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ANEKS 16 Hartat e planifikimit  

Fjala e kryetarit 
 
Plani Zhvillimor Komunal është dokument strategjik dhe më i rëndësishëm për zhvillimin hapësinor për 
komunën e Malishevës.   Procesi i hartimit të Planit Zhvillimor të Malishevës është bazuar në Ligjin për 
Planifikim Hapësinor, Udhëzimet Administrative dhe Normat e Planifikimit Hapësinor.    
Konsiderojmë se hartimi i këtij Plani e ka rëndësinë shumë të madhe, sepse është hartuar me pjesëmarrje të 
qytetarëve që ofron një transparencë dhe mundëson një realizim më të lehtë të vizionit dhe qëllimeve të 
përbashkëta. Gjithashtu është hartuar nga stafi komunal që përfshinë profesionistë të  fushave të ndryshme 
në kuadër të drejtorive komunale, të cilët kanë qenë të mbështetur  nga ekspertë të Programit për 
Mbështetjen e Komunave në Planifikim Hapësinor i UN‐HABITAT‐it të financuara nga Sida suedeze.  
 
Plani Zhvillimor Komunal i Malishevës si dokument shumë i rëndësishëm për komunën që përmes vizionit 
qëllimeve dhe objektivave përcakton orientimin për arritjen synimeve tona të përbashkëta për një zhvillim 
ekonomik, social, hapësinor bazuar në resurset që ka komuna jonë.  
 
Ky  dokument është themel mbi të cilin do të  ndërtohen dokumentet tjera te planifikimit, të rëndësishme 
për Malishevën siç është Harta Zonale e Komunës dhe Planet të Hollësishme Urbane.   
 
Me këtë dokument Komuna e Malishevës e bazuar në resurset dhe potencialet komunale do te krijojë 
kushte më të mira për një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik dhe social dhe të ruajë mjedisin dhe resurset 
ekonomike dhe natyrore që ka komuna jonë. Për të arritur vizionin dhe qëllimet e përbashkëta Komuna do 
të investojë në zhvillimin e kapaciteteve humane, kryesisht potencialin rinor (të rinjtë) që të përgatis kuadër 
për të zhvilluar komunën  duke u bazuar ne resurset që ka komuna, kryesisht janë: pozita strategjike afër 
nyejve kryesore te transportit, potencial për zhvillim biznesi si dhe bujqësia dhe turizmi.  
 
Komuna jonë ka toka bujqësore dhe trashëgimi natyrore  dhe kulturore siç janë Monument i natyrës me 
rendësi të veçantë Ujëvarat e Mirushës, Zona me Interes te Veçante Kleçkë-Divjakë, trashëgimia 
arkeologjike dhe gjendet afër nyejve kryesore të korridorit të rrugës kombit që lidhe Kosovën me Shqipërinë 
dhe rrugës nacionale që lidh kryeqytetin Prishtinën më Pejën. Këto potenciale Komuna jonë i ka identifikuar 
në këtë dokument dhe do t'i shfrytëzojë për tërheqjen e investitorëve. Për arritjen e këtij synimi Komuna ka 
përcaktuar zonën ekonomike në afërsi të kyçjes me autostradë, që ka për qellim të tërheq bizneset serioze.  
 
Në fund të shpreh mirënjohje dhe falënderim të gjitha grupeve të shoqërisë civile dhe profesionistëve që 
kanë kontribuar në këtë dokument shumë të rëndësishëm për zhvillimin e ardhshëm të komunës sonë.  
Besoj thellësisht se me një angazhim të përbashkët gjithëpërfshirës ne do të zbatojmë këtë plan strategjik 
për të krijuar një mjedis më të mirë dhe mirëqenie për të gjithë qytetaret dhe më atraktiv për qytetaret që 
jetojnë  në Malishevë dhe vizitorët që vizitojnë Malishevën  
 

 
Ragip Begaj,  

Kryetar i Komunës 
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Përmbledhje Ekzekutive  
 
Plani Zhvillimor Komunal (PZHK) është plan strategjik i cili mbulon tërë territorin e komunës, duke përfshirë 
zonat urbane dhe fshatrat brenda komunës. PZHK është plan shumë-sektorial që përcakton qëllimet 
afatgjata të zhvillimit ekonomik, social dhe hapësinor.  
PZHK e Malishevës, si një plan strategjik shumë-sektorial, paraqet qëllimet zhvillimore ekonomike, sociale, 
hapësinore dhe qëllimet hapësinore afatshkurta, afatmesme dhe afatgjata për komunën, të paktën për një 
periudhë 8 (tetë) vjeçare.  
Objektivi i Planit Zhvillimor Komunal (PZHK) të Malishevës është identifikimi i qëllimeve afatgjata të 
zhvillimit ekonomik, social dhe hapësinor për tërë territorin e komunës. 
PZHK mbulon fusha të shumta të një politike të tillë sikur: zhvillimin ekonomik, social, banimin, 
infrastrukturën teknike, infrastrukturën rrugore dhe transportit, infrastrukturën sociale, hapësirat publike, 
trashëgiminë kulturore, mjedisin dhe zvogëlimin apo nga fatkeqësitë, bujqësinë dhe pylltarinë, zhvillimin 
rural.  
PZHK është hartuar duke respektuar Planin Hapësinor të Kosovës dhe strategjitë dhe ligjet vendore.  
Për të ju përzgjedhur sfidave të indetifikuara dhe për të arritur qëllimet dhe objektivat është paraparë 
zhvillimi i Malishevës bazuar kryesisht biznese/industri e lehte, bujqësi, biznese të bazuara në resurse 
minerare dhe  turizëm.  
Zhvillimi social është një ndër fushat kryesore ku janë paraparë investime të ndryshme në aspektin e ngritjes 
së kapaciteteve humane dhe rregullimin e infrastrukture shkollore, shëndetësore. Infrastruktura e 
transportit, infrastruktura teknike planifikohet të zhvillohet edhe më tutje për të plotësuar nevojat e 
qytetarëve dhe arritur një standard më të mirë.  
Ky dokument, është i strukturuar në bazë të udhëzimit administrativ 11/2015 dhe përmban shtatë kapituj: 
 
Në kapitullin e parë është dhënë: 
-Korniza strategjike ku përshihen strategjitë e dhëna në  Plan Hapësinor të Kosovës për zonën në të cilën 
gjendet Malisheva.   
Komuna e Malishevës gjendet në hapësirën e verdhe. Vizioni i Hapësirës së Verdhë e parasheh atë si Urë të 
zhvillimit të lidhjeve të Kosovës me rajonin, me rrjet funksional të qyteteve të fuqishme dhe fshatrave 
dinamike, atraktive për të jetuar dhe punuar në to. Duke shfrytëzuar kapacitetet e infrastrukturës, pozitën 
gjeografike dhe pasuritë e shumta natyrore, kulturore dhe humane, parashihet të zhvillohet në një hapësirë 
të qëndrueshme ekonomike agro-industriale, tregtare, shërbyese dhe  turistike.  

- Plani hapësinor i Zonës me interes të veçantë Kleçkë-Divjakë ku  
Vizioni për zhvillimin e kësaj zone e parasheh atë si Park historik-kulturor dhe me vlera natyrore, i 
përkujtimit të luftës së popullit për çlirim, në shërbim të edukimit, promovimit dhe zhvillimit të 
qëndrueshëm. 

 -Plani Hapësinor për Monumentin e Natyrës me Interes të Veçantë "Ujëvara e Mirushes” 
Vizioni për zhvillimin e kësaj zone e parasheh atë si Park me vlera unike të trashëgimisë natyrore kombëtare 
dhe kulturore, i mbrojtur, ruajtur dhe shfrytëzuar në mënyrë racionale. Zhvillimi i turizmit të qëndrueshëm 
në dobi të komunitetit lokal dhe rajonal. Park i njohur në Trashëgiminë Natyrore Botërore. 
 
Kapitulli i dytë dhe i tretë- përmban të dhëna për gjendjen ekzistuese dhe analizat e gjendjes ekzistuese te 
Komunës së Malishevës. 
Në këtë kapitull janë paraqitur të dhëna për  gjendjen ekzistuese të komunës. Është analizuar gjendja 
ekzistuese në aspektin gjeografik, demografik, ekonomik social dhe mjedisor, në aspektin e kapaciteteve 
financiare dhe kapaciteteve njerëzore të komunës. Janë identifikuar potencialet për zhvillim dhe sfidat më 
të cilat e  gjitha fushave: ekonomike, sociale, mjedisore dhe rreziqeve natyrore dhe tjera, të infrastrukturës  
së transportit, infrastrukturës teknike, trashëgimisë natyrore dhe kulturore etj..  
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Bazuar në analizat e gjendjes ekzistuese, problemet dhe resurset dhe kapacitetet komunale janë gjetur 
sfidat kryesore që janë zhvillimi ekonomik bazuar në resurset dhe kapacitet për të krijuar vende pune dhe 
përmirësuar mirëqenien e qytetarëve. 
Sfida tjera të identifikuara janë përmirësimi i infrastrukturës sociale dhe asaj teknike e rrugore, ruajtja dhe 
menaxhimi i trashëgimisë kulturore dhe natyrore, mbrojtja e mjedisit dhe Zvogëlimi i fatkeqësive natyrore 
dhe të shkaktuara nga njeriu.  
Si sfidë tjetër e planifikimit është pa edhe ballafaqimi me ndryshimet klimatike, shfrytëzimin e tokës, 
transportin ruajtën e trashëgimisë natyrore, kulturore  dhe mjedisit si dhe përshtatja me një mënyrë të re të 
jetesës që është shumë së rëndësishme për krijimin e vendbanimeve të qëndrueshme dhe kompakte. 
 
Kapitulli i katër- është Korniza zhvillimore që përmban vizionin, qëllimet dhe objektivat e parapara për 
zhvillimin e ardhshëm të Malishevës. Vizioni për zhvillimin e ardhshëm të komunës shprehë qëllimet 
afatgjata të synuara për tu arritur, të përcaktuara përmes procesit pjesëmarrës të palëve të interesit dhe 
analizave shumë-sektoriale, duke u nisur nga gjendja aktuale, sfidat e identifikuara, nevojat për zhvillim, si 
dhe potencialet lokale. Vizioni: “Malisheva me mundësi për të gjithë, krenare për trashëgiminë e saj, e 
zhvilluar me burime të shëndosha natyrore ” 

Janë zhvilluar tre skenarë për të arritur te një koncept më i mirë për zhvillimin e ardhshëm. Të gjitha këto 
skenarë janë shkrirë në një skenar të vetëm që ka formuar konceptin zhvillimor. 
Më tutje është zhvilluar Koncepti zhvillimor që përmban planet zhvillimore sektoriale të paraqitura me harta 
dhe të përshkruara në formë narrative. 
 
Kapitulli i pestë- përmban prioritetet zhvillimore strategjike dhe planin e veprimit  
Më poshtë është dhënë një përmbledhje e prioriteteve strategjike të identifikuara: 
-Hartimi i politikave dhe investime ne menaxhimin e mbeturinave 
-Mbrojtja e ujit, tokës dhe ajrit nga ndotja 
-Mbrojtja e vlerave të trashëgimisë kulturore dhe natyrore 
-Mbrojtja nga fatkeqësitë natyre dhe tjera 
-Mbrojtja e natyrës dhe biodiverzitetit  
-Zhvillim i bujqësisë përmes mbështetjes në ngritje të kapaciteteve  
-Zhvillimi i bizneseve te vogla dhe te mesme  
-Zhvillimi i turizmit duke shfrytëzuar resurset natyrore dhe kulturore  
-Përmirësimi i infrastrukturës dhe shërbimeve teknike (mirëmbajtja e rrjetit ekzistues të ujit dhe kanalizimit 
dhe ndërtimi i rrjeteve të reja, krijimi i liqeve artificial.  
-Përmirësimi i infrastrukturës sociale (përmirësimi i infrastrukturës fizike dhe ngritje e kapaciteteve 
humane)  
-Kontrollimi dhe konsolidimi i vendbanimeve përmes planifikimit  
-Ofrimi i banimit për të gjitha kategoritë  
-Rregullimi i vendbanimit joformal  
-Konsolidimi i zonave të ndërtuara dhe kontrollimi i zhvillimeve përmes planeve dhe hartës zonale  
Prioritetet strategjike janë te detajuara më tej në plan veprimi që jep projektet dhe jep indikatorët që janë 
edhe bazë për monitorimin dhe zbatimin të planit.  
 
Kapitulli i gjashtë- përcakton dispozitat për zbatimin planit te cilat udhëheqin realizimin e qëllimeve dhe 
objektivave dhe monitorimin e realizimit e PZHK-së ; përshkrimi i dispozitave kalimtare që japin të dhëna 
për kohën e hyrjes në fuqi të këtij plani afatin e vlefshmërinë e këtij plani .  
Pjese përbërëse te këtij dokumenti janë edhe anekset( hartat dhe tabelat)  
 
 
 
 
 



   

 

14 

 

I. VENDIMET ADMINISTRATIVE NË LIDHJE ME PLANIN ZHVILLIMOR KOMUNAL TË MALISHEVËS 

I.1a Vendimi parë  i Kuvendit të Komunës për hartimin e Planit Zhvillimor Komunal 
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I.1b. Vendimi dytë  i Kuvendit të Komunës për hartimin e Planit Zhvillimor Komunal 
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I.2 Vendimi i Kuvendit të Komunës për hapjen e shqyrtimit publik të Planit Zhvillimor 
Komunal
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I.3 Vendimi i Kuvendit të Komunës për miratimin dhe zbatimin e Planit Zhvillimor Komunal 

 

 

 
 

 

 



   

 

19 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

20 

 

 

I.4 Vendimi për pëlqimin mjedisor për Raportin e Vlerësimit Strategjik Mjedisor të Planit Zhvillimor 
Komunal  
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I.5 Vendimi i miratimit të Planit Zhvillimor Komunal nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor 
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Akronimet dhe shkurtesat 
PHK-Plani Hapësinor i Kosovës 

MMPH-Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor 

ASK-Agjencia e Statistikave të Kosovës 

AKK-Asociacioni i Komunave të Kosovës 

AKP-Agjencia Kosovare e Privatizimit 

VJF-Vendbanime Jo Formale 

ZHEL-Zhvillimi Ekonomik Lokal 

ZHEK-Zhvillimi Ekonomik i Kosovës 

PRRH-Plani Rregullues i Hollësishëm 

ZIV- Zonë me interes të veçantë 
UÇK- Ushtria Çlirimtare e Kosovës 
VP- Veriperëndim 
JL- Juglindje 
VL- Verilindje 
JP- Jugperëndim  
QKMF- Qendër Kryesore e Mjekësisë Familjare 
QMF- Qendër e Mjekësisë Familjare 
AMF- Ambulancat e Mjekësisë Familjare  
 CCHF- Ethet hemorragjike Krime-Kongo 
BKK- Buxheti i Konsoliduar i Kosovës  
THV- Hyrat Vetanake 
ESK Enti Statistikor i Kosovës 

IPH Instituti për Planifikim Hapësinor 

MKRS Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit 

MZhE Ministria e Zhvillimit Ekonomik 

DKRS Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport 

MTPT Ministria e Transportit dhe Post- 
Telekomunikacionit 

TIK Teknologjia Informacionit dhe Komunikimit  
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1. Korniza strategjike 
 
Për përgatitjen e Kornizës strategjike është marrë për bazë Plani Hapësinor i Kosovës i cili  jep orientimet 
dhe përcakton shtrirjen hapësinore të zhvillimeve në të ardhmen (deri në vitin 2020+) në gjithë territorin e 
Republikës së Kosovës. PHK shërben edhe si udhëzues në hartimin e planeve zhvillimore komunale. 
Gjithashtu janë marrë për bazë Planet Hapësinore të Monumentit të natyror me rendësi të veçantë Ujëvarat 
e Mirushës dhe të Zonës me rendësi të veçantë Kleçkë-Divjakë si dhe strategjitë dhe raportet e ndryshme të 
nivelit qendror për Komunën e Malishevës dhe strategjitë sektoriale të Komunës së Malishevës.  

1.1 Plani Hapësinor i Kosovës 
Në Planin Hapësinor të Kosovës (2010-2020 +) Malisheva është përfshirë në Hapësirën e Verdhë  të quajtur 
"Urat e Kosovës" e cila zë pjesën jugperëndimore të Kosovës. Përveç Malishevës kjo hapësirë përfshinë 
edhe komunat e Gjakovës , Deçanit dhe Rahovecit.  

Vizioni i Hapësirës së Verdhë e parasheh atë si Urë të zhvillimit të lidhjeve të Kosovës me rajonin, me rrjet 
funksional të qyteteve të fuqishme dhe fshatrave dinamike, atraktive për të jetuar dhe punuar në to. 
Duke shfrytëzuar kapacitetet e infrastrukturës, pozitën gjeografike dhe pasuritë e shumta natyrore, 
kulturore dhe humane, parashihet të zhvillohet në një hapësirë të qëndrueshme ekonomike agro-
industriale, tregtare, shërbyese dhe  turistike.  

Qëllimet e Përgjithshme të Zonës së Verdhë janë përcaktuar si në vijim: 

 Zhvillimi i rrjetit të vendbanimeve, me qeverisje e shërbime publike në favor të 

qytetarit, me rritje të kualitetit të jetesës së qytetarëve, punësimit, barazisë sociale. 

 Mbështetje Zhvillimi Ekonomik Lokal ZHEL për ZHEK – shfrytëzimi i përparësive 
konkurruese, 

 Zhvillimi i lidhjeve efikase brenda urbane, ndërurbane me hapësirat e tjera dhe më 

gjerë në rajon përmes rrjetit të zhvilluar të infrastrukturës (rrugore, hekurudhore, 

ajrore dhe TIK). 

 Përkrahja zhvillimeve për arsim bashkëkohor e përkrahës të kërkesave të tregut 

Ruajtja dhe zhvillimi i trashëgimisë kulturore, turizmit kulturor e rekreativ, 

 Zhvillim të lidhjeve tregtare e shërbyese ndërkufitare me Shqipërinë, 

 Aeroporti civil i Gjakovës si mundësi për zhvillim ekonomik 

 Zhvillimi i shërbimeve tregtare, agro-industriale dhe turistike, me intensifikim të politikave 
për mbrojtje dhe rimëkëmbje të mjedisit. 

Malisheva është kategorizuar në kuadër të qendrave të vogla, të cilat do të kenë një rol aktiv në planifikimin 
e ardhshëm hapësinor në aspekt të përmirësimit të efikasitetit në ofrimin e shërbimeve dhe forcimit të 
lidhjeve me fshatrat përreth, në përpjekje që e tërë zona funksionojë mbi bazën e programeve të 
paracaktuara për zhvillim. Në këtë aspekt është e rëndësishme pozita e Malishevës si udhëkryq regjional 
dhe lidhjet e afërta me autostradën Durrës – Merdare. 

Veprimtaritë ekonomike në komunë duhet të planifikohen në bazë të kushteve të dhëna në Strategjinë e 
Zhvillimit Hapësinor në Planin Hapësinor të Kosovës 20120-2025+ (shih fq. 184)  

Bujqësia dhe resurset mjedisore paraqesin potencialet kryesore për zhvillimin e Malishevës andaj është e 
nevojshme të shmangen konfliktet e mundshme gjatë zhvillimeve të ardhshme, sidomos shtrirja e 
vendbanimeve në tokën bujqësore dhe degradimi i lumenjve dhe pyjeve. Si sinergji e mundshme gjatë 
zhvillimeve të ardhshme është identifikuar zhvillimi i fshatrave për turizëm kulturor, rekreativ dhe 
tradicional me zhvillimin e trashëgimisë natyrore dhe kulturore. 



   

 

26 

 

Sa i përket zonave me interes të veçantë,në Komunën e Malishevës një vend me rëndësi të madhe 
paraqesin Ujëvara e Mirushës, të kategorizuara si Monumenti natyror, për shkak të vlerave natyrore dhe të 
trashëgimisë që i posedon.  Për këtë zonë është hartuar plani hapësinor nga MMPH (shih II.3). 
Burimi: MMPH, Plani Hapësinor i Kosovës 2010-2020+ 

 

 

Harta 1 Strategjia e Zhvillimit Hapësinor (Plani Hapësinor i Kosovës 2010-2020+ 

1.2 Plani Hapësinor i Zonës me Interes të Veçantë "Shtabi i Përgjithshëm i UÇK-së në Kleçkë 
dhe Divjakë” 

Zona me Interes të Veçantë ,,SHP. UÇK. Kleçkë-Divjakë’’ shtrihet në Malet e Berishës, në komunat 
Malishevë, Drenas dhe Lypjan. Sipërfaqja e tashme e ZIV është 39km², prej të cilës 13km² ose 33% e 
sipërfaqes i përket Komunës së Malishevës.  Vendbanimet e komunës së Malishevës të cilat përfshihen 
pjesërisht apo tërësisht në kuadër të kësaj zone janë Berisha dhe Tërpeza. 

Në kuadër të kësaj zone janë të identifikuara 6 lokacione të trashëgimisë historike nga lufta e fundit, katër 
prej të cilave shtrihen në Komunën e Malishevës – selia e Radio Kosovës së Lirë në Berishë, selia e Qeverisë 
së Përkohshme në Fshati i Ri, varrezat e dëshmorëve të UÇK-së, si dhe Fshati i UÇK-së. Në territorin e 
Komunës së Lipjanit gjenden Shtabi i Përgjithshëm dhe Spitali Ushtarak në Divjakë, si dhe Brigada 121 e 
UÇK-së “Ismet Jashari-Kumanova” në Kleçkë. 

Vizioni për zhvillimin e kësaj zone e parasheh atë si Park historik-kulturor dhe me vlera natyrore, i 
përkujtimit të luftës së popullit për çlirim, në shërbim të edukimit, promovimit dhe zhvillimit të 
qëndrueshëm. 

Sipas konceptit zhvillimor mundësohet një zgjidhje e qëndrueshme e cila konsiston në përkujdesjen dhe 
promovimin e objekteve historike-kulturore dhe natyrore  përmes zhvillimit të turizmit; promovimin e 
prodhimeve kualitative vendore – eko-turizmi; kontrollimin e rritjes së vendbanimeve në kuadër të zonës 
dhe lidhjen me fshatrat që janë jashtë zonës; fuqizimin e rrjetit rrugor që lidhet me fshatin Shalë në JL të 
zonës, në jug me fshatin Duhël, në perëndim me Malishevën dhe në veri me fshatin Tërpezë. 

Burimi: MMPH, Plani Hapësinor i Zonës me Interes të Veçantë "Shtabi i Përgjithshëm i UÇK-së në Kleçkë dhe Divjakë” 
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1.3 Plani Hapësinor për Monumentin e Natyrës me Interes të Veçantë "Ujëvara e Mirushes” 
Parku “Ujëvarat e Mirushës”, është një ndër zonat më të bukura dhe më interesante të natyrës së Kosovës, i 
cili shtrihet në pjesën qendrore të Kosovës, në territorin e komunave Klinë, Malishevë dhe Rahovec, dhe 
përfshinë një sipërfaqe prej 598.4 ha. Parku gjendet në jug të maleve Gremnik, në të dy anët e rrjedhës së 
lumit Mirusha.  

Vlerat e trashëgimisë natyrore dokumentohen edhe përmes të dhënave për diversitetin biologjik. Lumi 
Mirusha është një ndër lumenjtë më të bukur të Kosovës. Ai në pjesën përfundimtare të rrjedhës së tij kalon 
nëpër një grykë e cila njihet si Kanjoni i lumit Mirusha. Monumenti Natyror i rendësisë së Veçante Ujëvarat e 
Mirushës gjendet në të dy anët e rrjedhës së lumit Mirusha që nga fillimi i kanjonit deri gati në derdhjen e tij 
në lumin Drini i Bardhë.  

 

Harta 2 Planet hapësinore që përfshijnë Komunën e Malishevës- PH Ujëvarat e Mirushës dhe PH Kleçkë dhe Divjakë 

Përgjatë territorit të parkut, kalon lumi Mirusha i cili gjatë rrjedhës së tij krijon 12 ujëvara dhe 16 liqene të 
cilat së bashku krijojnë një fenomen të rrallë morfo‐hidrologjik dhe shumë atraktiv për vizitorë. Kjo zonë 
veçohet edhe me trashëgimi kulturore, dhe në vetë kanjonin gjenden shpellat si: Kisha e Madhe, Kisha e 
Vogël dhe shpella në Shpirtra. Vizioni për zhvillimin e kësaj zone e parasheh atë si Park me vlera unike të 
trashëgimisë natyrore kombëtare dhe kulturore, i mbrojtur, ruajtur dhe shfrytëzuar në mënyrë racionale. 
Zhvillimi i turizmit të qëndrueshëm në dobi të komunitetit lokal dhe rajonal. Park i njohur në 
Trashëgiminë Natyrore Botërore. 

Sipas konceptit zhvillimor mundësohet pjesa më e madhe e territorit i takon zonës së parë dhe të dytë të 
mbrojtjes (bazuar në Ligjet në fuqi), në të cilat përpos aktiviteteve mbrojtëse nuk parashihen zhvillime tjera. 
Ndërsa pjesa tjetër që nuk është më e madhe se 10% e territorit të përgjithshëm i dedikohet zhvillimeve 
kryesisht të shërbimeve që mungojnë, të cilat në mënyrë indirekte janë paraparë të kenë efekte në 
mbrojtjen e zonës si tërësi.  

Kategorizimi i kësaj zone si Monument i Natyrës me Interes të Veçantë dhe planet për mbrojtjen dhe 
zhvillimin e qëndrueshëm të saj mund të jenë zhvillime përfituese për Komunën e Malishevës në aspekt të 



   

 

28 

 

mbrojtjes dhe promovimit të potencialeve mjedisore, zhvillimit të infrastrukturës dhe shërbimeve, dhe deri 
në një shkallë edhe të zhvillimit ekonomik. Por një aset i tillë paraqet edhe përgjegjësi dhe obligime ndaj 
komunës, sidomos sa i përket menaxhimit të zhvillimeve në afërsi dhe brenda zonës, si dhe mbrojtjes së 
mjedisit.  

Burimi: MMPH, Plani Hapësinor për Monumentin e Natyrës me Interes të Veçantë "Ujëvara e Mirushes” 

1.4 Qëllimi i Planit Zhvillimor Komunal 
Plani Zhvillimor Komunal i Malishevës (PZHK), si plan shumë-sektorial i përcakton qëllimet afatgjata 
ekonomike, sociale dhe hapësinore të Komunës për periudhën 2017-2025, në harmoni me Planin Hapësinor 
të Kosovës. Plani Zhvillimor Komunal është dokument strategjik, që përcjell një vizion të qartë për të cilin 
është arritur përputhja dhe angazhimi i të gjitha palëve të interesit, të specifikuar më tej përmes qëllimeve 
dhe drejtimeve strategjike. Duke qenë në rolin e harmonizuesit dhe udhërrëfyesit të zhvillimeve të 
ardhshme në Malishevë, në sfera të ndryshme të orientuara kah aktivitetet, PZHK-ja ofron mundësinë për të 
marrë vendime në lidhje me përdorimin e ardhshëm të hapësirës, përcaktimin e regjimit të mbrojtjes dhe 
zhvillimit të tij, si dhe aktiviteteve socio - ekonomike dhe mjedisore në territorin e Komunës së Malishevës. 
Rëndësia e veçantë e PZHK-së, duke e pasur parasysh qasjen integruese përgjatë procesit të hartimit dhe 
karakterin shumë-sektorial, qëndron në zhvillimin e harmonizuar të mbështetur në potenciale të arritshme 
të Malishevës.  

Procesi i hartimit të PZHK-së po ashtu kontribuon në zhvillimin e kapaciteteve njerëzore dhe organizative në 
fushën e planifikimit strategjik hapësinor, duke marrë në konsideratë faktin se ky është plani i parë 
hapësinor për që hartohet me kapacitetet vetanake komunale.  

Në procesin e planifikimit rol të rëndësishëm paraqet Vlerësimi Strategjik në Mjedis (VSM), si një proces 
obligues dhe përcjellës i hartimit të PZHK, me qëllim të vlerësimit ti ndikimeve potenciale mjedisore të këtij 
plani si dhe të përmirësimit të tij , duke sugjeruar objektiva apo strategji të reja apo duke i rishikuar ato 
ekzistuese. Për PZHK të Malishevës është zhvilluar procesi i VSM që në fazat fillestare të saj, duke u 
integruar tërësisht në procesin e hartimit, si dhe duke e ngritur cilësinë e procesit dhe të dokumentit, të 
shoqëruar edhe me raportin e VSM. 

 

1.5 Procesi i pjesëmarrjes publike 
Duke u nisur nga qëllimet i PZHK-së dhe fushat që trajtohen në procesin e hartimit të këtij dokumenti, qasja 
ka qenë gjithëpërfshirëse përgjatë tërë procesit, me qëllim të ofrimit të një kornize të plotë dhe të 
qëndrueshme të zhvillimit, e cila do ta orientojë zhvillimin dhe do ti paraprijë planifikimit në nivel me 
specifik. Grupi punues komunal i formuar me qëllim të zhvillimit të procesit dhe hartimit të dokumentit ka 
qenë grup multi-profesional i përbërë nga stafi i disa drejtorive komunale, të cilët kanë analizuar zhvillimet 
dhe propozimet në fushat e zhvillimit hapësinor, ekonomik, social, infrastrukturor dhe mjedisor, të 
përkrahur nga UN-Habitat, Programi i Përkrahjes së Planifikimit Hapësinor Komunal (UNHabitat/MuSPP).  

Gjatë zhvillimit të procesit pjesëmarrës janë zhvilluar edhe disa punëtori ku përveç stafit komunal si bartës i 
procesit kanë kontribuar edhe profesionistë nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor-
Departamenti i Planifikimit Hapësinor, Ndërtimit dhe Banimit/Divizioni i Planifikimit Hapësinor,  dhe Instituti 
i Planifikimit Hapësinor, si dhe përfaqësues nga shoqëria civile dhe komuniteti i biznesit.  

- Punëtoria e Vizionimit është mbajtur në maj 2012. Në këtë punëtori është bërë diskutimi i gjendjes 
sipas fushave tematike dhe janë shqyrtuar dhe hartuar vizionet e zhvillimit të mundshëm sipas 
këtyre fushave, për tu përmbledhur në deklaratën e përbashkët të Vizionit  

- Punëtoria e Identifikimit të Sfidave është mbajtur në tetor 2012.  Në këtë punëtori është shqyrtuar 
gjendja aktuale përmes analizës SWOT, dhe janë identifikuar sfidat për secilën fushë tematike, të 
cilave duhet dhënë përgjigje në procesin e mëtutjeshëm. 

- Punëtoria e Skenarëve të Zhvillimit është mbajtur në  prill 2013. Duke u nisur nga të arriturat e 
mëhershme, në këtë punëtori janë shqyrtuar skenarët e mundshëm të zhvillimit hapësinor dhe 
ndikimit reciproke sektoriale. Po ashtu në këtë punëtori është bërë edhe prezantimi i procesit të 
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Vlerësimit Strategjik në Mjedis (VSM) si proces përcjellës i hartimit të PZHK, janë shqyrtuar rreziqet 
dhe mundësitë mjedisore në Malishevë, si dhe lista preliminare e objektivave të VSM. 

- Punëtoria e Përcaktimit të Prioriteteve Strategjike është mbajtur në  korrik 2013. Është me rëndësi 
se në këtë punëtori janë marrë parasysh kërkesat e Ligjit të ri për Planifikim Hapësinor (në hartim e 
sipër në atë periudhë) dhe riformatimimi i dokumentit sipas këtyre kërkesave. Gjatë kësaj punëtorie 
janë shqyrtuar dhe përcaktuar Prioritetet Strategjike dhe Planet e Veprimit, si elemente që përbëjnë 
bazën e nevojshme për hartimin e Hartës Zonale. Po ashtu, në këtë punëtori janë prezantuar dhe 
shqyrtuar objektivat e reviduar dhe indikatorët e VSM, si dhe vlerësimi i kompatibilitetit të vizionit.       

- Diskutimet në fshatra, të zhvilluara në prill-maj 2014, me qëllim të diskutimit të drejtpërdrejtë me 
banorët, shqyrtimit të mundësive zhvillimore dhe propozimeve që dalin nga procesi i hartimit PZHK.  
 

2. Profili komunal 
 

2.1 Historiku i shkurtë i Malishevës 
Gjetjet arkeologjike në territorin e komunës, në mënyrë specifike prania e Tumave Ilire në qendër të 
Malishevës janë tregues të qartë se ky territor ishte një vendbanim i hershëm ilir bashkë me vendbanimet e 
tjera brenda komunës dhe më gjerë, të shtrira përgjatë lumit Mirusha. Historikisht qendra politike 
administrative ka ndryshuar në aspektin e  emërtimit dhe në aspektin e selisë qendrore. Në periudhën 
osmane është përmendur një vend i quajtur Bajraku i Astrazubit që shtrihej deri në vijën hekurudhore të 
Murës në veri e deri në Mrasor në perëndim. Më vonë hasim në emrin e qarkut të Rahovecit, që përfshin të 
njëjtin territor.  

Pas Luftës së Dytë Botërore, qeverisja lokale fillimisht u organizua në fshatrat Banjë dhe Kijevë, për t’u 
transferuar, në vitin 1960 në Malishevë. Në këtë mënyrë për herë të parë Malisheva u bë një qendër 
politiko-administrative. Në vitin 1965 Komuna e Malishevës ishte shpërbërë nga autoritetet jugosllave të 
asaj kohe. Për herë të dytë komuna e Malishevës u formua si qendër komunale në vitin 1986 për të 
vazhduar deri në vitin 1991, kur ajo u shpërbë përsëri nga qeveria serbe.  

2.1.1 Historiku i ri administrativ 
Komuna e Malishevës u ri-themelua në vitin 2000, sipas Rregullores së UNMIK-ut nr. 2000/45. Pas luftës, 
banorët e Malishevës filluan ndërtimin e institucioneve. U ndërmorën të gjitha masat e nevojshme për 
krijimin e infrastrukturës ligjore, duke formuar Këshillin Komunal i cili ka funksionuar në kuadër të Qeverisë 
së Përkohshme të Kosovës. Ky këshill ishte organi kryesor i komunës gjatë asaj kohe, dhe në kuadër të tij 
përfshihej Administrata Komunale me sektorë kryesorë të tillë si: rindërtimi, arsimi, shëndetësia dhe 
shërbimi civil.  Këshillin Komunal ka krijuar bazat për funksionimin e organeve komunale për kryerjen e 
shërbimeve për qytetarë, kryesisht ato emergjente duke pasur parasysh se këto ishin ditët e para pas 
përfundimit të luftës. 

Kuvendi i Komunës së Malishevës, në pajtim me Ligjin për Vetëqeverisje Lokale nr. 03/L-040 dhe Statutin e 
Komunës së Malishevës ka krijuar organet komunale të cilat e ndihmojnë Kuvendin Komunal dhe 
Ekzekutivin në kryerjen e misionit dhe vizionit të qeverisjes komunale.  

Burimi: Komuna e Malishevës 2015 

 

 

2.2 Pozita dhe gjeografia fizike  
 

2.2.1 Pozita gjeografike 
Komuna e Malishevës shtrihet në pjesën qendrore të Kosovës, përkatësisht në pjesën lindore të Rrafshit të 
Dukagjinit. Territori i komunës përfshinë një sipërfaqe prej 306.48 Km² (2.8% të territorit të Kosovës), dhe 
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shtrihet në një gjerësi gjeografike prej 42˚ dhe 28'41'' dhe gjatësi gjeografike prej 20˚ 44'33''. Kufizohet me 
komunat e Drenasit, Lipjanit,Suharekës, Rahovecit dhe Klinës.  

Konfiguracioni i përshtatshëm i terrenit i mundëson komunës lidhje të mira të komunikacionit me të gjithë 
vendin. Me shumicën e qyteteve kryesore të Kosovës lidhet brenda një distance prej rreth 40-55 km - 
Gjakovë  40 km, Prizren 44 km, Prishtinë 49 km, Pejë  52 km, Ferizaj 56 km. Distancat më të mëdha janë me 
Mitrovicën-75 km, si dhe me Gjilanin - 80 km. Sa i përket lidhjeve ndërkombëtare, kalimi i autostradës 
Durrës-Merdarë përmes territorit të komunës e vë Malishevën në pozitë të volitshme. Kjo autostradë 
mundëson lidhje të lehtë dhe të shpejtë me Shqipërinë dhe portin e Durrësit, ndërsa planet për vazhdimin e 
mëtutjeshëm të kësaj autostrade, si dhe ndërtimi i autostradës se re për Han të Elezit do të mundësojnë 
lidhje cilësore me shtetet dhe korridoret rajonale të transportit. 

Pozita e komunës së Malishevës ofron përparësi edhe sa i përket vlerës dhe burimeve natyrore. Hapësira 
komunale e cila kufizohet me terrenet kodrinore në pjesën lindore (në kufi me Drenasin, Lipjanin dhe 
Suharekën) dhe në Jug-perëndim (që (në kufi me Rahovecin), si dhe shtrirja e sipërfaqeve të rrafshëta në 
qendër, ofrojnë një larmi të përmbajtjeve dhe potencialeve bujqësore, mjedisore dhe biodiversitetit.  

 

 

Harta 3 Pozita gjeografike e Malishevës në Kosovë 

2.2.2 Topografia 
Territori i komunës së Malishevës karakterizohet kryesisht me terren kodrinor-malor, si dhe me pjesë 
fushore përgjatë rrjedhave ujore. Përshkruhet nga pellgu i lumit Mirusha me tokë të rrafshët dhe pjellore në 
të dy brigjet e saja. Ky pellg është i rrethuar me Masivin Malor të Drenicës në lartësinë mbidetare deri në 
1057 m (Maja e Kasmaqit), Majën e Koznikut në lartësinë mbidetare deri në 1006 m etj (shih Harten -  
Hipsometria). 
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Format më të rëndësishme të relievit janë masivi malor, luginat e lumenjve dhe ultësira e Llapushës.  Kjo 
ultësirë është krijuar me dy morfologji të përgjithshme, malet e Drenicës  në lindje dhe lugina e Mirushës në 
qendër (500-650m) me shpate të ngushta posaçërisht në anën perëndimore, ku bie në një pjerrësi prej 45° 
tek ultësira e Llapushës.  

Si elemente të veçanta në territorin komunal janë shpellat. Shpella më e njohur dhe më e rëndësishme 
është “Shpella e Flladit“, në Panorc, me gjatësi të kanaleve prej 945 m (deri më tani e zbuluar), pastaj disa 
shpella tjera të rëndësishme sekondare në Kanjonin e lumit  Mirusha”, në fshatin Bardhë-Guncat etj. 

2.2.3 Klima 
Klimë dominuese është ajo e mesme kontinentale dominon me elemente të ndryshme mesdhetare, e cila 
karakterizohet me dimër të ftohtë dhe të gjatë (në fshatrat malore); verë të ngrohtë (në fshatrat më të 
ulëta). Temperatura mesatare është 24.6˚ në verë, si dhe -10˚ C në dimër. Sasia mesatare e reshjeve është 
afër 755,5 mm³. 

2.2.4 Hidrografia 
Lumi kryesor që kalon nëpër komunën e Malishevës është Mirusha, i cili i takon pellgut të Drinit të Bardhë. 
Mirusha buron nga malet e Bllacës (masivi malor i Carralevës), ndërsa burimi përbëhet nga dy degë 
(përrenj): përroi që rrjedh nga Nguncati dhe përroi që rrjedh nga Bllaca. Të dy këtë përrenj bashkohen në 
hyrje të fshatit Bellanicë për të krijuar lumin Mirusha (shih më poshtë Hartën e rrjetit hidrografik). Në pjesën 
e poshtme të lumit Mirusha, në një gjatësi 2 km, është krijuar një grykë me 16 liqene lumore të madhësive 
të ndryshme, të lidhura me njëri-tjetrin me një ujëvara spektakulare me gjatësi prej 21 m (i dyti nga 
madhësia në Kosovë pas asaj në Radavc-Drini i Bardhë). Duke pasur parasysh vlerat mjedisore që Mirusha 

Harta 4 Hipsometria 
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përmban në rrjedhën e saj dhe hapësirat përreth, zona rreth saj është shpallur Monument Natyror me 
Rëndësi të Veçantë. 

 

Tabela 1 Rrjedha mesatare e ujit në lumin Mirusha 

(Burimi: Gjendja e mjedisit në Kosovë 2008-2010, MMPH-AMMK 2011, Plani i zonës së mjedisit me rendësi të veçantë në Monumentin  Natyror  – 
“Ujëvarat  e Mirushës”  ) 

Malisheva është e njohur edhe për burimin e ujit termal, i cili gjendet  në fshatin Banjë, në anën e djathtë në 
lumit Mirusha.  Në afërsi të këtij burimi është ndërtuar edhe pishina e hapur publike.     

Burime tjera të rëndësishme ujore në komunë janë: dy burime në fshatrat e Gurbardhit, burimet në fshatin 
Javiq dhe Panorc, rrjedha Belak në fshatin Maxharrë dhe burime të tjera ende të pa-evidentuara në malet e 
Gurbardhit. 

 

 

 

2.2.5 Rrjeti ekologjik 
Ndërtimi gjeologjik, peizazhi dhe kushtet klimatike kanë ndikuar që në një hapësirë relativisht të vogël të 
rezervuarit të lumit Mirusha të shfaqen karakteristika të ndryshme të shtresave bimore. Sa i përket florës,  
drunjtë që rriten në këtë territor janë ahu, lisi, thana dhe në rrethinat e Mirushës rriten shelgjet. Nga 

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

ml/m
3 

ujë 19.9 24.3 18 19.6 21.9 13.4 14.6 17 12.1 25.3 27.9 26.8 243 

m
3
/sec  8.2 10 6.7 7.6 8.2 5.4 5 5.2 4.6 9.4 10.5 10.3 7.6 
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barishtet rritet lulëkuqja (peonia decore), si dhe bimët mjekësore si bar-veshi, bar-pezmi, etj. Fauna në 
malet e Berishës karakterizohet me kafshë të egra si macja e egër, shqiponja, dallëndyshja, lejleku, bilbili, etj. 

Duke e pasur parasysh shtrirjen e sipërfaqeve pyjore në pjesët lindore dhe perëndimore kodrinore të 
territorit komunal, të pasura me një shumëllojshmëri të botës bimore dhe shtazore, si dhe korridoret 
përgjatë lumenjve që shtrihen përgjatë territorit komunal duke i lidhur këto tërësi pyjore, mund të thuhet se 
Komuna e Malishevës shquhet me një rrjet ekologjik i cili është i shpërndarë përgjatë tërë territorit të saj. Ky 
rrjet ofron potenciale hapësinore, mjedisore, si dhe të qarkullimit, andaj ato duhet të mbrohen dhe 
trajtohen në mënyrë qëndrueshme në të ardhmen. 

 

2.3 Demografia 
 

2.3.1 Numri i popullsisë 
Sipas vlerësimeve, aktualisht në Komunën e Malishevës jetojnë  58341 banorë, që përbëjnë rreth 3% të 
banorëve të Kosovës. Prej numrit të gjithëmbarshëm të banorëve në komunë, 3629 (rreth 6%) jetojnë në 
zonën urbane, që është dukshëm më e ulët se mesatarja e Kosovës prej 38% (shih Aneksin 2, si dhe më 
poshtë Hartën Shpërndarjes së Vendbanimeve dhe Popullsisë).   

 

 
 

Përveç numrit të banorëve rezident, vlerësohet se janë edhe rreth 15.000 persona nga Malisheva të cilët 
jetojnë jashtë vendit. Dendësia e popullsisë është 190.41 banorë për km², që është pothuaj se e njëjtë me 
nivelin e  Kosovës -  163.22 banorë për km².  

                                                           
1 Komuna Malishevë 2013 
2 Atlasi i regjistrimit të popullsisë 2011 faqe 10 http://ask.rks-gov.net/media/2005/atllasi-i-regjistrimit-te-popullsise-2011.pdf 
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Prezantimi i të dhënave statistikore për vitet e mëparshme është bërë në bazë të regjistrimit të vitit 
1948/'71, ndërsa për vitet 1981/'91 të dhënat janë mbledhur nga statistikat në Beograd. Nuk kishte asnjë 
regjistrim të duhur zyrtar në vitin 2001, por Agjencia e Statistikave të Kosovës ka kryer vlerësimin e 
popullsisë. Regjistrimi i mëparshëm dhe vlerësimi i popullsisë i kryer nga autoritetet e Kosovës përfshin 
numrin e përgjithshëm të popullsisë, ndërsa të dhënat e regjistrimit të vitit 2011 përfshijnë vetëm 
popullsinë rezidente. Duke marrë këtë konsideratë mungesën e konsistencës, është e vështirë të jepet një 
vlerësim i saktë për numrin e rritjes së popullsisë gjatë viteve. 

2.3.2 Mosha dhe gjinia  
Në bazë të regjistrimit të fundit, popullsia e komunës është kryesisht e re.  Vërehet një dominim i 
grupmoshave nën 20 vjet (45%). Popullsia aktive 15-64 vjet përfshinë 62% të banorëve të komunës, që 
është pak më e ulët se mesatarja e Kosovës prej 65%.  

Sa i përket raporti gjinor në përbërjen e popullsisë, në Komunën e Malishevës vërehet një dominim i vogël i 
femrave prej rreth 6%, ku 47% janë meshkuj (27563) dhe 53%femra (30702).   

2.3.3 Përkatësia etnike   
Shumica e popullsisë në Komunën e Malishevës është shqiptare me 99.8%. Pjesëtarë to komunitetit rom 
janë 70 banorë (0,13%), të komunitetit ashkali 14 banorë ( 0.03%), ndërsa 18 banorë (0,03%)  janë të tjerë 
apo të padeklaruar. 

 

 

Grafika 1 Piramida e popullsisë sipas grupmoshës dhe gjinisë 

Burimi: Agjencia e Statistikave të Kosovës, Regjistrimi i polullsisë 2011 
 
 

2.3.4 Ekonomitë familjare  
Sipas regjistrimit të fundit të popullsisë komuna e Malishevës ka 6,878 ekonomi familjare me madhësinë 
mesatare të familjes prej 7.93 persona (shih Aneksin 2, dhe me poshtë Hartën Shpërndarja e ekonomive 
familjare sipas vendbanimeve). Komuna e Malishevës në krahasim me komunat fqinje dhe në nivel të 
Kosovës është një nga komunat me familje të mëdha, ku 53% e ekonomive familjare kanë më shumë se 7 
anëtarë të familjes.  

Në bazë të të dhënave në dispozicion Komuna e Malishevës ka pasur një trend në rritje të ekonomive 
familjare brenda viteve, me një rritje prej ~44% për periudhën 1948/1981, dhe një rritje prej 100% në 
numrin e ekonomive familjare nga viti 1981 e deri tek viti 2011. Kjo rritje e numrit të ekonomive familjare, 



   

 

35 

 

përveç si rezultat i rritjes së numrit të gjithëmbarshëm të banorëve, ka ardhur edhe si rezultat i ndryshimeve 
sociale-ekonomike dhe procesit të ndarjes së familjeve të mëdha në familje më të vogla. 

 EKONOMITË FAMILJARE NË VITE 

Viti 1948 1953 1961 1971 1981 1991 2008 2011 

Numri i ekonomive familjare 2,364 2,550 2,768 3,026 3,409 4,761 6,347 6,878 

 
Tabela 2 Numri i ekonomive familjare 

 
Burimi: Zyra e Statistikave, Malishevë 201 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

2.3.5 Lëvizjet natyrore  
Sipas regjistrimit të vitit 2011, shkalla e lindjes është 1,448 fëmijë, me normën e vdekshmërisë prej 80-100 
persona në një vit. Rritja e popullsisë është 23 persona në 1000 banorë. Ka rënie të numrit të lindjeve gjatë 
dy dekadave të fundit në krahasim me periudhat e mëparshme. Në përgjithësi të dhënat kanë treguar se 
nga periudha e 1948/2011 popullsia është rritur me 31%. 

Harta 7 Shpërndarja e ekonomive familjare sipas vendbanimeve 
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Sa i përket të dhënave më specifike të viteve të fundit, numri i lindjeve është në rënie. Në vitin 2012 numri i 
lindjeve ishte 1170, ndërsa në vitin 2015 ishte 915, duke shënuar rënie prej 22%. Në anën tjetër, numri i 
vdekjeve është duke shënuar rritje, prej 160 në vitin 2012 në196 në vitin 2015, me rritje prej 23%. 

2.3.6 Lëvizjet mekanike  
Kosova është karakterizuar me emigrime të popullsisë në periudha të ndryshme për shkak të rrethanave 
politike dhe ekonomike. Këto zhvillime e kanë karakterizuar edhe Komunën e Malishevës.  

Emigrimi në Komunën e Malishevës emigrimi mori hov prej vitit 1990, si edhe në tërë Kosovën, me gjithsej 
4330 të emigruar deri në vitin 2000. Deri sa pas vitit 2000 emigrimi në nivel të Kosovës pësoi rënie, në 
Komunën e Malishevës ky trend vazhdoi me një nivel pothuaj se të njëjtë dhe me një rritje të theksuar prej 
vitit 2005. Në periudhën 2000 – 2010 janë gjithsej 7348 të emigruar. Arsyet kryesore të cekura për emigrim 
janë punësimi dhe arsyet familjare.     

Sipas të dhënave nga Agjencioni Statistikor i Kosovës, 14184 persona nga Komuna e Malishevës janë të 
emigruar në shtetet e jashtme, pjesa dërmuese në shtetet e Evropës Perëndimore (sidomos në Itali , 
Gjermani dhe Zvicër). Pjesa më e madhe e këtyre të emigruarve bëjnë pjesë në grupmoshat 20-44 vjeçare, 
që përbëjnë grupmosha vitale. 

Imigrimi ka qenë më pak i shprehur në Kosovë, duke përfshirë edhe në Malishevën. Sa i përket imigrimit në 
ndërkombëtar, numri i gjithëmbarshëm i të imigruarve në Komunën e Malishevës është 2493 (prej vitit 
1989). Në këtë numër dominojnë të imigruarit nga Gjermania, Italia, Sllovenia dhe Zvicra. 

Siç mund të shihet nga të dhënat e mësipërme, Malisheva karakterizohet me bilanc negativ të migrimit. 
Bilanci i migrimit ndërkombëtar është -21.4 %, ndërsa bilanci i migrimit brenda shtetit është -4.4 %.  

2.3.7 Niveli i arsimimit 
Sipas regjistrimit të fundit (2011) për nivelin e arsimit mbi 10 vjet, komuna e Malishevës ka një nivel të 
ndryshueshëm krahasuar me normën mesatare të nivelit të Kosovës. Përgjithësisht, përqindja arsimimit mbi 
12 klasë është më e ulët se ajo e Kosovës.  
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Malishevë 1953 1354 2217 2655 8047 3068 995 1405 118 333 20 0 22165 

% 8.8 6.1 10 12 36.3 13.8 4.5 6.4 0.5 1.5 0.1 0 100 

Kosovë 43702 43827 71623 70948 210138 77631 98748 54395 10640 29424 2811 228 714115 

% 6.1 6.1 10 9.9 29.5 10.9 13.8 7.6 1.5 4.1 0.47 0.03 100 

Tabela 3 Niveli i arsimimit në Malisheve dhe Kosovë 
   Burimi: REKOS, regjistrimi, 2011 

 

2.3.8 Fuqia punëtore, punësimi dhe papunësia 
Shkalla e lartë e papunësisë është një nga çështjet më sfiduese në Kosovë, duke qenë një nga sfidat kryesore 
edhe për komunën e Malishevës.  

Për ta treguar nivelin e punësimit, në Kosovë merret në shqyrtim popullsia e aftë për punë, përkatësisht 
grup mosha 15-64 vjeç. Fillimisht bëhet ndarja e popullsisë aktive në dy kategori: popullsia aktive dhe 
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joaktive. Popullsia aktive (fuqia punëtore) përfshinë personat që punojnë dhe ata që në mënyrë aktive 
kërkojnë punë. Popullsia joaktive përfshinë personat që nuk punojnë dhe që nuk janë duke kërkuar punë 
(studentët, amviset, pensionistët dhe ata që nuk janë në gjendje për të punuar).  

Sipas vlerësimeve aktuale, në popullsinë aktive në komunë përfshihen gjithsej 10168 persona, që përbën 
28% të popullsisë së aftë për punë. Prej këtij numri të popullsisë aktive, 2943 (29%) janë të punësuar, 
ndërsa 7225 (71%) janë të papunësuar.  

Sa i përket raportit gjinor në kuadër të popullsisë aktive, përgjithësisht kjo kategori dominohet prej 
meshkujve. Në kuadër të numrit të të punësuarve, meshkujt përbëjnë 75%, ndërsa femrat 25%, derisa në 
kuadër të papunësuarve, meshkujt përbëjnë 60%, ndërsa femrat 40%. 

Në kuadër të grup-moshës 15-65 vjet përfshihen 32779 banorë të Malishevës, përkatësisht 60% e popullsisë, 
që është pak më e ulët se mesatarja e Kosovës prej 65%. Sipas regjistrimit të fundit, shkalla e punësimit në 
Malishevë është 47.74% ndërsa në nivel të Kosovës është 55.14%. 

2.3.9 Burimet kryesore të jetesës 
Duke u bazuar në burimet e të hyrave në komunën e Malishevës, shihet se përqindja e të hyrave nga 
punësimi është shumë i ulët. Po ashtu, niveli i mbështetjes përmes pensioneve dhe skemave sociale është 
shumë i ulët. Banorët e Malishevës janë kryesisht të varur nga të hyrat që vijnë nga persona të tjerë dhe nga 
remitancat.  

Sipas të dhënave nga regjistrimi i vitit 2011, vetëm 14% e banorëve mbështeten në të hyrat nga punësimi, 
që është për 8.4% nën nivelin e Kosovës. Të ardhurat nga skema e pensioneve dhe mirëqenies sociale janë 
gjithë shumë të ulëta - 5.5% e banorëve mbështeten në të hyrat nga pensionet, 5.8% në ndihma sociale, 
ndërsa 0.1% janë përfitues nga statusi si i papunë, sëmundjet, pushimet e lehonisë apo bursat. Mbështetja 
kryesore financiare vjen nga personat e tjerë nga të cilat varen 46.3% e banorëve (14.6% nën nivelin e 
Kosovës), 23% nga remitancat  (17.3% mbi nivelin e Kosovës) dhe 12.1% nga burime të tjera  (4,85% mbi 
nivelin e Kosovës). Shikuar përgjithësisht, niveli i varfërisë në komunë mbetet i lartë. 
 

 
Tabela 4 Burimet kryesore të jetesës  
Burimi: REKOS, regjistrimi i vitit 2011 

 

2.4 Zhvillimi Ekonomik 
Bujqësia paraqet potencialin kryesor të zhvillimit ekonomik të komunës, ndërsa nuk është trashëguar 
ndonjë industri nga periudha e para luftës. Malisheva ka kushte të mira edhe për zhvillimin e industrisë 
ekstraktuese, ndërtimit, industrisë së ushqimit dhe përpunimit, që do të mund të ishin shtysë e rëndësishme 
për zhvillimin ekonomik të komunës.  
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Potencialet për zhvillim ekonomik nuk janë shfrytëzuar plotësisht deri më tani, ndërsa Malisheva i takon 
komunave më të pazhvilluara të Kosovës. Burimi kryesor i gjenerimit të të hyrave të qytetarëve të komunës 
së Malishevës janë prodhimtaria e vogël, bujqësia (ekonomitë familjare) dhe tregtia. Në përgjithësi, mjedisi 
për zhvillimin e ndërmarrjeve ende mbetet i pafavorshëm dhe me mbështetje të pamjaftueshme. 

2.4.1 Ndërmarrjet  
Në komunë janë të regjistruara gjithsej 1147 ndërmarrje. Në periudhën e fundit ky numër ka lëvizur prej 883 
ndërmarrjeve në vitin 2012 deri në1147 në 2015, me një rënie të vogël në periudhën 2012-2013. Ky trend i 
përgjithshëm i rritjes është një tregues për interesin në ndërmarrësi në komunë (shih Aneksin 6, si dhe me 
poshtë Hartën  Shpërndara e bizneseve në nivel komune). 

 

 

-Sektorët ekonomik dhe pronësia e ndërmarrjeve 
Sektorët ekonomik dominues janë kryesisht tregtia me shumicë dhe pakicë, aktivitetet shërbyese dhe 
ndërtimtaria. Tregtia përfshinë39% të ndërmarrjeve, aktivitetet shërbyese 28%, ndërtimtaria9%, ndërsa 
sektorët tjerë përfshinë pjesën tjetër prej 24%.Këta sektorë edhe janë shquar për rritje gjatë4 viteve të 
fundit, ndërsa rënie nuk është shënuar në asnjë sektor. Përkundër potencialeve të Malishevës për zhvillimin 
e bujqësisë, ky sektor mbetet fare pak i përfaqësuar, me vetëm 4%. 
Shumica e ndërmarrjeve janë private, përkatësisht 99.5%. Dominimi i sektorit privat është një tregues i 
ndërmarrësisë në nivel komunal, i cili ka nevojë për përkrahje të mëtejme, duke i pasur parasysh edhe 
potencialet lokale. 

Burimi: Komuna e Malishevës 2015 

 

 

 

Harta 8 Shpërndarja e bizneseve në nivel komunë 
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-Shpërndarja e ndërmarrjeve sipas vendbanimeve  
Numri më i madh i ndërmarrjeve është i përqendruar në Malishevë, si qendër komunale dhe udhëkryq 
regjional. Në Malishevë veprojnë 573 ndërmarrje, që përbën 50% të numrit të ndërmarrjeve në nivel 
komunal. Vendbanimi i dytë për kah numri i ndërmarrjeve është Banja me 71 ndërmarrje (6%), e pasuar nga 
Kijeva me 68 ndërmarrje (6%). Në vendbanimet tjera funksionojnë 435 ndërmarrje (38%). Gjatë katër viteve 
të fundit, përgjithësisht numri i ndërmarrjeve në të gjitha vendbanimet është rritur, përveç në disa fshatra 
të vogla ku numri ka mbetur konstant.  
Duke i marrë për bazë sektorët në të cilat janë të orientuara ndërmarrjet, përqendrimi i tyre është në 
qendrën komunale, vendbanimet e mëdha si Banja dhe Kijeva, si dhe në vendbanimet që shtrihen pranë 
rrugëve të rëndësishme në nivel regjional. 

Burimi: Komuna e Malishevës 2013 

 

 

 

2.4.2 Punësimi 
Sipas të dhënave zyrtare, numri i të punësuarve në ndërmarrjet e Komunës së Malishevës është 1728, që 
përfshinë vetëm 2.4% të popullsisë së aftë për punë (15-64 vjeç). Nga ky numër,695 (40 %) janë të punësuar 
në sektorin e tregtisë, 340 (20%) në aktivitete shërbyese dhe nga 5% në bujqësi, transport dhe hoteleri. 
Sektorët tjerë përfshijnë 15% të të punësuarve. Nëse krahasohet numri i të punësuarve me numrin e 
ndërmarrjeve, madhësia mesatare e ndërmarrjes del të jetë 1.5 punëtorë, që është mjaftë e ulët. 

Në vitet e fundit, gjatë periudhës 2012-2015, në të gjithë sektorët numri i të punësuarve ka shënuar rritje në 
shkallë të ndryshme. Shkallën më të theksuar të rritjes e ka shënuar bujqësia, nga 24 të punësuar në vitin 
2012, në 90 të punësuar në vitin 2015. 

Harta 9 Ndërmarrjet ekonomike sipas vendbanimeve 
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Sa i përket punësimit sipas vendbanimeve, dominon Malisheva me 873 të punësuar (50%) të punësuar, 
pastaj Banja me 107të punësuar (6%), dhe Kijeva me 91të punësuar (5%). Siç po shihet vendbanimet më të 
mëdha janë ato që edhe ofrojnë më shumë punësim në nivel komunal. 

Burimi: Komuna e Malishevës 2013 

2.4.3 Bujqësia 
Bujqësia ka potencial të jetë aktivitet primar ekonomik për rreth të 80% të popullsisë së komunës,mirëpo, 
sipas regjistrimit të fundit të ekonomive familjare (2011), vetëm rreth 2.5% të të punësuarve janë angazhuar 
në bujqësi. Para luftës ka qenë i zhvilluar edhe sektori publik, por shumica e kapaciteteve u shkatërruan 
gjatë viteve ’90, sidomos gjatë luftës. Bujqësia e sektorit privat sot është zhvilluar kryesisht në formë të 
bujqësisë familjare,  fermave për jetesë, dhe tokave të vogla private bujqësore, si pasojë e nivelit të ulët të 
mekanizmit, ujitjes dhe aplikimit të masave intensive agro-teknike (shih Aneksin 6, si dhe më poshtë - 
Hartën e shfrytëzimit të tokës, Hartën e përshtatshmerise së tokës). Viteve të fundit ka filluar përkrahja e 
fermerëve përmes subvencionimit, ndërsa nevojat për përkrahje janë ende më të mëdha se mundësitë 
buxhetore. 

 

 

-Ndërmarrjet bujqësore  
Edhe pse Malisheva është komunë që ofron potencial për zhvillim të bujqësisë, numri i ndërmarrjeve 
bujqësore është tejet i ulët. Siç u përmend me lartë, numri total i ndërmarrjeve të regjistruara bujqësore 
përbën vetëm 4% të ndërmarrjeve në komunë, me një numër 45 prej ndërmarrjesh. Gjatë periudhës 2012-
2015, numri i ndërmarrjeve bujqësore është shtuar për më shumë se 4.5 herë, nga 8 ndërmarrje në vitin 
2012, në45 në vitin 2015. Numri aktual i të punësuarve në ndërmarrje bujqësore është 90, që tregon 
përgjithësisht për kapacitete të vogla të ndërmarrjeve, dhe strukturim kryesisht familjar. 
Burimi: Komuna e Malishevës 2015 

Harta 10 Përshtatshmëria tokës 
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-Toka bujqësore 
Sipas të dhënave nga komuna, sipërfaqja e përgjithshme e tokës bujqësore është 30586.19 ha. Nga kjo 
sipërfaqe 14421.46 (47%) ha janë në pronësi private, ndërsa 16164.73 (53%) ha në pronësi komunale. Si i 
përket shfrytëzimit, 11764.93 ha (39%) e tokave bujqësore janë të kultivuara. Niveli i kultivimit të tokave 
bujqësore është edhe një tregues i shfrytëzimit të pamjaftueshëm të potencialit bujqësor. Livadhet dhe 
kullosat përfshijnë 3942 ha.  
 
- Ndërrimi i destinimit të tokës bujqësore në tokë ndërtimore,  
Në bazë të lejeve ndërtimore e është vetëm 63 ari. Kjo është shifra e bazuar në kërkesat e aprovuara për 
ndërrim destinimi që kanë bëre për ndërtimet në zonën urbane dhe ne vendet ku kanë marrë grante prej 
Ministrisë së Bujqësisë. Ndërtimet tjera qe janë bërë në vendbanim e në toka bujqësore janë pa leje dhe si 
te tilla nuk kanë as dokumente për ndërrim destinimi. 
Burimi: Komuna Malisheve 2015 

- Prodhimtaria bujqësore 
Niveli i prodhimit të drithërave në Malishevë ka treguar ndryshime viteve të fundit. Ky nivel ka lëvizur prej 
3463.56 t/ha në 2012 deri në 4602.24 t/ha në 2015, që shënon një rritje prej 33%. Llojet që kultivohen më 
së shumti janë gruri me 81.9% të drithërave,dhe misri me 17.8%. 
Kultivimi i foragjereve përfshinë vetëm jonxhën, që kultivohet në gjithsej 19 ha. 
Sipërfaqet e kultivuara me perime përfshijnë vetëm 10.8 ha. Dominojnë sipërfaqet me speca me 39%, 
domatet 21%, trangujt 16%, dhe llojet tjera 24%.  
Sipërfaqet e kultivuara me pemë përfshijnë 51 ha. Sipërfaqet e kultivuara me mollë përfshijnë 69%, me 
kumbull 20%, pjeshkë 3%, dhe llojet tjera 9%. 
Burimi: Komuna e Malishevës 2015 
 

- Prodhimtaria blegtorale 
Sa i përket kapaciteteve blegtorale, komuna karakterizohet me dominim numerik të gjedheve. Në vitin 2015, 
numri i gjithëmbarshëm i gjedheve ishte 12000, përkatësisht 8291 lopë dhe 3709 mëshqerre. Po ashtu, në 
vitin 2015 numri i deleve ishte 6620, ndërsa i dhive 2927. Niveli mesatar i prodhimit të qumështit ka arritur 
në 1,007,356.5 litra.  
Numri i shpezëve, pula dhe gjela, në vitin 2015 ishte 29953. 
Burimi: Komuna e Malishevës 2015 
 

2.4.4 Pyjet 
Sipas të dhënave nga komuna, tokat pyjore përfshijnë 14421.46 ha. E tërë sipërfaqja pyjore kategorizohet si 
e mbrojtur, pa destinim për ndonjë qëllim komercial (shih Aneksin 6). 

Një pjesë e pyjeve janë të dëmtuara (të prera), pasi burimi kryesor për nxehje në komunën e Malishevës 
është lënda e drurit.   

 

2.5 Infrastruktura teknike 

2.5.1 Infrastruktura dhe Furnizimi me ujë 
Sistemi komunal i furnizimit me ujë është pjesë e sistemit regjional të “Hidroregjionit Jugor”. Viteve të 
fundit janë bërë përpjekje për të zhvilluar një rrjet të furnizimit me ujë në mënyrë që ti përfshijë të gjitha 
vendbanimet e komunës. Megjithatë, gjendja ekzistuese nuk i plotëson nevojat e banorëve. Aktualisht në 
rrjet të furnizimit me ujë janë të lidhura vetëm 24 vendbanime (55% të Komunës është e mbuluar) me 
42380 banorë, duke përfshirë edhe Malishevën (shih Aneksin 8, si dhe - Hartën Rrjeti i ujësjellësit).  

Kapacitetet e përgjithshme furnizuese të ujit në komunë janë 111.30 l/s. Kapacitetet më të mëdha 
furnizuese vijnë përmes burimit të Senikut - 65 l/s dhe Banjës 60 l/s. Kapacitetet tjera furnizuese përfshijnë 
14 lokacione, me kapacitete më të vogla që sillen prej 1 deri 6 l/s.  



   

 

42 

 

Numri i përgjithshëm i njësive shfrytëzuese të rrjetit të ujësjellësit në komunë është 3384, ku përfshihen 
amvisëritë,shfrytëzuesit publik dhe shfrytëzuesit komercial. 

Sa i përket numrit të shfrytëzuesve sipas vendbanimeve, prinë Malisheva me 965 shfrytëzues (29%), dhe 
Banja me 500 shfrytëzues (15%). Në vendbanimet tjera të mbuluara me ujësjellës numri i njësive 
shfrytëzuese sillet prej 54 deri 278. 

Burimi: Hidroregjioni Jugor2015 

 

 

2.5.2 Infrastruktura e kanalizimit 
Rrjeti i kanalizimeve në Malishevë është duke u zhvilluar. Deri tani 22 vendbanime (50%) janë të lidhura në 
rrjetin e kanalizimit, duke përfshirë Malishevën. Tetë vendbanime (18%) kanë lidhje të pjesshme në rrjet të 
kanalizimit, ndërsa 14 vendbanime nuk kanë lidhje fare. Shkarkimi i ujërave të zeza në lagjet pa lidhje në 
rrjet bëhet përmes  gropave septike ose në formë tjetër, kryesisht të papërshtatshme në aspekt mjedisor 
(shih Aneksin 8, si dhe Hartën Rrjeti i kanalizimit).  

Aktualisht nuk ka trajtim të ujërave të kanalizimit. Kolektori kryesor i kanalizimeve është në ndërtim, ku faza 
e parë dhe e dytë janë përfunduar. Me përfundimin e tij 80% e fshatrave do të lidhen në kanalizim..  

Burimi: Hidroregjioni Jugor 2015 

 

Harta 11 Rrjeti i ujësjellësit 
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2.5.2.1 Infrastruktura dhe shërbimet e furnizimit me energji elektrike 

2.5.3 Infrastruktura e energjisë elektrike  
Furnizimi me energji elektrike sigurohet nëpërmjet një sistemi të përbashkët me komunat fqinje Gjakovë, 
Rahovec dhe Therandë. Njësia punuese KEK në Malishevë mbulon 34 vendbanime, ndërsa 10 vendbanime 
mbulohen nga njësite punuese të komunave fqinje (shih Aneksin 8). 

2.5.3.1 Rrjeti i shpërndarjes 
Sistemi i shpërndarjes në komunë funksionon në nivelet 10(20)kV, 10kV dhe 0.4kV. 
Linjat e nivelit 10(20)kV arrijë gjatësinë totale prej 8.7km, ndërsa ato 10kV 78km. Linjat e nivelit 0.4kV janë 
ajrore arrijë gjatësinë totale 148km. Transformimi i tensionit për nivelin komunal bëhet përmes tre 
transformatorëve 35/10 kV, ndërsa brenda nivelit komunal funksionojnë 196 transformatorë 10(20)/04 kV. 
 

2.5.3.2 Numri i shfrytëzuesve 
Numri i përgjithshëm i shfrytëzuesve të rrjetit elektro-energjetik në komunë është 11716. Prej këtij numri, 
10007 (85%) janë amvisëri, 1693 (14%) shfrytëzuesit komercial dhe 16 (0.1%) shfrytëzuesit publik.    
Sa i përket vendbanimeve, prinë Malisheva me 1774 shfrytëzues (15%), dhe Banja me 674 shfrytëzues (6%). 
Strukturën e shfrytëzuesve në Malishevë tregon për përqendrimin e afarizmit në qendrën komunale, duke 
qenë se shfrytëzuesit komercial përbëjnë më shumë se gjysmën e klientëve, përkatësisht 53%. 
Burimi: KEDS 2015 
 

2.5.4 Infrastruktura dhe shërbimet e telekomunikacionit 
2.5.4.1 Telefonia dhe Interneti 

Në territorin e Komunës së Malishevës veprojnë tre operatorë: Vala, Telekomunikacioni i Kosovës (TK) dhe 
IPKO të cilat ofrojnë telefoni fikse dhe internet brenda zonës urbane, si dhe në disa pjesë të zonave rurale 
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(fshatra). TK - vepron në qendër dhe në dy fshatra të mëdha të komunës - Banjë dhe Kijevë, duke ofruar 
shërbime telefonike. 

 

 

 

 

Posedimi i telefonit 

 

Posedimi i kompjuterit 

 

Telefo
n fiks 

Telefon 
celular 

Telefon 
fiks dhe 
celular. 

Pa 
telefon 
fiks dhe 
celular 

Ekonomia 
familjare ka 
një 
kompjuter 

Qasja në 
internet 
nga 
njësia e 
banimit 

Nuk ka 
lidhje 
interneti 
nga njësia 
e banimit 

Ekonomi
a 
familjare  
nuk ka 
kompjute
r 
personal 

Qasja në 
internet 
nga njësia 
e banimit 

Nuk ka 
lidhje 
interneti 
nga 
njësia e 
banimit 

Gjithsej  

Malishe
vë 

Nr. 39 6710 100 29 3012 2262 750 3866 71 3795 6878 

% 0.5 97.5 1.5 0.5 43.8 32.9 10.9 56.2 1 55.2  

Kosovë 

 

Nr. 10287 229443 52479 4326 185701 164974 20727 110834 4344 106490 296535 

% 3.5 77.4 17.7 1.4 62.6 55.6 7.1 37.4 1.4 35.9 100 

 
Tabela 5 Posedimi i telefonit, kompjuterit dhe qasja në internet 
(Burimi: REKOS, regjistrimi, 2011) 

 
Niveli i ulët i shërbimeve dhe shërbimeve të telekomunikacionit në krahasim me mesataren e Kosovës është 
një tjetër tregues për zhvillimin social dhe ekonomik të Malishevës. Megjithatë dallimi pozitiv në raport me 
mesataren e Kosovës në rastin e posedimit të telefonit mobil tregon një tendencë të banorëve të 
Malishevës për kompensimin e nivelit të përgjithshëm të ulët të shërbimeve të telekomunikacionit të 
paktën me një formë të komunikimit. 

 

2.5.5 Menaxhimi i mbeturinave 
2.5.5.1 Shtrirja e shërbimit dhe deponitë 

Menaxhimi i mbeturinave në komunë kryhet nga Kompania Rajonale e Mbeturinave "Ekoregjioni" - Njësia 
Operative në Malishevë. Shtrirja e këtij shërbimi i përfshinë 38 vendbanime, ndërsa të papërfshira mbeten 
Berisha, Lladroviqi, Pllaqica, Fshati i Ri, Gollubovci dhe Kërvasaria (shih Aneksin 8, si dhe Hartën Menaxhimi i 
mbeturinave).  

Mbeturinat e grumbulluara komunale dërgohen në deponinë regjionale në Landovicë. Kompania e 
shfrytëzon edhe një deponi transite në afërsi të rrugës Malishevë-Mirushë, por e cila nuk është e miratuar 
nga komuna.  

2.5.5.2 Numri i shfrytëzuesve 
Numri i përgjithshëm i shfrytëzuesve të shërbimit të mbeturinave në komunë është 5991 njësi. Prej këtij 
numri, 5346 (89%) janë amvisëri, 585 (10%) shfrytëzuesit komercial dhe 60 (1%) shfrytëzuesit publik.    
Sa i përket vendbanimeve, prinë Malisheva me 907 shfrytëzues (15%), dhe Banja me 428 shfrytëzues (7%).  
Shikuar përgjithësisht, menaxhimi i mbeturinave ende paraqet problem të pazgjidhur plotësisht, pasi ende 
ka shfaqje të deponive ilegale, që janë ndër ndotësit kryesorë të tokës në komunë.  
Burimi: Eko Regjioni 2015 
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2.6 Infrastruktura dhe shërbimet e transportit 
Shtrirja e rrjetit rrugor në territorin e Malishevës si dhe përmbajtja e të gjitha niveleve të hierarkisë rrugore 
kombëtare dhe komunale, mundësojnë lidhje të mira brenda Kosovës si dhe në nivel ndërkombëtar. Duke 
qenë një udhëkryq lokal regjional, rruga nacionale dhe ato regjionale përballojnë trafik të ngarkuar apo 
mesatarisht të ngarkuar, që vërehet sidomos në qytetin e Malishevës, ku kryqëzohen rrugët regjionale (shih 
Aneksin 7, si dhe Hartën Infrastruktura e transportit). 
Intervenimet e viteve të fundit kanë bërë që cilësia e rrugëve që lidhin komunën dhe vendbanimet të jetë 
kryesisht e mirë, ndërsa ende ka nevojë për intervenime në krijimin e kushteve më të mira të sigurisë dhe 
për lëvizjen e këmbësorëve. 

2.6.1 Rrugët e nivelit kombëtar 
- Autostrada Durrës-Merdarë 
Shtrihet në pjesën lindore të komunës, rrëzë terreneve kodrinore. Gjatësia e segmentit të Malishevës është 
12.6km. Përmes kësaj rruge Malisheva bëhet pjesë e korridoreve me rëndësi ndërshtetërore regjionale. 
Ekzistojnë dy nyje përmes të cilave Malisheva lidhet me këtë autostradë - në veri, afër fshatit Arllat dhe në 
jug afër Banjës. Në nivel ndërkombëtar kjo autostradë mundëson lidhje të shpejtë me korridorin VIII në jug 
dhe me portin e Durrësit, si dhe me korridorin X në veri. Ndërtimi i planifikuar i autostradës së re që lidhë 
me vendkalimin kufitar në Han të Elezit për në Maqedoni do ti përforcojë edhe më tutje këto lidhje. Në nivel 
të Kosovës, autostrada mundëson lidhje të shpejtë me Prishtinën dhe Prizrenin.  
 
- Rruga nacionale Prishtinë - Pejë (N9) 
Shtrihet në pjesën veriore të komunës, në mesh fshatrave Balincë dhe Kijevë. Gjatësia e segmentit të 
Malishevës është 12km. Përmes kësaj rruge mundësohet lidhja me Pejën dhe më tutje me Malin e Zi, si dhe 
lidhja e shpejtë me autostradë. Kryqëzime me rëndësi në këtë rrugë janë kryqëzimi i Kijevës, ku lidhet me 
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rrugën regjionale për Malishevë, si dhe nyja në Gjurgjicë (jashtë territorit komunal) përmes së cilës lidhet 
me autostradë. 

 

 

Duke e pasur parasysh rëndësinë që e ka, kjo rrugë është relativisht e ngarkuar me trafik. Gjendja fizike e 
rrugës vlerësohet si e mirë. Profili përbëhet prej dy shiritave me nga 3.5 metra, ndërsa trotuari ekziston 
vetëm në disa segmente. Zhvillimi i vendbanimeve përgjatë trasesë rrugore përbën një çështje sa i përket 
sigurisë në trafik. 

 

Rrugët rajonale 
Në Komunën e Malishevës shtrihen dy rrugë rajonale të cilat kryqëzohen në qendrën komunale. Rruga 
Kijevë-Malishevë-Dule (që lidhë me Suharekë) brenda territorit komunal shtrihet në gjatësi prej 21km. Rruga 
Arllat-Malishevë-Rahovec brenda territorit komunal shtrihet në gjatësi prej 19km.  
Këto rrugë regjionale paraqesin arteriet kryesore të qarkullimit brenda komunës. Në këtë nivel, në territorin 
e Malishevës gjinden katër nyje të rëndësishme për komunën - në Kijevë, Arllat, Bellanicë dhe Malishevë. Tri 
nyjet e para mundësojnë lidhjen e territorit të Malishevës me rrugën nacionale Prishtinë-Pejë (N9) dhe me 
autostradën Durrës - Merdarë. Nyja e katërt, ajo e Malishevës, është kryqëzim i rrugëve regjionale në 
qendër të vendbanimit. Si pasojë e mungesës së ndonjë alternative përmes së cilës trafiku transit do ta 
anashkalonte Malishevën, ajo karakterizohet me ngarkesa periodike.  
 

Rruga Gjatësia  Gjendja fizike Ngarkesa  

1)Segmenti i nacionales N9 Kijevë-Balincë,  12 km E mirë Mes. e ngarkuar 

2) Segmenti i rajonales Malishevë-Rahovec 9 km E mirë Mes. e ngarkuar 

3) Segmenti i rajonales Malishevë-Orllat 10 km E mirë Mes. e ngarkuar 

4) Segmenti i rajonales Malishevë-Kijevë 13 km E dobët Mes. e ngarkuar 
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5) Segmenti i rajonales Malishevë-Dule 8 km E dobët E ngarkuar 

Tabela 6 Rrugët e nivelit kombëtar-gjatësia, gjendja, ngarkesa 
Burimi: Komuna e Malishevës 2015 

2.6.2 Rrugët e nivelit komunal 
-Rrugët lokale 
Komuna ka zhvilluar infrastrukturën në të gjithë territorin e saj, ndërsa të gjitha vendbanimet janë të lidhura 
mirë me njëra-tjetrën. Gjatësia e përgjithshme e rrjetit rrugor lokal është162km.  
Gjendja e përgjithshme e rrugëve është relativisht e mirë. Të gjitha rrugët lokale që lidhin fshatrat janë të 
asfaltuara. Po ashtu, pothuajse të gjitha rrugët në brendi të fshatrave janë të asfaltuara, përveç në disa lagje 
të veçuara. Në disa zona ka nevojë për përmirësim dhe zgjerim të rrugëve. Prej rrugëve të asfaltuara, vetëm 
22 km kanë trotuare, ndërsa përmirësimi i mjedisit për këmbësorë mbetet një çështje për komunën. 
Në kuadër të rrjetit rrugor janë 33 ura me një gjatësi totale prej 366 m, të gjitha të ndërtuara nga betoni dhe 
të kalueshme për automjete. Cilësia e shumë prej urave nuk është adekuate dhe nuk i plotësojnë standardet 
e kërkuara të ndërtimit, ndërsa shumë prej tyre janë të ngushta për trafikun dy kahor dhe për lëvizjen e 
sigurt të këmbësoreve. 
 
-Rrugët e vendbanimeve 
Përmirësimi i rrugëve brenda vendbanimeve është në vijim e sipër viteve të fundit. Përgjithësisht, për shkak 
të dendësisë rurale të ndërtimit dhe zhvillimit të vendbanimeve në lagje të ndara, rrugët e vendbanimeve 
karakterizohen me shpërndarje të madhe në raport me njësitë e banimit të cilave ju shërbejnë .Këto rrugë 
kanë nevojë për përmirësim, sidomos sa i përket kushteve për lëvizjen e sigurt të këmbësorëve. 
Mjedisi për këmbësorë është i kualitetit të ndryshueshëm, varësisht prej vendbanimeve dhe lokacioneve. 
Vendbanimet si Malisheva, Astrozupi, Bellanica, Banja dhe Kijeva kanë një rregullim më të  mirë të rrugëve, 
të lidhura më mirë me qendrën dhe me lagjet e vendbanimit, si dhe kanë trotuare, që mundësojnë lëvizje 
më të mirë të këmbësorëve, në pjesën më të madhe të tyre. Në anën tjetër, në vendbanimet më rurale 
qarkullimi për këmbësorë mbetet më i vështirë me lidhje jo të mira dhe në shumë raste pa trotuare.  
Edhe pse komuna ka bërë përpjekje për të përmirësuar lëvizshmërinë duke ndërtuar trotuare (rreth 22 km) 
dhe nënkalime, ende ka mungesë të trotuareve për këmbësorë, kryesisht nga lagjet në drejtim të shkollave, 
si dhe nga zonat rurale në drejtim të qytetit të Malishevës. Kjo gjendje e bën më të vështirë dhe të pasigurt 
lëvizshmërinë në shumicën e rasteve për nxënësit që shkojnë dhe kthehen nga shkolla. 
 
-Rrugët urbane 
Dy rrugët primare të Malishevës paraqesin segmentet urbane të rrugëve regjionale, kryqëzimi i të cilave 
shënon qendrën e vendbanimit. Këto rrugë paraqesin arteriet e vetme të qarkullimit që e lidhin 
vendbanimin në tërësi.  
Segmentet e rrugëve primare në drejtimin VP-JL (Kijevë-Dule),si VL-JP (Arllat-Rahovec), kanë në kuadër të 
zonës kadastrale të Malishevës. Nëpër tërë gjatësinë rrugët primare janë të asfaltuara, ndërsa trotuaret në 
disa segmente kanë nevojë për përmirësime. 
Sa i përket qarkullimit në rrugët primare, si arterie kryesore lidhëse brenda qendrës komunale, në periudha 
të caktuara shfaqen ngarkesa që e pengojnë qarkullimin e rrjedhshëm, por dhe jetën dhe funksionet e saj si 
vendbanim. Këto ngarkesa shkaktohen edhe nga pozita e saj si udhëkryq regjional që përballon trafik transit.  
Rrjeti rrugëve sekondare në brendi të lagjeve është i zhvilluar në formë të lirë dhe i karakterizuar me rrugë 
qorre, si pasojë e zhvillimeve të paplanifikuara hapësinore. Përveç asfaltimit, rrugët sekondare kanë nevojë 
edhe për përmirësimin e profileve, sidomos të ndërtimit të trotuareve. Duke qenë se rrjeti sekondar nuk 
mundëson lidhje në mes lagjeve, ato lidhen vetëm përmes dy rrugëve primare, duke u varur nga niveli i 
qarkullimit primar dhe ngarkesat.  
Lëvizja e këmbësorëve në qendrën komunale ka nevojë për trajtim dhe përmirësim të kushteve. Ekziston një 
ndërprerje e qendrës së qytetit nga zonat e banuara përreth e shkaktuar nga bllokimet e trafikut në rrugët 
primare. Po ashtu, mungesa e trotuareve të mjaftueshme dhe të dizajnuara mirë ndonjëherë e bën të 
vështirë lëvizjen e këmbësorëve. 
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Tashmë kanë filluar të ndërmerren disa hapa drejt përmirësimit të qarkullimit për këmbësorë. Si shembull 
në këtë drejtim është zgjerimi i urës kryesore me qëllim të mundësimit të kalimit të lehtë dhe të sigurt të 
këmbësorëve. Mbetet e nevojshme që të ndërmerret një studim i mobilitetit / lëvizjes, së paku për 
vendbanimin, ashtu që të gjinden zgjidhje të qëndrueshme për mobilitet.  
 

2.6.2.1 Kryqëzimet dhe korsitë kryesore  

Kryqëzimet kryesore janë: 
-Rrethrrotullimi në qendër të qytetit 
-Rrethrrotullimi në qendër të vendbanimit Banjë  
-Rrethrrotullimi  në Banjë afër kyçjes në Autostradën Durrës-Merdare dhe lidhjes me rrugën rajonale 
Suharekë-Shtime 
-Rrethrrotullimi në Kijevë lidhja e Kijevës në perëndim, në rrugën nacionale Prishtinë-Pejë  
-Udhëkryqet tjera janë pa rrethrrotullime apo sinjalizim ndriçues  
 
-Rrethrrotullimi në qendër të qytetit- paraqet një problem gjatë kohës së fluksit sepse është kryqëzimi 
kryesor qe bashkon gjithë trafikun qe vjen nga autostrada Durrës Merdare, rrugët rajonale. Mungesa e një 
qarkore e sjell gjithë trafikun në qendër (në këtë rrethrrotullim  
 
-Korsite kryesore  
Rrugët janë me 2 korsi përveç një segmenti të shkurtër me 4 korsi që shkon në drejtim të kyçjes me 
Autostradën Durrës-Merdare.   
 

2.6.2.2 Modelet e qarkullimit të trafikut  
Në komunën e Malishevës ekziston vetëm qarkullimi rrugor.  
 
2.6.3 Linjat transportuese nderkomunale, urbane dhe rurale  
Shërbimi i transportit ofrohet në kuadër të sektorit publik dhe privat. Në kudër të sektorit publik funksionon 
Njësia Punuese për Transport Publik "Kosovatrans" nga Prizreni. Përveç kësaj njësie, në mënyrë që të 
plotësohen kërkesat, janë në funksion autobusë dhe minibusë privat, si dhe shërbime të ndryshme të 
taksive. 

2.6.3.1 Transporti publik ndërkomunal 
Në nivel të ndër-urban, transporti i udhëtarëve për Prishtinë, Prizren dhe Rahovec bëhet nga kompanitë 
private të transportit me gjithsej pesëmbëdhjetë autobusë.  

Udhëtimet nga Malisheva Numri i vajtjeve Numri i ardhjeve 

Malisheve Prishtinë 25 25 

Malishevë-Suharekë 17 17 

Malishevë-Rahovec  12 12 

Malisheve-Prizren 6 6 

Malishevë-Drenas (Gllogoc) 3 3 
Tabela 7 Transporti nderkomunal 

 
2.6.3.2 Transporti publik komunal  

Ekziston transporti publik për të gjitha vendbanimet  
Ende mbetet nevoja për e përmirësime të konsiderueshme cilësore në shërbimet e autobusëve në aspektin 
e shfrytëzueshmërisë, kapacitetit dhe besueshmërisë. Është me rëndësi që të në të ardhmen të futen në 
funksion edhe mjete të transportit që kanë ndikim sa më të vogël negativ në mjedis.   
 

Udhëtimet nga Malisheva Numri i 
vajtjeve 

Numri i 
ardhjeve 

 Udhëtimet nga Malisheva Numri i 
vajtjeve 

Numri i 
ardhjeve 

Malishevë-Astrazub  2 2 Malishevë-Senik 4 4 
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Malishevë-Balincë 13 13 Malishevë-Shkarshnik 3 3 

Malishevë-Banjë 13 13 Malishevë-Shkozë 4 4 

Malishevë-Bellanicë 4 4 Malishevë-Gurëbardh 4 4 

Malishevë-Bubabvec 17 17 Malishevë-Temeqinë  3 3 

Malishevë-Bubël 4 4 Malishevë-Dragobil 21 21 

Malishevë-Burim 4 4 Malishevë-Rud 6 6 

Malishevë-Berishë 4 4 Malishevë-Qypevë 4 4 

Malishevë-Carrallukë 6 6 Malishevë-Gajrak 13 13 

Malishevë-Marali 15 15 Malishevë-Janqisht 4 4 

Malishevë-Maxharrë 4 4 Malishevë-Tërpezë e ulët 3 3 

Malishevë-Mirushë 33 33 Malishevë-Gurishtë 6 6 

Malishevë-Mleqan 12 12 Malishevë-Kijevë 18 18 

Malishevë-Lladroc 4 4 Malishevë-Tërpezë 6 6 

Malishevë-Lladrovic 3 3 Malishevë-Vërmicë 7 7 

Malishevë-Llapqevë 6 6 Malishevë-Damenek 4 4 

Malishevë-Llazicë 6 6 Malishevë-Turjakë 6 6 

Malishevë-Lubizhda 28 28 Malishevë-Ngucat 3 3 

Malishevë-Drenoc 25 25 Malishevë-Fshati i Ri 4 4 

Malishevë-Pagarushë 9 9 Malishevë-Gollubov 5 5 

Malishevë-Panorc 6 6 Malishevë-Kervasari 4 4 

Malishevë-Pllaqicë 3 3    
 

Tabela 8 Transporti Urban-Rural 

2.6.4 Hapësirat ekzistuese për parkim 
Në zonën urbane të Malishevës ka mungesë të parkingjeve. Në të ardhmen duhet të behën analiza më të 
hollësishme duke marrë në konsideratë frekuencën dhe kohëzgjatjen e qëndrimeve të automjeteve në zona 
të ndryshme.  

Vend-parkimet ekzistuese të menaxhuara nga Komuna janë: 

Vend parkimet Nr i vend parimeve 

Oborri i administratës, Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale dhe Qendra 
për Punë Sociale 

54 

Përgjatë rrugëve në qytet 50 

Organizatës së Veteraneve të Luftës  33 

Institucionet shëndetësore  80 

Institucionet shkollore 178 

Varrezat e Dëshmoreve 85 

 
Tabela 9 Vend-parkimet 

2.6.4 Transport hekurudhor 
Në Komunën e Malishevës nuk ka shtrirje të rrjetit hekurudhor. Nëse shikohet pozita në raport me rrjetin 
hekurudhor në nivel të Kosovës, mund të thuhet se Malisheva ka lidhje të përshtatshme rrugore me nyjet 
kryesore hekurudhore, Fushë Kosovë dhe Klinë. Distanca rrugore deri në terminalin hekurudhor të Fushë 
Kosovës është 40 km, ndërsa me stacionin hekurudhor të Klinës është 29 km. 
 
2.6.5 Transporti ajror 
Për nevoja të lidhjes në distanca të largëta përmes transportit ajror, banorët e Malishevës përdorin 
Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës, i cili gjendet në një distancë prej 33 km nga qendra komunale. 
Përveç Aeroportit të Prishtinës, si alternativë përdoren edhe aeroportet ndërkombëtare të Tiranës dhe 
Shkupit. Autostrada ekzistuese Durrës-Merdarë si dhe ajo e planifikuar Prishtinë-Han i Elezit mundësojnë 
lidhje të shpejtë dhe cilësore me këto aeroporte. 
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Aeroporti i Gjakovës, nëse funksionalizohet për transport civil, mund të shërbejë po ashtu si një prej 
alternativave për transport ajror, duke qenë vetëm 35 km larg qendrës komunale. 

2.7 Infrastruktura dhe shërbimet sociale e publike 
2.7.1 Institucionet shëndetësore 
Shërbimet e shëndetësore në komunë kryhen në nivelin parësor, i cili përfshinë Qendrën Kryesore të 
Mjekësisë Familjare, Qendrat e Mjekësisë Familjare dhe Ambulancat(shih Aneksin 5, si dhe Hartën 
Institucionet shëndetësore 

 

 
 

Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare (QKMF) funksionon në Malishevë. Është vetëm pjesërisht e 
përfunduar, por është funksionale dhe ofron shërbime për qytetarët 24 orë në ditë. QKMF ofron këto 
shërbime: ekzaminim i përgjithshëm, ekzaminime të brendshme të specializuara, pediatri, gjinekologji, 
analiza laboratorike, trajtim urgjent, rreze rëntgen dhe stomatologji. 
Qendrat e Mjekësisë Familjare (QMF) - janë gjithsej 6 dhe funksionojnë në fshatrat Bellanicë, Drenoc, Kijevë, 
Pagarushë, Panorc, Terpezë. Sigurojnë shërbime gjatë ditëve të punës nga ora 07:00 -15:00 
Ambulancat e fshatit - janë gjithsej 7 dhe funksionojnë në fshatrat Carrallukë, Dragobil, Lubizhdë, Llazicë, 
Kërvasari, Llapqevë dhe Fshati i ri. Sigurojnë shërbime gjatë ditëve të punës nga ora 07:00 -15:00 
Personeli  i përgjithshëm i shërbimit publik shëndetësor komunal përbëhet prej se 102 personeli mjekësor 
dhe 10 personel teknik,  26 prej të cilëve  janë mjekë. Malisheva ka vetëm 1 mjek për 2770 banorë, që 
paraqet një shkallë të ulët. 
 
 
 
 

Harta 15 Institucionet shëndetësore 
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Vendi Emri Gjendja fizike e 
objektit 

Numri i 
mjekeve  

Numri i 
infermi-
ereve 

Rrezja e mbulimit Rrezja ne 
km 

Malishevë QKMF*** Pjesërisht e 
mirë 

26 56 Qytetit dhe të gjitha fshatrave si 
QKMF, të gjitha vendbanimeve 
përveç atyre që gravitojnë në 
Kijevë si QMF 

13.702 km 

Kijevë QMF Pjesërisht e 
mirë 

2 7 Kijevë, Mleqan, Plloqicë, 
Bubavec, Gollubovc, 
Llazicë ,Balincë  

6.335 km 

Bellanicë QMF** Pjesërisht e 
mirë 

0* 2 Bellanicë, Ngucat, Temeqinë, 
Lladroviq 

2.931 km 

Drenoc QMF** E mirë 0* 1 Drenoc, Vërmicë 2.341 km 

Pagarushë QMF** E mire me disa 
intervenime te 
vogla 

0 1 Pagarushë, Gurishtë 1.673 km 

Panorc QMF** E mirë 0 1 Panorc, Rud 1.104 km 

Tërpezë QMF** Nuk i plotëson 
kushtet për 
punë 

0 1 Tërpezë, Tërpezë e poshtme 916.366 m 

Carallukë AMF E mirë 0 1 Carallukë, Shkarashnik 1.350 km 

Dragobil AMF E mirë 0 1 Dragobil, Astrazup, Shkozë, 
Maxharrë, Janqisht,Marali 

3.693 km 

Lubizhdë AMF E mirë  0 1 Lubizhdë 0 km 

Llazicë AMF E mire me disa 
intervenime te 
vogla 

0 1 Llazicë, Balincë 1.531 km 

Kërvasari AMF Nuk i plotëson 
kushtet për 
pune  

0 1 Kërvasari 0 km 
 

Llapqevë AMF Nuk i plotëson 
kushtet për 
punë 

0 1 Llapqevë 0 km 

Fshati i Ri AMF Pjesërisht e 
mirë 

0 1 Fshati i ri, Berishë  1.346 km 

 
Tabela 10 Institucionet shëndetësore (Rrezja e mbulushmerisë) 

*-Mjek me kohë të pjesshme (3 herë në javë) deri para disa muajsh. Pjesën tjetër të javës shërbenin në 
QKMF. Momentalisht nuk ka mjek fare. Përafërsisht njëjtë gjendja edhe në QMF-të tjera përveç në Kijevë. 
Dikur shërbenin mjek kurse momentalisht jo. 
**-QMF që japin shërbim të nivelit të AMF/ shërbim infermierie  
***-Në QKMF ofrohen shërbime të QMF-së për të gjitha vendbanimet e Komunës përveç vendbanimeve që 
këto shërbime i marrin në QMF-në e Kijevës. 
 

Edhe pse infrastruktura e shëndetit publik mbulon të gjithë territorin e komunës së Malishevës, siç shihet 
edhe në tabelën e mësipërme jo të gjitha qendrat janë plotësisht funksionale, sidomos ato në zonat rurale. 
Mungesa e stafit profesional adekuat mjekësor, mungesa e pajisjeve dhe barnave janë sfidat kryesore me të 
cilat përballet shërbimi shëndetësor në një numër të konsiderueshëm të qendrave shëndetësore. Prandaj, 
shumica e njerëzve në zonat rurale duhet të udhëtojnë për në qendrën komunale për të kërkuar kujdes 
mjekësor në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare, e cila duhet të përballojë një numër të shtuar të 
pacientëve.    
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-Sektori privat 
Në kuadër të sektorit privat funksionojnë disa klinika mjekësore, shumica në Malishevë, ku përfshihen (1) 
klinikë dentare private në Malishevë, një (1) klinikë e lindjes, një (1) klinikë interne dhe pediatrike, një (1) 
klinikë e përgjithshme mjekësore dhe një (1) klinikë ortopedike private. Në fshatin Kijevë funksionon një (1) 
klinikë private të lindjes. 
Burimi: Komuna e Malishevës 2014 

         

Foto 1 Qendra Kryesore e Mjeksisë Familjare                                                           Foto 2 Qendra e Mjekësisë Familjare 

2.7.2 Institucionet arsimore 
Procesi arsimor në Malishevë është i organizuar në tri nivele: parashkollor, fillor dhe të mesëm (shih Aneksin 
5, si dhe Hartën e Institucionet arsimore). Të gjitha institucionet arsimore funksionojnë në kuadër të 
sistemit të arsimit publik, dhe deri më tani nuk është hapur asnjë institucion arsimor privat.  
 

- Arsimi parashkollor  
Ky nivel organizohet me klasë të ndara për fëmijët e moshës 4-6 vjeç. Edukimi në këtë nivel organizohet në 
kuadër të objekteve të shkollimit fillor. Prej 1106 fëmijëve me të drejtë regjistrimi, në këtë nivel janë të 
regjistruar 986.  
Aktualisht është në përfundim e sipër çerdhja e parë në Malishevë, e cila do ti përmbushë një pjesë të 
nevojave të qendrës komunale për këtë shërbim. Sipërfaqja e ngastrës së saj është 4449 m2, ndërsa 
sipërfaqja e ndërtesës është 1600m2.  
 

- Arsimi fillor dhe i mesëm i ulet 
Numri i përgjithshëm i nxënësve në arsimin fillor dhe të mesëm të ulet është  9494, prej të cilëve 5648 
(59%) meshkuj dhe 5250 (41%) femra. Ndërkaq  numri i mësimdhënësve në shkollimin fillor është 918, që e 
jep një mesatare të përafërt me 1 mësimdhënës për 10 nxënës. 
 

- Arsimi fillor 
Në kuadër të këtij niveli funksionojnë 36 shkolla fillore deri në klasën e 9 dhe 4 paralele të ndara. Numri dhe 
shpërndarja e institucioneve i përfshinë pothuaj se të gjitha vendbanimet me nga një shkollë.   
Sa i përket kushteve hapësinore, sipërfaqja mesatare e ngastrave të shkollave është 7200m2, me ngastra 
prej rreth 1000-3000 m2 në shkollat më të vogla, deri në 12000-20000m2 te shkollat më të mëdha (rast i 
veçantë shkolla e Drenocit me ngastër 80000m2).  Më tepër se gjysme e shkollave janë të pajisura me 
terrene sportive. Në përgjithësi, gjendja fizike e ndërtesave vlerësohet si e mirë. Sipërfaqja mesatare për një 
shkollë është 1100m2, dhe sillet prej 420 deri 2600m2. Numri mesatar i dhomave të mësimit për një shkollë 
është 8.5, dhe sillet prej 5 deri në 23.  Asnjë shkollë fillore nuk ka laborator.  
Në shumicën e shkollave mësimi zhvillohet në dy ndërrime. 
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- Arsimi i mesëm 

Në kuadër të këtij niveli funksionojnë tri institucione.  Në Malishevë funksionon Shkolla e Mesme “Hamdi 
Berisha” dhe Qendra e Kompetencës. Në Kijevë funksionon Shkolla e Mesme Profesionale Juridike-
Ekonomike “Lasgush Poradeci”.  

Në përgjithësi, gjendja fizike e ndërtesave vlerësohet si e mirë. Sa i përket kapaciteteve hapësinore, shkollat 
“Hamdi Berisha” dhe “Lasgush Poradeci” janë më të përafërta. Shkolla “Hamdi Berisha” funksionon në 
ngastër të madhësie 1500m2, ne ndërtesë me sipërfaqe të gjithëmbarshme të ndërtuara prej 2600m2, me 
24 dhoma mësimi. Shkolla “Lasgush Poradeci” funksionon në ngastër të madhësisë 1000m2, ne ndërtesë me 
sipërfaqe të gjithëmbarshme të ndërtuara prej 2400m2, me 20 dhoma mësimi. Të dy shkollat janë të 
pajisura me terren sportive. 

Ndërkaq Qendra e Kompetencës, si qendër e ndërtuar më vonë dhe për shkak të nevojave më specifike të 
mësimit profesional, dallohet edhe me kapacitete më të mëdha hapësinore. Kjo qendër funksionon në 
ngastër prej 3000m2, në ndërtesë me sipërfaqe të gjithëmbarshme prej 8930m2, me 22 dhoma mësimi. 
Është e pajisur edhe me laboratore përkatëse. Në kuadër të ngastrës janë të ndërtuara edhe terrenet 
sportive. Në të tri institucionet mësimi zhvillohet në dy ndërrime. 

 

 
 

Harta 16 Institucionet arsimore 
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Foto 3 Objekte shkollore/hapësira sportive                                 Foto 4 Objekte shkollore      

Për rreth 80% të nxënësve distanca mesatare nga shtëpia në shkollë është 1.5 km. Për një numër të vogël të 
nxënësve të cilët jetojnë më larg se 3 km nga shkollat e tyre dhe për ata me aftësi të kufizuara transporti 
sigurohet nga komuna.   
Burimi: Komuna e Malishevës 2015 

2.7.3 Institucionet kulturore 
Sikurse shumica e komunave në Kosovë, Komuna e Malishevës është e varfër sa i përket ndërtesave dhe 
hapësirave të destinuara për aktivitete kulturore (shih Aneksin 5, si dhe Hartën  Institucionet e kulturës).  
 

 
 

 

 

Harta 17 Institucionet e kulturës 
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Komuna ka vetëm dy biblioteka, një në qytetin e Malishevës dhe një tjetër në Kijevë të cilat frekuentohen 
nga një numër i madh i lexuesve. Këto dy biblioteka nuk i plotësojnë nevojat si në aspektin e ndërtimit, të 
hapësirës së mjaftueshme dhe në aspektin e ofrimit të literaturës së nevojshme për nxënësit.  
Sa i përket artit skenik, në komunë nuk ka teatër apo kinema, prandaj aktivitetet teatrale organizohen në 
baza ad-hoc, në shtëpinë e kulturës "Tahir Sinani" në Malishevë.  Muzeu i qytetit është ndërtuar në qendër 
të qytetit në vitin 2013. Mbledhja dhe ekspozimi i eksponateve është në vijim. 
Në Malishevë veprojnë shoqatat dhe klubet kulturore-artistike që merren me aktivitete koncertale, letrare, 
valle. Në kuadër të këtyre aktiviteteve ka përkrahje dhe bashkëpunime me DKRS. 
 
Burimi: Komuna e Malishevës 2014 

 
Foto 5 Pamje nga koncertet në parkun e qytetit     Foto 6 Muzeu i Malishevës                                                                       

2.7.4 Institucionet sportive dhe rekreative 
Në përgjithësi infrastruktura sportive në Malishevë, ashtu si në nivel të Kosovës, nuk është nivel optimal. 
Mungesa e infrastrukturës për të gjitha disiplinat e sportit dhe financimi i kufizuar janë disa nga faktorët 
kryesorë sfidues në nivelin komunal. Situata në Malishevë si qendër komunale është diçka më e mirë se në 
vendbanimet tjera, por jo e kënaqshme (shih Aneksin 5, si dhe Hartën Parqet dhe hapësirat për sport dhe 
rekreacion).  

- Salla e sportit 
Salla e sportit në qendrën komunale është e vetmja në të gjithë territorin e komunës. Mirëpo lokacioni i 
kësaj salle në periferi të Malishevës e vë në pikëpyetje qasshmërinë nga Malisheva dhe vendbanimet tjera. 
Në kuadër të shkollave të mesme gjenden edhe dy salla të tjera sportive të cilat mund të shfrytëzohen edhe 
pas orëve të mësimit.  
 
- Stadiumi 
Në qershor të vitit 2012 Komuna ka përfunduar ndërtimin e stadiumit të qytetit, në një lokacion në vazhdim 
të sallës sportive. Stadiumi ka kapacitet prej 2000 ulësesh, ndërsa posedon edhe hapësirat ndihmëse– 
fushën rezervë, dhomat e veshjes. Për shkak të lokacionit, niveli i shfrytëzimit mbetet i ulët. 

-Pishina e hapur 
Në fshatin Banjë funksionin një pishinë e njohur si vend për rekreacion dhe sport (notim), me një sipërfaqe 
prej 2000 m2. Në periudhën maj-shtator, gjatë ditëve të punës pishina tërheq 200-300 vizitorë në ditë, 
ndërsa gjatë fundjavës mbi 1000 vizitorë në ditë.                                                                        
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Duke marrë për bazë nevojat e përgjithshme të qytetarëve të Komunës së Malishevës, e sidomos strukturën 
demografike, mund të thuhet se ka nevojë për përmirësim të mëtutjeshëm të rrjetit dhe kapaciteteve 
sportive dhe rekreative. 

 
Foto 5 Salla e sportit "Habib Zogaj" Malishevë 

 
Foto 6 Stadiumi i futbollit, Malishevë 

2.7.5 Institucionet e Mirëqenies Sociale dhe Komunitetit 
Përkrahja për nevojat sociale dhe kategoritë e veçanta ofrohet përmes Qendrës për Punë Sociale. Kjo 
qendër funksionon në Malishevë dhe ofron mbështetje për tërë komunën. Ky institucion është i vendosur 
në qendër të Malishevës, në ndërtesën e ish-Gjykatës, që mundëson qasje të lehtë për qytetarët.  

2.7.6 Institucionet fetare 
Në komunën e Malishevës funksionojnë ndërtesa fetare të bashkësive fetare islame dhe katolike (shih 
Aneksin 5, si dhe Hartën  Objektet fetare). 
Në qendrën komunale dhe fshatra funksionojnë gjithsej18 xhami. Periudha e ndërtimit të këtyre xhamive 
kap periudhën prej shekullit XVI, e deri tek ato që ende janë në ndërtim. Xhamia kryesore në Malishevë 
është ndërtuar në vitin 2004. Në fshatin Karavasari funksionon kisha katolike, e ndërtuar pas vitit 2000.  
Kuvendi Komunal - funksionon në qendër të Malishevës dhe ofron shërbime administrative për tërë 
territorin e komunës. Ndërtesa  e saj është ndërtuar në vitet ‘80, ndërsa krahu i ri perëndimor në pas vitit 
2000. Në kuadër të Kuvendit Komunal janë të punësuar 177 zyrtarë. 
Gjykata Komunale - po ashtu është e vendosur në qendër të Malishevës. Ndërtesa  e saj është ndërtuar pas 
luftës, duke mundësuar kushte më të mira të punës. Në kuadër të të gjykatës janë të punësuar 31 zyrtarë. 
Zyra e Postës - Funksionon në Malishevë, e vendosur në qendër të saj. Përveç kësaj zyre, funksionon edhe 
zyra në Kijevë. Përmes këtyre dy zyrave ofrohen shërbime postare për tërë komunën. 
Stacioni Policor - funksionon në Malishevë dhe gjendet afër qendrës, me qasje në rrugën nga drejtimi i 
Prishtinës (Malishevë-Arllat). Ky stacion është ndërtuar në vitin vitet ‘90, ndërsa mbindërtimi është bërë pas 
luftës.  
Stacioni i Zjarrfikësve - gjendet në pjesën jugore të qendrës komunale, afër qendrës shkollore, me qasje në 
rrugën për Rahovec. Përmes këtij stacioni ofrohet mbrojtja nga zjarri dhe shërbime përkatëse të sigurisë për 
tërë territorin e komunës. 
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2.7.7 Institucionet  Administrative dhe të Sigurisë 
2.7.8 Hapësirat Publike 

- Sheshet 
Shikuar përgjithësisht, si rezultat i strukturave kryesisht rurale në vendbanime të ndara në lagje, si dhe 
procesit më të vonshëm të urbanizimit të qendrës komunale, hapësirat në trajtë të shesheve pothuaj se nuk 
ekzistojnë.  
Në kuadër të qendrës komunale,lokacion me potencial për shndërrim në shesh paraqet hapësira e tregut të 
dikurshëm, pranë rrugës që shpie për Rahovec. Afërsia ndaj rrugës kryesore, funksionimi i përmbajtjeve 
tregtare-shërbyese në afërsi të drejtpërdrejtë, si dhe afërsia e qendrës arsimore e bëjnë këtë hapësirë lehtë 
të qasshme dhe me potencial atraktiv.  
Në fshatin Banjë, si vendbanimi më i madh në komunë,lokacion i mundshëm për shesh është hapësira pranë 
pishinës së hapur, në anën juglindore të saj. Pozita në qendër të fshatit dhe afërsia e drejpërdrejtë me 
pishinën si përmbajtje që joshë vizitorët, janë potenciale për shndërrimin e kësaj hapësire në shesh atraktiv.  
 

- Parqet 
Aktualisht, në nivel komunal, ka shumë pak hapësira të gjelbra të rregulluara në zonën urbane apo zonat 
rurale (shih Aneksin 5, si dhe Hartën Parqet  dhe hapësirave për sport dhe rekreacion).  

Në qendrën komunale gjendet një park me sipërfaqe prej 1.5 ha. Ky park shtrihet në lokacion tejet të 
volitshëm, me qasje të drejtpërdrejtë në qendër, si dhe në distancë shumë të afërt me ndërtesën e muzeut 
dhe Lumin Mirusha. Parku është në gjendje të mirë, por ka nevojë për përmirësime në kuptim të qasjes, 
shtimit të gjelbërimit të lartë, dhe aktiviteteve. Përveç parkut kryesor, në Malishevë gjendet edhe një 
hapësirë e vogël e gjelbër prej 0.35 ha, pranë shkollës fillore dhe asaj të mesme, e cila mund të shërbejë për 
nevojat e këtyre institucioneve arsimore. 

Harta 18 Objektet fetare 
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Park tjetër i madh është ndërtuar në fshatin Mirushë. Shtrihet në afërsi të lumit Mirushë, me një sipërfaqe 
prej 4 ha. Pozita e këtij parku afër liqenit artificial dhe qasja e drejtpërdrejtë në lum janë elemente 
potenciale që e bëjnë parkun atraktiv. 

      
Foto 7 Parku Mirusha                                                         Foto 8 Parku i qendrës qytetit, Malishevë     

 
- Lumi Mirusha  

Duke qenë se ky lum kalon nëpër mes të territorit të komunës,brigjet e tij ofrojnë potencial për rregullim 
dhe shndërrim në shtigje atraktive për ecje dhe rekreacion. Aktualisht, vetëm një segment tejet i shkurtër i 
brigjeve në qendër të Malishevës është i rregulluar me shtigje për ecje. Lumi Mirusha gjendet edhe në listën 

Harta 19 Parqet dhe hapësirat për sport dhe rekreacion 
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e zonave të mbrojtura si Monument Natyror me karakter hidrologjik.3 Gjithashtu ne vitin 2018 Komuna e ka 
shpallur zonën përgjatë lumit Mirusha si zone me interes të veçantë.  
Shikuar përgjithësisht, hapësirat e reja potenciale për shndërrim në hapësira publike, si dhe përmirësimi i 
qasjes dhe lidhjet me infrastrukturën e gjelbër, mbeten një kërkesë për të ardhmen, që do të varen edhe 
nga ritmi i zhvillimeve të reja në vendbanime. 

2.7.9 Varrezat Publike  
Në përgjithësi, secili vendbanim në Komunën e Malishevës i ka të ndara sipërfaqet e veta që i shfrytëzon për 
varreza. Numri i sipërfaqeve të varrezave në komunës është 44, ndërsa sipërfaqja totale e tyre është rreth 
806.8 ha. Përveç funksionit primar, sipërfaqet e varrezave nuk posedojnë ndonjë përmbajtje tjetër 
plotësuese. 
 

 
 
 
 

Vendi  
Sipërfaqja  
ha 

 

Vendi  
Sipërfaqja 
ha 

 

Vendi  
Sipërfaqja  
ha 

 

Vendi  
Sipërfaqja 
ha 

Astrazupi  24398 Pllaqica 23681 Malisheva 6785 Gajraku 0.3319 

Balinca  5527 Seniku 3605 Maralia 103872 Jançishti 1788 

Banja 27801 Shkarashniku 19767 Maxharra 11431 
Tërpeza e 
Poshtme 7144 

Bellanica 16476 Shkoza 4282 Mirusha 7555 Gurishta 10630 

Bubaveci 14573 Gurbardhi 17549 Mleqani 4896 Kijeva 16131 

Bubli 9616 Temeqina 17413 Lladrovci 16653 Tërpeza 10861 

                                                           
3 MMPH, Plani i veprimit për biodiversitetin 2016-2020 fq 73 

Harta 20 Varrezat 
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Burimi 10181 Dragobili 1503 Lladroviqi 15586 Vërmica 8501 

Berisha 3322 Rudi 23627 Llapçeva 19895 Damaneku 1888 

Carralluka 20328 Qypeva 78843 Llazica 31059 Turjaka 33533 

Pagarusha 6641 Gollubovci 2036 Lubizhda 22733 Ngucati 31638 

Panorci 27299 Kërvasaria 8923 Drenoci 70208 Fshati i Ri 03285 

Tabela 11 Sipërfaqet ekzistuese të varrezave 
Burimi: Komuna e Malishevës 2016 

Sipërfaqe të veçantë paraqesin varrezat e dëshmorëve, që shtrihen rreth 1 km nga qendra e Malishevës, 
pranë rrugës nga Prishtina (Malishevë-Arllat). Sipërfaqja e tyre është 0.5 ha. 
 

2.8 Mjedisi dhe siperfaqet me rrezikshmneri  

2.8.1 Ndotja e mjedisit 
Si një nga komunat më e pazhvilluara në vend, Malisheva ka një mjedis relativisht të pastër, por ajo është 
larg nga të qenit jo e ndotur. Kontaminimi i tokës dhe ujit, me mbetjet e ngurta dhe ujërat e zeza, guroret, 
degradimi i pyjeve, humbja e tokës bujqësore përmes ndërtimit të paligjshëm janë kërcënime aktuale nëpër 
tërë territorin e komunës (shih Harta Ndotja e mjedisit) .       
Studimet hulumtuese dhe profesionale për përcaktimin e normës së ndotjes (ujit, tokës dhe ajrit) në 
komunë nuk janë bërë ende. Ky problem nuk është i pranishëm vetëm në komunë, por është i pranishëm 
edhe në nivel vendi. Zgjidhja e këtyre çështjeve do të përmirësojë ndjeshëm gjendjen në mbrojtjen e 
mjedisit 

2.8.2 Ndotja e ajrit 
Të dhënat për cilësinë e ajrit në Kosovë janë të mangëta për shkak të mungesës së një sistemi për 
monitorimin e cilësisë së ajrit. Gjithashtu, inventari i ndotësve nuk është zhvilluar ende nga kadastra e 
ndotësve të ajrit. Si rezultat i kësaj gjendje nuk mund të flasin me kompetencë për nivelin aktual të ndotjes 
dhe cilësinë e tij. 
Bazuar në njohuritë e përgjithshme mbi situatën në Kosovë dhe sondazheve në terren, burimet kryesore të 
ndotjes në komunën e Malishevës mund të konsiderohet se janë: 
-  Ndezja e mbetjeve të plastikës dhe gomës 
-  Gurëthyesit 
-  Ndezja e mbetjeve në deponi të egra 
- Trafiku rrugor, sidomos në afërsi të rrugëve rajonale e nacionale, me një përqendrim më të theksuar në 
qytetin e   Malishevës; 
-  Shkarkimi i ujërave të zeza pa trajtim paraprak; 
-  Ngrohja individuale me karburante; 
 
Burimi kryesor i ndotjes së lumenjve në komunë janë ujërat e kanalizimit, si pasojë e sistemit të 
pakompletuar dhe joadekuat të menaxhimit të tyre (shih aneksin 10 - Harta e ndjeshmërisë së ujërave 
nëntokësor ndaj ndotjes). Ky rrjet shkakton derdhjen e ujërave të zeza pa trajtim paraprak, me një ndikim 
negativ në cilësinë e ujit si dhe në jetën bimore dhe shtazore. Pasojat e kësaj ndotje mund të shkojnë edhe 
më tej duke shkaktuar ndikime negative në tokë dhe në ajër.  Si përgjigje ndaj kësaj dukurie, dhe me qëllim 
të ofrimit të shërbimeve cilësore, komuna është duke e ndërtuar sistemin kryesor të kanalizimit ku do të 
përfshihen rreth 70% të fshatrave të komunës së bashku me qytetin e Malishevës.  
 
Zhvillimet tjera shqetësuese që kanë të bëjnë me ndikimet në lumin Mirusha janë disa ndërtime të 
ndërmarra në këto vitet e fundit, të joshur nga pjesët atraktive të lumit, pavarësisht faktit se lumi paraqet 
një nga elementet kryesore të mjedisit të kategorizuar si Monument Natyror. 
Për monitorimin e gjendjes dhe cilësisë së ujit në lumin Mirusha përdoret vetëm një stacion në afërsi të 
fshatit Volljakë (në territorin e komunës së Klinës), disa metra para se të derdhet në Drinin e Bardhë. Cilësia 
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e tij karakterizohet me turbullirë të vogël, sasi të vogël të oksigjenit të tretur mes 12-13 mg/l, përçueshmëri 
elektrike 500-600 μS/cm, e cila i takon lumenjve të cilësisë mesatare. 
 
 

 

2.8.3 Ndotja e ujit 

2.8.4 Ndotja e tokës 
Mbeturinat e ngurta të akumuluara në deponitë ilegale janë ndër ndotësit kryesorë të tokës në komunë. 
Këto janë kryesisht deponi ilegale të mbeturinave shtëpiake, dhe në disa raste mbetjeve të ndërtimit, të 
cilat kryesisht gjenden në afërsi të rrugëve (shih aneksin 10 - Harta e deponive ilegale). Ndikimet negative të 
këtyre deponive janë të shumta, ku përveç kontaminimit të drejtpërdrejtë të tokës dhe ajrit, ndikimi i tyre 
mund të bartet në rrjedhat e ujërave sipërfaqësorë dhe nëntokësorë nëpërmjet reshjeve. Drejtoria e 
Shërbimeve Publike për çdo vit e bën evidentimin e deponive ilegale dhe organizon pastrimin e tyre. 

Harta 21 Ndotja mjedisit 
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Foto 9 Deponi ilegale mbeturinash 

Në mungesë të një sistemi të kompletuar dhe të mjaftueshme të kanalizimit, ujërat e zeza duhet të 
trajtohen si ndotës potencial të tokës. Kjo ndotje mund të shkaktohet nga kalimi i ujërave të zeza në zonat e 
ujit sipërfaqësor apo rrjedhave nëntokësore, varësisht nga forma e shkarkimit të tyre - drejtpërdrejtë në 
rrjedhat e ujit (në shumicën e rasteve) ose në sipërfaqen e tokës.  
 
Përveç ndotjes së drejtpërdrejtë, si një formë tjetër e degradimit të tokës është ndryshimi i destinimit të 
tokës bujqësore në tokë ndërtimore. Po ashtu, problem të veçantë paraqet edhe degradimi i pyjeve përmes 
prerjes ilegale. 
 
2.8.5 Ndotja akustike 
Sa i përket ndotjes nga akustike nuk ka të dhëna në dispozicion për nivelin e ndotjes në komunë, andaj 
mund të jepen vetëm vlerësime të përgjithshme. 

Fakti që përmes territorit të komunës kalon autostrada që lidh Kosovën me Shqipërinë, rruga nacionale 
Prishtinë - Pejë N9, si dhe rrugët regjionale, do të thotë se komuna është e ndikuar  nga zhurma . Gjithashtu 
ndotësit tjerë janë veprimtaritë përpunuese/industriale siç janë fabrika e betonit/çimentos pranë 
vendbanimit Bellanicë dhe gërmimet grumbulluese (gurthyesit) brenda territorit të komunës. 
 
2.8.6 Fatkeqësitë natyrore 

2.8.6.1 Vërshimet  
Lumi Mirusha në rastin e reshjeve të mëdha atmosferike vërshon dhe shkakton dëme të konsiderueshme në 
objekte të banimit, prona bujqësore, infrastrukturë, etj. Në vitet e fundit janë shënuar 23 raste vërshimesh, 
prej të cilave 10 në vitin 2013, 8 në 2014 dhe 8 në 2015 (shih Aneksin 9). Vërshimet kryesisht ndodhin 
përgjatë lumit Mirusha duke filluar nga fshati Banjë deri afër Ujëvarës së Mirushës.  
Sipërfaqet e tokave të mbjella me kultura bujqësore që përmbyten mbulojnë rreth 300ha, ndërsa rrugët e 
nivelit ulët në gjatësi prej 5,5 km. Faktorët përkeqësues të përmbytjeve kryesisht janë: sistemi i dendur 
hidrografik, intensiteti dhe kohëzgjatja e reshjeve, thellësia e pamjaftueshme e shtretërve të lumenjve, 
vegjetacioni dhe kapacitetet përthithëse, pengesat fizike në qarkullimin e ujit. 

Burimi: Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim, Malishevë 2014 
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Foto 10 Sipërfaqe të përmbytura 

2.8.6.1 Thatësia 
Si rezultat i mungesës së shiut gjatë periudhës kohore nga 15 qershori deri më 15 shtator, disa fshatra 
ballafaqohen me mungesën e ujit të pijshëm. Sipas të dhënave nga Drejtoria për Mbrojtje dhe Shpëtim, nuk 
ka të dhëna për shfaqjen e një epidemie, përveç disa rasteve të izoluara të hepatitit(shih Aneksin 9).  

Burimi: Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim, Malishevë 2014 

 

 
Harta 22 Rreziqet natyrore dhe tjera 
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2.8.6.2 Erozioni  
Në territorin e komunës së Malishevës faktori i erozionit natyror është i pranishëm dhe shkakton humbje të 
tokës bujqësore dhe dëme ekonomive familjare. Erozionet natyrore janë të pranishme në terrene malore 
(Malet e Berishës, Malet e Zatriqit) si erozione vertikale. Erozioni anësor është i pranishëm në rrjedhjen e 
lumit Mirusha. Erozionet artificiale shfaqen minierat sipërfaqësore në malet Astrazub (shih Aneksin 9, si dhe 
Harta Erozioni). 
Shkalla e rreziqeve është në rritje si rezultat i faktorëve natyror dhe njerëzor. Niveli i erozionit është nën 
mesataren e Kosovës. 
 

Tabela 12 Shkalla e erozionit 
Burimi; Plani Hapësinor i Kosovës 2010-2020+, Analiza Hapësinore e Malishevës 

 
 
 
 

 
 
 

Shkalla e erozionit   Sipërfaqja. 
hektar 

% 

Erozion shumë i dobët  1186 3.8 

Erozion i dobët 14501 47.4 

Erozion mesatar 13184 43.1 

Erozion i fortë dhe shumë i fortë 1759 5.7 

Harta 23 Erozioni 
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2.8.6.3 Tërmetet 
Territori i Kosovës në aspektin sizmik përfaqëson një terren mjaft aktiv, në të cilin mund të ndodhin  
tërmete me karakter autokton, apo nga vatrat jashtë territorit të Kosovës - në Maqedoni, Shqipëri, Mal të Zi 
dhe Serbi. Territori i komunës së Malishevës i takon Zonës së V-të (pesë) të presionit (goditjes sizmike), 7-8 
gradë në bazë të "MSC". Nuk ka të dhëna për mikro-zonat sizmike.  

 (Burimi; Plani Hapësinor i Kosovës, 2010) 

2.8.6.4 Zjarret 
Sipas të dhënave të Drejtorisë për Mbrojtje dhe Shpëtim, në territorin e komunës së Malishevës nga viti 
2001 deri në vitin 2010 ka pasur rreth 2000 raste të zjarrit, 150 prej të cilave ishin në njësi të banimit dhe 
objekteve të tjera shtesë, ndërsa rastet e tjera të zjarrit ishin në male dhe fusha. Pas luftës rreth 150 hektar 
të drurëve të pyllit janë shkatërruar nga zjarri, nga të cilat 20 hektar pisha dhe 130 hektar drurë të tjerë.  
Në vitet e fundit, në periudhën 2012-2015 janë regjistruar gjithsej 152 zjarre, prej të cilave 85 vetëm në vitin 
2012. Njësia e zjarrfikësve nuk ka resurse ose pajisje të mjaftueshme për t'u marrë me zjarret e pyjeve.   
 Burimi: Drejtoria për mbrojtje dhe shpëtim, Malishevë 2015 
 

2.8.6.5 Ethet hemorragjike Krime-Kongo (CCHF)  
Ethet hemorragjike Krime-Kongo (CCHF) janë ethe virale hemorragjike të transmetuara nga rriqrat dhe 
mund të jenë përgjegjëse për epidemi të rënda tek njerëzit. CCHF është endemike në Afrikë, Ballkan, Lindje 
të Mesme dhe në Azi. Komuna e Malishevës është më e rrezikuara nga CCHF-ja në Kosovë me gati rreth 90% 
të vendbanimeve të prekura. Edhe pse komuna ka bërë një përpjekje për ta trajtuar këtë endemi, burimet e 
saj vetanake dhe ekspertiza nuk janë të mjaftueshme për t'u marrë me endemi të tilla. Megjithatë, komuna 
është duke punuar ngushtë me qeverinë e Kosovës dhe po përpiqet të gjejë mënyra për ta eliminuar këtë 
endemi.   
 

2.9 Trashëgimia natyrore 
2.9.1 Monumentet natyrore 
Komuna e Malishevës shquhet me trashëgimi të pasur natyrore. Deri më tani janë të evidentuara 22 
monumente të trashëgimisë natyrore, të shpërndara përgjatë gjithë territorit komunal (shih Aneksin 1, si 
dhe - hartën Trashëgimia Natyrore). 

2.9.1.1 Monumentet Natyrore Hidrografike 
Si Monumente Natyrore Hidrografike janë të kategorizuara tri monumente: Ujëvarat e Mirushës, Burimi 
Termal në Banjë dhe Burimi në Gurbardh. 

- Ujëvarat e Mirushës 
Ujëvarat e Mirushës janë shpallur Park Regjional i Natyrës në vitin 1982/83 nga Komuna e Klinës dhe 
Rahovecit, tanimë e trashëguar nga Komuna e Malishevës, me sipërfaqe prej 555.80.70 ha. Ndërsa Qeveria 
e Republikës së Kosovës në vitin 2012 nxjerr vendim për shpalljen e Ujëvarave të Mirushës Monument i 
Natyrës me Rëndësi të Veçantë me sipërfaqe te përgjithshme prej 598.4 ha, dhe i takon kategorisë III. Në 
mars të vitit 2014 Kuvendi i Kosovës ka aprovuar Planin Hapësinore për zonën e mbrojtur “Ujëvarat e 
Mirushes”, të hartuar nga Instituti për Planifikim Hapësinor (shih II.3). 
Kanjoni i Mirushës është një ndër zonat më interesante të natyrës së Kosovës, e cila përfshinë pjesën e 
poshtme të rrjedhës së Mirushës. Në këtë pjesë të kanjonit janë 16 ujëvara me liqene që e përbëjnë pjesën 
më atraktive të kanjonit. Në kuadër të territorit të monumentit gjendet Kisha e Eremitëve - fshati Ularicë, e 
cila mbrohet me Ligjin për Zonat e Veçanta të Mbrojtura (shih 2.9.6). 
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Foto 11 Ujëvarat e Mirushës 

Sa i përket gjendjes aktuale, janë të identifikuara dy ndërhyrje në këtë monument. Në distancë rreth 300 m 
nga Liqenet e Kanjonit Mirusha është ndërtuar një objekt hotelier me material të fortë i cili bie në 
kundërshtim me parimet e mbrojtjes së natyrës. Ndërkaq, në vitin 2010 është hapur rruga e cila ka ndikuar 
në rrëshqitjen e materialit shkëmbore dhe degradimin e peizazhit natyror rreth kanjonit.  

Burimi:  MMPH - Raporti i Natyrës, 2010-2014 

Burimi Termal në Banjë klasifikohet si Monument Natyror Hidrografik i Kategorisë III. Burimi i ujit termal ka 
kapacitet 250-300 l/sec, ndërsa mbi këtë burim të ujit është ngritur pishina me sipërfaqe 2000 m2, e cila çdo 
sezon vere është në shfrytëzim për freskim gara të notit. Uji i kësaj pishine ofron edhe mundësi shërimi nga 
një numër i caktuar i sëmundjeve të lëkurës. Temperatura konstante e ujit gjatë tërë vitit është 22ºC. Ky 
vend vlerësohet me potencial për turizëm, rekreacion, sport dhe rehabilitim. 

Burimi: Komuna e Malishevës; MMPH - Komuna Malishevë, Analiza Hapësinore 2008 

 

 



   

 

67 

 

 

- Burimi Termal në Banjë 

2.9.1.2 Monumenti Natyror Speleologjik - Shpella e Panorcit 
Komuna e Malishevës karakterizohet edhe me prezencën e shpellave në Panorc, në Kanjonin e lumit 
“Mirusha” , në fshatin Bardhë-Guncat etj. Shpella më e njohur dhe më e rëndësishme është “Shpella e 
Flladit“, në Panorc, me gjatësi të kanaleve prej 945 m (deri më tani e zbuluar). Klasifikohet si Monument 
Speleolgjik i Kategorisë III; shpella e Temeqinës; shpella e Bozhurit në Damenek; shpella e Lladroviqit;  

Burimi:  Komuna e Malishevës; MMPH - Komuna Malishevë, Analiza Hapësinore 2008 

2.9.2 Monumentet tjera natyrore 
Përveç monumenteve të përmendura më sipër,në kuadër të territorit komunal janë të listuara edhe 19 
monumente të natyrës. Në kuadër të tyre përfshihen Malet e Berishës, Liqeni Artificial në Mirushë, rrjedha 
e lumit Mirusha, me rëndësi hidrologjike dhe peizazhore4; burimi në fshatin Burim, 4 shpella (Temeqinë, 
Ularicë, Bardh, Drenoc), 10 drunj karakteristik: trungu i Qarrit në Lladrovc, Carravanë, Drenoc, Bubël, 
Bellanicë5  trungjet bungutës me karakter botanik në fshatin Llozicë, Guriq; trungu i frashrit gjethengushtë  
në Javiq  dhe Zabeli dhe Vrella në Vërmicë. Prej këtyre monumenteve, Malet e Berishës klasifikohen në 
kategorinë III, për shkak të vlerave mjedisore që i ka. 
Burimi:Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor- Agjensioni për Mbrojtjen e Mjedisit të Kosovës "Zonat e mbrojtura 2016 fq 6" 

 

 

 

 

                                                           
4 Plani Hapësinor i Kosovës 2010-2020+ fq. 150 
5
 Plani Hapësinor i Kosovës 2010-2020+ fq. 150 

Foto 12 Pejsazh në Malishevë 

Harta 24 Trashëgimia natyrore 
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2.9.3 Biodiversiteti  
Në Komunën e Malishevës ekziston një larmi e bimësisë e cila gjendet edhe në  
Pendëkaposhi i Mayerit,Petriku i Grojterit,  të cilat  gjendet në zonën e Mirushës dhe është në listen e 
Bimëve endemike të florës vaskulare, karakteristike për Kosovën (Burimi: Flora vaskulare Endemike e 
Kosovës); Gipsofilë (emri shkencor gypsophila spergulifolia Griseb), e cila është bime e rrallë; Lule Bozhuri 
Bozhuri dekorativ / Paeonia decera Anders, të cilat gjenden  në territorin e Malishevës. 

               

Foto 13 Lule Bozhuri                                                               Foto 14 Pejsazh 

2.9.4 Trashëgimia kulturore 
Në komunën e Malishevës ekzistojnë potenciale të rëndësishme të trashëgimisë kulturore materiale dhe 
jomateriale. Në shumëllojshmërinë e vet kjo trashëgimi kulturore përfshinë objekte të trashëgimisë 
arkitekturale, arkeologjike, peizazh kulturor dhe një zonë të veçantë të mbrojtur. Numri i objekteve dhe 
tërësive të trashëgimisë kulturore në Malishevë është 67(shih Aneksin 1, si dhe Hartën e Trashëgimia 
Kulturore). 

 
 

Harta 25 Trashëgimia kulturore 
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2.9.5 Trashëgimia arkitekturale  
Në kuadër të listës së trashëgimisë arkitekturale përfshihen 20 objekte, të ndërtuara gjatë shekujve XVIII - 
XX. Kjo listë përfshinë një shumëllojshmëri objektesh - kulla, shtëpi, hambare, mulli, ura dhe objekte fetare 
që janë të shpërndara përgjatë tërë territorit komunal. Nga 20 objektet e trashëgimisë arkitekturale te 
identifikuara, 6 janë të përfshira në listën e MKRS, 5 në listën e Komunës së Malishevës, ndërsa 9 nuk kanë 
status të mbrojtjes. 
Deri më tani është restauruar vetëm një objekt - ura e shekullit XVIII në fshatin Bubël, e njohur si Ura e 
Arabaxhive, e cila e lidhte Rrafshin e Kosovës me atë të Dukagjinit. 
Burimi:  Komuna e Malishevës 
 

Lista e trashëgimisë Kulturore në mbrojtje të përkohshme6  
Trashëgimia arkitektonike (Nënkategoria: Monument/Ansambël) 
Emri Periudha vendi Statusi  

Nr i vendimit 
Nr unik i 
Bazës së të dhënave 

Hambari i Fazli 
Osman Reshitaj 

Shek XIX Bubël, Malishevë / 3416 

Rrenojat e Mullirit të 
Bublit 

Shek XVIII Bubël, Malishevë / 3417 

Ura e Bublit Shek XVIII Bubël, Malishevë / 1270 

Mulliri i Islam Zenelit Shek XIX Pagarushë, 
Malishevë 

/ 1283 

Mulliri i Banjës Shek XIX Banjë, Malishevë / 3629 

Spitali i Partizanëve 1944 Fshati i Ri, Malishevë / 3115 

Tabela 13 Trashëgimia arkitektonike (monument/ansambël) në listën e MKRS 

 

Emri Vendi Viti 
Numri i 

vendimit  
Statusi  

Kisha katolike 
Kërvasari, 

/ 01/112/00 
 

Vendim nga komuna 
Dt.09.12.2000 

Kullat e vjetra  

Llapqevë dhe 
fsh.të tjera 

/ 01/112/00 
 

Vendim nga komuna 
Dt.09.12.2000 

Shtëpitë ku kanë filluar shkollat e para 
shqipe në territorin e komunës 

/ 
/ 

01/112/00 
Vendim nga komuna 

Dt.09.12.2000 

Shtëpitë ku janë mbajtur kuvende me 
rëndësi të veçantë kombëtare 

/ 
/ 01/112/00 

 
Vendim nga komuna 

Dt.09.12.2000 

Xhamia 
Marali, 

/ 
01/112/00 

Vendim nga komuna 
Dt.09.12.2000 

Shtëpia e Kajë Alisë, vendqëndrim i 
partizanëve  

Fshati I Ri, 
/ 

/ pa status 

Dy mullinj (Të vjetër mbi 100 vjet ) Lladroc, / / pa status 

Xhamia (E ndërtuar në vitin 1932 e 
rindërtuar më 2011 ) 

Kervasari, 
1932 

/ pa status 

Xhamia  Vermice, 1539 / pa status 

Themelet e kullës së Avdyl Balës  Carrallukë, 1857 / pa status 

Themelet e kullës së Tahir Berishës Fshati I Ri, / / pa status 

Shtëpia - Spital Ushtarak Kervasari, / / pa status 

Shtëpia - Spital Ushtarak Dragobil, / / pa status 

Tyrbe Maxharre, / / pa status 
Tabela 14 Trashëgimia arkitektonike e identifikuar nga komuna 

                                                           
6 Lista e Trashëgimisë Kulturore për mbrojtje të përkohshme (10.10.2018-10.10.2019) 2018, Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit  
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2.9.6 Trashëgimia arkeologjike 
Lista e trashëgimisë arkeologjike është mjaft e pasur dhe e përfshinë tërë territorin komunal. Në kuadër të 
trashëgimisë arkeologjike përfshihen 2 monumente/ansambël, 11 lokalitete arkeologjike/rezervat te cilat 
janë në listën e MKRS shih tabelën më poshtë.  
Gjithashtu Komuna ka identifikuar mbetje arkeologjike tjera te cilat nuk janë te futura në listën e MKRS-së 
shih tabelën 17  
Burimi:  Komuna e Malishevës 
 

Lista e  trashëgimisë Kulturore në mbrojtje të përkohshme7  
Trashëgimia e arkeologjike  (Nënkategoria: Monument/Ansambël) 
Emri Periudha vendi Statusi  

Nr i vendimit 
Nr unik i 
Bazës së të dhënave  

Kisha e Shën Nikollës Mesjetë Mleqan 02-250/58 3022 

Lokalitet arkeologjik Tuma Parahistori Terpezë-Malishevë / 3507 

Tabela 15 Trashëgimia arkeologjike (monument/ansambël) në listën e MKRS 
Nënkategoria: Lokalitet Arkeologjik/Rezervat 

Emri Periudha vendi Statusi  
Nr i vendimit 

Nr unik i 
Bazës së të dhënave  

Mbetjet e Kishës së 
Lubizhdës 

Antikitet i vonë Malishevë 557/66 3006 

Tuma Ilire në Malishevë Parahistori Malishevë 0301-800/88 3016 

Kisha e Heremitëve, 
Ularicë Malishevë/Klinë 

Mesjetë Mirushë-Malsihevë LZVM 
02-377/61 

3131 

Tumat Ilire në Mirushë Parahistori Mirushë-Malishevë / 3433 

Tumat  në Dragobil Parahistori Dragobil-Malishevë / 4178 

Vendbanimi antik 
"Utrinë"  

Antikë Banjë-Malishevë / 4195 

Lokalitet arkeologjik 
romak "Fusha ose Luga e 
Mullirit" 

Romake Banjë-Malishevë / 3430 

Tumat në Drenoc të 
Malishevës 

Parahistori Drenoc-Malishevë / 4175 

Lokaliteti arkeologjik në 
Maskit  

Antikë  Lubizhdë-
Malishevë 

/ 3004 

Lokalitet arkeologjik 
romak në Terpezë 

Romake Terpezë-Malishevë 0301-801/88 3432 

Kalaja e antikitetit të vonë Antikitet i vone, 
Mesjete  

Lladrovcë-
Malishevë 

/ 3434 

Tabela 16 Trashëgimia arkeologjike/rezervat në listën e MKRS 

 
Lokalitete arkeologjike te identifikuara nga Komuna  

Emri Vendi Statusi  Emri Vendi Statusi 

Tume Banjë Propozim Tume Malishevë, Propozim 

Varreze mesjetare Banjë Propozim Stela II-III Malishevë Propozim 

Varreze mesjetare Temeqinë Propozim Fortifikim Panorc, Propozim 

Varreze mesjetare Ngucat Propozim Gjurme kishe Lladrovc Propozim 

Kishe Ngucat Propozim Gjurme kishe Jançishtë, Propozim 

Senik, Varreze Senik Propozim Tumë e shkatërruar Lubizhdë, Propozim 

                                                           
7 Lista e Trashëgimisë Kulturore për mbrojtje të përkohshme (10.10.2018-10.10.2019) 2018, Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit 
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Fortifikim I-IV  Lladroviq Propozim Gjurme kishe Lubizhdë Propozim 

Gjetje rasti Terpezë Propozim Gjetje rasti II-III Lubizhdë Propozim 

Tume Terpezë Propozim Varreze Bubel Propozim 

Gjetje rasti I-IV Berishe Propozim Varreze Carravranë Propozim 

Kishe 
Mleqan Propozim Gjetje te periudhës 

se hekurit 
Pagarushë Propozim 

 
Tabela 17 Mbetje arkeologjike të identifikuara nga Komuna 

 

2.9.7 Zona e veçantë e mbrojtur 
Sipas Ligjit për Zonat e Veçanta të Mbrojtura, Nr.03/L‐039, Neni 7, si Zonë e Veçantë e Mbrojur (ZVM) është 
klasifikuar edhe Kisha e Heremitëve, në Ularicë. Në tabelën e trashëgimisë arkeologjike është listuar si 
lokacion arkeologjik. Kjo ZVM shtrihet në komunat Malishevë dhe Klinë. Sipërfaqja e mbrojtur dhe zhvillimet 
përreth kësaj zonë duhet përcaktuar sipas Ligjit për Zonat e Veçanta të Mbrojtura, Nr.03/L‐039 dhe Ligjit për 
Planifikim Hapësinor  Ligji Nr. 04/L-174 neni 18. Kisha e Heremitëve gjendet brenda Zonës Monumenti me 
rëndësi të Veçantë Ujëvarat e Mirushës.  

 
Harta 26 Zona e Veçantë e mbrojtur "Kisha e Heremiteve' Ularica 

Burimi: Plani Hapësinor ZV "Ujëvarat e Mirushes", MMPH (Draft  2012) 

2.9.8 Trashëgimia shpirtërore 
Si monument i veçantë në i trashëgimisë shpirtërore të Malishevës është listuar Eposi i Kreshnikëve. Ky 
është një - monument i trashëgimisë kulturore shqiptare në pesë vendet të Ballkanit - Kosovë, Shqipëri, 
Maqedoni, Mali i Zi dhe Serbi. Prej gjithsej 15 vëllimesh, vetëm Malisheva i ka dy vëllime me material. 

Burimi:  Komuna e Malishevës, 2015 

2.9.9 Vendbanimet 
Komuna e Malishevës ka gjithsej 44 vendbanime - Malishevën si qendër komunale si dhe 43 fshatra (shih 
Aneksin 3, si dhe Hartën Vendbanimet dhe vendbanimi joformal). Malisheva si qendër komunale është edhe 
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pikë lidhëse e të gjitha vendbanimeve të komunës, si udhëkryq regjional. Përveç Malishevës si qendër 
komunale, për nga madhësia, funksionet dhe pozita, dallohen edhe Banja dhe Drenoci. 

 

 

 

Klasifikimi i vendbanimeve  Vendbanimi  Numri i 
vendbanimeve 

Vendbanim shumë i vogël 
urban

8
 

Malisheva 1 

Vendbanim rural i madh Drenoci , Baja 2 

Vendbanim i mesëm i madh 
rural 

Kijeva, Astrazubi, Balinca,, Bellanica,Bubaveci, Caralluka, Maralia, 
Mleqani, Lladrovci, Lladroviqi, Llapçeva, Llazica, Lubizhda, 
Pagarsuha, Panorci, Seniku, Shkarashniku, Shkoza, Gurabarshi, 
Dragobili, Tërpeza, Vërmica, Turjaka, Ngucati  

24 

Vendbanim i mesëm rural  Bubli, Burimi, Mirusha, Plloqica, Temeqina, Rudi, Qypeva, 
Gurishta, Dameneku, Gollubovci, Kërvasaria 

11 

Vendbanim i vogël rural  Maxharra, Gajraku, Jançishti, Tërpeza e poshtme,  4 

Vendbanim shumë i vogël 
rural  

Berisha, Fshati i ri  2 

Tabela 18 Klasifikimi i vendbanimeve sipas UA 8/2017 

Sipërfaqja e gjithëmbarshme e vendbanimeve të Malishevës është 2525ha, përkatësisht 8.2% të territorit 
komunal. Vendbanimet që dallohen për nga shtrirja më e gjerë janë Drenoci - 175 ha, Bellanica - 174 ha, 

                                                           
8 zonë e cilat fizikisht formon pjesën e një qyteti dhe karakterizohet me pjesë të rëndësishme të sipërfaqeve të 

ndërtuara, punësim, transport të konsiderueshëm dhe infrastrukturë tjetër. Zonat urbane mund gjithashtu të 
përmbajnë zona të gjelbra zakonisht të shfrytëzuara për qëllime rekreative – UA 8/2017 

Harta 27 Vendbanimet dhe Vendbanimi joformale 
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Malisheva si qendër komunale - 166 ha, Banja - 145 ha, Lladroci - 137 ha dhe Carralluka -115 ha. 
Vendbanimet tjera shtrihen në sipërfaqe prej përafërsisht 25 deri 75 ha. Përgjithësisht, vendbanimet e 
Komunës së Malishevës karakterizohen me dendësi të ulët të ndërtimit, të zhvilluara në trajtë lagjeve të 
shpërndara. 
Në kuadër të vendbanimeve, banimi si funksion përfshinë sipërfaqen më të madhe. Sipërfaqja e 
gjithëmbarshme e banimit është 1458 ha, që përbën 58% të sipërfaqes së vendbanimeve, përkatësisht 4.8% 
të territorit komunal. Pothuaj se e tërë sipërfaqja e banimit përbëhet nga banimi individual - 1457 ha, derisa 
ai në bashkëpronësi mbetet i përqendruar vetëm në qendrën komunale duke përfshirë vetëm 1 ha.  
Vendbanimet që dallohen për nga sipërfaqet më të mëdha të banimit janë Drenoci - 111 ha, Banja -95 ha, 
Malisheva - 60 ha, Bellanica - 59 ha.  
Infrastruktura sociale dhe publike shtrihet në gjithsej 126.49 ha, ku përfshihen hapësirat dhe ndërtesat e 
shëndetësisë, arsimit, kulturës, sportit, administratës, sigurisë, religjionit, si dhe hapësirat publike. Pjesën 
më të madhe e përbëjnë hapësirat publike me 107 ha. Kategori tjera që dallohen për nga shtrirja 
sipërfaqësore janë objektet/hapësirat për religjion - 5.9 ha, arsim - 5 ha, shëndetësi - 2 ha. Pjesa më e 
madhe e këtyre institucioneve është e përqendruar në Malishevë, si qendër komunale, si dhe në Banjë dhe 
Kijevë. 
 

2.9.9.1 Qendra komunale  
Zhvillimet e dekadave të fundit të Malishevës si qendër administrative janë kryekëput të lidhura me 
zhvillimet dhe statusin e Malishevës si komunë. Themelimi i komunës me 1986, suspendimi i saj në vitin 
1991, si dhe rithemelimi pas luftës me 2000, kanë si pasojë që edhe zhvillimet urbane të Malishevës të jenë 
të vonshme, duke e lënë atë ende në proces të urbanizimit.  

Malisheva si vendbanim ka 3629 banorë duke qenë vendbanimi i tretë për nga madhësia në komunë, pas 
Banjës dhe Drenovcit. Për shkak të pozitës dhe rolit që e ka, numri i njerëzve që punojnë në Malishevë apo 
shfrytëzojnë shërbimet që i ofron ajo është dukshëm më i madh se numri aktual i banorëve, gjë që ndikon 
edhe në kapacitetet aktuale në qendrën komunale. 

- Përmbajtjet kryesore 
Duke qenë qendër komunale, përmbajtjet kryesore publike në nivel komunal janë përqendruar në 
Malishevë - shkollimi i mesëm, Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare, qendra sportive, administrata 
komunale, shërbimet postare, tregu i gjelbër, tregu i automjeteve, transporti, siguria etj. Rrjedhimisht, një 
pozitë e tillë ka joshur edhe përmbajte të shumta biznesore, kryesisht tregti, hoteleri dhe shërbime, të 
përqendruara përgjatë rrugëve qendrore (shih Aneksin 13 - Harta e Shfrytëzimit të Tokës në Qendrën 
Komunale).  
 
- Zhvillimi hapësinor 
Në aspekt hapësinor, Malisheva si vendbanim është zhvilluar përgjatë boshteve kryesore rrugore - rrugës 
regjionale që e lidhë me Rahovec në drejtim verilindje-jugperëndim, si dhe rrugës që lidh Banjën me Kijevë 
në drejtim juglindje-veriperëndim. Shtrirja e rrugëve me rëndësi regjionale dhe terrenet kodrinore që e 
rrethojnë nga të gjitha anët, më të theksuara në drejtim të veriut, lindjes dhe jugut, janë faktorët kryesorë 
që e kanë kushtëzuar zhvillimin hapësinor të Malishevës si vendbanim. Tokat cilësore në të cilat është  
zhvilluar Malisheva, që janë të shpërndara përgjatë lumit Mirusha, janë po ashtu faktor përcaktues dhe 
joshës i zhvillimit të saj si vendbanim. Përgjatë boshteve rrugore është e përqendruar dendësia më e madhe 
e ndërtimit dhe pothuaj se të gjitha përmbajtjet kryesore publike, shërbyese dhe ekonomike, që paraqesin 
një tërësi pothuajse kontinuale brenda kufijve urban. Në hapësirat në mes këtyre rrugëve, në mes të tokave 
punuese, janë zhvilluar disa tërësi në formë të lagjeve të veçuara dhe me dendësi të ulët, kryesisht në veri 
të rrugës Kijevë-Banjë, si dhe në të dy anët e pjesës jugore të rrugës për Rahovec. Zona urbane e Malishevës 
kap një sipërfaqe prej 842,83 ha, që përfshinë 2.8% e territorit të komunës.  

Rrjedha e Lumit Mirusha, përveç që e ka orientuar trasimin e rrugës Kijevë-Banjë, nuk ka pasur ndonjë 
ndikim tjetër në zhvillimin hapësinor të Malishevës. Përqendrimi i ndërtimit përgjatë rrugëve kryesore e ka 
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lënë të lirë rrjedhën e saj, përveç një segmenti të shkurtë ku lumi kalon nën rrugën për Rahovec, ku 
ndërtimet e ngushtojnë korridorin e saj.  

- Struktura, karakteri  
Malisheva veçohet me një dendësi më të madhe të ndërtimit përgjatë rrugëve kryesore, sidomos në zonën 
përreth rrethrrotullimit kryesor. Dominojnë kryesisht ndërtime individuale me etazhitet P+2 deri P+3, me 
banim në katet e sipërme, derisa katet e poshtme shfrytëzohen për zhvillim të bizneseve. Ndërtimet e 
vetme në bashkëpronësie në qendër të Malishevës janë tri seksione me etazhitet P+7, pranë rrugës për 
Banjë. Ajo që vërehet të këto ndërtime është mungesa e një vazhdimësie dhe qartësie në aspekt të 
karakterit, strukturës dhe përmbajtjeve, kryesisht si pasojë e ndërtimeve të pasluftës dhe mungesës së 
planeve apo zbatimit të tyre (një pjesë e zonës urbane është e mbuluar në kuadër të planeve rregulluese të 
hartuara në vitin 1987 dhe 2004).  
Një element i rëndësishëm dhe me vlerë është parku në qendër të Malishevës, i cili me sipërfaqen prej 1.5 
ha mbulon një pjesë të konsiderueshme të saj. Duke e pasur parasysh pozitën, qasjen e drejtpërdrejtë në 
udhëkryqin kryesor, afërsinë me Muzeun dhe me Lumin Mirusha, ky park paraqet një aset të veçantë si 
hapësirë publike, andaj ka nevojë për trajtim të mëtutjeshëm sa i përket qasjes dhe përmbajtjeve. 
Pjesët periferike të Malishevës si vendbanim karakterizohen kryesisht me tërësitë e zhvilluara në formë të 
lagjeve me dendësi të ulët në hapësirat e lira në mes rrugëve kryesore. Këto tërësi nuk karakterizohen me 
dinamikën e qendrës, ndërsa dallimi në strukturë dhe karakter në raport me pjesën qendrore është më i 
madh. Dominojnë shtëpitë individuale, ndërsa struktura dhe dendësia është ende kryesisht rurale, e 
ngjashme me shumicën e fshatrave në komunë. Në pjesët e skajshme vërehen tendenca për ndërtim të 
shpërndarë në toka punuese (urban sprawl), andaj kufijtë urban nuk janë lehtë të përcaktueshëm.  
Në pjesët periferike janë bërë edhe zhvillime të reja që dallojnë nga struktura dhe funksioni, si ndërtesat në 
kuadër të programit të veçantë të banimit (me etazhitet P+6), qendra sportive dhe shkolla e mesme 
profesionale. Sa do që këto përmbajtje mund konsiderohen të rëndësishme për ofrimin e shërbimeve por 
edhe frymës urbane në pjesët periferike, mbetet diskutabil ritmi i zhvillimit të këtyre përmbajtjeve në raport 
me shtrirjen hapësinore, si dhe çështja e qasshmërisë për shumicën e banorëve. 

- Lidhjet dhe qarkullimi  
Dy rrugët kryesore të Malishevës janë arteriet e vetme të qarkullimit që e lidhin vendbanimin në tërësi. 
Duke e pasur parasysh pozitën e Malishevës si qendër komunale, por edhe si udhëkryq regjional që 
përballon trafik transit, në periudha të caktuara shfaqen ngarkesa që e pengojnë qarkullimin e rrjedhshëm 
dhe funksionimin e vendbanimit.  
Rrjeti dytësor në brendi të lagjeve është i zhvilluar në formë të lirë dhe i karakterizuar me rrugë qorre, si 
pasojë e zhvillimeve të paplanifikuara hapësinore. Duke qenë se nuk ekzistojnë lidhje sekondare që do të 
mundësonin lidhjen në mes lagjeve, lidhjet e tyre bëhen vetëm përmes dy rrugëve kryesore. 
 

2.9.9.2 Fshatrat 
- Funksionet, raportet 
Vendbanimet e Komunës së Malishevës dominohen nga banimi rural, edhe pse aktivitetet bujqësore kanë 
pësuar rënie, sidomos pas vitit 1999. Malisheva si qendër komunale ka rol qendror në ofrimin e shërbimeve 
të nivelit komunal për të gjitha fshatrat – arsim, shëndetësi, administratë, biznes, duke e joshur gravitimin  e 
fshatrave në drejtim saj.  
 
Në kuadër të 43 fshatrave të komunës, mund të vërehen disa dallime për sa i përket madhësisë, 
funksioneve dhe rolit në kuadër të komunës (shih Aneksin 3).  Si vendbanim me disa veçori urbane shquhet 
fshati i Kijevës, sidomos sa i përket funksionimit të  shkollës së mesme (e vetmja jashtë Malishevës si 
qendër), postës, shtëpisë së kulturës (jashtë funksionit) dhe rrjetit rrugor. Sa i përket numrit të banorëve, 
dallohen fshatrat Banjë me 3897 banorë (vendbanimi më i madh në komunë) dhe Drenoci me 3810 banorë, 
të cilët janë më të mëdha se Malisheva. Qasja e drejtpërdrejtë e Banjës në rrugën regjionale Malishevë-
Suharekë si dhe afërsia me Malishevën kanë ndikuar në një përqendrim pak më të shtuar të bizneseve në 
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krahasim me fshatrat tjerë. Drenoci është vendbanimi më madh në pjesën veriore të komunës, ndërsa disa 
fshatra përreth tij gravitojnë në këtë fshat për  shërbimet shëndetësore që i ofron QMF. 
 
Fshatrat tjerë kanë madhësinë deri në 2400 banorë, dhe karakterizohen me banim rural. Sa i përket 
shërbimeve publike, të gjitha fshatrat kanë shkolla fillore, ndërsa shërbimet shëndetësore janë të 
shpërndara në 10 prej tyre. Një numër pak më i shtuar i bizneseve, në krahasim me fshatrat tjerë, vërehet 
në fshatrat që shtrihen përgjatë rrugës nacionale apo atyre regjionale. 

 

- Zhvillimi hapësinor dhe tipologjia 
Shumica e vendbanimeve janë zhvilluar në mënyrë spontane, andaj karakterizohen me nivel të ulët të 
infrastrukturës dhe elementeve përcjellëse në kuadër të vendbanimit. Në raport me territorin komunal 
vendbanimet janë të shpërndara pothuajse në mënyrë të njëtrajtshme, me një shtrirje pak më të theksuar 
në pjesën veriore dhe perëndimore të rrugës rajonale Pejë – Suharekë. Nëse shikohet territori i komunal 
dhe veçoritë e tij topografike e relievore, shtrirja hapësinore e vendbanimeve komunale mund të ndahen në 
katër tërësi hapësinore. 
Vendbanimet e zhvilluara përgjatë luginës së Lumit Mirusha – Përveç Malishevës si qendër komunale, në 
këtë tërësi hapësinore shtrihen fshatrat Bubël, Damanek, Turjakë, Lubizhdë, Mirushë, Banjë, Bellanicë, 
ndërsa në kuadër të zgjerimit jugor shtrihen edhe fshatrat Dragobil, Marali, Astrazup. Rrjedha e lumit 
Mirusha, tokat cilësore bujqësore dhe akset rrugore regjionale janë faktorë që kanë nxitur zhvillim e 
shumicës së vendbanimeve përgjatë kësaj zone. Shumica e këtyre fshatrave janë të tipit të shpërndarë, 
përveç fshatrave Astrazup, Marali dhe Bellanicë që janë të tipit të përqendruar. 
Vendbanimet e zhvilluara përgjatë luginave veriore – përfshihen fshatrat Carrallukë, Drenoc, Vërmicë, 
Bubavec dhe Kijevë. Kufizimi i kësaj zone me rrugën nacionale dhe rrugët regjionale, toka cilësore bujqësore 
dhe rrjedhat ujore janë faktorë që kanë ndikuar në zhvillimin e vendbanimeve.  Të gjitha fshatrat në kuadër 
të kësaj zone janë të tipit të shpërndarë. 

Vendbanimet e zhvilluara përgjatë terreneve kodrinore lindore – përfshihen fshatrat Mleqan, Llazicë, Balincë, 
Golluboc, Shkarashnik, Tërpezë, Lladrovc, Senik, Lladroviq, Ngucat dhe Temeqinë. Zhvillimi i Mleqanit, 
Llazicës dhe Balincës është ndikuar nga shtrirja e rrugës nacionale dhe tokave cilësore bujqësore. Fshatrat 
tjerë, të zhvilluar në lindje dhe veri të komunës janë zhvilluar në toka cilësore bujqësore dhe pozita rrëzë 
terreneve pyjore. Të gjitha fshatrat në kuadër të kësaj zone janë të tipit të shpërndarë. 

Vendbanimet e zhvilluara përgjatë terreneve kodrinore jugore – përfshihen fshatrat Llapçevë, Rud, Panorc, 
Caravranë, Shkozë,  Gajrak, Gurishtë, Pagarushë dhe Kërvasari. Zhvillimi hapësinor i vendbanimeve të kësaj 
zonë përputhet me shtrirjen e tokave cilësore bujqësore. Përveç fshatrave Gajrak dhe Gurishtë, të gjitha 
fshatrat tjerë në kuadër të kësaj zone janë të tipit të shpërndarë. 

Disa nga vendbanimet karakterizohen me zhvillim në formë të lagjeve si rezultat i organizimit familjar dhe 
shoqëror, si dhe morfologjisë së terrenit. Mund të përmenden Pagarusha me 8 lagje, Banja me 7 lagje, 
Malisheva me 6 lagje, Drenoci me 6 lagje etj.   

TIPOLOGJIA  KODRINORO-MALOR ULTËSIRAT-LUGINAT  

Të shpërndara  

Balinca, Bardh, Berisha, Fshat i Ri, Gollubovci,  
Lladroci, Llazicë, Mleqan, Ngucat, Plloqicë, 
Senik, Temeqina, Tërpeza, Jançishta, 
Kërvansari, Panorci,Gurbardhi,Llapqevë, 
Pagarusha, Shkarashnik, Burim, Shkoza, 

Malisheva, Banja, Bubavec, Bubël, Carrallukë, 
Damanek, Dragobil, Drenoc, Kijeva, Lumishta, 
Mirushë, Tërpeza e Poshtme, Turjaka, Vërmica.  

Të grupuara  Gajrak, Gurishta Astrozobi, Bellanica, Marali, Qypeva, Rudi. 

Tabela 19 Tipologjia e vendbanimeve 
(Burimi: Drejtoria e Urbanizmit, Malishevë 2013) 
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Duke qenë se Komuna e Malishevës karakterizohet si udhëkryq regjional, ky faktor ka ndikuar që një numër i 
konsiderueshëm i vendbanimeve të zhvillohen përgjatë rrugëve regjionale. Janë gjithsej 15 vendbanime që 
shtrihen përgjatë këtyre rrugëve, sidomos përgjatë rrugës regjionale  Malishevë-Pejë. 

Sa i përket raportit me tokën punuese, shumica e vendbanimeve të Malishevës janë zhvilluar mbi toka 
bujqësore të cilësisë së mirë. Deri sa në të kaluarën kjo forme e zhvillimit ka qenë ndoshta e imponuar me 
qasjen sa më të lehtë të bujqve në toka punuese, shkalla e ndërtimit të sotëm kërkon kujdes dhe nivel më të 
lartë të menaxhimit të ndërtimeve të reja dhe zgjerimit të vendbanimeve.  

Malishevë-Prishtinë 3 Carralluka, Shkarshnik, Terpeza 

Malishevë -Pejë 6 Mirusha, Lumishta, Bubavec, Kijeva, Llazica, Balinca 

Malishevë - Therandë 3 Banja, Bellanica, Temeqina. 

Malishevë - Rahovec 3 Dragobill, Maxharrë,  Astrozubi 

 
Tabela 20 Shtrirja e vendbanimeve përshatë rrugëve nacionale/rajonale 
 (Burimi: Drejtoria e  Urbanizmit, Malishevë 2015) 

 

2.9.10 Banimi 
Komuna e Malishevës në pjesën më të madhe karakterizohet me banim me veçori rurale dhe me dendësi të 
ulët (shih Anekset 3 dhe 4, si dhe Hartën Njësitë e banimit sipas vendbanimeve). Shumica e njësive të 
banimit janë të reja, të ndërtuara pas luftës, si rezultat i shkatërrimeve të konsiderueshme. Përkundër 
ndërtimeve të reja,  pasojat e luftës nuk janë eliminuar plotësisht. Nevoja për përmirësim e kushteve të 
banimit, qoftë drejtpërdrejt në njësi të banimit apo në shërbime të tjera që ndikojnë cilësinë e banimit 
është ende e dukshme, sidomos në zonat rurale. Ndërtimet nuk janë përcjellë gjithmonë shërbime adekuate 
publike, duke ndikuaredhenëkushtet mjedisore. Ndërkaq kapacitetet e krijuara banimore nuk përputhen 
plotësisht me nevojat aktuale për banim, duke lënënjë pjesë të kapaciteteve të pashfrytëzuara. 
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2.9.10.1 Kapacitetet dhe tipologjia e banimit 
Sipërfaqja e ndërtuar në Komunën e Malishevës në pjesën më të madhe përbëhet nga sipërfaqet e banimit. 
Në nivel komunal banimi përfshinë 1458 ha, që përbën 56% të sipërfaqes së vendbanimeve. Sipas 
regjistrimit të vitit 2011 Komuna e Malishevës ka pasur gjithsej  8973 njësi të banimit që përfshinte 2.19% të 
fondit të përgjithshëm banesor në Kosovë.  
Malisheva si komunë karakterizohet me banim me dendësi të ulët, me dominim të banimit individual. 

- Banimi në qendrën komunale 
Banimi në kuadër të Malishevës si vendbanim përfshinë 60 ha, që përbën rreth 40% të sipërfaqes së saj. 
Pjesën më të madhe e përbën banimi individual me 59 ha. Etazhiteti i njësive individuale të banimit shkon 
deri në P+3. Në afërsi të rrugëve kryesore, katet e poshtme kryesisht shfrytëzohen për afarizëm. 
Banimi në bashkëpronësi përfshinë vetëm 1.2 ha, përkatësisht 13 ndërtesa të banimit. Pjesa më e madhe e 
banimit në bashkëpronësi është e përqendruar në qendër, me etazhitet P+7. Pjesa tjetër përfshinë banimin  
social, të përqendruara në pjesët periferike jugperëndimore.   
 
-Banimi në fshatra 
Banimi në fshatra përfshinë 1398 ha dhe përbën 58% të sipërfaqeve të ndërtuara në zonën rurale. Fondi i 
përgjithshëm i banimit në zonën rurale në tërësi përbëhet prej banimit individual, si banim me dendësi të 
ulët. Etazhiteti i njësive individuale të banimit shkon deri në P+3 . 

Fshatrat që shquhen me numër më të madh të njësive të banimit janë Banja (558), Drenoci (545), Astrazupi 
(427) dhe Bellanica (418). Numri i njësive banesore në fshatrat tjerë është nën 375 njësi banimi.  

Nr. 
Vendbanimi 

Njësitë e 
banimit 

Ekonomitë 
familjare 

Nr. 
Vendbanimi 

Njësitë e 
banimit 

Ekonomitë 
familjare 

Harta 28 Njësitë e Banimit sipas Vendbanimeve 
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1 Astrazup 427 298 23 Pllaqica 132 95 

2 Balinca 244 179 24 Seniku 221 162 

3 Banja 558 434 25 Shkarashniku 142 115 

4 Bellanica 418 326 26 Shkoza 184 145 

5 Bubavec 303 231 27 Gurbardh 232 184 

6 Bubli 83 63 28 Temeqina 143 108 

7 Burimi 77 64 29 Dragobil 173 171 

8 Berisha 28 25 30 Rud 83 59 

9 Carralluka 375 265 31 Qypeva 107 60 

10 Malisheva 676 459 32 Gajraku 51 39 

11 Maralia 163 135 33 Jançisht 60 44 

12 Maxharra 77 56 34 Terpezë  U. 74 60 

13 Mirusha 111 92 35 Gurishta 102 86 

14 Mleqani 225 181 36 Kijeva 239 186 

15 Lladroc 301 241 37 Tërpeza 170 145 

16 Lladroviqi 189 141 38 Vërmica 156 130 

17 Llapçeva 132 112 39 Damaneku 79 54 

18 Llazica 258 208 40 Turjaka 222 185 

19 Lubizhda 232 191 41 Ngucat 295 211 

20 Drenoc 545 412 42 Fshati  i Ri / / 

21 Pagarusha 318 224 43 Gollubovc 103 74 

22 Panorc 150 121 44 Kervasaria 153 107 

Gjithsej njesi banimi: 9011, 6878 ekonomi familjare 

Ka nje rritje prej vitit 2011 deri ne  2015 

 Burimi i të dhënave Komuna e Malishevës 2014 

 
Tabela 21 Numri i njësive të banimit dhe ekonomive familjare sipas vendbanimeve 
 (Burimi: Drejtoria e Urbanizmit, Malishevë 2013) 
 

 
Tabela 22 Tipologjia e banimit dhe lartësitë e ndërtimeve 
 (Burimi: Drejtoria e Urbanizmit, Malishevë viti 2014) 

2.9.10.2 Shfrytëzimi i kapaciteteve të banimit 
Shikuar përgjithësisht, në nivel të komunës ekziston një shpërputhje në mes numrit të njësive të banimit 
(8,844) dhe numrit të familjeve (6,887). Nga fondi i tërësishëm i banimit në Malishevë, rreth një e pesta, 
përkatësisht 22.6% mbetet i pashfrytëzuar. Mendohet që një numër i madh i njësive vakante të banimit janë 
në pronësi të njerëzve që jetojnë dhe punojnë jashtë vendit. Duke qenë se situatë e ngjashme është edhe 

Tipologjia  Nr. i ndërtesave të banimit Njësitë e banimit  

Ndërtesat për banim në bashkëpronësi P+2 -P+7  brenda 
zonës urbane 

13 171 

Ndërtesat individuale  deri në P+3   brenda zonës urbane  676 676 

Ndërtesat individuale deri në P+3  në fshatra  8335 8335 
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në nivel të Kosovës, një përqindje kaq e lartë e njësive vakante duhet të merret parasysh gjatë shqyrtimit të 
banimit në aspekt të politikave dhe kapaciteteve. 

 Njësitë e 
banimit 

Të banuara  Vakante  Ekonomi 
Familjare 

Madhësia mesatare e 
familjeve  

Banor për 
/km

2
 

Malisheva
9
 8,844 77.4% 22.6% 6,887 7.94 190.4 

Kosova
10

 412.884 71.3% 28.7% 297.090 5.9 163.2
11

 

Tabela 23 Fondi i banimit dhe numri i ekonomive familjare    
(Burimi: ASK ,regjistrimi 2011) 

 

       
Foto 15 Banim në zonë urbane 

 

2.9.10.3 Pronësia e fondit të banimit 
Pothuaj se tërë fondi i banimit në Komunën e Malishevës, përkatësisht 99.6%, është në pronë private. Ky 
nivel është gati i njëjtë me përqindjen e pronave private në nivel të Kosovës, që arrin 99%. Malisheva 
pothuajse nuk ka trashëguar njësi banimi në pronës publike apo komunale nga sistemi ish-Jugosllav, duke 
qenë se ndërtimet në bashkëpronësie që u bënë në Kosovë gjatë viteve ‘60,’70 dhe ‘80 përmes fondeve 
publike nuk e përfshinë Malishevën.  
 

Tabela 24 Pronësia 
 (Burimi: Drejtoria e Urbanizmit, Malishevë) 

2.9.10.4 Vjetërsia e fondit të banimit 
Sipas të dhënave të regjistrimit të fundit të vitit 2011, 90% e njësive të banimit janë ndërtuar në 30 vitet e 
fundit. Më shumë se 50% e njësive të banimit janë ndërtuar gjatë periudhës 2000-2009, që është më e lartë 
në krahasim me nivelin e Kosovës prej 35.8%.  
 

                                                           
9 REKOS Regjistrimi 2011  
10 ASK Regjistrimi popullsisë 2011 
11 Atlasi i regjistrimit të popullsisë 2011 faqe 10 http://ask.rks-gov.net/media/2005/atllasi-i-regjistrimit-te-popullsise-2011.pdf 

 Banimi me një 
apo më shumë 
persona që 
banojnë  

Lloji i pronës  

Pronë 
private  

Pronë 
komunale 

Pronë e 
përzier  

Pronë të 
kooperativës  

Lloje të tjera të 
pronës  

Malisheva Nr     6878 6846 3 5 15 9 

%      100  99.6 0.04 0.07 0.2 0.1 

Kosova Nr   295935 293188 1246 781 666 654 

%      100     99 0.4 0.2 0.2 0.2 
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Ekziston një shtysë e madhe për ndërtimin e njësive të banimit, duke nënkuptuar jo vetëm rindërtimin e 
shtëpive të shkatërruara gjatë luftës, por edhe një rritje prej 29.3% të totalit të fondit të banimit në 
periudhën 2000 - 2009 në krahasim me periudhat e mëparshme.  

 -1960 1960-
1969 

1970-
1979 

1980-
1989 

1990-
1999 

2000-
2009 

2010 2011 TOTALI 

Malisheva 46 95 335 1049 1585 3591 145 5 6851 

% 0.7 1.4 4.9 15.3 23.1 52.4 2.1 0.1 100 

Kosova 9253 15782 37765 63278 53709 105023 7743 525 293078 

% 3.1 5.4 12.9 21.6 18.4 35.8 2.6 0.2 100 

Tabela 25 Banimi sipas periudhës së ndërtimit 
 (Burimi: Drejtoria e Urbanizmit, Malishevë) 

 
2.9.10.5 Furnizimi i kapaciteteve të banimit me infrastrukturë 

Kushtet e banimit në Komunën e Malishevës (posedimit të infrastrukturës bazë), sipas regjistrimit të fundit 
(2011), ishin pak më të ulëta se sa niveli mesatar në Kosovë. Si tregues për kushtet e banimit janë marrë 
niveli i infrastrukturës bazike brenda shtëpisë, siç janë furnizimi me ujë, pajisjet sanitare, pajisjet e kuzhinës 
dhe ngrohjes. Përveç kësaj, sfide mbetet edhe efiçienca energjetike e objekteve të banimit, në aspekt të 
dizajnimit, materialeve të aplikuara, si dhe burimeve dhe shpenzimit të energjisë. 

Sa i përket furnizimit dhe menaxhimit me ujëra, investimet në komunë janë zhvilluar që nga paslufta. 
Aktualisht, në rrjetin ujësjellësit janë të lidhura 24 vendbanime (55%), me 42380 banorë, duke përfshirë 
edhe Malishevën. Pjesa tjetër, përkatësisht 20 vendbanime, furnizohen me ujë kryesisht nga puset.  
Në rrjetin e kanalizimit janë të lidhura 22 vendbanime (50%) me 43140 banorë. Tetë vendbanime (18%) 
kanë lidhje të pjesërishme në rrjet të kanalizimit, ndërsa 14 vendbanime nuk kanë lidhje fare. Shkarkimi i 
ujërave të zeza në lagjet pa lidhje në rrjet bëhet përmes gropave septike ose në formë tjetër. Furnizimi me 
energji elektrike ofrohet për të gjitha vendbanimet. 

Shikuar në përgjithësi, kushtet e banimit në  Komunën e Malishevës kanë nevojë të përmirësohen më tutje, 
sidomos sa i përket rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posedimi i sistemit për 
furnizim të ujit  

Posedimi i tualetit me 
shkarkim  

Posedimi i 
infrastr. banjore   
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Malisheva  
 

Nr 6476 266 109 5172 1004 675 5691 1160 6368 483 6848 3 

% 94.5 3.9 1.6 75.5 14.6 9.9 83 17 93 7 99.9 0.1 

Kosova Nr 286696 4257 2127 257274 21385 14419 265008 28070 279481 13597 292878 200 

% 97.8 1.5 0.7 87.8 7.3 4.9 90.4 9.6 95.4 4.6 99.9 0.1 

Tabela 26 Banimi dhe posedimi i infrastrukturës bazë 
(Burimi: REKOS, regjistrimi, 2011) 
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2.9.10.6 Përballueshmëria financiare 
Banimi me qira -Bazuar në të dhënat nga Drejtoria e Shërbimeve Publike në Malishevë, sektori i banimit me 
qira është aktualisht i pazhvilluar. Për momentin funksionon vetëm sektori i asistencës sociale i cili i 
përfshinë familjet që jetojnë në banesa sociale me qira jofitimprurëse 

-Fondi i banimit për kategoritë në nevojë 

Ky sektor i banimit nuk është aq mirë i zhvilluar në raport me nevojat. Pas luftës së vitit 1999 në Malishevë 
janë ndërtuar vetëm 9 blloqe të banesave për banim për kategoritë në nevojë, në mesin e tyre 8 blloqe të 
banimit janë ndërtuar me donacione nga jashtë, ndërsa 1 bllok i banimit është ndërtuar nga Ministria e 
Punës dhe Mirëqenies Sociale, në kuadër të Programit të Veçantë të Banimit. Këto kapacitete të banimit 
përfshijnë 57 njësi banimi të banuara nga 57 familje me gjithsej 350 banorë.  

Lokacioni i këtyre ndërtesave në periferi të vendbanimit të Malishevës le shumë për të dëshiruar në aspekt 
të qasjes ndaj shërbimeve, jetës publike dhe integrimit në përgjithësi.   

Sipas Programit Trevjeçar e Banimit 2017– 2020, janë parashtruar 26 kërkesa në komunë, prej tyre vetem 
10 janë realizuar prej atyre 9 te kategorive të dala nga lufta dhe një nga minoritetet.  
 

Nr Përshkrimi kategorive me asistence 

sociale dhe nevoja  

Kërkesat  Te realizuara  Te pa realizuara  

1 Kategoritë e dala nga lufta 25 9 16 

2 Minoritetet 1 1 0 

3 Te kthyerit  0 0 0 

 Gjithsejtë 26 10 16 

Tabela 27 Kërkesa për strehim 

Burimi: Komuna e Malishevës-Programi 3 vjeçar i Banimit 2017-2020 

 

-Nevoja për banim 
Gjatë periudhës 2010-12, 118 ekonomi familjare kanë dorëzuar kërkesën në regjistrat e komunës për t'u 
vendosur në "listën e pritjes" për banim, Komuna ka arritur të strehoj 39 familje, gjatë vitit 2010, dhe 36 
familje të tjera  që janë akomoduar në periudhën 2011-12. Shumica e familjeve që kanë aplikuar për banim 
janë të kategorisë së  familjeve të  mëdha, ku rreth 73% e këtyre ekonomive familjare përbëhet nga 6 apo 
më shumë anëtarë.  
Regjistri i familjeve që kanë dorëzuar kërkesë për banim nuk është një tregues i vërtetë i nevojës së 
përgjithshme të banimit në Malishevë. Prandaj, kjo duhet të trajtohet me kujdes kur shqyrtohen nevojat e 
ofrimit të banimit familjeve më të rrezikuara. Është e nevojshme të ndërmarrjet një studim të banimit sa i 
përket nevojave për familjet e rrezikuara.   

2.9.11 Vendbanimi joformal - Stapanica 
Në Komunën e Malishevës është identifikuar një vendbanim jo-formal (VJF) në lagjen e Stapanica në Kijevë 
(shih Aneksin 3, si dhe Aneksin 13 - Harta e Vendbanimeve). Bazuar në përkufizimet që jep ligji për 
Planifikim Hapeësinor 04/L-174 "Vendbanimet joformale - vendbanime ku banorët nuk gëzojnë të drejtat e 
tyre për një standard të përshtatshëm të jetesës, të banimit dhe nuk kanë zotërim ligjor të pronës ose qasje 
adekuate në shërbimet publike dhe qeverisje, si dhe jetojnë në një mjedis me rrezikshmëri të lartë" Stapanica 
i definuar si vendbanim joformal ka vetëm një karakteristikë: qasje joadekuate në shërbime publike dhe 
qeverisje. Sipas udhëzimit administrativ mbi normat teknike të planifikimit hapësinor nr. 08 2017, 
Vendbanimi Joformal Stapanica mund të karakterizohet si Nënndarje joformale e tokës në periferi të 
vendbanimit Kijevë në tokë me pronësi private legale, me ndryshim ilegal të shfrytëzimit të tokës në skaj të 
vendbanimit.  
Kjo lagje shtrihet në kufirin në mes të komunës së Klinës dhe Malishevës, mbulon një sipërfaqe prej 6 ha, 
me 35 shtëpi në territorin e Malishevës, me një total prej 180 banorë. 
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Gjendja e infrastrukturës së transportit ehte e cilësuar e mire, mirëpo mungon infrastruktura sociale dhe 
teknike (ujësjellësi dhe kanalizim) dhe shërbimet.  
 

   

Foto 16 Vendbanimi joformal Stapanica 

2.9.12 Ndërtimet pa leje  
Edhe në Komunën e Malishevës sikurse kudo në Kosovë gjendet një numër i madh i objekteve pa leje 
ndërtimore.  
 

Nr 
Vendbani
mi 

Nr 
ndërtim
eve pa 

leje Nr 
Vendbanim
i 

Nr 
ndërtime
ve pa leje Nr 

Vendbani
mi 

Nr 
ndërtime
ve pa leje Nr 

Vendbani
mi 

Nr 
ndërtime

ve pa 
leje 

1 Astrozub 601 12 Drenoc 475 23 Llapçevë 330 34 Plloqicë 285 

2 Balincë 494 13 Fshat i Ri 116 24 Llazicë 628 35 Qypevë 86 

3 Banjë 1523 14 Gajrak 123 25 Lubizhdë 544 36 Rudë 185 

4 Bellanicë 944 15 Golluboc 208 26 Malishevë 1072 37 Senik 446 

5 Berishë 51 16 Gurbardh 540 27 Marali 483 38 
Shkarashni
k 308 

6 Bubavec 719 17 Gurishtë 256 28 Maxharë 163 39 Shkozë 425 

7 Bubël 206 18 Jançishtë 152 29 Mirushë 307 40 Temeqinë 351 

8 Burim 199 19 Kërvasari 298 30 Mleqani 398 41 Terpeza 608 

9 Carrallukë 680 20 Kjevë 543 31 Ngucat 667 42 
Terpezë e 
Poshtme 94 

10 Damanek 253 21 Lladroc 475 32 Pagarushë 658 43 Turjaka 446 

11 Dragobil 379 22 Lladroviq 342 33 Panorc 530 44 Vermica 323 

 
Tabela 28 Ndërtimet pa leje  

 
Siç shihet në tabele Komuna ka bëre evidentimin  e ndërtimeve pa leje. Gjithsej numri i ndërtimeve pa leje 
është 18,345. Numri i ndërtimeve pa leje është një sfidë në vete për Komunën. Këto ndërtime do të 
trajtohen në bazë të ligjit Nr. 06/L-024 për trajtimin  ndërtimeve pa leje.  
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Harta 29 Ndërtimet pa leje 

2.9.13 Shfrytëzimi i tokës 
Komuna e Malishevës ka një sipërfaqe të përgjithshme prej 30,642.00 Ha, të ndarë në 39 zona kadastrale. 
Pjesa me e madhe e territorit komunal përfshihet nga tokat bujqësore- 52%, të pasuara me tokat pyjore - 
38%. Sipërfaqet ujorë përfshijnë 0.2% të territorit. Sa i përket sipërfaqeve të ndërtuara, vendbanimet 
përfshijnë 8% të territorit, ndërsa infrastruktura e transportit përfshinë 2% (shih Aneksin 11 dhe  Hartën 
Shfrytëzimi i Tokës).  
 
Viteve të fundit ka pasur një rritje të ndjeshme në ndërtim, e cila ka shkaktuar presione mbi sipërfaqet e 
tokës. Informatat e mbledhura mbi shfrytëzimin e tokës ofrojnë një  bazë për menaxhimin e zhvillimit të 
qëndrueshëm të sipërfaqeve të tokës, duke  siguruar të dhëna për politikat zhvillimore në të gjithë sektorët. 
 
Rrjeti rrugor dhe hapësirat përcjellëse përfshijnë 499.9 ha të territorit komunal, përkatësisht 1.6% të saj 
(shih Aneksin 7, si dhe  Hartën Infrastruktura e Transportit). Prej kësaj sipërfaqeje, pjesën më të madhe e 
përfshinë brezi i autostradës Durrës - Merdarë me 152.2 ha, të shtrira përgjatë 12.6 km në kuadër të 
territorit komunal. Brezi i rrugës nacionale Prishtinë - Pejë (N9) përfshinë 27.6 ha, brezi i rrugës regjionale 
Malishevë-Rahovec (110) përfshinë 30.7 ha, ndërsa brezi i rrugës regjionale Malishevë - Suharekë 38.6 ha. 
Sipërfaqet rrugore të nivelit kombëtar janë të asfaltuara dhe ofrojnë kushte të mira të qarkullimit motorik. 

Në kuadër të rrjetit në nivel komunal, rrugët lokale përfshijnë gjithsej 121.9 ha të shtrira në një gjatësi të 
gjithëmbarshme prej 155.5 km. Rrugët e vendbanimeve përfshijnë gjithsej 128.2ha, të shtrira një gjatësi të 
gjithëmbarshme prej 192.2 km. Rrugët lokale janë përgjithësisht të asfaltuara dhe në gjendje relativisht të 
mirë për qarkullimin motorik. Rrugët e vendbanimeve janë pothuajse të gjitha të asfaltuara, përveç në disa 
raste të pakta në kuadër të lagjeve. 
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Grafika 2 Shfrytëzimi i tokës 
 Burimi: Komuna Malishevë 2003 

 

 

2.9.13.1 Infrastruktura e transportit  
 

Harta 30 Shfrytëzimi tokës 
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2.9.13.2 Toka bujqësore 
Sipërfaqet bujqësore përbëjnë kategorinë me shtrirjen më të madhe në kuadër të territorit komunal, me 
sipërfaqe të përgjithshme prej 15917 ha, përkatësisht 51.9% të territorit. Nga kjo sipërfaqe, toka bujqësore 
e kultivuar përfshinë 11764.9 ha, përkatësisht 0.21ha për kokë banori. 

Livadhet dhe kullosat përfshijnë 3942 ha, përkatësisht 12.9% të territorit komunal. Sipërfaqet me peme dhe 
perime përfshijnë 61.8 ha, 0.2% të territorit komunal. 

Sa i përket cilësisë së tokës, përkatësisht Përshtatshmerisë, Malisheva karakterizohet me tokë cilësore. Pjesa 
më e madhe e territorit komunal, 64.8%, është tokë e cilësisë së mirë e kategorisë I-IV, që përfshinë 
kryesisht pjesët qendrore dhe veriore.  Pjesa tjetër e territorit, 35.2%, është tokë  e cilësisë më të ulët me 
kategori V-VIII, që përfshinë kryesisht pjesët periferike kodrinore në lindje dhe jug (shih Aneksin 13 - Hartën 
e Përshtatshmerisë të Tokës). 

2.9.13.3 Toka pyjore 
Sipërfaqja pyjore në kuadër të territorit komunal përfshinë 11506.35 ha, përkatësisht 37.6% të këtij territori. 
E tërë kjo sipërfaqe është tokë pyjore e mbrojtur dhe paraqet një burim dhe habitat për florën dhe faunën e 
pasur që gjendet në Malishevë.  

2.9.13.4 Sipërfaqet ujore 
Lumejtë dhe përroskat përfshijnë 67 Ha, përkatësisht 0.2% të territorit komunal. Pjesën më të madhe të 
këtyre sipërfaqeve e përfshinë Lumi Mirusha me 27 ha si lumi më i madh në kuadër të rrjetit hidrografik 
komunal. Sipërfaqja e gjithëmbarshme përrenjve është 34 ha. Liqeni i Mirushës dhe ai Banjës përfshijnë 
gjithsej 6 ha. 

2.9.13.5 Pronësia e tokës 
Territori i Komunës së Malishevës përfshihet nën tri kategori të pronës: private, publike dhe komunale. Nga 
i gjithë territori, 87.8% është në pronësi private, 9% është nën pronësi publike, ndërsa 3.2% në pronësi 
komunës (shih  Hartën- Pronësia Komunale). 

Toka komunale: Përbën vetëm 3,2% të territorit komunal, nga të cilat 12.79 Ha shtrihen në zonën urbane të 
Malishevës, duke mbuluar 1.5% saj. Për shkak të sipërfaqes së vogël dhe parcelave të fragmentuara  
komuna do ta ketë të vështirë të sigurojë tokë të mjaftueshme për projektet e infrastrukturës sociale.  

Toka publike: janë rrugët (duke përfshirë ato nacionale dhe rajonale) lumenjtë, kullosat, pyjet, ndërtesat 
publike, shkollat dhe objektet e kujdesit shëndetësor. Nga kjo, 7,686.63 Ha, përkatësisht 56%, janë 
klasifikuar si toka pyjore. 

Toka private: Edhe pse përfshijnë pjesën dërmuese të territorit, karakterizohen nga parcelat e çrregullta të 
dimensioneve të ndryshme. Në zonën urbane të Malishevës parcelat dallojnë në madhësi prej asaj të vogël 
deri tek e madhe. Shumica e pronave që gjenden përballë rrugëve kryesore dhe që rrethojnë qendrën e 
qytetit janë të vogla dhe të fragmentuara. Situata ndryshon në periferi dhe pjesën rurale të komunës ku 
parcelat janë të mëdha me zhvillime tradicionale, veprimtari bujqësore dhe zhvillime tjera sociale.   
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3. Vlerësimi i gjendjes 
 

3.1 Vlerësimi i gjendjes sipas fushave tematike 
3.1.1 Gjendja socio-demografike 
 

- Projeksioni demografik i zonës urbane dhe rurale  
Me qëllim të përcaktimit të nevojave zhvillimore dhe adresimit adekuat të tyre, si parakusht na paraqitet 
projeksioni demografik. Duke e pasur parasysh se dinamikat e zhvillimeve politike, ekonomike dhe sociale 
gjatë viteve ‘90 patën impakt të madh në ndryshimet demografike, për të cilat nuk ka të dhëna të 
mjaftueshme, është vështirë të përcaktohen trendët nga kjo periudhë. Andaj janë marrë parasysh të dhënat 
prej vitit 2001-2015. 
 

Demografia, numri I popullsise sipas vendbanimeve zona Urbane dhe Rurale   

Vendbanimet Viti 

2001 2011 2015 2025 

Zona urbane 

Malisheva 2758 3395 3629 4003 

Zona rurale  

Astrazupi 2800 2192 2339 2487 

Balinca 1398 1404 1482 1576 

Banja 4146 3693 3897 4143 

Bellanica 2596 2207 2422 2575 

Harta 31 Pronësia Komunale 
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Bubaveci 2021 1753 1913 2034 

Bubli 577 636 690 733 

Burimi 724 617 665 707 

Berisha 208 136 161 171 

Carralluka 3315 2226 2496 2653 

Maralia 1355 1137 1194 1269 

Maxharra 495 419 472 502 

Mirusha 752 787 823 875 

Mleqani 1427 1211 1319 1402 

Lladrovci 1570 1708 1774 1886 

Lladroviqi 1216 1066 1147 1219 

Llapçeva 822 1013 1052 1118 

Llazica 1854 1573 1756 1867 

Lubizhda 1100 1641 1698 1805 

Drenoci 3914 3573 3810 4050 

Pagarusha 2266 1742 1902 2022 

Panorci 1226 997 1099 1168 

Pllaqica 958 716 751 798 

Seniku 1456 1371 1491 1585 

Shkarashniku 864 971 1019 1083 

Shkoza 1420 1281 1362 1448 

Gurbardhi 1717 1567 1675 1781 

Temeqina 943 851 911 968 

Dragobili 1414 1248 1308 1390 

Rudi 670 535 564 600 

Qypeva 371 525 552 587 

Gajraku 364 289 298 317 

Jançishti 379 326 340 361 

Tërpeza e Poshtme 752 460 477 507 

Gurishta 822 816 864 918 

Kijeva 1237 1279 1321 1404 

Tërpeza 1133 1115 1169 1243 

Vërmica 1143 985 1015 1079 

Damaneku 1390 474 510 542 

Turjaka 1713 1637 1748 1858 

Ngucati 1870 1639 1742 1852 

Fshati i Ri  / 61 68 72 

Gollubovci 685 551 587 624 

Kërvasaria 850 790 832 884 

Gjithsej ne komune 60691 54613 58344 62166 
Burimi:Zyra e statistikave në Malishevë, marrë nga Agjencia e Statistikave të Kosovës 2015 

  
Tabela 29 Rritja e popullsisë në vite dhe projeksioni 
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Duke qenë se projeksionet demografike nga Agjencia e Statistikave të Kosovës janë kryer vetëm për nivelin 
e Kosovës, për nivelin komunal sipas vendbanimeve është dhënë tabela e mësipërme.  
Koficienti i rritjes është rreth 1.2 në zonën urbane në disa fshtra të largëta malore kofecienti është i ulët deri 
në 0.7. Pra ka rritje nga nga 0.7-1.2 % varësisht prej vendbanimeve  
Bazuar në këtë projeksion, Komuna e Malishevës në vitin 2025 do të ketë 62166 banorë.  

Analiza SWOT 

ANALIZA SWOT   

Përparësitë   
- Popullsia me moshë mesatare të re - 

mosha mesatare 28 vjet 
- Popullsia me moshë ekonomikisht aktive 

(15-65 vjeç) - 62% 
- Popullsia relativisht mirë e arsimuar  
- Ekonomi të mëdha familjare  

 

Dobësitë 
- Papunësia e lartë 
- Shkalla e varfërisë (13.8% e ekonomive 

familjare nen asistence sociale) 
- Migrimi i banorëve nga komuna 
- Shenja të rënies në trendin e rritjes së  

popullsisë  
- Aktivitete jo të mjaftueshme socio-

kulturore 

Mundësitë  
- Mbështetja e bujqësisë dhe blegtorisë 
- Mbështetja e NVM 
- Dërgesat e bashkatdhetarëve  (remitancat) 
- Shkollimi i mesëm i profilizuar profesional 

(ngritja në karrierë) 

Rreziqet 
- Kriza ekonomike 
- Dukuritë negative në shoqëri 
- Largimi i popullsisë ekonomikisht aktive 

jashtë vendit 
- Largimi i fuqisë punëtore të kualifikuar 

jashtë vendit 
- Largimi i të rinjve  
- Migrimet selektive-deformim i strukturës 

gjinore  

 
Sfidat kryesore të identifikuara janë: 

 Rritja e nivelit të punësimit 

 Ulja e varfërisë 

 Përfshirja e të rinjve në sferën socio-kulturore 
 

Nevojat zhvillimore 
Shikuar në aspekt të përgjithshëm, nevojat kryesore zhvillimore socio-demografike janë: 

 Vlerësimi i kapaciteteve njerëzore dhe aftësimi sipas kërkesave në tregun e punës 

 Përkrahja e të rinjve dhe femrave në zhvillimin e aftësive për punësim 

 Adaptimi i kurrikulave arsimore sipas potencialeve zhvillimore lokale  

 Zhvillimi i programeve për punësim, duke u bazuar në potencialet lokale 

 Përfshirja e të rinjve në zhvillimin e mëtejmë të organizimit social dhe kulturor 

3.1.2 Zhvillimi ekonomik 
Analiza SWOT 
 
ANALIZA SWOT   

Përparësitë   
- Pozita e volitshme gjeografike 
- Qasje e mirë në infrastrukturë të 

transportit 
- Shtrirja e tokës bujqësore (38% e 

sipërfaqes) 

Dobësitë 
- Shfrytëzimi jo i mjaftueshëm i potencialit 

bujqësor 
- Mungesa e kapaciteteve industriale 
- Mungesa e infrastrukturës ekstraktuese 

minerale 
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- Burimet minerale: bakër, gur mermeri, 
qymyri 

- Potencialet turistike 
- Qendra e biznesit 
- Popullsia e re dhe vitale   

- Numri i vogël i bizneseve të prodhimit -
përpunimit  

- Mungesa e promovimit të potencialeve 
turistike 

Mundësitë  
- Konsolidimi i tokës   
- Ringjallja e traditës kultivuese 
- Pikat e mundshme për zonë 

ekonomike/industriale 
- Atraksionet e mundshme turistike 

(Mirusha, Banja) 
- Përshtatja e programeve profesionale  

shkollore , në nivelin e mesëm, kërkesave 
të tregut 

- Dërgesat e bashkatdhetarëve (Remitancat) 
- Partneriteti publik-privat  
- Mbështetja nga qeveria - donatorët 

Rreziqet 
- Degradimi i tokës bujqësore 
- Përmbytjet, thatësira 
- Shfrytëzimi joracional i burimeve natyrore 
- Zhvillimi i ulët ekonomik në nivel vendi 
- Konkurrenca e pa drejtë dhe joformale 
- Çështjet e pronësore  

 
Sfidat kryesore të identifikuara janë: 

 Stimulimi i prodhimit bujqësor dhe blegtorisë 

 Krijimi i kushteve për zhvillimin e agro-industrisë  

 Zhvillimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme 

 Promovimi i potencialeve turistike 

 Krijimi i kushteve për shfrytëzimin e resurseve minerale 
 
Nevojat zhvillimore 
Shikuar në aspekt të përgjithshëm, nevojat kryesore zhvillimore sa i përket ekonomisë lokale të Malishevës 
janë: 

 Konsolidimi dhe zgjerimi i kapaciteteve lokale bujqësore dhe blegtorale 

 Zgjerimi i gamës së prodhimeve dhe promovimi i tyre 

 Shqyrtimi i mundësive për zhvillimin e kapaciteteve agro-industriale 

 Zhvillimi dhe konsolidimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme duke u i shfrytëzuar potencialet 
lokale, raportet komplementare ndër-sektoriale, si dhe kërkesat e tregut 

 Mbrojtja dhe promovimi i i potencialeve lokale natyrore dhe kulturore, si dhe zhvillimi i 
kapaciteteve turistike të ndërlidhura  

 Shqyrtimi i mundësive për zhvillimin e kapaciteteve ekstraktuese minerale 
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3.1.3 Infrastruktura teknike dhe shërbimet përkatëse 
Analiza SWOT 
 
ANALIZA SWOT   

Përparësitë   
- Zgjerimi i rrjetit të ujësjellësit dhe 

kanalizimit 
- Lokacioni i përcaktuar për impiantin e 

ujërave të zeza 
- Mbulimi i vendbanimeve me rrjet të 

energjisë elektrike 
- Mbulimi me rrjet të telefonisë mobile 
- Mbulimi i shumicës së vendbanimeve me 

shërbimin e largimit të mbeturinave 
 

Dobësitë 
- 50% e vendbanimeve rurale nuk kanë 

furnizim me ujë 
- 20% e vendbanimeve rurale nuk kanë 

rrjet të kanalizimit 
- Deponitë joformale të mbeturinave 
- Cilësia e pamjaftueshme e furnizimit me 

energji elektrike 
- Shtirja e kufizuar e rrjetit të telefonisë 

fikse 
- Ngrohja e objekteve në mënyrë 

individuale 

Mundësitë  
- Nivel i përshtatshëm rënës të kanalizimeve 

lokale në rrjetin kryesor të kanalizimeve – 
kolektorin 

- Mundësi e aplikimit të energjisë efiçiente 
- Partneriteti Publiko-Privat 
- Ndërtimi i impiantit për trajtimin e ujërave 

të zeza 

Rreziqet 
- Rrezikimi i zonave arkeologjike 
- Ndikimet  shëndetësore nga cilësia e ujit 

të puseve 
- Degradimi mjedisit si pasojë e ndotjes nga 

ujërat e zeza dhe mbeturinat 
- Ulja e cilësisë së infrastrukturës dhe 

funksionimit për shkak të buxhetit të 
kufizuar 

 
Sfidat kryesore të identifikuara janë: 

 Shtrirja e rrjetit të ujësjellësit në tërë komunën 

 Shtrirja e rrjetit të kanalizimit në tërë komunën 

 Trajtimi i ujërave të zeza 

 Përmirësimi i infrastrukturës energjetike 

 Menaxhimi adekuat me mbeturinat  
 
Nevojat zhvillimore 

Nevojat kryesore zhvillimore të infrastrukturës teknike dhe shërbimeve përkatëse janë: 

 Hulumtimi për burime të ujit dhe sigurimi i kapaciteteve të mjaftueshme për furnizim 

 Sigurimi i furnizimit me ujë përmes sistemit të ujësjellësit për të gjitha vendbanimet  

 Promovimi i masave për shfrytëzimin racional të resurseve ujore 

 Sigurimi i sistemit për shkarkimin e ujërave të zeza në të gjitha vendbanimet 

 Kompletimi i kolektorit kryesor komunal të ujërave të zeza 

 Sigurimi i furnizimit adekuat me energji elektrike në të gjitha vendbanimet  
Përfshirja e të gjitha vendbanimeve me shërbimin e rregullt për menaxhimin e mbeturinave 
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3.1.4 Infrastruktura e transportit dhe transporti  
Analiza SWOT 
 
ANALIZA SWOT   

Përparësitë   
- Pozita e mirë gjeografike 
- Qasje e mirë në rrjetin kombëtar dhe 

regjional të transportit 
- Lidhje e mira rrugore lokale 
- Transporti publik ndërkomunal dhe rural 
- Rekonstruimi dhe mirëmbajtja e rrjetit 

rrugor 
-  

Dobësitë 
- Mungesa e shtigjeve/korsive për 

qarkullim jomotorik 
- Mungesa e rrugës transite në qendrën 

komunale 
- Ndërtimet afër rrugëve regjionale dhe 

lokale jashtë rregullave ndërtimore 
- Mungesa e parkingjeve 
- Sistemi i dobët i sinjalizimit 

Mundësitë  
- Konfiguracioni i terrenit i përshtatshëm për 

rregullimin e infrastrukturës 
- Përmirësimi i shërbimeve të transportit 

publik 
- Shfrytëzimi i partneritetit publiko-privat 
- Zhvillimi i rrjetit të transportit të jo-

motorizuar  
 
 

Rreziqet 
- Siguri e pamjaftueshme në 

komunikacionin rrugor 
- kufizimi i sigurisë në trafik nga ndërtimet 

afër rrugëve 
- Ndotja e mjedisit nga transporti i 

motorizuar  
- Rrezikimi i zonave arkeologjike 
- Cilësi e ulet infrastrukturës dhe 

funksionimit për shkak të buxhetit të 
kufizuar 

 
Sfidat kryesore të identifikuara janë: 

 Përmirësimi i sigurisë në trafik 

 Krijimi kushteve për qarkullim jomotorik 

 Përmirësimi i rrjetit të transportit publik 

 Shkarkimi i qendrës komunale nga trafiku transit 

 Zgjidhje e çështjes së parkimit në qendrën komunale dhe nënqendra  
 
Nevojat zhvillimore 

Nevojat kryesore zhvillimore të infrastrukturës së transportit janë: 

 Kompletimi i rrjetit të infrastrukturës me elementet që mundësojnë qarkullim për të gjithë 
pjesëmarrësit në komunikacion, duke përfshirë edhe qarkullimin jomotorik 

 Kompletimi/konsolidimi i rrjetit rrugor në të gjitha lagjet e vendbanimeve rurale 

 Sigurimi i elementeve që mundësojnë menaxhim adekuat të qarkullimit dhe mbajtje të nivelit të 
sigurisë 

 Sigurimi i mbulueshmërisë së të gjitha vendbanimeve me transport adekuat dhe të rregullt publik 

 Shmangia e qarkullimit transit përmes qendrës komunale 

 Krijimi i parkingjeve të reja  
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3.1.5 Shërbimet sociale dhe publike  
ANALIZA SWOT   

Përparësitë   
- Infrastruktura e mirë shkollore 
- Kuadri i kualifikuar arsimor 
- Infrastruktura e mirë shëndetësore 
- Infrastruktura e re kulturo-sportive në 

qendrën komunale 
- Tokë e mjaftueshme për varreza  

Dobësitë 
- Mungesa e rrjetit të institucioneve 

parashkollore 
- Funksionimi jo i plote i rrjetit të objekteve 

shëndetësore ne zonën rurale 
- Rrjeti i pamjaftueshëm i objekteve 

sportive në zonat rurale 
- Aktivitete të mangëta kulturo - sportive 
- Aktivitete të pamjaftueshme për te 

moshuar  
- Disa objekte shëndetësore nuk plotësojnë 

kushtet për shërbime  
- Mungesë stafit mjekësor dhe pajisjeve 

mjekësore  

Mundësitë  
- Mundësitë për programet e trajnimit për 

stafin arsimor 
- Gjithëpërfshirja në arsim 
- Mundësitë për programet e trajnimit për 

stafin shëndetësor 
- Sigurimi i fondeve nga niveli qendror dhe 

donatorët për zhvillim të infrastrukturës 
teknike dhe profesionale 

- Caktimi i lokacionit për varreza të reja  
- Funksionalizimi i institucioneve 

shëndetësore  

Rreziqet 
- Përkujdesja e kufizuar shëndetësore në 

disa pjesë rurale në mungesë të kuadrit 
profesional shëndetësor 

- Mungesa e kapaciteteve absorbuese 
shkollore dhe shëndetësore në qendrën 
komunale si pasojë e migrimit nga zonat 
rurale 

- Mungesë dhe interesim i stafit mjekësor 
për te punuar në zona rurale  

 
 

 
Sfidat kryesore të identifikuara janë: 

 Arritja e cilësisë dhe gjithëpërfshirjes në arsim 

 Ofrimi i shërbimeve cilësore shëndetësore dhe shërbimeve sociale 

 Zgjerimi i aktiviteteve kulturore 

 Zgjerimi i rrjetit të objekteve të sportit dhe rekreacionit 

 Zgjerimi i rrjetit të hapësirave publike dhe mirëmbajtja e tyre 

 Orientimi i të rinjve drejt sportit, rekreacionit dhe kulturës 
 
Nevojat zhvillimore 
Shikuar në aspekt të përgjithshëm, nevojat kryesore zhvillimore sa i përket ofrimit të shërbimeve sociale 
dhe publike janë: 

 Sigurimi i arsimit adekuat për të gjitha moshat shkollore nëpër të gjitha vendbanimet  

 Përmirësimi i mëtejmë i infrastrukturës shkollore në aspekt të përmbajtjeve dhe kapaciteteve 

 Sigurimi i stafit profesional shëndetësor dhe shërbimeve adekuate shëndetësore nëpër të gjitha 
vendbanimet  

 Zgjerimi i mëtejmë i aktiviteteve kulturore në qendrën komunale dhe vendbanimet tjera 

 Përmirësimi dhe zgjerimi i infrastrukturës sportive, duke përfshirë edhe atë shkollore 

 Zgjerimi i rrjetit të hapësirave publike duke i shfrytëzuar potencialet në qendrën komunale dhe 
pjesët rurale 

 Caktimi i hapësirave për varreza të reja për zonën urbane Malisheve dhe ne dy fshatrat Astrazub 
dhe Bellanicë  
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3.1.6 Mjedisi dhe sipërfaqet me rrezikshmëri 
ANALIZA SWOT   

Përparësitë   
- Cilësia e ajrit 
- Burimet natyrore  
- Biodiversitet i pasur 
- Cilësia e tokës bujqësore 
- Cilësia e pyjeve 

Dobësitë 
- Shkarkimi i ujërave të zeza të patrajtuara   
- Deponitë joformale të mbeturinave  
- Prerja dhe dëmtimi i pyjeve  
- Ndërtimet dhe ndotja e tokës bujqësore 
- Ndotja nga trafiku 
- Ngrohja individuale e objekteve  
- Mostrajtimi adekuat e etheve 

hemorragjike 

Mundësitë  
- Rigjenerim i pyllit, parandalim i erozionit  
- Përkufizimi i zonave për mbrojtjen e tokës 

bujqësore 
- Trajtimi i ujërave të zeza 
- Avancimi i menaxhimit me mbeturina 
- Mirëmbajtja dhe rregullimit i shtratit të 

lumit 
- Masat anti-erozion 
- Studimi i biodiversitetit 
- Promovimi  i vlerave mjedisore 
- Bashkëpunimi ndër-komunal 
- Masa parandaluese për zvogëlimin e 

vërshimeve dhe zjarreve  

Rreziqet 
- Degradimi i mjedisit - ujit, ajrit, tokës 
- Ndikimi negativ në shëndetin e banorëve 
- Ndikimi negativ në biodiverzitet 
- Humbja e tokës bujqësore 
- Rreziku i shendit nga ethet hemorragjike 
- Rreziku nga vërshimet 
- Rreziku në zonat erozive 
- Rreziku nga zjarret 

 
Sfidat kryesore të identifikuara janë: 

 Menaxhimi adekuat dhe i plotë me mbeturina 

 Trajtimi i ujërave të zeza 

 Mbrojtja e pyjeve dhe tokës bujqësore 

 Trajtimi adekuat i etheve hemorragjike 

 Mbrojtja nga fatkeqësitë 
 
Nevojat zhvillimore 

Nevojat kryesore zhvillimore në mbrojtjen e mjedisit janë: 

 Largimi i deponive joformale dhe monitorimi i vazhdueshëm i gjendjes 

 Zvogëlimi i sasisë së mbeturinave dhe riciklimi i tyre 

 Trajtimi i ujërave të para shkarkimit në rrjedha natyrore ujore 

 Menaxhimi/monitorimi i zhvillimit hapësinor të vendbanimeve dhe ndalimi i ndërtimit në toka 
bujqësore 

 Monitorimi i përdorimit të plehrave kimike në toka bujqësore 

 Ndalimi i prerjeve ilegale dhe degradimit të pyjeve 

 Parandalimi i pasojave nga ethet hemorragjike krime kongo 

 Pastrimi dhe rregullimi i brezave dhe shtretërve të lumenjve me qëllim të sigurimit të rrjedhjes dhe 
shmangies së vërshimeve 

 Ngritja e sistemit/kapaciteteve paralajmëruese, mbrojtëse dhe menaxhuese në rast të fatkeqësive 
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3.1.7 Astetet e trashëgimisë natyrore kulturore dhe turistike 
ANALIZA SWOT   

Përparësitë   
- Burimet natyrore  
- Ujëvarat e Mirushës, 
- Burimi termal në Banjë, 
- Biodiversitet i pasur 
- Shpellat 
- Cilësia e tokës bujqësore,  pyjeve, kullosave 

etj. 
- Trashëgimia kulturore materiale 
- Trashëgimia kulturore shpirtërore 

 

Dobësitë  
- Zbatimi jo i plotë i masave mbrojtëse për 

trashëgiminë 
- Moskultivimi i traditave 
- Mungesa e promovimit të trashëgimisë 

natyrore 
- Mungesa e promovimit të trashëgimisë 

kulturore  
 

Mundësitë  
- Studimi dhe promovimi  i vlerave të 

trashëgimisë natyrore 
- Studimi dhe promovimi  i vlerave të 

trashëgimisë kulturore 
- Joshja e vizitorëve 
- Bashkëpunimi ndër-komunal 

Rreziqet 
- Degradimi i monumenteve natyrore  
- Degradimi i pyjeve  
- Rrezikimi i objekteve të trashëgimisë 

kulturore 
- Humbja e  kulturës  bujqësore / traditës 

së kultivimit  
 

 
Sfidat kryesore të identifikuara janë: 

 Mbrojtja e trashëgimisë natyrore 

 Mbrojtja e trashëgimisë kulturore  

 Promovimi i vlerave të trashëgimisë natyrore dhe kulturore 
 
Nevojat zhvillimore 

Nevojat kryesore zhvillimore të infrastrukturës teknike dhe shërbimeve përkatëse janë: 

 Mbrojtja e monumenteve të trashëgimisë natyrore (hidrologjike, speleologjike, dhe të tjera) nga 
ndërtimet, ndotja dhe llojet tjera të degradimeve 

 Mbrojtja e monumenteve dhe zonave të trashëgimisë kulturore (arkitektonike, arkeologjike dhe 
peizazhore) nga ndërtimet, ndotja dhe llojet tjera të degradimeve 

 Hulumtimi dhe evidentimi i vazhdueshëm i vlerave të reja të trashëgimisë 

 Krijimi i infrastrukturës përcjellëse për promovimin e vlerave të trashëgimisë dhe integrimi i 
qëndrueshëm i saj në zhvillimin lokal 

 

3.1.8 Vendbanimet  
ANALIZA SWOT   

Përparësitë   
- Lidhja e mirë e vendbanimeve me qendrën 

komunale 
- Ekzistimi i vendbanimeve me pozitë të 

përshtatshme për organizim të 
nënqendrës 

- Shpërndarje  relativisht e mirë e 
shërbimeve shkollore dhe shëndetësore 

- Shtrirja e shumicës së vendbanimeve në 
terrene të përshtatshme dhe të rrafshëta 

Dobësitë 
- Përqendrimi i shërbimeve administrative 

ne qendrën komunale 
- Dendësia e ulët e ndërtimit 
- Zhvillimi i vendbanimeve në trajtë të 

lagjeve të shpërndara 
- Zgjerimi i ndërtimit në tokë bujqësore 
- Ndërtimet pa leje 
- Niveli i pamjaftueshëm i shtrirjes së 

infrastrukturës teknike në zonat rurale 
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- Toka ndërtimore e vlerësuar (ujësjellës, kanalizim) 

Mundësitë  
- Hartimi i planeve hapësinore 
- Densifikimi dhe rigjenerimi 
- Krijimi i nën-qendrave  
- Rregullimi-kompletimi, i infrastrukturës 

fizike 

Rreziqet 
- Vazhdimi i trendit të zgjerimit të 

vendbanimeve pa kritere  
- Humbja e tokës bujqësore 
- Mungesa e ofrimit të shërbimeve 

adekuate publike 
- Kapacitetet e pashfrytëzuara si pasojë e 

migrimit rural-urban 

 
Analizë e hapësirës brenda vendbanimeve (hapësira e ndërtuar në raport me hapësirën e lire brenda zonës 
ndërtimore ne vendbanime)  

Nr Vendbanimi 

Sipërfaqja e zonës 
së ndërtuar në 
hektar 

Sipërfaqja që 
zënë ndërtesat në 
hektar Nr. ndërtesave 

Përqindja e 
ndërtuar 

1 Balancë 34.85 4.68 581 13.33 

2 Banjë 120.20 13.368 1662 11.12 

3 Bellanicë 60.85 7.658 986 12.59 

4 Berishë 5.16 0.518 85 9.90 

5 Bubël 18.71 2.528 273 13.47 

6 Carrallukë 44.62 6.208 597 13.90 

7 Carravranë 35.95 4.34 510 12.07 

8 Damanek 29.48 4.03 509 13.69 

9 Dragobil 40.33 4.52 485 11.23 

10 Fshati i ri 12.39 1.51 180 12.25 

11 Gajrak 8.45 1.42 155 16.83 

12 Golluboc 18.12 2.07 272 11.43 

13 Guriq 21.82 2.11 276 9.67 

14 Janqishtë 11.31 1.15 150 10.23 

15 Kërvasari 21.26 2.45 310 11.56 

16 Kjevë 54.64 7.97 665 14.59 

17 Lladroc 37.69 4.46 590 11.84 

18 Llapçevë 25.30 3.14 371 12.44 

19 Bubavec 77.26 5.50 1321 7.12 

20 Llashkadrenoc 78.48 9.16 1180 11.67 

21 Llazicë 33.20 6.39 595 19.25 

22 Lubizhdë 29.44 3.92 430 13.33 

23 Millanoviq 26.72 3.22 426 12.05 

24 Mirushë 39.51 4.64 380 11.75 

25 Ngucat 47.01 5.37 717 11.42 

26 Pagarushë 48.24 5.64 680 11.71 

27 Panorc 23.82 3.34 391 14.05 

28 Plloqicë 16.93 2.42 273 14.30 

29 Qypevë 5.79 0.82 103 14.16 
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30 Rudë 14.64 1.93 213 13.19 

31 Temeqinë 23.37 2.96 353 12.68 

32 Astrozub 42.49 6.30 708 14.84 

33 Joviq 21.84 2.44 266 11.18 

34 Lladroviq 22.59 2.70 358 11.96 

35 Malishevë 204.62 21.23 1634 10.38 

36 Marali 26.63 0.44 488 1.67 

37 Maxharë 15.44 1.62 182 10.50 

38 Mleqani 62.12 7.46 891 12.02 

39 Senik 34.62 4.19 523 12.11 

40 Shkarashnik 53.45 7.49 876 14.02 

41 Terpeza 23.37 3.01 379 12.90 

42 Turjaka 40.10 5.20 585 12.97 

43 Vermica 22.87 3.72 446 16.27 

  Totali 1636.08 195.35 23.055 11.94 
 
Tabela 30 Sipërfaqja e ndërtuar në raport me atë të pa ndërtuar brenda zonës ndërtimore në kuadër të vendbanimeve 

Për te kuptuar sa me mire sipërfaqen  dertuar ë raport me atë te pandërruar është bëre një analizë në GIS 
dhe nga tabela e mësipërme shohim se vendbanimet janë të shpërndara, ka hapësira të mjaftueshme 
brenda zonës ndërtimore për densifikim. 
 
Sfidat kryesore të identifikuara janë: 

 Ndalimi i  zhvillimeve të pakontrolluara hapësinore 

 Ofrimi i kushteve më të mira të planifikuara brenda zonave të ndërtuara  

 Zhvillimi i vendbanimeve me dendësi adekuate 

 Menaxhimi i migrimit rural-urban 
 
Nevojat zhvillimore 

Sa i përket zhvillimit të vendbanimeve, nevojat kryesore zhvillimore mund të përmblidhen në: 

 Konsolidimi i strukturës së ndërtuar të qendrës komunale brenda zonës aktuale të ndërtuar 

 Përforcimi i mëtejmë i karakterit shumëfunksional të qendrës komunale 

 Konsolidimi i strukturës së ndërtuar të vendbanimeve tjera brenda zonave aktuale të ndërtuara, 
duke e ruajtur karakterin e tyre lokal 

 Ofrimi i shërbimeve adekuate sociale dhe publike në të gjitha vendbanimet rurale 

 Zhvillimi i Banjës dhe Kijevës si në-qendra, përmes përforcimit të mëtejmë të elementeve urbane 
dhe përmbajtjeve publike 

 

3.1.9 Banimi  

ANALIZA SWOT   

Përparësitë   
- Fond i konsiderueshëm i njësive të banimit 
- Njësi relativisht të reja të banimit (më pak 

se 20 vite të vjetra) 
- Shumica e njësive të banimit kanë cilësi të 

mirë në aspekt ndërtimor 
- Mungesa e kontesteve pronësore të 

Dobësitë 
- Mungesa e politikave të banimit,  
- Mungesa e banimit të përballueshëm 

financiarisht 
- Njësitë e pashfrytëzuara të banimit 
- Ndërtimet pa leje  
- Shërbimet në distancë të madhe si pasojë 
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njësive të banimit 
- Pjesa dërmuese e njësive të banimit në 

pronësi private 
- Ekziston programi 3 vjeçar  i banimit  

e vendbanimeve të shpërndara 
- Niveli i pamjaftueshëm i qasjes në 

infrastrukturë teknike (ujësjellës, 
kanalizim) 

Mundësitë  
- Hartimi i politikave të banimit 
- Zhvillimi i banimit me dendësi adekuate 
- Përmirësimi i cilësisë banimit përmes 

ofrimit të shërbimeve 
- Përmirësimi i cilësisë së banimit përmes 

masave adekuate mjedisore 
- Ofrimi i banimit përmes programeve te 

veçanta te banimit dhe programit 3 vjeçar  

Rreziqet 
- Kapacitetet e pashfrytëzuara të banimit si 

pasojë e migrimit  
- Mungesa e njësive të banimit për 

kategoritë e cenueshme 
- Cenimi i cilësisë së banimit jashtë 

konditave të planifikimit 
- Rrezikimi i qasjes adekuate në 

infrastrukturën teknike funksionale 
- Rreziku nga fatkeqësitë natyrore dhe te 

tjera 

 
Sfidat kryesore të identifikuara janë: 

 Sigurimi i banimit financiarisht të përballueshëm  

 Ndalimi i  zhvillimeve të pakontrolluara/paligjshme të banimit  

 Përmirësimi i kushteve të banimit dhe ofrimi i shërbimeve adekuate 

 Mbrojtja nga fatkeqësitë natyrore dhe të tjera 
 
Nevojat zhvillimore 
Nevojat kryesore zhvillimore në fushën e banimit mund të përmblidhen në: 

 Vlerësimi i kapaciteteve ekzistuese të banimit dhe nevojave për banim 

 Sigurimi i banimit adekuat për kategoritë në nevojë, të përcjellë edhe me masa konkrete për 
integrim social dhe aftësim për punë 

 Monitorimi dhe menaxhimi i vazhdueshëm i zhvillimit hapësinor të banimit  

 Ofrimi i shërbimeve adekuate publike dhe sociale që mbështesin zhvillimin e qëndrueshëm të 
banimit 

 

3.1.10 Vendbanimet joformale 
 

ANALIZA SWOT   

Përparësitë   
- Identifikimi i vendbanimit  joformal  
- Ekzistenca e doracakut për rregullimin e VJ 
- Vetëdijesimi për nevojën e trajtimit te VJ 

Dobësitë 
- Mungesa e mjeteve financiare 

Mundësitë  
- Hartimi i planeve rregulluese te 

hollësishme 
- Qasje në infrastrukturë adekuate, 

pjesëmarrje në qeverisje 
- Legalizimi i ndërtimeve ne baze te ligjin për 

ndërtime pa leje (pas aprovimit)  

Rreziqet 
- Shtrirja e mëtutjeshme e pakontrolluar 
- Mos trajtimi i VJ me kohe probleme 

sociale  

 
Sfidat kryesore të identifikuara janë: 

 Gjetja e fondeve për zhvillim social dhe punësim  
 
Nevojat zhvillimore 
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Nevojat kryesore në vendbanimet joformale mund të përmblidhen në: 

 Rregullimi i infrastrukturës  

 Monitorimi i vazhdueshëm i zhvillimit  

3.1.11 Ndërtimet pa leje  
ANALIZA SWOT   

Përparësitë   
- Identifikimi i ndërtimeve pa leje dhe 

regjistrimi i një pjese të tyre  

Dobësitë 
- Vonesa në aprovimin e ligjit  
-  

Mundësitë  
- Legalizimi i atyre që nuk paraqesin rrezik 

apo nuk prekin interesat publike  

Rreziqet 
- Vazhdimi i ndërtimeve pa leje 

 

Sfidat kryesore të identifikuara janë: 

 Legalizimi i ndërtesave 

Nevojat zhvillimore 
Nevojat kryesore për legalizimin e ndërtimeve pa leje  mund të përmblidhen në: 

 Regjistrimi i ndërtimeve pa leje të ndërtuara në kohën vakum kur ende nuk ka ligj për legalizim  as 
PZHK  

 Ndërprerja e ndërtimeve dhe legalizimi apo zgjidhja e problemit sipas ligjit për legalizim (i cili do të 
aprovohet në të ardhmen)  

3.1.12 Shfrytëzimi Tokës  
ANALIZA SWOT   

Përparësitë   
- Toka bujqësore ende të pa degraduara  
- Sipërfaqe e pyjeve e konsiderueshme  
- Sipërfaqe e mjaftueshme e tokës për 

ndërtim 
- Toka te mira bujqësore për prodhime 

bujqësore (pemëtari etj)   
- Prezenca e lumenjve/përrenjve mundësi 

për ujitje  

Dobësitë 
- Mungesa e sistemit të ujitjes 
- Mungesa e konsolidimit të tokave 

bujqësore (komasacionit) 
- Demtimi i pyjeve 
- Mungesa e hapësirave (pronë komunale) 

për të krijuar hapësira publike në zonën 
urbane  
 

Mundësitë  
- Legalizimi i atyre që nuk paraqesin rrezik 

apo nuk prekin interesat publike  
- Krijimi i hapësirave publike përmes PPP 
- Definimi i detajuar shfrytëzimit të tokës 

përmes Hartës zonale dhe Planeve 
Rregulluese të hollësishme  

- Konsolidimi i tokave bujqësore 
komasacioni 

- Ruajtja e tokave bujqësore dhe shfrytëzimi 
i tyre për zhvillim të bujqësisë  

Rreziqet 
- Degradim i tokave bujqësore nga 

zhvillimet e pakontrolluara 
- Ndërtime afër zonave të trashëgimisë 

kulturore dhe natyrore   
- Ndërtime afër zonave të vërshimeve 

(lumit Mirusha)  

 

Sfidat kryesore të identifikuara janë: 

 Ndalimi i degradimit të tokave bujqësore  

 Shfrytëzimi adekuat i tokave bujqësore/ujitja e tyre  
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Nevojat zhvillimore 

Nevojat kryesore për shfrytëzim të tokës sa më të mirë mund të përmblidhen në: 

 Kontrollimi i zhvillimeve përmes planeve dhe Hartës Zonale (definim i hollësishëm i shfrytëzimit të 
tokës) 

 Konsolidimi dhe ujitja e tokave bujqësore  

 Ruajtja e fondit të tokave bujqësore  

 Ruajtja e pyjeve  

3.2 Vlerësimi i kapaciteteve 

3.2.1 Kapacitetet administrative komunale 
-Punësimi 
Në kuadër të administratës komunale janë gjithsej 177 të punësuar. Në periudhën e fundit, gjatë viteve 
2012-2015, numri i të punësuarve është rritur gradualisht, duke filluar nga 155 në vitin 2012. Shtimi më i 
lartë është bërë në vitet 2014-2015, kur numri rritet nga 157 në 177.  
Drejtoritë me më së shumti të punësuar janë Administrata e Përgjithshme me 49 punëtorë (28%), Arsimi 
dhe Edukimi me 46 punëtorë (26%), Ekonomi dhe Financa me 20 punëtorë (11%) dhe Shëndetësia dhe Puna 
Sociale me 14 punëtorë (8%). Drejtoritë tjera kanë nga më pak se 10 punëtorë (shih Aneksin 12).  
 
-Kualifikimet  
Nga numri i gjithëmbarshëm i të punësuarve, me nivel të plotë terciar (SNKA 5B) janë 4 persona (2%), me 
nivel terciar ekuivalent me bachelor (SNKA 5A) janë 98 persona (56%), me aftësim post-sekondar jo terciar 
(SNKA 4) janë 15 persona (9%), dhe me nivel sekondar (SNKA 3) janë 59 persona (33%). 
Burimi: Komuna e Malieshvës 20157 
 

3.2.2 Kapacitetet financiare 
Investimet publike në Komunën e Malishevës pothuaj se tërësisht kryhen përmes buxhetit komunal. 
Bashkë-investime publiko-private me biznese deri më tani nuk ka pasur. Bashkë-investimet me komunitetin 
kanë qenë simbolike, por nuk janë aplikuar viteve të fundit(shih Aneksin 12).  
3.2.3 Buxheti komunal 
Viteve të fundit buxheti komunal ka shënuar rritje, përveç në vitin 2015, kur shënon një rënie të lehtë. Në 
vitin 2012 buxheti i përgjithshëm komunal ishte 10,269,390 Euro, duke u rritur vazhdimisht deri në 
12,822,832Euro në 2014. Në vitin 2015 buxheti komunal shënon rënie për rreth 8%, në11,834,840 Euro.  
Sa i përket strukturës së të hyrave, pjesa më e madhe e buxhetit komunal realizohet nga Buxheti i 
Konsoliduar i Kosovës. Gjatë periudhës 2012-2015, 90.9% të buxhetit komunal është realizuar nga Buxheti i 
Konsoliduar i Kosovës (BKK), 6.4% nga Të Hyrat Vetanake (THV), dhe 2.7% nga donatorët apo pranime tjera.  
 
3.2.4 Të hyrat Vetanake (THV) 
Viteve të fundit THV kanë shënuar luhatje sa i përket vlerës sipas viteve. Në periudhën 2012-2015, vlera më 
e ulët e THV është shënuar në vitin e fundit 2015 me509,980.75 Euro. Kjo vlerë është për 37% më e ulët se 
në 2014, 2% më e ulët se 2013 dhe 34% më e ulët se 2012.  
 
Sipas strukturës së THV, gjatë periudhës 2012-2015 më së shumti të ardhura janë realizuar nga Tatimi në 
Pronë –30.3% të THV, ndërrimi i destinimit të tokës – 20%, dokumente të gjendjes civile – 12,6%, regjistrimi 
i automjeteve  - 9%, dhe të hyra tjera 28%.  

3.2.5 Shpenzimet  
Më tepër se gjysma e buxhetit shpenzohet në paga dhe mëditje, duke e pasur parasysh kontingjentin e të 
punësuarve në sektorin publik, sidomos në arsim dhe shëndetësi. Gjatë periudhës 2012-2015, 59,7% të 
buxhetit komunal është shpenzuar për paga dhe mëditje. Investimet kapitale përbëjnë shpenzimin e dytë 
më të madh gjatë kësaj periudhe (duke i përfshirë edhe investimet nga donatorët dhe pranimet tjera) me 
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30.1%. Shpenzimet tjera gjatë kësaj periudhe janë mallra dhe shërbime me 7,3%, shpenzime komunale me 
2,3%, transfere dhe subvencione me 0,6%.  

3.2.6 Investimet kapitale 
Investimet kapitale gjatë periudhës 2012-2015 janë karakterizuar me rritje në tri vitet e para, për të pësuar 
rënie në 2015. Në vitin 2012 vlera e investimeve kapitale ishte 2,603,016.81 Euro (26.5% të buxhetit 
komunal), për të arritur në 4,198,426.75 Euro në 2014 (33.6% të buxhetit komunal). Në vitin 2015vlera e 
investimeve kapitale ishte3,384,683.88 Euro (28.2% të buxhetit komunal), që është për 19% më e ulët se 
2014.  
Sa i përket strukturës së investimeve gjatë periudhës 2012-2015, pjesa më e madhe, përkatësisht 79.1% e 
investimeve është ndarë për infrastrukturë të transportit, 15% për infrastrukturë teknike, dhe 6% për 
infrastrukturë sociale dhe publike.  

3.2.7 Korniza Afatmesme Buxhetore (KAB) 
Korniza Afatmesme Buxhetore përfshinë periudhën 2015-2017. Sipas kësaj kornize të miratuar, parashihet 
një rritje e buxheti vjetor komunal në 12,337,849 Euro/vit.  

Struktura e parashikuar e shpenzimeve përmban nivel të njëjtë pjesëmarrjes së pagave dhe mëditjeve në 
59.8%, rritje të pjesëmarrjes së investimeve kapitale në 31.2%, dhe  rënie të mallrave dhe shërbimeve në 
5.9%. 

3.2.8 Sektori privat dhe komuniteti 
Deri më tani nuk ka pasur bashkëpjesëmarrje në investime publike nga sektori privat, qoftë me mjete 
financiare, mjete/pajisje, apo kapacitete njerëzore. Sa i përket pjesëmarrjes së komunitetit dhe shoqërisë 
civile, bashkëfinancimet kanë qenë simbolike, mirëpo viteve të fundit, me rritjen e të hyrave nga BKK, nuk 
ka pasur bashkëfinancime të tilla.  

Është me rëndësi të ceket se në lidhje me pjesëmarrjen e komunitetit, Asambleja Komunale në shtator 2014 
ka miratuar vendimin i cili i përcakton nivelet e bashkëfinancimit nga qytetarët, në varësi të vlerës së 
investimit. Ky vendim mund të japë indikacione se mund të parashihet bashkëpjesëmarrje potenciale e 
qytetarëve në investime publike në të ardhmen.Burimi: Komuna e Malieshvës 2015 

3.3 Vlerësimi i Kapacitetet investive  
Prandaj kapacitetet investive duhet të shqyrtohen duke marrë për bazë kapacitetet ekzistuese dhe ato 
potenciale, duke përfshirë sektorin publik dhe atë privat. 

Sa i përket buxhetit komunal, të dhënat kryesore mund të prezantohen edhe një herë në mënyrë të 
përmbledhur. Prej vitit 2012, vlera e buxhetit vjetor komunal është sillur prej 10.2 deri në 12.8 milionë euro, 
ndërsa në vitin 2015 ishte 11.8 milionë. Rreth 90% të buxhetit realizohet nga BKK, ndërsa vetëm 6.4% nga 
THV. THV në pjesën më të të madhe realizohen nga Tatimi në Pronë (30.3%), ndërrimi i destinimit të tokës 
(20%), dokumente të gjendjes civile (12,6%) etj. 

Sa i përket shpenzimeve, pjesa më e madhe e buxhetit shkon për paga dhe mëditje (59.7%), ndërsa 
kategorinë e dytë e përbëjnë investimet kapitale (30.1%). Në kuadër të investimeve kapitale, prej vitit 2012 
pjesa më e është ndarë për infrastrukturë të transportit (79%),  infrastrukturë teknike (15%) dhe 
infrastrukturë sociale dhe publike (6%).  

Përveç buxhetit komunal, përmes të cilit janë kanalizuar edhe donacionet, deri më tani pothuajse nuk ka 
pasur burime tjera. Bashkë-investime publiko-private me biznese deri më tani nuk ka pasur, ndërsa bashkë-
investimet me komunitetin kanë qenë simbolike në vitet e mëhershme. 

-Kapacitetet potenciale në të ardhmen 
Siç u prezantua në Profil, sipas Kornizës Afatmesme Buxhetore (KAB) 2016-2018, parashihet buxheti vjetor 
prej 12,337,849 Euro/vit. Struktura e parashikuar e shpenzimeve nuk parasheh ndryshim të pjesëmarrjes së 
pagave dhe mëditjeve (59.8%), ndërkaq parashihet një rritje e lehtë e pjesëmarrjes së investimeve kapitale 
(31.2%).  
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Siç shihet nga struktura, në kuadër të buxhetit komunal nuk parashihen ndryshime të mëdha në raport me 
vitet e deritashme. Ky fakt nuk mund të jetë i kënaqshëm, duke e pasur parasysh se buxheti komunal 
mbetet i kufizuar në raport me nevojat zhvillimore në aspekt social dhe ekonomik. Buxheti komunal do të 
mbetet kryesisht në nivel të plotësimit të nevojave më elementare, ku përveç pagave që përfshijnë afërsisht 
60%, mund të plotësohen nevojat për kompletimin e infrastrukturës teknike, dhe deri diku përmirësimit të 
rrjetit të shërbimeve sociale dhe publike. Në këtë nivel, është vështirë e pritshme që përmes buxhetit 
komunal të ndikohet substancialisht në rritje të punësimit, si dhe në zhvillim të qëndrueshëm komunal. 
Në plan më afatgjatë komuna duhet të synojë që ta ndryshojë këtë qasje. Sa i përket menaxhimit të buxhetit 
komunal, duhet të synohet në rritjen e  THV, racionalizimin e shpenzimeve, si dhe uljen e nivelit të 
varshmërisë nga BKK. Gjithashtu, duhet të shqyrtohen mënyrat për identifikimin dhe mobilizimin e 
kapaciteteve financiare në kuadër të sektorit privat, të cilat përveç përfitimeve për këtë sektor, mund të 
ofrojnë përfitime edhe nga aspekti publik. 
Sa do që kjo në situatën aktuale ekonomike këto nuk janë lehtë të arritshme, janë një varg masash që mund 
të ndërmerren hapa pas hapi, që mund të rezultojnë me një bazë më të gjerë buxhetore, drejt një zhvillimi 
më të qëndrueshëm të sektorit publik dhe privat. Disa prej këtyre masave janë dhënë në vijim: 
Hartimi i dokumenteve strategjike zhvillimore për Komunën e Malishevës apo në raporte komplementare 
me komunat fqinje, ku identifikohen qartë nevojat, mundësitë, potencialet, prej të cilave derivojnë projekte 
të qëndrueshme. Dokumentet strategjike mbështesin prezantimin e komunës pranë investitorëve potencial 
dhe donatorëve, me qëllim të përfitimit të përkrahjes për projekte zhvillimore, me interes të balancuar 
publik dhe privat. 
Identifikimi dhe vlerësimi i potencialeve komunale në funksion të nxitjes së partneriteteve publiko-private, 
duke përfshirë edhe asetet komunale (prona, infrastrukturë, shërbime), si dhe mbështetjes me kornizë 
rregullative lokale dhe procedura administrative 
Shtimi i vlerës së tokave në pronësi komunale dhe futja e tyre në shfrytëzim përmes identifikimit dhe 
vlerësimit të potencialeve, planifikimit të shfrytëzimit adekuat, furnizimit me infrastrukturë etj. 
 
Azhurnimi i bazës së të dhënave pronësore dhe kadastrale, duke përfshirë edhe shfrytëzimin aktual, do ta 
mbështeste përmirësimin e të hyrave nga tatimi në pronë. 
Trajtimi i ndërtimeve pa leje sipas ligjit përkatës në fuqi, do të mundësojë të hyra nga taksat e legalizimit 
dhe zgjerimin e bazës së tatimit në pronë.  
Nxitjen e pagesës së rregullt të tatimit në pronë përmes ofrimit të ngritjes së cilësisë në shërbime komunale. 
 

4. Korniza e zhvillimit hapësinor 

4.1 Vizioni  
Vizioni për zhvillimin e ardhshëm të komunës shprehë qëllimet afatgjata të synuara për tu arritur, të 
përcaktuara përmes procesit pjesëmarrës të palëve të interesit dhe analizave shumë-sektoriale, duke u 
nisur nga gjendja aktuale, sfidat e identifikuara, nevojat për zhvillim, si dhe potencialet lokale.  

Vizioni për Malishevën: 
“Malisheva me mundësi për të gjithë, krenare për trashëgiminë e saj, e zhvilluar me burime të 
shëndosha natyrore ” 
 
Ky vizion e parasheh Malishevën si pjesë përbërëse dhe aktive të zhvillimit të përgjithshëm të Kosovës, duke 
i ofruar potencialet e saja zhvillimore lokale. Zhvillimi i saj mbështetet në bujqësi dhe blegtori të shëndoshë, 
pozitën  në kuadër të rrjetit të qarkullimit dhe lidhjeve regjionale, si dhe trashëgimi të integruar natyrore 
dhe kulturore. Me potenciale të shfrytëzuara në mënyrë të qëndrueshme, të cilat do të mbahen aktive 
përmes potencialit njerëzor vital dhe të aftësuar, Malisheva do të jetë joshëse për investime dhe kapacitete 
të reja për zhvillim.  
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Një zhvillim i tillë i strukturuar do ti mundësojë qytetarëve të Malishevës shërbime cilësore, mirëqenie dhe 
zhvillim social. Në këtë mes, ofrimi i shërbimeve cilësore publike në tërë territorin komunal, do të jetë i një 
rëndësie të veçantë për mbështetjen e potencialit njerëzor dhe natyror në zonat rurale. Ndërkaq, sistemi i 
shkollimit, përmes adaptimit ndaj potencialeve lokale dhe kërkesave zhvillimore, do të shndërrohet në një 
platformë të avancimit të mëtejmë të potencialit njerëzor. 

Vendbanimet e Malishevës, përmes lidhjeve të ndërsjella dhe strukturimit, me qendrën komunale në mes, 
do të përbëjnë rrjetin bartës të zhvillimit. Krijimi i një hierarkie në aspekt të funksioneve dhe shërbimeve të 
shpërndara do të mundësojë zhvillim proporcional në të gjitha pjesët e komunës. Sektorët e ekonomisë, 
zhvillimit social dhe hapësinor do të mbështeten në këtë rrjet të vendbanimeve, me një zhvillim të 
balancuar me mjedisin dhe trashëgiminë.  

Vlerat natyrore dhe trashëgimia do të jenë të mbrojtura si elemente thelbësore në ruajtjen e mjedisit të 
shëndoshë në njërën anë, por edhe si vlera që e përfaqësojnë identitetin e Malishevës. Këto vlera e ruajnë 
karakterin e Malishevës si vend mikpritës, duke e bërë joshëse për vizitorët dhe investitorët.  

 

4.2 Qëllimet dhe objektivat zhvillimore 
 

Përcaktimi i qëllimeve për fusha përkatëse paraqet hapin e mëtejmë dhe më specifik drejt arritjes së vizionit, 
gjithmonë duke i pasur parasysh çështjet e identifikuara, nevojat dhe kërkesat, si dhe potencialet e 
mundshme në dispozicion. Për secilin qëllim janë përcaktuar edhe objektivat përkatëse, si elemente më 
specifike, të matshme dhe të arritshme, në mënyrë që të jepet një kornizë më konkrete për zbatimin dhe 
monitorimin e Planit Zhvillimor Komunal. Pas vlerësimit dhe rekomandimeve të VSM-së është bërë shkrirja 
e objektivave të VSM-së në objektivat e PZHK-së me qellim të minimizimit të ndikimeve negative.  

 

4.2.1 Mbrojtja e mjedisit, trashëgimisë kulturore dhe natyrore dhe biodiverzitetit  
 

Qëllimi 1 – Krijimi i një mjedisi të pastër pa mbeturina  
Objektivat 
1.1  Eliminimi i deponive ilegale  
1.2  Mbulimi i të gjitha vendbanimeve me shërbimin e mbledhjes së mbeturinave  
1.3 Zvogëlimi i vëllimit të mbeturinave që prodhohen dhe deponohen 
 
 
Qëllimi 2 – Krijimi i një mjedisi të pastër pa ndotje 
Objektivat 
2.1 Zvogëlimi i ndotjes të ujërave dhe tokës   
2.2 Zvogëlimi i ndotjes të ajrit dhe ndotjes me zhurmë 
2.3  Mbrojtja tokës nga ndotja  
2.4 Rimëkëmbja dhe mbrojtja e pyjeve nga degradimi parandalimi i erozionit të tokës 
 
 
Qëllimi 3 Krijimi i një mjedisi  më të siguritë dhe menaxhim i fatkeqësitë natyrore dhe tjera 
3.1  Menaxhimi i vërshimeve dhe zvogëlimi rreziqeve 
3.2   Menaxhimi i zjarreve dhe zvogëlimi i rreziqeve 
3.3  Zvogëlimi i ndikimeve negative nga kafshët 

 
Qëllimi 4 – Mbrojtja dhe promovimi i trashëgimisë kulturore, natyrore dhe biodiversitetit  
Objektivat 
4.1 Mbrojtja e vlerave të trashëgimisë natyrore, biodiverzitetit, përmirësimi i cilësisë së peizazhit  
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4.2 Mbrojtja e vlerave të trashëgimisë kulturore dhe përmirësimi i tyre 
4.3 Rritja e biodiversitetit dhe korridoreve ekologjike në shkallë lokale dhe rajonale 
4.4  Promovimi i vlerave të trashëgimisë natyrore  lokale 
 

4.2.2 Zhvillimi ekonomik  
 

Qëllimi 5 - Zhvillimi i bujqësisë, blegtorisë dhe kapaciteteve përpunuese 
Objektivat 
5.1  Rritja e prodhimeve të bazuara në resurse bujqësore  
5.2 Konsolidimi dhe rritja e kapaciteteve blegtorale 
5.3 Zhvillimi i vreshtarisë dhe pemëtarisë (shtimi i sipërfaqeve të mbjella)  
5.4 Zhvillimin e kapaciteteve përpunuese agro-industriale (rritja e agro-industrisë) 

 
Qëllimi 6 – Zhvillimi i qëndrueshëm i industrisë minerale   
Objektivat 
6.1 Shfrytëzimi racional i burimeve minerale dhe përmirësimi  i cilësisë së peizazhit pas eksploatimit 
 
Qëllimi 7– Zhvillimi i turizmit bazuar në resurset natyrore dhe kulturore  
Objektivat 
7.1 Shfrytëzimi i qëndrueshëm i potencialeve natyrore dhe kulturore  për turizëm 
  
Qëllimi 8– Zhvillimi i NVM-ve dhe industrisë së lehtë 
 Objektivat 
8.1 Rritja e prodhimtarisë për treg lokal dhe regjional  
8.3 Tërheqje  e bizneseve në afërsi të korridoreve/ nyjeve kryesore (Autostradës)  
 

4.2.3 Infrastruktura teknike dhe shërbimet 
 

Qëllimi 9 -Zhvillimi i infrastrukturës ujësjellësit dhe kanalizimit dhe përmirësimi  i shërbimeve  
Objektivat 
9.1 Rritja e disponueshmerisë së ujit dhe rritja e cilësisë duke reduktuar ndotjen  
9.2 Rritja e qasjes në sistemin e furnizimit me ujë për të gjitha vendbanimet 
9.3 Përmirësimi rrjetit ekzistues dhe krijimi i rrjetit l te kanalizimit për të gjitha vendbanime 
9.4 Trajtimi i ujërave të zeza  
9.5 Zhvillimi i sistemit të ujitjes së tokave bujqësore 
9.6 Zhvillimi i sistemit për menaxhimin e ujërave atmosferik 
 
 
Qëllim10 – Furnizimi i qëndrueshëm me energji elektrike    
Objektivat 
10.1 Ngritja e kapaciteteve të rrjetit të shpërndarjes së rrymës elektrike  
10.2 Përmirësimi i efiçiencës energjetike  
 

4.2.4 Infrastruktura e transportit dhe transporti  
 
Qëllimi 11– Zhvillimi i transportit dhe infrastrukturës  së mobilitetit  
Objektivat 
11.1 Përmirësimi i qarkullimit në qendrën komunale  
11.2 Kompletimi  i rrjetit i rrjetit rrugor në zonat rurale 
11.3 Rritja e shërbimeve të  transportit publik 
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11.4 Përmirësimi i lëvizshmërisë së këmbësorëve, sidomos në vende kyçe (p.sh., shkollave) 
11.5 Përmirësimi i sigurisë së qarkullimit të trafikut  
 

4.2.5 Zhvillimi social 
 
Qëllimi  12 –Përmirësimi i  mirëqenies sociale   
Objektivat 
12.1  Zhvillimin i aftësive për punësim, me fokusim te femrat dhe të rinjtë   
12.3 Zhvillimi i skemave të përkrahjes financiare dhe sociale për kategoritë në nevojë  
 
Qëllimi 13  – Përmirësimi i nivelit të shërbimeve shëndetësore  
Objektivat 
13.1 Rritja e kapaciteteve profesionale (shtimi i stafit) dhe llojeve të shërbimeve 
13.3 Përmirësimi i infrastrukturës fizike në institucionet shëndetësore  
 
Qëllimi 14  – Përmirësimi i nivelit të arsimit 
Objektivat 
14.1 Krijimi i infrastrukturës për edukim parashkollor, sipas nevojave të identifikuara 
14.2  Sigurimi i qasjes në arsimim për të gjithë  
14.3  Sigurimi i qasjes në arsimim joformal në tërë territorin e komunës 
14.4  Përmirësimi i infrastrukturës shkollore, sipas nevojave të identifikuara 
 
Qëllimi 15  – Përmirësimi dhe zgjerimi i rrjetit të ndërtesave të kulturës  
Objektivat 
15.1 Përmirësimi i infrastrukturës  ekzistuese/ shkollore/ kulturës dhe hapësirave dhe shfrytëzimi i tyre  për 
kulture   
 
Qëllimi 16  – Përmirësimi dhe zgjerimi i infrastrukturës për sport dhe rekreacion 
Objektivat 
16.1 Funksionalizimi i objekteve ekzistuese sportive dhe  rregullimi i hapësirave të reja  
 
Qëllimi 17  – Përmirësimi i hapësirave ekzistuese krijimi i hapësirave të reja publike 
Objektivat 
17.1 Ngritja e cilësisë dhe sasisë së hapësirave të reja publike dhe shtigjeve 

4.2.6 Vendbanimet, banimi i planifikuar dhe trajtimi i vendbanimeve joformale  
 

Qëllimi 18 – Ofrimi i banimit të  përballueshëm dhe të qëndrueshëm 
Objektivat 
18.1  Krijimi i kushteve për banim të përballueshëm 

 
Qëllimi 19 – Rritja e densitetit në qendrën komunale 
Objektivat 
19.1 Konsolidimi i lagjeve të qendrës komunale 
19.2 Konsolidimi i qendrës dhe përmbajtjeve shumëfunksionale 

 
Qëllimi 20 – Zhvillimi i vendbanimeve në mënyrë kompakte   
Objektivat 
20.1 Konsolidimi i lagjeve të vendbanimeve duke e ruajtur karakterin 
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Qëllimi 21 Përmirsimi i kushteve të jetesës në Vendbanimin Joformal 
Objektivat  
21.1 Rregullimi i vendbanimit joformal Stapanica deri ne vitin 2025 
 

4.2.7 Shfrytëzimi i planifikuar i tokës  
 

Qëllimi 22: Shfrytëzimi racional i tokës, ruajtja dhe zhvillimi i qëndrueshëm  

Objektivat:  
22.1 Ndalimi i zhvillimeve hapësinore të pakontrolluara  
22.2 Nxitja dhe shtimi i vazhdueshem i aktiviteteve dhe përdorimeve të tokës që reduktojnë emetimet e 
Gazrave serrë 
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4.3 Koncepti i Zhvillimit Hapësinor 
 

Koncepti i Zhvillimit Hapësinor për Komunën e Malishevës, i bazuar në Vizionin për të ardhmen e 
Malishevës si dhe qëllimet dhe objektivat e përcaktuara, parasheh zhvillim të bazuar në kapacitetet lokale 
dhe asetet natyrore –tokën bujqësore për zhvillim të bujqësisë dhe blegtori, si dhe në lidhjet rrugore të 
nivelit shtetëror, me rrjet dhe hierarki funksionale të vendbanimeve që sigurojnë jetë cilësore dhe shërbime 
adekuate, me kujdes të veçantë ndaj mbrojtjes dhe promovimit të vlerave mjedisore.  

Koncepti i zhvillimit hapësinor përmes koncepteve vijuese synon arritjen e qëllimeve dhe objektivave 
hapësinore  

- Nyjet -Nyjet kryesore që mbështesin dhe promovojnë intensitet të lartë të shfrytëzimit të tokës janë 
planifikuar në qendër të Malishevës, Bajë dhe Kievë.  

- Korridoret -Korridoret kryesore që lidhin nyjet në komunën e Malishevës janë  lidhja me 
Autostradën Durrës-Merdare dhe rruga Nacionale Prishtinë-Pejë N9 dhe rrugët Rajonale në drejtim 
të Rahovecit dhe në drejtim të Suharekës. Përmes këtyre lidhjeve është planifikuar që të joshen 
zhvillimet e ardhshme me një intensitet më të shtuar të zhvillimit.  

- Plotësimi dhe dendësimi - Zonat e planifikuar për plotësim dhe dendësim janë kryesisht zonat e 
ekzistuese të ndërtuara të cilat kanë hapësira për t'u plotësuar dhe dendësuar përmes rritjes së 
etazhitetit ku kryesisht në zonën urbane planifikohet dekurajim i ndërtimeve individuale. Qëllimi 
është të ketë zhvillim kompakt dhe rritje të popullsisë në vendbanimet ekzistuese.  

- Mbajtja nën kontroll - Ky koncept ka për qellim mbajtjen nën kontroll të hapësirave  të ndërtuara, 
kufizimin e dendësisë së ulët në vendbanime (kryesisht në qendrat urbane) dhe ne ato vendbanime 
që ka një rritje të shtuar.  Gjithashtu është planifikuar vija e kufirit të zhvillimit urban për një 
përudhe kohore deri në vitin 2025.  

- Mbrojtja -Përmes këtij koncepti është planifikuar mbrojtja e resurseve natyrore, ekonomike, dhe 
trashëgimisë kulturore. Pra koncepti zhvillimit parasheh mbrojtjen e tokave bujqësore përmes 
kufizimit të shtrirjes urbane të pakontrolluar dhe mbrojtjen e resurseve natyrore dhe kulturore si 
aset për zhvillim të turizmit.  

- Zonat e rritjes - Zonat ekzistuese të zhvilluara planifikohen të zhvillohen edhe më tutje. Siç u cek 
edhe më lartë kryesisht zonat ndërtimore që kanë dendësi të ulët do të dendësohen. Pra zonat e 
rritjes do të kontrollohen që mos te lejohen shtrirje të pakontrolluara. Zhvillimet lineare do të 
kufizohen dhe të kompaktësohen aq sa është e mundshme.  

4.3.1 Skenarët e propozuar hapësinor  
Me qëllim të arritjes së një zhvillimi gjithëpërfshirës të Malishevës janë shqyrtuar disa skenarë të 
mundshëm - zhvillimi monocentrik, zhvillimi policentrik dhe zhvillimi i bazuar në asetet komunale.  

Skenarët janë zhvilluar me pjesëmarrje publike dhe aktereve të ndryshëm  dhe pas një vlerësimi është bërë 
integrimi i skenarëve në një të vetëm të quajtur skenari i integruar  i cili përbën konceptin e zhvillimit të 
ardhshëm të Malishevës.  

 

Skenari 1 

Zhvillimi monocentrik  
Sipas këtij skenari zhvillimi është propozuar të përqendrohet kryesisht në qendrën Urbane të Malishevës. 
Qyteti i Malishevës shërben si qendra administrative kryesore. Qendra e qytetit dendësohet. Gjithashtu 
qyteti është propozuar të shtrihet me tutje. Zhvillimi është propozuar kryesisht duke u bazuar në 3 shtylla 
(bazuar në bujqësi, turizëm dhe industri)  
 
Pas vlerësimit, ky skenar është planifikuar të kombinohet me dy skenarët tjerë.  
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Harta 32 Skenari monocentrik 

Vlerësimi i skenarit 

Përparësitë: 
Përparësitë e këtij skenari është ruajtja dhe shfrytëzimi i tokave bujqësore për zhvillim të bujqësisë  
Zhvillimi i turzimit dhe ruajtja e trashëgimisë; Ruajtja dhe zhvillimi i korridorit të gjelbër përgjatë lumit 
Mirusha duke ruajtur vlerat natyrore dhe krijuar kushte për rekreacion 
 
Mangësitë: 
Si mangësi të këtij skenari është koncetrimi i madh në qendër; Mungese e shërbimeve në fshatrat në rritje.  
Nxitje e udhëtimeve, ndotje të mjedisit.  
 

Skenari 2  

Zhvillimi Policentrik 
Bazuar ne këtë skenar është propozuar zhvillim i balancuar me qendrën kryesore urbane në qytetin e 
Malishevës dhe 2 nënqendrat (Banja dhe Kijeva). 
Banja dhe Kijeva si nënqendra mundë të ofrojnë disa shërbime për fshatrat përreth. 
Është propozuar kryesisht densifikim i zonave të ndërtuara në të gjitha vendbanimet në mënyrë që të ruhen 
sa me shumë tokat bujqësore.  
Tokat bujqësorë janë propozuar të ruhen dhe shfrytëzonin për zhvillim të bujqësisë. Zonat me trashëgimi 
natyrore dhe kulturore janë propozuar të ruhen dhe të shfrytëzohen për zhvillim të turizmit duke pasur 
parasysh ruajtjen e mjedisit.  
Korridori përgjatë lumit Mirusha është propozuar të ruhet si korridor i gjelbër dhe të zhvillohet për 
rekreacion, shtigje për ecje, vrapim çiklizëm etj. Duhet pasur kujdes që vlerat natyrore të këtij korridori të 
mos degradohen gjatë zhvillimit të projekteve.  
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Zhvillimi kryesisht është propozuar të zbatohet në 3 shtylla kryesore ( zhvillim të turizmit, bujqësisë dhe 
bizneseve të vogla të koncentruara nëpër qendra)  

 

 

Harta 33 Skenari policentrik 

Vlerësimi i skenarit 
Përparësitë: 
Përparësitë e këtij skenari është ofrimi i shërbimeve përmes qendrave sekondare dhe terciare. prania e 
lumit dhe trashëgimia natyrore, dhe tokat bujqësore  
 
Mangesitë 
Vështirësi në krijimin e qendrave terciare  
Mungesa e një qendre të biznesit afër nyjës kryesore lidhjes me Autostraden Merdare-Durrës  
 

Skenari 3 

Zhvillimi i bazuar ne asetet komunale 
Ky propozim është bazuar në asetet qe ka Komuna, tokat bujqësore, afërsia e kyçjeve ne rrugët nacionale 
(zhvillim i biznesit) dhe trashëgimia natyrore Ujëvara Mirushës, te 3 këto shtylla që mund të cilat jenë 
potenciale për zhvillimin e Malishevës duke u bazuar ne bujqësi, biznese dhe turizem.  
Edhe ne këtë skenar është propozuar dendësimi i sipërfaqeve brenda zonave të ndërtuara në qendra 
urbane dhe fshatra.  
Zhvillimi është propozuar të zbatohet kryesisht në 3 shtylla (1. zhvillimi i biznesit dhe industrisë më qendër 
biznesi në lindje afër kyçjes në Autostradën Merdare-Durrës; 2.  Zhvillimi i bujqësisë; dhe 3. Zhvillimi i 
turizmit bazuar në trashëgiminë natyrore kulturore dhe historike ) 
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Harta 34 Skenari i bazuar në asete 

Vlerësimi i skenarit 

Përparësitë: 

Përparësitë e këtij skenari janë vërejtur në asetet që ka Komuna e Malishevës siç janë: tokat bujqësore, 
trashëgimia natyrore kulturore-historike (Monumenti i natyrës me rendësi të veçantë Ujëvarat e Mirushes 
dhe prania e lumit përmes Komunës e cila mund të shfrytëzohet për rekreacion, Zona me interes të veçantë 
Kleçkë-Divjakë dhe trashëgimia arkeologjike, arkitektonike dhe afërsia e nyejve kryesore rrugore Autostrada 
Merdare-Durres dhe Rruga Nacionale Prishtine-Pejë N9 

Mangësitë 

Kapacitete të mjaftueshme për zhvillim të qendrave sekondare  

 

Skenari i integruar  
Skenari i integruar është zhvilluar duke përfshirë elemente të tri skenarëve të zhvilluara. Ky është skenari i 
cili është zhvilluar në koncept zhvillimor.  
Pasi është bërë vlerësimi i skenarëve nga grupet profesionale dhe konsultimit me grupet e interesit të cilat 
ishin të përfshira në mënyrë thelbësore në proces, duke krahasuar skenarët në aspektin e ndikimit social, 
ekonomik, mjedisor dhe mundësinë e realizimit, në fund është arritur pëlqimi për të integruar të tri 
skenarët në një skenar të integruar i cili është  përdorur për zhvillimin e konceptit zhvillimor.   
Gjatë shqyrtimit dhe krahasimit të këtyre skenarëve është bërë edhe shkrirja e elementeve pozitive të secilit 
skenar në një skenar të integruar të vetëm që parasheh një zhvillim të qëndrueshëm të Malishevës, i cili i 
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përfshinë dimensionet ekonomike, sociale dhe hapësinore (shih Aneksin 14 - Harta e Konceptit të Zhvillimit 
Hapësinor).  
 

 

Harta 35 Skenari i integruar 

4.3.2 Koncepti kryesor për zhvillim hapësinor të komunës së Malishevës 
Koncepti kryesor i zhvillimit hapësinor është zhvilluar duke u bazuar në analizën paraprake dhe konceptet e 
nyejve qe promovojnë intensitet te lartë të zhvillimit, korridoreve dhe lidhjeve në mes nyejve,  plotësimit 
dhe dendësimit të sipërfaqeve të ndërtuara, mbajtjes nën kontroll të zonave me zhvillim joefikas, mbrojtjes 
së resurseve natyrore, kulturore dhe ekonomike; dhe zonave të rritjes së zonave të zhvilluara ekzistuese.  
Aksi i zhvillimit përbëhet nga tri vendbanime - Malisheva si qendër komunale, si dhe Banja e Kijeva si nën-
qendra. Këto tri vendbanime do të ofrojnë shërbime sociale dhe publike. 
Malisheva do të ofrojë shërbime të nivelit komunal, ndërsa dy nënqendrat do të ofrojnë shërbime 
sekondare në bazë të ligjeve në fuqi në Kosovë. Duke e pasur parasysh dendësinë e ulët, modeli i zhvillimit 
hapësinor të këtyre tri  qendrave urbane do të jetë konsolidmi i pjesëve periferike dhe kompaktësimi i 
pjesëve qendrore, drejt zhvillimit të mëtejmë të karakterit urban. Zgjerimet e mëtejme të këtyre dy 
fshatrave janë planifikuar. Fshatrat do të përbëjnë rrjetin bartës të zhvillimit rural. Me qëllim të ofrimit të 
zhvillimit të qëndrueshëm, fshatrat do të jenë të mbështetura me shërbime të kompletuara publike e 
sociale, si dhe infrastrukturë adekuate. Në aspekt të zhvillimit hapësinor parashihet konsolidimi i 
strukturave të ndërtuara, deri në pikën ku karakteri i fshatit nuk ndryshohet dukshëm. Resurset  
identifikuara natyrore dhe pozita e Malishevës afër nyejve dhe korridoreve kryesore të transportit do të 
shfrytëzohen për zhvillim biznesi duke pasur parasysh ruajtjen e mjedisit dhe trashëgimisë natyrore dhe 
kulturore.  Zgjerimet e mëtejme në toka bujqësore do të kufizohen.  
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Prania e resurseve Monumenti i natyrës  me rëndësi të Veçantë Ujëvarat e Mirushës dhe Zona me interes të 
Veçantë Kleçkë-Divjakë dhe trashëgimia arkeologjike e kulturore  do të jenë potencial për zhvillim të 
turizmit në Malishevë,  në bashkëpunim me Komunat fqinjë. Me hollësisht  janë shtjelluar më poshtë në 
kapitullin e zhvillimit sipas sektorëve.  

 

Harta 36 Koncepti Zhvillimor 

 

4.4 Zhvillimi sipas sektorëve 

4.4.1 Mjedisi dhe trashëgimia natyrore dhe kulturore 
-Mbrojtja e mjedisit  
Sipërfaqet pyjore dhe të gjelbra në pjesët lindore dhe perëndimore kodrinore, si dhe lidhja me korridore të 
gjelbra përgjatë rrjedhave ujore, përbëjnë rrjetin e gjelbër të shpërndarë përgjatë tërë territorit komunal. 
Përveç rëndësisë së madhe mjedisore, ky rrjet do të mundësojë edhe qarkullimin alternativ ndaj rrjetit 
rrugor,  si opsion i shëndoshë dhe jomotorik. Aset të veçantë paraqet Korridori i Gjelbër, brez i zhvilluar 
përgjatë rrjedhës së Mirushës i cili fillon nga Banja dhe shtrihet deri të Monumenti Natyror me rendësi të 
veçantë i Ujëvarave të Mirushës në perëndim, duke ofruar një korridor të qarkullimi e rekreacioni që 
përfshinë disa prej atraksioneve kryesore në kuadër të komunës.  
Me qellim të mbrojtjes së mjedisit operatorët industrial duhet të ndërtojnë impjante për  trajtimin e ujërave 
të zeza me qellim të mbrojtjes së lumenjve dhe tokës nga degradimi qe mund të shkaktojnë mbetjen e 
lëngshme industriale.  
Hapësirat e shfrytëzuara si varreza të automjeteve duhet të sistemohen në mënyrë që të pëmirësohet 
pejsazhi dhe të kontrollohet ndotja e shkaktuar nga vajrat e derdhura drejtpërdrejt në natyrë.   
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Komuna gjatë zhvillimit të hapësira në zonat me vlerë natyrore dhe kulturore historike duhet te kete 
parasysh masat e mbrojtjes të vlerave natyrore dhe tërësive kulturo-historike, e caktuara me PHK12  
 
-Mbrojtja e ujit dhe ajrit dhe tokës  
Mbrojtja e ujit -Bazuar në udhëzimin administrativ për normat teknike të planifikimit MMPH Nr.08/2017 
(shtojcë kapitulli II, neni 3) është planifikuar mbrojtja e ujerave sipërfaqësor dhe nëntokësor përmes 
përcaktimit të 3 zonave mbrojtëse ujore dhe përmes aplikimit të masave konkrete do të bëhet eliminimi i 
ndotësve - deponive joformale përmes menaxhimit të mbeturinave; ujërave të zeza për sistemeve të 
kanalizimeve dhe aktiviteteve tjera të faktorit njeri. Komuna do të marrë masa për mbrojtjen e zonave 
ujore, burimeve të ujërave nëntokësor, sipërfaqësor liqenet dhe akumulimet, ujerat sipërfaqësor dhe ujë 
rrjedhat e hapura 
Mirëmbajtja e ujerave, kontrollimi i zhvillimeve dhe ndërtimet do te ndalohen dhe kufizohen në bazë të ligjit 
për ujërat dhe udhëzimin administrativ për normat teknike të planifikimit MMPH Nr.08/2017 (shtojcë 
kapitulli 3 paragrafi 3 ) 
 
Mbrojtja e ajrit - Bazuar në ligjet në fuqi do të behet kontrollimi i  emetimeve të pluhurit dhe tymit nga 
gurëthyesit dhe furrat e gëlqeres, djegiet e mbeturinave. Përgjatë rrugëve rekomandohet të mbillen pemë 
për të krijuar tamponë të gjelbërimit. Në afat gjatë përmes shfrytëzimit të tokës plani synon një zhvillim më 
kompakt dhe përdorim më të vogël të automjeteve me qellim të zvogëlimit të dioksidit të karbonit. 
Gjithashtu është planifikuar eliminimi i mbeturinat ilegale në një afat sa më të shkurtër.  
 
Mbrojtja e tokave bujqësore- Bazuar në udhëzimin administrativ për normat teknike të planifikimit MMPH 
Nr.08/2017 (shtojcë kapitulli II  neni 1) toka bujqësore, si aset ekonomik dhe mjedisor, do të mbrohet nga 
fragmentimi, erozioni dhe degradimet tjera si ndërtimi i shpërhapur. Si masë veçantë në këtë drejtim do të 
jetë respektimi i kufijve të zonave ndërtimore. Ndërkaq toka bujqësore përgjatë Korridorit të Gjelbër do të 
ketë trajtim të veçantë sa i përket mbrojtjes nga ndotja, për shkak të ndikimeve që mund të shkaktohen në 
rrjedhën e Mirushës dhe më gjerë. Në kuadër të këtyre masave përfshihen edhe monitorimi dhe kufizimi i 
përdorimit të pesticideve dhe plehrave kimike. Do të merren masa për mbrojtje nga erozioni, fragmenti dhe 
ndërtimi ashtu siç e përcaktojnë normat teknike normat teknike te planifikimit MMPH Nr.08/2017 paragraf 
1.3)  
 
Mbrojtja e pyjeve - Bazuar në udhëzimin administrativ për normat teknike të planifikimit MMPH 
Nr.08/2017 (shtojcë kapitulli II neni 2) pyjet do të jenë të mbrojtura nga degradimet dhe prerjet ilegale 
(shpyllëzimi). Pjesët e degraduara do të rigjenerohen përmes ri-pyllëzimit. Përveç rolit mjedisor dhe 
zhvillimit të biodiversitetit, mbrojtja dhe rehabilitimi i pyjeve do të ketë ndikim pozitiv edhe në shmangien e 
erozioneve. Pyllëzimi do të bëhet përmes mbjelljeve të bimëve apo farës.  
Masa të veçanta mbrojtëse do të aplikohen edhe për mbrojtjen e biodiversitetit dhe peizazhit. Të ruhet  
bimësia e rrallë sikurse: Pendëkaposhi i Mayerit, Petriku i Grojterit,  të cilat  gjendet në zonën e Mirushës 
dhe është në listën e Bimëve endemike të florës vaskulare, karakteristike për Kosovën (Gipsofilë, emri 
shkencor gypsophila spergulifolia Griseb), e cila është bime e rrallë; Lule Bozhuri Bozhuri dekorativ / Paeonia 
decera Anders, të cilat gjenden  në territorin e Malishevësm  duhet të ruhet me kujdes nga degradimi.  
Po ashtu duhet të identifikohen dhe ruhen bimësi tjera të rralla dhe shëruese,   
Komuna duhet të monitorojë gjendjen e trungjeve hapësirat e peizazhet të cilat kanë rëndësi shkencore, 
mjedisore, kulturore, historike, etj. Gjatë intervenimeve (rregullimit të shtretërve të lumejve duhet te ruhet 
me kujdes biodiverziteti.  
 
Mbrojtja nga erozioni dhe rehabilitimi i sipërfaqeve erozive - Bazuar në udhëzimin administrativ për 
normat teknike të planifikimit MMPH Nr.08/2017 (shtojcë kapitulli II neni 1 paragrafi 1.2.1) në zonat erozive 
të identifikuar në hartën e erozionit, do të ndalohet prerja e pyjeve dhe lërimi i tokës si dhe do te merren 
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masa mbrojtje përmes mbjelljes së vegjetacion si masë natyrore për parandalimin e erozionit te mëtejshëm. 
Komuna do bashkëpunojë me Agjencinë e Pyetjeve dhe Komunitetin qe të marrin fidane dhe të mënyrë 
vullnetare të pyllëzojnë hapësirat erozive. Komuna në bashkëpunim me shoqata mjedisore do të bëjë 
fushata vetëdijesimi për rëndësinë e ruajtjes së bimësisë si masë parandaluese.  
 

Mbrojtja nga ethet hemarogjike - Për shkak të specifikave lokale, do të sigurohet vazhdimësia e masave të 
mbrojtjes ndaj etheve hemorragjike- Krime Kongo. Komuna me mbështetje të nivelit qendror do të merr 
masa preventive për zvogëlimin e ndikimeve negative.  
 
Mbrojtja e trashëgimisë  natyrore - Monumenti  me interes te veçantë i Ujëvarës së Mirushës, i Zonës me 
interes te veçante Kleçkë-Divjake dhe zonës  së veçantë të mbrojtur në Ularicë si dhe trashëgimia e pasur 
kulturore janë të elemente të integruara ngushtë me rrjetin e gjelbër dhe veçoritë rurale përmes cilave 
ruhet dhe zhvillohet identiteti lokal, por i cili edhe mund të joshë vizitorë dhe Malishevën ta kthejë në një 
ndër caqet lokale turistike (shih Aneksin 14 - Harta e Mjedisit dhe Trashëgimisë). 
Bazuar në udhëzimin administrativ për normat teknike të planifikimit MMPH Nr.08/2017 (shtojcë kapitulli II, 
neni 5) do të mbrohen zonat natyrore me vlera të mbrojtura të natyrës. Në ato zona  do të ndalohen dhe 
kufizohen aktivitetet: ndërtimi i ndërtesave të infrastrukturës, ndërtimi i ndërtesave të reja transite, 
komunale, energjetike, të telekomunikacionit dhe rrugëve, mihja ose mbulimi i terrenit, mihja dhe nxjerrja e 
gurëve, mineraleve, shtresimeve ose fosileve, deponimi i mbeturinave dhe lëshimi i ujërave të ndotura, 
ndryshimi i regjimit të ujërave, përdorimi i të mirave të natyrës për qëllime ekonomike, kryerja e 
veprimtarive përmirësuese, mënjanimi i mureve të gjalla dhe përbërësve tjerë të natyrës, mbjellja e 
monokulturave, grumbullimi i kërpudhave, bimëve dhe pjesëve të tyre, shqetësimi, vrasja ose kapja e 
shtazëve, gjuetia, peshkimi, veprimtaritë rekreative- sportive, vendosja e reklamave dhe shenjave të tjera, 
aktivitete të tjera të cilat mund të rrezikojnë vlerën e mbrojtur të natyrës. 
 
Mbrojtja e trashëgimisë kulturore - Në zonat dhe sipërfaqet e mbrojtura të trashëgimisë kulturore ne 
Malishevë të cilat janë në listën e MKRS dhe të përcaktuara nga Komuna do të mbrohen dhe zhvillimet 
përreth tyre do të kufizohen në bazuar në udhëzimin administrativ për normat teknike të planifikimit MMPH 
Nr.08/2017 (shtojcë kapitulli II neni 6). Në këto zona  do të ndalohen aktivitetet: ndërtimi i ndërtesave më të 
larta dhe atyre që nuk janë në harmoni me ndërtesat ekzistuese fqinje; ndërtimi i auto-udhëve, rrugëve 
nacionale dhe rajonale, zhvillimi i veprimtarisë së industrisë së rëndë, instalimi mbitokësor i furnizimit të 
rrymës elektrike, telekomunikacionit, përçuesve digjital. 
 
Zonat e veçanta të mbrojtura- bazuar në udhëzimin administrativ për normat teknike MMPH Nr.08/2017 
(shtojcë kapitulli II, neni 6 dhe 7) do të ndalohen aktivitetet: ndërtimet apo zhvillimet industriale, si gërmimi 
dhe shfrytëzimi i burimeve minerale, ndërtimi i pendëve, centraleve elektrike apo linjave të tensionit, 
furrave, fabrikave dhe rrugëve transite, ndërtimet apo zhvillimet që çojnë në shpyllëzimin apo ndotjen e 
mjedisit. 
Gjithashtu do të kufizohen aktivitet: ndërtimi i strukturave ose godinat më të larta se monumenti kulturor 
që duhet të mbrohet, ndërtimi i rrugëve, magazinave, punëtorive, shitoreve, restoranteve, bareve, 
kafeneve, hoteleve/moteleve, tezgave dhe kioskave ushqimore, stacioneve të karburanteve dhe riparimit të 
automjeteve, supermarketeve, klubeve të natës, apo ndonjë ndërtimi tjetër, tubimet, argëtimi dhe zbavitja 
publike, transformimi i tokës bujqësore. 
Kurse në sipërfaqet apo hapësirat në të cilën ekzistojnë vlera arkeologjike, historike dhe zona tjera të 
mbrojtura ndalohet ndërtimi i deponisë për mbeturina. Në lokacionin ku ndërtohet apo planifikohet 
deponia e mbeturinave, paraqitet zona neutrale (së paku 50 m) përreth deponisë e cila duhet të jetë 600 m 
në distancë nga zonat e veçanta të mbrojtura. 
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Harta 37 Mbrojtja Trashëgimisë Kulturore dhe Natyrore 

 

4.4.2 Mbrojtja nga Rreziqet Natyrore dhe Rreziqet tjera  
 
Masat për parandalimin e fatkeqësive dhe menaxhimin e tyre është bërë duke pasur parasysh udhëzimin 
administrativ për normat teknike të planifikimit MMPH Nr.08/2017 (shtojcë kapitulli II, neni 3),  
 
- Vërshimet- zonat ndërtimore janë përcaktuar në hapësirat tokësore të cilat nuk janë të rrezikuara nga 
përmbytjet.  
Masat e mbrojtjes nga vërshimet përfshijnë rregullimin dhe mirëmbajtjen e shtretërve të rrjedhave ujore, 
përmirësimin dhe menaxhimin brezave hapësinor përgjatë rrjedhave ujore, si dhe përmirësimin dhe 
menaxhimin e digave. 
Në zonën e identifikuar të vërshimeve përgjatë lumit Mirusha nga vendbanimi Banjë e deri afër Ujëvarës së 
rekomandohet qe te kufizohet zhvillimi dhe te ndërmerren masa për rregullimin e shtratit te lumi duke 
ruajtur vlerat natyrore dhe biodiverzitetin. Para ndërmarrjes se masave nevojitet qe te bëhen vlerësimet 
hidrologjike dhe vlerësime të biodiverzitetit me qellim të ruajtjes së bimësisë dhe drunjve. Rekomandohet q 
të iket nga praktikat e betonimit të shtretatit të lumenjve apo përrenjve.  
 
- Tërmetet-Ligji i ndërtimit ne zona sizmike do te aplikohet për ndërtimet e reja. Objektet e vjetra, kryesisht 
ato publike dhe të trashëgimisë, duhet analizohen dhe vlerësohen dhe nëse është e nevojshme disa prej 
tyre do të forcohen për t’i rezistuar tërmeteve.  Sektori i emergjencës në komune, në bashkëpunim me 
nivelin qendror do te përgatis planin e emergjencës. 
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- Zjarret pyjore dhe tjera-Mbrojtja nga zjarret do të bëhet përmes aplikimit të masave organizative dhe 
teknike. Rekomandohet qe te themelohen grupe vullnetare ne secilin vendbanim te cilat ne rast zjarri do te 
mund te ndihmonin Departamentin e zjarrfikësve dhe po ashtu do stafi i zjarrfikëseve duhet trajnuar. 
Komuna në bashkëpunim me Njësinë e Profesionale për Zjarrfikje dhe Shpëtim dhe Kompaninë regjionale të 
ujësjellësit do të shtojnë rrjetin e hidrantëve në zonën urbane dhe korridoret kyçe ku zjarrfikësit mund të 
furnizohen me ujë.  
Po ashtu është shume me rendësi bashkëpunimi nder-komunal me departamentet e zjarrfikësve ne 
komunat fqinje.  
 

 
 
Harta 38 Mbrojtja nga rreziqet natyrore dhe rrezet tjera 

 

4.4.3 Zhvillimi ekonomik 
Potencialet kryesore mbi të cilat mbështetet zhvillimi ekonomik dhe gjenerimi i punësimit për Malishevën 
janë potencialet bujqësore, si dhe qasja në rrjetin e qarkullimit rrugor të nivelit kombëtar dhe rajonal (shih 
Aneksin 14 - Harta e Konceptit të Zhvillimit Ekonomik). 

Zhvillimi ekonomik është planifikuar të zhvillohet duke u bazuar në resurset dhe kapacitetet që ka komuna  
dhe duke marrë për bazë pozitën strategjike të Komunës së Malishevës gjithnjë  duke respektuar kushtet e 
dhëna ne PHK për vendosjen e veprimtarive ekonomike në hapësire, të cilat duhet të plotësojnë standardet 
e mbrojtjes së mjedisit  të dhëna në PHK13, te cilat kanë parasysh plotësimin e standardeve për mbrojtjen e 
mjedisit, minimizimi i ndikimeve negative, ofrimi i qasjeve për të gjithë.  

                                                           
13

 Plani Hapësinor i Kosovës 2010 Kushtet e vendosjes së veprimtarive ekonomike në hapësirë faqe 184  
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4.4.3.1 Bujqësia 

Sipërfaqet bujqësore kanë shtrirje të përhapur brenda territorit komunal. Për shkak të cilësisë së tyre, si dhe 
impaktit që në to kanë zhvillimet hapësinore, janë të rëndësishme masat zhvillimore që duhet të 
ndërmerren me qëllim të mbrojtjes në njërën anë, si dhe rritjes së nivelit të shfrytëzimit, vlerës dhe 
prodhimtarisë në anën tjetër. Në lidhje me mbrojtjen, është e domosdoshme që toka bujqësore si aset 
zhvillimor të mbrohet nga ndërtimet e shpërhapura, përmes respektimit të kufijve të zonave të ndërtimit. 
Po ashtu është e nevojshme të sigurohet mbrojtja nga format e ndryshme të ndotjes, vërshimeve dhe 
fatkeqësive (kjo komponentë do të prezantohet me thellësisht në 5.1.5). 
 
Shikuar në aspektin hapësinor dhe fizik, bujqësia në Malishevë do të përkrahet përmes zhvillimit të 
sistemeve të infrastrukturës mbështetëse - sistemeve të ujitjes dhe infrastrukturës për qasje. Aktualisht në 
territorin komunal ekzistojnë dy akumulacione ujore, afër fshatrave Mirushë dhe Panorc. Përveç këtyre dy 
akumulacioneve, parashihen të ndërtohen edhe tri akumulacione të reja afër fshatrave Gurbardh, Lladrovc 
dhe Pagarushë. Përmes këtyre akumulacioneve synohet të sigurohen sasitë ujore për ujitjen e tokave 
bujqësore, të cilat do të shpërndahen përmes sistemeve të reja të ujitjes. Gjithashtu propozohet konsolidimi 
i tokave bujqësore përmes komasacionit rreth vendbanimeve ku është planifikuar ujitja. Ndërsa, sa i përket 
përmirësimit të kushteve të qasjes në toka bujqësore, parashihet ngritja e cilësisë së rrugëve rurale në nivel 
të arsyeshëm për këtë rang të rrugëve (p.sh. shtrimi me zhavorr).  
 
Tokat bujqësore përgjatë lumit Mirusha, por edhe më gjerë, do të kenë trajtim të veçantë. Ky brez përgjatë 
lumit Mirusha është emëruar Korridori i Gjelbër, për shkak të vlerave ambientale, si dhe rëndësisë për 
qarkullim jomotorik. Duke u nisur nga këto vlera, aplikimi i masave agro-teknike, duke përfshirë plehrat 
kimike dhe substancat tjera, përgjatë këtij brezi do të jenë të kufizuara. Komasacioni/ konsolidimi i 
planifikuar në tokën bujqësore përgjatë lumit është gjithashtu një prej masave për tu adresuar në drejtim të 
shfrytëzimit më të mirë dhe racional të tokës dhe ne favor të kultivimit të kulturave të përshtatshme si 
rezultat i aplikimit të masave të përmendura në paragrafin paraprak (ujitjes).   
 
Fshatrat e Malishevës përbëjnë rrjetin bartës të zhvillimit rural. Fshatrat e shtrira përgjatë rrjedhës së 
Mirushës si dhe në terrenet e rrafshëta apo luginore në veri dhe në jug të Mirushës do të jenë bartëse të 
zhvillimit të veprimtarive bujqësore, duke i pasur parasysh potencialet që i ofron toka në të cilat ato 
shtrihen. Fshatrat e terreneve kodrinore në pjesët perëndimore, jugore dhe lindore të komunës do të jenë 
kryesisht bartëse të zhvillimit të blegtorisë, duke iu përshtatur kushteve dhe terrenit. Është me rëndësi që 
në zhvillimin hapësinor të fshatrave të ruhet potencialet që i ofron struktura hapësinore e tyre për zhvillimin 
e  jetës së shëndoshë dhe veprimtarive ekonomike rurale.  
 
Me qëllim të ofrimit të një spektri të plotë të masave përkrahëse për zhvillimin e bujqësisë, përveç 
mbrojtjes së tokës dhe mbështetjes nga aspekti hapësinor dhe fizik me infrastrukturë përkatëse, duhet të 
ofrohen edhe masa tjera më “të buta”. Mbështetja e vazhdueshme në ngritjen e njohurive dhe kapaciteteve 
profesionale, sidomos për qasjet bashkëkohore në bujqësi, si dhe avancimi i teknikave të aplikuara 
bujqësore, janë kushte të domosdoshme që potencialet bujqësore të shfrytëzohen në shkallë sa më të 
lartë dhe në mënyrë të qëndrueshme. Identifikimi i llojeve të prodhimeve që ofrojnë cilësi në territorin e 
Malishevës, si dhe krijimi i rrjetit të furnizimit/plasimit, janë të domosdoshme për kthimin e bujqësisë në 
gjenerues të punësimit dhe zhvillimit.  
 
Zhvillimi eventual kapaciteteve përpunuese bujqësore mbetet në varshmëri nga kapacitetet dhe cilësia e 
prodhimit bujqësor, e sidomos nga nevojat e tregut ku mund të plasohen prodhimet e përpunuara. 
Komuna do të bëjë përpjekje për të bëre një analizë për sigurimin e tregut për shitjen e prodhimeve 
bujqësore.  
 
Duke u bazuar në udhëzimin administrativ për normat teknike të planifikimit MMPH Nr.08/2017 (shtojcë 
kapitulli II, neni 1 paragrafi 1.2.2),  tokat bujqësore mbrohen nga fragmentimi duke marrë masat kundër 
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fragmentimit. Pra Toka e punueshme bujqësore e konsoliduar, sipërfaqja e së cilës është ≤ 1.00 ha, nuk 
mund të fragmentohet në parcela. Kjo masë mbrojtjeje duhet të respektohet në dokumentet e planifikimit 
hapësinor; Toka e punueshme bujqësore, sipërfaqja e se cilës është ≤ 0.50 ha, të mos mund të 
fragmentohet tutje.  
 

4.4.3.2 Ndërmarrjet dhe biznesi 

Zhvillimi i ndërmarrjeve në Malishevë në pjesën më të madhe varet nga potencialet lokale, rrjeti i 
vendbanimeve si pika të zhvillimit, si dhe qasja në rrjetin e qarkullimit. 
Siç u cek më lartë, aksi i zhvillimit përbëhet nga tri vendbanime - Malisheva, Banja dhe Kijeva. Malisheva si 
qendër komunale do të ofrojë shërbime sociale dhe publike të nivelit komunal, ndërsa do të mbështesë 
edhe zhvillimin e biznesit. Banja si sub-qendër, do të ofrojë potencial për zhvillimin e biznesit dhe 
shërbimeve të lidhura me transport, sidomos në lidhje me pikën hyrëse nga autostrada dhe Kijeva si sub-
qendër dhe si pikë hyrëse nga magjistralja M9, do të ofrojë potencial për zhvillimin e biznesit dhe 
shërbimeve.  
Ndërmarrjet dhe biznesi do të zhvillohen edhe në të gjitha vendbanimet tjera, sipas potencialeve lokale dhe 
kërkesave. Veprimtaritë ekonomike që do të zhvillohen në vendbanime duhet të jenë në harmoni me 
karakterin e tyre, dhe që në asnjë mënyrë të mos cenojnë vlerat dhe potencialet e tyre lokale, sidomos ato 
bujqësore, natyrore dhe të trashëgimisë. Për më tepër, duhet të përkrahen veprimtaritë ekonomike të cilat i 
promovojnë vlerat lokale dhe i përfshijnë ato në zhvillimet bashkëkohore. 

Rrjeti rrugor në Komunën e Malishevës është strukturë bartëse dhe komunikuese e zhvillimit. Qasja e 
drejtpërdrejtë në rrugët e nivelit kombëtar i mundëson Malishevës një pozitë të volitshme në transport, 
komunikim, plasim të prodhimeve dhe shërbimeve. Potencial të rëndësishëm për veprimtari ekonomike 
paraqet nyje jugore që e lidh rrjetin komunal me autostradën Durrës-Merdarë, afër Banjës, pranë së cilës 
gjenden sipërfaqe të braktisura industriale, me mundësi të shfrytëzimit për veprimtari dhe shërbime që 
mund të përfitojnë nga afërsia e drejtpërdrejtë e lidhjes në autostradë. Ky lokacion duhet të trajtohet dhe 
zhvillohet në koordinim me nevojat dhe zhvillimet potenciale ekonomike dhe të transportit në nivel 
shtetëror dhe regjional. 

Me qëllim të mbështetjes së plotë të zhvillimit të ndërmarrjeve, sidomos atyre të vogla dhe të mesme 
(NVM), duhet të ofrohen edhe masa tjera më “të buta”. Fillimisht, është e nevojshme të bëhen studime 
përkatëse për profilet e ndërmarrjeve të cilat do të ishin më të suksesshme në Malishevë, duke i marrë 
parasysh potencialet bujqësore dhe potencialet tjera lokale, si dhe mundësinë e plasimit të prodhimeve dhe 
shërbimeve në tregun kosovar dhe më gjerë. Po ashtu, është e nevojshme që të avancohen më tej aftësitë 
për punë dhe të kapaciteteve lokale njerëzore sipas nevojave të tregut, përmes organizmit të trajnimeve 
profesionale. Avancimi i aftësive ndërmarrëse lokale do të bëhet përmes organizmit të trajnimeve, nxitjes së 
bashkëpunimit në mes bizneseve, dhe krijimit të kushteve për aktivitete komplementare ndër-sektoriale 
komunale dhe ndër-komunale. 

4.4.3.3 Potencialet turistike 

Territori komunal i Malishevës shquhet për vlerat natyrore dhe kulturore, shumë prej të cilave tashmë janë 
të listuara si monumente. Një pasuri e tillë, e kombinuar me traditat lokale dhe e qashme përmes rrjeteve të 
qarkullimit, është joshëse për vizitorë të ndryshëm dhe kontribuon në zhvillimin e kapaciteteve turistike.  

Një pjesë e madhe e potencialeve turistike shtrihen përgjatë Lumit Mirusha, përkatësisht përgjatë Korridorit 
të Gjelbër. Ky brez përmbledh vlera natyrore dhe kulturore të Malishevës, duke mundësuar lidhje atraktive 
jomotorike të pikave me interes për vizitorët, si dhe disa prej vendbanimeve kryesore, duke përfshirë edhe 
vet qendrën komunale. Nëse qasja në këtë brez bëhet përmes hyrjes jugore nga autostrada Durrës-Merdarë, 
pika e parë atraktive është Banja me burimin e ujit termal. Ky potencial mund të ketë zhvillim më të 
avancuar, duke filluar nga prej përmirësimit të kushteve si atraksion sportiv dhe rekreativ, e deri te ndërtimi 
i kapaciteteve për turizëm shëndetësor.  
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Pika atraktive janë edhe qendra komunale dhe liqeni i Mirushës me parkun e rregulluar. Distanca prej 2 km 
në mes qendrës komunale dhe liqenit e parkut në fshatin Mirushë, i bën këto dy pika të bashkëfunksionojnë 
si çift pikash atraktive të lidhura përgjatë Lumit Mirusha. 
Pika përfundimtare dhe kulminacioni i lëvizjes përgjatë Korridorit të Gjelbër janë Ujëvarat e Mirushës, si 
element qendror i Monumentit të Natyrës me Rëndësi të Veçantë. Vlerat e veçanta natyrore hidrologjike 
dhe të biodiversitetit e bëjnë këtë zonë atraktive për vizitorë të shumtë, duke e bërë një prej pikave përmes 
të cilave Malisheva njihet më gjerë. Duke e pasur parasysh këtë fakt, është me rëndësi që Ujëvarat e 
Mirushës të shfrytëzohen si element për joshjen e vizitorëve drejt Malishevës, duke nënkuptuar edhe 
orientimin drejt atraksioneve tjera që i ofron komuna. 
Përveç pikave përgjatë Korridorit të Gjelbër, Malisheva ofron edhe atraksione tjera me vlera natyrore. Ndër 
më të shquarat janë Malet e Berishës, ku edhe shtrihet Zona me Interes të Veçantë "Shtabi i Përgjithshëm i 
UÇK-së në Kleçkë dhe Divjakë”. Kjo hapësirë është atraktive për shkak të vlerave natyrore dhe mjedisore që i 
ofron, si dhe për trashëgiminë që rrjedh prej historisë më të re të Kosovës. Atraksion të veçantë parqet edhe 
Shpella e Panorcit, si monument speleologjik. Ky monument është zbuluar së voni dhe ka nevojë të 
hulumtohet më tej, në mënyrë që të jetë i gatshëm për vizitorët. 
 
Vlerat natyrore paraqesin vetëm një segment që mund të joshë zhvillimin e turizmit. Një tjetër segment të 
veçantë që mund të jetë atraktiv për vizitorët përbën trashëgimia kulturore dhe traditat lokale të 
Malishevës. Deri më tani në Malishevë janë listuar 67 monumente dhe lokacione, prej të cilave 19 paraqesin 
trashëgimi arkitekturale, 49 trashëgimi arkeologjike, 1 peizazh kulturor dhe 1 zonë e veçantë e mbrojtur. 
Duke i pasur parasysh potencialet, mund të pritet që këto lista të zgjerohen edhe më tej në të ardhmen. Një 
numër kaq i madh i monumenteve të shpërndara përgjatë tërë territorit komunal, i plotësuar me traditat 
lokale në njërën anë, dhe në bashkekzistence më vlerat natyrore në anën tjetër, paraqet potencial shtesë 
për joshje të vizitorëve dhe zhvillim të turizmit në nivel lokal. 
 
Për zhvillimin e turizmit do të nevojiten një varg masash shtesë, të cilat duhet të mundësojnë shfrytëzimin e 
potencialeve lokale por pa i cenuar vlerat e tyre. Këtu fillimisht bëjnë pjesë studimet e nevojshme për 
profilet e mundshme të turizmit në Malishevë dhe vizitorët potencial, të pasuara me aktivitete për  
promovimin e  vlerave lokale. Po ashtu, është e nevojshme që të ngriten kapacitetet profesionale për 
ofrimin e shërbimeve turistike, duke u bazuar në përvojat e mira ndërkombëtare për turizëm të 
qëndrueshëm. Ndërkaq, infrastruktura fizike që do ti mbështesë aktivitetet turistike duhet të zhvillohet me 
kujdes dhe në harmoni me vlerat natyrore dhe kulturore, duke shmangur çfarëdo cenimi të tyre. 
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Harta 39 Zhvillimi Ekonomik 

4.4.4 Infrastruktura teknike 
Infrastruktura teknike përfshinë shtrirjen e rrugëve publike, ndërtesave, instalimeve nëntokësore dhe 
mbitokësore për furnizimin e energjisë elektrike dhe termike, rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit, 
telekomunikacionit dhe instalimeve të tjera të ngjashme. 

Kapacitetet e këtyre sistemeve dhe cilësia e shërbimit do të përmbushin nevojat e banimit, si dhe do ta 
mbështesin zhvillimin ekonomik (shih Aneksin 14 - Harta e Konceptit të Zhvillimit të Infrastrukturës Teknike). 

4.4.4.1 Menaxhimi i ujërave 

Me qëllim të sigurimit të furnizimit me ujë të të gjitha vendbanimeve, si dhe të kapaciteteve për zhvillimin e 
veprimtarive ekonomike, do të bëhet hulumtimi për kapacitete të shtesë të burimeve ujore. Të gjitha 
vendbanimet do të jenë të mbuluara me sisteme të ujësjellësit. Në 20 prej tyre do të ndërtohen sistemet e 
reja të ujësjellësit, ndërsa në vendbanime ku ka vështirësi në furnizim, do të bëhet funksionalizimi i këtyre 
sistemeve. 

4.4.4.2 Infrastruktura kanalizimit  

Sa i përket ujërave të zeza, të gjitha vendbanimet do të përfshihen me sisteme përkatëse për menaxhimin 
dhe shkarkimin e tyre. Në 14 vendbanime do të ndërtohen sistemet e reja të kanalizimit, ndërsa në 8 
vendbanime do të bëhet kompletimi i sistemeve (pasi aktualisht nuk janë të kompletuara). Kolektori kryesor 
i ndërtuar përgjatë luginës së Lumit Mirusha do ti pranojë ujërat nga pothuajse të gjitha vendbanimet e 
komunës. Në përfundim të kolektorit, në skajin lindor të territorit komunal, do të ndërtohet impianti për 
trajtimin e ujërave. Me kompletimin e sistemit të shkarkimit të ujërave të zeza do të ndalohet njëri nga 
burimet e ndotjes së mjedisit. 
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Harta 40 Ujësjellësi dhe Kanalizimi  

Fshatrat në jug të territorit komunal, për shkak të konfiguracionit të terrenit, shkarkimin e ujërave të zeza 
do ta bëjnë në drejtim të komunës së Suharekës. Në këtë grup përfshihen fshatrat Shkozë, Janqishtë, 
Pagarushë dhe Kërvasari. Kushtet pwr zgjedhjen e lokacionit do të bëhen bazuar në udhëzimin administrativ 
MMPH Nr. 08/2017 mbi normat teknike tw planifikimit kapitulli 15 paragrafi 15.1)  

4.4.4.3 Ujitja dhe Drenazhimi  

Furnizimi për ujitjen e tokave  do të bëhet përmes dy akumulacioneve ekzistuese ujore afër fshatrave 
Mirushë dhe Panorc, si dhe tri akumulacioneve të reja afër fshatrave Gurbardh, Lladrovc dhe Pagarushë. 
bartja e ujit deri në toka bujqësore do të bëhet përmes sistemeve të ujitjes. 

Menaxhimi i ujërave atmosferik do të bëhet përmes sanimit të sistemeve ekzistuese në zonën urbane, si 
dhe ndërtimit të sistemeve të hapura përgjatë rrugëve ku ato mungojnë. Si masë për zvogëlimin e riskut nga 
vërshimet, do të bëhet pastrimi dhe rregullimi i shtratit të Lumit Mirusha në segmente të caktuara. Zona 
përgjatë lumit Mirusha është i shpallur si zone me interes të veçantë nga Komuna prandaj gjatë rregullimit 
të lumit duhët kushtuar kujdes ruajtjes së biodiverzitetit dhe pejsazhit përgjatë lumit.  
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Harta 41 Ujitja dhe Drenazhimi 

 

4.4.4.4 Menaxhimi i mbeturinave 

Për planifikimin e menaxhimit të mbeturinave është marrë për bazë udhëzimi administrativ MMPH Nr. 
08/2017 mbi normat teknike të planifikimit kapitulli 17 .  

Si pikënisje për menaxhimin plotë dhe të sistemuar të mbeturinave, do të bëhet përfshirja e të gjithë 
vendbanimeve me shërbimin e mbledhjes së tyre. Do të përfshihen fshatrat që aktualisht nuk mbulohen me 
shërbim nga kompania e pastrimit - Berisha, Lladroviqi, Pllaqica, Fshati i Ri, Gollubovci dhe Kërvasaria. 

Si masë tjetër për menaxhimin e mirëfilltë të mbeturinave është eliminimi i të gjitha deponive joformale dhe 
parandalimi i krijimit periodik të tyre. Në kuadër të këtyre masave përfshihet edhe largimi i deponisë 
joformale transitore të krijuar nga kompania e pastrimit në afërsi Malishevës. Për caktimin e lokacionit të 
ndonjë stacioni transferues apo te mbeturinave inerte duhet bazuar në kushtet për përzgjedhjen e 
lokacionit sipas udhëzimi administrativ MMPH Nr. 08/2017 mbi normat teknike të planifikimit (shtojcë 
kapitulli IV neni 17). 

Përveç masave të drejtpërdrejta për largimin e mbeturinave, do të aplikohen edhe masa për zvogëlimin e 
sasisë së mbeturinave që hedhen. Në këtë kuadër, parashihet të zhvillohen projekte për klasifikimin e 
mbeturinave në mënyrë që të mundësohet riciklimi i tyre. po ashtu, do të shqyrtohen mundësitë për 
zhvillimin e projekteve për kompostimin e mbeturinave organike.  
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Harta 42 Menaxhimi i Mbeturinave dhe Riciklimi 

 

4.4.4.5 Infrastruktura energjetike  

-Energjia elektrike 
Me përmirësimin e kapaciteteve të rrjetit shpërndarës i planifikuar në të gjitha vendbanimet do të 
mundësohet furnizim cilësor me energji elektrike. Kapacitetet e përmirësuara duhet të parashihen edhe për 
nevojat zhvillimore, ku përveç nevojave për banim dhe sektorë të ndërlidhur me banimin, duhet të 
parashihen edhe nevojat për zhvillimin e aktiviteteve ekonomike. 
Me qëllim të mbështetjes së një furnizimi cilësor me energji, si dhe shfrytëzim racional të saj, parashihen 
masat për rritjen e efiçiencës energjetike. Në kuadër të ndërtesave dhe hapësirave publike, rritja e 
efiçiencës bëhet përmes aplikimit të masave konkrete teknike. Ndërkaq në shkallë më të gjerë, planifikon të 
aplikojë masa për vetëdijesimin e qytetarëve për rëndësinë dhe përfitimet nga efiçienca energjetike, 
sidomos në objektet e banimit. 
 
Për përzgjedhjen e lokacionit për vendosjen e  infrastrukturës energjetike duhet bazuar në udhëzimin 
administrativ MMPH Nr. 08/2017 mbi normat teknike të planifikimit (shtojcë kapitulli IV neni 16) ku 
përcaktohet kushtet për distancën e vendosjes së tyre nga pjesët e ndërtuara të vendbanimeve, vija 
ndërtimore apo ndërtesave.  

 

-Energjia termike 
Energjia termike në formën e ngrohjes qendrore të përbashkët mungon ne Komunën e Malishevës. Ne vitet 
e ardhshme Komuna planifikon të gjejë zgjidhje alternative për të mbuluar zonën urbane me këtë shërbim.  
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Kjo është një sfide duke ditur buxhetin e limituar të Komunës, megjithatë Komuna angazhohet të tërheqë 
donatorë të mundshëm apo mbështetje nga qeveria qendrore. 
 

 
 

Harta 43 Energjia Elektrike dhe Termike 

4.4.4.6 Interneti dhe telefoni  

Zona urbane dhe te gjitha vendbanimet janë te mbuluara me internet. Telefonia mobile mbulon terë 
territorin kurse ajo përmes rrjetit tokësor vetëm në disa vendbanime. Në vendbanimet ku mungon rrjeti i 
telefonisë fikse planifikohet që të  instalohet.  
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Harta 44 Telekomunikacioni dhe Instalimet e ngjashme 

 

4.4.5 Infrastruktura e transportit 
Rrjeti rrugor në Komunën e Malishevës i përmban të gjitha nivelet e hierarkisë rrugore në nivel kombëtar 
dhe komunal, si rrjet bartës i zhvillimit dhe komunikimit. Qasja në rrugët e rangut të lartë i mundëson 
Malishevës lidhje të shpejtë me qendrat e mëdha të Kosovës, lidhje të përshtatshme regjionale, si dhe me 
korridoret ndërkombëtare (shih Aneksin 14 - Harta e Konceptit të Zhvillimit të Infrastrukturës Rrugore). 
Infrastruktura e transportit rrugor është planifikuar duke u bazuar në udhëzimin administrativ MMPH Nr. 
08/2017 mbi normat teknike të planifikimit, (shtojcë kapitulli IV, 11) andaj dizajnimet e rrugëve, brezave të 
gjelbër, brezit rrugor, brezit mbrojtës rrugor do të bëhen bazuar në normat teknike të përcaktuara 
udhëzimin e përmendur me lartë. 

4.4.5.1 Rrugët e nivelit kombëtar 

Në kuadër të rrugëve të nivelit kombëtar, autostrada Durrës - Merdarë (E851), në të cilën Malisheva i ka dy 
qasje, si dhe rruga nacionale Prishtinë - Pejë (N9), janë drejtimet përmes të cilave Malisheva lidhet me 
qendrat kryesore brenda Kosovës, me qendrat në nivel rajonal si dhe me korridoret ndërkombëtare pan-
evropiane V, VIII dhe X.  

Si masa për përmirësimin e gjendjes në këtë nivel janë ato që kanë të bëjnë me përmirësimin e qarkullimit 
jomotorik dhe përmirësimin e sigurisë së qarkullimit. Në rrugën nacionale Prishtinë-Pejë (N9) parashihet 
rregullimi i trotuareve, sidomos në segmentet që kalojnë përmes vendbanimeve, me qëllim të ofrimit të 
kushteve për lëvizje të sigurt të këmbësorëve. Po ashtu, do të aplikohen masa për menaxhimin e shpejtësisë 
së qarkullimit motorik, me qëllim të uljes së rrezikut në trafik. 
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Rrugët rajonale Arllat-Malishevë-Rahovec dhe Kijevë-Malishevë-Dule funksionojnë si arterie kryesore të 
lidhjes së vendbanimeve brenda komunës, si dhe për lidhje me qendrat e komunave fqinje. Duke qenë se 
këto dy rrugë rajonale kryqëzohen përmes Malishevës, është e nevojshme të ndërmerren masa për 
shmangien e trafikut tranzit nëpër qendrën komunale. Si zgjidhje është zgjedhur ndërtimi i rrugëve transite 
përreth qendrës komunale.  

Sa i përket sigurisë së qarkullimit, janë të nevojshme të ndërmerren masa për përmirësimin e saj edhe në 
rrugët regjionale. Krijimi i kushteve për qarkullim të sigurt të këmbësorëve është paraparë përmes 
rregullimit të trotuareve, sidomos në segmentet që kalojnë përmes vendbanimeve. Po ashtu, në këto rrugë 
do të aplikohen masa për menaxhimin e shpejtësisë së qarkullimit motorik. 

 

Harta 45 Infrastruktura dhe Transporti 

 

4.4.5.2  Rrugët e nivelit lokal 

Në nivel lokal, pasi që janë të rregulluara/shtruara shumica e rrugëve lokale, planifikohet të bëhet 
konsolidimi i atij rrjeti si dhe rrjetit rrugor nëpër vendbanime, me qëllim të krijimit të rrjeteve funksionale të 
qarkullimit. Varësisht nga shkalla e masave të ndërmarra, konsolidimi do të jetë i i ulët, ku përfshihen 
Malisheva, Banja, Kijeva dhe 8 fshatra; i mesëm, ku përfshihen 14 fshatra; dhe i lartë, ku përfshihen 18 
fshatra.  

Masat për krijimin e kushteve për qarkullim të sigurt të këmbësorëve do të ndërmerren nëpër lagjet e 
vendbanimeve, ku përfshihet edhe rregullimi i trotuareve. Për të ofruar siguri të plotë të qarkullimit në 
trafik, do të ndërmerren masa si aplikimi i brezit të gjelbër i cili ndikon në uljen e shpejtësisë së qarkullimit 
motorik, krijimin e brezave mbrojtës dhe të gjitha hapave tjera sipas udhëzimit administrativ të 
lartpërmendur.  
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4.4.5.3  Transporti publik 

Në të ardhmen Komuna do të koordinojë planin e transportit dhe përdorimit të tokës me qëllim të 
zvogëlimit të kërkesës për udhëtime brenda zonës urbane sidomos me automobil privat. Pra të lidhë rrugët 
që të stimulohet transporti jomotorik dhe ecja.  
Shërbimi i transportit publik do ti përfshijë të gjitha vendbanimet e Malishevës. Cilësia e ofrimit të shërbimit, 
në kuptim të frekuencës, infrastrukturës përcjellëse, dhe mjeteve të transportit do të jetë e nivelit të 
kënaqshëm. Si shërbim i mirëfilltë, transporti publik do të ofrohet si alternativë ndaj qarkullimit me 
automjete individuale. 
 
-Transporti nder-komunal 

Transporti nder-komunal do të mbetet i njëjtë pasi qe konsiderohet se i përmbush kërkesat e qytetareve.  

-Transporti urban dhe rural 

Në zonën urbane nuk ka transport të veçantë pasi që zona urbane e Malishevas nuk  është  e madhe dhe 
mbulohet me të njëjtin transport që shkon neper fshatra ne zonën rurale. 
Komuna duhet të krijojë ven-ndalime adekuate për autobus në rruge në zonën urbane dhe rurale, nëpër 
vendbanime.     
 
-Stacioni i autobusëve 

Vendi për stacionin e autobusëve duhet të caktohet me një vendim nga Kuvendi Komunës. vendi do të jetë 
në përputhje me standardet e mobilitetit.  

 

Harta 46 Transporti Urban dhe Rural  
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4.4.5.4  Vend-Parkimet  
Vend-parkimet janë një problematikë në qendër të zonës Urbane të Malishevës kurse në zonat tjera ka 
vend-parkime jashtë rrugore në të shumtën në prona publike. 
Vend-parkimet ekzistuese në oborr të administratës, institucioneve shkollore dhe shëndetësore, te varrezat dhe 

përgjatë rrugëve të qytetit afër parkut të qytetit do të  vazhdojnë  te jen me të njëjtin kapacitet.  
Për zgjidhjen e problemit të vend-parkimeve bazuar në udhëzimi administrativ MMPH Nr. 08/2017 mbi 
normat teknike të planifikimit në shtojcë, kapitulli  IV, neni 8 plani propozon që të zgjidhet përmes: 
 
-Vend-parkime rrugore- në disa rrugë ku ka hapësirë pas analizave të nevojshme të bëhen njëkahore dhe të 
sigurohet vend-parkime përgjatë rrugëve  
-Vend-parkime jashtë-rrugor publik në hapësirën komunale  
-Vend-parkime jashtë rrugore private- që do të organizohet si pjesë përbërëse e ndërtesave publike, 
komerciale, qendër biznesi etj 
-Vend-parkime jashtë rrugore private të ndërtesave private dhe në bashkëpronësi  
Te gjitha zhvillimet e reja duhet të i përmbahen udhëzimit administrativ mbi normat teknike të planifikimit 
hapësinor për të siguruar hapësirë të mjaftueshme për parking sipas standardeve.  
 

4.4.6 Zhvillimi social 
Zhvillimi i mëtejmë social i Malishevës, përmes ofrimit të shërbimeve përkatëse, është parakusht për 
ngritjen e mëtejme të potencialit njerëzor dhe mundësimit të një jete cilësore. Si pjesë e këtij zhvillimi 
parashihen masa brenda sektorëve të arsimit, shëndetësisë, kulturës, sportit dhe shërbimeve tjera publike, 
që ofrohen në kuadër të rrjetit të vendbanimeve  

4.4.6.1  Arsimi 
Bazuar në udhëzimin administrativ MMPH Nr. 08/2017, shtojce, kapitulli IV neni 3 shikuar përgjithësisht, 
infrastruktura e institucioneve dhe shtrirja e rrjetit të ndërtesave shkollore të nivelit fillor dhe të mesëm në 
Malishevë konsiderohet e kënaqshme. Hierarkia e institucioneve shkollore përputhet edhe me heirarkinë 
dhe rolin e vendbanimeve. Dy institucione të shkollimit të mesëm parashihen të mbesin në Malishevë, dhe 
një institucion i këtij niveli në Kijevë. Numri i institucioneve të shkollimit fillor mbetet i njejtë, me 40 njësi të 
shpërndara në pothuaj se secilin vendbanim.   

Në aspekt të infrastrukturës shkollore parashihen përmirësime në kapacitete dhe cilësi. Në nivelin parafillor, 
përveç institucionit të posathemeluar në Malishevë, parashihen edhe dy institucione të reja të Banjë dhe 
Kijevë. Duke e pasur parasysh rolin e këtyre dy vendbanimeve si nën-qendra, është i nevojshëm edhe ofrimi 
i shërbimeve të shkollimit parafillor. Zhvillimit i mëtejmë të rrjetit të institucioneve parafillore në 
vendbanimet tjera do të bëhet sipas nevojave të identifikuara. 

Në nivel të shkollimit fillor parashihet ndërtimi i tri objekteve të reja shkollore në fshatrat Llazicë, Berishë 
dhe Lladrovc. Ndërkaq në fshatrat Mirushë dhe Bardh parashihet renovimi i objekteve shkollore. Me qëllim 
të kompletimit të infrastrukturës shkollore, parashihet që terrenet sportive të kompletohen në të gjitha 
shkollat, duke përfshirë edhe terrenet në 16 shkolla që aktualisht nuk i kanë. Sa i përket laboratoreve 
shkollore dhe hapësirat për punë praktike do ngritën në shkollat ku ka gravitim më të madh të nxënësve. 

Përveç zhvillimit të kapaciteteve hapësinore dhe përmbajtësore të infrastrukturës shkollore, arsimi do të 
avancohet më tej si platformë e zhvillimit social dhe rrjedhimisht edhe atij ekonomik. Në këtë mes rol të 
veçantë do të kenë kurrikulat e shkollimit të mesëm, sidomos në Qendrën e Kompetencës në Malishevë. 
Duke i pasur parasysh potencialet zhvillimore lokale të Malishevës dhe nevojën e përgatitjes së kuadrove 
për tregun e punës, në kuadër të kurrikulës arsimore do të zhvillohen drejtimet e reja për bujqësi dhe 
profile teknike. 
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4.4.6.2  Shëndetësia 

Shtrirja e shërbimeve shëndetësore në nivel komunal do të bëhet përmes rrjetit aktual të institucioneve. 
Ato do të ofrohen përmes nivelit primar shëndetësor - QKMF në qendrën komunale, 6 QMF-ve në Bellanicë, 
Drenoc, Kijevë, Pagarushë, Panorc dhe Terpezë, si dhe 7 AMF-ve (Ambulancave të Mjekësisë Familjare) në 
Carrallukë, Dragobil, Lubizhdë, Llazicë, Kwrvasari, LLapqevë dhe Fshati i ri..  

Në aspekt të kapaciteteve infrastrukturore, parashihen përmirësime në QKMF. Në kuadër të këtij objekti do 
të bëhet zgjerimi i kapaciteteve të emergjencës.  

Përmirësimi i përgjithshëm i shërbimeve shëndetësore në Malishevë ka të bëjë me ngritjen e cilësisë së 
këtyre shërbimeve. Në 6 QMF-të dhe 7 AMF-të në zonat rurale do të sigurohet numër i mjaftueshëm i 
mjekëve dhe personelit tjetër shëndetësor në mënyrë që të ofrohen shërbimet të rregullta shëndetësore, si 
dhe të ulet ngarkesa me pacientë në QKMF. Me qëllim të sigurimit të vazhdimësisë së së shërbimeve 
cilësore, institucionet shëndetësore do të përkrahen përmes sigurimit të pajisjeve dhe materialeve të 
nevojshme shëndetësore. Të gjitha qendrat shëndetësore do të pajisen me pajisje mjekësore varësisht nga 
nevoja dhe shërbimet që duhet të kryejnë.  
 
Planifikohet të përfundohet ndërtimi dhe funksionalizohët objekti i emergjencës, pjesë përbërëse e QKMF-
së, i cili është në ndërtim  e sipër. Në QMF-të në Bellanicë  do  te funksionalizohët laboratori. QMF-të në 
Drenoc dhe Dragobil do të shtojnë kapacitetin e shërbimeve sipas statutit që ka QMF dhe planifikohet të 
jetë  si prioritet që mjeku të jetë 5 ditë në javë në këto qendra. Ne QMF Pagarushë, Panorc, Tërpezë  
planifikohet të ketë mjek së paku 3 ditë në javë. Në Dragobil objekti ekzistues është i mjaftueshëm dhe duke 
marrë parasysh numrin e vendbanimeve që gravitojnë aty. Në QMF në Kijevë planifikohet laboratori, 
stomatologjia dhe të pajiset me 1 autoambulancë. Në Kërvasari dhe Llapçevë planifikohen të ndërtohen 
objekte të reja të AMF-ve. Objektet tjera do te rinovohen sipas nevojës.   
 

4.4.6.3 Kultura 

Zhvillimi i kulturës në Malishevë do të bëhet përmes rrjetit ekzistues të ndërtesave të kulturës, si dhe 
ndërtesave shkollore. 

Në qendrën komunale do të bëhet përmirësimi i kushteve në dy ndërtesat e kulturës - në Shtëpinë e 
Kulturës, si dhe në Muze. Përmes përmirësimit të kushteve hapësinore dhe teknike, do të krijohen kushte 
për shfrytëzimin e rregullt dhe të vazhdueshëm të këtyre ndërtesave për aktivitete kulturore dhe promovim 
të vlerave të Malishevës. 

Sa i përket shtëpive të kulturës në vendbanimet tjera,  ekzistojnë dy ndërtesa në Kijevë dhe Astrazub. Të dy 
këto ndërtesa do të rinovohen dhe funksionalizohen për të ju shërbyer vendbanimeve ku ato gjenden, si 
dhe vendbanimeve përreth. 

Në vendbanimet tjera, zhvillimi i aktiviteteve kulturore do të bëhet në kuadër të rrjetit të shkollave. Duke 
qenë se ky rrjet është mirë i përhapur nëpër vendbanimet e Malishevës, roli i objekteve shkollore do të 
zgjerohet edhe në shërbim të komunitetit, në periudhat kohore kur nuk pengohet procesi mësimor. 

Komuna, në radhë të parë drejtoritë përgjegjëse për kulturë dhe arsim, me përfshirjen e shoqërisë civile dhe 
komunitetit, do të vazhdojnë dhe zgjerojnë më tej mbështetjen për zhvillimin e aktiviteteve dhe ngjarjeve 
kulturore. Përveç rolit të këtyre aktiviteteve në zhvillim të shëndoshë social, ato kanë rol edhe në njohjen 
dhe avancimin e identitetit lokal, si dhe promovimin e vlerave kulturore të Malishevës. 
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Harta 47 Hapësirat Publike dhe Sociale 

 

4.4.6.4 Sporti 

Ndërtesat e sportit në qendrën komunale, si dhe rrjeti i përhapur i institucioneve shkollore, ofrojnë një 
strukturë të mirë për zgjerimin e mëtejmë të rrjetit të hapësirave të sportit në komunë. 

Në qendrën komunale gjenden dy ndërtesa të sportit, të ndërtuara pas luftës - Halla e Sporteve dhe 
Stadiumi. Me qëllim të përmirësimit të kushteve për shfrytëzimin e këtyre ndërtesave, është e nevojshme të 
rregullohet qasja dhe hapësirat përreth tyre. Ndërkaq stadiumi ka nevojë për përmirësim të kushteve edhe 
brenda tij. 

Sa i përket rrjetit të hapësirave sportive në zonat rurale, do të shfrytëzohen kapacitetet ekzistuese dhe ato 
të planifikuara në kuadër të shkollave. Rrjedhimisht, këto hapësira do të ju shërbejnë moshave shkollore, si 
dhe komunitetit. Natyrisht, ky shfrytëzim i zgjeruar duhet të menaxhohet ashtu që të mos cenohet procesi i 
rregullt mësimor. Në këtë mënyrë do të mundësohet një shtrirje e gjerë e hapësirave sportive për të gjithë 
banorët, duke mbetur brenda kufijve të arsyeshëm të investimeve financiare. 

Aktivitetet sportive dhe rekreative do të zhvillohen edhe në hapësirat që i mundësojnë potencialet natyrore 
të Malishevës. Në radhë të parë këtu mendohet për hapësirat në Korridorin e Gjelbër përgjatë Lumit 
Mirusha, ku përfshihen e dhe pishina në Banjë, si dhe parku e liqeni në fshatin Mirushë. Po ashtu, potencial 
për aktivitete rekreative dhe sportive  paraqesin edhe Malet e Berishës. 

Përveç zgjerimit dhe përmirësimit të kapaciteteve hapësinore për sport, ky sektor duhet të zhvillohet edhe 
përmes vetëdijesimit për jetë të shëndetshme dhe mbështetjes së aktiviteteve sportive. Këto aktivitete do 
të përkrahen në radhë të parë nga drejtoritë komunale përgjegjëse për sport dhe arsim, me pjesëmarrjen e 
klubeve sportive dhe grupeve të komunitetit. 
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Për përcaktimin e infrastrukturës  sportive dhe zgjedhjen e lokacioneve Komuna do tw bazohwt nw 
udhëzimin administrativ nr. 08.2017 për normat teknike të planifikimit aneks, kapitulli 8.  

 

 

Harta 48 Hapësirat Sportive 

4.4.6.5 Hapësirat publike  
Propozohet të krijohet një sistem i integruar i hapësirave të hapura publike dhe parqeve që mbështet një 
gamë të gjerë të aktiviteteve rekreative dhe kulturore që i shërbejnë grupeve të shoqërisë, të moshave të 
ndryshme, nivelet e të ardhurave dhe nivelet e aftësive. 
Sigurimi i hapësirave të hapura dhe zonave të parkut që janë funksionale dhe efektive në plotësimin e 
nevojat e banorëve dhe vizitorëve në Malishevë  
Zhvillimi i një sistemi të vazhdueshëm i shtigjeve me lidhje me parqet dhe zonat natyrore  
Nxitja e përdorimit të shumëfishtë të parqeve dhe hapësirave të hapura publike midis një shumëllojshmërie 
të grupeve të shfrytëzimit dhe aktivitetet e përdoruesve. 
Të ofrojë një gamë të objekteve rekreative dhe kulturore që pasqyrojnë shumëllojshmërinë e rekreative 
dhe ndjekjet kulturore dhe interesat në Malishevë 
Bazuar ne udhëzimin administrativ mbi normat teknike për planifikim MMPH nr 08/2017 (shtojcë kapitulli IV 
neni 9),  normat minimale për sipërfaqen e parcelës së hapësirave te gjelbra janë si në vijim: 

- Parqet publike në kuadër të lagjes: 1.00 m²/banor; 
- Parqet publike në kuadër të vendbanimit: 2.00 m²/banor; 
- Brezat e gjelbër përgjatë rrugëve: 1.00 m²/banor; 
- Brezat e gjelbër përgjatë rrjedhave ujore: 2.00 m²/banor. 
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- Shtigjet dhe korridoret e gjelbra 
Shtigjet duhet të projektohen dhe ndërtohen në përputhje me standardet dhe normat teknike, gjithnjë duke 
pasur në konsiderate gjithëpërfshirjen, qasjen për të gjithë dhe duke ruajtur vlerat natyrore të zonës/lagjes.  
Propozohet rregullimi i korridorit të gjelbër nga Banja në Mirushë i cili do të ketë përmbajtje të 
ndryshme( shtigje për ecje, biçikleta, kënde lojërash, pajisje për fines të hapur dhe hapësira për t'u ulur 
(instalime të mobileve urbane)   
 

- Parqet 
Parqet ekzistuese 
Parku ne qendër dhe në Mirushë do të përmirësohet dhe mirëmbahet. Në Banjë dhe Kijevë, Bellanicw, 
Dragobil dhe Drenoc  është planifikuar krijimi i hapësira publike  (parqe me funksione të ndryshme për të 
gjitha grupmoshat). Në të gjitha vendbanimet tjera rurale do të ruhen hapësirat e lira publike dhe shikohet 
mundësia e intervenimeve të vogla për të krijuar vende publike (parqe me funksione të ndryshme për të 
gjitha grupmoshat) 
 
Zonat e reja, lagjet e qendrës urbane që planifikohen të zhvillohen duhet të kenë hapësira të mjaftueshme 
për hapësira publike në mënyrë që të ju sigurohet qasja në hapësirë publike të gjithë banorëve. Do të 
synohet që çdo banor të ketë qasje në hapësira publike në largësi jo më shumë së 500 metra apo 15 minuta 
ecje në këmbë. Gjithashtu rekomandohet lidhja e hapësirave publike, parqeve, korridoreve të gjelbra, 
ndërmjet veti përmes korridoreve të gjelbra aty ku ka hapësirë dhe mundësi.  
 

 
Harta 49 Hapësirat e hapura publike dhe te gjelbra 
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- Hapësirat publike aktive në periudha të caktuara 
Hapësirat e gjelbra në pronësi të shkollave aty ku ka mundësi Komuna në bashkëpunim më shkollën dhe 
komunitetin do të shikojë mundësinë e bashkëpunimit dhe të rregullojë hapësirat që mund të shfrytëzohen 
nga komuniteti jashtë orarit shkollor dhe gjatë pushimeve sezonale. Kryesisht mund të bëhen kënde të 
vogla lojërash apo hapësira sportive, me orar të caktuar në shërbim të komunitetit.   
 

4.4.6.6 Menaxhimi i varrezave 
Bazuar në udhëzimin administrativ për normat teknike të planifikimit hapësinor MMPH Nr.08/2017 (shtojcë 
kapitulli IV neni 10), duke llogaritur hapësirat e lira në varrezat ekzistuese dhe vdekshmërinë sipas 
statistikave të Kosovës është konstatuar se shumica e varrezave ekzistuese kanë hapësira të mjaftueshme 
për 8 vitet e ardhshme kurse zona urbane Malishevë, fshati Astrazub dhe Bellanicë kanë nevojë për varreza 
të reja. 
Lokacioni i varrezave të reja do të caktohet me një vendim të marrë nga Kuvendi Komunës dhe duke u 
bazuar në udhëzimin administrativ për normat teknike të planifikimit hapësinor MMPH Nr.08/2017 (shtojcë 

kapitulli IV,  neni 10) kushtet për zgjedhjen e lokacionit . Në zonat ku mungon rrethoja në bashkëpunim me 
komunitetin dhe institucionet fetare do të rregullohen rrethojat. 
Komuna në bashkëpunim me komunitetin dhe bashkësitë fetare do të nxisë  një organizim më i mirë për 
menaxhimin në aspektin  e mirëmbajtjes së hapësirës dhe pastrimit të barit etj.  
 

 

Harta 50 Menaxhimi i Varrezave 
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4.4.7 Vendbanimet, banimi i planifikuar dhe trajtimi i vendbanimeve joformale  
4.4.7.1 Vendbanimet  

Zhvillimi i vendbanimeve do të bëhët duke shfrytëzuar tokat në mënyrë sa më racionale. kështu që është 
propozuar zhvillim policentrik dhe dendësim i vendbanimeve ekzistuese duke plotësuar hapësirat e pa 
ndërtuara në vendbanime.  

Vendbanimet Kijeva dhe Banja janë propozuar si qendra sekondare me disa funksione të karakterit urban. 
Qëllimi i qendrave dytësore është që të arrihet një zhvillim kompakt dhe te behet parandalimi i migrimit 
përmes ofrimit të shërbimeve më të mira për qytetarët në zonat rurale të komunës.  
 
Bazuar në analizën e bërë (shih tabelën 28 në kapitullin analiza e gjendjes) dhe prognozën e rritjes se 
popullsisë është konstatuar se në disa vendbanime në kuadër të zonës ndërtimore brenda vendbanimeve 
përqindja që zë ndërtimi dhe rritja e popullsisë është e vogël si rrjedhoje brenda zonës ndërtimore ka 
hapësirë te mjaftueshme për ndërtim.  
Vendbanimet: Malishevë, Banjë, Kijevë, Dragobil, Astrazub, Carallukë, Terpezë e poshtme, Shkarashnik, 
Balincë, Mirushë, Lubizhdë, Bubavec dhe Mleqan do të këtë plotësim, denisfikim dhe rritje (në zonat ku ka 
zhvillime lineare apo te copëzuar) me qellim që të kompaktësohen vendbanimet.  
Kurse vendbanimet tjera do te kenë vetëm densifikim dhe plotësim brenda zonës ndërtimore ekzistuese 
pasi qe konsiderohet se ka hapësire të mjaftueshme për vitet e planifikuara.  

 

 
 
Harta 51 Zhvillimi Hapësinor/Vendbanimet ekzistuese dhe të planifikuara 
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4.4.7.2 Banimi  
Qëllimi afatgjatë i banimit që Komuna planifikon është ofrimi i banimit të qëndrueshëm për ngritje të 
standardit të jetesës duke ofruar kushte për banim të përballueshëm dhe zvogëlim të nevojave për banim 
social përmes zhvillimit ekonomik dhe punësimit.  
Përmes hartimit të politikave të banimit, zhvillimit me dendësi adekuate do të ofrojë kushte për shërbime 
adekuate urbane dhe sociale që mbështeten ne zhvillimin  qëndrueshëm të banimit.  
Ketë do ta beje:  
-duke ofruar sipërfaqe të mjaftueshme për të gjitha përfshirë të gjitha kategoritë përmes planifikimit të 
shfrytëzimit te tokës p-duke hartuar politika të banimit 
-dendësimit adekuat dhe krijimit të hapësirave adekuate për banim 
-ofrimin e shërbimeve infrastrukturore teknike dhe sociale, krijimit të hapësirave publike 
-monitorimit të vazhdueshëm të zhvillimit hapësinor të banimit  
 
-Banimi social 
Gjithashtu Komuna do të zhvillojë politika që të krijojë kushte për banim të përballueshëm dhe zvogëluar 
nevojat për banim social. Përmes programeve të banimit do t'u përgjigjur kërkesave të banimit social duke 
siguruar banim adekuat për familjet në nevoje dhe marr masa për integrim social dhe punësim për të 
zvogëluar kërkesat. Të monitorojë dhe menaxhojë  zhvillimin hapësinor të banimit të ofrojë kushte 
adekuate publike sociale të cilat mbështesin zhvillimin e qëndrueshëm të banimit. 

Komuna ka të hartuar një program të banimit për 3 vjet 2017-2020, ne baze të cilit jepen kriteret dhe 
përzgjedhja për mbështetje për familjet që kanë nevojë për strehim. Gjithashtu ka konsideruar llojet e 
programeve të nevojshme (ndërtimi i njësive të reja banesore të cilat jepen me qira joprofitabile; adaptimi i 
objekteve ekzistuese për banim; banesat me bonus të banimit; sigurimi i banimit me kushte të volitshme 
për banim. Programi i banimit për vitin 2013-2017 planifikon ndërtimin e  njësive të reja të banimit të cilat 
do të jepen me qira joprofitabile, të cilat do të ndërtohen në Malisheve, Kijeve dhe Banjë. (Burimi: Programi i 

Banimit, Komuna Malishevë 2017) 

4.4.7.3 Vendbanimet joformale  
Komuna do të hartojë programin me metodologjinë për rregullimin e Vendbanimit Joformal  dhe investojë 
në përmirësimin e  infrastrukturës teknike dhe shërbimet në këtë vendbanim të cilat janë identifikuar si 
joadekuate.  
 
Gjate hartimit të programit Komuna do të bazohet në udhëzimin administrativ MMPH Nr. 8/2017 mbi 
normat teknike te planifikimit hapësinor, pra do të përmirësohet gjendja e vendbanimit joformal duke 
përmirësuar infrastrukturën dhe shërbimet dhe do të bazohet në doracakun për rregullimin e 
vendbanimeve joformale të hartuar nga MMPH dhe do të kërkojë ekspertize nga MMPH dhe organizatat 
ndërkombëtarë për të ju qasur sa më mire kësaj problematike.  
 
4.4.8 Ndërtimet pa Leje  
Komuna ka krijuar regjistrin e  ndërtimeve pa leje në mënyrë që të ketë një pasqyrë të qartë të ndërtimeve 
ilegale brenda territorit të komunës. Kjo bazë e të dhënave do të ndihmojë në trajtimin e ndërtimeve pa leje 
që do të behët bazuar në Ligjin  06/L-024 për trajtimin  ndërtimeve pa leje. Në bazë të përgjegjësive të 
caktuar me ligj Komuna do të trajtojë ndërtimet pa leje.  
 
4.4.9 Shfrytëzimi i planifikuar i tokës  
Harta e konceptit të ardhshëm për shfrytëzimin e tokës e identifikon zhvillimin (rritjen) e preferuar afatgjatë 
të Malishevës dhe modelin e shfrytëzimit të tokës. Në hartën e shfrytëzimit të tokës përcaktohen në mënyrë 
konceptuale zhvillimi i ardhëm i Komunës. Kryesisht është promovuar shfrytëzimi racional i tokës (dendësim 
dhe plotësim i zonave të ndërtuara).  
Me hollësisht do të përcaktohet në hartën zonale të komunës dhe me planet rregulluese të hollësishme për 
zonat të cilat do të hartohen ato plane.    
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Konceptet kyçe të paraqitura në hartën e shfrytëzimit të tokës janë:  
- Sipërfaqja ndërtuar e vendbanimeve që përfshinë sipërfaqet me shfrytëzim të përzier (banim, 

biznese të vogla dhe të mesme, bujqësi minimale,  infrastrukturën rrugore, teknike dhe sociale) 
- Sipërfaqja ndërtuar e vendbanimeve që përfshinë sipërfaqet me shfrytëzim të përzier (banim, 

biznese të vogla dhe të mesme, bujqësi ekstensive,  infrastrukturën rrugore, teknike dhe sociale) 
- Sipërfaqja ndërtuar e vendbanimeve që përfshinë sipërfaqet me shfrytëzim të përzier (banim, 

biznese të vogla, bujqësi ekstensive,  infrastrukturën rrugore, teknike dhe sociale) 
- Sipërfaqja e tokave bujqësore ky është planifikuar zhvillimi i bujqësisë  
- Sipërfaqe pyjore  
- Ujërat (lumenj , përrenj dhe liqeje) 
- Zonë ekonomike  
- Zonë e veçantë e mbrojtur Kisha e Heremitëve në Ularicë 
- Zona të mbrojtura (Monumenti i rëndësisë së veçantë Ujvarat e Mirushës dhe Zona me interes të 

veçantë Kleçkë-Divjakë) 
- Sipërfaqe e korridoreve të gjelbra e planifikuar për zhvillim rekreacion  
- Sipërfaqja e infrastruktura rrugore e të gjitha kategorive të rrugëve dhe transportit pwrfshire 

shtigjet për këmbësorë/biçikleta  
 
 

 
Harta 52 Shfrytëzimi i planifikuar i tokës 
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5. Prioritetet Zhvillimore Strategjike dhe Plani i veprimit 

5.1 Prioritetet Zhvillimore Strategjike  
Qëllimet dhe objektivat e përcaktuara janë prioritizuar sipas rëndësisë me qëllim të zbatimit të Planit 
Zhvillimor Komunal si dhe alokimit të kapaciteteve financiare dhe njerëzore 

5.1.1 Mbrojtja e Mjedisit, Trashëgimisë kulturore dhe biodiverzitetit 
5.1.1.1 Menaxhimi i mbeturinave 

- Hartimi i planit për menaxhimin dhe riciklim të mbeturinave 
- Largimi i mbeturinave nga deponitë ilegale dhe ndalimi i hedhjes së mbeturinave pa vend 
- Ofrimi i shërbimeve për mbledhje të mbeturinave  në fshatrat e pambuluara  
- Bashkëpunimi me komunat fqinjë për menaxhim të përbashkët  të mbeturinave në zonat ndërkufitare 

komunale 
- Zvogëlimi dhe selektimi i mbeturinave  

 
5.1.1.2 Mbrojtja e ujit nga ndotja 

- Monitorimi i ndotjes së ujërave dhe tokës 
- Rehabilitimi i sipërfaqeve të ndotura 

 
5.1.1.3 Mbrojtja e ajrit nga ndotja 

- Monitorimi i  ajrit dhe zhurmës  
- Përmirësimi i ndotjes së ajrit  dhe reduktimi zhurmave 

 
5.1.1.4 Mbrojtja tokës nga ndotja 

- Vlerësimi i ndotjes së tokës së kontaminuar  
- Rehabilitimi i tokës së kontaminuar   

 
5.1.1.5 Mbrojtja e pyjeve 

- Mbrojtja e pyjeve  nga degradimi i mëtutjeshëm  
- Shtimi i sipërfaqeve të pyllëzuara  

 
5.1.1.6 Mbrojtja e tokës nga erozioni 
5.1.1.7 Menaxhimi i fatkeqësive natyrore dhe tjera  

Zvogëlimi i vërshimeve dhe menaxhimi i fatkeqësive 
- Kontrollimi i zhvillimeve në zonat e rrezikuara 
- Përmirësimi i shtretërve te lumenjve, digave dhe urave 
-  

Zvogëlimi i zjarreve dhe menaxhim i fatkeqësive 
- Infrastrukture, pajisje dhe automjete për fikjen e zjarreve 
- Ngritje te kapaciteteve, parandalim /zvogëlim i rasteve të zjarreve  
- Zvogëlimi dhe menaxhimi fatkeqësive nga tërmetet  

 
Zvogëlimi i ndikimeve negative nga kafshët dhe menaxhimi i fatkeqësive 

- Prioriteti strategjik  
- Parandalimi i ndikimeve negative 
- Menaxhimi me kohë i rasteve të etheve hemorragjike  

 
5.1.1.8 Mbrojtja e vlerave të trashëgimi kulturore dhe natyrore 

- Evidentimi i trashëgimisë natyrore (shtimi i listës)  
- Monitorimi dhe përmirësimi i hapësirave të trashëgimisë natyrore  dhe biodiverzitetit 
- Evidentimi i trashëgimisë kulturore  (shtimi i listës) 
- Monitorimi dhe përmirësimi duke ruajtur vlerat  e trashëgimisë kulturore 
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- Monitorimi, ruajtja dhe shtimi i biodiverzitetit 
- Evidentimi i objekteve dhe monumenteve të trashëgimisë lokale 
- Promovimi i trashëgimisë  

 
5.1.2 Zhvillimi ekonomik  

- Ngritje të kapaciteteve teknike për bujqit  
- Ngritje të kapaciteteve profesionale të bujqve  
- Mbështetja zhvillimit të blegtorisë përmes subvencioneve  
- Hulumtime të sipërfaqeve të përshtatshme për pemëtari dhe vreshtari 
- Subvencione për projekte të pemëtarisë dhe vreshtarisë  
- Studime për mundësinë e zhvillimit dhe krijimi i kushteve për zhvillim të bizneseve  
- Mbështetje financiare  për ngritje të kapaciteteve për prodhim të produkteve bujqësore  
- Krijimi i infrastrukturës për zhvillim të bizneseve të përpunimit të gurit   
- Rivitalizimi i zonave të eksploatuara  
- Trajnime për zhvillim të kapaciteteve për promovim të turizmit  
- Trajnime për ndritje të kapaciteteve  hoteliere  
- Trajnime për ngritje te kapaciteteve për ndërmarrësi 
- Promovimi i produkteve lokale  
- Krijimi i bashkëpunimi nder-sektorial dhe nder-komunal  
- Krijimi i zonës ekonomike  
- Krijimi i kushteve për zhvillim të bizneseve në afërsi të kyçjes në autostradë 

 
5.1.3 Infrastruktura teknike dhe shërbimet 

- Gjetja e burimeve të reja të ujit  
- Mbrojtja e burimeve ekzistuese të ujit  
- Mirëmbajtja e rrjetit ekzistues të ujësjellësit 
- Ndërtimi i rrjetit të ri të ujësjellësit në vendbanime  
- Mirëmbajtja e rrjetit ekzistues të kanalizimit 
- Ndërtimi i rrjetit të ri të kanalizimit  
- Ndërtimi i impjanitit për trajtimin ujërave të zeza 
- Shfrytëzimi  i liqeve artificial ekzistues dhe ndërtimi i liqeve të rinj 
- Funksionalizimi i sistemit ekzistues te ujitjes dhe ndërtimi i sistemit të ri  
- Ndërtimi i rrjetit nëntokësor dhe sipërfaqësor  të ujërave atmosferik  
- Drenazhimi i sipërfaqeve që përmbytën  
- Përmirësimi i rrjetit dhe trafostacioneve ekzistuese 
- Ndërrimi i rrjetit dhe shtyllave në zonat emergjente  
- Shfrytëzimi i energjisë alternative  
- Rritja e eficiences se energjisë   
- Ndërtimi i unazave dhe rrugëve të reja  
- Konsolidim dhe rregullim i rrjetit  rrugor ekzistues  
- Mirëmbajtja e rrugëve ekzistuese  
- Ndërtimi i rrugëve të reja në zonat rurale  
- Ngritja e kapaciteteve të transportit publik  
- Ndërtimi i qendrës së Mobilitetit (stacionit) 
- Përmirësimi dhe krijimi i vendndalimeve  për autobus 
- Krijimi i infrastrukturës për këmbësorë 
- Përmirësimi i sigurisë për këmbësorë  
- Analizë e sistemit të qarkullimit të transportit multimodal  
- Aplikimi i masave  për të siguruar qarkullimin multimodal  
-  
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5.1.4 Infrastruktura publike dhe sociale  
- Përgatitja e të rinjve për treg të punës 
- Zhvillime të programeve për punësim  
- Mbështetje financiare për kategoritë sociale  
- Ngritja e kapaciteteve, punësim i stafit të ri aq sa lejon ligji  
- Rritja e llojit të shërbimeve shëndetësore  
- Furnizimi me pajisje  mjekësore dhe automjete për shërbim 
- Mirëmbajtja dhe rregullimi i infrastrukturës së objekteve  
- Ndertimi i hapësirave parashkollore aty ku mungon hapësira 
- Ofrimi i edukimit parashkollor 
- Krijimi i kushteve për në shkollë për personat me nevoja të veçanta  
- Vetëdijesim për bashkëmoshatarët për pranimin e personave me nevoja të veçanta  
- Organizimi  i arsimit joformal  
- Mirëmbajtja përmirësimi i infrastrukturës  shkollore dhe renovimi i objekteve shkollore ekzistuese 
- Ndërtimi i objekteve shkollore te reja  
- Ndërtimi i terreneve sportive në oborr të shkollave  
- Rregullimi i infrastrukturës dhe mirëmbajtja 
- Organizimi i ngjarjeve/shfrytëzimi i objekteve ekzistuese  
- Organizimi i bibliotekave  
- Mirëmbajtja i infrastrukturës sportive ekzistuese 
- Përmirësimi dhe ndërtimi i  infrastrukturës sportive të re 
- Mirëmbajtja e hapësirave publike ekzistuese  
- Krijimi i hapësirave të reja publike dhe shtigjeve  dhe mirëmbajtja e tyre  

 
5.1.5 Vendbanimet dhe banimi  

- Hartimi i programit të banimit dhe monitorimi  
- Ndërtimi i objekteve të banimit kategoritë sociale  
- Konsolidimi i tokës ndërtimore  
- Kontrollimi i zhvillimeve dhe shfrytëzimi racional i tokës  
- Densifikim i zonave ekzistuese  me shfrytëzim të përzier  
- Kontrollim i zhvillimeve në qendër me shfrytëzim të përzier  
- Densifikimi i lagjeve ekzistuese  
- Shfrytëzimi racional i tokës  

 
5.1.6 Vendbanimin Joformal 

- Formalizmi i vendbanimit 
- Përmirësimi i kushteve të jetesës  
- Rregullimi i infrastrukturës dhe shërbimeve  

 
5.1.7 Shfrytëzimi i planifikuar i tokës  

- Konsolidimi i zonave të ndërtuara  
- Kontrollimi i zhvillimeve/ruajtja e tokave bujqësore  
- Përcaktim i zonave për shfrytëzim të tokës bazuar në UA 11/2015 dhe UA 08/2017 
- Revitalizimi i lagjeve të ndërtuara  
- Përmirësimi i mobilitetit në lagje të ndërtuara për të zvogëluar ndotjen  
- Kontrollimi i zhvillimit përmes hartës zonale dhe planeve rregullues të hollësishme 



 

139 

 

5.2 Plani i Veprimit dhe Indikatorët e Monitorimit  
 
5.2.1 Mbrojtja e Mjedisit trashëgimisë kulturore dhe natyrore 
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OBJEKTIVI 1:  Eliminimi i deponive ilegale 
 
Prioriteti strategjik: 

- Hartimi i planit për menaxhimin dhe riciklim të mbeturinave 
- Largimi i mbeturinave nga deponitë ilegale dhe ndalimi i hedhjes së mbeturinave pa vend  

 AKTIVITETI 
INST. PËRGJEGJËS 
KOMUNAL 

AKTERËT KYÇ BURIMET PRIORITETI 
KOSTO E 
VLERËSUAR 

PERIUDHA INDIKATORËT 

1.1.1 Hartimi i planit për 
menaxhimin e mbeturinave 

DSHP Ekoregjioni 
DI 
DU 
MMPH 

Buxheti Komunal  
i mesëm 

 
10,000.00 

afatmesëm Plani hartuar 

1.1.2 Eliminimi i deponisë 
joformale tranzitore ne 
Malisheve 

DSHP Ekoregjioni 
DI 
MMPH 

Buxheti Komunal  
i lartë 

 
8,000.00 

 
afatshkurtër 

Deponia e eliminuar dhe 
hapesira e rehabilituar 

1.1.3 Eliminimi i deponive ilegale te 
mbeturinave komunale ne 
sipërfaqe te tokës (mbeturina 
shtëpiake dhe të ngjashme) 

DSHP Ekoregjioni 
DI 
DBPZHR 
 

Buxheti Komunal  
i lartë 

 
40,000.00 

 
afatshkurtër 

Sipërfaqe të pastruara  (m2) 
Numri i deponive të 
pastruara 

1.1.4 Eliminimi i deponive ilegale te 
mbeturinave ndërtimore ne 
sipërfaqe te tokës 

DSHP DI  Buxheti Komunal  
i lartë 

 
20,000.00 

 
afatmesëm 

Sipërfaqe të pastruara  (m2) 
 

1.1.5 Eliminimi i mbeturinave nga 
shtretërit e rrjedhave ujore 

DSHP Ekoregjioni 
DI 
 

Buxheti Komunal  
i lartë 

 
15,000.00 

 
afatshkurtër 

Sipërfaqe të pastruara  (m2) 
 

1.1.6 Koordinimi i amvisërive dhe 
kompanisë regjionale gjatë 
mbledhjes së mbeturinave 
shtëpiake. 

DI Ekoregjioni 
DSHP 
Komuniteti 

Komuniteti  
Buxheti Komunal 
 

 
i mesëm 

 
/ 

 
i vazhdueshëm 

Koha e shkurtuar e qëndrimit 
të mbeturinave para se te 
mblidhen kompania 
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OBJEKTIVI 1.2:  Mbulimi i te gjitha vendbanimeve ne shërbimin e mbledhjes se mbeturinave    
Prioriteti strategjik  

- Ofrimi i shërbimeve për mbledhje të mbeturinave  në fshatrat e pambuluara  
- Bashkëpunimi me komunat fqinjë për menaxhim të përbashkët  të mbeturinave në zonat ndërkufitare komunale  

 AKTIVITETI 
INST. PËRGJEGJËS 
KOMUNAL 

AKTERËT KYÇ BURIMET PRIORITETI 
KOSTO E 
VLERËSUAR 

PERIUDHA INDIKATORËT 

1.2.1 Përfshirja e disa lagjeve nga 
vendbanimet e shpërndara 
në sistemin e grumbullimit të 
mbeturinave 

DSHP Ekoregjioni 
Amvisëritë e  
fshatrave 

Komuniteti 
Ekoregjioni 

 
i lartë  

/ 

 
afatshkurtër 

Numri i amvisërive te 
përfshira ne sistemin e 
menaxhimit te mbeturinave 

1.2.2 Hulumtimi për avancimin 
bashkëpunimit ndërkomunal 
ne menaxhimin e 
mbeturinave 

DSHP Kryetari i Komunës 
DU 
Ekoregjioni 

Buxheti Komunal 
Komunat fqinje 
MMPH 

 
i mesëm 

 
10,000.00 

 
afatmesëm 

Hulumtimi i kryer 

OBJEKTIVI 1.3:  Zvogëlimi i  vëllimit të mbeturinave që prodhohen dhe deponohen  
- Prioriteti strategjik  
- Zvogëlimi dhe selektimi i mbeturinave  

 

  AKTIVITETI 
INST. PËRGJEGJËS 
KOMUNAL 

AKTERËT KYÇ BURIMET PRIORITETI 
KOSTO E 
VLERËSUAR 

PERIUDHA INDIKATORËT 

1.3.1 Zhvillimi i projekteve për 
klasifikim te mbeturinave në 
nivel të lagjeve 

DSHP Ekoregjioni 
DAE 
 

Buxheti Komunal 
(Donatore potencial) 

 
i mesëm 

 
 
10,000.00 

 
 
afatmesëm 
 
 
 
 

Sasia e mbeturinave te 
klasifikuara 
 

1.3.2 Zhvillimi i projekteve për 
kompostim te mbeturinave 
organike në nivel të lagjeve 

DSHP Ekoregjioni 
DAE 
 

Buxheti Komunal 
(Donatore potencial) 

 
i mesëm 

 
30,000.00 

 
 
afatgjatë 
 
 
 
 

Sasia e mbeturinave te 
kompostuar 
 

 Gjithsej kosto e vlerësuar 143,000.00   

 
AFATSHKURTËR (1-3 vjet),  AFATMESËM (deri 5 vjet),  AFATGJATË (mbi 5 vjet),   
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OBJEKTIVI 2.1: Zvogëlimi i ndotjes së ujërave dhe tokës   
Prioriteti strategjik  

- Monitorimi i ndotjes së ujërave dhe tokës 
- Rehabilitimi i sipërfaqeve të ndotura  

 AKTIVITETI 
INST. PËRGJEGJËS 
KOMUNAL 

AKTERËT KYÇ BURIMET PRIORITETI 
KOSTO E 
VLERËSUAR 

PERIUDHA INDIKATORËT 

2.1.1 Monitorimi i nivelit të ndotjes 
së ujërave 

DI DU 
DBPZHR 
MMPH 
 

Buxheti Komunal 
Buxheti Qendror i 
Kosovës (MMPH) 

 
i lartë 

 
10,000.00 

 
i vazhdueshëm 

Numri i matjeve/vit 
Prania dhe mbulimi i 
objekteve të trajtimit të 
ujërave të zeza 

2.1.2  Monitorimi i nivelit të ndotjes 
së tokës 

DI DU 
DBPZHR 
MMPH 
 

Buxheti Komunal 
Buxheti Qendror i 
Kosovës (MMPH) 

 
i lartë 

 
10,000.00 

 
i vazhdueshëm 

Numri i matjeve/vit 

2.1.3 Rehabilitimi i sipërfaqeve 
tokësore pas eliminimit të 
mbeturinave 

DSHP DBPZHR 
DU 

Buxheti Komunal  
i lartë 

 
10,000.00 

 
afatgjatë 

Sipërfaqet e 
rehabilituara (m2) 

2.1.4 Ngritja e kapaciteteve 
inspektuese te Drejtorisë së 
Inspektoratit 

DI -DBPZHR 
-DU 

-Buxheti Komunal  
i lartë 

3,200.00 + 8,000.00  
afatmesëm 

Numri i shtuar i 
inspektoreve te trajnuar 

Koment: Objektivi 2.1 arrihet edhe përmes aktiviteteve në kuadër të Objektivave 9.3, 9.4, 9.6, 1.1, 1.2, 1.3,  

OBJEKTIVI 2.2: Zvogëlimi i  ndotjes të ajrit dhe ndotjes me zhurmë 
Prioriteti strategjik  

- Monitorimi i  ajrit dhe zhurmës  
- Përmirësimi i ndotjes së ajrit  dhe reduktimi zhurmave 

 

 AKTIVITETI 
INST. PËRGJEGJËS 
KOMUNAL 

AKTERËT KYÇ BURIMET PRIORITETI 
KOSTO E 
VLERËSUAR 

PERIUDHA INDIKATORËT 

2.2.1 Ndalimi i djegies së gomave 
për prodhimin e gëlqeres 

DI MMPH Buxheti Komunal  
i lartë / 

 
afatshkurtër 

Numri i zvogëluar i 
prodhuesve të gëlqeres 
që ndezin goma 
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2.2.2 Përdorimi i masave filtruese 
për eliminimin e pluhurit nga 
ana e gurëthyesve 

DI MMPH Kompanitë gurëthyese 
Buxheti komunal 

 
i lartë / 

 
afatshkurtër 

Numri i kompanive 
gurëthyese që aplikojnë 
masat filtruese 
 2.2.3 Monitorimi i nivelit të ndotjes 

së ajrit 
DI DU 

DBPZHR 
MMPH 

Buxheti Komunal 
Buxheti Qendror i 
Kosovës (MMPH) 

 
i lartë 

 
10,000.00 

 
i vazhdueshëm 

Numri i matjeve/vit 
Numri i ankesave 
publike për 
kundërmimet dhe 
pluhurin 

2.2.4 Monitorimi i nivelit të ndotjes 
me zhurmë 

DI DU 
DBPZHR 
MMPH 

Buxheti Komunal 
Buxheti Qendror i 
Kosovës (MMPH) 

 
i lartë 

 
/ 

 
i vazhdueshëm 

Numri i matjeve/vit 
Numri i ankesave 
publike për zhurmat  

Koment: Objektivi 2.2 arrihet edhe përmes aktiviteteve në kuadër të Objektivave 9.3, 9.4, 10.2, 1.1, 1.2, 1.3,  

OBJEKTIVI 2.3: Mbrojtja tokës nga ndotja  
Prioritet strategjik 

- Prioriteti strategjik  
- Vlerësimi i ndotjes së tokës së kontaminuar  

- Rehabilitimi i tokës së kontaminuar   
 

 AKTIVITETI 
INST. PËRGJEGJËS 
KOMUNAL 

AKTERËT KYÇ BURIMET PRIORITETI 
KOSTO E 
VLERËSUAR 

PERIUDHA INDIKATORËT 

2.3.1 

Kufizimi i përdorimit të 
pesticideve dhe plehrave 
artificiale në tokat bujqësore 
përgjatë Lumit Mirusha - 
Korridorit të Gjelbër 

DI DBPZHR 
DU 
MMPH 

Buxheti Komunal  
i lartë 

/ 

 
i vazhdueshëm 

Sipërfaqet e tokës (ha) 
përgjatë Mirushës me 
aplikim të kufizuar të 
pesticideve dhe 
plehërave artificiale 

2.3.2 

Monitorimi i përdorimit të 
pesticideve dhe plehrave 
artificiale në toka bujqësore  

DBPZHR MBPZHR Buxheti Komunal  
i lartë 

/ 

 
i vazhdueshëm 

Sipërfaqet e tokës (ha) të 
monitoruara 

Koment: Objektivi 2.3 arrihet edhe përmes aktiviteteve në kuadër të Objektivave 19.1, 20.1, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 1.1, 1.2, 1.3,  2.1, 2.2 

OBJEKTIVI 2.4: Rimëkëmbja dhe mbrojtja e pyjeve nga degradimi parandalimi i erozionit të tokës  
- Mbrojtja e pyjeve  nga degradimi i mëtutjeshëm  
- Shtimi i sipërfaqeve të pyllëzuara  

 

 AKTIVITETI 
INST. PËRGJEGJËS 
KOMUNAL 

AKTERËT KYÇ BURIMET PRIORITETI 
KOSTO E 
VLERËSUAR 

PERIUDHA INDIKATORËT 
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2.4.1 Plani për menaxhimin e pyjeve 
në nivel komunal 

DPBZHR MPBZHR (agjencioni 
i pyjeve) 

Buxheti Komunal i mesëm  
5,000.00 

afatmesëm Plani i hartuar 

2.4.2 Ripyllëzimi i zonave të 
degraduara 

DPBZHR MMPH 
MPBZHR (agjencioni 
i pyjeve) 

Buxheti Komunal i lartë  
200,000.00 

afatgjatë Sipërfaqe të ripyllëzuara 
(ha)  
 
Sipërfaqja e tokës e 
mbuluar nga ndërhyrjet e 
restaurimit të pyllëzimit 
dhe restaurimit të pyjeve 

2.4.3 Ripyllëzimi i zonave me erozion  DPBZHR MMPH 
MPBZHR (agjencioni 
i pyjeve) 

Buxheti Komunal 
MPBZHR (agjencioni i 
pyjeve) 
Vullnetarizëm  

i lartë  
200,000.00 

afatgjatë Përqindja e sipërfaqes së 
tokës me rrezik të lartë 
dhe shumë të lartë të 
erozionit të tokës 

2.4.4 Parandalimi i prerjeve ilegale 
të pyjeve  

DPBZHR MMPH 
MPBZHR (agjencioni 
i pyjeve) 
 
 

Buxheti Komunal i lartë 

/ 

i vazhdueshëm Sipërfaqe pyjore të 
mbrojtura te mbuluara 
me pyje (ha) 

Koment: Objektivi 2.4 arrihet edhe përmes aktiviteteve në kuadër të Objektivit 3.2 

 
AFATSHKURTËR (1-3 vjet),  AFATMESËM (deri 5 vjet),  AFATGJATË (mbi 5 vjet), 
 
 

Q
EL

LI
M

I 
3

 K
R

IJ
IM

I 
I 

N
JË

 M
JE

D
IS

 M
Ë 

TË
 

SI
G

U
R

TË
 

- 
M

EN
A

X
H

IM
I 

I 
FA

TK
EQ

ËS
IV

E 

N
A

TY
R

O
R

E 
D

H
E 

TJ
ER

A
  

OBJEKTIVI 3.1 : Menaxhimi i vërshimeve dhe zvogëlimi rreziqeve  
Prioriteti strategjik  

- Kontrollimi i zhvillimeve në zonat e rrezikuara 
- Përmirësimi i shtretërve te lumenjve, digave dhe urave 

 AKTIVITETI 
INST. PËRGJEGJËS 
KOMUNAL 

AKTERËT KYÇ BURIMET PRIORITETI 
KOSTO E 
VLERËSUAR 

PERIUDHA INDIKATORËT 

3.1.1 Largimi i barrierave natyrore 
dhe ose të krijuara nga njeriu 
nga shtretërit e lumenjve 

DSHP DMSH 
DU 

Buxheti komunal  
i lartë 

 
10,000.00 

 
afatshkurtër 

Gjatësia e lumit pa 
barriera (m) 

3.1.2 Pyllëzimi i brigjeve të lumenjve 
si masa parandaluese të 
vërshimeve 

DSHP DMSH 
DBPZHR 
DU 
DGJK 

Buxheti komunal  
i lartë 

 
12,000.00 

 
afatgjatë 

Gjatësia e brigjeve 
lumore e mbuluar me 
pyllëzim (m) 
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3.1.3 Kontrollimi i zhvillimeve 
përgjatë lumenjve që rrisin 
rrezikun nga vërshimet 
(ndërtimet dhe veprime tjera) 

DI DMSH 
DSHP 
DU 

Buxheti komunal  
i lartë 

/ 

 
i vazhdueshëm 

Gjatësia e brigjeve 
lumore pa zhvillime që 
rrisin rrezikun (m) 

3.1.4 Rregullimi i shtratit të 
lumenjve duke ruajtur vlerat 
natyrore  

DSHP DMSH 
DU 
DGJK 

Buxheti komunal  
i lartë 

 
100,000.00 

 
afatgjatë 

Gjatësi e shtratit të 
rregulluer (m) 
Numri i njerëzve dhe 
pronave të prekura nga 
ngjarjet e përmbytjeve 
çdo vit 

3.1.5 Përmirësimi i gjendjes së 
digave  

DSHP DMSH 
DU 

Buxheti komunal i lartë 100,000.00 afatmesëm 2 digat e përforcuara 

3.1.6 Përmirësimi i gjendjes së urave DSHP DMSH 
DU 

Buxheti komunal i lartë  
50,000.00 

afatmesëm Numri i urave të 
përforcuara 

OBJEKTIVI 3.2 : Menaxhimi i zjarreve dhe zvogelimi i rreziqeve  
Prioriteti strategjik  
Infrastrukture, pajisje dhe automjete për fikjen e zjarreve 
Ngritje te kapaciteteve, parandalim /zvogëlim i rasteve të zjarreve  
 

 AKTIVITETI 
INST. PËRGJEGJËS 
KOMUNAL 

AKTERËT KYÇ BURIMET PRIORITETI 
KOSTO E 
VLERËSUAR 

PERIUDHA INDIKATORËT 

3.21 Mbështetja e shoqatës së 
vullnetarëve për zjarrfikje dhe 
shpëtim 

DMSH Agjencioni i 
menaxhimit të 
emrgjencave 

Buxheti Komunal  
i mesëm 

 
5,000.00 

 
afatshkurtër 

Shoqata funksionale 
 
 

3.2.2 Ndërtimi i një punkti për 
zjarrfikës në Kijevë 

DMSH DU 
MPB 
 

Buxheti Komunal 
Buxheti Qendror i 
Kosovës (Agjencioni për 
menaxhimin e 
emergjencave) 

 
i lartë 

 
100,000.00 

 
afatshkurtër 

Punkti funksional në 
Kijevë 

3.2.3 Vendosja e vëzhguesve sezonal 
për lajmërim të parakohshëm 
të zjarreve  

DMSH 
 

DPBZHR   
MPBZHR (agjencioni 
i pyjeve) 
Agjencioni për 
menaxhimin e 
emergjencave 

Buxheti Komunal  
i lartë 

 
 
50,000.00 

 
i vazhdueshëm 

Sipërfaqe pyjore nën 
vëzhgim sezonal (ha) 
Numri i zjarreve të egra 
të raportuara çdo vit 
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3.2.4 Furnizimi me pajisje 
bashkëkohore për njësitë e 
zjarrfikjes 

DMSH Agjencioni i 
menaxhimit të 
emergjencave 
 

Buxheti Komunal 
Buxheti Qendror i 
Kosovës (Agjencioni për 
menaxhimin e 
emergjencave) 

 
i lartë 

 
100,000.00 

 
afatshkurtër 

Zvogëlimi i kohës së 
reagimit 

3.2.5 Themelimi i qendrës operative DMSH DSHP 
DU 

Buxheti Komunal i lartë 100,000.00  
afatshkurtër 

Qendra Operative 
funksionale 

3.2.6 Kampanja informuese mbi 
veprimet në rastet e 
fatkeqësive 

DMSH DAE 
DKRS 

Buxheti Komunal i lartë  
20,000.00 

 
afatshkurtër 

Nr. i qytetarëve të 
informuar 

3.2.7 Zbatimi i kodit sizmik ne 
ndërtimet e reja,  

DU DU Buxheti Komunal i lartë n/a 

 

 
Në vazhdimësi  

Nr. i projekteve të reja  

3.2.8 Vlerësimi i statikes së 
objekteve publike/përforcimi i 
tyre  

DU DU Buxheti Komunal i lartë  

20,000.00 

 
Afat mesëm  

Nr. i objekteve të 
vlerësuara/ përforcuara  

OBJEKTIVI 3.3: Zvogëlimi i ndikimeve negative nga kafshët 
Prioriteti strategjik  
Parandalimi i ndikimeve negative 
Menaxhimi me kohë i rasteve të etheve hemorragjike  
 

 AKTIVITETI 
INST. PËRGJEGJËS 
KOMUNAL 

AKTERËT KYÇ BURIMET PRIORITETI 
KOSTO E 
VLERËSUAR 

PERIUDHA INDIKATORËT 

3.3.1 Zbatimi i masave parandaluese 
kundër etheve hemorragjike 
Krime-Kongo  

DSHMS MSH - ISHP 
DMSH 
DSHP 
DBPZHR 

Buxheti Komunal 
Buxheti Qendror i 
Kosovës (MSH - ISHP) 
 

 
i lartë 

 
300,000.00 

 
i vazhdueshëm 

Numri i zvogëluar i 
rasteve tëetheve 
hemorragjike Krime-
Kongo 

3.3.2 Kampanjat për informimin dhe 
vetëdijesimin e popullatës për 
masat mbrojtëse kundër 
etheve hemorragjike Krime-
Kongo 

DSHMS DEA 
DBPZHR 
MSH - ISHP 

Buxheti Komunal 
Buxheti Qendror i 
Kosovës (MSH - ISHP) 
 

 
i lartë 

 
 
80,000.00 

 
i vazhdueshëm 

Numri i personave të 
informuar 

3.3.3 Trajtimi i kafshëve të 
braktisura 

DMSH DSHP 
DU 
DSHMS 

Buxheti Komunal  
I vazhdueshëm 

60,000.00  
i vazhdueshëm 

Nr. i kafshëve të trajtuara 
 

 Gjithsej kosto e vlerësuar 1,563,200.00   
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OBJEKTIVI 4.1: Mbrojtja e vlerave të trashëgimisë natyrore, biodiverzitetit, përmirësimi i cilësisë së peizazhit  
Prioriteti strategjik 

- Evidentimi i trashëgimisë natyrore (shtimi i listës)  
- Monitorimi dhe përmirësimi i hapësirave të trashëgimisë natyrore  dhe biodiverzitetit 

 AKTIVITETI 
INST. PËRGJEGJËS 
KOMUNAL 

AKTERËT KYÇ BURIMET PRIORITETI 
KOSTO E 
VLERËSUAR 

PERIUDHA INDIKATORËT 

4.1.1 Shënjimi i monumenteve të 
natyrës në terren 

DKRS  MMPH 
DSHP 
DU 

Buxheti Komunal  
i lartë 

 
20,000.00 

 
afatshkurtër 

Nr. i monumenteve të 
shenjuara të natyrës 

4.1.2 Mbrojtja e monumenteve të 
natyrës nga ndërtimet brenda 
zonës mbrojtëse 

DI DU 
MMPH 
 

Buxheti Komunal  
i lartë 

 
 
- 

 
i vazhdueshëm 

Numri i monumenteve 
të pandikuara nga 
ndërtimet 

4.1.3 Mbrojtja e monumenteve të 
natyrës nga ndotja dhe 
degradimet 

DI DSHP 
DU 
MMPH 

Buxheti Komunal  
i lartë 

10,000.00  
i vazhdueshëm 

Numri i monumenteve 
të pandikuara nga 
ndotja dhe degradimet 

4.1.4 Mbrojtja e sipërfaqeve të 
identifikuara dhe rritja e e 
biodiverzitetit  

DU DU 
MMPH 

Buxheti komunal  
Dhe qendror  

I lartë  20,000.00 I vazhdueshëm  Sipërfaqja e tokës së 
parqeve të caktuara dhe 
zonave të mbrojtura 

4.1.5 Restaurimi i peizazheve në 
zonat e degraduara pas 
eksploatimeve, shtretërit e 
lumenjve/përrenjve  

DU DU 
MMPH 
 

Kompanitë që 
degradojnë dhe DU 

I lartë 300,000.00 Afat mesëm  Sipërfaqja e tokës e 
mbuluar nga ndërhyrjet 
restauruese të peizazhit 

Koment: Objektivi 3.1 arrihet edhe përmes aktiviteteve në kuadër të Objektivave 3.1, 8.3, 8.4, 8.6, 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 

OBJEKTIVI 4.2: Mbrojtja e vlerave të trashëgimisë kulturore dhe përmirësimi i tyre 
Prioriteti strategjik  

- Evidentimi i trashëgimisë kulturore  (shtimi i listës) 
- Monitorimi dhe përmirësimi duke ruajtur vlerat  e trashëgimisë kulturore 

 

 AKTIVITETI 
INST. PËRGJEGJËS 
KOMUNAL 

AKTERËT KYÇ BURIMET PRIORITETI 
KOSTO E 
VLERËSUAR 

PERIUDHA INDIKATORËT 
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4.2.1 Shënjimi i monumenteve të 
trashëgimisë kulturore në 
terren 

DKRS  MKRS 
DSHP 
DU 

Buxheti Komunal  
i lartë 

 
10,000.00 

 
afatshkurtër 

Nr. i monumenteve të 
shenjuara të 
trashëgimisë kulturore  

4.2.2 Mbrojtja e monumenteve të 
trashëgimisë kulturore nga 
ndërtimet brenda zonës 
mbrojtëse 

DI DU 
DKRS 
MKRS 
 

Buxheti Komunal  
i lartë 

10,000.00  
i vazhdueshëm 

Numri i monumenteve 
të pandikuara nga 
ndërtimet 

4.2.3 Mbrojtja e monumenteve të 
trashëgimisë kulturore nga 
ndotja dhe degradimet 

DI DSHP 
DU 
MKRS 

Buxheti Komunal  
i lartë 

10,000.00  
i vazhdueshëm 

Numri i monumenteve 
të pandikuara nga 
ndotja dhe degradimet 

4.2.3 Përmirësimi i gjendjes 
mirëmbajtja dhe rregullimi i 
hapësirave dhe objekteve të 
trashëgimisë  

DKRS 
 

DKRS 
DKRS 
DU 

Buxheti Komunal I lartë 250,000.00 I vazhdueshëm  Numri i vendeve ku janë 
ndërmarrë veprimet e 
mbrojtjes / 
zgjerimit(përmirësimi i 
qasjes, pastrimi, etj) 

Koment: Objektivi 3.2 arrihet edhe përmes aktiviteteve në kuadër të Objektivave 3.1, 8.3, 8.4, 8.6, 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.5, 2.6 

OBJEKTIVI 4.3: Rritja e biodiversitetit dhe korridoreve ekologjike në shkallë lokale dhe rajonale 
Prioriteti strategjik  

- Monitorimi, ruajtja dhe shtimi i biodiverzitetit 

 AKTIVITETI 
INST. PËRGJEGJËS 
KOMUNAL 

AKTERËT KYÇ BURIMET PRIORITETI 
KOSTO E 
VLERËSUAR 

PERIUDHA INDIKATORËT 

4.3.1 Kompletimi i regjistrit të 
biodiversitetit në territorin e 
komunës  

DKRS DBPZHR 
DU 
MMPH 
 

Buxheti Komunal 
Buxheti Qendror i 
Kosovës (MMPH) 

 
i mesëm 

 
5,000.00 

 
afatgjatë 

Regjistri i kompletuar 

4.3.2 Mbrojtja nga degradimi dhe 
zhdukja e specieve dhe shtimi i 
biodiversitetit 

DI DKRS 
DU 
DSHP 
MMPH 

Buxheti Komunal 
Buxheti Qendror i 
Kosovës (MMPH) 

 
i lartë 

 
10,000.00 

 
i vazhdueshëm 

Numri i llojeve të 
specieve të mbrojtura 

Koment: Objektivi 4.3 arrihet edhe përmes aktiviteteve në kuadër të Objektivave 3.1, 8.3, 8.4, 8.6, 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 

OBJEKTIVI 4.4: Promovimi i vlerave të trashëgimisë lokale 
Prioriteti strategjik  

- Evidentimi i objekteve dhe monumenteve me të trashëgimisë 
- Promovimi i trashëgimisë 
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 AKTIVITETI 
INST. PËRGJEGJËS 
KOMUNAL 

AKTERËT KYÇ BURIMET PRIORITETI 
KOSTO E 
VLERËSUAR 

PERIUDHA INDIKATORËT 

4.4.1 Publikimi i databazës së 
trashëgimisë kulturore 
(materiale dhe shpirtërore) 
dhe natyrore  të Malishevës në 
portalin e komunës   

DKRS DU 
MKRS 
MMPH 

Buxheti komunal  
i mesëm 

 
5,000.00 

 
afatmesëm 

Numri i vizitave të 
databazës në portal 

4.4.2 Evidentimi dhe vlerësimi i 
elementeve të reja të 
trashëgimisë kulturore 
materiale dhe shpirtërore, si 
dhe përfshirja në databazë 

DKRS MKRS Buxheti komunal 
Buxheti Qendror i 
Kosovës (MKRS) 

 
i mesëm 

 
5,000.00 

 
i vazhdueshëm 

Numri i monumenteve të 
reja të përfshira 

4.4.3 Ngritja e pikave 
informative/promovuese të 
trashëgimisë kulturore dhe 
natyrore   

DKRS Kryetari i Komunës 
Komunat fqinje 

Buxheti komunal  
i mesëm 

 
15,000.00 

 
afatmesëm 

Nr. i info pikave të 
krijuara 

4.4.4 Shenjëzimi i drejtimeve rrugore 
që çojnë drejt monumenteve 
të trashëgimisë 

DKRS DSHP 
DU 

Buxheti komunal  
i mesëm 

10,000.00  
afatmesëm 

Nr. i monumenteve të 
shënjuara 

4.4.5 Festivali vjetor që promovon 
vlerat e trashëgimisë lokale të 
Malishevës 

DKRS Kryetari i Komunës 
DBPZHR 
DEA 
DU 
DSHP 

Buxheti komunal  
i mesëm 

 
15,000.00 

 
i vazhdueshëm 

Nr. i vizitorëve në festival 

 Gjithsej kosto e vlerësuar 695,000.00   

AFATSHKURTËR (1-3 vjet),  AFATMESËM (deri 5 vjet),  AFATGJATË (mbi 5 vjet),  I VAZHDUESHËM  
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5.2.2 Zhvillimi Ekonomik 
 

Q
ËL

LI
M

I 5
: 

ZH
V

IL
LI

M
I I

 B
U

JQ
ËS

IS
Ë,

 B
LE

G
TO

R
IS

Ë 
D

H
E 

K
A

P
A

C
IT

ET
EV

E 
P

ËR
P

U
N

U
ES

E
 

OBJEKTIVI5.1: Rritja e prodhimeve të bazuara në resurse bujqësore 
Prioriteti strategjik  

- Ngritje të kapaciteteve teknike për bujqit  
- Ngritje të kapaciteteve profesionale të bujqve  

 AKTIVITETI 
INST. PËRGJEGJËS 
KOMUNAL 

AKTERËT KYÇ BURIMET PRIORITETI 
KOSTO E 
VLERËSUAR 

PERIUDHA INDIKATORËT 

5.1.1 Komasacioni i tokave 
bujqësore 

DBPZHR DGJK 
Agjencioni 
Kadastral i Kosoves 
MBPZHR 
Komuniteti i 
feremrëve 

Buxheti Komunal  
i mesëm 

 
100,000.00 

 
afatgjatë 

Siperfaqja e tokës bujqësore 
e përfshirë me komasacion 

5.1.2 Trajnimi i fermerëve për 
ndërmarrësi dhe qasjet 
bashkëkohore në bujqësi 

DBPZHR Shoqata e Biznesit 
DAE 
MBPZHR 

Buxheti Komunal 
Komuniteti i 
fermerëve 

 
i lartë 

 
20,000.00 

 
afatshkurtër 

Numri i fermereve te 
trajnuar 

5.1.3 Mbështetja e financiare e 
fermerëve për pajisje dhe 
mekanizëm bujqësor 

DBPZHR DEF 
 

Buxheti Komunal  
i lartë 
 

 
1,250,000.00 

 
afatmesëm 

Numri i mekanizmit dhe 
pajisjeve te dhena 

5.1.4 Mbështetja e financiare e 
fermerëve për sigurimin e 
farës dhe plehrave cilësore 

DBPZHR DEF 
MBPZHR 

Buxheti Komunal 
Buxheti Qendror i 
Kosovës (MBPZHR) 

 
i lartë 

 
200,000.00 

 
afatmesëm 

Numri i i 
fermerëve/sipërfaqe 
tokësore  të subvencionuar 

OBJEKTIVI 5.2:  Konsolidimi dhe rritja e kapaciteteve blegtorale 
Prioriteti strategjik  

- Mbështetja zhvillimit të blegtorisë përmes subvencioneve  
 
  AKTIVITETI 

INST. PËRGJEGJËS 
KOMUNAL 

AKTERËT KYÇ BURIMET PRIORITETI 
KOSTO E 
VLERËSUAR 

PERIUDHA INDIKATORËT 

5.2.1 Mbështetje financiare e 
fermerëve me potencial për 
rritje te veprimtarive 
blegtorale 

DBPZHR DEF Buxheti Komunal  
i lartë 

 
200,000.00 

 
afatmesëm 

Numri i 
fermereve/kapaciteteve te 
subvencionuara 
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OBJEKTIVI 5.3: Zhvillimi i vreshtarisë dhe pemëtarisë (shtimi i sipërfaqeve të mbjella) 
Prioriteti strategjik  

- Hulumtime të sipërfaqeve të përshtatshme për pemëtari dhe vreshtari 
- Subvencione për projekte të pemëtarisë dhe vreshtarisë  

 

 AKTIVITETI 
INST. PËRGJEGJËS 
KOMUNAL 

AKTERËT KYÇ BURIMET PRIORITETI 
KOSTO E 
VLERËSUAR 

PERIUDHA INDIKATORËT 

5.3.1 Hulumtimi i mundësive për 
zgjerimin e llojeve të 
prodhimeve, sipas 
potencialeve natyrore dhe 
kërkesave në treg 

DBPZHR DEF Buxheti Komunal  
i lartë 

 
20,000.00 

 
afatshkurtër 

Hulumtimi i kompletuar 

5.3.2 Mbështetje financiare e 
fermerëve me potencial për 
tu zhvilluar me pemëtari 

DBPZHR DEF Buxheti Komunal  
i lartë 

 
300.000.00 

 
afatmesëm 

Numri i fermerëve/sipërfaqe 
tokësore  të subvencionuar 

5.3.3 Mbështetje financiare e 
fermerëve me potencial për 
tu zhvilluar me vreshtari  

DBPZHR DEF Buxheti Komunal  
i lartë 

 
200,000.00 

 
afatmesëm 

Numri i fermerëve/sipërfaqe 
me vreshta të  
subvencionuara 

OBJEKTIVI 4.4:  Zhvillimin e kapaciteteve përpunuese agro-industriale (rritja e agro-industrisë) 
Prioriteti strategjik  

- Studime për mundësinë e zhvillimit dhe krijimi i kushteve për zhvillim të bizneseve  
- Mbështetje financiare  për ngritje të kapaciteteve për prodhim të produkteve bujqësore  

 
 
 AKTIVITETI 

INST. PËRGJEGJËS 
KOMUNAL 

AKTERËT KYÇ BURIMET PRIORITETI 
KOSTO E 
VLERËSUAR 

PERIUDHA INDIKATORËT 

5.4.1 Studimi i fizibilitetit për 
kapacitetet potenciale agro-
industriale 

DBPZHR 
 

DEF 
Shoqata e Biznesit 
Komuniteti i 
fermerëve 
MBPZHR 
MTI 
 

Buxheti Komunal  
i lartë 

 
50,000.00 

 
afatshkurtër 

Studimi i kryer 

5.4.2 Ngritja te kapaciteteve 
profesionale për 
agropërpunuesit 

DBPZHR 
 

Shoqata e Biznesit 
MBPZHR 
MTI 

Buxheti Komunal  
i lartë 

 
10,000.00 

 
afatmesëm 

Numri i agropërpunuesve te 
trajnuar 
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5.4.3 Mbështetje financiare e 
përpunuesve ne grumbullimin 
dhe përpunimin e produkteve 
bujqësore 

DBPZHR 
 

DEF 
 

Buxheti Komunal  
i lartë 

 
150,000.00 

 
afatmesëm 

Nr i agropërpunuesve 
perfitues 

Gjithsej kosto e vlerësuar 2,200,000.00   

Koment: Qëllimi 4 arrihet edhe përmes Objektivave 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 1.1, 1.3, 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6 

 
AFATSHKURTËR (1-3 vjet),  AFATMESËM (deri 5 vjet),  AFATGJATË (mbi 5 vjet),   
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OBJEKTIVI 6.1:  Shfrytëzimi racional i burimeve minerale dhe përmirësimi  i cilësisë së peizazhit pas eksploatimit  
Prioriteti strategjik  

- Krijimi i infrastrukturës për zhvillim të bizneseve të përpunimit të gurit   
- Rivitalizimi i zonave të eksploatuara 

 AKTIVITETI 
INST. PËRGJEGJËS 
KOMUNAL 

AKTERËT KYÇ BURIMET PRIORITETI 
KOSTO E 
VLERËSUAR 

PERIUDHA INDIKATORËT 

6.1.1 Studim fizibiliteti për 
zhvillimin e industrisë 
ekstraktuese minerale 

DEF DU 
DGJK 
MTI 

Buxheti Komunal  
i mesëm 

 
50,000.00 

 
afatshkurtër 

Studimi i kryer 

6.1.2 Monitorim i vazhdueshëm i 
gurëthyesve rreth 
shfrytëzimit te resurseve 
sipas lejes se dhëne 

D I DGJK 
Kompanitë 
gurëthyese 

Buxheti Komunal  
i lartë 

 
/ 

 
i vazhdueshëm 

Numri i gurethyesve qe 
operojne brenda lejes se 
dhene (ne krahasim me 
numrin e gjithmbarshëm) 

6.1.3 Përmirësimi i hapësirës 
eksploatimit/ripyllëzim  

DEF 
DU 

DGJK 
Kompanitë 
gurëthyese 

Kompaninë gurëthyes i lartë 250,000.00 I vazhdueshëm  Numri i hapësirave të 
përmirësuara/ 
revitalizuara/ripyllëzuara   

 Gjithsej kosto e vlerësuar 300,000.00   

AFATSHKURTËR (1-3 vjet),  AFATMESËM (deri 5 vjet),  AFATGJATË (mbi 5 vjet),   
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OBJEKTIVI 6.1: Shfrytëzimi i qëndrueshëm i potencialeve natyrore dhe kulturore  për turizëm 
- Trajnime për zhvillim të kapaciteteve për promovim të turizmit  
- Trajnime për ndritje të kapaciteteve  hoteliere 

 AKTIVITETI 
INST. PËRGJEGJËS 
KOMUNAL 

AKTERËT KYÇ BURIMET PRIORITETI 
KOSTO E 
VLERËSUAR 

PERIUDHA INDIKATORËT 

7.1.1 Studimi i mundësive të 
zhvillimit të turizmit të 
mbështetur në potencialet 
natyrore dhe kulturore 

DEF DU 
MMPH 
MTI 
Shoqata e Biznesit 

Buxheti Komunal 
 

 
i mesëm 

 
10,000.00 

 
afatshkurtër 

Studimi i kryer 

7.1.2 Trajnimet për aktivitetet 
shërbyese dhe hoteliere ne 
funksion te zhvillimit te 
turizmit 

DEF DU 
DKRS 
DAE 
Komuniteti i 
biznesit 

Buxheti komunal 
Komuniteti i biznesit 

 
i mesëm 

 
10,000.00 

 
afatmesëm 

Numri i personave te 
trajnuar 

7.1.3 Rritja e kapaciteteve 
shërbyese dhe 
hoteliere(trajnime dhe 
subvencione) me qasje në 
drejtimet që çojnë tek pikat 
atraktive 

DEF DU 
DKRS 
Komuniteti i 
biznesit 

Komuniteti i biznesit  
i mesëm 

 
200,000.00 

 
afatgjatë 

Kapacitetet e shtuara 
shërbyese dhe hoteliere 

Gjithsej kosto e vlerësuar 220,000.00   

Koment: Qëllimi 7 arrihet edhe përmes Objektivave në Qëllimet 14, 8, 9, 1, 2, 3 

AFATSHKURTËR (1-3 vjet),  AFATMESËM (deri 5 vjet),  AFATGJATË (mbi 5 vjet),   
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OBJEKTIVI 8.1:  Rritja e prodhimtarisë për treg lokal dhe regjional 
Prioriteti strategjik  

- Trajnime për ngritje te kapaciteteve për ndërmarrësi 
- Promovimi i produkteve lokale  
- Krijimi i bashkëpunimi nder-sektorial dhe nder-komunal  

 

 AKTIVITETI 
INST. PËRGJEGJËS 
KOMUNAL 

AKTERËT KYÇ BURIMET PRIORITETI 
KOSTO E 
VLERËSUAR 

PERIUDHA INDIKATORËT 

8.1.1 Studim i fizibilitetit për 
zhvillim te NVM-ve ne 
Malisheve 

DEF Shoqata për 
Biznese 
MZHE 
MTI 

 Buxheti komunal  
i lartë 

 
10,000.00 

 
afatshkurtër 

Studimi i kryer 
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8.1.2 Krijimi i qendrës trajnuese për 
ndërmarrësi 

DEF Shoqata për 
BIznese 

Buxheti komunal 
Komuniteti i Biznesit 

 
i lartë 

 
20,000.00 

 
afatmesëm 

Numri i ndermarresve te 
trajnuar 

8.1.3 Bashkëpunimi nder-sektorial 
dhe nder-komunal për 
promovim të zhvillimit të 
ndërmarrjeve  

DEF Shoqata për 
bizneseve 

Buxheti komunal 
Komuniteti i Biznesit 

 
i lartë 

 
10,000.00 

 
afatmesëm 

Numri i ndermarresve te 
trajnuar 

8.1.4 Organizimi  i trajnimeve për 
nxitje te bashkëpunimit mes 
bizneseve 

Shoqata e 
Bizneseve 

DEF 
DBPZHR 

Buxheti komunal 
Komuniteti i Biznesit 

 
i lartë 

 
10,000.00 

 
afatmesëm 

Numri i afaristeve te trajnuar 

8.1.5 Organizimi i panaireve the 
konferencave/takimeve për 
promovim te produkteve dhe 
bashkëpunimit 

Shoqata e 
bizneseve 

DEF 
DBPZHR 

Buxheti komunal 
Komuniteti i Biznesit 

 
i lartë 

 
40,000.00 

 
i vazhdueshëm 

Numri i bashkëpunimeve të 
iniciuara 

OBJEKTIVI 8.2:  Tërheqje  e bizneseve në afërsi të korridoreve/ nyjeve kryesore (Autostradës) 
Prioriteti strategjik  

- Krijimi i zonës ekonomike  
- Krijimi i kushteve për zhvillim të bizneseve në afërsi të kyçjes në autostradë 

 

 AKTIVITETI 
INST. PËRGJEGJËS 
KOMUNAL 

AKTERËT KYÇ BURIMET PRIORITETI 
KOSTO E 
VLERËSUAR 

PERIUDHA INDIKATORËT 

8.2.1 Studimi i fizibilitetit për 
funksionalizimin e zonës 
industriale/ ekonomike në 
afërsi të kyçjes jugore në 
autostradë 

DEF MTI 
MI 
DGJK 
DU 

Buxheti Komunal  
i lartë 

 
50,000.00 

 
afatshkurtër 

Studimi i kryer i fizibilitetit 

Gjithsej kosto e vlerësuar 140,000.00   

Koment: Qëllimi 8  arrihet edhe përmes Objektivave në Qëllimet 14, 15, 16 

 
AFATSHKURTËR (1-3 vjet),  AFATMESËM (deri 5 vjet),  AFATGJATË (mbi 5 vjet),   
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5.2.3 Infrastruktura teknike dhe shërbimet 
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OBJEKTIVI 9.1: Rritja e disponueshmerisë së ujit dhe rritja e cilësisë duke reduktuar ndotjen  
 
Prioriteti strategjik  

- Gjetja e burimeve të reja të ujit  
- Mbrojtja e burimeve ekzistuese të ujit  

 

 AKTIVITETI 
INST. PËRGJEGJËS 
KOMUNAL 

AKTERËT KYÇ BURIMET PRIORITETI 
KOSTO E 
VLERËSUAR 

PERIUDHA INDIKATORËT 

9.1.1 Hulumtimi i burimeve shtesë 
të ujit dhe vlerësimi i 
kapaciteteve 

DU Hidroregjioni 
MMPH 

Buxheti Komunal 
 

 
i lartë 

 
150,000.00 

afatshkurtër Hulumtimi i kryer 

9.1.2 Përcaktimi i zonave të 
mbrojtjes së burimeve të ujit  

DU Hidroregjioni 
DI 
DGJK 
MMPH 

Buxheti Komunal  
i lartë 

/ 

afatshkurtër Burimet ujore të mbrojtura 
Prania dhe mbulimi i 
objekteve të trajtimit të 
ujrave të zeza 
 

OBJEKTIVI 9.2:  Rritja e qasjes në sistemin e furnizimit me ujë për të gjitha vendbanimet 
Prioriteti strategjik  

- Mirëmbajtja e rrjetit ekzistues të ujësjellësit 
- Ndërtimi i rrjetit të ri të ujësjellësit në vendbanime  

 
 
 AKTIVITETI 

INST. PËRGJEGJËS 
KOMUNAL 

AKTERËT KYÇ BURIMET PRIORITETI 
KOSTO E 
VLERËSUAR 

PERIUDHA INDIKATORËT 

9.2.1 Ndërtimi i sistemeve te 
ujësjellësit ne vendbanimet 
ku ky sistem mungon (20 
vendbanime) 

DU Hidroregjioni 
DGJK 
DSHP 
Komuniteti 

Buxheti Komunal 
Komuniteti 

 
i lartë 

 
1,500,000.00 

 
afatgjatë 

Numri i njësive të banimit me 
furnizim adekuat përmes 
sistemeve të reja të 
ujësjellësit 

9.2.2 Funksionalizimi i i sistemeve 
te ujësjellësit ekzistues ne 
vendbanimet ku ky sistem 
është jofunksional 

DU Hidroregjioni 
DSHP 
Komuniteti 

Buxheti Komunal 
Komuniteti 

 
i lartë 

 
100,000.00 

 
afatmesëm 

Numri i njësive të banimit me 
furnizim adekuat përmes 
sistemeve të 
funksionalizuara të 
ujësjellësit 

9.2.3 Mirëmbajtja permanente e 
sistemeve të ujësjellësit 

DSHP Hidroregjioni 
DI 
Komuniteti 

Buxheti Komunal 
Hidroregjioni 
Komuniteti 

 
i lartë 

 
50,000.00 

 
i vazhdueshëm 

Furnizimi i rregullt me ujë 
për të gjitha vendbanimet 
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OBJEKTIVI 9.3:  Përmirësimi rrjetit ekzistues dhe krijimi i rrjetit l te kanalizimit për të gjitha vendbanime 
Prioriteti strategjik  

- Mirëmbajtja e rrjetit ekzistues të kanalizimit 
- Ndërtimi i rrjetit të ri të kanalizimit  

 

 AKTIVITETI 
INST. PËRGJEGJËS 
KOMUNAL 

AKTERËT KYÇ BURIMET PRIORITETI 
KOSTO E 
VLERËSUAR 

PERIUDHA INDIKATORËT 

9.3.1 Ndërtimi i sistemeve te 
kanalizimit ne vendbanimet 
ku ky sistem mungon (14 
vendbanime) 

DU Hidroregjioni 
DGJK 
DSHP 
Komuniteti 

Buxheti Komunal 
Komuniteti 

 
i lartë 

 
300,000.00 

 
afatmesëm 

Numri i njësive të banimit me 
lidhje adekuate ne sistemet e 
reja të kanalizimit 

9.3.2 Kompletimi i sistemeve te 
kanalizimit ne vendbanimet 
ku ky sistem ka shtrirje te 
pjeshme (8 vendbanime) 

DU Hidroregjioni 
DGJK 
DSHP 
Komuniteti 

Buxheti Komunal 
Komuniteti 

 
i lartë 

 
150,000.00 

 
afatmesëm 

Numri i njësive të banimit me 
lidhje adekuate ne sistemet e 
kompletuara të kanalizimit 

9.3.3 Mirëmbajtja permanente e 
sistemeve të kanalizimit 

DSHP Hidroregjioni 
DI 
Komuniteti 

Buxheti Komunal 
Hidroregjioni 
Komuniteti 

 
i lartë 

 
200,000.00 

 
i vazhdueshëm 

Funksionimi i rregullt 
sistemeve të kanalizimit në 
të gjitha vendbanimet 

OBJEKTIVI 9.4:  Trajtimi i ujërave të zeza  
 
Prioriteti strategjik  

- Ndërtimi i impjanitit për trajtimin ujërave të zeza 
 

 AKTIVITETI 
INST. PËRGJEGJËS 
KOMUNAL 

AKTERËT KYÇ BURIMET PRIORITETI 
KOSTO E 
VLERËSUAR 

PERIUDHA INDIKATORËT 

9.4.1 Hulumtimet dhe analizat për 
impiantin e trajtimit te 
ujerave te zeza - lokacioni 
dhe kapacitetet 

DU MMPH 
Kryetari i Komunës 
Komunat e 
regjionit 
Hidroregjioni 

Buxheti Qendror i 
Kosovës (MMPH) 
Buxheti Komunal 
Donator  
 

 
i lartë 

 
 
80,000.00 

 
afatshkurtër 

Përcaktimi i lokacionit dhe 
kapaciteteve të impiantit 

9.4.2 Ndërtimi i impiantit për 
trajtimin te ujerave te zeza 

DU MMPH Buxheti Qendror i 
Kosovës (MMPH) 
Buxheti Komunal 
Donator  
 

 
i lartë 

 
15,000,000.00 

 
afatmesëm  

 

OBJEKTIVI 9.5:  Zhvillimi i sistemit të ujitjes së tokave bujqësore 
Prioriteti strategjik  

- Shfrytëzimi  i liqeve artificial ekzistues dhe ndërtimi i liqeve të rinj 
- Funksionalizimi i sistemit ekzistues te ujitjes dhe ndërtimi i sistemit të ri  
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AKTIVITETI 

INST. PËRGJEGJËS 
KOMUNAL 

AKTERËT KYÇ BURIMET PRIORITETI 
KOSTO E 
VLERËSUAR 

PERIUDHA INDIKATORËT 

9.5.1 Ngritja e pendave të reja 
akumuluese në Gurbardh, 
Lladrovc dhe Pagarushë 

DBPZHR DU 
DSHP 
MMPH 

Buxheti Komunal 
Komuniteti i 
fermerëve 

 
i lartë 

 
1,200,000.00 

 
afatgjatë 

Numri i akumulacioneve te 
reja 

9.5.2 Rregullimi i sistemit të ujitjes 
përmes kanaleve nga 
akumulacionet (2 ekzistues 
dhe  3 të reja)  

DBPZHR DU 
DSHP 
 

Buxheti Komunal 
Komuniteti i 
fermerëve 

 
i lartë 

 
200,000.00 

 
afatgjatë 

Siperfaqja e mbuluar me 
ujitje 

OBJEKTIVI 9.6:  Zhvillimi i sistemit për menaxhimin e ujerave atmosferik 
Prioriteti strategjik  

- Ndërtimi i rrjetit nëntokësor dhe sipërfaqësor  të ujërave atmosferik  
- Drenazhimi i sipërfaqeve që përmbytën  

 
 

AKTIVITETI 
INST. PËRGJEGJËS 
KOMUNAL 

AKTERËT KYÇ BURIMET PRIORITETI 
KOSTO E 
VLERËSUAR 

PERIUDHA INDIKATORËT 

9.6.1 Sanimi/pastrimi i 
kanalizimeve te mbyllura 
atmosferike ne zonën urbane 

DSHP Hidroregjioni Buxheti Komunal  
i lartë 

 
20,000.00 

 
afatshkurtër 

Gjatësia e kanaleve te 
sanuar/pastruar (m) 

9.6.2 Ndërtimi i kanalizimeve 
atmosferike te hapura 
përgjatë segmenteve të 
rrugëve lokale ku ato 
mungojnë 

DU DSHP 
Hidroregjioni 

Buxheti Komunal 
 

 
i lartë 

 
10,000.00 

 
 
afatmesëm 

Gjatësia e kanaleve te 
ndertuara (m) 

9.6.3 Mirëmbajtja e vazhdueshme 
e kanalizimeve atmosferike 

DSHP Hidroregjioni 
DI 

Buxheti Komunal 
HIdroregjion 
 
 
 
 
 
 

 
i lartë 

 
10,000.00 

 
i vazhdueshëm 
 
 
 

Gjatësia e kanaleve 
funksionale (m) 
 

9.6.4 Rregullimi i shtratit te lumit 
Mirusha në segmentin 
Malishevë - Banjë (mbrojta 
nga vërshimet, ruajtja e 
vlerave natyrore 
biodiverzitetit dhe pejsazhit) 
 

DU -DSHP 
-DMSH 
-MMPH 

-Buxheti Komunal 
-Buxheti Qendror i 
Kosovës 

 
i lartë 

 
1,600,000.00 

 
afatgjatë 

Metra gjatësi të shtratit të 
rregulluar 
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9.6.5 Rregullimi i shtratit te lumit 
Mirusha në segmentin fsh. 
Mirushë - fsh. Bubël (mbrojta 
nga vërshimet, ruajtja e 
vlerave natyrore 
biodiverzitetit dhe pejsazhit ) 

DU -DSHP 
-DMSH 
-MMPH 

-Buxheti Komunal 
-Buxheti Qendror i 
Kosovës 

 
i lartë 

 
200,000.00 

 
afatgjatë 

Metra gjatësi të shtratit të 
rregulluar 

 Gjithsej kosto e vlerësuar 19,420,000.00   

 
AFATSHKURTËR (1-3 vjet),  AFATMESËM (deri 5 vjet),  AFATGJATË (mbi 5 vjet),   
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OBJEKTIVI 10.1:  Ngritja e kapacitetit te rrjetit të shpërndarjes së rrymës elektrike  
Prioriteti strategjik  

- Rregullimi i rrjetit dhe trafostacioneve ekzistuese 
- Ndërrimi i rrjetit dhe shtyllave në zonat emergjente  

 

 AKTIVITETI 
INST. PËRGJEGJËS 
KOMUNAL 

AKTERËT KYÇ BURIMET PRIORITETI 
KOSTO E 
VLERËSUAR 

PERIUDHA INDIKATORËT 

10.1.1 Riparimi i sistemit elektrik 
neper fshatra (7-10 fshatra) 

DSHP KEDS 
DI 
 

KEDS 
Buxheti Komunal 

 
i mesëm 

 
500,000.00 

 
afatgjatë 

Nr. i konsumatorëve me 
furnizim cilësor me energji 
elektrike 

OBJEKTIVI 10.2:  Përmirësimi i eficiençes se energjisë 
Prioriteti strategjik  

- Shfrytëzimi i energjisë alternative  
- Rritja e eficiences se energjisë   

 
 
  AKTIVITETI 

INST. PËRGJEGJËS 
KOMUNAL 

AKTERËT KYÇ BURIMET PRIORITETI 
KOSTO E 
VLERËSUAR 

PERIUDHA INDIKATORËT 

10.2.1 Rritja e efiçiencës energjetike 
në objektet publike - 
administrative, shkollore, 
shëndetësore, kulturore dhe 
sportive 

DU DSHP 
DAE 
DKRS 
DSHMS 

-Buxheti Komunal 
-(Donatorët potencial) 

 
i lartë 

 
300,000.00 

 
afatgjatë 

Numri i ndërtesave të reja 
duke adoptuar standardet 
për efikasitet energjetik 

10.2.2 Rritja a efiçiencës energjetike 
të ndriçimit publik 

DSHP 
 

DU 
 

-Buxheti Komunal 
-(Donatorët potencial) 

 
i lartë 

 
50,000.00 

 
afatgjatë 

Ulja e shpenzimeve të 
energjisë elektrike 

10.2.3 Plotësimi i standardeve sipas 
Kodit të ndërtimit gjatë 
aplikimit për leje të ndërtimit 

DU MMPH -Buxheti Komunal  
i lartë / 

 
i vazhdueshëm 

Numri i aplikacioneve të 
kompletuara 
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10.2.4 Fushatat vetëdijesimi për 
eficiençe energjetike 

DU DAE 
MMPH 

-Buxheti Komunal 
 

 
i lartë 

10,000.00  
afatmesëm 

Numri i i personave të 
informuar 

 Gjithsej kosto e vlerësuar 860,000.00   

 
AFATSHKURTËR (1-3 vjet),  AFATMESËM (deri 5 vjet),  AFATGJATË (mbi 5 vjet),   
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OBJEKTIVI 11.1:  Përmirësimi i qarkullimit ne qendrën komunale 
Prioriteti strategjik  

- Ndërtimi i unazave dhe rrugëve të reja  
- Konsolidim dhe rregullim i rrjetit  rrugor ekzistues  

 AKTIVITETI 
INST. PËRGJEGJËS 
KOMUNAL 

AKTERËT KYÇ BURIMET PRIORITETI 
KOSTO E 
VLERËSUAR 

PERIUDHA INDIKATORËT 

11.1.1 Ndërtimi i rrugës unazore që 
e shmang trafikun transit 
nëpër qendrën komunale  

DU Kryetari i Komunës 
MI 
DGJK  
DSHP 

Buxheti Qendor i 
Kosovës (MI) 
Buxheti Komunal 

 
i lartë 
 

 
3,000,000.00 

 
 
afatgjatë 

% e kryer e segmenteve të 
unazës 

11.1.2 Konsolidimi i rrjetit rrugor - 
lidhja e rrugëve qorre -  në 
pjesët periferike te qendrës 
komunale 

DU DSHP 
DGJK 
Komuniteti 

Buxheti Komunal 
Komuniteti 

 
i mesëm 

 
300,000.00 

 
afatgjatë 

Gjatësia e rrjetit rrugor të 
konsoliduar (m) në krahasim 
me gjatësinë 
gjithëmbarshme 

11.1.3 Rregullimi/asfaltimi i traseve 
ekzistuese rrugore në pjesët 
periferike te qendrës 
komunale 

DU DSHP 
Komuniteti 

Buxheti Komunal 
Komuniteti 

 
i lartë 

 
200,000.00 

 
afatmesëm 

Gjatësia e rrugëve të 
rregulluara/asfaltuara (m) në 
krahasim me gjatësinë 
gjithëmbarshme 

11.1.4 Ndërtimi i rrugëve në lagjet e 
reja Mirditë dhe Golesh 

DU DSHP 
DGJK 
Komuniteti 

Buxheti Komunal 
Komuniteti 

 
i lartë 

 
1,000,000.00 

 
afatgjatë 

Gjatësia e rrugëve të 
ndërtuara (m) 

111.5 Ndërtimi i trotuareve - 
kompletimi i profileve rrugore 
në qendrën komunale  

DU DSHP 
DGJK 
Komuniteti 

Buxheti Komunal 
Komuniteti 

 
i lartë 
 

 
200,000.00 

 
afatmesëm 

Gjatësia e rrugëve me 
trotuare të kompletuara (m) 
në krahasim me gjatësinë 
gjithëmbarshme 
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OBJEKTIVI 11.2:  Kompletimi i rrjetit rrugor ne zonat rurale 
Prioriteti strategjik  

- Mirëmbajtja e rrugëve ekzistuese  
- Ndërtimi i rrugëve të reja në zonat rurale  

 

 AKTIVITETI 
INST. PËRGJEGJËS 
KOMUNAL 

AKTERËT KYÇ BURIMET PRIORITETI 
KOSTO E 
VLERËSUAR 

PERIUDHA INDIKATORËT 

11.2.1 Konsolidimi/kompletimi i 
rrjetit rrugor në vendbanimet 
me rrjet të papërfunduar  

DU DSHP 
DGJK 
Komuniteti 
 

Buxheti Komunal 
Komuniteti 

 
i lartë 

 
2,000,000.00 

 
 
afatgjatë 

Gjatësia e rrjetit rrugor të 
kompletuar (m) në krahasim 
me gjatësinë 
gjithëmbarshme  

11.2.2 Ndërtimi i trotuareve përreth 
rrugëve nacionale dhe 
regjionale brenda zonës se 
fshatrave 

DU DSHP 
MI 
Komuniteti 

Buxheti Komunal 
Buxheti Qendor i 
Kosovës (MI) 
 

 
i lartë 

 
200,000.00 

 
 
afatmesëm 

Gjatësia e segmenteve 
nacionale/regjionale me 
trotuare të kompletuara (m)  

11.2.3 Ndërtimi i trotuareve në 
vendbanimet me profile të 
pakompletuara rrugore  

DU DSHP 
DGJK 
Komuniteti 
 

Buxheti Komunal 
Komuniteti 

 
i lartë 

 
900,000.00 

 
afatmesëm 

Gjatësia e rrugëve me 
trotuare të kompletuara (m) 
në krahasim me gjatësinë 
gjithëmbarshme 

11.2.4 Përmirësimi i rrjetit rrugor 
për qasje ne toka bujqësore 

DBPZHR DU 
DSHP 
 

Buxheti Komunal 
Komuniteti i 
fermerëve 

 
i mesëm 

 
200,000.00 

 
afatgjatë 

Gjatësia e rrugëve të 
rregulluara në zonat 
bujqësore (m) 

11.2.5 Rregullimi i infrastrukturës 
për qasje te Monumenti i 
natyrës me rendësi të 
veçantë Ujëvarat e Mirushes, 
ne harmoni me Planin 
Hapësinor 

DU MMPH 
DSHP 

Buxheti komunal  
i mesëm 

 
 
600,000.00 

 
afatgjatë 

Gjatësia e rrugës së 
rregulluar (m) 

OBJEKTIVI 10.3:  Rritja e shërbimeve te transportit publik 
Prioriteti strategjik  

- Ngritja e kapaciteteve të transportit publik  
- Ndërtimi i qendrës së Mobilitetit (stacionit) 
- Përmirësimi dhe krijimi i vendndalimeve  për autobus 

 

 AKTIVITETI 
INST. PËRGJEGJËS 
KOMUNAL 

AKTERËT KYÇ BURIMET PRIORITETI 
KOSTO E 
VLERËSUAR 

PERIUDHA INDIKATORËT 
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11.3.1 Zbatimi i lehtësirave tatimore 
për transportuesit që 
mbulojnë fshatrat e 
Malishevës 

DEF 
 

DSHP 
Kompanitë 
transportuese 

Buxheti Komunal  
i lartë 

/ 

 
afatmesëm 

Rritja e kapacitetit 
transportues ditor  

11.3.2 Hulumtimi i alternative te 
transportit drejt fshatrave me 
mbulueshmëri të kufizuar 
jashtë rrugëve 
nacionale/regjionale 

DSHP 
 

DEF 
Kompanitë 
transportuese 

Buxheti Komunal  
i lartë 

/ 

 
afatshkurtër 

Frekuenca e shtuar linjave 
transportuese 

11.3.3 Vendosja e strehëve 
adekuate dhe ulëseve në 
vend-ndaljet e autobusëve në 
qendrën komunale dhe zonën 
rurale 

DU DSHP 
Komuniteti 

Buxheti Komunal  
i mesëm 

 
 
250,000.00 

 
afatmesëm 

Numri i vend-ndaljeve të 
autobusëve me strehë dhe 
ulëse 

11.3.4 Restaurimi i ndërtesës 
autobusëve në Malishevë, si 
dhe i mjedisit përreth 

DSHP DU 
Kompanitë 
transportuese 

Buxheti Komunal  
i mesëm 

120,000.00  
afatmesëm 
 

Ndërtesa dhe hapësirat e 
restauruara të ndërtesës 
autobusëve 

OBJEKTIVI 11.4:  Përmirësimi i lëvizshmërisë së këmbësorëve, sidomos në vende kyçe (p.sh., shkollave) 
 
Prioriteti strategjik  

- Krijimi i infrastrukturës për këmbësorë 
- Përmirësimi i sigurisë për këmbësorë  

 
 
 
 

 AKTIVITETI 
INST. PËRGJEGJËS 
KOMUNAL 

AKTERËT KYÇ BURIMET PRIORITETI 
KOSTO E 
VLERËSUAR 

PERIUDHA INDIKATORËT 

11.4.1 Ndërtimi i shtegut jo-motorik 
(çiklistë, këmbësorë) në 
segmentin Carrallukë- 
Malishevë- Astrazup 

DU MI 
DSHP 
Komuniteti 

Buxheti Komunal  
i mesëm 

 
200,000.00 

afatgjatë 
 

Gjatësia e ndërtuar e shtegut 

11.4.2 Ndërtimi i shtegut jo-motorik 
(çiklistë, këmbësorë) 
Carrallukë- Berishë 

DU MI 
DSHP 
Komuniteti 

Buxheti Komunal  
i mesëm 

 
100,000.00 

afatgjatë 
 

Gjatësia e ndërtuar e shtegut 

11.4.3  Përmirësimi i trotuareve dhe 
vendkalimeve afër shkollave 
dhe objekteve publike  

DU MI 
DSHP 
Komuniteti 

Buxheti Komunal  
i mesëm 

 
75,000.00 

afatgjatë 
 

Gjatësia e trotuareve të reja 
për qasje në shkolla 
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Koment: Objektivi 10.4 arrihet edhe përmes aktiviteteve 16.2.2, 10.1.5, 10.2.2, 10.2.3 

OBJEKTIVI 11.5:  Përmirësimi i sigurisë se qarkullimit të trafikut 
Prioriteti strategjik  

- Analizë e sistemit të qarkullimit të transportit multimodal  
- Aplikimi i masave  për të siguruar qarkullimin multimodal  

 
 

AKTIVITETI 
INST. PËRGJEGJËS 
KOMUNAL 

AKTERËT KYÇ BURIMET PRIORITETI 
KOSTO E 
VLERËSUAR 

PERIUDHA INDIKATORËT 

11.5.1 Hartimi i vlerësimit te rrezikut 
ne trafik për rrugët 
nacionale/regjionale dhe 
propozimi i masave për MI  

DU MI 
DSHP 
Policia e Trafikut 

Buxheti Komunal 
 
 

 
i lartë 

 
10,000.00 

 
afatshkurtër 

Masat e propozuara 

11.5.2 Ndërtimi i nënkalimeve për 
këmbësor  (Dragobil dhe 
Banje) 

DU MI 
Komuniteti 

Buxheti Komunal  
i lartë 

 
80,000.00 

 
afatshkurtër 

Nënkalimi funksional 

11.5.3 Kompletimi i sistemit te 
sinjalizimit  
 

DSHP DU 
MI 
Policia e Trafikut 
Komuniteti 

 
Buxheti Komunal 
 

 
i lartë 

 
 
10,000.00 

 
afatshkurtër 

Gjatësia e rrugëve të 
përfshira me sistem të 
kompletuar të sinjalizimit 

11.5.4 Aplikimi i masave për 
kufizimin e shpejtësisë së 
qarkullimit motorik - 
ndryshimi i materialit rrugor, 
kunjat sipërfaqësor etj. 
 
Regullimi i sistemit te 
sinjalizimit/pengesave ne 
rruget locale  

DSHP DU 
MI 
Policia e trafikut 
Komuniteti 

Buxheti Komunal 
 

 
i lartë 

 
 
10,000.00 

 
afatmesëm 

Numri i pikave ku janë 
aplikuar masat për kufizimin 
e shpejtësisë 

11.5.5 Zgjerimi i sistemit te ndriçimit 
publik ne qendrën komunale 

DU DSHP  
KEDS 
Komuniteti 
 

Buxheti Komunal  
i lartë 

 
100,000.00 

 
afatshkurtër 

Gjatësia e rrugëve-
trotuareve te ndriçuara 

11.5.6 Zgjerimi i sistemit te ndriçimit 
publik ne vendbanimet rurale  

DU DSHP  
KEDS 
Komuniteti 
 

Buxheti Komunal 
 

 
i lartë 

 
200,000.00 

afatgjatë Gjatësia e rrugëve-
trotuareve te ndriçuara 

Gjithsej kosto e vlerësuar 9,755,000.00   

Koment: Objektivi 14.5 arrihet edhe përmes aktiviteteve  10.1.5, 10.2.2, 10.2.3 

 
AFATSHKURTËR (1-3 vjet),  AFATMESËM (deri 5 vjet),  AFATGJATË (mbi 5 vjet),   
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5.2.5 Zhvillimi social 
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OBJEKTIVI 12.1 : Zhvillimi i aftësive për punësim me fokusim te femrat dhe të rinjtë   
 
Prioriteti strategjik  

- Përgatitja e të rinjve për treg të punës 
- Zhvillime të programeve për punësim  

 

 AKTIVITETI 
INST. PËRGJEGJËS 
KOMUNAL 

AKTERËT KYÇ BURIMET PRIORITETI 
KOSTO E 
VLERËSUAR (Euro) 

PERIUDHA INDIKATORËT 

12.1.1 Përfshirja e profileve teknike 
në kurrikulën e shkollës së 
mesme profesionale  

DAE -MASHT 
- Kryetari i Komunës 
-DEF 
-Qendra e Biznesit 

-Buxheti Qendror i 
Kosovës (MASHT) 
-Buxheti Komunal 

 
i lartë 

/ 

 
afatgjatë 

Nr. i nxënësve të 
diplomuar në degët e 
reja 

12.1.2 Përfshirja e profileve të 
bujqësisë në kurrikulën e 
shkollës së mesme 
profesionale 

DAE -MASHT 
- Kryetari i Komunës 
-DEF 
-DBPZHR 
-Qendra e Biznesit 

-Buxheti Qendror i 
Kosovës (MASHT) 
-Buxheti Komunal 

 
i lartë 

/ 

 
afatgjatë 

Nr. i nxënësve të 
diplomuar në degët e 
reja 

12.1.3 
 

Organizimi i trajnimeve 
profesionale sipas nevojave në 
tregun e punës 

QPS -DEF 
-DAE 
-DSHMS       
-Qendra e Biznesit   
-MPMS 

-Buxheti Komunal  
i lartë 

 
20,000.00 

 
afatmesëm 

Nr. i personave të 
trajnuar 

OBJEKTIVI 12.2: Zhvillimi i skemave të përkrahjes financiare dhe sociale për kategoritë në nevojë 
 
Prioriteti strategjik  

- Mbështetje financiare për kategoritë sociale  
 

 AKTIVITETI 
INST. PËRGJEGJËS 
KOMUNAL 

AKTERËT KYÇ BURIMET PRIORITETI 
KOSTO E 
VLERËSUAR (Euro) 

PERIUDHA INDIKATORËT 
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12.2.1 Programet/aktivitetet për 
punësim sezonal: 
-pastrimi i lumenjve, 
hapësirave publike dhe 
parqeve 
-zbatimi i masave mbrojtëse 
kundër etheve Krime Kongo 
-mbledhja e frutave malore 
dhe bimëve shëruese  etj. 
 

QPS Zyra për Punësim 
DSHMS 
DSHP 
DBPZHR 

-Buxheti Komunal  
i lartë 

 
 
 
 
150,000.00 

 
afatmesëm 

Numri i të punësuarve 

12.2.2 Krijimi i databazës së 
kapaciteteve njerëzore të 
Malishevës dhe promovimi i 
saj për programet e punësimit 
në Kosovë apo jashtë saj 
 

DAP 
(Zyra e Statistikave) 

Kryetari i Komunës 
DAE 
DEF 
QPS 
ASK 

-Buxheti Komunal 
 

 
i lartë 

 
 
10,000.00 

 
afatshkurtër 

Databaza e përditësuar 
e fuqisë punëtore 

12.3.1 Krijimi i fondit për përkrahje 
financiare të kategorive në 
nevojë  

Kuvendi 
Zyra e kryetarit 
 

         DSHMS -Buxheti Komunal  
i lartë 

 
80,000.00 

 
afatmesëm 

Nr. i rasteve të 
përkrahura 

12.3.2 Rritja e nr. të bursave për 
nxënësit nevojë dhe studentët  

DAE Zyra e kryetarit  
DEF 

-Buxheti Komunal  
i lartë 

 
100,000.00 

 
afatmesëm 

Nr. i bursave të dhëna 

Gjithsej kosto e vlerësuar 360,000.00   

  
AFATSHKURTËR (1-3 vjet),  AFATMESËM (deri 5 vjet),  AFATGJATË (mbi 5 vjet),   
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OBJEKTIVI 13.1 : Rritja e kapaciteteve profesionale (shtimi i stafit) dhe llojeve të shërbimeve 
Prioriteti strategjik  

- Ngritja e kapaciteteve, punësim i stafit të ri aq sa lejon ligji  
- Rritja e llojit të shërbimeve shëndetësore  

 AKTIVITETI 
INST. PËRGJEGJËS 
KOMUNAL 

AKTERËT KYÇ BURIMET PRIORITETI 
KOSTO E 
VLERËSUAR (Euro) 

PERIUDHA INDIKATORËT 

13.1.1 Rritja e numrit të stafit 
profesional mjekësor në QMF 
dhe ambulanca 

DSHMS Kryetari i Komunës 
MSH 
MF 

-Buxheti Komunal  
i lartë 

 
200,000.00 
 

 
afatmesëm 

Nr. i mjekëve për kokë 
banori 

13.1.2 Rritja e kapaciteteve të 
repartit të emergjencës në 
QKMF 

DSHMS MSH -Buxheti Komunal  
i lartë 

 
300,000.00 

 
afatshkurtër 

Nr. i rasteve emergjente 
të trajtuara në QKMF 
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OBJEKTIVI 13.3 : Përmirësimi i infrastrukturës fizike në institucionet shëndetësore 
Prioriteti strategjik  

- Furnizimi me pajisje  mjekësore dhe automjete për shërbim 
- Mirëmbajtja dhe rregullimi i infrastrukturës së objekteve  

 
 
 AKTIVITETI 

INST. PËRGJEGJËS 
KOMUNAL 

AKTERËT KYÇ BURIMET PRIORITETI 
KOSTO E 
VLERËSUAR (Euro) 

PERIUDHA INDIKATORËT 

13.2.1 Furnizimi me pajisje të 
nevojshme mjekësore për 
QKMF 

DSHMS MSH 
 

-Buxheti Komunal  
i mesëm 

 
200,000.00 

 
afatmesëm 

Nr. i reparteve të 
kompletuara 

13.2.2 Furnizimi me pajisje të 
nevojshme mjekësore për 
QMF dhe Ambulanca 

DSHMS MSH 
 

-Buxheti Komunal  
i lartë 

 
30,000.00 

 
afatshkurtër 

Nr. i qendrave të 
pajisura 

13.2.3 Renovimi i objekteve 
shëndetësore: QKMF-së në 
Malishevë, QMF-ve në 
Bellanicë, Kijevë,  Tërpezë 
(urgjent), Pagarushë  dhe 
AMF-ve në Llapqevë, Fshatin i 
ri, Kërvasari dhe Llapqevë 
(urgjent) 
 
 

DSHMS 
MSH 
 

-Buxheti Komunal 
 
i lartë 

700,000.00 
 
Afatshkurtër-
afatgjatë 

Nr. i qendrave të 
renovuara 
Nr.i qendrave të 
pajisura me pajisje 
mjekësore  

13.2.4 Mirëmbajtja e vazhdueshme e 
objekteve shëndetësore  

DSHMS MSH 
 

-Buxheti Komunal  
i lartë 

 
240,000.00 

 
I vazhdueshëm 

Nr. i qendrave të 
mirëmbajtura  

Gjithsej kosto e vlerësuar 1,670,000.00   

 
AFATSHKURTËR (1-3 vjet),  AFATMESËM (deri 5 vjet),  AFATGJATË (mbi 5 vjet),   
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OBJEKTIVI 14.1 : Krijimi i infrastrukturës për edukim parashkollor, sipas nevojave të identifikuara 
Prioriteti strategjik  

- Ndërtimi i hapësirave parashkollore aty ku mungon hapësira 
- Ofrimi i edukimit parashkollor 

 

 AKTIVITETI 
INST. PËRGJEGJËS 
KOMUNAL 

AKTERËT KYÇ BURIMET PRIORITETI 
KOSTO E 
VLERËSUAR 

PERIUDHA INDIKATORËT 

14.1.1 Hulumtimi i nevojave për 
edukim parashkollor në 
komunë 

DAE MASHT -Buxheti Komunal  
i ulët 

 
5,000.00 

 
afatshkurtër 

Raporti i hulumtimit 
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14.1.2 Ngritja e institucioneve 
parashkollore në Kijevë dhe 
Banjë   

DAE 
 

DU -Buxheti Komunal  
i ulët 

 
450,000.00 

 
afatmesëm 

Objektet e ndërtuara 
funksionale 

OBJEKTIVI 14.2 : Sigurimi i qasjes në arsim për të gjithë 
Prioriteti strategjik  

- Krijimi i kushteve (infrastruktura) në shkollë për personat me nevoja të veçanta  
- Vetëdijesim për bashkëmoshatarët për pranimin e personave me nevoja të veçanta  

 

 AKTIVITETI 
INST. PËRGJEGJËS 
KOMUNAL 

AKTERËT KYÇ BURIMET PRIORITETI 
KOSTO E 
VLERËSUAR 

PERIUDHA INDIKATORËT 

14.2.1 Shtimi i numrit të klasave të 
bashkangjitura (NVM) për 
nxënësit me nevoja të veçanta 

DAE DSHMS 
DSHP 

-Buxheti Komunal  
i lartë 

 
50,000.00 

 
afatmesëm 

Nr. i nxënësve të 
integruar 

14.2.2 Organizimi i aktiviteteve 
informuese/ vetëdijesuese për 
rëndësinë e gjithëpërfshirëse 
në arsim 

DAE DSHMS -Buxheti Komunal i mesëm  
10,000.00 

 
afatshkurtër 

Nr. i personave të 
informuar 

OBJEKTIVI 14.3: Sigurimi i qasjes në arsimim joformal në territorin e komunës 
Prioriteti strategjik  

- Organizimi  i arsimit joformal  
 

 AKTIVITETI 
INST. PËRGJEGJËS 
KOMUNAL 

AKTERËT KYÇ BURIMET PRIORITETI 
KOSTO E 
VLERËSUAR 

PERIUDHA INDIKATORËT 

14.3.1 Krijimi i programeve për 
arsimim joformal (në 
bashkëpunim me institucione 
të akredituara) 

DAE MASHT 
MPMS 
QPS 
Zyra për punësim 

 -Buxheti Komunal  
i ulët 

/ 

 
afatmesëm 

Nr. i personave të 
certifikuar në programin 
përkatës 

OBJEKTIVI 14.4: Përmirësimi i infrastrukturës shkollore, sipas nevojave të identifikuara 
Prioriteti strategjik  

- Mirëmbajtja përmirësimi i infrastrukturës  shkollore dhe renovimi i objekteve shkollore ekzistuese 
- Ndërtimi i objekteve shkollore te reja  
- Ndërtimi i terreneve sportive në oborr të shkollave  

 

 AKTIVITETI 
INST. PËRGJEGJËS 
KOMUNAL 

AKTERËT KYÇ BURIMET PRIORITETI 
KOSTO E 
VLERËSUAR 

PERIUDHA INDIKATORËT 

14.4.1 Ndërtimi i objekteve shkollore 
në Lladrovc, Berishë dhe 
Llazicë 

DAE DU 
MASHT 
komuniteti 

-Buxheti Komunal  
i lartë 

 
1,000,000.00 

 
afatmesëm 

Objektet e ndërtuara 
dhe funksionale 
shkollore 
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14.4.2 Renovimi i objekteve shkollore 
në Mirushë dhe Bardh 
(Lladroviq) 

DAE DU 
MASHT 
komuniteti 

-Buxheti Komunal  
i lartë 

 
10,000.00 

 
afatshkurtër 

Objektet e renovuara 
shkollore 

14.4.3 Ndërtimi i terreneve sportive 
në shkollat ku aktualisht 
mungojnë 

DAE DU 
MASHT 
komuniteti 

-Buxheti Komunal  
i mesëm 

 
400,000.00 
 
 

 
afatgjatë 

Numri i shkollave me 
terrene sportive 

14.4.4 Pajisja e shkollave (me numër 
më të madh të nxënësve) me 
laboratorë shkollor  

DAE DU 
MASHT 
komuniteti 

-Buxheti Komunal  
i mesëm 

 
150,000.00 

 
afatgjatë 

Numri i shkollave të 
pajisura me laboratorë 

Gjithsej kosto e vlerësuar 2,075,000.00   

AFATSHKURTËR (1-3 vjet),  AFATMESËM (deri 5 vjet),  AFATGJATË (mbi 5 vjet),   
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OBJEKTIVI 15.1 :Përmirësimi i infrastrukturës  ekzistuese/ shkollore/ kulturës dhe hapësirave dhe shfrytëzimi i tyre  për kulture   
Prioriteti strategjik  

- Rregullimi i infrastrukturës kulturore dhe sportive dhe mirëmbajtja 
- Organizimi i ngjarjeve/shfrytëzimi i objekteve ekzistuese  
- Organizimi i bibliotekave  

 

 AKTIVITETI 
INST. PËRGJEGJËS 
KOMUNAL 

AKTERËT KYÇ BURIMET PRIORITETI 
KOSTO E 
VLERËSUAR 

PERIUDHA INDIKATORËT 

15.1.1 Përmirësimi i sistemeve 
teknike në Shtëpinë e Kulturës 
në Malishevë 

DKRS DU 
 

-Buxheti Komunal  
i mesëm 

 
20,000.00 

 
afatgjatë 

Sistemet teknike 
funksionale 

15.1.2 Funksionalizimi i muzeut dhe 
shtimi i eksponateve 

DKRS MKRS 
Instuti Arkeologjik 

-Buxheti Komunal  
i ulët 

 
40,000.00 

 
afatgjatë 

Shtimi i numrit të 
vizitorëve 

15.1.3 Funksionalizimi i shtëpive të 
kulturës në Kijevë dhe Astrazup 

DKRS DU -Buxheti Komunal  
i ulët 

 
80,000.00 

 
afatgjatë 

Shtepite funksionale  te 
kulturës 

15.2.1 Shtimi i aktiviteteve kulturore 
dhe sportive 

DKRS DAE 
Institucionet 
Shkollore 
OJQ-të  

-Buxheti Komunal  
i mesëm 

 
150,000.00 

 
afatmesëm 

Nr. i aktiviteteve të 
organizuara  

15.2.2 
 

Pasurimi i fondit librar DKRS DAE 
Institucionet 
Shkollore 

-Buxheti Komunal  
i mesëm 

 
40,000.00 

 
afatmesëm 

Nr. i librave të shtuar 
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15.3.1 Organizimi i aktiviteteve 
kulturore ne fshatra në shkolla 
dhe hapësira publike  

DKRS DAE 
Institucionet 
Shkollore 
OJQ 
Komuniteti 

-Buxheti Komunal  
i mesëm 

 
10,000.00 

 
i vazhdueshëm 

Nr. i aktiviteteve të 
organizuara 

Gjithsej kosto e vlerësuar 340,000.00   

 
AFATSHKURTËR (1-3 vjet),  AFATMESËM (deri 5 vjet),  AFATGJATË (mbi 5 vjet),   
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OBJEKTIVI 16.1 : Funksionalizimi i objekteve ekzistuese sportive dhe  rregullimi i hapësirave të reja  
Prioriteti strategjik  

- Mirëmbajtja i infrastrukturës sportive ekzistuese 
- Përmirësimi dhe ndërtimi i  infrastrukturës sportive të re 

 

 AKTIVITETI 
INST. PËRGJEGJËS 
KOMUNAL 

AKTERËT KYÇ BURIMET PRIORITETI 
KOSTO E 
VLERËSUAR 

PERIUDHA INDIKATORËT 

16.1.1 Rregullimi i infrastrukturës në 
stadiumin e Malishevës dhe 
ambientit përreth  

DU DKRS 
 

-Buxheti Komunal  
i mesëm 

 
120,000.00 

 
afatmesëm 

Stadiumi funksional  

16.1.2 Rregullimi i ambientit përreth 
Hallës së Sporteve në 
Malishevë 

DU DKRS 
 

-Buxheti Komunal  
i mesëm 

 
100,000.00 

 
afatmesëm 

Ambienti i rregulluar 

16.2.1 Organizimi i vazhdueshëm i 
aktiviteteve sportive  

DKRS Klubet sportive 
DAE 
Institucionet 
Shkollore 

-Buxheti Komunal  
i mesëm 

 
80,000.00 

 
i vazhdueshëm 

Nr. i aktiviteteve 
sportive 

Gjithsej kosto e vlerësuar 300,000.00   

Koment: Qëllimi1 16 arrihet edhe përmes Objektivit 14.4,  aktivitetit 14.4.2 

 
AFATSHKURTËR (1-3 vjet),  AFATMESËM (deri 5 vjet),  AFATGJATË (mbi 5 vjet),   
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OBJEKTIVI 17.1 : Ngritja e cilësisë dhe sasisë së hapësirave të reja publike dhe shtigjeve 

Prioriteti strategjik  
- Mirëmbajtja e hapësirave publike ekzistuese  
- Krijimi i hapësirave të reja publike dhe shtigjeve  dhe mirëmbajtja e tyre  

 

 AKTIVITETI 
INST. PËRGJEGJËS 
KOMUNAL 

AKTERËT KYÇ BURIMET PRIORITETI 
KOSTO E 
VLERËSUAR 

PERIUDHA INDIKATORËT 

17.1.1 Funksionalizimi i këndit për 
fëmijë në parkun e qytetit 

DSHP DU -Buxheti Komunal  
i mesëm 

 
 
10,000.00 

 
afatshkurtër 

Këndi funksional për 
fëmijë 

17.1.2 Mbjellja e gjelbërimit të lartë 
në parkun e qytetit dhe 
përkujdesja për rritjen 

DSHP DBPZHR 
DU 

-Buxheti Komunal  
i mesëm 

 
5,000.00 

 
i vazhdueshëm 

Numri i drunjve të rritur 

17.1.3 Ndërtimi i infrastrukturës 
(shtigjet, ndriçimi, gjelbërimi i 
lartë, mobilieri urbane) në 
parkun e Mirushës 

DU DSHP 
DBPZHR 

-Buxheti Komunal  
 
i mesëm 

 
300,000.00 

 
afatmesëm 

Parku i kompletuar 

17.1.4 Rregullimi i hapësirave publike 
në fshatra  

DU DSHP 
DBPZHR 
Komuniteti 
 

-Buxheti Komunal  
i ulët 
 

 
250,000.00 

 
afatgjatë 

numri i parqeve të 
rregulluara 

17.1.5 Ndërtimi i hapësirave/shtigjeve 
për këmbësorë dhe çiklistë 
përgjatë Lumit Mirusha, në 
segmentet Banjë-Malishevë, 
Malishevë-Mirushë, Mirushë-
Ujëvara 

DU MMPH 
DSHP 
Komuniteti 

Buxheti Komunal  
i mesëm 

 
500,000.00 

 
afatmesëm 

Gjatësia e segmenteve 
të kompletuara 

Gjithsej kosto e vlerësuar 1,065,000.00   

 
AFATSHKURTËR (1-3 vjet),  AFATMESËM (deri 5 vjet),  AFATGJATË (mbi 5 vjet),   
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5.2.6 Vendbanimet, banimi i planifikuar dhe trajtimi i vendbanimeve joformale 
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OBJEKTIVI 18.1: Krijimi i kushteve për banim të përballueshëm 
 
Prioriteti strategjik  

- Hartimi i programit të banimit dhe monitorimi  
- Ndërtimi i objekteve të banimit kategoritë sociale  

 

 AKTIVITETI 
INST. PËRGJEGJËS 
KOMUNAL 

AKTERËT KYÇ BURIMET PRIORITETI 
KOSTO E 
VLERËSUAR 

PERIUDHA INDIKATORËT 

18.1.1 Hartimi i programit 3 vjeçar 
te banimit 

DSHP DU 
DSHMS     
QPS 
MMPH 

-Buxheti Komunal  
i lartë 

 
 
  10,000.00 

 
afatshkurtër 

Programi i miratuar 

18.1.2 Monitorimi i dhe vlerësimi i 
gjendjes së përfituesve të 
shfrytëzimit të banimit 
social 

DSHP DSHMS       
QPS 
DEF 

-Buxheti Komunal  
i lartë 

 
5,000.00 

 
i vazhdueshëm 

Numri i rasteve të 
vlerësuara 

18.1.3 Zgjidhja e çështjes së 
banimit për rastet në 
nevojë në vendbanimet e 
tyre (ndërtimi i objektit të 
banimit te blloku i banimit 
në Malishevë, në Kijevë 
dhe Banjë) 

DSHP DSHMS   
QPS 
DU     
DGJK 
MMPH 

-Buxheti Komunal 
-Buxheti Qendror i 
Kosovës 

 
i lartë 

 
 
400,000.00 

 
i vazhdueshëm 

Numri i rasteve të 
zgjidhura 

Gjithsej kosto e vlerësuar 415,000.00   

 
AFATSHKURTËR (1-3 vjet),  AFATMESËM (deri 5 vjet),  AFATGJATË (mbi 5 vjet),   
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OBJEKTIVI 19.1 : Konsolidimi i lagjeve të qendrës komunale 
Prioriteti strategjik  

- Konsolidimi i tokës ndërtimore  
- Kontrollimi i zhvillimeve dhe shfrytëzimi racional i tokës  

 

 AKTIVITETI 
INST. PËRGJEGJËS 
KOMUNAL 

AKTERËT KYÇ BURIMET PRIORITETI 
KOSTO E 
VLERËSUAR 

PERIUDHA INDIKATORËT 

19.1.1 Konsolidimi gradual i ngastrave 
ndërtimore brenda zonës 
ndërtimore  

DU DGJK 
DI 
Komuniteti 
Investitorët 

Komuniteti 
Investitorët 
Buxheti Komunal 
 

 
i mesëm 

/ 

 
afatgjatë 

Sipërfaqja me ngastra të 
konsoliduara urbane 

19.1.2 Organizimi i fushatave 
informuese për qytetarët në 
lidhje me zbatimin e  planeve 
dhe lejet ndërtimore 

DU DGJK 
DI 
DAE 
Komuniteti 
OJQ-të 

Buxheti Komunal  
i lartë 

 
 
20,000.00 

 
afatshkurtër 

Rritja e numrit të 
aplikuesve për leje 
ndërtimi në krahasim 
me numrin e 
përgjithshëm të 
ndërtimeve 
 

OBJEKTIVI 19.2: Konsolidimi i qendrës dhe përmbajtjeve shumëfunksionale 
Prioriteti strategjik  

- Densifikim i zonave ekzistuese  me shfrytëzim të përzier  
- Kontrollim i zhvillimeve në qendër me shfrytëzim të përzier  

 

 AKTIVITETI 
INST. PËRGJEGJËS 
KOMUNAL 

AKTERËT KYÇ BURIMET PRIORITETI 
KOSTO E 
VLERËSUAR 

PERIUDHA INDIKATORËT 

19.2.1 Përcaktimi i  dendësifikimit dhe 
plotësimin e hapësirave  të 
qendrës së qytetit 
 

DU DGJK 
DI 
Komuniteti 
Investitorët 

Komuniteti 
Investitorët 
Buxheti Komunal 
 

 
i mesëm 

/ 

 
i vazhdueshëm 

Rritja e dendësisë të 
shfrytëzimit të tokës 
ndërtimore në qendër 

19.2.2 Mbështetja e zhvillimit të 
mëtutjeshëm të qendrës 
shumëfunksionale -  
përmbajtje shërbyese-tregtare, 
sociale dhe publike   

DU DGJK 
DEF 
DI 
Komuniteti 
Investitorët 

Investitorët Komuniteti 
Buxheti Komunal 
 

 
i mesëm 

/ 

 
i vazhdueshëm 

Numri i përmbajtjeve 
shërbyese-tregtare, 
sociale dhe publike në 
qendër. 

Gjithsej kosto e vlerësuar 40,000.00   

Koment: Qëllimi 19 arrihet edhe përmes Objektivit 10.1 
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AFATSHKURTËR (1-3 vjet),  AFATMESËM (deri 5 vjet),  AFATGJATË (mbi 5 vjet),   
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OBJEKTIVI 20.1: Konsolidimi i lagjeve të vendbanimeve duke e ruajtur karakterin 
Prioriteti strategjik  

- Densifikimi i lagjeve ekzistuese  
- Shfrytëzimi racional i tokës  

 AKTIVITETI 
INST. PËRGJEGJËS 
KOMUNAL 

AKTERËT KYÇ BURIMET PRIORITETI 
KOSTO E 
VLERËSUAR 

PERIUDHA INDIKATORËT 

20.11 Konsolidimi gradual i zonës 
ndërtimore të fshatrave  

DU DGJK 
DI 
Komuniteti 

Komuniteti 
Buxheti Komunal 
 

 
i mesëm 

/ 

 
afatgjatë 

Sipërfaqja e zonave të 
konsoliduara 
ndërtimore  

20.1.2 Organizimi i fushatave 
informuese për qytetarët në 
lidhje me zbatimin e  planeve 
dhe lejet ndërtimore në fshatra 

DU DGJK 
DI 
DAE 
Komuniteti 
OJQ-të 

Buxheti Komunal  
i lartë 

 
10,000.00 

 
afatshkurtër 

Rritja e numrit të 
aplikuesve për leje 
ndërtimi në krahasim 
me numrin e 
përgjithshëm të 
ndërtimeve 

Gjithsej kosto e vlerësuar 10,000.00   

Koment: Qëllimi 20  arrihet edhe përmes Objektivave 12.1, 12.3, 13.4, 14.4, 10.2, 8.2, 8.3, 8.5, 9.1, 1.1 

 
AFATSHKURTËR (1-3 vjet),  AFATMESËM (deri 5 vjet),  AFATGJATË (mbi 5 vjet),   
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OBJEKTIVI 21.1: Rregullimi i vendbanimit joformal Stapanica deri në vitin 2025 
Prioriteti strategjik  

- Formalizmi i vendbanimit joformal 
- Përmirësimi i kushteve të jetesës  
- Rregullimi i infrastrukturës dhe shërbimeve  

 AKTIVITETI 
INST. PËRGJEGJËS 
KOMUNAL 

AKTERËT KYÇ BURIMET PRIORITETI 
KOSTO E 
VLERËSUAR 

PERIUDHA INDIKATORËT 

21.1.1 Hartimi i programit për 
përmirësim dhe metodat e 
rregullimit  dhe monitorimi i 
vazhdueshëm 

DU DU 
Të gjitha drejtoritë 
Komunale 
Komuniteti 
OJQ-te 

Buxheti Komunal 
 

 
i lartë 

20,000.00  
afatshkurtër 

 
Programi i hartuar  
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21.1.2 Rregullimi i infrastrukturës dhe 
shërbimeve  

DU DU 
Të gjitha drejtoritë 
Komunale 
Komuniteti 
OJQ-te 

Buxheti Komunal  
I mesëm 

 

85,000.00 

 
afatmesëm 

Përmirësimi i 
infrastrukturës/ 
përmirësimi 
gjendjes/kushteve të 
jetesës 

Gjithsej kosto e vlerësuar 105,000.00   

Koment: Qëllimi 21 arrihet edhe përmes Objektivave 9.11 

 

5.2.7 Shfrytëzimi i planifikuar i tokës 
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OBJEKTIVI 22.1: Ndalimi i zhvillimeve hapësinore të pakontrolluara 
Prioriteti strategjik  

- Konsolidimi i zonave të ndërtuara  
- Kontrollimi i zhvillimeve ruajtja e tokave bujqësore  
- Përcaktim i zonave për shfrytëzim të tokës 

 AKTIVITETI 
INST. PËRGJEGJËS 
KOMUNAL 

AKTERËT KYÇ BURIMET PRIORITETI 
KOSTO E 
VLERËSUAR 

PERIUDHA INDIKATORËT 

22.1.1 Hartimi i hartës zonale  DU DU 
Të gjitha drejtoritë 
Komunale 
Komuniteti 
OJQ-te 

Buxheti Komunal 
 

 
i lartë 

60,000.00  
afatshkurtër 

Numri i ndërtimeve 
jashtë zonës së 
ndërtimit 
Zona e tokës më të 
mirë dhe më të 
gjithanshme bujqësore 
(Klasa I-IV) e humbur 
gjatë zhvillimit 

22.1.2 Hartimi i planit rregulluese te 
hollësishëm për qendrën 
urbane Malisheve  

DU DU 
Të gjitha drejtoritë 
Komunale 
Komuniteti 
OJQ-te 

Buxheti Komunal 
 

I lartë 80,000.00  
afatmesëm 

Sipërfaqja e zonave të 
konsoliduara 
ndërtimore  

22.1.3 Hartimi i planit rregullues të 
hollësishëm për qendrën 
sekondare në Kijevë  

DU DU 
Të gjitha drejtoritë 
Komunale 
Komuniteti 
OJQ-te 

Buxheti Komunal I lartë 40,000.00 

 

 
afatmesëm 

Rritja e numrit të 
aplikuesve për leje 
ndërtimi në krahasim 
me numrin e 
përgjithshëm të 
ndërtimeve OBJEKTIVI 22.2: Nxitja e aktiviteteve dhe përdorimeve të tokës që reduktojnë emetimet e Gazrave serrë 

Prioriteti strategjik  
- Revitalizimi i lagjeve të ndërtuara  
- Përmirësimi i mobilitetit në lagje të ndërtuara  
- Kontrollimi i zhvillimit përmes hartës zonale dhe planeve rregullues të hollësishme  
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 AKTIVITETI 
INST. PËRGJEGJËS 
KOMUNAL 

AKTERËT KYÇ BURIMET PRIORITETI 
KOSTO E 
VLERËSUAR 

PERIUDHA INDIKATORËT 

22.2.1 Projekte te revitalizimit të 
qendrës urbane dhe lagjeve 

DU, DSHP DU 
Të gjitha drejtoritë 
Komunale 
Komuniteti 
OJQ-te 

Buxheti 
Komunal/Bizneset 

I lartë 120,000.00 Afatmesëm  Përqindja e zhvillimit të 
ri urban që ndodh 
brenda zonave të 
banuara më parë 

22.2.2 Përmirësimi i shtigjeve 
rrugicave që promovojnë 
transport jomotorik  

DU, DSHP DU 
Të gjitha drejtoritë 
Komunale 
Komuniteti 
OJQ-te 

Buxheti 
Komunal/Bizneset 

I lartë 100,000.00 Afatmesëm  Numri i 
shtigjeve/trotuareve të 
realizuara  

Gjithsej kosto e vlerësuar 400,000.00   

Koment: Qëllimi 21  arrihet edhe përmes Objektivave 9.11 

 

Gjithsej kosto e vlerësuar e planit të veprimit (Euro) 42,053,200.00  
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6. Zbatimi dhe monitorimi i planit  

6.1 Dispozitat për zbatimin dhe monitorimin e  PZHK-së 
 

6.1.1 Dispozitat për zbatim  
Plani zhvillimor Komunal është një plan strategjik qe mbulon tërë territorin e Komunës përfshirë zonën 
urbane dhe rurale  

- Me qellim të realizimit të PZHK-së, Komuna duhet të hartojë dhe aprovojë hartën zonale të 
Komunës; planet rregulluese të hollësishme për zonën urbane të Malishevës dhe dy nënqendrave 
Banjë dhe Kijevë. Plane rregulluese të hollësishme për zonën e mbrojtur ekonomike afër 
autostradës. 

- Planet rregulluese të hollësishme duhet të ofrojnë qasje sa më të lehtë për të gjithë duke planifikuar 
zonat e banueshme sa më të sigurta për të jetuar; krijuar hapësira me ku qytetaret kanë sherbime 
urbane dhe  kualitet të jetesës, duke marrë parasysh masat për mbrojtje nga zjarri dhe fatkeqësitë 
tjera natyrore dhe te shkaktuara nga faktori njeri. Këto masa duhet te merren gjatë hartimit të 
planeve rregulluese të hollësishme duke lënë hapësirë te mjaftueshme për qasje në rast të fikjes së 
zjarrin apo evakuime në rast fatkeqësisht. Planet rregulluese të hollësishme duhet të lënë 
respektojnë hapësirat e shtretërve të te lumenjve dhe përrenjve, përroskave dhe vijave kulluese për 
të lejuar qarkullimin e ujërave në mënyrë natyrale ne rast të reshurave të mëdha të zvogëlohet 
rreziku nga vërshimet.  

- Dispozitat për zbatim duhet të udhëheqin arritjen e qëllimeve dhe objektivave të PZHK-së. 
- Nëse eventualisht për shkak të ndonjë arsye kërkohet që të shtyhet ndonjë aktivitet i planit të 

veprimit atëherë kjo duhet të behët vetëm me pëlqimin paraprak të Kuvendit Komunal. Në rast se 
ndodh shtyrja atëherë plani i veprimit duhet të përditësohet me një vendim të ri. 

- Zbatimi dhe monitorimi i PZHK-se duhet të behët paralelisht. Zbatimi dhe monitorimi behët duke u 
bazuar në planin e veprimit, në indikatorët e caktuar në plan të veprimit; duke marrë të dhëna nga 
sektorët e ndryshëm të cilët do të përgatisin raporte sektoriale dhe pastaj të përmblidhen në një 
raport ndërsektorial i cili hartohet nga autoriteti përgjegjës për planifikim dhe menaxhim hapësinor  

 
6.1.1.1 Udhëzimet mbi çështjet e interpretimit të PZHK-së  

- PZHK është i bazuar në Planin Hapësinor te Kosovës dhe është  në përputhje me strategjitë dhe 
propozimet e dala nga ai; Vendimet për zhvillimet me rendësi për nivelin e Kosovën të parapara me 
PHK në territorin e komune së Malishevës duhet të respektohen; 

- PZHK duhet të shërbejë si udhëzues për të gjithë sektorët në komunë. 
- Propozimet apo interpretimet në lidhje me Hartën Zonale apo Planet  Rregulluese të Hollësishme qe 

janë ne konflikt me dispozitat PZHK duhet të kalojnë nëpër procesin e rishikimit dhe shqyrtimit 
publik (ashtu siç është parapare me dispozitat e ligjit për planifikim hapësinor) dhe marrin aprovimin 
në Kuvend. 

- PZHK duhet te shërbeje si bazë për hartimin e hartës zonale dhe do të do të shërbejë për 
interpretimin e çështjeve të caktuara zhvillimore sidomos jashtë zonave të mbuluara me plane të 
hollësishme.    

 
6.1.2 Kushtet e përcaktuara nga qeveria lokale  

- Masat mbrojtëse që kanë për qellim rregullimin e hapësirës dhe zbatimin e Planit Zhvillimor 
Komunal do të përcaktohen në Hartën Zonale të Komunës.  

- Të gjitha masat duhet të jenë në harmoni me normat teknike të Planifikimit Hapësinor dhe sipas 
udhëzimit administrativ MMPH-08/2017  për Normat teknike të Planifikimit Hapësinor  

 
6.1.2.1 Kushtet për përcaktimin e destinimit të sipërfaqeve  

Bazë për përcaktimin e destinimit të sipërfaqeve në territorin e komunës së Malishevës janë vizioni dhe 
qëllimet e planit te cilat japin orientimet e ardhshme te zhvillimit dhe kushtet si dhe karakteristikat 
gjeografike e të Malishevës. Përcaktimi i sipërfaqeve është bërë duke marrë për bazë rekomandimet e dala 
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nga Vlerësimi Strategjik Mjedisor dhe respektuar vlerat mjedisore dhe trashëgiminë kulturore dhe natyrore 
për t'u përgjigjur kërkesave zhvillimore dhe mbrojtur resurset.  
 
PZHK  në komunën e Malishevës, përcakton këto destinime të sipërfaqeve: 
 

-  Zonë banimi ZB 
- Zonë komerciale ZK 
-  Zonë industriale ZI 
-  Zonë për shfrytëzim të përzier ZM 
- Zonë ushtarake-sigurisë ZuS 
- Zonë rekreative-turistike ZrT 
- Zonë e komunikacionit-transportit ZKT 
- Zonë e shërbimeve ZSh 
-  Zonë bujqësore Zb 
- Zonë pyjore ZP 
- Zonë-minierë sipërfaqësore ZmS 
- Sipërfaqe ujore SU 
- Zonë e mbrojtur Zm 
- Zonë e veçantë ZV 
- Zonë e veçantë e mbrojtur ZVM 
- Zonë e mbrojtur ujore ZMU 
- Zonë e ndikuar nga vërshimet ZnV 
- Zonë mbrojtur arkeologjike-historike ZmAH 
- Zonë urbane ZU 
- Zonë rurale ZR 

 
6.1.2.2 Kushtet për rregullimin  e hapësirës  

Përmes kornizës se zhvillimit hapësinor PZHK përcakton kushtet dhe masat për rregullimin e sipërfaqeve të 
destinuara: kushtet për rregullimin e vendbanimeve dhe zonës ndërtimore, tokës bujqësore, zonës 
ekonomike, pyjeve, hapësirave publike, infrastrukturës fizike dhe sociale, hapësirave për sport e rekreacion, 
hapësirave me rrezikshmëri etj.  
Kushtet për rregullimin e hapësirës bëhen sipas rregullave të përcaktuara nga korniza e zhvillimit hapësinor 
te PZHK-së, si dhe rregullave të veçanta të përcaktuara me ligje përkatëse dhe ato të përcaktuara me aktet 
ligjore te planifikimit (UA dhënien e kushteve ndërtimore dhe lejes së ndërtimit) me të cilat rregullohen 
kushtet e lokacionit te objekteve ndërtimore. 
 
6.1.2.2.1 Kushtet e përgjithshme, zhvillimore, ndërtimore dhe për zonat mbishtresore 

- Ndërtimet do të lejohen vetme në zonat e destinuara për ndërtim të cilat janë të përcaktuara në 
PZHK  

- Në zonën urbane dhe nënqendrat Banjë dhe Kijevë do të përcaktohen kriteret bazuar në planet 
rregulluese të hollësishme që do të hartohen. 

- Kushtet për rregullimin e hapësirës brenda zonës urbane parashihen me Plane Rregulluese të 
Hollësishme që duhet të hartohen. 

- Në vendbanimet tjera ku nuk parashihet plan rregullues i hollësishëm rregullimi do të bëhet me 
Hartën Zonale të Komunës e cila duhet të hartohet.  

- Zhvillimi i vendbanimeve ne zonat e rrezikuara do të kufizohet përderisa nuk merren masat e 
nevojshme për te eliminuar rreziqet.  

- Gjate zhvillimit te vendbanimeve, sidomos gjate hartimit te Planit Rregullues te Hollësishëm, duhet 
marre parasysh edhe aspekti sizmik.  

- PZHK ka identifikuar Vendbanimin Joformal -Stapanica, dhe ka propozuar  të ndërmerren masa për 
trajtimin e saj. Kushtet për rregullimin e VJF do te bazohen në Udhëzimin Administrativ për Normat 
Teknike te Planifikimit Hapësinor dhe bazuar në Doracakun për përmirësimin e vendbanimeve 
Joformale dhe në përvojat ndërkombëtare. Deri në trajtimin e këtij vendbanimi, komuna merr masa 
për parandalimin e zhvillimeve të pakontrolluara. 
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6.1.2.2.2 Ndërtesat me rendësi për Kosovën dhe komunën e Malishevës 
Ndërtesat e rëndësishme për Kosovën qe ndodhen ne territorin e Malishevës janë: 

- Ujëvara e Mirushës  
- Kisha e Heremitëve Mesjetë në Ularicë/Mirushë-Malishevë  e ,mbrojtur me LZVM 
- Mulliri i Islam Zenelit i ndërtuar XiX në Pagarushë, Malishevë  
- Ura e Bublit e ndërtuar në shek XIX në Bubël, Malishevë 
- Mulliri i Banjës i ndërtuar në shek XIX në Banjë Malishevë 
- Spitali i Partizanëve i ndërtuar në vitin 1944 në  Fshat të  ri (Fshati i Ri)  

Komuna do të kontrollojë zhvillimet e mundshme rreth këtyre objekteve/zonave në përputhje me ligjet, 
planet dhe standardet e përcaktuara nga institucionet qeveritare qendrore. 
Komuna do të bashkëpunojë me Institucionet qendrore për inventarizimin, restaurimin dhe vënien nën 
mbrojtje te këtyre objekteve. Komuna merr përgjegjësi që në bazë të ligjeve në fuqi të mbaj kontrollin e 
zhvillimeve rreth këtyre ndërtesave. 
Ndërtesat të cilat janë në listën e trashëgimisë kulturore nën mbrojtje të përkohshme, duhet të përcaktohen 
si sipërfaqe të mbrojtura me një perimetër 50 deri në 100 metra nga perimetri ndërtesave. Në për në Hartën 
Zonale të Komunës do të përcaktohen kushte të veçanta zhvillimore. 
 
6.1.2.2.3 Zonat ndërtimore në vendbanime  
Në përcaktimin e vendbanimeve të reja ose rivlerësimin e atyre ekzistuese, duhet të: 

- PZHK ka përcaktuar zonën ndërtimore në të gjitha vendbanimet në zonën urbane dhe rurale.  
- Ndërtimet lejohen vetëm në tokat ndërtimore të përcaktuara në PZHK  
- Gjatë hartimit të Hartës zonale duhet të planifikohen më detajisht zonat e ndërtimit të cilat duhet të 

janë në vend të përshtatshëm dhe të sigurt për banim dhe zhvillim të aktiviteteve përcjellëse. Të 
planifikohen në vendet ku ndikimet në mjedis janë sa më të vogla  

- PZHK i Malishevës ka përcaktuar kufijtë e ndërtimit brenda te cilave do të lejohen ndërtimet dhe 
jashtë tyre nuk do të lejohen ndërtime. Kriteri kryesor për shfrytëzim racional te tokës dhe zhvillimit 
sa më kompakt do te jete ai i rritjes se dendësisë. Infrastruktura fizike dhe sociale do te ofrohet 
vetëm në zonat e destinuara për ndërtim. Në token bujqësore kualitative e përcaktuar për mbrojtje 
me plan, nuk do të lejohen ndërtimet me përjashtim te objekteve të karakterit bujqësor. 

- Në zonat e kufizuara për zhvillim me peizazh të ndjeshëm ndaj ndikimit duhet përcaktuar me kushte 
të veçanta ndërtimore të Hartës Zonale të Komunës. Planet Rregulluese të Hollësishme si 
instrument i planifikimit duhet përdorur po ashtu për të përshtatur zhvillimet me rrethinën.  

- Në zonat e parapara për ndërtim të cilat ende nuk kanë infrastrukture, Komuna duhet të ofrojë 
infrastrukturën dhe shërbimet e nevojshme  

 
6.1.2.2.4 Strukturat e ndërtuara jashtë vendbanimeve 

- Jashtë zonës së përcaktuar si tokë ndërtimore për zhvillim nuk lejohet ndërtimi i asnjë strukture me 
përjashtim të strukturave për mbrojtje dhe siguri të qytetarëve të vendit, ashtu siç përcaktohet me 
ligje të veçanta në fuqi.  
 

6.1.2.2.5 Kushtet për vendosjen e veprimtarive ekonomike  
Plani Zhvillimor ka përcaktuar zonat ekonomike dhe për zhvillim biznesi.  

- Komuna do të ofrojë infrastrukturën, kushtet dhe hapësirën për stimulimin e investitorëve serioz të 
cilët paraqesin ofertën e përshtatshme për zhvillim ekonomik dhe angazhimin e fuqisë punëtore 
lokale.  

- Komuna do të përkrahë dhe mundësojë ngritjen e kapitalit njerëzor përmes arsimimit dhe trajnimit 
të fuqisë punëtore sidomos në fushat ekonomike prioritare të përcaktuara me plan. 

- Në ketë aspekt komuna do të përkrahë hapjen e shkollave profesionale.  
- Komuna do të përkrahe pune e Agjensionit për Zhvillim Regjional (AZhR) duke siguruar bashkëpunim 

të plotë me ta dhe komunat fqinje në realizimin e projekteve me interes të përbashkët.  
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6.1.2.2.6 Kushtet për vendosjen e veprimtarive ekonomike industriale 
- PZHK ka përcaktuar zonën ekonomike ku do të lejohen veprimtari të caktuara industriale kryesisht 

industri të lehtë të propozuara me plan bazuar në normat teknike te planifikimit hapësinor. 
- Shpallja e zonës si zone ekonomike, behet sipas kritereve te parapara me ligjin për veprimtaritë 

ekonomike dhe përfshin: statusin e zonës-p.sh zone ekonomike ose industriale, park industrial ose 
teknologjik etj, kufijtë e zonës, llojet e veprimtarive qe do të zhvillohen në zone etj. 

- Zgjerimi i zonës industriale dhe biznesore ekzistuese do të lejohet vetëm nëse zona e qëndrueshme 
është paraprakisht në rast të emergjencës dhe mungesës së hapësirës adekuatë 

- Çdo zhvillim në ketë zone duhet ti paraprije raporti i vlerësimit te ndikimit ne mjedis.  
- Në përgjithësi aktivitetet ekonomike duhet t'i kenë të gjitha standardet për mbrojtjen e ambientit. 

Operatoret industrial duhet te kenë impiant për trajtimin e ujerave të zeza   
- Qasje të mirë në korridore të rrugëve-jo përmes vendbanimeve.  
- Minimizimi i efekteve të pafavorshme në habitat dhe natyrë.  
- Potencial për zhvillim, tokë, infrastrukturë adekuate (kanalizim, ujësjellës, energji elektrike, 

komunikacion, nxehje qendrore). 
- Përdorimi maksimal i indeksit të parcelave nuk duhet të tejkalojë 45% të parcelave dhe të paktën 

20% të sipërfaqes duhet të jetë e gjelbër 
 
6.1.2.2.7 Kushtet për vendosjen e veprimtarive të bizneseve prodhuese, tregtare dhe komerciale 

- Zonat e destinuara me plan për biznese tregtare dhe komerciale nuk mund te parashihen në mënyrë 
tjetër përpos me PZHK  

- Do të stimulohen subjektet tregtare-komerciale të cilat ofrojnë programe të qëndrueshme të 
bizneseve të tyre të cilat do të shfrytëzojnë energjinë elektrike nga burimet e ripërtërishme . 

- Bizneset prodhuese do të stimulohen dhe lejohen nëse ato janë në përputhje me kushtet për 
shfrytëzim të tokës, dhe dispozitave tjera mbi ruajtjen e mjedisit. 

- Në zonat e bizneseve, duhet marre parasysh kushtet e përgjithshme si: qasja (me transport publik, 
shtigjeve për këmbësorë, parkingjeve), kushtet e lokacionit, kushtet tekniko-urbanistike si dhe 
rregullat e ndërtimit dhe distancat me ndërtesat në afërsi, masat për siguri, mbrojtja mjedisore, 
kushtet për mirëmbajtjen e zonës etj. Kushtet me detaje jepen me detyrën projektuese. 

 
6.1.2.2.8 Kushtet për ruajtjen dhe vendosjen e veprimtarive të bujqësisë dhe blegtorisë: 

- Korniza e zhvillimit hapësinor, ka përcaktuar token bujqësore kualitative e cila duhet te mbrohet nga 
çdo dertim pos atyre qe kane te bëjnë me veprimtari bujqësore.  

- Komuna merr masa për parandalimin e zhvillimeve ne te. Komuna, bën konsolidimin, komasacionin 
e tokave bujqësore të parapara nën ujitje.  

- Kushtet për distancën minimale në mes të objekteve për prodhimtari blegtorale me qellim të 
minimizimit të ndikimit të prodhimtarisë blegtorale në mjedis; standardet teknike të objekteve për 
prodhimtari blegtorale për të siguruar së cilësia është e standardit që do të pengoje depërtimin e 
substancave që janë të dëmshme për shëndetin e njeriut dhe mjedisin dhe rregullat mbi distancat 
dhe standardet teknike që duhet të respektohen edhe në rast të zgjerimit të objekteve ekzistuese të 
prodhimit jepen sipas rregullave të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit rural . 

 
6.1.2.2.9 Kushtet për vendosjen e veprimtarive të turizmit-hotelet, motele, restorantet, etj 

- PZHK ka përcaktuar lokalitetet potenciale për zhvillim të turizmit.   
- Komuna do te lejoje ndërtimin e infrastrukturës qe përkrah atraksionet turistike dhe aktivitetet e 

rekreacionit te cilat nuk kane asnjë ndikim negativ ne mjedis – shtigjet për ecje dhe çikliste, pikat e 
vizitës, vend kampingjet etj. 

- Komuna do te siguroje edhe zhvillimin e infrastrukture dhe lemive përcjellëse turistike si 
gastronomia, aktivitetet kulturore, zhvillimi i artizanaleve etj. Komuna do te përkrah projektet e 
OJQ-ve qe merren me promovimin e vlerave tradicionale.  

- Në hapësirat turistike te përcaktuara si zona turistike me plan do të hartohen Plane Rregulluese të 
Hollësishme (nëse nuk është zonë e mbrojtur), duke respektuar në tërësi  kushtet mjedisore. 

- Strukturat e ndërtimit në zona turistike malore apo në zonën e përgjatë zonës rekreacionit  duhet të 
jenë shumë të kufizuara dhe të ndërtohen nga materiale që konsiderohen si materiale miqësore 



 

178 

 

ndaj natyrës dhe material të lokalitetit (si druri e jo struktura nga betoni, betonarmeja, muret me 
blloqe etj) 

- Komuna krijon lehtësira dhe mundësi për investime në turizëm, duke aplikuar format e PPP gjithnjë 
në përputhje me dispozita ligjore dhe PZHK (kjo formë është e përshtatshme për shfrytëzimin e 
objekteve te trashëgimisë kulturore për nevoja të turizmit- shtëpitë tradicionale). 
 

6.1.2.3 Kushtet për vendosjen e veprimtarive publike 
Disa nga zonat për zhvillim të veprimtarive publike janë të përcaktuara në PZHK. Nëse gjatë hartimit të PZHK 
nuk është arritur të përcaktohet saktësisht hapësira për veprimtaritë e tilla (për shkak te çështjeve 
pronësore-juridike në lidhje me token komunale, apo arsye tjetër), komuna do të kujdeset që gjatë 
periudhës se zhvillimit te planit të alokojë tokë për këto veprimtari. 
 
Veprimtaritë  publike duhet të lokalizohen në mënyrë të tillë që të lehtësojnë qasjen për të gjithë qytetarët 
(edhe ato me pamundësi mobiliteti) dhe duhet të shërbehen nga transporti publik.  
 
Gjate trajtimit të hapësirave publike, është me rendësi të mbahen dhe përdoren elementet e ndërtimi që 
janë karakteristike për zonën. Arkitektura e lokalitetit duhet te analizohet dhe te tentohet te respektohet.  
Duhet te i kushtohet kujdes i veçante vizuarve. P.sh pamjet drejt shesheve, ndërtesave të veçanta ose 
dukurive/bukurive natyrore sikurse janë: Monumenti i natyrës me rendësi të veçantë Ujëvarat e Mirushes, 
hapësirat pranë liqeneve artificial lumenjve ose ne përgjithësi sipërfaqeve ujore. 
 
Kriteret e përgjithshme për planifikimin e hapësirave të objekteve të veprimtarive publike: 
Institucione shkollore  do të ndërtohen sipas parametrave: 
Sipas Udhëzimit Administrativ për normat teknike te planifikimit MMPH nr 8/2017 infrastruktura e 
institucioneve arsimore duhet te jete si ne vijim:  
 
Infrastruktura e institucioneve të arsimit parashkollor 
Normat minimale për sipërfaqen e parcelës së infrastrukturës së institucioneve të arsimit parashkollor janë 
si në vijim: 
Numri i fëmijëve: 
Ndërtesat e çerdheve: 

- Për një grup: 30 m²/fëmijë; 
- Për dy grupe: 25 m²/fëmijë; 
- Për tri grupe: 25 m²/fëmijë; 
- Për katër grupe: 20 m²/fëmijë; 
- Për dhjetë grupe: 40 m²/fëmijë; 
- Për njëzet grupe: 30 m²/fëmijë. 

 
Ndërtesat e kopshteve: 

- Nga një deri në dy grupe: 24- 32 m²/fëmijë; 
- Nga tri deri në katër grupe: 20- 25 m²/fëmijë; 
- Nga pesë deri në gjashtë grupe: 18- 22 m²/fëmijë. 

 
Numri i banorëve31: 

- Ndërtesat e çerdheve: 0.30 m²/banor; 
- Ndërtesat e kopshteve: 1.00 m²/banor. 

 
Të bazohen në projeksionet e kërkesave, faktorëve socio ekonomik, karakteristikave të hapësirës/ zones, si 
dhe gjendjes dhe kapacitetit të shërbimeve ekzistuese. 
Indeksi i shfrytëzimit të parcelës kadastrale për zhvillim (ISHPKZh): 

- Ndërtesat e çerdheve: 30%; 
- Ndërtesat e kopshteve: 25%. 

 
Distanca optimale shërbyese, respektivisht rrezja optimale shërbyese në vijë ajrore: 



 

179 

 

Vendbanime urbane: 
- Ndërtesat e çerdheve: 300 m; 
- Ndërtesat e kopshteve: 500 m. 
- Vendbanime rurale: 
- Ndërtesat e çerdheve: 300 m; 
- Ndërtesat e kopshteve: 900 m. 

 
Infrastruktura e institucioneve të arsimit para-universitar 
 
Infrastruktura e institucioneve të arsimit para-universitar përbëhet nga: 

- Ndërtesat e shkollave fillore: grupmoshat 6- 10 vjet; 
- Ndërtesat e shkollave të mesme të ulëta: grupmoshat 11- 14 vjet; 
- Ndërtesat e shkollave të mesme të larta: grupmoshat 15- 19 vjet. 

 
Normat minimale për sipërfaqen e parcelës së infrastrukturës së institucioneve të arsimit para-universitar 
janë si në vijim: 
Numri i banorëve: 

- Ndërtesat e shkollave fillore: 1.60 m²/banor; 
- Ndërtesat e shkollave të mesme të ulëta: 1.20 m²/banor; 
- Ndërtesat e shkollave të mesme të larta: 1.00 m²/banor. 
-  

Të bazohen në projeksionet e kërkesave, faktorëve socio ekonomik, karakteristikave të hapësirës/ zones, si 
dhe gjendjes dhe kapacitetit të shërbimeve ekzistuese. 
Indeksi i shfrytëzimit të parcelës kadastrale për zhvillim (ISHPKZh): 

- Ndërtesat e shkollave fillore: 40%; 
- Ndërtesat e shkollave të mesme të ulëta: 40%; 
- Ndërtesat e shkollave të mesme të larta: 60 %. 

 
Distanca optimale shërbyese, respektivisht rrezja optimale shërbyese në vijë ajrore: 
Vendbanime urbane: 

- Ndërtesat e shkollave fillore: 600 m; 
- Ndërtesat e shkollave të mesme të ulëta: 600 m; 
- Ndërtesat e shkollave të mesme të larta: 1500 m. 

Vendbanime rurale: 
- Ndërtesat e shkollave fillore: 1900 m; 
- Ndërtesat e shkollave të mesme të ulëta: 1900 m; 
- Ndërtesat e shkollave të mesme të larta: 4700 m. 

 

Të sigurohet hapësirë e gjelbërimit dhe terrenet e hapura sportive në kuadër të oborrit 
shkollor 
Komuna duhet të siguroje që gjatë zhvillimit të hapësirave shkollore, të jetë marre parasysh 
aspekti i sigurisë së fëmijëve ne trafik. Komuna siguron transportin publik deri në shkollë. 
Kushtet e lokacionit, kushtet e tekniko-urbanistike përcaktohen me hollësisht me detyre 
projektuese 
 
Objektet për kulturë (muzetë, shtëpia e kulturës, biblioteka): 
PZHK ka përcaktuar nevojën për sigurimin e objekteve për kulture. 
Komuna mund të lidhë marrëveshje të PPP për shfrytëzimin e objekteve për qëllime kulturore nëse ato janë 
në pronësi private (kjo sidomos vlen pre ato objekte që kanë vlera të trashëgimisë arkitektonike/kulturore) 
 
Objektet për rini, sport e rekreacion si dhe terrenet e hapura për sport e rekreacion  
PZHK ka dhëne propozimet për sigurimin e objekteve dhe hapësirave për rini, sport e rekreacion (qendra 
rinore, halla sportive, terrenet për sport e rekreacion). 
Planifikimi i këtyre hapësirave do të behet sipas standardeve. 
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Komuna do të maksimizoje shfrytëzimin e terreneve sportive shkollore të cilat do të mund të shfrytëzohen 
edhe për publikun e gjerë. 
Komuna përkrah projektet që promovojnë dhe stimulojnë angazhimin e të rinjve sidomos, në aktivitetet 
sportive. 
 
Sipërfaqet publike të gjelbëruara, hapësirat e lira, parqet: 
PZHK ka identifikuar hapësirat e tilla 
Sipërfaqet publike të gjelbëruara ndërtohen dhe mirëmbahen në mënyrën e cila mundëson ruajtjen dhe 
avancimin e vlerave natyrore dhe të krijuara. 
Nëse për shkak te ndërtimit te objektit, dëmtohet sipërfaqja publike e gjelbëruar, ajo duhet të kompensohet 
sipas kushteve dhe mënyrës se përcaktuar nga komuna. 
Planifikimi i hapësirave publike me destinim parqe, gjelbërim duhet të behet në përputhje me dendësinë e 
banimit. 
Gjatë trajtimit të parqeve te qytetit nuk lejohet betonim/pllakosje me shume se 10% e sipërfaqes së 
përgjithshme të parkut. 
 
Gjatë trajtimit te parqeve, duhet të analizohen me kujdes kushtet makro-mikroklimatike. 
Lëvizja e ajrit, mbrojtja nga erërat te cilat janë karakteristike për një regjion mund te modifikohen me 
struktura të larta urbane. Ky element duhet të analizohet me kujdes në rast të planifikimit të parqeve, 
hapësirave publike dhe tarracave, të cilat shfrytëzohen nga publiku. 
Kushtet me detaje për rregullimin e këtyre hapësirave përcaktohen me detyrë projektuese 
 

6.1.2.4 Kushtet për vendosjen e korridoreve apo traseve, sipërfaqeve komunikuese dhe sistemeve 
tjera te infrastrukturës 

Sipas ligjit për rrugë Nr. 2003 / 11, ligjin për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për rrugë “Nr. 2003/11” Nr. 
03/L-120, PZHK identifikon infrastrukturën e transportit, dhe përcakton korridoret që duhet mbrojtur 
përgjatë rrugëve 
Korridoret rrugore duhet te përcaktohen ne harmoni me ligjet dhe normat teknike të përcaktuara 

- Rrugë të rrjetit nacionale apo rajonale- 23,00 m; 
- Rrugë transite urbane- 21,00 m; 
- Rrugë transite nëpërmjet vendbanimeve- fshatrave- 9,50 m; 
- Rrugë përmbledhëse/ shpërndarëse- 10,50 m; 
- Rrugë servisore- 9,00 m; 
- Rrugë banesore- 8,50 m; 
- Rrugë industriale- 10,00 m; 
- Rrugë qasëshe/ dy kahëshe- 5,50 m; dhe 
- Rrugë qasëshe/ një kahëshe - 3.5 m. 

Këto gjerësi do të shërbejnë gjatë përcaktimit të vijave rregulluese që përcaktojnë profilin e infrastrukturës 
rrugore publike janë: 

- Duhet te respektohen rregullat dhe normat për qëndrueshmërinë e ndërtimit dhe kushtet klimatike. 
- Duhet të hartohet një plani i detajuar për lëvizshmërinë me te gjitha format e transportit 
- Qasje në rrugët rajonale duhet të jetë në përputhje me ligjin mbi rrugët apo me pëlqim nga niveli 

lartë i qeverisjes. 
- Komuna është përgjegjëse për rrugët lokale, prandaj të gjitha rrugët duhet të jenë të dizajnuara me 

standard të duhur në mënyrë qe te ketë rrjedhje të papenguar të trafikut. 
- Rrugët lokale ne zonat rurale duhet te jene te shtruara sipas standardeve.  
- Vend-parkimet duhet të caktohen dhe dizajnohen në bazë TV normave teknike të planifikimit  

 
 
Standardet për parkim: 
Standardet për parkim të vendosën bazuar në udhëzimin administrativ për normat teknike të planifikimit 
hapësinor MMPH Nr.08/2017: 
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Banimi 
- Ndërtesat e banimit të mesëm dhe të lartë/ ndërtesat e banimit dhe biznesit (2 VP/ 100 m², por jo 

me pak se numri i njësive të banimit për pjesën e ndërtesës se banimit) 
- Ndërtesat e banimit të ulët/ndërtesat e banimit dhe biznesit ( 2 VP/ 100 m², por jo me pak se numri i 

njësive të banimit për pjesën e ndërtesës se banimit) 
 
Hoteleria dhe turizmi 

- Ndërtesat e hoteleve deri në 3* (0.2 VP/ një shtrat) 
- Ndërtesat e hoteleve deri në 4* (0.5 VP/ një shtrat) 
- Ndërtesat e hoteleve deri në 5* (0.7 VP/ një shtrat) 
- Ndërtesat e restoranteve, kafeneve dhe të përmbajtjeve të tjera të ngjashme (4 VP/ 100 m²) 

 
Tregtia dhe përmbajtjet komunale 

- Ndërtesa e tregtisë (4 VP/ 100 m² të hapësirës shitëse  
- Ndërtesa/ hapësirat e tregjeve (3 VP/ 100 m² të hapësirës shitëse ) 
- Ndërtesat e depove (1 VP/ 100 m² ) 

 
Biznes dhe publik 

- Ndërtesat e bizneseve (4 VP/ 100 m² Për sipërfaqe me të vogla se 100) 
- Ndërtesat administrative publike ( 2 VP/ 100 m² m², të sigurohen se paku 2 VP) 

 
Industria dhe zanatet 

- Ndërtesat e industrive (1 VP/ 100 m² ) 
- Ndërtesat e zanateve 2 VP/ 100 m² ) 

 
Kultura dhe arsimi 

- Ndërtesat e kopshteve/ çerdheve të fëmijëve (1 VP/ 100 m² ) 
- Ndërtesat e shkollave fillore ( 0.5 VP/ 100 m² ) kurse për ndërtesat e sallave të sporteve në kompleks 

të shkollës, kalkulohet vetëm hapësira e sallës. 
- Ndërtesat e shkollave të mesme (1 VP/ 100 m² ) 
- Ndërtesat e fakulteteve dhe instituteve (1 VP/ 100 m² ), kurse për sipërfaqet e komplekseve, nr. i VP 

përcaktohet në përputhje me rregulloret e veçanta, përkatësisht me plane operative. 
- Ndërtesat e kinemave, teatrove, sallave për mbledhje publike (1 VP/ 100 m² ) 
- Ndërtesat religjioze- xhamitë, kishat, etj (1 VP/ 100 m² ) 
- Ndërtesat e muzeve, galerive dhe bibliotekave (1 VP/ 100 m² ) 
- Ndërtesat/ sallat e kongreseve (1 VP/ 100 m² ) 

 
Shëndetësia dhe mirëqenia sociale 

- Ndërtesat e spitaleve, klinikave, qendrave të rehabilitimit dhe të përmbajtjeve të tjera të ngjashme 
(1 VP/ 100 m² ) 

- Ndërtesat e ambulancave, poliklinikave dhe shtëpive të shëndetit (3 VP/ 100 m²). Numri i VP duhet 
të jetë jo me i vogël se numri i ambulancave 

- Shtëpitë për të moshuar (0.5 VP/ 100 m²) 
 

Sporti dhe rekreacioni 
- Ndërtesat e sporteve në shërbim të ndërtesave të banimit , fushat sportive dhe fushat e lojës të 

hapura për 
- fëmije (Numri i VP përcaktohet në përputhje me rregulloret e veçanta) 
- Ndërtesat e sporteve të hapura dhe të mbyllura pa spektator (Numri i VP përcaktohet në përputhje 

me rregulloret e veçanta) 
- Ndërtesat e sporteve dhe fushave sportive me spektator (Numri i VP përcaktohet në përputhje me 

rregulloret e veçanta) 
 
Terminalet e udhëtareve 



 

182 

 

- Ndërtesat e terminaleve të autobusëve -(Për ndërtesat e terminaleve duhet të hartohet projekti i 
teknik i trafikut, me kalkulimin e numrit të VP, në veçanti për: Vendqëndrimet (ngarkim/shkarkim); 
parkim afat-shkurtë; parkim afat-gjatë. 
 

6.1.2.5 Masat për mbrojtjen e peizazheve, vlerave natyrore dhe tërësive kulturo-historike 
Komuna bashkëpunon me Ministritë përkatëse, institucionet dhe organizatat tjerave në përputhje me ligjet 
dhe strategjitë kombëtare të marrë masa dhe mbroje trashëgiminë kulturore dhe natyrore.   
Komuna zhvillon dhe merr pjese në hartimin e politikave dhe programeve qe kane te bëjnë me ruajtjen e 
resurseve natyrore si dhe trashëgimisë kulturo-historike, si dhe në zhvillimin e projekteve e parapara me 
plan për mbrojtjen e mjedisit dhe vlerave natyrore e kulturore.  
Komuna siguron pjesëmarrjen edhe të publikut, organizatave joqeveritare, organizatave profesionale, 
komunitetit te biznesit etj ne procesin e hartimit te planeve, programeve e projekteve te lartpërmendura   
Komuna në kuadër të kompetencave të saj ndërmerr këto masa dhe aktivitete:  

- Kujdeset për ruajtjen e larmisë biologjike dhe peizazhore për territorin e vet;  
- Shpall zonat e mbrojtura për të cilat është kompetente dhe merr pjesë në procedurën e shpalljes të 

zonave të mbrojtura te cilat i shpallë Qeveria ose Kuvendi;  
- Siguron kushtet për mbrojtjen dhe ruajtjen e zonave të mbrojtura për të cilat është kompetente;  
- kujdeset për promovimin e mbrojtjes së natyrës dhe mbështet shoqatat, veprimtaria e  të cilave 

është mbrojtja e natyrës;  
- Përcjell gjendjen e ruajtjes se natyrës dhe për atë Ministrisë dhe Institutit i paraqesin raport; 
- Bënë regjistrat për shënimet te rëndësishme për mbrojtjen e natyrës;  
- Informon publikun për gjendjen e natyrës në territorin e vetë dhe për masat e ndërmarra për 

mbrojtjen dhe ruajtjen e saj;  
 
Komuna bashkëpunon me komunat fqinjë për të siguruar mbrojtjen e peizazheve dhe vlerave natyrore e 
kulturo-historike. Dy ose me shumë komuna mund të hartojnë dhe miratojnë se bashku plane ose programe 
te përbashkëta të veprimit për mbrojtjen e mjedisit për zvogëlimin e efekteve negative ne mjedis. 
Zonat e mbrojtura: Komuna me PZHK ka përcaktuar vlerat natyrore dhe ato kulturore te cilat duhet 
mbrohen dhe në të cilat duhet marrë masa për të penguar degradimin. 
Administrimi me zonën e mbrojtur: Me zonat e mbrojtura të shpallura nga komuna, administron komuna; 
me atë të shpallura nga Qeveria administron Qeveria qendrore.  
Ndërhyrjet në zonën e mbrojtur: Në zonën e mbrojtur lejohen ato ndërhyrje dhe pune të cilat nuk i 
dëmtojnë dhe nuk i ndryshojnë veçoritë për shkak të cilave zona është shpallur e mbrojtur. Me detajisht 
rreth kufizimeve në zonën e mbrojtur shih nenet 129-134 te Ligjit për Mbrojtjen e Natyrës.   
Dispozitat të përgjithshme për mbrojtjen dhe ruajtjen e natyrës dhe vlerave të saj të mbrojtura:  
Në zonat me vlera natyrore përfshirë edhe ato të mbrojtura të natyrës, pronaret dhe përdoruesit e ligjshëm 
të përbërësve të natyrës janë të detyruar t`ju lejojnë përfaqësuesve të organeve për kryerjen e punëve 
administrative dhe/ose profesionale në mbrojtjen e natyrës 
Në zonën e mbrojtur ndalohet ndërrimi i destinimit të tokës, e cila nuk është në pajtim me dispozitat e PZHK 
dhe Ligjit për Token Bujqësore. 
Ne zonat e mbrojtura (sipas ligjit mbi mbrojtjen e natyrës) ndalohen edhe: 

- Kryerja e ushtrimeve dhe aktiviteteve te tjera ushtarake te cilat mund t’i rrezikojnë vlerat e natyrës; 
- Aktivitete nënujore pa lejen e komunës; 
- Peshkimi rekreativ pa leje ose në kundërshtim me kushtet e dhëna në leje; 
- Ndezja e zjarrit jashtë vendbanimeve dhe/ose vendeve që për ketë qellim janë të shënjuara dhe të 

caktuara; 
- Vendosja e pllakave informative, panove reklamuese ose tjera pa lejen e Ministrisë/Komunës;  
- Hedhja e mbeturinave jashtë vendit të parapare për këtë; etj  
- Mbrojtja e ekosistemeve pyjore: Me qellim te mbrojtjes se ekosistemeve pyjore, komuna ndërmerr 

aktivitete pyllëzimi dhe ripyllëzimi në zonat e identifikuara me plan. Pyllëzimi bëhet me llojet 
vendore të drunjve qe shprehin përbërjen natyrore, duke shfrytëzuar metodat e përshtatshme 
natyrore. Per keto aktivitete komuna bashkëpunon me Ministrinë përkatëse.  
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Gjatë prerjes se pyjeve, duhet marre parasysh edhe ruajtjen e larmisë biologjike të pyjeve (Shih më detajisht 
Ligjin për Pyjet e Kosove, Nr.2003/3 si dhe ndryshim, Ligjin Nr.2004/29.  
Ruajtja e kullosave dhe peizazheve përfshirë peizazhin bujqësor: Ruajtja e kullosave bëhet përmes kullotjes 
së bagëtive, kositjes, përshtatjes të llojit të barit dhe shfrytëzimit të pranueshëm të mjeteve për mbrojtjen e 
bimëve dhe plehrave minerale. Ruajtja e peizazheve bujqësore të tokave të punueshme bëhet duke ruajtur 
skajet e vlefshme të vendbanimeve, gardhiqet, trungjet individuale, grup trungjet, skajet e livadheve etj. 
Komuna merr masa për të siguruar ruajtjen e veçorive karakteristike të peizazheve si dhe mirëmbajtjen e 
vlerave biologjike, gjeologjike dhe kulturore të cilat e përcaktojnë rëndësinë dhe përjetimin estetik të tij.  
Mbrojtja e ujërave (nëntokësor dhe mbitokësor): Komuna nuk duhet të lejoje shkarkime të mëtutjeshme të 
ujerave të zeza në lumenjtë përreth, ndërsa shkarkimet ekzistuese duhet të trajtohen përmes impiantit për 
trajtimin e tyre.  
 
-Mbrojtja e trashëgimisë kulturo-historike  
Dispozita të përgjithshme:  
PZHK ka identifikuar dhe lokalizuar vlerat e trashëgimisë kulturore arkitekturale, arkeologjike, të luajtshme 
dhe te asaj shpirtërore.  
Zona e Veçantë e Mbrojtur Kisha e Heremiteve në Ularicë do të mbrohet sipas ligjit për zonat e veçanta të 
mbrojtura Nr.03/L-039  
Komuna bashkëpunon me Ministrinë e Kulturës dhe institucionet e saj në inventarizimin e vlerave të 
trashëgimisë, hartimin e listës së trashëgimisë për përfshirjen e vlerave të caktuara në mbrojtje të 
përkohshme  apo te përhershme, krijimin dhe azhurnimin e bazës së të dhënave mbi gjendjen e 
trashëgimisë kulturore, si dhe në realizimin e projekteve të restaurimit dhe funksionalizimit të trashegimise 
kulturore.   
Në momentin që ndonjë vlerë e trashëgimisë kulturore hyn në listën për mbrojtje të përkohshme apo të 
përhershme (shih në ligj procedurat për shpalljen e vlerës në mbrojtje të përkohshme apo të përhershme), 
ajo regjistrohet në Kadastër. Trashëgimia kulturore nën mbrojtje të përkohshme apo të përhershme lirohet 
nga tatimi në pronë. Dhënia e lejes për ndërtim në objektet nën mbrojtje të përkohshme apo përhershme, 
mënyra e përdorimit me qellim përfitimi ekonomik dhe kulturor, çështjet e kompensimit, financimit, shitjes, 
të drejtave pronësore të trashëgimisë kulturore nën kontrollin e shtetit apo pronësi apo trashëgimisë 
kulturore në pronësi private janë të rregulluara me ligjin për mbrojtjen e trashëgimisë.  
 
Komuna ne bashkëpunim me Ministrie e Kulturës harton planin për Konservimin të trashëgimisë kulturore.  
Trashëgimia arkitekturale: 

- Monumentet arkitektonike të përcaktuara ne listën për mbrojtje të përkohshme ose të përhershme 
kanë një zonë të mbrojtjes, që është 50 metra nga perimetri i monumentit. Kjo zonë e mbrojtjes 
mund të zgjerohet ose ngushtohet dhe përcaktohet në planin e Institucionit kompetent dhe në 
planet hapësinore relevante. 

- Komuna merr masa për të ndaluar lëvizjen apo zhvendosjen e pjesshme ose komplete të ndonjë 
pjese të trashëgimisë së mbrojtur arkitekturale 

- Komuna kryen inspektim të rregullt dhe merr masa për mbrojtjen e vlerave të trashëgimisë 
- Komuna ndërmerr aktivitete ndërgjegjësimi për mbrojtjen e vlerave të trashëgimisë dhe 

promovimin e saj në favor te zhvillimit të komunës 
- Komuna lidh marrëveshje të formës së Partneritetit publiko-privat në favor të ruajtjes së 

trashëgimisë dhe shfrytëzimit te saj. 
 
-Trashëgimia arkeologjike:  
Te gjitha te gjeturat arkeologjike janë prone e Kosovës  
Komuna ndërmerr masa për ruajtjen e kësaj zone nga degradimi.  
Zonat dhe sipërfaqet e mbrojtura përfshin perimetrin e vend-shtrirjes së monumentit të trashëgimisë 
kulturore të përcaktuar për mbrojte dhe zonës mbrojtëse të tij në radius prej 50 m (për trashëgiminë 
arkitekturore) dhe 100 m për trashëgiminë arkeologjike nga perimetri. Kjo zonë mund të zgjerohet ose 
ngushtohet nëse Komuna dhe institucionet relevante e planifikojnë ndryshe me plane hapësinore relevante.  
Aplikimet për leje për ndërtime ose krijimtari tjetër brenda Zonës se mbrojtur te një vendi të trashëgimisë 
arkeologjike paraqitet për shqyrtim në Institucionin kompetent dhe marrjen e lejes nga ai. Procedurat për 
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gërmim arkeologjik, të drejtat, obligimet si dhe shpronësimet, janë përcaktuar me Ligjin për Trashëgiminë 
Kulturore.  
 
-Trashëgimi e luajtshme: 
Komuna bashkëpunon me Ministrinë në krijimin e regjistrit të kësaj trashëgimie.  
Sipas ligjit, objektet e kësaj trashëgimie me te vjetra së 100 vjet vendosen automatikisht nen mbrojtje.  
Trashëgimia e luajtshme që daton para vitit 1453 është pronë publike e Kosovës. Muzetë publike janë 
institucione kompetente për menaxhimin e koleksioneve publike të trashëgimisë së luajtshme.  
Objektet e luajtshme, pjesët përbërëse të trashëgimisë kulturore, komplekset historike, ndërtesat fetare 
janë nën mbrojtje dhe ato nuk mund të lëvizen nga konteksti natyror i vendit, ku janë të vendosura, pa leje.  
Masat për konservimin, mbrojtjen dhe ruajtjen e trashëgimisë së luajtshme nën mbrojtje, qarkullimi i 
trashëgimisë, tjetërsimi, etj janë të rregulluara me ligin për Trashëgimi 
  
-Trashëgimi kulturore shpirtërore:  
Komuna krijon regjistrin dhe merr masa për të dokumentuar, ruajtur dhe promovuar, në pajtim me Ligjin për 
Trashëgiminë Kulturore dhe parimet ndërkombëtare, standardet dhe praktikat gjyqësore, trashëgimia 
kulturore shpirtërore. 
Komuna përkrah projektet e  shoqatave te ndryshme që promovojnë këto vlera. 
 

6.1.2.6 Masat për ndalimin e ndikimeve të dëmshme në  mjedis dhe mbrojtjen nga fatkeqësitë 
natyrore dhe tjera  

PZHK ka identifikuar zonat ku ka ndotje dhe degradim të mjedisit dhe propozon veprimet e 
përgjithshme si: 
Komuna bashkëpunon me Ministrinë përkatëse, institucionet e organizatat tjera në përgatitjen e planeve 
(planit për veprim lokal për mbrojtje të mjedisit, planet e sanimit, planit operacional për menaxhimin e 
pyjeve, planin për mbrojtje dhe shpëtim nga fatkeqësitë etj), programeve dhe projekteve si dhe ligjeve që 
kane te bëjnë me mbrojtjen e mjedisit. 
Komuna, në kuadër të përgjegjësive të veta të përcaktuara me ligj siguron kontroll të vazhdueshëm dhe bën 
monitorimin e gjendjes së mjedisit ne përputhje me ligjet dhe veçanta dhe programet e monitorimit. 
Monitorimi i mjedisit bëhet përmes matjeve sistematike, hulumtimit dhe vlerësimit të indikatorëve të 
gjendjes dhe ndotjes së mjedisit të cilat përfshijnë përcjelljen e faktorëve natyror, monitorimit të ajrit, ujit, 
tokës, pyjeve, llojllojshmërisë biologjike dhe peizazhore florës dhe faunës, mbështjellësit të ozonit, 
rrezatimit, zhurmës, mbeturinave; merr parasysh detyrimet dhe përgjegjësitë e marra nga marrëveshjet 
ndërkombëtare. Të dhënat e grumbulluara nga monitorimi i gjendjes së mjedisit, përbejnë informacion 
publik dhe përfshihen në Sistemin Informativ të Mbrojtjes se Mjedisit. Detyrimet e subjekteve që me 
aktivitetet e tyre shkaktojnë ndotje në mjedis janë të rregulluara me ligjin për mbrojtjen e mjedisit. 

6.1.2.6.1 Menaxhimi i mbeturinave 
Komuna është përgjegjëse pre trajtimin e mbeturinave komunale. Komuna harton planin lokal për 
administrimin e mbeturinave konform Planit strategjik te Kosovës pe administrimin e mbeturinave i hartuar 
nga MMPH. Plani lokal për administrimin e mbeturinave përfshin periudhën se paku prej 5 vitesh dhe duhet 
të marre aprovimin nga MMPH. Dy apo me shume komuna, mund të hartojnë planin e përbashkët. 
Përmbajtja dhe mënyra e hartimit të planit duhet të jetë konform dispozitave të parapara të ligjit për 
mbeturina, Nr.02/l-30. 
Komuna rregullon veprimtaritë për menaxhimin e mbeturinave mjedisore dhe organizon menaxhimin 
brenda territorit të tyre përmes lëshimit të lejeve për menaxhim mbeturinash. Detyrimet e zotëruesve të 
mbeturinave, prodhuesve të mbeturinave, transportuesve, operatoreve për trajtimin e mbeturinave si dhe 
detyrimet e operatorit në deponi janë të rregulluara me ligj. 
Komuna organizon, grumbullon, trajton dhe rregullon organizimin dhe mënyrën e veçimit të mbeturinave 
për riciklim sipas dispozitave ligjore (ligji për mbeturina, Nr.02/l-30 neni 28) si dhe në përputhje me planin 
lokal të saj. Mbeturinat e rrezikshme (eksplozive, oksiduese, shume të ndezshme dhe ato të ndezshme, 
toksike, etj) dhe ato speciale grumbullohen dhe transportohen si të veçuara; transporti bëhet me mjete 
adekuate. 
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Ndërtimi i objekteve dhe pajisjeve për administrimin e mbeturinave bëhet konform dispozitave ligjore për 
trajtim të mbeturinave (neni 22). Mbledhja, magazinimi (vendet ku magazinohen në stacionin transfer duhet 
të jenë teknikisht të përgatitura për ruajtjen e përkohshme; afati për ruajtje të përkohshme nuk mund të 
jetë me i gjatë se 3 vjet), trajtimi dhe ripërdorimi e përpunimi i mbeturinave bëhet në pajtim me dispozitat 
ligjore të dhëna nga MMPH. Mbeturinat, pasi të jenë trajtuar dhe shfrytëzuar më parë, deponohen në 
deponi (objekte të licencuara).  
 
Kriteret për zgjedhjen e lokacionit të deponove duhet të jenë konform Udhëzimit administrativ te MMPH.  
Komuna ndërmerr aktivitete të ndryshme dhe bashkëpunon për së afërmit me shoqatave mjedisore, në 
rritjen e vetëdijes qytetare për mbrojtjen e mjedisit nga mbeturinat. 
Me qellim të mbrojtjes së mjedisit, komuna merr masa për parandalimin e ndotjes nga hedhurinat.  
 
Trajtimi i ujërave të zeza: 
Komuna merr masa për ndalimin e shkarkimit të ujerave të zeza në lumenj. 
Komuna do të hartoje programin për trajtimin e ujerave të zeza dhe atmosferik i cili duhet të shikohet në tri 
dimensione:  

- Ndërtimin e kolektorit kryesor (impiantit) për trajtimin e ujerave të zeza (që duhet të ketë një qasje 
regjionale dhe bashkëpunim ndër-komunal për përzgjedhjen e lokacionit) 

- Rehabilitimin e rrjetit ekzistues të kanalizimit (përgjegjësi e komunës për realizimin e projekteve për 
mirëmbajtjen e këtij rrjeti)  

- Zgjerimin e rrjetit të kanalizimit në zonat ku mungon (përgjegjësi e Komunës për realizimin e 
projekteve të parapara me plan). 

 
6.1.2.6.2 Mbrojtja e ujit 
Komuna merr pjesë dhe bashkëpunon me Institucionet përkatëse në realizimin e projekteve dhe hartimin e 
planeve e programeve që kanë të bëjnë me mbrojtjen e ujerave. 
 
Komuna merr një sëre masash për mbrojtjen e ujerave: 
Ndalon shkarkimin e ujerave te zeza në shtretërit e lumenjve. Rrjeti i derdhjes së ujerave të zeza duhet të 
kompletohet dhe të ketë trajtimin primar në nënstacion. 
Komuna bashkëpunon me komunat tjera në aktivitetet për mbrojtjen e lumenjve nga ndotja si dhe projekte 
si ndërtimi i impiantit për trajtimin e ujerave të zeza.  
Merr masa për të ndaluar/parandaluar përdorimin e substancave organike e joorganike për plehërimin e 
tokës; mbrojtjen e bimëve në resurset ujore në brigje në largësi prej 15 metrash nga kufiri i bregut të ujit të 
klasit te pare dhe 5 metra largësi të bregut të ujit të klasit të dyte. 
 
Ndalon larjen e mjeteve lundruese (në liqej artificial), mjeteve motorike dhe pajisjeve tjera në ujerat 
sipërfaqësor dhe në brigje të tyre; 
Ndalon hedhjen e substancave dhe mbeturinave të cilat për shkak të vetive fizike, kimike e biologjike mund 
të rrezikojnë shëndetin publik, organizmat ujor, vështirësojnë rrjedhjen e ujerave, rrezikojnë pajisjet ose 
instalimet ujore.  
Ndalon hedhjen dhe transportimin e substancave dhe mbeturinave te rrezikshme. 
Ndalohet ndërtimi i objekteve dhe pajisjeve te dedikuara për prodhimin e substancave të rrezikshme në 
afërsi të resurseve ujore, përderisa nuk është fituar e drejta ujore si dhe lejet e tjera të kërkuara me ligj. 
 
Komuna në bashkëpunim me Ministrinë dhe sipas ligjit për ujerat ndërmerr masa për:  

- Mbrojtjen e ujerave sipas dispozitave të ligjit për ujerat (masat mbi peshkimin; ruajtjen e mjedisit; 
masat që sigurojnë cilësi te qëndrueshme të ujit për pije; masat e parapara për rekreacion dhe larje) 
etj 

- Rregullimin e ujerave (masat për mbrojtjen dhe balancimin e sasisë së ujerave; masat për mbrojtjen 
nga  efektet e dëmshme të ujerave; masat e zbatuara për mirëmbajtjen e ujerave; përcaktimi i 
hapësirës për ndërtimin e infrastrukturës ujore); 
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- Shfrytëzimin e ujerave (masat e zbatuara për lejimin e shfrytëzimit të ujerave; masat e zbatuara për 
kompensim të kostos se shfrytëzimit të ujerave; masat për afirmimin e shfrytëzimit te qëndrueshëm 
të ujerave). 

Komuna respekton dispozitat ligjore mbi kufizimet për përdorim publik të ujit; detyrime lidhur me kërkimet 
ujore; financimin e ndërtimit të infrastrukture ujore; përdorimin e infrastrukturës ujore; ndërtimin e digave 
dhe akumulimeve; alarmimi ne rast rreziku; marrjen e masave për mbrojtjen nga efektet e dëmshme dhe 
rregullimi i ujerave; klasifikimin e trupave ujor sipërfaqësor dhe nëntokësor etj janë të rregulluara me ligjin 
për ujerat. 
 
6.1.2.6.3 Mbrojtja e tokës nga ndotja degradimi   
Mbrojtja e toke bujqësore dhe kullosave nga ndotja behet me masat si: 
Ndalim, kufizim dhe parandalim nga bartja drejtpërdrejte, bartja përmes ujit dhe ajrit e materieve të 
dëmshme dhe ndërmarrja e masave për ruajtje dhe përmirësim të pllëshmerise së tokës.  
Ndalohet  hedhja e lendeve të dëmshme dhe të rrezikshme, të cilat e dëmtojnë dhe ndryshojnë aftësinë 
prodhuese të tokës bujqësore apo kualitetin e kulturave bujqësorë dhe përdorimi jo i drejt i plehrave 
minerale, organike dhe mjeteve për mbrojtjen e bimëve. 
 
Ruajtja e shtresës se pëlleshme te tokës 
Çdo investitor është i obliguar qe para fillimit te kryerjes së punëve në token bujqësore, të largojë dhe të 
ruajë shtresën potencialisht të pëlleshme të tokës për nevoja të rikultivimit të tokës ose për aftësimin e 
tokës me pëlleshmeri me të vogle apo të tokës se pa pëlleshme për prodhimtari bujqësore. Kjo shtrese e cila 
është hequr para ndërtimit të objektit industrial dhe objekteve të tjera, shfrytëzohet për bujqësi konform 
metodologjisë unike, për aftësim të tokës me pëlleshmeri më vogël apo tokës së pa pëlleshme për 
prodhimtari bujqësore. 
 
Mbrojtja e tokave pyjore nga ndotja dhe degradimi:  
Asnjë person s'mund të presë dru në pyjet publike, përveç nëse: a) Personi ka licencën valide të lëshuar 
sipas dispozitave nga ligji për pyjet, dhe b) Drunjtë, sipas këtij ligji janë shënuar para prerjes. Licenca për të 
prerë drunj në një pyll publik është valide vetëm nëse prerja është në pëlqim me planin menaxhues 
operacional valid që mbulon atë pyll. Licenca lëshohet nga Agjencia Pyjore. 
 
Komuna ndërmerr aktivitete pyllëzimi dhe ripyllëzimi në zonat pyjore të zhveshura dhe ku ka paraqitje të 
erozionit. Komuna përkrah aktivitetet e tilla te ndërmarra nga ndonjë subjekt tjetër.  
 
Shfrytëzimi i produkteve pyjore jodrurore:  
Asnjë person s'mund të shfrytëzoje produktet pyjore jodrurore për qëllime komerciale prej tokës nën 
administrim te Agjencisë Pyjore, pa licence. Agjencia pyjore lëshon licenca për shfrytëzimin e produkteve 
pyjore jodrunore ne rast të konkludimit së shfrytëzimi është në pajtim me shfrytëzimin e qëndrueshëm të 
pyllit. 
Agjencia Pyjore autorizon njësitë e veta në Komuna për të lëshuar licenca sipas ligjit për pyjet; 
 
Kullotja e kafshëve në pyll:  
Askush s'mund te mbledhë bari, te kullot kafshët shtëpiakë ne pyjet publike nen administrim te Agjencisë 
Pyjore, pa leje prej Agjencisë Pyjore. Lejet e tilla lëshohen nëse aktiviteti është në përputhshmëri me 
shfrytëzimin e qëndrueshëm të pyjeve. Lejet sipas kësaj pikë përcaktojnë kufizimet në kohë, lokacion, 
kohëzgjatje dhe në intensitetin e aktivitetit. 
 
6.1.2.6.4 Mbrojtja nga zhurma 
Për të reduktuar ndotjen akustike në zonat urbane, duhet të ndiqen veprimet e duhura, dhe përmes 
ndërhyrjeve kushtuar pajisjeve dhe performancës së infrastrukturës, si dhe nga ndërhyrjet e drejtpërdrejta 
në burimet e zhurmës  
Shfrytëzuesi i pajisjeve të cilat prodhojnë zhurme dhe vibracion, mund të vë në qarkullim ose të përdorë 
pajisjet sipas kushteve te parapara për aplikimin e masave mbrojtëse për zvogëlimin e zhurmës dhe 
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vibracionit, respektivisht të bëjë përdorimin e impianteve, pajisjeve, makinave, mjeteve transportuese dhe 
aparateve të cilat lirojnë zhurme deri në nivelin e parapare me ligj të veçantë.  
Mbrojtja e vendbanimeve nga zhurma behet duke ndërtuar pengesa, si dhe përmes brezave gjelbërues. 
Matjet për zbutjen e zhurmës, ku është e nevojshme, duhet të integrohen me mjedisin dhe të kontribuojnë 
në cilësinë e hapësirave urbane 
 
6.1.2.6.5 Mbrojtja nga ndryshime klimatike: 
Masat në paragrafët e lartpërmendur, ndikojnë në zvogëlimin e ndryshimeve klimatike Komuna do të 
stimulojë dhe favorizojë ndërtimet të cilat përdorin energjinë alternative. 
Komuna, do të përkrahë projektet që kanë të bëjnë me rritjen e efikasitetit të energjisë si në veprimtaritë 
publike po ashtu edhe private 
Komuna di të marrë masa që të reduktojë CO2 duke marrë masa në krijimin e  një infrastrukturë që 
promovon ecjen dhe çiklizmin dhe minimizon përdorimin e automjeteve motorike në distanca të shkurtra  
Gjatë ndërtimeve të lagjeve dhe vendbanimeve të reja të mbillen sa më shume pemë dhe të krijohen 
hapësira të gjelbra që kontrollojnë mikroklimen në zonën urbane.  
 
6.1.2.6.6 Mbrojtja e ajrit 
a) Masat për mbrojtjen e ajrit nga ndotja: 
Komuna duhet të aplikojë parimet që dalin nga Ligji për mbrojtjen e ajrit nga ndotja   

- Të bashkëpunojë më Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit hapësinor në përgatitjen e planit për 
mbrojtjen e mjedisit dhe zhvillim të qëndrueshëm brenda territorit të saj  

- Të zbatojë ligjet  mjedisore   
- Të përgatis dhe sigurojë informata për qytetaret ne lidhje me mbrojtje e mjedisit dhe zhvillim të 

qëndrueshëm  
- Të sigurohet që të merren masat parandaluese përmes hartimit  
- Vlerësimit Strategjik Mjedisor VSM);  
- Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis (VNM);  
- Parandalimit dhe Kontrollit të Integruar të Ndotjes (PKIN);  
- Të marrë masa inkurajuese, të promovojë praktikat dhe aktivitetet qe kane për qellim parandalimin 

dhe zvogëlimin e ndotjes.  
- Veprimtaritë që ushtrohet në territorin e Komunës së Malishevës detyrohen që të: 
- Minimizojnë emisionin e ndotësve të ajrit që të mos tejkalojnë vlerat kufitare të emisionit. 
- Operatorët e burimeve të ndotjes detyrohen edhe që të: 
- Përdorin këto burime vetëm sipas kushteve teknike dhe kushteve të vëna në lejen e integruar ose 

lejen mjedisore; 
- Përgatisin rregullore teknike për funksionim e burimeve të ndotjes;  
- 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). 
- Përgatisin listën e parametrave teknik, operacional dhe masat tekniko-organizative, për burimet e 

ndotjes. 
 
6.1.2.6.7 Mbrojtja e biodiversitetit 
Në Komunën e Malishevës gjenden lloje të drunjve, bimëve dhe kafshëve që duhet mbrojtur. 
Me qëllim të ruajtjes së disa llojeve shtazore në lumin Mirusha   është e nevojshme pastrimi nga mbeturinat 
dhe ujërat e zeza. Në pyje është i nevojshëm rrethim dhe mbikëqyrje e zonave në të cilat ekzistojnë lloje të 
rralla për habitatet tona. 
Mbrojtja dhe ruajtja e biodiversitetit: PZHK ka përcaktuar këto lloje të florës dhe faunës për të cilat duhet 
marre masa për t’i mbrojtur: 
Komuna duhet të mbroje llojet e bimëve apo shtazëve endemike të rrezikuara nga zhdukja, ato duhet të 
mbrohen si lloje strikt te mbrojtura llojet e rralla qe nuk iu kanoset rreziku nga zhdukja, ato duhet të 
shpallen si lloj i mbrojtur 
Llojet e bimëve apo shtazëve që janë zhvilluar si pasojë e kultivimit tradicional dhe paraqesin vlerë të 
trashëgimisë natyrore, ajo mund te shpallet si lloj vendor i zbutur i mbrojtur 
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Komuna merr masa përmes të cilave nuk lejohet pa arsye të justifikuar shtazët e egra të shqetësohen, të 
kapen, të lëndohen, te zvogëlohet, numri i popullimit të llojeve te tyre - vrasja, mënjanimi, shkatërrimi ose 
dertimi i vendbanimeve të tyre si dhe ndryshimi i kushteve jetësore të tyre në masë në të cilën lloji do të 
kërcënohet. Komuna merr masa për të mos lejuar zhdukjen e llojeve të egra vendore. (referoju me 
gjerësisht ligjit mbi mbrojtjen e natyrës). Komuna përkrah projektet e OJQ të identifikuara me plan, për 
promovimin e këtyre vlerave si dhe të aktiviteteve për ushqimin e kafshëve të egra gjate sezonit dimëror 
Komuna duhet ta marr leje nga Ministria për grumbullimi e bimëve, kërpudhave dhe pjesëve të tyre si dhe 
kapja ose vrasja e shtazëve të cilat i përkasin kategorisë të llojeve të egra te mbrojtura nga neni 15-16 i ligjit 
mbi mbrojtjen e natyrës, me qellim te përpunimit, tregtisë dhe qarkullimit tjetër. 
Mbrojtja e bimëve, produkteve bimore, masat mbrojtëse biologjike të cimeve; etj janë të rregulluara me 
Ligjin për Mbrojtjen e Bimëve Nr.02/L-95 si dhe Ligjin Nr.02/L-98 për Mbrojtjen e Varieteteve te Bimëve 
 
6.1.2.6.8 Masat për Zvogëlimin e fatkeqësive  
Dispozita te përgjithshme: 
PZHK ka lokalizuar zonat e rrezikuara nga fatkeqësitë. 
Komuna harton planin për mbrojtje dhe shpëtim, ne përputhje me atë te Qeverise qendrore 
Komuna ne suaza te kompetencave të saj bazuar në Ligjin për mbrojtje nga fatkeqësitë natyrore dhe 
fatkeqësitë tjera (Ligji Nr. 04/-L-027) ndërmerr këto masa:  

- vështron, lajmëron dhe alarmon popullsinë për kërcenim rreziku;  
- organizon, mirëmban mjetet për alarmim;  
- organizon funksionimin e ndërlidhjeve për nevoja të mbrojtjes, shpëtimit dhe ndihmës;  
- bën planifikimin dhe realizimin e masave për mbrojtje dhe shpëtim;  
- vlerëson rrezikun dhe harton planin për mbrojtje nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë e tjera;  
- themelon komitetin për mbrojtje dhe shpëtim nga fatkeqësitë natyrore dhe nga fatkeqësitë e tjera, 

organizon komitetet, njësite dhe shërbimet e forcave për mbrojtje nga fatkeqësitë natyrore dhe nga 
fatkeqësitë e tjera, si dhe i forcave te tjera për mbrojtje, shpëtim dhe ndihme;  

- siguron mjetet urgjente për strehim të përkohshëm ne rast të fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive 
të tjera;  

- realizon programet e aftësimit;  
- harmonizon planet dhe përgatitjet tjera për mbrojtje, shpëtim dhe ndihme me 
- komunat fqinje;  
- organizimi, zhvillimi dhe udhëheqja e mbrojtjes personale dhe reciproke, 

 
Komuna, gjatë realizimit të detyrave të mbrojtjes nga fatkeqësitë natyrore dhe nga fatkeqësitë e tjera 
bashkëpunon me komunat tjera dhe mund t'i bashkoje mjetet dhe shërbimet për realizimin e çështjeve të 
përbashkëta ne mbrojtje nga fatkeqësitë natyrore dhe nga fatkeqësitë e tjera.  
Të gjitha planet në nivelet komunale për mbrojtje dhe shpëtim nga fatkeqësitë natyrore dhe nga fatkeqësitë 
e tjera, nuk mund të jenë në kundërshtim me planet qeveritare. 
 
Dispozita te veçanta:  
a) Masat për mbrojtje nga vërshimet:  
PZHK ka përcaktuar zonat e rrezikuara nga përmbytja:  
Komuna ndërmerr masa për parandalimin e kësaj dukurie si dhe merr pjese ne hartimin e Planit për 
menaxhimin e përmbytjeve te cilin e harton Ministria.  
Masat përfshijnë: 

- Rregullimin e shtratit të lumit Mirusha dhe përrenjve duke ruajtur vlerat natyrore dhe 
biodiverzitetin  

- Drenazhimi në zonat që përmbyten  
 
b) Masat për mbrojtje nga zjarri:   
PZHK ka identifikuar lokalitetet ku ka pasur paraqitje me të  shpeshte te zjarreve. Për të parandaluar ketë 
dukur ndërmerren masat si vijojnë: 

- Asnjë person pa leje paraprake s'mund të ndeze zjarr të hapur ne pyjet ose tokat pyjore (kjo nuk  
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- nënkupton zjarret përbrenda një ndërtese ose oxhaku, apo pajisjeve të tjera të dizajnuara për 
mbajtjen e sigurt të zjarrit). 

- Leja për ndezjen e hapur të zjarreve, kur një veprim i tille është në përputhshmëri me shfrytëzimin e 
qëndrueshëm të pyllit dhe rregullat e përcaktuara me ligj, e lëshon Agjencia Pyjore.  

- Komuna ndërmerr fushate për ndërgjegjësim për mbrojtje nga zjarri dhe parandalim 
 
c) Masat për mbrojtje nga tërmetet: 
PZHK ka identifikuar zonat me aktivitet sizmik dhe propozon masat si vijon:  

- Ndërtimet duhet të jenë në përputhje me kodet sizmike në fuqi kjo behet gjatë fazës së projektimit 
te objekteve. 

- Në ndërtesat ekzistuese ne fushat me ndikim te larte sizmik dhe rrëshqitje toke komuna ndërmerr 
veprime për përforcim;  

- Në ndërtimet e reja komuna aplikon normat e stabilitetit dhe siguron inspektim te rregullt dhe 
rigoroz në punimet e ndërtimit  

 
d) Masat për mbrojtje nga erozioni:  
PZHK ka identifikuar zonat erozive.  
Komuna me vendim mund të shpall zonat me erozion të lartë (shih gjerësisht ligjin mbi ujerat) në të cilat 
komuna merr urgjentisht masa si vijon: 

- Ndalon përkohësisht ose përgjithmonë lëvrimin e livadheve, kullotave dhe sipërfaqeve te 
pashfrytëzuara te tokave te pjerrëta për qëllime të shndërrimit të tyre në tokë të lëvrueshme me 
kultura një vjeçare; 

- Kufizon ose ndalon prerjen e drunjve dhe plantacioneve pyjore, përveç në rastet kur kjo është masë 
agroteknike;  

- Bën kufizimin ose shfrytëzimin e kullotave duke përcaktuar llojin, kohën, numrin e kafshëve që 
mund të kullosin, si dhe mënyrën e shfrytëzimit te tyre; 

- Bën ndalimin e largimit të shtresës humusore ose shtresës se punueshme nga toka bujqësore; 
- Detyron mbjelljen e barit te llojit te veçantë në tokat e pjerrëta, kultivimin e plantacioneve 

shumëvjeçare, prezantimin e kulturave bujqësore me rotacion; 
- Obligon ndërmarrjen e masave mbrojtëse për parandalimin e dëmeve që mund të shkaktohen nga 

erërat.  
- Ndërmerr veprime për rregullimin e shtretërve te lumenjve dhe brigjeve te tyre 
- Ndalon prerjen e pyjeve dhe plantacioneve pyjore mbi tokë të rrezikuar 
- Bën ngritjen dhe kultivimin e brezave mbrojtës bujqësor apo mbjelljen e bimëve drunore 

shumëvjeçare 
- Ben ngritjen e ndërtesave specifike përkatëse 

 
6.1.2.6.9 Masat për parandalimin e ndikimit negativ social 

- Planet rregulluese të hollësishme dhe dizajnimet e lagjeve dhe hapësirave duhet të ju sigurojë një 
mjedis të sigurt dhe shëndoshë dhe të krijojnë ndjenjën e komunitetit  

- Për t’iu shmangur ndikimit negativ social, Komuna do të sigurojë infrastrukturën e nevojshme 
sociale sipas projekteve të parapara me plan (rregullim të hapësirave për sport e rekreacion,etj) si 
dhe harton programe dhe aktivitete që gjenerojnë dhe krijojnë kushte për mirëqenie sociale  

- Komuna harton programin për punësim si dhe kujdeset që të ndërmerr aktivitete që gjenerojnë 
vende të reja pune duke marrë parasysh interesat e grupeve të ndryshme të shoqërisë varësisht nga 
mosha, gjinia, aftësitë, edukimi, etj.  

- Gjatë zhvillimit të projekteve të ndryshme, Komuna duhet të favorizoje potencialin lokal (vendor) të 
Malishevës në kryerjen e punëve, normal në kushtet kur ata janë të barabarte me pjesëmarrësit 
tjerë që aplikojnë për projekt. 

- Komuna në bashkëpunim me organizatat joqeveritare, bizneset, donatorë etj harton projekte dhe 
ndërmerr aktivitete që masivizojnë aktivitetet kulturo-sportive me qëllimin për të angazhuar të 
rinjtë në këto aktivitete duke parandaluar kështu mundësinë e përfshirjes se të rinjve në dukuri 
negative.  
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- Komuna përmes projekteve të parapara me plan, duhet të siguroje kushte për të ofruar sigurinë 
publike. P.sh.  

- Për qarkullim të sigurte edhe gjatë natës është me rendësi që projektet e ndërtimit të rrugëve 
gjithnjë të përcillen me ofrimin e ndriçimit publik;  

- Komuna nuk do të lëshojë asnjë leje ndërtimi për objektet të cilat nuk kanë marrë  parasysh 
aplikimin e normave të projektimit për ofrimin e infrastrukturës se nevojshme për qarkullimin e 
personave me nevoja të veçanta (rampat ne objekte, parkingjet, vendkalimet, trotuare të 
projektuara ne formën qe lehtësojnë lëvizjen e lirshme te kësaj kategorie, hyrjet dhe qarkullimin e 
lehtë në lokale etj). Këto masa do të parandalojnë segregim social. 

- Trajtimit te hapësirave publike duhet t'i kushtohet rendësi e veçantë. Në zhvillimin e projekteve për 
rregullimin e hapësirave të tilla, komuna duhet të siguroje pjesëmarrjen e palëve me interes në 
procesin e dizajnit urban të hapësirës. 

- Gjate hartimit te Planeve Rregulluese të Hollësishme të propozuara, komuna duhet të sigurohet që 
gjatë trajtimit të hapësirës në ato lagje, banoret janë të përfshirë në ketë proces dhe kërkesat e tyre 
janë marre parasysh. Komuna nuk duhet të lejoje të tilla rregullime të cilat favorizojnë një kategori 
të caktuar shoqërie dhe krijojnë geto shoqëri. 

- Komuna gjate hartimit dhe zhvillimit të projekteve të ndryshme të propozuara me plan, duhet të 
sigurojë proces transparent ndaj publikut. Në lidhje me ketë komuna duhet t’i kushtoje rendësi 
informimit, pjesëmarrjes, përfshirjes  dhe mënyrës se si behet informimi për të eliminuar çdo 
mundësi eventuale për paraqitjen e pakënaqësive të palëve që kanë interes në atë projekt. 

 
6.1.3 Masat për zbatimin e planit  

6.1.3.1 Obligimet për hartimin e planit 
Për të zbatuar Planin Zhvillimor Komunal, Komuna duhet të përgatisë  dhe aprovojë:  

- Hartën Zonale të Komunës  
- Planet Rregulluese të Hollësishme për zonën Urbane  të Malishevës  dhe  qendrat nen-urbane Kijevë 

dhe Banjë (Planet rregulluese duhet të fillojnë me prioritet për zonat ku zhvillimi është më i 
hovshëm, sikurse në qendër në akset kryesore dhe në qendrat nën urbane)  

- Planin Rregullues të hollësishëm për zonën e zhvillimit ekonomik   
 
6.2 Dispozitat lidhur me bashkëpunim 

- Për zbatimin e PZhK-së, komuna mund të promovojë, bashkëpunojë apo/dhe arrijë marrëveshje 
bashkëpunimi dhe bashkëfinancimi me Ministritë dhe Agjensionet përkatëse për projektet e 
propozuara në PZHK që kërkojnë pjesëmarrjen e këtyre institucioneve  

- Komuna informon, bashkëpunon apo/dhe lidh marrëveshje bashkëfinancimi me komunat fqinje për 
projektet me interes të përbashkët. Komuna bashkëpunon me Agjensionin për Zhvillim Regjional në 
realizimin e projekteve të tilla.  

- Komuna informon, bashkëpunon dhe arrin marrëveshje partneriteti me ndërmarrjet publike për 
shërbimet publike në kompetencat e këtyre ndërmarrjeve (çështjet e ujësjellësit, kanalizimit, 
energjisë elektrike, menaxhimit të mbeturinave, etj)  

- Komuna bashkëpunon dhe krijon marrëveshje partneriteti (PPP) me sektorin privat në projektet që 
të dy palët kanë interes të përbashkët  

- Komuna bashkëpunon me donatorët e ndryshëm në projektet e parapara me plan realizimi i të 
cilave mund të ndihmohet nga programet e ndryshme të donatorëve  

- Komuna përkrah dhe bashkëpunon me OJQ në një sërë projektesh të parapara me plan, e sidomos 
në ato që kanë të bëjnë me fushata ndërgjegjësimi, promovimin e vlerave të komunës  

- Komuna gjatë hartimit të planeve tjera që rrjedhin nga PZHK, duhet të sigurojë pjesëmarrjen dhe 
përfshirjen e publikut (qytetarëve dhe grupeve të ndryshme të interesit) qysh në fazat e fillimit dhe 
gjatë gjithë procesit dhe ndërmerr fushatë informimi ashtu siç është parapa me dispozitat e ligjit për 
planifikim hapësinor.  

- Zbatimi i PZHK-së dhe hartimi i Hartës Zonale dhe Planeve Rregulluese të Hollësishme  do të  jenë të 
suksesshme vetëm kur komuna të mund të krijojë ndjenjën e mbështetjes dhe besimit mes 
banorëve të saj. Një kampanjë mediale do të organizohet për të forcuar ndërgjegjësimin e 
qytetarëve dhe të rritë mbështetjen e tyre për realizimin e  aktiviteteve të dala nga PZHK . 
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6.3 Dispozitat mbi rendin kronologjik apo etapat e implementimit 

- Pas miratimit të PZHK-së, brenda 3 muajve Komuna duhet t'i rishikojë të gjitha politikat sektoriale në 
mënyrë që ti harmonizojë ato më dispozitat e Planit Zhvillimor Komunal. 

- Pas miratimit të planit dhe hyrjes së tij në fuqi, komuna duhet të analizojë planin aktual buxhetor 
(kornizën buxhetore) dhe gjatë rishikimit të saj, komuna inkorporon projektet e parapara në 
kornizën buxhetore të rishikuar.  

- Komuna duhet të hartojë planin e buxhetit komunal duke u bazuar në Planin Zhvillimor Komunal. 
 
Veprimet/projektet e propozuara në PZHK janë grupuar në tri faza të zhvillimit:  

- Afat shkurtër: periudhën 2018-2020 ku kryesisht janë të përfshira projektet /veprimet afatshkurta të 
cilat edhe janë të ndërlidhura me kornizën afatmesme të planifikimit buxhetor komunal  

- Afat mesëm: periudhën 2018-2023 dhe i përfshin veprimet/projektet afatmesme  
- Afat gjatë: periudhën 2018-2025+ dhe përfshin veprimet/projektet afatgjata  
- Të gjitha investimet në komunë që kanë karakter hapësinor duhet të jenë në përputhje me 

propozimet dhe prioritetet e përcaktuara me PZHK 
 
6.4 Elementet dhe udhëzimet për hulumtim të mëtutjeshëm 

- Analizë e formave të volitshme për sigurimin e tregut për shitjen e prodhimeve bujqësore  (te 
përmendet edhe te Bujqesia  

- Hulumtime për identifikimin e zonave të ujerave nëntokësor që duhet të mbrohen  
- Hulumtime për caktimin e zonave të ndjeshme ndaj fatkeqësive natyrore dhe tjera  
- Hulumtime për përgatitje për komasacion të zonave të parapara për ujitje 
- Hulumtime për plotësimin e kadastrit të rrjetit nëntokësor  
- Hulumtime/Analize për mundësinë e zhvillimit të turizmin ne bashkëpunim me komunat fqinjë 
- Hulumtime me qellim te evintarizimit të mëtutjeshëm te trashëgimisë kulturore, shpirtërore  dhe 

natyrore  
 
6.5 Autoritetet për zbatim dhe monitorim  

- Bazuar në Ligji Nr. 04/L-174 për Planifikimin Hapësinor, Kuvendi Komunal në baza vjetore duhet të 
shqyrtojë raportin monitorues të zbatimit të qëllimeve dhe të objektivave të deklaruara në Planin 
zhvillimor Komunal . 

- Komuna do të jetë transparente dhe të bëjë publik raportin monitorues  
- Kuvendi komunal duhet të alokojë fonde për zbatimin e PZHK-së  
- Autoriteti përgjegjës komunal për planifikim dhe menaxhim hapësinor ka për detyrë të  

bashkërendojë të gjitha aktivitetet për zbatimin e PZHK-së 
- Për të monitoruar zbatimin e PZHK-së Komuna duhet të themeloje ekipin për montonim. Ekipa 

duhet të përbëhet nga përfaqësues të të gjitha drejtorive.  
- Drejtoritë komunale duhet të përditësojnë planet dhe strategjitë sektoriale duke u bazuar ne 

ndryshimet qe vijnë si rezultat i zbatimit të planit.   
- Drejtoritë komunale (përfaqësuesit e çdo drejtorie ne ekip monitorues) duhet të hartojnë dhe 

monitorojnë aktivitetet sektoriale duke u bazuar në planin e veprimit dhe duhet të hartojnë raportet 
sektoriale vjetore për zbatimin dhe monitorimin e PZHK-së te cilat raporte duhet t'i dozojnë te 
autoriteti përgjegjës për planifikim dhe menaxhim hapësinor.  

- Autoriteti përgjegjës komunal për planifikim dhe menaxhim hapësinor duke u bazuar në të gjitha 
raport sektoriale e harton dhe e dorëzon raportin ndër-sektorial për zbatim dhe monitorim të PZHK-
së për miratim në Kuvendin Komunal. 

- Pas miratimit nga Kuvendi Komunal, Autoriteti përgjegjës për planifikim dhe menaxhim hapësinor e 
dorëzon raportin e aprovuar në MMPH.  

- Me qellim të transparencës autoriteti përgjegjës komunal për planifikim dhe menaxhim hapësinor e 
publikon ne vebfaqe dhe sipas kërkesave e ofron edhe kopje ne letër, raportin nder-sektorial të 
miratuar.  

- Treguesit (indikatorët) e monitorimit të zbatimit të qëllimeve dhe të objektivave hapësinore janë në 
tabelën e planit të veprimit. Po ashtu edhe Harta Zonale e Komunës duhet të përmbajë indikatorët 
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monitorues dhe Drejtoria e Urbanizmit duhet të hartojë një raport të përbashkët të monitorimit për 
të dyja dokumentet  

 
6.6 Dispozitat kalimtare dhe përfundimtare 
6.6.1 Hyrja në fuqi 

- Ky Plan do të hyn në fuqi 15 ditë pasi që të miratohet nga Kuvendi Komunal. 
 
6.6.2 Vlefshmëria:  

- Ky plan do të jetë i vlefshëm deri në vitin 2027.  

6.6.3 Vlerësimi  
Bazuar në monitorimin vjetor të planit, Komuna do të bëjë analiza për çdo vit për të kuptuar nëse Plani 
është duke i shërbyer zhvillimit hapësinor socio-ekonomik dhe është duke paraprirë zhvillimeve dhe 
kontrolluar zhvillimet në terren.  
 
 
 


