

Infrastruktura publike do të ofrohet vetëm në zonat e destinuara për ndërtim. Në zonat 

ku Planet Rregulluese Urbane nuk janë të miratuara, duhet zbatuar hulumtimin për kërkesat, 

mundësitë dhe ofrimin e infrastrukturës duke u bazuar në kushtet e planeve të niveleve më të 

larta. 

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 zhvillimit 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 obligativ.  

Në zonat ku zhvillimi është i lejuar, kushtet e lokacionin duhet të përcaktojnë me savijon: 

(a) Formën dhe madhësinë e zonës së zhvillimit; 

(b) Mënyrën e shfrytëzimit apo përdorimin; 

(c) Rregullat e ndërtimit; 

(d) Rregullat për kyçjen në rrjetin e infrastrukturës; 

(e) Masat për mbrojtjen mjedisore dhe mbrojtjen e tërësive të trashëgimisë kulturore. 

5.2.2.a KUSHTET HAPËSINORE DHE URBANE 

Do të jepen në rastet kur nuk ekzistojnë Planet Urbane ose Rregulluese. Këto kushte do 

të jepen bazuar në Planin Zhvillimor Komunal të Lipjanit planin e nivelit më të larta (Planin 

Hapësinor të Kosovës). Këto kushte do të jepen nga komuna,Drejtoritë e Komunës pos nëraste 

të veçanta kur jepet nga Ministritë kompetente. Duhet përcaktohet se cila kategori e 

zhvillimeve(brenda dhe jashtë kufijve ndërtimor, publik ose privat) do obligohet vetëm me 

kushte hapësinore dhe me pëlqim dhe cila kategori do obligohet me leje urbanistike dhe 

ndërtimore dhe projekt kryesor. Nëse zhvillimi bëhet në parcela në kornizën e trashëgimisë 

kulturores e tjera të një rëndësie të caktuar, duhet të përmbajë kushtet e institucionit kompetent 

për mbrojtjen e trashëgimisë ose institucionit tjetër përkatës. 

Gjatë fazës së zbatimit të Planit Zhvillimor Komunal të Lipjanit duhet qënë harmoni me 

karakterin e vendbanimit dhe parametrat tjerë hapësinor për të gjitha vendbanimet për të cilat 

nuk planifikohet hartimi i Planeve Rregulluese por edhe për ato të cilat planifikohet (deri sa të 

përgatiten këto Plane) të përgatitet Rregullorja Komunale për ndërtim, rindërtim, renovim, 

restaurim të përhershëm dhe të përkohshëm. 

1) Objektet e banimit;  
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2) Objekte për turizëm;  

3) Objektet për arsimin dhe mirëqenien sociale;  

4) Objektet e kujdesit shëndetësor; 

5) Objektet e kulturës; 

6) Objektet dhe sipërfaqet për sport dhe rekreacion; 

7) Objektet për zhvillime industriale dhe të prodhimit; 

8) Objektet për përdorim të përzier 

9) Zonat e peizazhit – dhe zonave të gjelbërta 

10) Tokës bujqësore; 

11) Zonat pyjore; 

12) Sipërfaqe të ujit në tokë 

13) Zonat e tjera natyrore; 

14) Sipërfaqet e infrastrukturës së transportit; 

15) Sipërfaqe të tjera të infrastrukturës; 

16) Sipërfaqet për mbrojtje,sanim dhe deponim të mbeturinave 

17) Varrezat; 

18) Objektet fetare; 

19) Sipërfaqe rezervë; 

20) Sipërfaqet e mineraleve dhe hapësirat e fushave eksplatuese 

21) Objektet dhe sipërfaqet në interes të mbrojtjes. 

Në kuadër të përbërjes së kushteve hapësinore dhe urbanistike duhet jepen informatat e 

përgjithshme për: 

Linjën e Rregullimit dhe të Ndërtimit                                                                        

Elementet e nivelimit 

Mënyra e lidhjeve Largësia nga objektet fqinje;  

Mënyrat e parkimit dhe numri i parkingjevelidhje me transportin dhe infrastrukturën e 

shërbimeve.  

Pjesë përbërëse e kushteve duhet të jetë edhe lartësia, gabariti dhe qëllimi i objektit, 

Numri i kateve, Shkalla e nxënies së parcelës, Indeksi Ndërtimor të Parcelës;  
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5.2.3 a  NDËRTESAT ME RËNDËSI PËR KOSOVËN NË KOMUNËN E LIPJANIT 

Për të kufizuar ndikimin mjedisor – emisionin e gazrave dhe zhurmën, komuna duhet të 

zhvilloj një zonë mbrojtëse – brez të gjelbër përgjatë pjesëve të korridorit të Hekurudhës dhe 

Autoudhës në pjesët ku ky korridor kalon në afërsi të vendbanimeve. Distanca minimale dhe tipi 

i ndërtimeve janë të përcaktuara me Ligj për Rrugët Nr.2003/11, Neni 26. 

Komuna do t’i vë nën kontroll të gjitha zhvillimet në zonën e pendës te Gadimja. 

Komuna do ta marrë përgjegjësinë e plotë të dalë nga Plani Hapësinor i Kosovës 2010-

2020+ për Zonën eVeçantë të Mbrojtur Kishës së Shpalljes së Virgjëreshës së Shenjtë, Lipjan 

bazuar në Pakon e Ahtisarit dhe udhëzimeve përkatëse nga ana e MMPH dhe konsultuar me 

Kishën Ortodokse Serbe,Në ketë funksion do të bëjë: Respektimin e procedurave ligjore, Ligji 

për Planifikim  Hapësinor 2003/14 dhe Ligji për Ndryshimin e Ligjit për Planifikim Hapësinor 

03L/106, Ligji për Zonat e Veçanta të Mbrojtura 2008/03-L039 si dhe Ligji për Trashëgimi  

Kulturore Nr 02/L88 të cilët përcaktojnë; Ndalimin e aktiviteteve të reja të cilat nuk përshtaten 

me objektet historike të Manastirit; Identifikimi, përfshirja dhe integrimi i ZVM në zbatimin e 

PZHK-së si dhe kufiri i përcaktuar i ZVM-së të bëhet në kuadër të gjitha planeve në vazhdimësi; 

Lipjani bazuar në Plani për Zonën e Interesit të Veçantë (ZIV) Kleçka dhe Divjaka, 

udhëzimeve përkatëse nga ana e MMPH, në ketë funksion do të bëjë respektimin e 

procedurave ligjore, Ligji për Planifikim  Hapësinor 2003/14 dhe Ligji për Ndryshimin e Ligjit për 

Planifikim Hapësinor 03L/106 dhe Ligji për Trashëgimi  Kulturore Nr 02/L88 të cilët përcaktojnë; 

Ndalimin e aktiviteteve të reja të cilat nuk përshtaten me objektethistorike të Luftës së UÇK-së; 

Identifikimi, përfshirja dhe integrimi i ZIV në zbatimin e PZHK-së si dhe kufiri i përcaktuar i ZIV-

së të bëhet në kuadër të gjitha planeve në vazhdimsi;  

Komuna e Lipjanit duke u bazuar në vendimet e më hershme për Blinajën si Rezervat 

Natyror dhe udhëzimeve përkatëse nga ana e MMPH, në ketë funksion do të bëjë respektimin e 

procedurave ligjore, Ligji për Planifikim  Hapësinor 2003/14 dhe Ligji për Ndryshimin e Ligjit për 

Planifikim Hapësinor 03L/106 dheLigjin për Mbrojtje të Natyrës Nr. 03/ L-233/2010 të cilët 

përcaktojnë; Ndalimin e aktiviteteve të cilat nuk përshtaten me zonën e Blinajës; Identifikimi, 

përfshirja dhe integrimi i këtijë rezervati në zbatimin e PZHK-së si dhe kufiri i përcaktuar këtijë 

rezervatitë bëhet në kuadër të gjitha Planeve në vazhdimsi; 

Duke  u bazuar në Planin për Aeroportin e Prishtinës“Adem Jashari” në ketë funksion, 

Komuna e LIpjanit do të bëjë respektimin e procedurave ligjore, Ligji për Planifikim  Hapësinor 

2003/14 dhe Ligji për Ndryshimin e Ligjit për Planifikim Hapësinor 03L/106 dheLigji për 

Aviacionin Civil  nr. 03/L-051/2008 të cilët përcaktojnë; Ndalimin e aktiviteteve të cilat nuk 

përshtaten me zonën e Aeroportit; Identifikimi, përfshirja dhe integrimi i zonës së aeroportit në 

zbatimin e PZHK-së si dhe kufiri i përcaktuar izonës së aeroportittë bëhet në kuadër të gjitha 

Planeve në vazhdimsi; 
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5.2.2 b   ZONAT NDËRTIMORE PËR VENDBANIME 

Zonat e ndërtimit janë të përcaktuar me Planin Zhvillimor Komunal të Lipjanit. 

Ndërtimiështë i lejuar vetëm në zonat e përcaktuara për zhvillimin e vendbanimeve (token 

ndërtimore). Kufijtë e tokës ndërtimore të rijnë të planifikuar në pjesën grafike të PZHK 

paraqesin kufijtë absolut për zhvillimin e vendbanimeve. 

Pasi që zhvillimi në masë të madhe duhet të zë vend në vendbanimet ekzistuese, 

vetëmzhvillimi dhe ndërtimi plotësues duhet lejuar. 

Dendësimi i ndërtimit dhe metodat e ndërtimit për shfrytëzim më racional të tokës do 

tëaplikohen më shpesh. 

Definicioni përkatës i veçorive dhe karakterit të ndërtesave në zonat kufizuese me 

peizazhtë ndjeshëm ndaj ndikimit duhet përcaktuar me Planet Rregulluese Urbane. Planet 

Rregulluese Urbane si instrument i planifikimit duhet përdorë po ashtu për të arritur 

përshtatshmërinë 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 sikur partneriteti publik-

privat ose skemat private të financimit duhet dakorduar me komunën. Pronari i ndërtesës duhet 

të paguaj taksat për infrastrukturë ndërsa mënyra e shpërndarjes duhet të elaborohet. 

Në zonat e shpallura si zona të ngrira nuk do të lejohet as një lloj ndërtimi për banim, 

tregti,industri as infrastrukturë që do ti shërbente asaj zone, pos infrastrukturës së paraparë me 

PZHK. 

Në zonat e parapara për zgjerim të vendbanimeve do të bëhen projektet konkrete dhe 

përcaktohen kushte për ofrim në shërbim të qytetarëve. 

Në zonat e trajtuara si zemrat e gjelbërta në kuadër të vendbanimeve mundë të 

zhvillohen vetë veprimtari bujqësore(produktet pastra pa pesticide dhe ndotës tjerë). 

5.2.2 c.  STRUKTURAT E NDËRTUARA JASHTË VENDBANIMEVE 

Për zonat e përcaktuara në Planin Zhvillimor Komunal si të lira nga cilido lloj i zhvillimit 

dhe të mbrojtura nga ndërtimi duhet garantuar. 

a) Mbrojtjen e zonave për zhvillimin e vazhdueshëm të bujqësisë dhe pylltarisë. 

b) Zonat me vlera të veçanta ekologjike. 

c) Mbrojtjen e peizazhit natyror dhe lokacioneve të trashëgimisë, dhe po ashtu zonat e lidhura 

natyrore për rekreacion. (duke mos kundërshtuar zhvillimin e vendbanimit). 

Jashtë zonës ndërtimore të banimit do të lejohet vetëm këto ndërtesa: (Ligji L-03/L-106 

për Ndryshimin e Ligjit për Planifikim Hapësinor Neni 16). 

a) Ndërtesat publike për mbrojtje ose mbrojtje civile; 

b) Ndërtesa për mbrojtje nga zjarri dhe materialet të dëmshme – eksploziv etj; 
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c) Ndërtesat për menaxhimin e resurseve ujore; 

d) Infrastruktura; 

dh) Ndërtesa për hulumtimin dhe shfrytëzimin e materialit mineral të eksploatuar; 

e) Rekreacion dhe turizëm rural. 

Komuna nuk do të jetë përgjegjëse për ofrimin e infrastrukturës jashtë vendbanimeve.  

Bazuar në shfrytëzimin e përcaktuar të tokës, ofrimi i infrastrukturës për zhvillimin e ri do të jetë 

përgjegjësi e pronarëve ose ndërmarrësve. 

5.2.3 KUSHTET PËR VENDOSJEN E VEPRIMTARIVE EKONOMIKE 

Komuna ka alokuar tokë të mjaftueshme që të përkrahë zhvillimin e biznesit i cili është i 

bazuar në shfrytëzimin e fuqisë punëtore vendore me kushtë nëse vendoset në hapsirat dhe 

zonat e parapara për ketë destinim. 

Komuna mundë të lejoj edhe ndërrimin e përkohshëm i destinimit të tokës bujqësore për 

zhvillim ekonomik: shfrytëzim i mineraleve sipërfaqësore, depozitë e mbeturinave, mbeturinat e 

industrisë së drurit, shfrytëzim të rërës, zhavorit dhe gurëve me kusht që  pas përfundimit të 

shfrytëzimit apo përfundimit të afatit të përcaktuar për ndërrim të përkohshëm të destinimit, 

tokën ta kthej në gjendjen e mëparshme (Krahas kërkesës për dhënien e lejes për ndërtime për 

shfrytëzim të përkohshëm të tokës bujqësore për destinime të tjera si dhe për ndërtimin e 

përkohshëm nga e cila vjen deri te dëmtimi përreth i tokës bujqësore, shfrytëzuesi është i 

detyruar ta paraqet projektin për rikultivim i cili bëhet në pajtim me dokumentacionin teknik për 

ndërtim, përkatësisht investitori është i obliguar që para fillimit të kryerjes së punëve në tokën 

bujqësore, të largoj dhe të ruajë shtresën potencialisht të plleshme të tokës për nevoja të 

rikultivimit të tokës). 

Komuna do të përkrahë themelimin e Inkubatorit të biznesit për ofrimin e hapësirës për 

zhvillim ekonomik të bizneseve të reja me kushtë të shfrytzimit nga bizneset fillestare. 

Komuna do të ofrojë tokë për shkollën profesionale të bujqësisë dhe qendrën informative 

për bujqësi me infrastrukturën e nevojshme për të. Lokacioni duhet të plotësoj të gjitha kushtet 

me sa i përket madhësisë së ngastrës, zonës mbrojtëse, orientimin, qasjen në sistemin e 

transportit publik. 

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 

përmbajtje tregtare të cilat nuk kanë ndikim negative 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, zhurma, trafiku). 

Bizneset industriale dhe komerciale me ndotje të shprehur nuk do të lejohen kurrsesi. 
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Zgjerimi i zonës së industrisë dhe biznesit vetëm nëse qëndrueshmëria e zonës është 

paraprakisht e dëshmuar dhe me interest ë përgjithshëm, në rast të urgjencës dhe mungesës 

së hapësirës së përshtatshme për tu alokuar. 

Komuna do të koordinoj hartimin e Planit Rregullues për Zonën Industriale me 

zonimsensitiv, 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 tejkaloj 45% të ngastrës dhe së 

paku 20% e sipërfaqes duhet të jetë gjelbërim. 

Zonat e reja ku mundë të zhvillohen disa industri duhet të dëshmojnë furnizim energjetik 

të vetqëndrueshëm me prodhim të energjisë nga burimet e ripërtërishme nëse ato gjinden në 

afërsi të potencialit të lartë për energji të ripërtërishme. 

Vetëm ndërtimi i akomodimeve të vogla me maksimum 20 shtretër për turist në fshatra 

do të jetë i lejuar, nëse ata në tërësi i respektojnë kushtet mjedisore. 

Komuna do të lejojë ndërtimin e infrastrukturës që përkrahë atraksionet turistike 

dheaktivitetet e rekreacionit të cilat nuk kanë asnjë ndikim negative në mjedis–shtigjet për 

bjeshkatar dhe çiklistë, pikat e vizitës etj. 

5.2.4 KUSHTET PËR VENDOSJEN E VEPRIMTARIVE PUBLIKE 

Sipërfaqet publike të gjelbëruara në vendbanime dhe në pjesët e përfshira në 

PlaninZhvillimor Komunal, mundë të ndërtohen dhe mirëmbahen vetëm nëse mundësojnë 

ruajtjendhe avancimin e vlerave natyrore dhe të krijuara. 

Nëse për shkak të vendosjes së veprimtarive publike, dëmtohet sipërfaqja publike e 

gjelbëruar, ajo duhet të kompensohet sipas kushteve dhe mënyrës së përcaktuar nga komuna. 

Për të mbrojtur zonën e infrastrukturës me interes për komunën, një politikë e mençur do  

të udhëhiqet nga ana e komunës. 

Kushtet për vendosjen e objekteve publike për persona të moshuar, jetim, hendikep 

duhet jenë ti plotësojnë kushtet hapësinore, funksionale dhe të lëvizjes së këtyre kategorive së 

bashku me plotësimin e funksioneve tjera përcjellëse. 

Kushtet për zgjerimin e zonave të aktivitetit publik janë që të jenë në përputhej me 

funksionin e vendbanimeve – qendra kryesore, nën qendra, qendër lokale dhe fshatrat. 
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Komuna duhet të alokoj hapësirë për shkolla të reja dhe institucione parashkollore me 

kushtet e sigurimit të brezit mbrojtës të jenë të arritshme nga transporti publik. Ngastrat e 

alokuara për këtë ndërtim duhet të plotësojnë kriteret e mëposhtme: 

a) Institucionet parashkollore Sipërfaqet standarde/fëmijë; 

b) Shkollat fillore Sipërfaqet standarde/fëmijë; 

Komuna mund të alokoj një ngastër të përbashkët për ndërtimin e përmbajtjeve sikur 

janë:edukimi, kultura, shëndetësia dhe shërbimet sociale, qendra të komunitetit. Kjo posaçërisht 

është e rëndësishme për nën qendrat dhe qendrat lokale. 

Zonat e destinuara për sporte dhe rekreacion duhet të jene të furnizuara me shtigje, 

infrastrukturë dhe gjelbërim. Ne kuadër të këtyre zonave do te lejohet vetëm ndërtimi i objekteve 

te hapura dhe te mbyllura sportive, hapësira për parkim, restorante te vogla dhe dyqane që 

shërbejnë pajisje sportive rekreative. Maksimumi i indeksit të zënies së ngastrës guxon të kaloj 

10% te sipërfaqes së ngastrës. 

5.2.5 KUSHTET PËR VENDOSJEN E KORRIDOREVE APO TRASEVE, SIPËRFAQEVE 

KOMUNIKUESE DHE SISTEMEVE TJERA TË INFRASTRUKTURËS 

 

Korridoret rrugore duhet të garantohen në shkallë të përshtatshme në harmoni me 

funksion të qendrave dhe kërkesave të nivelit të Kosovës dhe regjionale. 

Gjatë procesit të definimit të zonave të ndërtimit, duhet të dëshmohet se është 

shmangur kostoja e lartë në masat zhvillimore dhe mirëmbajtje. Ndërtimi duhet ti respektojë 

rregullativat për një ndërtim të qëndrueshëm – orientimi, kushtet klimatike etj. 

Koncepti detaj i mobilitetit (përfshire edhe transportin publik, këmbësor dhe trafikun për  

çiklist) për komunën e Lipjanit duhet te thellohet në elaborim. Ky koncept duhet të përcillet me 

plan detaj për zhvillim. 

Problemet teknike lidhur me sigurinë e rrugëve (gjerësia e rrugëve, kalimet e 

rrezikshme,  

pjerrtësia) duhet te shmangen dhe të lehtësohen me masa të përshtatshme. 

Qasje direkte për zhvillim ne rrugët kryesore (p.sh. Kategoria 1) me kufizim të 

shpejtësisë  

me më shumë se 60 Km/h nuk do te lejohet. 

Ministria e transportit dhe Post Telekomunikacionit është përgjegjëse për rrugët kryesore 

dhe ato regjionale. Kështu qe rregulloret dhe standardet teknike janë te dhëna nga Ministria. Në 

komunën e Lipjanit, rrugët kryesore, rrugët lokale dhe rrugët e tjera duhet të dimensionohen në 

mënyre qe te mund te lejojnë rrjedhe te komunikacionit te sigurte për të gjitha automjetet në 

çfarëdo kushte atmosferike. Shtigjet e Komunikacionit duhet terespektojnë rregulloret 

ekzistuese. Shtigjet duhet të jenë te gjera me se paku 3.0 m’. Aty ku ka probleme janë barrierat 

fizike mund te paraqiten shtigjet mund te ngushtohen. 
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Nëse pozita financiare e komunës nuk mund te siguroj zbatimin e rrugëve me hapësira 

te veçanta për këmbësore - ne zonat e banimit, është e rekomanduar që rruga duhet te përfshij 

shtigjet për këmbësor. 

Rruga për qasje ne parcelat për ndërtim duhet te jetë minimum 3.0m’ e gjere dhemax. 

6.0 m’. 

Te gjitha udhëkryqet ne nivelin e terrenit duhet te sigurojnë pamje prej të gjitha 

drejtimeve. 

Shtigjet për çiklizëm te një drejtimi, nëse janë te ndara duhet te jene 0,8m’ të gjera. Nëse 

hapësirat për çiklizëm janë të ndara atëherë shtegu i gjelbër duhet te jete min 0,35m’. 

Ne zonat për parkim qe shërbejnë për transportin publik, shtegu i ndaljeve të 

autobusëve  

duhet të jetë 2.0 m’ i gjere. 

Standardet për parkim janë si ne vijim: 

a) Shtëpi banimi për një familje(1VP/shtëpi) ne ngastër; 

b) Banimi kolektiv (1VP/njësi banimi); 

c) Banimi familjar (1VP/1 kat në ngastër apo të ngjashëm); 

d) Zyret; 1 VP në 75 m, (12 VP/1000 m) 

e) Dyqane 1 VP në 50 m (20 VP/1000 m) 

ë) Qendër tregtare: 1 VP në 40 m (25 VP/1000 m); 

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 të fëmijëve; 

k) Shërbimet e shëndetësisë: 1 VP /40 m (25 VP/1000 m); 

Ne korridorin rrugor të rrugëve kryesore regjionale, është i lejuar ndërtimi i ndërtesave ne vijim: 

1. Pompa të benzinës me dyqane, restorant dhe përmbajtje shërbyese; 

2. Larje dhe shërbime të automjeteve; 

5.2.6 MASAT PËR MBROJTJEN E PEIZAZHEVE, VLERAVE NATYRORE DHE TËRËSIVE 

KULTURO-HISTORIKE 

Vlerat e mbrojtura të natyrës mundë të përdoren dhe avancohen në mënyrën e cila e 

mundëson mbrojtjen dhe avancimin e tyre afatgjate, në përputhje me Ligji Nr. 02/L-18 Ligjin  

për Mbrojtjen e Natyrës.Në pjesën e mbrojtur të natyrës nuk mund të zhvillohen aktivitete të cilat 

e rrezikojnëekuilibrin natyror, llojllojshmërinë biologjike dhe peizazhore, hidrografinë, 

gjeomorfologjinë, gjeologjinë, vlerat kulturore ose në çfarëdo mënyrë degradojnë cilësitë dhe 

veçoritë e vlerave të natyrës. 

Duhet ndërmarrë  masa të veçanta për ruajtjen dhe shfrytëzimin e vlerave të mbrojtura 

tëkulturës dhe të natyrës. 



 

Plani ZhvillimorKomunal i Lipjanit 2013-2023+ 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
385 

 

Çdo punë për modifikim ose demolim ose ndonjë veprim konservues apo restaurues për 

mbulesën e jashtme të ndërtesave të përfshira në asamble ose zona konservuesearkitekturale 

kërkon pëlqim me shkrim nga Institucioni kompetent. 

Trashëgimi arkitekturale nën mbrojtje shenjёzohet qartë me një shenjë të 

dukshme.Vendosja e materialeve reklamuese në monumentet arkitekturale, ndërtesat e 

asambleveose brenda hapësirave konservuese arkitekturale bëhet me leje të shkruar nga 

Institucionikompetent. 

Ndalohet lëvizja apo zhvendosja e pjesshme ose komplete e ndonjë pjese të 

trashëgimisë së mbrojtur arkitekturale nën mbrojtje të përkohshme apo të përhershme. 

Aplikuesi i lejes në zonën arkeologjike nuk mund të marrë lejen për të filluar punën, para se të 

bëhet një marrëveshje me Institucionin kompetent për të ndërmarrë një studim vlerësues të 

trashëgimisë arkeologjjike. Sasia e kostos që paraqitet nga aplikuesi për këtë qëllim përcaktohet 

nga një formulë e dhënë në aktin nënligjor. 

Gjatë punëve ndërtuese, nëse bëhet ndonjë zbulim arkeologjik zbuluesi ose investitori 

duhet të informojë Institucionin kompetent menjëherë, por jo më vonë se sa në ditën pasuese 

nga koha e zbulimit. Institucioni kompetent ka tё drejtë që menjëherë të ndalë punët ndërtimore 

të filluara dhe tё ndërmarrë një studim vlerësues dhe shpëtues arkeologjik në vend për një kohë 

të kufizuar. 

Gërmimet arkeologjike mund të bëhen vetëm me lejen e shkruar të Institucionit 

kompetent. Vendimi lidhur me këtë leje jepet brenda 30 ditëve nga data e kërkesës. 

Institucioni kompetent ndërmerr masat pёrkonservimin, mbrojtjen dhe ruajtjen 

etrashëgimisë së luajtshme nën mbrojtje. 

Trashëgimi kulturore shpirtërore në forma të ndryshme të dokumentimit dhe 

tёregjistrimeve mbrohet, ruhet dhe promovohet në pajtim me këtë ligj dhe 

parimetndërkombëtare, standardet dhe praktikat gjyqësore. 

Komuna, se bashku me Institucionet e nivelit Qendror duhet të përgatis planin 

menaxhues për mbrojtjen e integruar te natyrës dhe monumenteve kulturore. Plani duhet të 

mbroj çfarëdo zhvillimi qe do te afektoj vlerat e monumenteve, përveç atyre qe shërbejnë ti 

mbroj  

ato. 

Komuna se bashku me Autoritetin Kosovar te pyjeve dhe do te organizoj pastrimin 

sanitar të drunjëve në zonat pyjore me funksion të mbrojtjes së pejsazheve dhe mund ti ofroj ato 

për prodhimin e briketit Komuna ne bashkëpunim te ngushtë me Ministrinë e Mjedisit 

dhePlanifikimit Hapësinor do te hartoj planet rregulluese për bregun e lumit si hapësire publike 

që te mbroj vlerën e peizazhit. 

Komuna ne bashkëpunim me institucionet përkatëse duhet mbroj vlerat historike dhe 

tiavancoj ato. 

Komuna ne bashkëpunim me institucionet përkatëse duhet mbroj zonat historike dhe 

mos të lejoj as një zhvillim në ato zona që e dëmton kontekstin historik. 
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5.2.7 MËNYRA E TRAJTIMIT TË HEDHURINAVE 

a) Parandalimin ose zvogëlimin i prodhimit të mbeturinave dhe karakteristikave të rrezikshme, 

duke përfshirë edhe zvogëlimin e sasisë së mbeturinave të prodhuara më parë, gjatë ciklit të 

prodhimit duhet jetë pjesë e sistemit të menaxhimit. 

b) Trajtimi i mbeturinave duhet të bëhet me metoda që mundësojnë ripërdorimin e plotë ose të 

pjesshëm të mbeturinave. 

c) Duhet konsideruar riciklimin e mbeturinave. 

d) Gjithashtu duhet parë mundësinë e shfrytëzimin i vlerave të dobishme të mbeturinave 

(përfshirë kompostim, shfrytëzimin e mbeturinave si burim energjie etj). 

e) Incenerim pa përfitim të energjisë (trajtimi termik). 

f) Duhet menaxhuar në atë formë që të bëhet deponimin e mbeturinave në deponi, pa shkaktuar 

ndikime të dëmshme në mjedis. Për objektet, vendet dhe pajisjet, për të cilat është e nevojshme 

Leja Ekologjike duhet kërkuar nxjerrjen e Planit për administrimin e mbeturinave: 

a) kompanitë duhet të posedojnë  dokumentacionin me shënimet për mbeturinat e  prodhuara, 

shfrytëzuara dhe për mbeturinat që i deponon vet ndërmarrja (llojin, përbërjen dhe sasinë e 

mbeturinave); 

b) masat e zbatuara nga ndërmarrja, me qëllim të pakësimit të mbeturinave në procesin e 

punës, në veçanti pakësimin e mbeturinave të rrezikshme; 

c) ndarjen e mbeturinave, në veçanti mbeturinave të rrezikshme dhe mbeturinave që përsëri 

mund të përdorën, me qëllim të pakësimit të mbeturinave të cilat duhet deponuar; 

d) zbatimin e masave për mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetin e njerëzve; 

e) përshkrimin e mënyrave që përdoren për magazinim, trajtim dhe deponim të mbeturinave; 

f) çdo çështje tjetër relevante. 

Koncepti detaj i Menaxhimit të Mbeturinave për Komunën e Lipjanit dhe nën qendrat 

duhet të elaborohet më detalisht në fazën e parë dhe të vazhdohet mbulimi i komplet territorit në 

fazën e dytë menaxhimi i mbeturinave. 

Mbeturinat e grumbulluara nëpër pikat e përcaktuara me Planë do të menaxhohen nga 

kompania publike ose ndonjë kompani tjetër dhe do të drejtohen çdo javë në drejtim të deponisë 

regjionale.  

Komuna duhet të paraqes një politikë për mbledhjen e materialeve të rendit të dytësi dhe 

për riciklimin e mbeturinave. 

Komuna e Lipjanit së bashku me kompaninë publike regjionale për menaxhimin e 

mbeturinave duhet të organizojnë ndarjen, mbledhjen dhe riciklimin e mbeturinave. 

Trajtimi i mbeturinave dhe ujërave të zeza duhet të konsiderohen me metoda më 

tëqëndrueshme, duke u përqendruar në prodhimin e energjisë ripërtëritëse dhe biomasës në 

zonat e definuara si zona të mundshme për prodhimin e energjisë ripërtëritëse. 
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5.2.8 MASAT PËR PENGIMIN E NDIKIMEVE TË DËMSHME NË MJEDIS 

Për të penguar ndikimet e dëmshme në mjedis duhet promovuar “Sistemin e integruar 

për mbrojtjen e mjedisit” i cili i obligon autoritetet publike të bashkëpunojnë dhe koordinojnë 

punët mes veti për hartimin dhe zbatimin e çdo mase, standardi apo aktiviteti me qëllim të 

mbrojtjes së mjedisit.  

Duhet bërë fuqizimin e zbatimit të ligjeve dhe bëjnë inspektimin e zbatimit të ligjeve që 

kanë të bëjnë me mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillim të qëndrueshëm brenda territorit të komunës  

sëLipjanit. 

Duhet të përgatiten dhe sigurohen informata për qytetarët në lidhje me mbrojtjen e 

mjedisit dhe zhvillimin të qëndrueshëm; 

Askujt nuk mund të ju lëshohet leja për shfrytëzimin e resurseve natyrore pa 

pëlqiminmjedisor për projektin i cili duhet të përmban masat e mbrojtjes dhe rehabilitimit 

mjedisor. 

Strategjitë për menaxhimin e mbeturinave duhet të kontrollohen gjithmonë nga komuna 

në mënyrë që të shmangen ndikimet në mjedis. 

Projektet Zhvillimore në shkallë prej 5 hektarëve duhet të dëshmojnë që nuk shkaktojnë 

ndikime (përplasje) në mjedis. 

Gjatë dhënies së Lejeve Urbanistike për objekte zhvillimore ekonomike, nëse është e 

nevojshme, në pajtim me rregullat mjedisore, të sigurohen masat parandaluese për ndikimet 

negative në mjedis si ndotja e ajrit dhe zhurma, vibrimet, rrezatimi, ndotja e ujit dhe ndikimet 

nga mbeturinat e ngurta. Vlerësimi i ndikimeve në mjedis është i nevojshëm për përmbajtjet 

prodhuese. 

 

 MBROJTJA E UJIT 

Me qëllim të mbajtjes në gjendje të rregullt të shtretërve dhe brigjeve, të ujërrjedhave, 

shtretërve të kanaleve periferike kulluese, shtretërve dhe brigjeve të akumulimeve artificiale, si 

dhe të digave është e ndaluar: 

Ndërrimi i drejtimit të ujit në lumenj dhe kanal apo të krijimi i pengesave pa të drejtën 

ujore; 

Nxjerrja, depozitimi i dheut, hedhja e mbeturinave, materialeve të tjera të ngurta dhe 

tëlëngëta në ujërrjedha, akumulime dhe në brigjet e tyre; 

Ndërtimi i objekteve të tjera, të cilat nuk shërbejnë për mbrojtjen nga përmbytjet, në 

largësi së paku 10 metra nga vija e plotave të larta të ujërrjedhave dhe akumulimeve; 

Kryerja e punimeve, të cilat mund të dëmtojnë shtratin dhe brigjet e ujërrjedhave, 

liqeneve,shtratin e kanaleve, tuneleve, akumulimeve ose pengimi i rrjedhës së lirë të ujërave; 

Kryerja e punëve në afërsi të ujërrjedhave, akumulimeve, tuneleve, të cilat do të mund 

tërrezikojnë stabilitetin e objekteve mbrojtëse ose përdorimin e tyre. 

Burimet e ujit duhet të mbrohen. Gjatë dhënies së lejeve për planifikim dhe ndërtim 

është enevojshme që të rregullohen masat për mbrojtje në mënyrë që uji nëntokësor të 

mbrohet: 
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- 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 kontrollohet 

të gjitha shkarkimet dhe të bëhet një inventar i ndotësve. 

Ndalohet edhe përdorimi i substancave organike dhe inorganike për plehërimin e tokës 

dhe për mbrojtjen e bimëve në resurset ujore dhe brigje në largësi prej 15 metrash nga kufiri i 

bregut të ujit të klasit të parë dhe 5 metra largësi të bregut të ujit të klasit të dytë. 

Ndalohet hedhja e substancave dhe mbeturinave të cilat për shkak të vetive fizike, 

kimike e biologjike mund të rrezikojnë shëndetin publik, organizmat ujor dhe gjysmë ujor, 

vështirësojnë rrjedhjen e ujërave, rrezikojnë pajisjet ose instalimet ujore. 

Në resurset ujore, ndalohet hedhja e substancave dhe mbeturinave të rrezikshme. 

Kur mund të rrezikohen kushtet cilësore apo sasiore në zonën e mbrojtur ujore mund të 

ndalohen ose kufizohen aktivitetet e pronarëve apo poseduesve të tokës. 

 MBROJTJA NGA ZHURMA 

Në mënyrë që vendbanimet të mbrohen nga tejkalimi i nivelit të zhurmës së lejuar është 

e nevojshme të ndërtohen pengesa dhe të zhvillohen breza të gjelbër në mes të korridoreve të 

automjeteve motorike dhe vendbanimeve. Shfrytëzuesi i pajisjeve të cilat prodhojnë zhurmë dhe 

vibracion, mund të vë në qarkullim ose të përdor pajisjet sipas kushteve të parapara për 

aplikimin e masave mbrojtëse për zvogëlimin e zhurmës dhe vibracionit, respektivisht të  bënë 

përdorimin e impianteve, pajisjeve, makinave,mjeteve transportuese dhe aparateve të cilat 

lirojnë zhurmë deri në nivelin e paraparë me ligj të veçantë. 

Ndërtesat duhet të jenë të projektuara dhe e ndërtuara në mënyrë që zhurma të cilën e 

dëgjojnë njerëzit që banojnë në afërsi ose në ndërtesë, të jetë e atij intensiteti që nuk do ta  

rrezikonte shëndetin e njerëzve dhe të sigurojë qetësi dhe kushte të përshtatshme për pushim 

dhe punë sipas Ligjit Nr. 2004 / 15 për Ndërtim. 

Gjatë kërkesave për mbajtjen e tubimeve publike, organizimit të manifestimeve 

argëtuese, sportive dhe aktiviteteve tjera në vende publike të hapura ose të mbyllura, për 

banorët vendorë ose mysafirë, në rastet kur ekzistojnë mundësit e tejkalimit të nivelit të 

zhurmës së lejuar, njësitë lokale të qeverisjes, me vendim të organeve kompetente, mund të 

caktojnë një rrugë, një pjesë të rrugës ose pjesë të qytetit, shesh ose lokacion tjetër të 

përshtatshëm, për qëllime të tilla. 

Me rregulloren komunale duhet ndaluar kryerja e punëve, veprimtarive dhe 

aktivitetevetjera që me zhurmë pengojnë qetësinë dhe pushimin e njerëzve, në vende të hapura 

ose të mbyllura nga një orar i caktuar dhe veprimtari të caktuara. 

 MBROJTJA E AJRIT 

Në mënyrë që të bëhet mbrojtja e ajrit është e nevojshme që të gjitha burimet e ndotjes: 

të palëvizshme, të lëvizshme, burime të vogla të ndotjes ose difuzive të obligohen në ruajtje të 

cilësisë së ajrit nga ndotjet që mundë shkaktojnë gjatë veprimtarisë që ushtrojnë. 
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Gjatë veprimtarisë që ushtrohet në territorin e Komunës së Lipjanit detyrohen që:  

- Të minimizojnë emisionin e ndotësve dhe kundërmimeve;  

- Të mos tejkalojnë vlerat kufitare të emisionit.  

Operatorët e burimeve të ndotjes detyrohen edhe që:  

- t’i përdorin këto burime vetëm sipas kushteve teknike dhe kushteve të vëna në lejen e 

integruar ose lejen mjedisore;  

- të përgatisin rregullore teknike për funksionim e burimeve të ndotjes;  

- të kryejnë monitorimin e shkarkimeve në ajër dhe të dhënat të dërgohen në Ministri sipas  

rregullave të parapara me akt të veçantë të cilin e nxjerr MMPH (Ministria e Mjedisit dhe  

Planifikimit Hapësinor).  

- Operatorët e burimeve të ndotjes duhet të përgatisin listën e parametrave teknikë, 

operacionalë dhe masat tekniko-organizative, për burimet e ndotjes. 

 MBROJTJA E BIODIVERSITETIT   

Meqenëse Lipjanit është e pasur me lloje të begatshme të bimëve dhe shtazëve këtë 

begati i mundësojnë pyje dhe peizazhe kodrinore, andaj është e nevojshme të kontrollohet 

gjuetia dhe shkatërrimi i habitateve të llojeve në rrezik zhdukje në mënyrë që të mbrohet 

zhdukja e specieve bimore dhe shtazore.  

Me qëllim të ruajtjes së disa llojeve shtazore në lumin Sitnica dhe Janjevka dhe rrjedhat 

e tijë është e nevojshme pastrimi nga mbeturinat dhe ujërat e zeza. Në pyje është i nevojshëm 

rrethim i dhe mbikëqyrje e zonave në të cilat ekzistojnë lloje të rralla për habitatet tona. 

Për mbrojtjen e llojeve bimore është e nevojshme identifikimi i zonave të ndjeshme, 

ruajtja e disa llojeve mjekësore të cilat janë në rrezik zhdukje nga habitatet tona. Po ashtu është 

e nevojshme shpallja dhe sensibilizimi i zonave të mbrojtura, pejsazheve dhe trungjeve të vjetra 

të cilat kanë rëndësi shkencore, mjedisore, kulturore, historike, etj. 
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5.2.9 MASAT PËR PARANDALIMIN E NDIKIMIT NEGATIV SOCIAL 

Komuna duhet të ofrojë infrastrukturë të nevojshme sociale (edukim, shërbim mjekësor,  

kulturë, sport) që të shmanget ndikimi negativ social i zhvillimit. Një seri e masave për 

infrastrukturë duhet të jenë sipas funksionit të vendbanimit (qendra kryesore, nën qendra, 

qendra lokale). 

Dendësia e vendbanimit duhet të harmonizohet dhe të jetë në pajtim me zhvillimet 

sociale të vendbanimit. 

KOMUNA DO TË VLERËSOJË PROBLEMET SPECIFIKE NË LIDHJE ME VENDBANIMET 

JOFORMALE DHE DO TË PROPOZOJË ZGJEDHJE NË ATO VENDE KU HARTIMI I PRRU 

ËSHTË PRIORITET. 

Komuna duhet të ballafaqohet me ndërtimet ilegale konform ligjit të ri mbi ndërtimet 

ilegale. Për këtë arsye do të krijohet një bazë e të dhënave e cila për çdo ngastër do të 

përmbajë informata e nevojshme në lidhje me lejen e lëshuar. 

Për ndërtesat e konsideruara si ilegale, sipas ligjit të ri mbi ndërtimet ilegale, komuna do 

të fillojë procedurën e legalizimit. Për procesin e legalizimit dhe lëshimin e lejeve valide për 

ndërtesë komuna do të kërkojë taksë. 

5.2.9.1 MASAT PËR ZBATIMIN E PLANIT 

5.2.10 a DETYRIMI PËR HARTIMIN E PLANIT 

Sipas ligjit Plani duhet të rishikohet çdo 5 vite. Plani Zhvillimor Komunal duhet të 

rishikohet nëse kushtet e përgjithshme kanë ndryshuar në thelb. 

Plani Zhvillimor Urban pason Planin Zhvillimor Komunal. 

Planet Rregulluese Urbane duhet të hartohen në zonën urbanë të Lipjanit dhe për 

Janjevën, Sllovisn, Shalën, Gadimen, dhe Magurën. 

Prioritet duhet ti jepet zonave ku problemet hapësinore duhet të adresohen urgjentisht. 

Kjo përfshin zonat ku kërkohet zhvillimi i brendshëm apo ku qyteti rritet në mënyrë të 

pakontrolluar dhe të paorganizuar dhe ku rigjenerimi i hapësirave publike është nevojë 

prioritare. 

5.2.10 b APLIKIMI I MASAVE ZHVILLIMORE DHE I MASAVE TJERA 

Përpunimi i kadastrit modern si bazë për hartimin Planeve Rregulluese Urbane 

dhezhvillimin e mëtutjeshëm. Lipjanit dhe nën qendrave e zonave me interes të veçantë do ti 

epet prioritet. 

Kur vendoset për zhvillime, prioritet duhet të caktohen që të mbushen zhvillimet apo 

zgjerim gradual i zonave ekzistuese për ndërtim. 

Planet rregulluese duhet të ofrojnë masa mbrojtëse kundër zjarrit. Këto masa përfshijnë 

rrjetin për shuarjen e zjarrit në të gjitha pozitat e ndërtesave, qasje të lehtë për kamionët e 

zjarrfikësve dha hapësirë për manovrimin e teknologjisë kundër zjarrit sipas rregullave 

ekzistuese për mbrojtje kundër zjarrit. 
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5.2.10 c REKONSTRUKTIMI I NDËRTESAVE DESTINIMI I SË CILAVE ËSHTË NË 

KUNDËRSHTIM ME DESTINIMIN E PLANIFIKUAR 

Ndërtesat ekzistuese në zonat e gjelbra nuk duhet të zgjërohen sipas kategorisë 

sërindërtimit. 

Problemet specifike në lidhje me vendbanimet joformale do të vlerësohen dhe do 

tëpropozohen zgjidhje sipas direktivave të DPH. Për këtë arsye duhet të krijohet një bazë e të 

dhënave bazuar në një kadastër modern me informata detale për çdo ndërtesë. 

Rrënimi i ndërtesave mund të konsiderohet në ato raste ku ndërtimet ilegale nuk mund 

të legalizohen sipas Ligjit mbi ndërtimet ilegale. 

Komuna do të ofrojë një lokacion për ndërtimin e shtëpive të reja për njerëzit që duhen ti  

lëshojnë shtëpitë e tyre në rast të rrënimeve. Gjatë zbatimit të planit nëse kërkohet, ndërtesat e 

ndërtuara legale mund të largohen pas shpronësimit apo marrëveshjes me pronarin. Në këtë 

rast komuna duhet të ofrojë kompensim të mirëfilltë. 

5.3 DISPOZITAT LIDHUR ME BASHKËPUNIM 

Në mënyrë që të sigurohet zbatimi i Planit komuna sipas procedurave 

ekzistueseadministrative do të ndërtojë bashkëpunim të nevojshëm në mes institucioneve të 

ndryshme lokale dhe departamenteve, dhe institucioneve në nivelin qendror. 

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 

dhekërkimore, që mund të kontribuojnë në procesin e zbatimit të planit. 

Komuna duhet të themelojë bashkëpunim të mirëfilltë me shoqatat e organizatave civile 

në mënyrë që të sigurojë procedurë transparente të procesit të planifikimit. 

Bashkëpunimi me AKP-në–Agjencia Kosovare të Privatizimit―Agjencia do të 

ketëautoritetin që të administrojë Ndërmarrjet në pronësi Shoqërore dhe Publike që janë 

regjistruar si të tilla në Kosovë (nëse apo jo ajo Ndërmarrje ka qenë subjekt i Transformimit). 

Komuna duhet të negociojë më AKP-në për sipërfaqet e tokës për ndërtesat Publike dhe  

interesat tjera që kanë qenë pjesë e trajtuar dhe destinuar me planë bazuar në ligjet dhe 

procedurave në fuqi për shkëmbim  dhe marrëveshjeve të veçanta. 

Zbatimi i Planeve Hapësinore dhe Urbanistike do të jenë të suksesshme vetëm nëse  

komuna dëshmon zotim për bashkëpunim dhe besim në mes të qytetarëve të saj dhe nevojave 

të tyre. 

Fushata mediale do të organizohet në mënyrë që të forcohet njohuria e qytetarëve dhe 

të rritet mbështetja e tyre për planifikim dhe zbatimin e planeve. 

Informatat hapësinore në disponim do të vazhdojnë të digjitalizohen dhe centralizohen 

duke bashkëpunuar me institucionet relevante po ashtu duhet të vazhdojnë të integrohen në një 

bazë të dhënave GIS. 

Komuna duhet të vë në dispozicion të dhënat që do të jenë të qasshme për të gjitha 

drejtoritë e administratës komunale për edhe publikun, në formatin GIS nëpërmjet internetit. 

Procesi i lëshimit të lejeve për ndërtim, duke rritur bashkëpunimin dhe edhe 

transparencën për të gjitha grupet me interes. 
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5.4 DISPOZITAT MBI RENDIN KRONOLOGJIK APO ETAPAT E IMPLEMENTIMIT 

 

Pas miratimit të planit deri në maksimum tre muaj pas miratimit të PZHK-së, Komuna 

duhet ti rishikojë të gjitha politikat sektoriale në mënyrë që ti harmonizojë ato më dispozitat e 

Planit Zhvillimor Komunal. 

Brenda tre muajve pas miratimit final të të dyPlaneve Planit Zhvillimor Komunal dhe 

Planit Zhvillimor Urban, Kuvendi Komunal duhet të miratojë një plan buxhetor shtesë i cili qartë 

paraqet se si planet e zbatuara do të financohen brena tri viteve të ardhshme. Ky Plan 

buxhetorë do të definojë financimin dhe procesin e hartimit të Planeve Rregulluese dhe 

dokumente shtesë të politikave dhe studimet e nevojshme për zbatimin e planit. 

Komponenta fizike e planit që i ka për bazë zonat, vijat dhe koridoret rfillon të zbatohet 

me një herë pas hyrjes në fuqi të planit. 

Hartimi i buxhetit komunal për vitet e ardhshme duhet bëhet duke u bazuar në Planin 

Zhvillimor Komunal. 

Të gjitha zhvillimet tjera do të bazohen në planin dinamik dhe prioritetizimet: prioritet i 

lartë(1), prioritet i mesëm (2), dhe prioritet i ultë (3) dhe afatet kohore (Afat shkurtër (1-3 vite), 

afat mesëm (3-5 vite), dhe në Vazhdimsi (1-10 vite). 

5.4.10 ELEMENTET DHE UDHËZIMET PËR HULUMTIM TË MËTUTJESHËM 

 

Plani Zhvillimor Komunal ofron kornizë punuese për studime të mëtutjeshme në zhvillimin e 

omunës, që lehtëson zbatimin e Planit. Në vazhdim janë dhënë temat e studimit të nevojshëm 

në mënyrë që të vazhdohet me zbatimin e planit: 

 Hulumtime në funksion të kompletimit të kadastrit për zonat që janë nën masa komasacioni 

 Hulumtime në funksion të kompletimit të kadastrit nëntokësor; 

 Hulumtime në funksion të kompletimit të kadastrit të ndotësve të ajrit; 

 Thellim i hulumtimeve për zonat tokësore të ndotura dhe ndotësit tjerë; 

 Thellim i hulumtimeve për rregullim të regjimit të Ujrave;   

 Thellim i hulumtimeve për inventarizim të llojeve organike;   

 Thellim i hulumtimeve për zonat me pasuri nëntokësore;   

 Thellim i hulumtimeve në saktësimin e hartës së bonitetit të tokës; 

 Studimi i pasurive nëntokësore; 

 Hulumtime në Plan-konceptin  për zhvillimin e turizmit; 

 Hulumtime në Plan të Lëvizshmërisë dhe të trafikut; 

 Hulumtime në Plan-koncept të zhvillimit ekonomik; 

 Vlerësim për prodhim të energjisë alternative duke përfshirë studimin e arsyeshëmëris 

përzhvillimet në shkallë të vogël të biomasës, solar dhe energji tjera ripërtëritëse. 
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5.5.  DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE 

 

5.5.1 HYRJA NË FUQI 
Ky Plan do të këte efekt 8 ditë pasi që të publikohet në Gazetën Zyrtare të Kosovës data e 

fillimit. 

5.5.2 VALIDITETI / VLEFSHMËRIA 

Ky Plan do të jetë i vlefshëm së paku për 5 (10) vjet. 

5.5.3 VLERËSIMI 

PZHK do të vlerësohen rregullisht, p.sh. një herë në çdo dy vjet. Gjithashtu do të 

konsiderohen zhvillimet aktuale dhe të dhënat demografike të tanishme, nevojat për banime dhe 

zhvillimet ekonomike. Vlerësimet do të përcaktojnë serinë e zbatimit të planeve të veprimit dhe 

strategjive. 

Procedura e rregullt e rishikimit është në periudhë prej pesë vjetëve. 
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