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 1 .   PIKËNISJE 

 1.1  Rrethanat determinuese 

Bazuar në ligjin Nr. 03/L-106 për ndryshimin e ligjit mbi Planifikimin 
Hapësinor të Kosovës Nr.2003/14, komunat obligohen për të punuar planet 
hapësinore komunale (Planin Zhvillimor Komunal) dhe planet urbanistike 
(Planin Zhvillimor Urban dhe Planet Rregulluese Urbane).  

Në këtë kontekst Komuna e Mitrovicës ka hartuar dhe në Maj të vitit 2009 ka 
aprovuar Planin Zhvillimor Komunal (PZhK) dhe Planin Zhvillimor Urban 
(PZhU) duke përcaktuar qëllimet afatgjata për një zhvillim të qëndrueshëm 
ekonomik, social dhe hapësinor dhe njëkohësisht duke krijuar bazën për 
hartimin e  Planeve Rregulluese Urbane.  

Në suazat e këtyre zhvillimeve planifikuese bënë pjesë edhe hartimi i Planit 
Rregullues Urban ‘Qendra’ – perimetri i punës së të cilit përfshinë zonën 
urbane të Qendrës së qytetit të Mitrovicës të përkufizuar me Planin 
Zhvillimor Urban. 

1.2  Historiku i planifikimeve 

Plani i fundit, Plani Detal Urbanistik i Qendrës së Mitrovicës, daton nga viti 
1979 dhe i cili pas vitit 1999 ka hasur në vështirësi të mëdha implementuese 
si rezultat i bazueshmërisë konvencionale e jo strategjike të planifikimit duke 
mos përfillur vullnetin e qytetarve dhe çasjen ndaj pronave të tyre. Në 
suazat e tij janë bërë disa përpjekje zhbllokuese të implementimit të tij  me 
disa mini përpunime urbane  por rezultatet nuk kanë dalë gjithaq të 
dëshirueshme pasi në ndërkohë, numri i popullsisë, baza ekonomike dhe 
ngarkimi i infrastrukturës kanë ndryshuar në mënyrë dramatike. Këto 
elemente ndikojnë esencialisht dhe shtrojnë nevojën për një rishikim të 
gjithëmbarshëm dhe një konceptim të ri të Planit Rregullues të  Qendrës së 
qytetit.  
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1.3  Organizimi dhe aktorët kyq 

Organizimi faktik i hartimit të projektit- Planit Rregulativ ‘Qendra’  bëhet : 

I. Nga ana e kontraktuesit të punës Linprojekt Sh.p.k. stafi profesional i 

së cilës është përgjegjës për menaxhimin e projektit gjerë në 

aprovim, 

II. Nga ana e komunës Departamenti për Planifikim, Urbanizëm 

(DPURB), gjegjësisht drejtori së cilit është përgjegjës dhe partner 

kontaktues .  

Gjatë hartimit të Planit Rregullues Urban ‘Qendra’ pretendohet komunikimi i 

vazhdueshëm me përfaqësues të Administratës Komunale, të organizatave 

vendore dhe me përfaqësues të grupeve të afektuara. Momenti dhe 

pjesëmarrja e këtyre aktorëve do të përcaktohet nga grupi drejtues.  

1.4  Procesi i mbarëvajtjes  

Programi i punës pason në IV faza: 

Faza e I-rë e punës: Realizohen anketimet e detajuara me pronarët – 

qytetarët sipas zonave të anketimit si dhe matjet gjeodezike(të pronave, 

objekteve, infrastrukturës rrugore dhe infrastrukturës teknike). 

Faza e II-të e punës: Punohet Profili urban i gjendjes ekzistuese  

Faza e III-të e punës: Punohet Koncepti i Planit rregullativ urban 

Faza e IV-të e punës: Masat dhe dispozitat për implementim. 
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1.5  Materialet e marra për bazë 

Në vazhdim pasojnë materialet e marra për bazë e të cilat ofrojnë bazën 

kryesore që duhet pasur parasysh gjatë punimit të Planit Rregullues Urban ‘ 

Qendra” . 

• Ligji mbi Planifikimin Hapësinor të Kosovës 

Planifikimi i hapësirës në Kosovë duhet ti përshtatet standardeve 

ndërkombëtare dhe të jetë i bazuar në ligjin Nr. 03/L-106 për ndryshimin e 

ligjit mbi Planifikimin Hapësinor të Kosovës Nr.2003/14.  

Synimi kryesor i tij është që të arrihet një planifikim dhe zhvillim hapësinor 

racional - një baraspeshë në mes të zhvillimit në njërën anë dhe ruajtjes së 

sipërfaqeve të lira e mbrojtjes së ambientit në anën tjetër.  

• Udhëzimi administrativ për Planin  Rregullues Urban 

Me Udhëzimin administrativ Nr.02/05  mbi elementet themelore të Planit 

Rrregullues Urban, Ministria e Planifikimit Hapësinor përcakton direktivat për 

përpunimin dhe përmbajtjen e temave më rëndësi vitale për Planin 

Rregullues Urban.  

Qëllimi kryesor i Udhëzimit administrativ është që komunave tu jepet 

mbështetje gjatë përcaktimit të shfrytëzimit të hapësirave, caktimit të 

rregulloreve për mbrojtjen dhe zhvillimin e hapësirës për jetesë, si dhe për 

identifikimin e aktiviteteve qenësore ekonomike dhe hapësirave për zhvillim. 
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• Ligjet tjera dhe rregulativat shtetërore 

- Ligji për mbrojtjen e mjedisit 

- Ligji mbi ndërtimin 

- Ligji mbi Trashëgiminë Kulturore 

- Ligji mbi token ndërtimore, Gazeta Zyrtare e Kosovës Nr. 14/80 (3) 

- Ligji mbi pronën, Gazeta Zyrtare Nr. 6/80 

- Ligji mbi eksproprijimin, Gazeta Zyrtare e Kosovës, Nr. 45/81 

- Ligji për privatizim i Agjensionit Kosovar të Privatizimit.  

• Plani hapësinor i Kosovës 

Plani Hapësinor i Kosovës si projekt multisektorial, influencon në mënyrë 

aktive planifikimin në rrafshin lokal PZHK / PZHU dhe jetëson principet e 

,,praktikës së mirë’’ në fushën e planifikimit të hapësirës. 

• Plani Zhvillimor Komunal (PZHK) 

Plani Zhvillimor Komunal i aprovuar në Maj 2009 si plan multisektorial, 

përcakton synimet afatgjata të zhvillimit ekonomik, social dhe hapësinor të 

Komunës. Ky dokument përmban elementet për zhvillimin e zonave urbane 

dhe fshatrave dhe jepë një pasqyrë mbi ndikimin socio-ekonomik dhe 

ekologjik. 

• Plani Zhvillimor Urban (PZHU) 

Plani Zhvillimor Urban i aprovuar në Maj 2009 si plan strategjik 

multisektoral,  parashikon zhvillimin dhe menaxhimin e zonave urbane të 

paktën për pesë vitet e ardhshme.  

 

 



   Kuvendi Komunal i Mitrovicës                                       Plani rregullues urban  ‘QENDRA’                                     
Skupština Opštine Mitrovica                                                   Urbani regulativni plan  ‘CENTAR’                                          
Municipal Assembly Mitrovica                                                  RegulatoryUrban Plan  ‘CENTER’                                          

  

Drejtoria për planifikim dhe urbanizëm  
 
                                                                                                                - 14 - 

 

 

 

 

 
       2. SEKUENCAT ORIENTUESE 

   NGA PZHU 
 

2.1  Skenari dhe mesazhi nga koncepti i PZHU-së 

Sipas Planit Zhvillimor Urban planifikimi i zhvillimit hapësinor të qytetit 
bazohet në skenarin e qytetit kompakt, me kufizim të qartë të vendbanimit 
dhe me dendësim ku potencialet e brendshme do të gjejnë përdorim, ndërsa 
peisazhi do të ruhet dhe brigjet e lumenjve do të mbesin të lira. 

Mitrovica do të zhvillohet më tutje si qytet kompakt dhe i dendësuar. Me 
qëllim të kufizimit të rritjes së paplanifikuar të vendbanimit, qyteti duhet ta 
definoj qartë kufirin e tij në raport me hapësirën përreth dhe në kuadër të 
këtij kufiri të pranoj popullsinë e paraparë deri më 2025. 

Zonat e pa ndërtuara në mes akseve kryesore do të kyçen dhe ato të 
kyçurat do të avansohen me dendësime të caktuara, kurse zgjerimet e 
vendbanimeve do të harmonizohen me infrastrukturën e re rrugore dhe 
teknike. 

Zonat ekzistuese te zanatit dhe industrisë do të kyçen më mirë dhe do të 
pasoi një zgjerim i dukshëm i tyre, kurse zona kufitare e lirë  dhe natyrore do 
të mbrohet.  

Lidhjet tangjenciale dhe ato unazore do të shtohen. Rrjeti i brendshëm i 
rrugëve të qytetit do të plotësohet për të kyçur edhe zonat e pa kyçura të 
vendbanimit. Rruga qarkore (bypass) do të zgjatet si rreth jugor deri mbi Ibër 
dhe nga ana lindore do të lidhet me rrugën kryesore drejt Prishtinës. 
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Harta 1: Koncepti i PzhU – së 

2.2 Dendësia e ndërtimit të zonave 

Dendësia e ndërtimit bënë pjesë ndër faktorët dhe parametrat më të rëndë 
sishëm të planifikimit zhvillimor urban dhe planifikimit rregullues urban.  

Dendësia e ndërtimit duhet të jetë në përputhshmëri të plotë me parametrat 
ofrues të infrastrukturës rrugore, teknike, sociale, arsimore etj. respektivisht 
dendësisë së planifikuar të ndërtimit duhet ti përgjigjen njëkohësisht edhe  
planifikimi i infrastrukturës rrugore, teknike, sociale, arsimore etj. 

Përveç përputhshmërisë së ndërsjellë me parametrat ofrues dhe parametrat 
e planifikuar të elementeve të infrastrukturës, dendësia e ndërtimit duhet të 
siguroi edhe plotësimin e kushteve tjera si : kushtete e ndriçimit natyror, 
kushtete e ajrosjes dhe për zjarrfikës.  

Pason harta e dendësisë  së banimit të zonave urbane sipas PZHU – së  
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Harta 2: Dendësia e zonave qendrore, të banimit dhe të përziera 

 

Dendësia e ndërtimit më saktësisht rregullohet dhe më në detaje 
trajtohet me planet rregullative urbane për zona të caktuara por si ori 
entim duhet të shërbejnë këto vlera drejtuese të cilat janë të për 
caktuara me planin zhvillimor urban të qytetit ( PZHU 2009 – 2025 +). 
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 Zona Koeficientët   
e ndërtimit  

Katet 

 Qendra e qytetit / Zona e qendrës max 3.0 IV - X 

 
Qendrat sekondare dhe zonat e përziera 
përgjatë akseve kryesore  

max 2,0 III - VI 

 
Zonat e banimit dhe të përziera  dhe të 
dendësuara të qytetit,  

max 1,2 II - V 

 
Zgjerimi i vendbanimeve, zona banimi 
me dendësi mesatare 

max 0,8 II – IV 

 Zonat e fshatit dhe ato me shtëpi private max 0,6 I - III 

2.3  Zhvillimi i kuartireve (lagjeve) 

Karakteristikat themelore të Mitrovicës janë përshkruar sipas ndarjeve 
zonale të prezantuara në pesë pjesë kryesore. Shpërndarja e 
vendbanimeve brenda zonës së qytetit është përgjatë akseve rrugore, të 
cilat kanë lidhje tangjenciale dhe unazore. Gjithësejt janë pesë kuartire: 
Qendra, Mitrovica Veriore, Mitrovica Lindore Mitrovica Jugore dhe Mitrovica 
Perëndimore.    

                                                               Harta 3: Zonimi sipas PZHU-së 

2.4  Qendra 

Hapësira më frekuentuese e qytetit me qendër administrative, tregtare, 
sociale e kulturore të unifikuara me harmoni të vlerave ekzistuese të qytetit 
me vlerat e reja që do të marrë në të ardhmen në kontekst të vizionit të 
qytetit të Mitrovicës.  

Trashëgimia në këtë zonë, oferta kulturore e sportive, ofrimi i sa më shumë 
sipërfa qeve të gjelbërta, pastërti e lulishte, janë vlera që e ngrisin kualitetin 
e jetës dhe do ta rrisin ende më shumë interesin e turistëve vendas dhe të 
huaj për ta vizituar. 
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 Shfrytëzimi i hapësirave të Qendrës parashihet sipas këtyre destinimeve: 

• Administratë  

• Tregti, shërbime dhe gastronomi 

• Banim 

• Arsimim dhe shëndetësi 

• Kulturor, social, religjioz dhe objekte tjera shoqërore 

• Rregullim i shtratit të lumit Ibër dhe shesheve 

• Hapësirë për vendparkime 

• Hapësira të rezervuara / infrastrukturë 

Disa funksione të rëndësishme urbane janë lokalizuar në parkun buzë lumit 
Ibër siç është Shtëpia e Kulturës, Kuvendi Komunal i Mitrovicës, Parku i 
Qytetit, objektet sportive (stadiumi dhe salla e sporteve), objektet tjera 
financiare, tregtare, banuese e publike, sheshi i qytetit dhe areali i ish 
kazermës. 

Me rëndësi të veçantë është komunikacioni në këtë zonë qendrore, me 
lidhjet unazore dhe rrugët kryesore, me qëllim që të shkarkohet qendra e 
qytetit. Planifikimi i shtigjeve të biçikletave, trafikut urban dhe lidhja me 
stacionin e trenave në afërsi të Qendrës do ti japin kualitet kategorisë së 
mobilitetit në përgjithësi. Rrugët për këmbësor dhe të liruara nga mjetet e 
motorizuara duhet të zhvillohen dhe të bëhet dizajnimi urban i tyre në këtë 
zonë qendrore. 

Në këtë zonë parashihet me Plan Zhvillimor Urban dendësimi i hapësirave 
dhe shfrytëzimi më racional i tokës në Qendër, me koeficiente të 
shfrytëzueshmërisë më të lartë dhe përgjatë akseve të rrugëve kryesore. 

Harta 4:  Qendra 
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3.   Vizioni dhe Synimet 

3.1  Vizioni për të ardhmen e Qendrës 

Bazë për hartimin e Planit Rregullues Urban ‘Qendra’ është Plani Zhvillimor 
Komunal (PZHK 2009-2025+) dhe Plani Zhvillimor Urban (PZHU 2009-
2025+) i Mitrovicës. Sipas këtyre planeve hapësinore zona e Qendrës është 
trajtuar si zonë urbane me përmbajtje mikse: afarizëm, banim kolektiv, 
arsim, kulturë, shëndetësi, rekreacion dhe hapësira të gjelbërta. 

Vizioni për të ardhmen e Qendrës së qytetit mbështetet në pjesët e  
Deklaratës së vizionit për komunën dhe qytetitn e Mitrovicës: 

“Qendër me kontinuitet urban e koncept bashkëkohor, ambient 
aktiv me përmbajtje reprezentative të zhvilluar dhe ndërtuar në 
traditën e bashkë jetesës multietnike dhe asaj arsimore duke 
ofruar një mjedis të shëndoshë e të sigurtë për të gjithë”. 

3.2  Synimet zhvillimore 

Gjatë hartimit të planit rregullues urban, më saktë gjatë hartimit të fazave të 
Profilit Urban dhe Konceptit Urban të Qendrës janë marrë në konsideratë 
synimet zhvillimore (synimet kryesore dhe synimet e pjesërishme) të para 
para me PZHU, dhe duke u bazuar në to janë zbërthyer, janë përpunuar,  
diskutuar dhe plotësuar gjatë organizimit të  punëtorisë gjithëpërfshirëse në 
aspektin e përfaqësimit.  

Synimet kryesore dhe synimet e pjesërishme 

Synimet kryesore të planit rregulativ urban ‘Qendra’ janë krijimi i bazave, 
kushteve, dhe hapave të nevojshëm për zhvillim të qëndrueshëm urban, 
ekonomik, social dhe ekologjik për periudhën kohore  për 20-25 vitet e 
ardhshme.  
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Synimet kryesore të Planit Rregullues Urban ‘Qendra’ janë: 

- Avansimi i integrimit urban  

- Zhvillimi dhe qëndrueshmëria e veprimtarive ekonomike 

- Ambienti aktiv dhe ngritja e kualitetit  të jetesës 

- Infrastrukturë bashkëkohore sociale, teknike dhe e komunikacionit 

- Mbrojtje e peisazheve ekzistuese dhe kualitet mjedisor 

Synimet e pjesërishme të Planit Rregullues Urban ‘Qendra’ janë: 

1. Avansimi i integrimit të qytetit duke ofruar hapësirë për jetesë dhe 
bashkë jetesë të qetë e të sigurtë duke u bazuar në komunikim, 
participim, bashkë punim dhe tolerancë; 

2. Ofrimi i hapësirave të cilat do të mund të shfrytëzohen nga të gjitha 
grupet etnike për zhvillimin / shkëmbimin e tyre kulturor, ekonomik 
dhe social; 

3. Ofrimi dhe krijimi i parakushteve për përmbushjen e nevojave ditore 
të të gjithë qytetarëve që frekuentojnë qendrën e qytetit dhe nevojat 
e banorve të kësaj zone hapsirore urbane; 

4. Sigurimi i qëndrueshmërisë ekonomike - rritjes së mundësisë për 
vende të punës duke krijuar parakushtet hapësinore e 
infrastrukturore. 

5. Krijimi dhe qartësimi i bazës juridike për planifikim dhe investime - 
përmes Rregulloreve për çështje pronësore, shfrytëzimit dhe 
ndërtimit. 

6. Riaktivizimi dhe ridestinimi i zonave me infrastrukturë ekzistuese në 
përputhje me PZHU.  

7. Identifikimi dhe mundësia e realizimit të zgjerimit të arealeve ( 
parcelave) të objekteve ekzistuese shkollore të cilat kanë nevojë; 

8. Zgjerimi  dhe përmirësimi  i gjendjes së objekteve ekzistuese të 
infrastruk turës arsimore, shëndetsore dhe sociale; 

9. Shtrirja, zgjerimi  dhe përmirësimi  i infrastrukturës teknike dhe të 
komuni kacionit si dhe ofrimi i qasjes më të lehtë të qytetarve në 
këto shërbime; 
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10. Përmirësimi dhe zhvillimi i mëtejmë i infrastrukturës rrugore dhe 
ndërtimi i rrugëve të reja sipas standardeve; 

11. Mundësia e shkarkimit të komunikacionit në hapësirën urbane me 
theks që zonat urbane të jenë të integruara dhe funksionale; 

12. Përmirësimi dhe zhvillimi i mëtejmë i infrastrukturës teknike: 
ujësjellësi, kanalizimi, rrjeti elektrik, rrjeti i internetit, rrjeti kabllovik, 
telefonia, etj; 

13. Sigurimi dhe ndërtimi i infrastrukturës së re teknike në sferën e 
ngrohjes qëndrore dhe gazifikimit; 

14. Eliminimi i pikave ndotëse dhe ngritja e nivelit të kushteve higjieno 
sani tare dhe mundësive për banim, punë, argëtim, rekreacion, 
gjelbërim etj; 

15. Meliorimi dhe mbrojtja e gjelbërimit ekzistues dhe shfrytëzimi i 
hapësirave gjelbëruese për rekreim, argëtim dhe pushim; 

16. Shfrytëzim racional dhe ekonomik i tokës ndërtimore dhe mundësitë 
e ndërtimit me koncesion-banim kolektiv dhe afarizëm në funksion 
të zonës urbane; 

17. Integrimi i objekteve të reja të banimit atyre publike, sociale etj. në 
kuadër të hapsirës urbane; 

18. Për persona me aftësi të kufizuara, pleq, fëmijë dhe ata që jetojnë 
me ndihma sociale, qasje gjithëpërfshirëse në të gjithë sektorët e 
komunitetit;  

19. Mirëmbajtja e rrjetit ekzistues të energjisë elektrike 

20. Mobilitet për të gjithë (të rinj, pleq, të hendikepuar, këmbësorë, 
biçiklistë, përdorues të trafikut urbanë, komunikacioni individual) 

21. Shkarkimi i qendrës së qytetit nga automjetet që kërkojnë / donë të 
parkojnë, si dhe nga komunikacioni transit 

22. Riaktivizimi dhe përmirësimi i trafikut lokal urban 

23. Ndërtimi i rrjetit për komunikacion të këmbësorëve, biciklistëve etj. 

24. Mbrojtja e monumenteve kulturore dhe objekteve të kultit 
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Plani Rregullues Urban - Qendra 

I. 

ANKETIMET  DHE  MATJET 

GJEODEZIKE  
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HYRJE 

Hapësira urbane ‘Qendra’ ka një formë kompakte e cila me pozitën  dhe  

elementet përbërse të saj shtrihet në bërthamë të qytetit dhe mbulon 

sipërfaqe rreth 97.00 Ha sipas kufijvë të përcaktuar me PZhU dhe të trajtuar 

edhe me Planin Rregullues Urban në fjalë.  

                 Harta 5: Situacioni i gjerë dhe pozita e Qendrës në suazat e tij  

Përkufizohet në veri me brigjet e lumit Ibër (Kejin) dhe Mahallën e romëve, 

në lindje me lagjen 2 Korriku dhe zonën industriale kurse nga perëndimi dhe 

jug perëndimi kufizohet me lagjet Ilirida dhe Bairi.  

            Harta  6: Situacioni i ngushtë  

Hapësira urbane “Qendra” ka konfiguracion tereni kryesisht të rrafshët me 

përjashtim të zonës së ish kazermës  që ka morfologji të terenit kodrinor. 

Vlerë dhe theks të veçantë të kësaj hapësire urbane paraqesin sipërfaqet e 

konsiderueshme të lira dhe të gjelbëruara dhe prania e parkut qëndror të 

qytetit në suazat e saj me sipërfaqe rreth 6.0 Ha, që paraqesin paradispozita 

reale për rikthimin e shkëlqimit të humbur të dy-tri dekadave të fundit. 

Në kuadër të kësaj hapësire ndërtimi daton ndër shekuj mirëpo nga ajo 

periudhë kanë mbetur shumë pak objekte të cilat duhen me përkujdesin 

maksimal të të gjithë faktorëve dhe fanatizmin e qytetarëve të rruhen dhe 

mbrohen. Periudha kohore e 5-6 dekadave të fundit karakterizohet me 

ndërtimin e objekteve kryesisht me material të fortë ndërtimor. 
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Pjesa dërmuese e këtyre ndërtimeve e që ishin pronë private nuk i rezistuan 

dot makinerisë shkatërruese gjatë luftës. Periudha e pas luftës (1999) 

karakterizohet me uzurpime, ndërtime dhe mbindërtime pa leje si dhe 

degradim të objekteve dhe hapësirave të përbashkëta.  

Qendra e qytetit për momentin paraqet epiqendrën e tregtisë dhe 

administratës së qytetit e cila para një dekade funksiononte si një tërësi me 

pjesën matanë Ibrit.  

Edhe përkundër gjendjes aktuale qendra e qytetit pretendon të jetë e 

gjallëruar, atraktive, integrale dhe e larmishme përmes këtyre shfrytëzimeve: 

• Administratë dhe zyra 

• Tregti, shërbime, gastronomi 

• Banim 

• Shkolla dhe institucione shëndetësore 

• Institucione kulturore, religjioze, sociale dhe shoqërore 

• Sheshe, hapësira gjelbërimi dhe tregu 

• Parkingje 
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A.   Anketimet dhe matjet gjeodezike 

A1.  Anketimet 

Në suazat e procesit të mbarëvajtjes dhe programit të punës  si fazë e I-rë 
është paraparë realizimi i anketimeve me  pronarët - qytetarët e Qendrës si 
dhe matjet gjeodezike. Që realizimi i detajuar i anketimeve të jetë më praktik 
dhe më i saktë është bërë ndarja e tërë teritorit të qendrës në 19 zona.  

 

 

. 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harta 7:  Ndarja e zonave për anketim  
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Të dhënat nga formularët anketues janë zbërthyer sipas zonave veç e 
veç dhe si rekapitulim i plotë.     

                                                  Grafikoni 8  : Anketimi – Analiza - Diagramet  

A2.  Matjet gjeodezike 

Matjet gjeodezike do të realizohen në sistemin shumështresor ku secila 
shtresë do të ketë përmbajtje e veçantë (pronat, objektet,  infrastruktura 
rrugore, infrastruktura   teknike (energjia elektrike, ndriçimi publik, 
postëtelekomunikacioni, ujësjellësi, kanalizimi fekal, kanalizimi atmosferik), 
gjelbrimi dhe drunjët. 

A3.  Kufijtë e zonës së Qendrës 

Kufijtë e zonës për të cilën hartohet plani dhe shenjëzimet në hartat katastra 
le janë obligim i organit kompetent të administratës komunale – Kadastrit 
dhe gjeodezisë  

A4.  Prona – Statusi i pronës dhe pronësisë 

Kaptina e parë e formularëve të anketimit ka paraparë çështjet e pronës dhe 
atë: statusi i pronës dhe statusi i pronësisë. 

Pasi Republika e Kosovës ende është në proçesin e tranzicionit nga sistemi 
i kaluar pronësor rezulton se edhe në hapësirën e përkufizuar urbane 
Qendra ekzistojnë tri kategori pronësore sipas shfrytëzimit:  

• Pronë private  

• Pronë komunale / shtetërore 

• Pronë shoqërore nën menaxhimin e AKP - Agjencionit Kosovar të 
privatizimit. 
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Sa i përket statusit të pronës rezultatet e anketimit janë shprehur sipas 
tabelës në vazhdim :  
 

 

Pronat  private 
Pronat komunale 

/ shtetërore 
Pronat 

nën 
Numri 

total 
Pronat pa 
deklarim 

Me madhësi Me madhësi  AKP   

S
ek

to
ri 

D
er

i 1
A

ri 

1 
– 

3 
A

ri 

3 
– 

6 
A

ri 

M
bi

 6
 A

ri 

Pa
 d

de
kl

ar
im

 

D
er

i 1
A

ri 

1 
– 

3 
A

ri 

3 
– 

6 
A

ri 

M
bi

 6
 A

ri 

Pa
 d

de
kl

ar
im

    

1 4 7 3 4 11     7 0 36 3 

2 26 38 20 14 2     1 0 101 0 

3 36 32 17 7 0     4 3 99 6 

4 5 3 4 3 0     0 0 15 0 

5 4 7 5 5 0     0 0 21 1 

6 12 8 3 2 0 1    1 0 27 2 

7 11 5 8 2 21 7    2 0 56 1 

8 10 9 5 2 3 6 3 1 1 2 1 43 1 

9 6 5 3 1 6     0 0 21 0 

10 39 7 0 0 2     0 0 48 1 

11 25 14 6 3 14   1 2 2 0 67 8 

12 0 0 0 2 2      0 4 0 

13 10 4 2 5 0     1 0 22 4 

14 7 2 0 0 12     3 0 24 0 

15 4 11 7 6 17     2 3 50 3 

16 25 31 13 8 0     0 0 77 11 

17 22 12 4 3 2     0 0 43 0 

18 158 43 12 3 0     2 0 218 31 

19 13 21 5 2 0     3 0 44 1 

 417 259 117 72 90 14 3 2 3 30 7 1014 73 

Sa i përket statusit të pronës rezultatet e anketimit nuk mund ti konsiderojmë 
me shkallë të lartë saktësie pasi në sektorët nr.4; 6; 13 dhe 18 deklarimet e 
të anketuarve nuk përkojnë me gjendjen faktike. 
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Arsyet qëndrojnë në faktin se të anketuarit janë shfrytëzues të pronës komu 
nale me përzgjedhje legale para ca dekadave dhe për arsye të kohëzgjatjes 
së shfrytëzimit të pronës ndajnë mendimin se kanë fituar legjitimitet mbi 
pronat që shfrytëzojnë. Në vazhdim pason gjendja hartografike  e pronave 
sipas të dhënave disponuese të organit kompetent të administrimit të 
çështjeve pronësore.  

 Harta 9:  Rilevimi gjeodezik  

Harta 10:  Baza  kadastrale   

Çështja e dytë e cila ndërlidhet me pronat ka të bëjë me statusin e 
pronësisë. Rezultatet e anketimit nga formularët anketues janë shprehur në 
vazhdim sipas  statusit të pronësisë: 

• Pronë në emër të pronarit ................................660  

• Pronë e blerë e përkthyer ................................. 56 

• Pronë e bashkëpronarve .................................179 

• Pronë e dhënë / marrë me qera ....................... 30 

• Pronë - tjera ..................................................... 89 

    Gjithësejt : .......1014 

 

 
 

Bazuar në referimet e sipërme dhe dokumentacionet disponuese rreth 
çështjeve pronësore në hapësirën urbane të Qendrës, problemet kyqe 
qëndrojnë në aspektin e rregullimit të tyre:  
Te një numër i madh i pronave private nuk janë realizuar bartjet 
trashëgimore   me dekada të tëra, 
Te pronat shtetërore të dhëna në shfrytëzim të përkohshëm qytetarëve 
për dekada të tëra kalkulimet për ridestinime eventuale mund të jenë 
problematike. 
Sa i përket pronave nën menaxhim të AKP-Agjencionit Kosovar të 
Privatizimit Komuna duhet të ketë kujdes të shtuar posaçërisht për 
pronat të cilat mund të jenë me interes të përgjithshëm publik . 
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Plani Rregullues Urban - Qendra 

II. 

PROFILI  URBAN  

 Analiza e gjendjes ekzistuese 
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B.   Gjendja ekzistuese – Profili urban 

B1.  Pozita topografike  

Qendra e qytetit të Mitrovicës gjindet në lartësi mbidetare rreth 570 m dhe 

kryesisht ka konfiguracion të rrafshët tereni me përjashtim të pjesës jugore 

të saj e cila posedon ngritje të theksuar gjer në kufirin e saj me prerje të 

thukët dhe pa mundësi integrimi të drejtëpërdrejtë me pjesën pasuese në të 

cilën gjarpëron vija e vetme hekurudhore që kalon nëpër Mitrovicë. 

Në pjesën veriore kufizohet me brigjet e lumit Ibër ( Kejin ) dhe Mahallën e 

romëve, në lindje me lagjen 2 Korriku dhe zonën industriale kurse nga 

perëndimi dhe jug perëndimi kufizohet me lagjet Ilirida dhe Bairi.  

B2.  Historiku dhe aktualiteti i ndërhyrjeve 

Në pjesën jugore të qytetit ka qenë e përqendruar qendra e vjetër e qytetit. 

Në fund të viteve të 60-ta dhe fillim të viteve 70-ta, në këtë pjesë të qytetit u 

rrënuan ndërtesat e vjetra, dhe u ndërtua një qendër moderne, e stilit 

socialist. Këtu u ndërtua objekti i komunës, postës, shtëpia e mallrave, 

shtëpia e shëndetit, qendra e kulturës, gjimnazi, si dhe disa objekte tjera 

komerciale dhe banuese. 

Në vitet e 70-ta, gjatë ndërtimit të rrugës Mbretëresha Teuta,në zonën e 

Qendrës   lumi Lushta është futur në një kanal nëntokësor dhe derdhja e tij 

bëhet në afërsi të urës lindore të lumit Ibër.  

Pas vitit 2000 përgjatë akseve kryesore, janë ndërtuar shitore, dyqane 

zanatesh dhe shërbyese, të cilat pjesërisht janë të karakterit të përkohshëm. 

Në këtë mënyrë, akset kryesore rrugore përpos komunikacionit janë 

gjithashtu vijat kryesore furnizuese të qytetit.  
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Në mes të akseve kryesore rrugore, shtrihen zonat e banimit të cilat 

kryesisht përbëhen nga objekte në dy - tri etazhe me një ose më shumë 

banesa.  

Rritja e numrit të popullatës (nataliteti dhe migrimi fshat – qytet) si dhe 

interesimi i qytetarëve nga diaspora për të poseduar banesë në qytet e me 

theks të veçantë në zonën urbane të qendrës shtuan nevojat për hapësira të 

reja banimi. Si rrjedhojë, në vitet e fundit është evident një aktivitet i dendur 

me ndërtime të reja e veçanërisht në kuartet e qendrës së qytetit por një 

pjesë e tyre nuk posedojnë infrastrukturë të mirëfilltë teknike si rezultat i 

mungesës së një koncepti planifikues të zonës urbane si tërësi.               

11 :  Zhvillimi në histori            

B3.  Vendbanimet joformale 

Sipas PZHK dhe PZHU janë identifikuar tri vendbanime joformale e të cilat 

nuk kanë shtrirrje brenda kufijve të zonës urbane Qendra, me përjashtim të 

Mahallës së romëve e cila shtrihet përgjatë kufirit verior të qendrës.  

B4.  Popullsia- Numri i popullsisë të zonës urbane ‘Qendra’ 

Gjatë dhe pas luftës së vitit 1999 erdhi te një lëvizje e madhe e popullsisë 

nga zonat rurale në ato urbane e me theks të veçantë në zonën e Qendrës.  

Të dhëna të sakta mbi zhvillimin e popullsisë në zonën e përkufizuar 

‘Qendra’ do ti kemi me rregjistrimin e popullatës dhe amvisnive në vitin 2011 

kurse të dhënat rreth numrit aktual të banorëve bazohen tërësisht në 

rezultatet e anketimit dhe të dhënat e PzhU-së. 
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Numri i banorëve sipas rezultateve të anketimit të është: 

 

QENDRA Mosha 
0 – 5 vj. 

Mosha 
6 – 14vj. 

Mosha 
15 – 18vj. 

Mosha 
19 – 25vj. 

Mosha 
26 – 65vj. 

Mosha 
Mbi 65vj. 

Gjithësejt 

SEKTORËT M F M F M F M F M F M F M F 

SEKTORI   
1 5 8 12 16 7 9 20 16 78 106 5 14 127 169 

SEKTORI   
2 31 37 66 60 36 40 141 57 257 221 18 20 549 435 

SEKTORI   
3 19 21 35 24 17 16 42 34 159 142 6 6 278 243 

SEKTORI   
4 3 7 7 10 5 10 26 16 66 45 1 4 108 92 

SEKTORI   
5 2 9 8 7 5 5 7 4 25 21 5 0 52 46 

SEKTORI   
6 11 5 13 12 7 7 20 10 63 49 5 6 119 89 

SEKTORI   
7 22 27 49 31 11 20 85 40 206 144 6 17 379 279 

SEKTORI   
8 9 6 14 12 9 8 69 28 95 82 4 5 200 141 

SEKTORI   
9 0 3 2 3 3 1 8 4 28 13 1 2 42 26 

SEKTORI 
10 4 4 9 9 1 4 28 10 54 30 1 1 97 58 

SEKTORI 
11 19 14 23 21 10 11 19 16 88 64 6 8 165 134 

SEKTORI 
12 0 1 1 1 0 0 1 0 2 2 1 1 5 5 

SEKTORI 
13 1 3 4 5 2 3 29 6 45 31 2 0 83 48 

SEKTORI 
14 1 1 3 3 3 3 7 3 38 18 2 3 54 31 

SEKTORI 
15 9 12 11 10 8 7 18 14 53 52 12 0 111 95 

SEKTORI 
16 28 21 36 36 25 20 39 40 110 118 17 14 255 249 

SEKTORI 
17 9 6 18 14 8 9 17 15 57 46 4 5 113 95 

SEKTORI 
18 27 20 43 39 18 19 73 63 248 236 40 35 449 412 

SEKTORI 
19 10 8 16 17 8 13 27 26 65 65 4 6 130 135 

GJITHËSEJT 210 213 370 330 183 205 676 402 1737 1485 140 147 3316 2782 
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Rezultatet e anketimit japin shifrën prej 6098 banorëve (54.37% 
meshkuj dhe 45.62% femra) të perfaqesura në 1590 familje. 
Pjesëmarrja në përqindje sipas grupmoshave është prezentuar në 
tabelën vijuese :  
 

Mosha 
0 – 5 vj. 

Mosha 
6 – 14vj. 

Mosha 
15 – 18vj. 

Mosha 
19 – 25vj. 

Mosha 
26 – 65vj. 

Mosha 
Mbi 65vj. 

Gjithësejt 

423 700 388 1078 3222 287 6098 
6.94 % 11.48 % 6.36 % 17.68 % 52.83 % 4.71 % 100 % 

   Mesatarja e anëtarve për familje :  6098:1590 = 3.84 anëtar/1F 

Duke marrë parasysh numrin aktual të fondit banesor (sipas 
anketimit) rreth 2109 (793 shtëpi individuale banuese dhe afarist-
banuese si dhe 1316 banesa) dhe numrin e 1590 familjeve të 
prezentuara në anketim fitojmë faktin se rreth (24.61%) apo 519 
familje me rreth 2000 anëtar jetojnë në diasporë kurse në Mitrovicë 
kanë qëndrim dhe shfrytëzim sezonal. Inkorporimi i tyre në numrin 
total të banorëve të qendrës jep shifrën prej rreth 8100 banorëve. 

Sipas PzhU-së dendësia mesatare e popullatës sillet rreth 70 
ban/Ha,  prandaj nëse i referohemi PzhU-së hapësira urbane e 
qendrës do duhej të kishte rreth 7300 banorë.  

Duke u bazuar në numrin prej 2995 nxënësve që vijojnë mësimet 
në shkollat fillore të qendrës e që korespondojnë me grupmoshën 
6-4vj. me pjesëmarrje prej 11.48 % në totalin e banorëve atëherë 
numri i nxënësve (700-838) nxënës i përgjigjet masës 23.4 -28% e 
që duket paksa joreale pamvarësisht pozitës së shkollave dhe 
gravitetit të nxënësve edhe nga lagjet tjera fqinjësore të 
qendres.Nëse përvetësojmë si më reale 1/3 e numrit numrit të 
nxënësve fillorist ( 1000 ) si banorë të qendrës atëherë Qendra do 
duhej të kishte rreth 8700 banorë.  
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Numri i 
banoreve 

Numri i 
banorëve 

Mosha 
0 – 5 vj. 

Mosha 
6 – 14vj. 

Mosha 
15 – 18vj. 

Mosha 
19 – 25vj. 

Mosha 
26 – 65vj. 

Mosha 
Mbi 65vj. 

 100 % 6.94% 11.48% 6.36% 17.68% 52.83% 4.71% 

Sipas 
anketimit 

8100 562 930 515 1432 4280 381 

Sipas     
PZHU-së 

7300 506 838 464 1290 3857 344 

Sipas nxenes 
fi l lorist 

8700 603 1000 554 1538 4597 409 

Nga numri i përgjithshëm prej 7300 - 8700 banorëve të Qendrës 
rezulton se dendësia mesatare1 e popullsisë në zonën e Qendrës 
sillet 70–84 banor/hektar. Ky parametër  < 100 ban / ha nuk është i 
arsyeshëm në aspektin ekonomik nga pikëvështrimi i vendosjes dhe 
mirëmbajtjes së infrastrukturës komunale mbitokësore dhe  nëntokësore.  

Pikënisje për parashikimin e ardhshëm të popullsisë së Qendrës është 
numri prej 8700 banorëve, parametrat vjetor të rritjes sipas PZHK - PzhU-së 
si dhe trendit të paraparë dhe planifikuar të dendësimit të zonës së qendrës 
dhe akseve kryesore rrugore. Varianti i përllogarisë me rritje vjetore prej 1.3  
na jep shifrën prej afër 12600 – 13550 banor për  Qendrën e Mitrovicës 
gjerë në vitin 2025. 

 

Tabela e parashikimit të popullatës së Qendrës 

VITI 2010 2015 2020 2025 2030 

Sipas anketimit 8100 9400 10900 12600 14600

Sipas PZHU-së 7300     

Sipas nx.fillorist 8700 10100 11700 13550 15700
 

 

1   Numri i banorëve / Sipërfaqen teritoriale të zonës në tërësi   
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Hapësira urbane Qendra ka shënuar shtim të popullatës në dy 

dekadat e fundit si rezultat i migrimit të popullatës fshat-qytet; 

migrimit të popullatës veri-jug; shtimit natyror të popullatës; 

bisnesit të ndërtimit etj. Numrit të popullatës rezidente të 

qendrës do ti shtohet edhe popullata jorezidente e diasporës 

(sezonale)  pasi i përkasin kategorisë së qytetarve që në masë 

të konsideruar  paraqiten në cilësi të blerësve të hapësirave 

banesore në qendër .  

Bazuar në referimet e mësipërme rreth popullatës aktuale të 

Qendrës (viti 2010)  një numër i rrumbullakësuar prej 8100 dhe 

8700 banorëve duket më reali, kurse numri i parashikuar për 

vitin 2025  në bazë të varianteve përllogaritëse del se do të ishte 

12600 – 13550 banorë. Ka indikacione se numri i banorve në 

periudhen e ardhshme 2-3 vjeçare ta tejkalojë parashikimin e 

vitit 2015 nëse marrim parasysh kapacitetet momentale të 

ndërtimit dhe kapacitetet e protokoleve të lejuara për objektet 

afariste- banesore të mesme dhe të larta.  
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B5.  Ekonomia  

5.1  Punësimi 

Numri i të punësuarëve nga popullata rezidente e zonës urbane Qendra 
sipas rezultateve të anketimit është: 

 

Sektori publik - shtetëror  përfshin të punësuarit në sektorët:  Miniera e 

Trepçës,  Administrata Komunale, Arsimi, Shëndetësia, Policia, Legjislacioni, 

Ndërmarrjet regjionale (Ujësjellësi, Uniteti, PTK, agjencioni pyjor). 

Sektori privat përfshin të punësuarit në veprimtaritë e ndryshme private: 

pronarët e bisneseve dhe punëtorët. Mirëpo përveç të punësuarve nga 

popullata rezidente e Qendrës që kapë numrin 1217 kemi edhe 1495 të 

punësuar në sektorin privat nga zonat jashtë Qendrës apo edhe jashtë 

Mitrovicës. Në total 44.88 % përbëjnë të punësuarit nga popullata rezidente e 

Qendrës dhe 55.12 % të punësuarit që gravitojnë nga zonat tjera.  

Anketimet rezultojnë se qendra disponon me 2884 banorë të grupmoshave të 

afta për punë.  

Numri i të papunëve: Kuota e papunësisë sillet rreth 58 % - 60%   

 

 

Punëdhënësit Numri  i të 
punësuarve 

 

Vendet e punës Meshkuj Femra Gjithësejt 

Sektori publik – shtetëror   296 122 418 

Sektori privat 704 95 799 

Organizatat ndërkombëtare    

Të punësuar gjithsejt : 1000 217 1217 
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Kuota shumë e lartë e papunësisë pretendon të jetë ndër 
problemet kryesore të qendrës dhe sfidues real i qëndrue 
shmërisë dhe zhvillimit ekonomik. Sektori publik – shtetëror  
nuk ofron mundësi të reja reale të punësimit dhe zvogëlimit   
të kuotës së papunësisë prandaj alternativa e vetme mbetet 
inkurajimi i sektorit privat, inkurajimi i resurseve që ngrisin 
aftësitë profesionale, aftësitë e biznesit, tregtisë dhe zanatit. 

  

5.2  Degët e ekonomisë 

Ndërmarrjet prodhuese - Potenciali kryesor i sektorit prodhues qëndron 
jashtë kufijve të qendrës. Në situatën momentale ky sektor është shumë i pa 
zhvilluar, kurse sipërfaqet me infrastrukturë adekuate pothuajse janë të 
papërdorshme. Duke pasur parasysh këtë fakt qëndrueshmëria ekonomike e 
qendrës është e  orientuar drejtë tregëtisë dhe shërbimeve. 

Përcaktimi dhe shfrytëzimi i qendrës për tregti dhe shërbime si proçes ka 
filluar kaherë, por mund të intensifikohet edhe më tutje me shërbime tjera si 
shërbimet e kontabilitetit, shërbimet e reklamimeve dhe ato financiare të cilat 
mvaren nga zhvillimi i përgjithshëm, por përmbajnë në vete një potencial të 
madh.  

Tregtia - Sektori privat dominohet nga veprimtaria tregtare pasi përqindja e 
lartë e të punësuarve dhe ndërmarrjeve veprojnë në këtë lëmi. Tregtia 
karakterizohet nga shitore të vogla, të cilat shesin kryesisht gjësende të 
importuara. Ky sektor për momentin nuk ka kapacitete për zgjerimin e 
aktiviteteve pasi që hapësira dhe kushtet për tregti të kësaj natyre mungojnë. 
Mundësitë për një qendër të re tregtare, për shkak të afërsisë me qendrën, 
duhet kërkuar në hyrje të qytetit pranë stacionit hekurudhor , kurse me ngritjen 
eventuale të zonës së lirë tregtare të paraparë sipas planeve zhvillimore 
jashtë kufijve të qendrës, në qytet tregtia do të fitonte impuls të ri zhvillimi. 
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Tregu është i stërmbushur dhe prodhimet agrare shiten në rrugë. Zhvillimi i 
këtij sektori krahas hapësirës së mangët vështirësohet edhe si pasojë e 
koeficientit të ulët konsumues. Megjithatë duhet thënë se ekziston një 
mungesë e hapësirave për shitje dhe deponim, për aktivitete të vogla dhe 
atyre më të mëdha tregtare. Sipërfaqet më të vogla për tregti dhe zanate 
mund të zhvillohen nga potencialet ekzistuese, nëse mund të zgjidhet çështja 
e pronësisë. 

Shërbimet - Sektori i shërbimeve është sektor i domosdoshëm për ofrimin e 
përkrahjes dhe  zhvillimin e ndërmarrjeve tjera, mirëpo struktura ekzistuese e 
veprimtarive shërbyese në qendër ndihmon shumë pak zhvillimin ekonomik 
dhe pothuajse nuk ekziston fare.  

Zhvillimi i shërbimeve përkrahëse për studentët universitar fsheh një potencial 
të madh në vete, sepse këtu mund të zhvillohen aktivitete si shërbimet 
banesore,  qendra kopjimi, librari, internet kafe , etj. 

Harta 12:  Kapacitetet ekonomike 
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B6.  Banimi  

6.1 Terenet e banimit dhe zonat e përziera 

Në terenet e banimit përfshihen njësitë urbane të banimit dhe rrugët e 
mbrendshme midis tyre. Pjesë përbërse e tereneve të banimit janë edhe 
parcelat e çerdheve -  kopshteve, shkollave fillore dhe shërbimeve të 
përditshme tregtare dhe komunale . 

Në hapësirën urbane të qendrës terenet e banimit nuk kanë ndarje të qartë në 
bazë të etazhitetit dhe karakterit të objekteve banuese pasi në pjesët e 
dominuara me objekte të larta ndërhyjnë edhe objektet e ulta dhe anasjelltas 
në pjesët e dominuara me objekte të ulta individuale banimi ndërhyjne 
objektet e larta kolektive. 

Sipas Planit Zhvillimor Urban, hapësira urbane Qendra mund të dendësohet 
edhe më tutje mbi bazën e rrjetit të infrastrukturës ekzistuese rrugore përgjatë 
akseve kryesore. Hapësirat e lira ndërtimore mund të ndërtohen dhe 
dendësohen 2 duke shfrytëzuar infrastrukturën ekzistuese.       

Zonat e përziera i shërbejnë kryesisht banimit, por lejojnë edhe punëtori me 
më pak ose fare pak zhurmë dhe shtrihen kryesisht në zonat periferike të 
qendrës dhe përgjatë akseve kryesore rrugore. Shfrytëzimet janë si vijon:   

• Banim 

• Institucione shkollore dhe institucione shëndetësore 

• Objekte administrative 

• Institucione kulturore, religjioze dhe sociale  

• Tregti dhe shërbime 

• Gastronomi, zanate dhe punëtori të vogla 

Harta 13:  Shtrirja dhe destinimi i objekteve  
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6.2  Fondi banesor  

Hapësira e përkufizuar urbane e Qendrës gjerë në vitin 1999 para ndodhjes 

së luftës në pjesën dërmuese të teritorit të saj dominohej nga objektet 

individuale të karakterit afarist, banues dhe afarist banues. Përjashtim bënte 

zona qëndrore e saj  me përmbajtje të objekteve publike dhe një numri të 

caktuar të objekteve kolektive (rreth 14 objekte të etazhitetit të mesëm deri në 

P+ 5 dhe 4 objekte kolektive të larta deri në P+11). 

Në dhjetëvjeçarin e pas luftës pjesa dërmuese e objekteve të ulëta individuale  

gjatë rindërtimit të tyre pësuan ngritje etazhore, kurse fondi banesorë dhe 

objektet kolektive u zhvilluan me rritëm të hovshëm si shkak i ndodhjes së 

‘fenomenit’ 3 .  
Harta 14:   Etazhiteti i objekteve   

 

Bazuar në punët e anketimit dhe inçizimit të terenit për kategoritë e objekteve 

që ndërlidhen me çështje të banimit në hapësirën urbane të qendrës shtrrihen  

• 499 objekte individuale banuese  
      të etazhitetit P+0 deri në P+3+Nk,  

• 294 objekte individuale afariste banuese  
     të etazhitetit P+0 deri në P+3+Nk, 

• 53 objekte kolektive  
     të etazhitetit të mesëm dhe të lartë dhe  

• rreth 17 objekte në ndërtim e sipër 
     të etazhitetit P+4 deri në P+11. 

Numri i tërësishëm i fondit banesor është prezentuar sipas tabelave vijuese.    

 

2   Sipas PZhU-së  (sipërfaqe më të lartë të shfrytëzimit të parcelave, numër më i lartë i kateve).  
3 Periudha e emergjencës; migrimi i popullatës fshat – qytet; veri-jug; ndërtimet pa leje dhe me leje; tejkalimet e 
lejeve; bisnesi i ndërtimit;interesimi i qytetarve të diasporës për të  poseduar banesë në qytet etj. 
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Fondi i shtëpive individuale të banimit sipas ndarjes sektoriale     
        

QENDRA 
SEKTORËT 

Objekte 
individuale 

banimi 

Objekte 
individuale     

afarsite - banimi 
SEKTORI 1 12 8 
SEKTORI 2 91 18 
SEKTORI 3 66 12 
SEKTORI 4 11 2 
SEKTORI 5 17 3 
SEKTORI 6 4 40 
SEKTORI 7 16 31 
SEKTORI 8 4 40 
SEKTORI 9 5 7 

SEKTORI 10 6 18 
SEKTORI 11 22 24 
SEKTORI 12 2 0 
SEKTORI 13 3 18 
SEKTORI 14 3 22 
SEKTORI 15 38 2 
SEKTORI 16 65 12 
SEKTORI 17 24 14 
SEKTORI 18 94 9 
SEKTORI 19 16 14 

GJITHËSEJT 499 294 
 

Fondi i banesave  -  periudha kohore deri në vitin 1999  

Gjatë periudhës kohore deri në vitin 1999 në cilësi të investitorit ish BVI e 

banimit dhe ish ndërmarrjet prodhuese kishin realizuar një fond të tërësishëm 

prej 397 banesave  në kuadër të 18 objekteve të karakterit shumëbanesor me 

shtrirje sipas sektorëve të anketimit: sektori 1 (2 objekte)  sektori 2 (5 obj.), 

sektori 4 (3 obj.), sektori 7 (2 obj.), sektori 8 (1 obj.) sektori 13 (1 obj.), sektori 

18 (3 obj.) 
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Fondi i banesave  - periudha  kohore 2000 - 2010 
 

Objektet e ndërtuara 
 SEKTORI INVESTITORI Deri      

P + 6 
Mbi       

P + 6 
Nr.i 

banesave 

1 Sektori 1 Xhelal Vela, Agim Deva ------ B+P+6+Nk 26 
2 Sektori 2 Ahmed Shehu P+4+Nk ------ 15 
3 Sektori 2 Ferki Haxhimehmeti - Lin Projekt  ------ B+P+7+Nk 48 
4 Sektori 2 Fitim Xhiha, Avdyl Tolaj - Lin Projekt ------ B+P+7+Nk 48 

5 Sektori 2 Enver Hyseni, Xhafer Beqiri,          
Nadire Deva - Alfaing  ------ B+P+7+Nk 32 

6 Sektori 2 Imer Skenderi, Afrim Islami - Alfaing ------ B+P+7+Nk 24 
7 Sektori 2 Faik Hasani, Asllan Asllani - Alfaing  ------ B+P+8 33 

8 Sektori 2 Seniha, Izeta, Halim Munoglli, Gynaj 
Uglari, Hedije Kushumliu - Alfaing  ------ B+P+8 24 

9 Sektori 2 Faruk,Fikret,Ferat,Fadlije Zhubi -LinPro. ------ B+P+7 27 
10 Sektori 2 Edmond Hasani P+5+Nk ------ 18 

11 Sektori 3 
Motrat Gavazi, Xhevahire Sali Zeqiri, 
Ismet, Jovanka, Selvete Selmani,   
Lutfije Halil Beqiri - BTP 

------ B+P+9 48 

12 Sektori 3 Bekim Muharremi - Xhafi ------ B+P+6+Nk 28 
13 Sektori 4 Azem Haxhimehmeti - Lin Projekt  ------ B+P+8 20 

14 Sektori 4 Kemajl,Mithat,Nermine Zymi, Hakif 
Voca, Ethem, Latif Berani - LinProjekt ------ B+P+10 48 

15 Sektori 6 Kuvendi Komunal - Lin Projekt ------ B+P+6+Nk 28 

16 Sektori 6 Vehbi Mulliqi, Shaban Peci, Sadri 
Bytyqi, Besim Voca - Remo Com  ------ B+P+7(8) 51 

17 Sektori 6 Eroll Vitaku ------ B+P+7 14 
18 Sektori 7 Ferat Vallqi B+P+5 ------ 8 
19 Sektori 7 Shehide Qollakoviç - Zariqi  B+P+4+Nk ------ 10 
20 Sektori 7 Zaqire Tumbaku - Zariqi B+P+3+Nk ------ 4 
21 Sektori 7 Isak Vitaku - Zariqi  P+5+Nk ------ 12 
22 Sektori 7 Bahri Llapashtica, H. Maxhuni - Dardania P+3+Nk ------ 8 
23 Sektori 7 Zoja Maloku B+P+4+Nk ------ 10 
24 Sektori 7 Esat,Emin,Kadrush Llapashtica-Dardania P+4+Nk ------ 20 
25 Sektori 8 Osmon Aliu, Bujar Grezda - LinProjekt ------ B+P+6 36 
26 Sektori 10 Sami Haxha - Lin Projekt  ------ B+P+7(8) 41 
27 Sektori 10 Esret Uka  - N.N.Bashkimi ------ B+P+8 32 
28 Sektori 11 Ismajl Zeka , Syrija Cana   B+P+4+Nk ------ 25 
29 Sektori 11 Skender Sahiti  B+P+4+Nk ------ 35 
30 Sektori 13 Bashkim Muharremi  ------ B+P+6 30 
31 Sektori 13 Hilmi Ibrahimi - Jaffa ------ B+P+7 24 
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32 Sektori 16 Rexhep Abrashi –  Bashkimi  ------ B+P+8 40 
33 Sektori18 Fevzi Broja  S+P+4+Nk ------ 10 
34 Sektori 18 Murat Broja, Alije Nuka, Qemajl Ymeri  ------ B + P + 6 30 
35 Sektori 19 Nysret Syla, Ibrahim,Enver Kujnic B + P + 4 ------ 12 

     Gjithësejt : 13 22 919 
 

Fondi i banesave ne ndertim e siper  - periudha kohore 2000 – 2010 

 
 

Objektet e ndërtuara 
N.R. SEKTORI INVESTITORI    Deri P 

+ 6     
   Mbi P + 

6    
Numri i    

banesave
1 Sektori 2 Vëllezërit Zhubi - Xhevat Hasani ------ B+P+9+Nk 64 
2 Sektori 2 F. Deva - Alfaing  ------ B+P+8 50 
3 Sektori 3 Hajriz Ferizi ------ B+P+10 42 

4 Sektori 3 
Rrustem,Valdet,Fatmir,Ilir,Teuta, 
Dukagjin Suhodolli – N.N.Bashkimi  

------ B+P+8 48 

5 Sektori 4 
Xhelal, Avdurrahman, Bislim, Bedri 
Haxhimehmeti - Lin Projekt  

------ B+P+8 37 

6 Sektori 7 Melihat Abdurahmani P+ 3(4) ------ 6 

7 Sektori 7 Nazmi Mustafa ------ B+P+7 28 
8 Sektori 7 Rizah Mehmeti, Murat Hoxha B+P+5 ------ 12 
9 Sektori 7 Jetish Brahimi B+P+5 ------ 4 

10 Sektori 7 Azem Vallqi  B+P+4 ------ 8 

11 Sektori 8 Esat Berani ------ B+P+6 24 

12 Sektori 16 
Familja Ibra, Ryva Sali Krasniqi 
Selahedin Lushta – N.N.Bashkimi  

------ B+P+8 40 

13 Sektori 17 

M.Peci,S.Mripa,B.H.Hasani, B.Gashi 
F.Fazliq, F.Morina,Sh.Shala, M.Maloku 
– N.N. Bashkimi  

------ B+P+8 56 

14 Sektori 18 Kasim Beqiri ------ B+P+7(8) 35 

15 Sektori 18 
Bashkim Muharremi, Xhemshir Mulliqi, 
Bedri Asllani  

------ B+P+10 100 

16 Sektori 18 Vëllezërit Xhemili ------ B+P+6+Nk 42 
17 Sektori 18 Avdi Fejzullahu B+P+5 ------ 12 

 Gjithësejt : 5 12 608 

 



   Kuvendi Komunal i Mitrovicës                                       Plani rregullues urban  ‘QENDRA’                                       
Skupština Opštine Mitrovica                                                   Urbani regulativni plan  ‘CENTAR’                                           
Municipal Assembly Mitrovica                                                  RegulatoryUrban Plan  ‘CENTER’                                            

  

Drejtoria për planifikim dhe urbanizëm  
 
                                                                                                                - 44 - 

 

 

Fondi total i njësive banesore  

 

Periudha kohore Numri i objekteve 
P + 3 deri P + 6 

Numri i objekteve   
P+ 7 deri P + 11 

Numri i banesave 

Periudha deri - 1999 14 objekte 4 objekte 397 banesa 

Periudha 2000 - 2010 13 objekte 22 objekte 919 banesa 

Gjithësejt 27 objekte 26 objekte 1316 banesa 

Në ndërtim e sipër  5 objekte 12 objekte 608 banesa 

Gjithësejt 32 objekte 38 objekte 1924 banesa 

 

0

5

10

15

20

25

  Deri P + 6  Mbi P + 6   Deri P + 6  Mbi P + 6   Deri P + 6  Mbi P + 6 

Objektet e ndërtuara Objektet e ndërtuara Objektet në ndërtim e sipër

 Periudha deri - 1999  Periudha 2000 - 2010

Series2
Series1

 

Grafikoni 2:  Kapacitetet banesore  

Nga fondi i tërësishëm prej 1316 banesave aproximativisht4  rreth 30-35 % e 
tyre apo (400-450 banesa) kanë shfrytëzim sezonal pasi janë pronë e 
qytetarëve që janë rezident të diasporës.  
Në vitin 1989 mesatarja e sipërfaqes së banimit në rang qyteti ishte 13 m² për 
kokë banori dhe kjo mesatare pretendon të rritet në të ardhmen  duke ndikuar 
direkt në rritjen e nevojës për sipërfaqe banimi.  

 
4 Sipas rezultateve të anketimit nuk kemi shifër të saktë 
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 Nëse i referohemi PzhU-së dhe të dhënave të sipërme përkitazi me 
hapësirat e banimit duhet të sqarohen dy çështje: 

• A ka nevojë për hapësira të reja për banim? 
• Si të veprohet me hapësirat ekzistuese të banimit me qëllim që t’i  
         përshtaten nevojave të së ardhmes? 
 

 

6.3 Gjendja aktuale 

Objektet banesore kolektive thuaja se që nga ndërtimi i tyre në vitet 70 – 80 ta 
nuk janë mirëmbajtur fare. Posaçërisht fasadat janë në gjendje të keqe me 
ramje të pjesërishme të fasadës dhe dëme në strukturën e objektit.  

Pos kësaj duhet që instalimet elektrike, instalimet e ngrohjes, ashensorët etj. 
të rinovohen. Rrethina e këtyre blloqeve të banimit ofron shumë pak kualitete 
pushimi, veçanërisht vendet për lojëra të fëmijëve mungojnë.  

Objektet ekzistuese banesore mund të bihen në nivelin e kënaqshëm me 
iniciativë të banorëve që posedojnë me banesat. Banorët duhet të luajnë rolin 
kryesor në procesin e rinovimit të tyre, mirëpo nismat e tilla të banorëve duhet 
të zhvillohen nën patronatin (kujdesin) e komunës. 

Harta 15: Gjendja e objekteve   

6.4 Mbindërtimet 

Situata e pasluftës dhe nevojat e mëdha për strehim - banim si dhe 
pamundësia e organeve kompetente për parandalimin e tyre me kohë  ishin 
shkaktarët e nismës dhe realizimit të mbindërtimeve. Fillimisht u atakuan 
objektet kolektive ekzistuese e më pas edhe një numër i objekteve të reja të 
cilat gjatë realizimit të tyre ‘ me kohë ‘ rumbullakësuan objektet me një etazhë 
shtesë. Situata në teren tregon se mbindërtime të realizuara kemi në 8 objekte 
kolektive (ekzistuese para 2-3 dekadave) dhe në 10 objekte kolektive të reja 
(të ndërtuara në dekadën e fundit).   
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Realisht nga mbindërtimet ndikohet ndryshimi i marrëdhënieve ekzistuese 

urbane të zonës në kuptimin e rritjes së koeficientëve të shfrytëzueshmërisë, 

dendësisë së banimit dhe nevojave për parkim. Sa i përket koeficientit të 

shfrytëzueshmërisë dhe dendësisë së banimit, nuk do të ndikojë dukshëm në 

keqësimin e kushteve të banimit, mirëpo do të ndikojë indirekt  duke rritur 

kërkesat për parkingje të reja.  

Tërësia e ndërtesave apo blloqeve të ndërtesave do të përkufizohet në pjesën 

hartografike të planit rregullativ urban dhe për secilin prej tyre do të ekzistoi 

databaza e të dhënave gjenerale rreth çështjeve bazë për trajtimin e tyre.  

Trajtimi i mbindërtimeve nuk do të bëhet veç e veç por duhet të bëhet në 

tërësinë e ndërtesës ose bllokut të përbërë nga dy a më shumë ndërtesa me 

respektim të trajtimit të paanshëm dhe të barabartë. Gjithashtu pjesë integrale 

e planit rregullativ urban do të jenë dispozitat për trajtimin e mbindërtimeve të 

cilat do ti përcaktojnë kushtet, mënyrat dhe procedurat për trajtimin (lejimin, 

legalizimin apo rrënimin) e mbindërtimeve.  

 

 

B7.  Infrastruktura sociale dhe kulturore 

7.1   Infrastruktura sociale – Arsimi 5 

Sipas PZhU të miratuar në maj të vitit 2009 ka mungesë të hapësirave për 
mësim, të paisjeve të punës dhe teknologjisë komjuterike, të laboratorëve dhe 
bibliotekave. Gjithashtu ka mungesë të personelit të kualifikuar. Të dhënat në 
tabelat vijuese  janë të dhënat më reale të proceduara dhe përpunuara gjatë 
muajit maj 2010.   

 
5 Gjendja nga viti shkollor 2009/10 
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Institucionet parashkollore në lagjen “Qendra” 

Sa i përket çerdheve të fëmijëve qendra disponon me vetëm një çerdhe e cila 
u shërben pothuajse tërë qytetit e jo vetëm nevojave të saj.  
 

 

Qerdhja dhe kopshti i fëmijëve “Gëzimi Ynë” 
Femra 139 
Meshkuj 144 Nr. i fëmijëve 
Gjithsej 283 

Nr. i mësonjëtoreve 12 
Nr. i dhomave për edukatore 2 
Nr. i dhomave për administratë 5 
Dhoma e muzikës Jo 
Kuzhinë Po 
Salla e sporteve Jo 
Depo Po 
Fushë e sportit Po 

Hendikepuar - 
Femra 10 
Meshkuj 6 

Nr. i toaleteve 

Mësimdhënës 5 
Sipërfaqja e objektit (m²) 2000 
Sipërfaqja e oborrit (m²) 1200 
Hapësira e korridorit (m²) 300 
Puna me ndërrime 2 
Fëmijë / ndërrim 141.5 
Nr. i grupeve 12 
Fëmijë / grup 23.58 
Sip. e obj. (m²) / nxënës 7.07 
Sip. e lire (m²) / nxënës 4.24 

Të kualifikuar 14 
Të 
pakualifikuar 16 

Femra 30 
Meshkuj 0 

Personeli 
edukativ 

Gjithsej 30 
Nevojë për rekonstruktim /rehabilitim Po 
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Arsimi  fillor dhe i mesëm i ulët në lagjen “Qendra” 

 A. Z. 
Çajupi

Bedri 
Gjinaj 

Nonda 
Bulka 6 

Meto 
Bajraktari 

Muharrem 
Bekteshi 

Nr. i nxënësve 516 633 177 901 768
Nr. i mësonjëtoreve (klasave) 16 13 13 22
Dhoma për nevoja të veçanta - - - -
Kabinete 7 1 1 3
Nr. i dhomave për parafillor 1 1 1 -
Nr. i dhomave për mësimdhënës 1 1 1 1
Nr. i dhomave për administratë 5 2 2 3
Dhoma e muzikës 1 - - -
Bibliotekë Po Po Po Po
Kuzhinë Po - - -
Salla e sporteve Po Po Po -
Depo - Po Po 2
Fushë e sportit - Po Po Po
Nr. i punëtorive 1 - - 1

Hendikepuar 1 1 1 -
Femra 2 2 2 3
Meshkuj 3 5 5 3

Nr. i toaleteve 

Mësimdhënës 2 2 2 -
Sipërfaqja e objektit (m²) 2450 1762 1686 2085
Sipërfaqja e oborrit (m²) 1750 2937 4916 2403
Hapësira e korridorit (m²) 712 233 259 345
Puna me ndërrime 2 2 3 2
Nxënës / ndërrim 258 316.5 88.5 300.3 384
Nr. i paraleleve 17 29 9 33 29
Nxënës / klasë 30.4 21.8 19.7 27.3 26.5
Sip. e obj. (m²) / nxënës 4.75 2.78 1.87 2.71
Sip. e lire (m²) / nxënës 3.39 4.64 5.46 3.13

Të kualifikuar 19 35 14 39 36
Të pakualifikuar 1 4 - 1 2
Femra 19 32 10 27 29
Meshkuj 1 7 4 13 9

Personeli 
mësimdhënës 

Gjithsej 20 39 14 40 38
Nevoj për rekonstruktim 
/rehabilitim Po Po Po Po

 
6 Për shkaqe të njohura politike dhjetë vitet e fundit shkolla organizon punën në objektin e shkollës fillore "Muharrem 
Bekteshi". Objekti i shkollës fillore “Nonda Bulka” ndodhet në zonën urbane Mitrovica – Veri. 
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Shkolla fillore e muzikës 7 

“ Tefta Tashko ” 
Nr. i nxënësve 286 
Nr. i mësonjëtoreve 11 
Dhoma për nevoja të veçanta - 
Kabinete 1 
Nr. i dhomave për mësimdhënës 1 
Nr. i dhomave për administratë 1 
Salla e muzikës (m²) 111 
Bibliotekë - 
Kuzhinë - 
Salla e sporteve - 
Depo Po 
Fushë e sportit - 
Nr. i punëtorive 1 

Hendikepuar - 
Femra 1 
Meshkuj 1 

Nr. i toaleteve 

Mësimdhënës 1 
Sipërfaqja e objektit (m²) 311 
Sipërfaqja e oborrit (m²) 50 
Hapësira e korridorit (m²) 48,5 
Sipërfaqja “klasë mësimi” (m²) 98 
Puna me ndërrime 2 
Nxënës / ndërrim8 175.5 
Nr. i paraleleve 11 
Nxënës / klasë 26 
Sip. e obj. (m²) / nxënës9 0.89 
Sip. e lire (m²) / nxënës10 0.14 

Të kualifikuar 10 
Të pakualifikuar 9 
Femra 14 
Meshkuj 5 

Personeli 
mësimdhënës 

Gjithsej 19 
Nevoj për rekonstruktim 
/rehabilitim Po 

 

 
7 Nxënësit e shkollës fillore, të mesme të ulët dhe të mesme të lartë "Tefta Tashko" mësimin e zhvillojnë në të njejtin 

objekt 
8 Numri i përgjithshëm i nxënësve nga shkolla fillore, e mesme të ulët dhe e mesme e lartë e muzikës 
9 Shiko referencën nr. 4 
10 Shiko referencën nr. 4 
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Shkollat e mesme të larta në lagjen “Qendra” 

 “Frank 
Bardhi”11 

“Hasan 
Prishtina”12 

“Xheladin 
Deda”13 

Nr. i nxënësve 1956 1228 926
Nr. i mësonjëtoreve 29 18 8
Dhoma për nevoja të veçanta 1 - -
Kabinete 4 2 2
Nr. i dhomave për mësimdhënës 1 1 1
Nr. i dhomave për administratë 3 2 2
Dhoma e muzikës - - -
Bibliotekë Po - -
Kuzhinë - - -
Salla e sporteve Po - -
Depo - - -
Fushë e sportit Po Po Po
Nr. i punëtorive 2 1 -

Hendikepuar - - -
Femra 6 2 3
Meshkuj 6 2 3

Nr. i toaleteve 

Mësimdhënës 2 2 1
Sipërfaqja e objektit (m²) 3545 2100 1040
Sipërfaqja e oborrit (m²) 7000 900 963.5
Hapësira e korridorit (m²) 608 290 164
Puna me ndërrime 2 2 3
Nxënës / ndërrim 978 614 308
Nr. i paraleleve 58 34 26
Nxënës / klasë 33 36 35.6
Sip. e obj. (m²) / nxënës 1.81 1.71 1.12
Sip. e lire (m²) / nxënës 3.57 0.73 1.04

Të kualifikuar 81 52 38
Të pakualifikuar 7 3 3
Femra 41 26 25
Meshkuj 47 29 16

Personeli 
mësimdhënës 

Gjithsej 88 55 41
Nevoj për rekonstruktim 
/rehabilitim Po Jo Po

 
11 Gjimnazi 
12 Shkolla e mesme ekonomike 
13 Shkolla e mesme e mjekësisë *  Mësimi zhvillohet në objektin pranë hekurudhës 
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Shkolla e mesme e ulët dhe e lartë e muzikës 14 

“ Tefta Tashko ” 
Nr. i nxënësve 65 
Nr. i mësonjëtoreve 8 
Dhoma për nevoja të veçanta - 
Kabinete 1 
Nr. i dhomave për parafillor 1 
Nr. i dhomave për mësimdhënës 1 
Nr. i dhomave për administratë 1 
Salla e muzikës (m²) 111 
Bibliotekë - 
Kuzhinë - 
Salla e sporteve - 
Depo Po 
Fushë e sportit - 
Nr. i punëtorive 1 

Hendikepuar - 
Femra 1 
Meshkuj 1 Nr. i toaleteve 

Mësimdhënës 1 
Sipërfaqja e objektit (m²) 311 
Sipërfaqja e oborrit (m²) 50 
Hapësira e korridorit (m²) 48.5 
Sipërfaqja “klasë mësimi” (m²) 98 
Puna me ndërrime 2 
Nxënës / ndërrim15 175.5 
Nr. i paraleleve 4 
Nxënës / klasë 16.25 
Sip. e obj. (m²) / nxënës16 0.89 
Sip. e lire (m²) / nxënës17 0.14 

Të kualifikuar 11 
Të pakualifikuar 0 
Femra 6 
Meshkuj 5 

Personeli 
mësimdhënës 

Gjithsejt 11 
Nevojë për rekonstruktim 
/rehabilitim Po 

 

14 Nxënësit e shkollës fillore, të mesme të ulët dhe të mesme të lartë "Tefta Tashko" mësimin e zhvillojnë në të njejtin 
objekt. 

15 Numri i përgjithshëm i nxënësve nga shkollëa fillore, e mesme të ulët dhe e mesme e lartë e muzikës 

16 Shiko referencën nr. 11 

17 Shiko referencën nr. 11 
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Shkollat e Veçanta në Zonën e Qendrës 

Qendra Burimore “Nëna Tereze” 
Nr. i nxënësve 70 
Nr. i mësonjëtoreve 12 
Dhoma për nevoja të veçanta 1 
Kabinete 1 
Nr. i dhomave për mësimdhënës 1 
Nr. i dhomave për administratë 2 
Dhoma e muzikës - 
Bibliotekë - 
Kuzhinë 1 
Salla e sporteve 1 
Depo 1 
Fushë e sportit - 
Nr. i punëtorive 2 

Hendikepuar - 
Femra 1 
Meshkuj 1 

Nr. i toaleteve 

Mësimdhënës 1 
Sipërfaqja e objektit (m²) 550 
Sipërfaqja e oborrit (m²) 670 
Hapësira e korridorit (m²) 86 
Puna me ndërrime 1 
Nxënës / ndërrim 70 
Nr. i paraleleve 12 
Nxënës / klasë 5 
Sip. e obj. (m²) / nxënës 7.86 
Sip. e lire (m²) / nxënës 9.57 

Të kualifikuar 16 
Të pakualifikuar 1 
Femra 15 
Meshkuj 2 

Personeli 
mësimdhënës 

Gjithsejt 17 
Nevoj për rekonstruktim / rehabilitim Po 
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Rekapitulim: 

Nr. Institucioni arsimor Numri i 
nxënësve 

Numri i 
personelit 

1 Parashkollor 283 30

2 Arsimi  fillor dhe i mesëm i ulët 2995 151

3 Arsimi i mesëm i lartë 4112 184

4 Shkolla fillore e muzikës 286 19

5 Shkolla e mesme e ulët dhe e lartë e muzikës 65 11

6 Qendra Burimore 70 17

Gjithësejt : 7811 412

Shkollat e larta dhe shkollat e zanateve 
Mitrovica disponon me një numër të konsiderueshëm të shkollave të larta dhe 
fakulteteve të cilat janë të shkapërderdhura dhe ballafaqohen me vështirësi. 
Gjithashtu ekzistojnë edhe disa shkolla për arsimim profesional për të rinjtë në 
profesione si: zdrukthëtari, metalpunues, tekstil, kuzhinier etj. Mirëpo e tërë 
kjo është çështje e tërë qytetit e jo e zonës urbane Qendra. 

 

 

18   Normat gjermane sipas Neufert-it, botimi 2005 janë: sipërfaqja bruto për një nxënës = 13m²,  hapësira e arealit 
shkollor për një nxënës = 25 m².  

 Nga referencat e sipërme krijohet pasqyra e qartë lidhur me situatën 
ekzistuese në shkollat fillore dhe të mesme të hapësirës së Qendrës. 
Krahas punës në tri ndërrime në disa prej shkollave, mund të konkludo 
het se sipërfaqja në dispozicion për nxënës ( si për nga sip. bruto e 
objektit ashtu edhe të hapësirës përreth) është shumë e vogël18. 

Në shkollat fillore Bedri Gjina, Muharrem Bekteshi dhe Nonda Bulka 
duhet vepruar urgjentisht në drejtim të zgjerimit të hapësirave ekzis 
tuese shkollore. Hapësirat ekzistuese përreth këtyre shkollave japin 
perspektivë të zymtë rreth mundësive të  zgjerimit, prandaj duhet kër 
kuar mundësi tek parcelat ngjitur për to ose duhet kërkuar pozita të reja.
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7.2 Infrastruktura sociale - Shëndetësia 

Entet shëndetësore 

Në zonën urbane të Qendrës më konkretisht afër bërthamës së saj gjindet 
shtëpia e shëndetit e cila ofron shërbime ambulantore, kurse intervenimet 
stacionare nga ky vit janë të mundshme në segmentin spitalor të pozicionuar 
në hapësirën e ish kazermës e cila me konfiguracionin e terenit, gjelbërimin 
dhe madhësinë e arealit ofron kushte optimale, kurse sa i përket kushteve të 
lokacionit ku gjindet shtëpia e shëndetit qëndron e kundërta. 

Areali përreth shtëpisë së shëndetit duket me tejngarkesa, me theks në 
fushën e zhvillimit normal të komunikacionit, apo ndoshta edhe vetë objekti në 
rrethanat e reja e ka humbur kompatibilitetin me lokacionin. Nga kjo rezulton 
se mund të shqyrtohet edhe mundësia e dislokimit në të ardhmen të 
shërbimeve ambulantore  të qendrës në objekt të ri dhe lokacion më të 
favorshëm kurse objekti ekzistues të ridestinohet 19.  
 

 A janë këto kapacitete të mjaftueshme duhet të precizohet nga
punëtoria pasuese me të gjitha strukturat relevante.    

Entet për përkujdesje 

Qendra për punë sociale është nën kompetencat e Ministrisë për Punë dhe 
Mirë qenie sociale dhe ushtron mes tjerash edhe këto veprimtari: 

• mbrojtjen dhe përkujdesin ndaj fëmijëve, të rinjve dhe jetimëve, 

• mbrojtjen dhe përkujdesin ndaj të moshuarve,  

• mbështetjen ligjore për familje. 

 

 

19   Ridestinimi eventual mund të definohet nga punëtoritë pasuese.  
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Sipas organeve komunale rrethanat e reja kanë prodhuar nevoja dhe kërkesa 
shtesë për ente sociale dhe të përkujdesjes, me theks në fushën e mbrojtjes 
dhe  përkujdesjes ndaj viktimave të luftës, ivalidëve të luftës, viktimave të 
dhunës familjare etj.  

 

 Punëtoria e organizuar me pjesëmarrje të gjerë të të gjitha strukturave 
relevante duhet ti japë sqarimet përfundimtare nga kjo fushë.   

7.3 Infrastruktura kulturore, trashëgimore dhe fetare 

 Institucionet kulturore e zbavitëse  

Përgjithësisht, në jug të qytetit më konkret në zonën urbane Qendra shtrihen 
një numër relativisht i vogël i institucioneve kulturore aktive dhe pasive.  

1. Qendra e Kulturës “Rexhep Mitrovica” ............S = 8839 m2 

2. Biblioteka Ndërkomunale “Latif Berisha” 

3. Arkivi Ndërkomunal 

4. Muzeu i qytetit 

5. Qendra për Trashëgimi Kulturore  

6. Ish Kinema “Teslla” .........................................S = 918 m2 

7. Ish Kinema “Zvezda” .......................................S = 818 m2 

8. Objekti i kulturës “Kej Lushta” .........................S = 1192 m2 

Qendra e Kulturës “Rexhep Mitrovica” shtrihet në jug të urës kryesore të Ibrit 
dhe tash për tash është vetëm pjesërisht e hapur. Ky objekt menaxhohet nga 
komuna dhe është në gjendje relativisht të mirë. Posedon me një sallë aktive 
për shfaqje dhe galerinë aktive si dhe hapësira tjera momentalisht pasive.  

Biblioteka Ndërkomunale “Latif Berisha” shërben edhe për organizime të 

ndryshme kulturore. Menaxhohet nga komuna dhe është në gjendje relativisht 

të mirë , mirëpo gjendja pronësore e saj është e kontestuar.  
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Arkivi Ndërkomunal është institucion që ushtron veprimtarinë e tij në kuadër të 

objektit Qendra e Kulturës “Rexhep Mitrovica” sikurse edhe institucioni tjetër 

Qendra për Trashëgimi Kulturore. Muzeu i qytetit ka pësuar çvendosje në 

objekt tjetër duke u larguar nga objekti më i vlefshëm i trashëgimisë kulturore 

të qytetit. Muzeut të qytetit i nevojiten urgjent pajisje të reja.  

Ish kinemaja “Teslla”, ish kinemaja “Zvezda” dhe objekti i kulturës “Kej Lushta” 

janë tri objekte me gjendje të mjerueshme fizike të objektit, jashtë funksionit 

bazik , me trend të rrënjes së mëtejme dhe përfundimisht para shkatërrimit 

total.  

Përfundimisht situata e tyre momentale ofron mundësi ridefinimi, 
ridestinimi dhe rikomponimi urbano – arkitektonik. 

Harta 16: Infrastruktura sociale në zonën urbane Qendra-Mitrovicë 

 Objektet e trashëgimisë kulturore 

Edhe përkundër faktit se në hapësirën urbane të Qendrës ndërtimi daton ndër 
shekuj, nga ajo periudhë kanë mbetur shumë pak objekte të cilat janë nën 
mbrojtjen institucionale. Objektet të cilat janë nën mbrojtje institucionale të 
Institutit për Mbrojtjen e Monumenteve nuk e kanë përkujdesin optimal si 
rezultat i buxheteve të limituara. 

Në Qendër të qytetit kemi këto objekte të mbrojtura: 

1. Ndërtesa e Hamamit të Vjetër i takon periudhës së ndërtimit të 
shek.XVIII dhe është monument i mbrojtur me shifrën e inventarizimit 
(nr.v.E.K. 685/57) e nacionalizuar në vitin 1959. 

2. Shtëpi banimi P+1 i takon periudhës së ndërtimit të shek.XIX dhe është 
monument i mbrojtur me shifrën e inventarizimit (nr.v.E.K. 02-354/78) 
pronë e vëllezërve Koroglu. 

3. Ndërtesa e ish Konzullatës Ruse i takon periudhës së ndërtimit të 
shek.XX viti 1937 është monument i mbrojtur me shifrën e 
inventarizimit (nr.v.E.K. 03-177/84) pronar Ali Sahatçiu por gjatë luftës 
është djegur e më pas rrënuar. 
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Përveç objekteve në mbrojtje ekziston edhe lista e objekteve të inventarizuara 
në periudhën kohore mars 2003 pranë Institutit për Mbrojtjen e Monumenteve 
- Prishtinë dhe Qendrës së Trashëgimisë Kulturore - Mitrovicë : 

1. Shtëpia e Xhafer Devës (S+P+2) periudha e ndërtimit viti 1930 – shtëpi 
banimi me shifër inventarizimi (nr.049/2003 I.M.M) e nacionalizuar me 
status pronë shoqërore. 

2. Shtëpia e Xhafer Devës (P+1) periudha e ndërtimit shek.XIX – shtëpi 
banimi me shifër inventarizimi (nr.023/2003 I.M.M) e nacionalizuar me 
status pronë shoqërore. 

3. Shtëpia e Xhafer Devës (P+1) periudha e ndërtimit shek.XIX – Enti i 
Punësimit me shifër inventarizimi (nr....... I.M.M)e nacionalizuar me 
status pronë shoqërore. 

4. Kulla e Tupellëve (P+1) periudha e ndërtimit shek.XIX – shtëpi banimi 
me shifrën e inventarizimit (nr.033/2003 I.M.M) e nacionalizuar me 
status Org.Komerc “Lux”.  

5. Hoteli “Jadran”-Lux- Biblioteka (B+P+1) periudha e ndërtimit viti 1928 – 
me shifër  inventarizimi (nr.001/2003 I.M.M) e privatizuar dhe në 
gjendje të mirë fizike. 

6. Posta e vjetër (B+P+1) periudha e ndërtimit shek.XX – me shifrën e 
inventarizimit (............Q.T.K) dhe në gjendje të mirë fizike. 

7. Shtëpia e Jahja Zhubit (B+P+1) periudha e ndërtimit shek.XX – 
Shoqata e gjyetarëve me shifër inventarizimi (nr......... Q.T.K) me status 
pronë shoqërore. 

8. Ish Prefektura / Turist Kosova (B+P+2) objekt banimor afarist, periudha 
e ndërtimit shek.XX me shifër inventarizimi (nr......... Q.T.K) me status 
pronë shoqërore. 

9. Shtëpia e Asim Leniqit (P+1) periudha e ndërtimit shek.XIX – shtëpi 
banimi me shifër inventarizimi (nr......... Q.T.K) me status pronë 
shoqërore. 
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Pjesë e listës së objekteve të inventarizuara pranë Institutit për Mbrojtjen e 
Monumenteve janë edhe 9 shtëpi banimi të etazhitetit P + 1 të cilat janë të 
koncentruara në një lokacion me shtrirje përgjatë rrugës Pajazit Boletini e të 
cilat i takojnë periudhës së ndërtimit të shek. XIX. Gjendja fizike e këtyre 
shtëpive është shumë e dobët , kurse statusi i tyre pronësor jo i sigurt dhe 
kostoja e lartë e sanimit nuk ofrojnë perspektivë të qartë të këtyre shtëpive. 

Gjithashtu pjesë e listës së objekteve të inventarizuara pranë Qendrës së 
Trashëgimisë Kulturore janë edhe 2 shtëpi banimi të etazhitetit P + 0 dhe 8 
shtëpi banimi të etazhitetit P + 1 të shkapërderdhura dhe  me shtrirje 
individuale përgjatë disa rrugëve e të cilat i takojnë periudhës së ndërtimit të 
shek. XIX dhe XX. Gjendja fizike e këtyre shtëpive është më e qëndrueshme 
dhe kanë status pronësor privat.  

 

 Objektet të cilat janë nën mbrojtje institucionale dhe ato të
inventarizuara duhet të rruhen dhe mbrohen me përkujdes shumë më
të madh të të gjithë faktorëve relevant pamvarësisht buxheteve të
limituara nga kjo fushë.   

          

 Harta  16: Shtrirja e objekteve të trashëgimisë kulturore / arkitektonike           

 Objektet fetare dhe të kultit  

Në zonën urbane të Qendrës ekzistojnë katër objekte fetare dhe atë dy xhami: 
xhamia e zallit te rrethi dhe xhamia e Haxhi Veselit ,të cilat gjatë konflikti te 
vitit 1999 u shkatërruan tërësisht por u rindërtuan nga donacionet , por jo në 
shkallë të kënaqshme. Gjithashtu ekziston edhe kisha ortodokse serbe Shën 
Sava, e cila është djegur dhe dëmtuar por e rindërtuar dhe Kisha katolike e 
ndërtuar në vitin 1981. Gjithashtu ekzistojnë tri teqe .  

Harta 16: Shtrirja e objekteve të kultit në zonën urbane Qendra-Mitrovicë 

 

 



   Kuvendi Komunal i Mitrovicës                                       Plani rregullues urban  ‘QENDRA’                                       
Skupština Opštine Mitrovica                                                   Urbani regulativni plan  ‘CENTAR’                                           
Municipal Assembly Mitrovica                                                  RegulatoryUrban Plan  ‘CENTER’                                            

  

Drejtoria për planifikim dhe urbanizëm  
 
                                                                                                                - 59 - 

 

 

B8.  Infrastruktura teknike 

Pjesa dërmuese e qendrës së qytetit, e ndërtuar në bazë të planeve është 

mjaft mirë e përfshirë me infrastrukturë, por koncepti i planit rregullues urban 

do të ketë bazë të mjaftueshme të kërkoi rivlerësimin e infrastrukturës 

ekzistuese, zvogëlimin e humbjeve në rrjete dhe ngritjen e vazhdueshme të 

kualitetit furnizues të tyre.   

8.1  Energjia elektrike  

Mitrovica dhe Qendra si pjesë integrale e saj në fushën elektroenergjetike 
kanë gjendje të pa qëndrueshme pasi ka ndërprerje të shpeshta të rrymës 
elektrike për  arsye të kapaciteteve të kufizuara, humbjeve dhe defekteve në 
rrjet. 

Hapësira urbane “Qendra” në aspektin elektroenergjetik të planifikimit 
zhvillimor urban të qytetit është planifikuar dhe paraparë qysh më herët. 
Furnizimi i Qendrës bëhet nga trafostacioni Mitrovica .... 35/10kV  i cili është i 
mbingarkuar dhe në projektet e ardhme është paraparë kalimi në nivelin 
110/20 (10) kV.  

Trafostacionet 10/0.4 kV janë të kyçura me kabëll IPO 13 me seksion 95, 120 
ose 150mm² dhe kanë lokacionet e caktuara në kuadër të ndërtesave. Këto 
TS janë të lidhura në unaza me njëri tjetrin, me mundësinë e furnizimeve të 
dyanshme nga dy dalje dhe shumica e tyre kanë transformator të fuqisë 
1000kVA dhe 630kVA. 

Në muajt e ftohtë disa nga TS 10/0.4kV e arrijnë maksimumin e ngarkesës 
ose e tejkalojnë atë, kurse gjendja e tyre teknike nuk është shumë e keqe pasi 
nuk janë mirëmbajtur sa duhet dhe shumica e tyre janë të vjetërsuara. Këto 
TS janë instaluar për tension 10kV, pa mundësi të eksploatimit në tension 
20kV. 
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Linjat furnizuese të TS 10/0.4kV janë të kombinuara me kabllo ajrore dhe 
kabllo nëntokësore 10kV, dhe duke pasur parasysh se kemi të bëjmë me 
bërthamën e qytetit kualifikohet si shëmti urbane. 

Rekomandimet: 

• Të parashihet zgjerimi i ngarkesave dhe zgjerimi i daljeve 10kV komform  
planifi kimit të zgjerimit të kapaciteteve banuese dhe ekonomike të 
hapësirës urbane Qendra. 

• Të këtë prioritet të lartë rivlerësimi i sistemit të vjetruar, kurse sipas 
konceptit planifikues të gjitha linjat furnizuese ajrore 230/400V duhet të 
bëhen nëntokësore. 

• Të parashihet ndriçimi publik i rrugëve të cilat nuk posedojnë dhe rrugëve 
me servitute të reja, ndërsa rrjeti ekzistues i ndriçimit publik duhet të 
riparohet dhe të mirëmbahet.   

• Të ndërmirren masat e veprimit në lëmin e elektroenergjetikës duke u 
bazuar në strategjitë e sektorit të energjisë dhe rekomandimet përcaktuara 
dhe atë: 

 Rehabilitimi i rrjetit, me qëllim të reduktimit të humbjeve teknike dhe 

përmirësimit të sigurisë së furnizimit 

 Ndërtimi i nënstacioneve prej 110/(20)10kV  

 Kalimi nga rrjeti distributiv ajror 10 kV në rrjetin distributiv kabllovik 

20kV 

 Zëvendësimi i TS 10/0.4 kV me 20/0.4kV 

 Eliminimi gradual i trafostacioneve TS 35/10kV dhe kalimin në TS 

110/20kV 

Harta  17: Infrastruktura teknike - Energjia elektrike  

 



   Kuvendi Komunal i Mitrovicës                                       Plani rregullues urban  ‘QENDRA’                                       
Skupština Opštine Mitrovica                                                   Urbani regulativni plan  ‘CENTAR’                                           
Municipal Assembly Mitrovica                                                  RegulatoryUrban Plan  ‘CENTER’                                            

  

Drejtoria për planifikim dhe urbanizëm  
 
                                                                                                                - 61 - 

 

 

8.2  Rrjeti i ujësjellësit dhe furnizimi me ujë të pijshëm  

Furnizimi më ujë të pijshëm duhet të përmirësohet komform rritjes së 

popullsisë, zhvillimit ekonomik dhe ngritjes së standardit jetësor, me 

implementimin e planit ekzistues për rritjen e kapaciteteve të fabrikës për 

përpunimin e ujit ose ndarjes së re të kapaciteteve ekzistuese.  

Në saje të investimeve të konsiderueshme ekziston një rrjet funksional i 

furnizimit me ujë të pijes por i tejngarkuar si shkak i segmenteve të vjetruara 

të rrjetit furnizues, humbjeve në rrjet dhe kyçjeve ilegale të objekteve 

banuese.  

Sipërfaqja e tërësishme e hapësirës urbane Qendra është ~ 104 Ha, kurse 

numri i  popullatës sipas anketës së bërë dhe profilit urban të Qendrës 

konsiderohet: 

• rreth 6.500 banorë rezident ( banorë të përhershëm), 

• rreth 2.000 banorë sezonal dhe 

•  rreth 1.500 të punësuar apo ushtrues të bisneseve private nga 
zonat jashtë qendrës,   

prandaj përvetësojmë shifrën prej 10.000 banorëve / shfrytëzuesve. 

 

Nr. Pozicionet Koeficientët Totali 

1 Norma e harxhimit të ujit                
për një banor        

N = 200 l/b/ditë 2.000000

2 Koeficienti i jonjëtrajshmërisë K = 2.0 
3 Sasia e nevojshme  për furnizim Qmes = 46.29  L /s  

4 Humbjet në rrjetë merren gjithsejt 
20%  e prurjeve të përgjithshme 

H = 11.57    L / s  

Gjithësejt : 57.86  L /s  
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Duke marrë në konsideratë harxhimet e mëdha të ujit për pije preferohet që 

për ujitjen e sipërfaqeve të mëdha gjelbëruese, për larjen e rrugëve dhe 

trotuareve, për shërbimet e autolarjeve të hulumtohen mundësitë e 

shfrytëzimit të ujërave nën tokësore. Nevojat për ujitjen e sipërfaqeve 

gjelbëruese janë si vijon: 

1. Sipërfaqet dekorative të qytetit.................................14 -18  l / m2     

2. Sipërfaqet e mbjella me lule ....................................14 -18  l / m2     

3. Larja e shesheve gjatë ditëve të nxehta.......................... 2  l / m2     

4. Drunjët e porsambjellë në tre vitet e para................18 -27  l / një dru 

duke marrë për bazë nevojat 6 -10 ujitje në ditë. 

Konkludim : 

Në bazë të të dhënave të lartëcekura konkludojmë se sasia e nevojshme për 

të furnizuar me ujë të pijes hapësirën urbane ‘Qendra ‘ është:                       

Qmes/ditë = ............(l/s) ,  

Diametri i gypave Ø450 mm dhe Ø200 i plotëson kushtet e nevojshme për 

furnizim  me ujë por duhet të ndërrohen me gypa plastike (PE ose te 

ngjashëm) duke e përfshirë edhe ndryshimin e pusetave si dhe pjesëve 

fazonike.  

Të gjitha projektet e planifikimit të rrjetit dhe realizimit të tij për hapësirën 

urbane të qendrës duhet të jenë pjesë integrale e planit rregullues urban në 

kapitullin e ardhshëm të zgjidhjes konceptuale. 

     Harta 18: Rrjeti i furnizimit me ujë të pijshëm  
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8.3  Largimi i ujërave të ndotura (fekale dhe atmosferike) 

Zona urbane e qendrës është kryesisht e mbuluar me rrjet të kanalizimit fekal 

dhe ujërave atmosferik, mirëpo shkarkimi i tyre bëhet në lum të hapur. 

Ndërtimi dhe mirëmbajtja e një sistemi efikas për mbledhjen e ujërave të zeza 

si dhe ndërtimi i një impianti 20   për pastrimin e tyre është parakusht i 

rëndësishëm për ngritjen e standardit jetësor.  

Sipas shënimeve të marra nga kompania “Ujesjëllësi Regjional” tërë hapësira 

e përkufizuar e Qendrës është e përfshirë me rrjetin e kanalizimit fekal, por  ka 

edhe segmente të rrjetit të kanalizimit fekal të kombinuar d.m.th. ujërat fekale 

janë të përziera me ujërat atmosferike. Rrjeti për largimin e ujërave fekale  

është i punuar me gypa të beton armesë me diametra të ndryshëm, kurse një 

numër i pusetave janë të dëmtuara dhe u mungojnë kapakët e gizës. 

Rekomandimet: 

• Të bëhet ndarja e detyrueshme (obligative) e rrjetit të kanalizimit fekal 

dhe atmosferik dhe propozohet që të bëhet ndryshimi i gypave prej 

beton armesë në gypa polietileni për shkak të ndryshimit të 

teknologjisë, efikasitetit dhe përparsive të gypave të brinjëzuar të 

polietilenit. 

• Të bëhet rindërtimi i pusetave të dëmtuara, vendosja e kapakëve të 

gizës dhe shkallëve të reja për zbritje. Për arsye mbrojtëse dhe 

lehtësim për organet kompetente që merren me identifikimin e 

kapakëve të gizës në pjesën e sipërme të kapakut të shkruhet pozicioni 

(numri dhe rruga) në të cilën është vendosur kapaku. 

 

20   Sipas   PZHU-së është paraparë që në pikën më të ulët të qytetit, ku bashkohen Ibri dhe Sitnica në një sipërfaqe 
prej ~ 2Ha të vendoset impianti për trajtimin e ujërave të zeza.  
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• Të shikohet mundësia e pastrimit të rrjetit të kanalizimit dhe pusetave 

të hapura në të cilat nga pakujdesia e qytetarëve janë hedhur 

mbeturina nga ndërtimet e shumta 

• Të gjitha rrugëve me servitut të ri (rrugët që do të propozohen si të reja) 

paraprakisht tu bëhet zgjidhja e rrjetit të kanalizimit fekal dhe atij 

atmosferik. 

• Të realizohet ndërtimi apo vendosja e toaleteve publike në pikat që do 

të parashihen me planin rregullues urban.   

• Të bëhet planifikimi dhe realizimi i largimit të ujërave sipërfaqësor 

(atmosferik) nga parcelat me ramje të lirë prej 1.5 % në drejtim të 

rrugës – rigolave kanaluese.  

• Ujërat sipërfaqësor nga një parcelë ndërtimore nuk mund të drejtohen 

(nuk lejohen) kah parcela tjetër, përveç në raste kur një zgjidhje e tillë 

është e përcaktuar me plan. 
 

  Harta 19: Rrjeti i largimit të ujërave të zeza  

8.4  Ngrohja / Furnizimi me ngrohje 

Pasi sistemi i ngrohjes qëndrore nuk ka fare shtrirje në pjesën jugore të qytetit 

dmth. edhe në qendër rezulton se çështja e ngrohjes përcillet me probleme të 

ndryshme pasi shumica e shtëpive dhe banesave përdorin drurin ose 

thëngjillin si lëndë djegëse për ngrohje. Trajtimi i kësaj problematike duhet të 

ketë çasje të mirëfilltë dhe serioze. Shtrrirja e rrjetit të ngrohjes në qendër të 

qytetit e më pas edhe në lagjet tjera do të kishte efekte shumë pozitive dhe 

përfundimisht për një kohë relativisht të gjatë do ti shmangë mundësitë e 

dëmtimeve të infrastrukturës rrugore.   
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 Rekomandimet: 

• Të bëhet shtrirrja graduale e rrjetit të ngrohjes fillimisht në akset 
kryesore rrugore e më pas edhe në akset tjera.  

• Të shqyrtohet mundësia e furnizimit nga ngrohtorja qëndrore në veri e 
nëse kjo është e limituar për shkak të kapaciteteve të inicohen 
procedurat e ndërtimit të ngrohtores me kapacitete të reja.  

 

8.5   Telekomunikimet  

Hapësira urbane e Qendrës në aspektin telekomunikativ mbulohet me 

shërbimet e dy kompanive përkatëse PTK dhe IPKO. 

PTK ofron shërbimet e telefonisë dhe internetit. Sipas të dhënave të tyre 

rrjeti telekomunikativ është i realizuar me kabllot nëntokësore të shtrira 

përgjatë kanaleve kabllore (magjistraleve) si dhe pjesëve me shtrirje të lirë 

të kabllove telefonik. Vende-vende kablloja del në shtylla druri prej nga 

furnizon një numër konsumatorësh. Sipas të dhënave të PTK-së numri 

aktual i telefonave aktiv në hapësirën urbane të Qendrës është rreth 5.000 

dhe aktualisht numri i mundshëm i kyçjeve telefonike i përmbush kërkesat e 

Qendrës. Momentalisht përdoren lidhjet radiodifuzive por është duke u 

punuar në rrjetin e ri të kabllimit optik me qëllim të rritjes së kualitetit të 

telefonisë (telefonia digjitale). 

IPKO ofron shërbimet që i përkasin rrjeteve digjitale të kompjuterëve si 

shërbimet e telefonisë, internetit dhe TV kabllorë. Sipas të dhënave të tyre 

është bërë shtrirja e fibrave optik nëpër kanale siç janë paraqitur në harta si 

dhe nënbazat e IPKO-së në rrugën M.Teutë. Kanë planifikuar zgjerimin e 

shërbimit të tyre dhe shtrirjen e kabllove nëntokësor edhe në brendësi të 

Qendrës në sheshet “Mehë Uka” dhe “Isa Boletini” dhe rrugën Afrim Zhitia.  
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Konkludim - Kabllimi i shumicës së linjave është bërë prej një objekti në 
objekt tjetër, lidhjet e zonave janë bërë duke kaluar rrugët si rrjetë 
merimange, duke shëmtuar tërë hapësirën e Qendrës prandaj obligohen të 
bëjnë zgjidhje me shtrirje të kabllove nëntokësore. 

  Harta  20: Rrjeti i telekomunikacionit  

 
 

Instalimet ekzistuese të infrastrukturës teknike, në të shumtën e  

rasteve janë realtivisht të amortizuara, disa prej tyre të pa 

instaluara, kurse disa janë në proces e sipër sipas planeve 

zhvillimore të organizatave gjegjëse. Ndërtimet e reja paraqesin 

imperativ për instalime të reja të infrastrukturës teknike duke pasur 

parasysh ruajtjen e resurseve ekzistuese të vendit dhe ruajtjen e 

ambientit.  

• Instalimet e ujësjellësit - Rivlersimi dhe plotësimi i sistemit 

ekzistues të ujësjellësit. 

• Instalimet e kanalizimit - Rivlersimi dhe plotësimi i sistemit 

ekzistues të kanalizimit . 

• Akumulimet e ujërave atmosferik - Punimi i kolektorëve dhe      

         vendosja e ujëmbledhësve të ujërave atmosferik. 

• Instalimet e ngrohjes qëndrore - Programi i ruajtjes së   

energjisë dhe ambientit 

• Instalimet e rrjetit kabllovik - Largimi i të gjitha antenave 

satelitore 

• Instalimet e internetit - sistem qëndror i instalimeve  

• Ndriçimi publik - funksional, dekorativ dhe reprezentativ 
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B.9  Infrastruktura rrugore dhe komunikacioni 

9.1  Rrjeti rrugor 

Rrugët kryesore të zonës urbane Qendra janë të asfaltuara dhe mirëmbahen 
deri diku. Një numër i madh i rrugëve lidhëse  dhe rrugicave janë të asfaltuara 
ose në kubëza betoni. Rrjeti i rrugëve nuk është i kompletuar e me theks të 
veçantë dy rrugë urbane të rendit të lartë. Dy urat kryesore të qytetit mbi lumin 
Ibër paraqesin lidhje të drejtëpërdrejtë me pjesën e sipërme të qendrës mbi 
brigjet e lumit.  

Harta  21: Rrjeti i rrugëve – Trafiku dhe transporti  

9.2 Trafiku publik  

Komunikacioni zhvillohet në akset e pakta rrugore të cilat bashkohen në 
qendër të qytetit. Mobiliteti brenda qytetit është shumë i hendikepuar pasi 
mungon sistemi i transportit urban.Në vend të transportit urban ka numër të 
madh të auto-taksive  që dmth. se banorët e qytetit janë të varur nga 
transporti individual. Një vështirsi shtesë këtu paraqet edhe rrjeti i rrugëve dhe 
shtigjeve të cilat nuk janë të përshtatshme për këmbësorë dhe biçiklista. 

9.3  Qarkullimi i këmbësorëve, biçiklistëve dhe të hendikepuarve 

Rrjeti i komunikacionit të këmbësorëve dhe biçiklistëve në qytet - në qendër 
thuajse nuk ekziston fare edhe pse është element shumë i rëndësishëm i 
mobilitetit urban.  

Këmbësorët përbëjnë numrin më të madh të pjesëmarrësve në komunikacion 
me vlerësimet 60-80% të pjesëmarrësve të tërësishëm. Kjo dmth. se të gjitha 
rrugët nëpër qytet si dhe rrugicat shfrytëzohen nga këmbësorët e në një 
përqindje edhe nga biçiklistët. Edhe vajtja-ardhja në shkollë bëhet në masë të 
madhe në këmbë. 
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Në mënyrë që të ndikohet kundër ndarjes etnike të qytetit, ndërtimi i një rrjeti 
të komunikacionit për këmbësorë dhe biçiklistë në të dy anët e lumit Ibër do të 
duhej të ndikonte në mënyrë relaksuese.  

Zona përgjatë brigjeve të Ibrit, do të duhej të shëndrrohej në një zone 
pikëtakimesh, mirë e lidhur dhe e arritshme, me karakter të parkut të qytetit 
dhe me oferta të ndryshme kulturore e rekreative.  

Nevojat e të hendikepuarëve në proceset e sotme të planifikimit, duhet të 
trajtohen seriozisht.Gjendja aktuale në qendër nuk është e papërshtatshme 
për të hendikepuarit mirëpo kërkon përmirësime dhe plotësime. 

9.4  Vendparkingjet në qendër të qytetit 

Çështja e vendparkingjeve, është shumë e rëndësishme dhe çështja më e 
diskutu eshme gjatë procesit të planifikimit urban. Në qendër ekzistojnë 
vendparkingje publike por jo në masën e mjaftueshme për të pranuar fluksin e 
automjeteve të qytetarëve që frekuentojnë në qendër për nevojat e tyre ditore 
dhe banorëve rezident të qendrës.  

 

  
Koncepti i zgjidhjes urbano – arkitektonike si kapitull pasues do të 
ofroi skenarët e zgjidhjes sa më të favorshme të infrastrukturës 
rrugore duke trajtuar të gjitha çështjet të cilat ndërlidhen me të si : 
trafiku publik, vendparkingjet, qarkullimin e këmbësorëve, 
biciklistëve dhe të hendikepuarve. 
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B.10    Peisazhi, mjedisi dhe hapësirat e lira                            
             për pushim dhe rekreacion   

10.1 Hapësirat përreth lumenjve 

Brigjet e lumit Ibër janë hapësirat më të rëndësishme për pushim dhe 

rekreacion të qendrës në veçanti dhe qytetit në përgjithësi.  

Si hapësira të hapura takimi brigjet e lumit mund të marrin një rol të 

rëndësishëm integrimi në qendër të qytetit prandaj nuk duhet lejuar asnjë lloj 

ndërtimi në këtë hapësirë. Përveç disa segmenteve banuese të Qendrës deri 

te brigjet e lumit Ibër futen edhe Lagja e boshnjakëve dhe Mahalla e romëve. 

Një sistem rrugorë i kalimeve përgjatë lumit Ibër nuk ekziston, kurse e meta 

kryesore e tij është se shfrytëzohet si mbledhës i ujërave të zeza. 

Sipas PZhU- së në jug të urës në qendër të qytetit do të tentohet të ruhet nga 

ndërtimet eventuale një rrip prej afër 100 m gjerësi në të dy anët duke e 

pasuruar këtë me një rrjet udhësh për këmbësorë kurse në veri të urës duhet 

mbajtur një distancë minimale prej 20 m në të dy anët. 

  

  

Këto elemente pretendojnë të jenë pjesë e konceptit përfundimtar të 

zgjidhjes rregulluese urbane, prandaj këto hapësira duhet siguruar  

në planin rregullativ dhe të mos lejohet ndërtimi në to. 

Në kuptimin e një politike aktive mbi tokën qyteti-komuna duhet 

kujdesur që të blej ose siguroj me kontrata këto hapësira.  
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10.2 Hapësirat publike - parku i qytetit, gjelbrimi , sheshet  

Qendra e qytetit disponon me parkun kryesor të qytetit me shtrrirje pas objektit 
të kuvendit komunal, qendrës së kulturës, dhe bregut jugor të lumit Ibër.  

Parku mund të zgjerohet në të dy anët e lumit në jug, madje në planin 
afatgjatë duhet synuar një park të madh pranë lumit prej qendrës së qytetit e 
deri të stadiumi, për kalimin e kohës së lirë, park me hapësira për sport, 
pushim e rekreacion.  

Përveç parkut të qytetit në pjesë të caktuara të qendrës gjenden sipërfaqe të 
vogla gjelbërimi si dhe shirita-ale gjelbërimi përgjatë trotuareve për 
këmbësorë.  

Harta  22: Hapësirat publike - gjelbërimi dhe sheshet 

Në qendër ka mjaft sheshe dhe zona të këmbësoreve, të cilat janë shumë të 

frekuentuara dhe pjesërisht shfrytëzohen edhe për shitje ambulantore. Sheshi 

i Jasharajve dhe sheshi Mehë Uka janë pjesë përbërse e shetitores kryesore 

të qytetit. Si hapësira publike shumë të rëndësishme duhet ruajtur dhe 

mirëmbajtur në vazhdimësi e jo kohë pas kohe dhe në mënyrë fragmentare. 

 

\  Gjendja e parkut nuk është e mirë, por ka indikacione se mund             
të pasohen investime për rregullimin dhe funkionalizimin e tij.   

10.3  Hapësirat e lojërave për fëmijë 

Vlerësimet e përgjithshme favorizojnë mungesën e hapësirave të 

mjaftueshme të lojërave për fëmijë. Duhet tentuar maksimalisht të krijojmë 

hapësirat e lojërave për fëmijë në hapësirat e afërta ose si pjesë e hapësirave 

përreth objekteve kolektive. 

Pozita gjeografike e qendrës apo prania e brigjeve të lumenjve mund të ofroi 

alternativa të vendeve të preferuara edhe pse joformale për lojëra. 
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10.4   Hapësirat sportive 

Kualiteti dhe oferta e hapësirave për sport dhe rekreacion, duhet të trajtohet 

në rang qyteti dhe si e tillë kualifikohet si jo e kënaqshme, kurse hapësirat 

përrgjatë lumit Ibër paraqesin një potencial të madh. 

Shikuar nga nevojat dhe kërkesat parciale vetëm të qendrës atëherë hapësira 

urbane e Qendrës është mjaft e pasur me hapësira për sporte si pjesë 

integrale e zonës rekreative – sportive të planifikuar prej kohësh. 

Në suazat e saj shtrrihen palestra sportive ,Minatori’ stadiumi ‘Riza Lushta’ 

dhe stadiumi i sporteve të vogla ‘ Fatime Xhaka’. Objektet sportive duhet 

sanuar dhe rindërtuar në tërësi nëse dëshirojmë të jemi edhe pjesë e sportit 

ndërkombëtar.  

Përveç objekteve duhet plotësuar edhe kushtet tjera infrastrukturore dhe 

duhet paraparë një numër të konsideruar të parkingjeve.  
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B.11 Ambienti (toka, uji, ajri) 

11.1  Problematika e ndotjeve industriale (toka, uji, ajri) 

Impiantet prodhuese të kompleksit industrial Trepça përgjatë dekadave të tëra 

kanë ndotur ajrin, ujin dhe tokën jo vetëm të qytetit dhe rrethinës së afërt të  

Mitrovicës por edhe regjionit të gjerë përreth. Kjo ndotje e ajrit , ujit dhe tokës 

gjithmonë është regjistruar, të dhënat janë grumbulluar dhe janë analizuar e 

analizuar në mënyrë permanente,  por efektet pozitive për mbrojtje asnjëherë 

nuk kanë qenë të kënaqshme.  

Në kontekst të analizave, hulumtimeve dhe studimeve pas lufte edhe OBSH 

(Organizata Botërore për Shëndetësi), ka bërë një studim që ka rezultuar se 

ekziston një ndotje e konsideruar e ambientit me plumb dhe metale tjera nga 

deponitë e mbeturinave industriale.  

Toka - Ndotja e tokës bëhet në mënyrë direkte dhe indirekte. 

Ndotja e tokës në mënyrë direkte bëhet nga vetë prania e deponive dhe 

djerrinave nga prodhimi i mëhershëm industrial (jashtë kufijve përkufizues të 

hapësirës urbane të Qendrës) dhe në mënyrë indirekte nga emisionet e 

deponive dhe djerrinave. Qendra si hapësirë urbane i nënshtrohet mënyrës 

indirekte të ndotjes si pasojë e së cilës rezulton se toka e saj është e 

kontaminuar në shtresën e sipërme të saj, në thellësi 30 - 60 cm.  

Konkludim : 

1. Duhet tentuar sanimin e tokës përmes ndërrimit të dheut nga arealet e 

objekteve publike (çerdheve, shkollave, ambulantave etj.) ku 

koncentrimi i masave njerzore është më i madh.  
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2. Duhet punuar parametrat se si duhet vepruar me tokat e ndotura gjatë 

ndërtimit të objekteve të reja dhe duhet tentuar në maksimum zgjerimin 

e sipërfaqeve gjelbëruese dhe mbjelljen e fidaneve.  

Ajri - Pasiviteti i prodhimtarisë industriale, ka reduktuar mjaft ndotjen e ajrit, 
mirëpo prapë se prapë, ajri është tepër i ndotur si shkak i deponive të hapura 
të mbeturinave industriale. Ndotjen e ajrit e rrisin edhe faktorët tjerë si: ngrohja 
e shtëpive me dru dhe thëngjill, rritja e numrit të automjeteve dhe 
komunikacioni i dendur. Ndotja e ajrit kryesisht ndodhë nga këto materiale: 
Pb, Zn, As, Cd, SO2. 

Uji (Ndotja e lumenjve) - Nëpër zonën urbane Qendra kalojnë tre lumenj: 
Ibri, Sitnica dhe Lushta. Në mungesë të impianteve për kullimin e ujërave të 
zeza, kanalizimet derdhen në lum të hapur, gjë që paraqesin një burim shtesë 
të ndotjes së ambientit.  

Lumi Ibër përshkon qytetin në tërësi  duke filluar nga zonat periferike 
perëndimore në drejtim të lindjes duke tangjentuar edhe lagjen e qendrës së 
qytetit në pjesën veriore të saj. 

Përgjatë lumit Ibër, në gjatësi prej 3.5 km gjenden të deponuara sasi të mëdha 
të mbeturinave të ndryshme industriale me përmbajtje të lartë të helmeve dhe 
rezik të madh për ambientin dhe njeriun. Me ndihmën e disa OJQ-ve në vitin 
2006 është bërë pastrimi i një pjese të brigjeve të Ibrit.  

Lumi Sitnica tangjenton aksin lindor të qendrës në gjatësi rreth 500 m dhe 
është lum me karakter vërshyes gjatë sezonit të shirave.Vërshimet e lumit në 
brigjet e qendrës aktualisht nuk kanë ndikime të mëdha pasi ajo pjesë është 
hapësirë urbane shumë e varfër me objekte dhe elemente të infrastrukturës 
teknike dhe rrugore. 

Lumi Lushta në kufirin jugor të qendrës hynë në kanal nëntokësor duke 
përshkuar tërë qendrën dhe derdhet në lumin Ibër në kufirin verior të qendrës. 
Aktualisht në këtë pjesë shërben edhe si kolektor i ujërave të zeza të cialt 
derdhen në Ibër. 
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11.2 Prioritetet në lëmin e mbrojtjes së ambientit 

Duke pasur parasysh se problematika e ndotjeve industriale (toka, uji, ajri) do 
të jetë prezente edhe për një kohë të gjatë dhe me qëllim zvogëlimi të ndikimit 
negativ dhe të mbrojtjes së ambientit sipas planeve hapësinore të qytetit janë 
caktuar këto prioritete: 

- Përgatitja e projekteve për sanimin e deponive 

- Vëzhgimi i nivelit të ndotjes së tokës, ujit dhe ajrit  

- Programet për eliminimin e koncentrimit të plumbit dhe metaleve tjera 

- Programe për trajtimin e ujërave të ndotura dhe ujërave industriale 

- Zgjerimi i sipërfaqeve të gjelbërta 

- Përdorimi i teknologjive ekologjike 

- Implementimi i standardeve të BE-së 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Kuvendi Komunal i Mitrovicës                                       Plani rregullues urban  ‘QENDRA’                                       
Skupština Opštine Mitrovica                                                   Urbani regulativni plan  ‘CENTAR’                                           
Municipal Assembly Mitrovica                                                  RegulatoryUrban Plan  ‘CENTER’                                            

  

Drejtoria për planifikim dhe urbanizëm  
 
                                                                                                                - 75 - 

 

 

B12.  SWOT Analiza dhe përmbledhja e njohurive 

12.1   SWOT  Analiza 

SWOT-Analizat sipas grupfushave tematike hedhin në dritë gjendjen e 
tanishme dhe tregojnë vështirësitë dhe pengesat për zhvillimet e së ardhmes 
për hapësirën e përkufizuar urbane të Qendrës. 

SWOT Analiza – Popullsia dhe ekonomia 

Përparësitë Mangësitë - Dobësitë 

- Popullata me moshë të re 

- Fuqia e lirë punëtore 

- Fuqizimi i ndërrmarjeve të vogla 
dhe të mesme  

- Kapacitetet ekzistuese të 
mjaftueshme për rizhvillim të 
banimit  

- Papunësia e lartë 

- Buxheti  i vogël 

- Liria e kufizuar e lëvizjes për 
qytetarët  

Mundësitë - Shanset Kërcënimet - Rreziqet 

- Privatizimi i ndërmarrjeve 
shtetërore 

- Kulturë shumëtnike 

- Ngritja e nivelit ekonomik dhe 
krijimi i parakushteve për 
zhvillim ekonomik 

- Ngritja e proceseve të reja 
teknologjike  me iniciativa 
private  

- Ndarja e qytetit 
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SWOT Analiza – Infastruktura sociale (Arsimi, Shëndetësia etj) 

Përparësitë Mangësitë - Dobësitë 

- Prania e të gjitha niveleve të 
arsimit dhe edukimit  

- Prania e enteve shëndetësore 
nga më të thjeshtat deri tek 
spitalet  

- Prania e qendrës për punë 
sociale dhe përkujdesje  

- Infrastrukturë e pamjaftueshme 
shëndetësore  

- Shtrirja e pabarabartë e enteve 
arsimore dhe shëndetësore në 
qendër 

- Hapësirat e pamjaftueshme për 
numrin e nxënësve dhe mësimi 
me ndërime  

- Mungesa e pajisjeve teknike dhe 
laboratorëve 

Mundësitë - Shanset Kërcënimet - Rreziqet 

- Sigurimi i lokacioneve për 
zgjerimin e shkollave  

- Sigurimi i lokacioneve të reja për 
zvogëlim të perimetrit të lëvizjes 
së nxënësve  

- Prania e dukurive negative nëpër 

shkolla 
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SWOT Analiza -Shfrytëzimi i tokës, Infrastruktura teknike,   rrugore 

dhe komunikacioni 
 

Përparësitë Mangësitë - Dobësitë 

- Kapacitetet ekzistuese të 
mjaftueshme për rizhvillim të 
banimit  

- Resurset e mjaftueshme të ujit 
- Sistem funksional i 

telekomunikimit 

- Mosekzistimi i politikës së kont 
rollit të ndërtimeve në tërë qytetin  

- Joefikasiteti në parandalimin e 
plotë të ndërtimeve pa leje në  
zonat pa infrastrukturë adekuate   

- Jostabiliteti i rrjetit elektrik, 
humbjet dhe defektet në rrjet   

- Jofunksionimi i sistemit të 
transportit urban  

- Mungesa e shtigjeve për bicikleta  
- Numri i madh i autotaksive dhe 

mungesa e hapësirave për 
sistemim të tyre 

Mundësitë - Shanset Kërcënimet - Rreziqet 

- Fuqizimi dhe kontrolli më i mirë i 
shfrytëzimit të tokës  

- Përmirësimi i infrastrukturës 
rrugore 

- Përmirësimi i rrjetit elektrik  
- Përmirësimi i rrjetit të ujësjellësit 

dhe kanalizimit  
- Aktivizimi i sistemit të transportit 

urban  
- Realizimi i shtigjeve të 

biciklistëve  
- Realizimi i pikave të parkingjeve 

publike   

- Çështjet e pazgjidhura pronësore 

- Ndërtimi  i shkapërderdhur dhe 
larg çasjes së mirëfilltë në 
infrastrukturë  

- Largimi i pjesërishëm i 
pakoordinuar i mbeturinave  

- Hapësirat e pamjaftueshme të 
parkingjeve publike 
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SWOT ANALIZA – Peisazhi, hapësirat e lira dhe ambienti 

Përparësitë Mangësitë - Dobësitë 

- Prania e parkut qëndror të 
qytetit në zemrën urbane  

- Hapësirat e lira përgjatë lumit 
Ibër 

- Potencialet e sportit dhe të 
rekreimit 

- Prania e zonës industriale në 
afërsi të drejtëpërdrejtë të 
hapësirës urbane  

- Shkarkimi i ujërave të zeza në 
lumin Ibër  

Mundësitë - Shanset Kërcënimet - Rreziqet 

- Përmirësimi i gjelbërimit dhe 
parkut të qytetit  

- Zgjerimi i sipërfaqeve 
gjelbëruese 

- Programet për pastrimin e 
ambientit nga koncentrimi i 
plumbit dhe metaleve të rënda 

-  Koncentrimi i lartë i metaleve të 
rënda  në tokë (plumbi, kadmiumi, 
arseni etj) 
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12.2   Përmbledhje e njohurive 
Përmbledhja e njohurive themelore të fazës së analizës dhe SWOT-it shërben 
për fokusimin e problemeve akute të Qendrës së qytetit, dhe për theksimin e 
fushave të  veprimit, skenarëve të zhvillimit dhe përpilimit të planit rregullues 
urban.   

• Prona 

Bazuar në referimet e sipërme dhe dokumentacionet disponuese rreth 
çështjeve pronësore në hapësirën urbane të Qendrës, problemet kyqe 
qëndrojnë në joazhuritetin e rregullimit pronësoro-juridik të tyre.  

• Popullsia 

Hapësira urbane Qendra ka shënuar shtim të popullatës në dy dekadat e 
fundit si rezultat i migrimit të popullatës fshat-qytet; migrimit të popullatës veri-
jug;shtimit natyror të popullatës etj. Numrit të popullatës rezidente të qendrës i 
shtohet edhe popullata jorezidente (sezonale) e diasporës.  

Bazuar në referimet e mësipërme rreth popullatës aktuale të Qendrës (viti 
2010)  duke përfshirë edhe qytetarët jorezident të diasporës, një numër i 
rrumbullakësuar i  popullatës prej 8100 - 8700 banorëve duket më reali, kurse 
numri i parashikuar për vitin 2025 në bazë të varianteve përllogaritëse del se 
do të ishte rreth 12600-13350 banorë. 

• Ekonomia 

Sektori prodhues tani për tani është tërësisht pasiv edhe pse ky potencial 
qëndron jashtë kufijve të Qendrës. Pa përfundimin e procesit të  privatizimit 
nuk do të ketë areale të rëndësishme për ndërmarrje prodhuese apo 
shërbyese, prandaj interesimi për investime afatgjata duket i zymtë.  

Tregtia dominon në sektorin privat dhe karakterizohet me shitore të vogla. 
Zhvillimi i tregtisë  krahas hapësirës së mangët vështirësohet edhe si pasojë e 
koeficientit të ulët konsumues.  
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Sektori i shërbimeve është sektor i domosdoshëm për ofrimin e përkrahjes 
dhe zhvillimin e ndërmarrjeve tjera, mirëpo struktura ekzistuese e veprimtarive 
shërbyese në qendër ndihmon shumë pak zhvillimin ekonomik dhe pothuajse 
nuk ekziston fare.  

• Papunësia dhe fuqia punëtore  

Shkalla e lartë e papunësisë paraqet një ndër problemet kryesore për 
zhvillimin e ardhshëm. Në situatën e tanishme ekonomike kërkohen kryesisht 
aftësi profesio nale që ju mundësohet të punojnë në sektorin privat. Kjo 
përmban sidomos aftësi në ndërmarrësi, tregti dhe zanate.  

• Banimi  

Zhvillimi i hapësirave banuese (fondit banues) nuk bëhet në mënyrë të 
kontrolluar institucionale pasi përveç zhvillimeve në segmentet mes akseve 
kryesore rrugore kemi zhvillime edhe në pjesët ku çasja e mirëfilltë në 
infrastrukturën rrugore dhe teknike mungon. 

• Infrastruktura sociale – Arsimi dhe Shëndetësia 

Si pasojë e hapësirave të pa mjaftueshme shkollore fëmijët mësojnë në 2 – 3 
turne. Përveç saj ka edhe vështirësi tjera, pasi pajisjet janë të pamjaftueshme, 
mungon  kuadri i kualifikuar arsimorë, laboratorët dhe bibliotekat.  

• Objektet e kultit dhe trashëgimia kulturore 

Qendra e qytetit posedon të mira kulturore, mirëpo në situatën momentale 
politike, kultivimi dhe zhvillimi i mëtejmë i trashëgimisë kulturore paraqet një 
sfidë të madhe.  

• Infrastruktura teknike dhe komunikacioni 

Rrjeti i rrugëve brenda qendrës së qytetit është i pakompletuar. Vetëm rrugët 
kryesore janë të asfaltuara. 
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Përmirësimet apo edhe zgjerimet në rrjetin ekzistues duhet të shqyrtohen. 
Gjithashtu duhet ritrajtuar udhëkryqet rreth ngritjes së funksionalitetit të tyre. 

Shtigjet për biçiklista nuk ekzistojnë fare kurse shtigjet për këmbësor nuk janë 
adekuate gjë që paraqet rrezik për pjesëmarrësit në komunikacion.  

Mungesa e një sistemi të transportit urban ndikon që mobiliteti brenda qytetit 
të jetë shumë i hendikepuar, kurse banorët e qytetit janë të varur nga 
transporti individual.  

Shkarkimi i ujërave të zeza në lum dhe mungesa e përpunimit të tyre si dhe  
pjesë risht largimi i pakoordinuar i mbeturinave, mund të paraqesin rrezik për 
shëndetin dhe ambientin. 

• Kualiteti jetësorë / Ambienti 

Nevoja për sipërfaqe banimi duket të jetë ende e lartë. Një numër i madh i 
ndërtimeve të vjetra kanë nevojë për sanim.  

Kualiteti dhe oferta e hapësirave për sport dhe rekreacion, kërkon 
përmirësime dhe plotësime. Hapësirat përgjatë lumit Ibër paraqesin një 
potencial të madh.  
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Plani Rregullues Urban - Qendra 

III. 

ZGJIDHJA KONCEPTUALE        
URBANO - ARKITEKTONIKE 
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Hyrje  

 

Tërë  brumi  përmbajtësor i zgjidhjes  konceptuale urbano -arkitektonike  

do të trajtohet   në përputhje   me  Udhëzimin Administrativ  nr.02/05  

mbi elementet themelore të Planit Rregullues Urban . 

Hapësira Urbane ‘ Qendra ‘ duhet dhe do të trajtohet si hapësira më e 

organizuar në kuadër të organizimit urbanistik të qytetit  kurse zgjidhja 

përfundimtare duhet dhe do të jetë zgjidhje ekuilibruese në mes të 

gjendjes ekzistuese dhe gjendjes së planifikuar - projektuar. 

Zgjidhja  konceptuale urbano – arkitektonike  e hapësirës urbane                 

‘ Qendra ‘  përmes  pikave  zbërthyese të saj  do të përpunoi  temat me 

rëndësi vitale  për mbrojtjen,  shfrytëzimin dhe zhvillimin e hapësirës  për 

jetesë   dhe njëkohësisht do të jetë  gërshetim i normave dhe standardeve  

të planifikimit hapësinor  dhe rregulativ .  

Zgjidhja  konceptuale urbano - arkitektonike  e hapësirës urbane  ‘ 

Qendra ‘  duhet të vendosë kushtet për ndërtim racional-ekonomik, kurse 

zgjidhja në përgjithësi të paraqesë tendencë të arritjeve bashkëkohore 

urbanistike duke krijuar një letërnjoftim të qytetit urban. 
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Koncepti themelor urban – arkitektonik  

Koncepti themelor urbano - arkitektonik i planit rregullues urban Qendra do të 
ngërthen në vete aspektin funksional, organizativ dhe të formësimit të bazuar 
në kërkesat e projektimit urbanistik - arkitektonik duke synuar ofrimin e 
kushteve për krijimin e hapësirës së organizuar urbane me infrastrukturë dhe 
shërbime publike që paraqesin lehtësim për banorët e saj në veçanti dhe 
qytetin në përgjithësi.  

Plani Zhvillimor Komunal & Plani Zhvillimor Urban (2009– 2025+) , projektet e 
hartuara gjerë më tani dhe kronologjia e ndërtimit të hapësirave urbane të 
qendrës së qytetit do të shërbejnë si bazament dhe konstrukt për definimin e 
tezave programore dhe kushteve të caktuara urbanistike të konceptit themelor 
urban. Ky bazament - konstrukt do të zbërthehet me anë pikave në vazhdim : 

• Hapësira Urbane “Qendra” duhet dhe do të trajtohet si hapësira më e 

organizuar në kuadër të organizimit urbanistik të qytetit. 

• Zgjidhja përfundimtare duhet dhe do të jetë zgjidhje ekuilibruese në 

mes të gjendjes ekzistuese dhe gjendjes së planifikuar - projektuar. 

• Struktura e organizimit të brendshëm shprehet me pozitën e qendrës,  

kushtëzimet e ndërsjella dhe shpërndarjen e objekteve  të caktuara. 

• Shpërndarja, ndryshimi dhe plotësimi i përmbajtjeve funksionale 

(banimi, furnizimi, arsimi, shëndetësia, kultura, rekreacioni, objektet e 

infrastrukturës teknike etj.) si dhe rrjetit të qarkullimit. 

• Zgjidhja urbanistike do të bazohet në konceptin e njësisë themelore 

hapësi nore – njësisë së banimit duke vazhduar në grup urban banimi, 

bllok urban dhe tërësi urbane ( kompleks urban) .  

• Ndryshimi dhe plotësimi i rrjetit të rrugëve duke iu përshtatë konceptit 

të banimit, me qëllim të shkarkimit të mjeteve të motorizuara dhe 

krijimit të mundësive të qarkullimit të lirshëm të këmbësorëve. 
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• Përmbajtja, gjelbërimi, përzgjedhja e materialeve dhe ngjyrave të 

pjesëve të caktuara në kuadër të hapësirës urbane  duhet të reflektoi 

specifikat dhe karakteristikat e tyre në mënyrë që ato të identifikohen 

dhe të mundësojnë orientim të lehtë në kuadër të hapësirës urbane. 

• Plani Rregullues Urban do të parasheh edhe rrënimin e përqindjes së 

caktuar të objekteve individuale, kurse parcelat e tyre sipas mundësisë 

duhet të bashkohen me formën koncesionare për të krijuar kushtet e 

zhvillimit urban - arkitektonik të zonës urbane. Përpjekjet duhet të 

shkojnë në drejtimin e bashkimit të sa më shumë parcelave sepse 

mundësitë e realizimit janë më optimale. 

Koncepti themelor urbano-arkitektonik i planit rregullues urban Qendra 
ngërthen në vete aspektin funksional, organizativ dhe të formësimit të bazuar 
në kërkesat e projektimit urbanistik-arkitektonik duke synuar ofrimin e 
kushteve për krijimin e hapësirës së organizuar urbane me infrastrukturë dhe 
shërbime publike që paraqesin lehtësim për banorët e saj në veçanti dhe 
qytetin në përgjithësi.  

Bazuar në normat dhe standardet teknike për zhvillim urban, hapësira urbane 
‘Qendra’ sipas këtij plani rregullues është konceptuar si lagje e përbërë prej dy 
komplekseve (tërësive) urbane përgjatë aksit rrugor kryesor lindje-perëndim 
(nga ura e lumit Sitnicë gjerë te rrethi qëndror me vazhdim nga rrethi në 
drejtim të fidanishtes përmes rruges se reprojektuar).  

• Tërësia urbane e I-rë shtrrihet gjerë te brigjet e lumit Ibër dhe përbëhet 
prej katër blloqeve urbane me përmbajtje mikse të objekteve të karakterit 
banues, afarist – banues, publik-shoqëror si dhe dy arealeve të mëdha (në 
lindje areali ekonomik dhe në perëndim areali rekreativo sportiv).  

• Tërësia urbane e II-të shtrrihet nga aksi rrugor lindje-perëndim gjerë te 
kufinjët e qendrës me lagjet e Bairit dhe Iliridës dhe përbëhet prej tri 
blloqeve urbane me përmbajtje mikse dhe dy arealeve të mëdha në lindje 
areali i ish kazermës ushtarake dhe areali i pashfrytëzuar në bregun 
perëndimor të lumit Sitnica.  
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Sipas planit rregullues urban elemente përbërse të këtyre dy komplekseve 
(tërësive) urbane të Qendrës janë: terrenet e banimit, terrenet shoqërore, 
terrenet e gjelbërta,  terrenet sportive, hapësirat për lojë fëmijësh, rrugët, 
vendqëndrimet dhe sheshet - sipërfaqet e lira.   

Në terenet e banimit janë përfshirë njësitë urbane të banimit dhe rrugët e 
mbrendshme midis tyre. Pjesë përbërse e tyre janë edhe parcelat e çerdheve, 
kopshteve, shkollave fillore dhe shërbimeve të përditshme tregtare dhe 
komunale . 
Duke u bazuar : 

• në të dhënat e profilit - analizën e gjendjes ekzistuese të qendrës  

• në mvarëshmëri të madhësisë teritoriale dhe numrit të banorëve 

• në mvarëshmëri të karakterit të ndërtimeve  

njësitë strukturore urbane të Qendrës do të jenë: grup banimi , bllok banimi, 
kompleks (tërësi) banimi dhe lagje banimi. 

 

Njësia strukturore  

urbane   
Përbërja 

Numri i 
banorëve 

Sipërfaqja 
Teritori [Ha]  

S bruto     
[m2 / banor] 

Grup banimi  –     
njësia më e vogël       
strukturore urbane 

 Deri 1.000 Deri 1.5  15.5 – 16  

Bllok banimi 3 – 4          
Grupe banimi 

3.000 – 4.000 6 – 8  20  

Kompleks banimi Disa blloqe 6.000 – 8.000 16 – 20  24 

Lagje banimi -      
njësia më e madhe 
strukturore urbane 

2 Komplekse 
banimi 

12.000–16.000 32 – 40   

Harta 23:  Harta ORTOFOTO   

Harta 24: Koncepti total - Baza e të dhënave dhe analizave  

Harta 25,26,27:  Tërësitë urbane; Blloqet urbane; Grupet urbane 
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Koncepti i qëndrueshmërisë dhe zhvillimit ekonomik  

Synimi dhe qëllimi kryesor i planit rregullativ urban Qendra është krijimi 
i kushteve dhe ambientit të shëndoshë për jetë – banim, punë dhe 
rekreacion. 

Realizimi i këtij synimi tentohet të arrihet përmes qëndrueshmërisë  dhe zhvi 
llimit ekonomik  si gjeneratori kryesor për ardhmërinë e zonave të qytetit në 
veçanti dhe qytetit  në përgjithësi.  

Bazuar në planet e miratuara zhvillimore dhe hapësinore të Mitrovicës, 
hapësira  urbane e Qendrës, qëndrueshmërinë ekonomike e bazon kryesisht 
në shfrytëzimin e arealeve për tregti dhe logjistikë, për zyra dhe shërbime, për 
objekte sportive etj. 

Përcaktimi dhe shfrytëzimi i qendrës për tregti dhe shërbime si proçes ka 
filluar kaherë, por mund të intensifikohet edhe më tutje me shërbime tjera si 
shërbimet e kontabilitetit, shërbimet e reklamimeve dhe ato financiare të cilat 
mvaren nga zhvillimi i përgjithshëm, por përmbajnë në vete një potencial të 
madh.  

Mundësitë për një qendër të re tregtare, për shkak të afërsisë me qendrën, 
duhet kërkuar në hyrje të qytetit, afër apo pranë stacionit hekurudhor21, kurse 
me ngritjen eventuale të zonës së lirë tregtare të paraparë sipas planeve 
zhvillimore jashtë kufijve të qendrës, në qytet tregtia do të fitonte impuls të ri 
zhvillimi. 

 

Harta 28:  Koncepti i qëndrueshmërisë dhe zhvillimit ekonomik  

 

 

21   E paraparë sipas   PZHU-së  
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 Koncepti i infrastrukturës sociale  

 Arsimi  

Bazuar në Profilin urban – Analizën e gjendjes ekzistuese në sferën e arsimit, 
pothuajse të gjitha shkollat e qendrës janë të vogla, të tejngarkuara dhe nuk 
kanë kapacitete të mjaftueshme në aspektin e objektit, në aspektin e arealit 
apo të të dyjave. Vlenë të theksohet se kapacitetet ekzistuese të arsimit fillor 
për shkak të lokacioneve të vendndodhjes së tyre edhe në afërsi të lagjeve 
tjera nuk u shërbejnë vetëm popullatës së Qendrës, përkundrazi afër 2/3 e 
kapaciteteve të tyre me gjasë shfrytëzohen nga nxënësit e lagjeve tjera (2 
Korriku, Bairi, Fidanishte etj.)  

Arsimi i mirëfilltë i fëmijëve dhe të rinjëve është një ndër kushtet themelore për 
zhvillim të mëtutjeshëm dhe ringjallje të ekonomisë, prandaj investimi në 
krijimin e kushteve sa më të favorshme përmes zgjerimit të kapaciteteve 
ekzistuese apo edhe ndërtimit të shkollave të reja duhet të ketë prioritet të 
lartë. 

Koncepti i infrastrukturës arsimore bazohet në nevojat për të intervenuar në 
pikat shkollore që punojnë në më shumë se një ndërrim dhe të cilat sipas 
analizës kanë më pak se 5m²  bruto sipërfaqe për nxënës. 

Përfundimisht plani afatgjatë i arsimit  duhet të synoi funksionimin e të 
gjitha shkollave me një ndërrim.  

Pikat shkollore: Muharrem Bekteshi, Bedri Gjina, Nonda Bulka kanë nevojë 
urgjente për zgjerim të kapaciteteve pasi krahasuar me standardet evropiane 
ky parametër është dukshëm më i ulët 22 . Te këto pika shkollore duhet 
verifikuar mundësitë e zgjerimit të vendit për hapësira të reja mësimi qoftë 
edhe me mbindërtim. Nëse kjo është e pamundshme atëherë duhet kërkuar 
pika të reja edhe në rrethinë apo në lagjet tjera fqinjësore, sepse edhe ashtu 
arsimi në parim duhet të ketë zgjidhje të favorshme në rang qyteti..  

 

22   Normat sipas Neufert-it, janë: sip. bruto për 1 nxënës 13m²,  hapësira e arealit shkollor për 1 nxënës  25 m².  
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Shëndetësia 

Koncepti i infrastrukturës shëndetësore duhet të synoi plotësimin e një 
trajtshëm të nevojave të popullsisë ekzistuese dhe asaj të prognozuar në nivel 
të tërë qytetit  e jo në mënyrë parciale për hapësirat e përkufizuara urbane 
sipas kufijve të planeve rregullative. 

Pasi në pjesën jugore të qytetit ka depërtuar idea e një spitali më vete, 
atëherë ky spital duhet të ketë vetëm ato fusha medicinale të cilat do të jenë si 
plotësim i atyre që mungojnë spitalet në pjesën veriore, në mënyrë që të 
mënjanohen kapacitetet e dyfishta. Për momentin në arealin makrourban të 
ish kazermës janë vërë në funksion përkujdesja elementare për maternitet 
dhe kirurgji.  

Shtëpia qëndrore e shëndetit për dekada të tëra ka luajtur rolin e saj, mirëpo 
në ditët e sotme lokacioni ekzistues i objektit duket se nuk i plotëson nevojat 
reale të destinimit të objektit dhe popullatës dhe njëkohësisht është shëndruar 
në hapësirë kaotike sa i përket komunikacionit.  

Rekomandim:  

Ndajmë mendimin profesional se është momenti i duhur i shqyrtimit të 
mundësive të dislokimit të shërbimeve ambulantore dhe atyre të 
mjekësisë familjare në lokacion më të favorshëm, më konkretisht në 
suazat e arealit të ish kazermës dhe i cili sipas  ridestinimit i shërben kryesisht 
nevojave të shëndetësisë. 

Ky dislokim  i shërbimeve fillimisht do të shoqërohej me vendimin adekuat të 
strukturave komunale për ti hapur rrugë gjetjes së mundësive dhe 
kapaciteteve investive. Pas përfundimit të objektit dhe përurimit të tij do 
pasonte  ridestinimi i objektit aktual të ambulantës për qëllime tjera publike ( si 
bie fjala bibliotekë, qendër rinore, qendër ndërlidhëse dhe interneti etj.)  
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 Entet për përkujdesje 

Rrethanat e reja kanë prodhuar nevoja dhe kërkesa shtesë për ente sociale 
dhe të përkujdesjes, me theks në fushën e mbrojtjes dhe  përkujdesjes ndaj 
viktimave të luftës, invalidëve të luftës, viktimave të dhunës familjare etj. 

Atëherë duke u bazuar në rrethanat e krijuara edhe koncepti i infrastrukturës 
për përkujdesje duhet të synoi plotësimin e njëtrajtshëm të nevojave të 
popullsisë në nivel të tërë qytetit e jo në mënyrë parciale për hapësirat e 
përkufizuara urbane sipas kufijve të planeve rregullative.  

Duke marrë parasysh faktin se brenda hapësirës urbane ‘Qendra‘ hapësira 
tokësore është shumë e limituar, atëherë zgjedhjet e duhura mund të arrihen 
edhe buzë qendrës brenda lagjeve fqinjësore komform hartimit të planeve të 
tyre rregulative. 

 

Harta 29: Koncepti i infrastrukturës sociale-Arsimi dhe Shëndetësia 
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C.  Destinimi i sipërfaqeve 

Kushtet për përcaktimin e destinimit të sipërfaqeve  urbane   

Shfrytëzimi dhe rregullimi i tokës duhet të jetë në përputhje të plotë me 
destinimin për llojin e shfrytëzimit të tokës  - hapësirave urbane. 

Plani Zhvillimor Urban si plan i karakterit hapësinor dhe ekuilibrues në rang 
komunal ka përcaktuar në vija gjenerale destinimet e tokës për shfrytëzim dhe 
zhvillim të tërë hapësirës së qytetit e në suazat e saj edhe për hapësirën 
urbane të Qendrës.  

Sipas PZHU – së dhe sipas planit rregullues urban Qendra qartësohen edhe 
më tej destinimet e përcaktuara të tokës për shfrytëzim, rregullim dhe zhvillim  
të hapësirës urbane të Qendrës dhe atë :  

• Tokë  e zonave të banimit    

• Tokë e shtretërve të lumenjëve  

• Tokë e infrastrukturës rrugore dhe hekurudhore 

• Tokë e zonës sportive rekreative dhe parqeve 

• Gishtërinjët gjelbërues- ndërlidhjet e hapësirave të lira  

Harta ’Struktura urbane, destinimi i sipërfaqeve’  tregon destinimin dhe 
shfrytëzue shmërinë e sipërfaqeve përbrenda zonës urbane Qendra. 

Harta 30:  Destinimi i sipërfaqeve  

D. Vijat rregullative dhe ndërtimore  

Vijat rregulative dhe vijat ndërtimore: 

• rregullojnë raportet e kantierit ndaj rrugëve  

• përcaktojnë shiritin ndarës ndërmjet sipërfaqeve të cilat i destinohen 
këmbësorëve nga sipërfaqet e destinuara për ndërtim 
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• përcaktojnë  pozitën e objektit ndaj rrugës dhe vijës rregulative të saj.  

Sipas tipit të ndërtimit vija e rregulimit mund të jetë: 

• vijë e rregulimit për ndërtesa  

• vijë e rregullimit  për rrethoja. 

Vija rregulative për ndërtesa aplikohet në rastet kur kemi të bëjmë me 

ndërtimin e objekteve buzë rrugës e ku vija ndërtimore e objektit sipas pozitës 

përputhet me vijën rregulative të rrugës, kurse vija rregulative për rrethoja 

aplikohet në rastet kur kemi të bëjmë me ndërtimin e objekteve me kopshte 

para e ku vija rregulative e rruges rregullon poziten e rrethojes dhe nenkupton 

vije rregulative te rrethojes. 

Gjithashtu vijat rregulative mund te jene edhe vija ndërtimore të rrugëve dhe 

sipër faqeve publike të përcaktuara me Planin Rregullues Urban ‘Qendra’ e te 

cilat shërbejnë si bazë për hartimin e projekteve dhe dhënien e lejeve 

urbanistike. Sipas këtij plani, vija ndërtimore gjithmonë është përcaktuar në 

raport me vijën rregulluese dhe siguron korridorin (hapësirën) për vendosjen e 

rrjetit primar dhe sekondar të infrastrukturës teknike (ujësjellësit, kanalizimit, 

PTT, rrjetit të gazit, ngrohjes, etj.).Harta ’Vijat rregullative dhe ndërtimore‘ 

tregon vijat rregullative dhe vijat ndërtimore të të gjitha rrugëve dhe 

sipërfaqeve publike përbrenda hapësirës urbane Qendra. 

E.  Plani i nivelimit 

Harta ‘ Plani i nivelimit ‘ tregon pikat e lartësisë së rrugëve dhe sipërfaqeve 
publike  përbrenda hapësirës urbane Qendra. 

Harta 31: Vijat rregullative dhe vijat ndërtimore / Plani i nivelimit 
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F.  Zgjidhja e rrjetit të infrastrukturës rrugore dhe teknike 

F1.  Koncepti i infrastrukturës rrugore  

F1.1  Skenarët e zgjidhjes së infrastrukturës rrugore  

Koncepti themelor i zgjidhjes së infrastrukturës rrugore të qendrës duhet të 
ofroi zgjidhjen funksionale të rrjetit rrugor i cili: 

• do të shkarkoi tejngarkesën e akseve kryesore  

• do të plotësoi nevojat në rritje për mobilitet bashkë me rritjen e 
motorizimit 

• do të jetë konform zhvillimit të komunikacionit publik  

• do të përmirësoi kushtet për të gjithë pjesëmarrësit në komunikacion. 

Për të arritur këto synime dimensionimet e rrugëve duhet të bëhen sipas 
normave për kategoritë përkatëse që të garantojnë funksionim normal dhe të 
sigurtë të komunikacionit për të gjitha automjetet dhe për të gjithë 
pjesëmarrësit në komunikacion dhe në çfardo kushte atmosferike.  

Duke marrë parasysh skenarët e mundshëm të organizimit të hapësirës 
urbane të Qendrës (si bashkësi e dy komplekseve - tërësive urbane dhe 
njësive të tyre strukturore blloqet urbane dhe grupet urbane), funksionalizimin 
e  rrugëve kryesore të shërbimit urban, planifikimin e rrugëve përshkuese etj. 
janë punuar versione të skenarëve të rrugëve. 

Së pari është punuar skenari i bazuar në skemat e rrugëve A, B, C, D  e më 
pas skenari i bazuar në skemat e rrugëve I dhe II . 

Harta 32:  Skenarët e rrugëve – Skemat A, B, C, D 

Harta 33:  Skenarët e rrugëve – Skemat I dhe II 

Versionet e skenarve iu nënshtruan dy punëtorive të njëpasnjëshme me 
strukturat relevante për të rezultuar me opcionin final të skenarit të rrugëve.  

Harta 34: Koncepti i zgjidhjes së infrastrukturës rrugore - Versioni final 
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F 1. 2    Profilet rrugore sipas PZHU - së 

Koncepti i PZHU-së ka paraparë që rrugët kryesore të shërbimit urban të kenë 

profil tërthorë prej 24m sipas skemës 1. Tek rrugët ekzistuese kryesore të 

realizohen trotuare të integruar me drunj dhe trasa për biçikleta, si dhe duhet 

mundësuar trasa autobusësh (+ 3m në të dy anët e rrugës).  

 

Skema 1: Prerje skematike e rrugës kryesore, nyjet dhe furnizimi 

Koncepti i PZHU-së më tutje parasheh plotësimin e rrjetit të rrugëve kryesore 

me ndërtimin e segmenteve të veçanta të rrugëve që krijojnë përshkueshmëri 

të tyre dhe janë në funksion të kyçjes së zonave të reja zhvillimore të qendrës.  

Këto rrugë duhet të kenë gjerësi prej minimum 15 m sipas skemës 2 që të 

ofrojnë kushtet dhe mundësitë për orientim më të mirë, për krijimin e 

parkingjeve të reja dhe vënien në funksion të vijave për qarkullimin e 

autobusëve. 

 
Skema 2: Prerje skematike e rrugëve përmbledhëse                               

me mundësi parkimi në të dy anët 
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Në zonat e banimit me ndërtime individuale të ulëta si plotësim i rrjetit, janë 
paraparë rrugë lokale si rrugë çasjeje ose lidhëse në profilet ekzistuese me 
gjerësi minimale prej 4.50 m,  kurse ndërtimi i tyre të jetë me kubëza.  

 
 

 

Skema 3: Prerje terthore e rrugëve brenda grupeve  të  banimit në dy varianta      
( me ose pa parking) 

Këto zgjidhje skematike të profileve rrugore të bazuara në tërësi në profilet 
rrugore nga PZHU Mitrovica 2009-2025 + do të shërbejnë si vija orientuese 
dhe bazë për punimin - zgjidhjen e profileve rrugore të planit rregullues urban 
‘Qendra’ . 

Koncepti i zgjidhjes së infrastrukturës rrugore do të argumentoi 
mundësite reale të inkorporimit  apo modifikimit të këtyre profileve 
rrugore kurse projektet e ardhshme zbatuese do definojnë saktësisht 
servitutin e rrugëve, trasat e sakta të rrugëve dhe verifikimin e 
mundësive të realizimit të tyre sipas planit të paraparë.  

   Harta 35: Rrjeti ekzistues i rrugëve dhe propozimi i rrjetit të rrugëve  
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F 1. 3   Profilet rrugore sipas planit rregullues urban 

Me qëllim të krijimit të sistemit bazik rrugor, koncepti i zgjidhjes së infra 
strukturës rrugore të hapësirës urbane ‘Qendra’ ka paraparë që periudha e 
ardhshme 10 -15 vjeçare ( 2011 - 2025 +) të finalizoi dukshëm zhvillimet e 
konceptit të infrastrukturës dhe sistemit të trafikut e transportit. Këto zhvillime 
duhet të jenë në proporcion me rritjen e numrit të banorëve të qendrës dhe 
qytetit të Mitrovicës, në proporcion me lëvizshmërinë e banorëve dhe rritjen e 
numrit të automjeteve.  

Me planin rregullues urban ‘Qendra’ dhe duke u bazuar në kriteret si: struktura 
ekzistuese e rrugëve, lidhshmëria  dhe lexueshmëria e rrugëve, struktura 
funksionale organizative e blloqeve dhe grupeve urbane është bërë plani 
fikimi, përkufizimi dhe kategorizimi i rrugëve të Qendrës në rrugë kryesore të 
shërbimit urban, rrugë rrjedhëse (përmbledhëse), rrugë të lagjeve dhe rrugë 
lokale. 

Pason tabela e kategorizimit  si në vijim : 

Kategoria    
e rrugës 

Emërtimi  
i rrugës 

Kategoria Funksioni  

I - rë Rrugë  
kryesore 

A Rrugët kryesore të shërbimit urban që lidhin 
dhe shkarkojnë qendrën e qytetit 

II - të Rrugë 
rrjedhëse 

B Rrugët që shërbejnë për lidhjen e blloqeve 
urbane me rrugët kryesore të shërbimit urban 

III - të Rrugë     
blloku  

C Rrugët që shërbejnë për lidhjen nga rrugët 

rrjedhëse me rrugët lokale 

IV - të Rrugë  
lokale  

D Rrugët që shërbejnë për lidhjen nga rrugët e 
tipit C , nga parkingjet dhe grupet urbane  

                  Harta 36: Profili dhe kategorizimi i rrugëve 
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F1.3.1   Kategoria e I - rë  :  Rrugët  kryesore - kategoria ‘ A ‘ 

Rugët kryesore - kategoria ‘A’ janë kategoria e I-rë e kualifikimit të rrugëve 

dhe përkufizojnë rrugët kryesore të shërbimit urban: 

• arterien kryesore lidhëse të qytetit në orientimin veri - jug; jugperëndim  

• arterien kryesore shkarkuese të qytetit në orientimin lindje - perëndim 

dhe kufirin e tërësive urbane ( komplekseve) dhe  

• unazën qarkore të blloqeve urbane A dhe B  e cila njëkohësisht mund 

të luajë rolin e unazës së brendshme të qendrës së qytetit.  

Profili i rrugës kryesore përbëhet nga shtresa e asfaltuar e rrugës dhe 

elementet tjera (sipas nënkategorive të tipit A) ishulli ndarës në mes të rrugës 

(me drunj apo pa drunj), parkimet apo joparkimet, shtigjet e biçikletave në të 

dy anët e rrugës automobilistike me kahje të ndryshme dhe trotuarët .  

 
Fig A. 3D dukje e rrugës kryesore  

Në mvarëshmëri të përmbajtjes së elementeve të lartëcekura, mundsive reale 

të terenit ku shtrihen si segmenete, dimensioneve të tyre rrugët kryesore të 

kategorisë ‘ A ‘janë ndarë në 5 nënkategori dhe atë : 

Nënkategoria  A1, A2, A3, A4 dhe A5. 
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Nënkategoria A1- është segmenti i rrugës nga rreth rrotullimi kryesor - ura e 

lumit Ibër dhe ka profil të përgjithshëm tërthorë me gjerësi prej 31.00 m’. 

 

Harta skematike A1: Segmenti i rrugës kryesore – Nënkategoria A1  

 
Skema A1: Profili tërthorë i rrugës kryesore – Nënkategoria A1  
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Nënkategoria A2 – është segmenti i rrugës nga rreth rrotullimi kryesor - ura e 

lumit Lushtë dhe ka profil të përgjithshëm tërthorë  me gjerësi prej 23.50 m’. 

 

Harta skematike A2: Segmenti i rrugës kryesore – Nënkategoria A2 

 
Skema A2: Profili tërthorë i rrugës kryesore – Nënkategoria A2 
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Nënkategoria A3 - segmenti i rrugës nga rreth rrotullimi kryesor -rruga e plani 

fikuar për fidanishte dhe rreth rrotullimi kryesor - rruga Shemsi Ahmeti deri te 

udhekryqi te ish hoteli Adriatik dhe ka profil të përgjithshëm tërthorë me 

gjerësi prej 22.00 m’. 

 

Harta skematike A3: Segmenti i rrugës kryesore – Nënkategoria A3 

 

Skema A3: Profili tërthorë i rrugës kryesore – Nënkategoria A3 
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Nënkategoria A4 - segmenti i rrugës Shemsi Ahmeti nga udhekryqi te ish 

hoteli Adriatik - deri te kryqëzimi me hekurudhën dhe ka profil të përgjithshëm 

tërthorë me gjerësi prej 20.00 m’. 

 

Harta skematike A4: Segmenti i rrugës kryesore – Nënkategoria A4 

 

Skema A4: Profili tërthorë i rrugës kryesore – Nënkategoria A4 
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Nënkategoria A5 - segmenti i rrugës nga palestra sportive - rruga e re e 

planifikuar për deri te takimi me rrugën ekzistuese paralele me hekurudhën 

dhe ka profil të përgjithshëm tërthorë me gjerësi prej 23.00 m’. 

 

Harta skematike A5: Segmenti i rrugës kryesore – Nënkategoria A5 
 

 
 

Skema A5: Profili tërthorë i rrugës kryesore – Nënkategoria A5 
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F1.3.2   Kategoria e II - të  :  Rrugët  rrjedhëse  - kategoria ‘ B ’ 

Rugët rrjedhëse ( përmbledhëse) - kategoria ‘B’ janë kategoria e II-të e 

kualifikimit të rrugëve dhe përkufizojnë rrugët që shërbejnë për lidhjen e 

blloqeve urbane me rrugët kryesore.  

Profili i rrugës rrjedhëse përbëhet nga shtresa e asfaltuar e rrugës dhe 

elementet tjera (sipas nënkategorive të tipit B) ishujt gjelbërues apo jo, 

parkimet apo joparkimet, shtigjet e biçikletave në të dy anët e rrugës 

automobilistike me kahje të ndryshme dhe trotuarët .  

            

 
Fig B.  3D dukjet e rrugës rrjedhëse (përmbledhëse)  

Në mvarëshmëri të përmbajtjes së elementeve të lartëcekura, mundsive reale 

të terenit ku shtrihen si segmenete, dimensioneve të tyre rrugët rrjedhëse të 

kategorisë ‘ B ‘janë ndarë në 2 nënkategori dhe atë :Nënkategoria  B1, B2. 
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Nënkategoria B1 - segmenti i rrugës ekzist nga udhëkryqi para hekurudhës – 

ura lindore mbi lumin Ibër dhe ka profil të përgjithshëm tërthorë me gjerësi prej 

17.50 m’. 

 
Harta skematike B1: Segmenti i rrugës rrjedhëse – Nënkategoria B1 

 

Skema B1: Profili tërthorë i rrugës rrjedhëse – Nënkategoria B1 
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Nënkategoria B2 - segmenti i rrugës nga udhëkryqi i rrugës Shemsi Ahmeti 

në afërsi të muzeut të qytetit – rrethrotullimi i planifikuar në pikëtakimin me 

rrugën e planifikuar A5 dhe ka profil të përgjithshëm tërthorë me gjerësi prej 

16.50 m’. 

 

Harta skematike B2: Segmenti i rrugës rrjedhëse – Nënkategoria B2 

 

Skema B2: Profili tërthorë i rrugës rrjedhëse – Nënkategoria B2 
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F1.3.3  Kategoria e III - të : Rrugët  e blloqeve - kategoria ‘ C ’ 

Rugët e blloqeve urbane  - kategoria ‘C’ janë kategoria e III-të e kualifikimit të 

rrugëve dhe përkufizojnë rrugët që shërbejnë për lidhjen nga rrugët rrjedhëse 

me rrugët lokale.   

Profili i kësaj kategorie të rrugëve ka gjerësi të përgjithshme prej 12.50 m’ dhe 

përmban :   

• rrugën automobilistike 6.50 m’ me nga një shirit qarkullues në të 

dyja kahjet të gjerësisë 3.25 m’ 

• shtigjet e biçikletave me gjerësi 1.00 m’ në të dy anët e rrugës 

dhe në të njëjtin nivel me rrugën automobilistike,  

• trotoaret me gjerësi minimum prej 2.00 m’ në të dy anët e rrugës 

Në këtë profil të rrugës nuk janë planifikuar vendet për parkim dhe shtigjet me 

gjelbërim.        

 

Fig C.  3D dukje e rrugës së kategorisë C - rrugë lidhëse nga rrugët 

rrjedhëse me rrugët kryesore   
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Skema C: Profili tërthorë i rrugës  -  kategoria C 
 

 
 

Harta skematike C: Segmentet rrugore të kategorisë ‘C’ 
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F 1.3.4  Kategoria e IV - të : Rrugët  lokale - kategoria ‘ D ’ 

Rugët lokale të blloqeve dhe grupeve urbane - kategoria ‘D’ janë kategoria e 

IV-të e kualifikimit të rrugëve dhe përkufizojnë rrugët që shërbejnë për lidhjen 

nga rrugët e kategorisë së tretë dhe mbeten të përfunduara, por mund të 

shërbejë edhe si lidhje nga rrugët rrjedhëse.  

Me këte profil të rrugës gjithashtu është planifikuar edhe lidhja nga parkingjet. 

Profili i kësaj kategorie të rrugëve ka gjerësi të përgjithshme prej 8.50 m’ dhe 

përmban :   

• rrugën automobilistike 5.50 m’ me nga një shirit qarkullues në të 

dyja kahjet të gjerësisë 2.75 m , 

• trotoaret me gjerësi minimum prej 1.50 m’ në të dy anët e rrugës 

 

 

Fig D.  3D dukje e rrugës së kategorisë D   
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Skema D: Profili tërthorë i rrugës  -  kategoria D 

Rrugët lokale të kategorisë ‘D’ duhet medoemos të kenë gjerësi 5.50 m’ dhe 

trotuaret e tyre, mirëpo në raste të jashtëzakonshme  në zonat e banimit me 

ndërtime të ulta individuale si plotësim i rrjetit, janë paraparë edhe rrugë lokale 

si rrugë çasjeje ose lidhëse kurse ndërtimi i tyre duhet të bëhet me kubëza. 

Profili i tyre duhet të ketë  gjerësi minimale prej 4.50 m dhe të ketë vetëm një 

shirit qarkullues si në skemën e më poshtme,  

 

Skema D 1: Prerje terthore e rrugëve lokale 

 të rasteve të jashtëzakonshme                  
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F 1.4  Komunikacioni dhe mobiliteti 

Rritja permanente e komunikacionit motorizues dhe nevojat e komunikacionit 
publik , këmbësorëve dhe biçiklistëve janë faktorët kryesor të stërngarkimit të 
akseve krye sore në qendër të qytetit. Prandaj në interes të qendrës dhe 
qytetit në përgjithësi ndihet nevoja urgjente për funksionimin e rrjetit publik të 
autobusëve, të këmbësorve dhe biçiklistëve23 . 

Çështja e komunikacionit dhe mobilitetit vështirë mund të trajtohet parcialisht 
sipas lagjeve apo zonave, prandaj për një zhvillim të mirëfilltë të 
komunikacionit duhet të krijohen parakushtet e një modeli të komunikacionit 
për tërë qytetin pjesë integrale e të cilit është edhe hapësira urbane e 
Qendrës.  

Konkretizimi i plotë i këtij projekti duhet të bëhet me një koncept të 
përgjithshëm mbi komunikacionin në nivel komune i cili duhet ta parasheh 
edhe rifunksionimin e rrjetit ekonomik më të favorshëm të autobusëve, si 
masë shumë e rëndësishme për ardhmërinë e qytetit.  

Lëvizja e Biçikletave  

 Lëvizja e biçikletave është planifikuar që të reali 
zohet me shtigjet e biciklistëve  në pjesët anësore 
të rrugëve të kategorisë A (rrugët kryesore) dhe 
kategorisë B (rrugët rrjedhëse), kurse për rrugët e   
kategorisë së tretë – C është planifikuar që lëvizja 
e biçikistëve të bëhet nëpër shiritin gjatësor pranë 
rrugës automobilistike, i cili është i shënuar vetëm 
më sinjalizim horizontal.  

Nëse e ardhmja e afërt tregon se numri i 
biçiklistëve në qytet do të rritet ndjeshëm  atëherë 
do të shtohen nevojat për realizimin e 
planifikimeve të parkingjeve për biçikleta në disa 
nga vendet e paraqitura në hartë. 

 

23   Eshtë paraparë sipas PZhU.  



   Kuvendi Komunal i Mitrovicës                                       Plani rregullues urban  ‘QENDRA’                                       
Skupština Opštine Mitrovica                                                   Urbani regulativni plan  ‘CENTAR’                                           
Municipal Assembly Mitrovica                                                  RegulatoryUrban Plan  ‘CENTER’                                            

  

Drejtoria për planifikim dhe urbanizëm  
 
                                                                                                                - 111 - 

 

 

Në fotot vijuese janë paraqitur shtigje të biçikletave dhe vendparkingjet e 
biçikletave në vendet europiane. 
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Specifikat e qendrës dhe nevojat e banorëve të lagjeve tjera për çasje në 
qendër dhe fakti se vonesat në realizimin e tij ndikojnë që gjasat për 
futjen e traseve për autobus apo biçiklistë të jenë gjithnjë e më të vogla 
kemi hartuar koncept skenarin e qarkullimit të autobusëve dhe traseve të 
veçanta për biçiklistë.  

Harta 37: Mobiliteti - Trasat e autobusëve dhe shtigjet e biciklistëve  

Rekomandimet e përgjithshme : 

• Të realizohet hapja e segmentit rrugor (me 4 korsi automjetesh dhe 

trotoare të këmbësorëve) nga pozicioni i rrethit qëndror të qytetit-

ndërmjet rrugicave Ali Zeneli dhe Jan Kukuzeli për tu lidhur me rrugën 

Ferat Dragaj nëpër fidanishte gjerë te rruga Driton Veliu që lidhet me 

Suhodollin . 

• Të realizohet hapja e segmentit rrugor (me 4 korsi automjetesh dhe 

trotoare të këmbësorëve) që lidhë rrugën Mb.Teutë me rrugën Agim 

Ramadani-Katana. 

• Të bëhet zgjerimi i rrugëve të ngushta aty ku ekzistojnë mundësitë   

teknike. 

• Të gjitha rrugët e asfaltuara por të dëmtuara në masë të riasfaltohen. 

• Të rimaterializohen trotuaret në dy anët e rrugëve primare me kubëza 

betoni. 

• Rrugët që nuk kanë dalje të sinjalizohen me shenjën e komunikacionit 

pa dalje. 

• Në rrugët e brendshme (brenda grupit të banimit apo bllokut të banimit) 

të cilat janë të ngushta dhe kanë vështërsi komunikacioni, do të 

formohen xhepat përballëkalues të cilët mundësojnë përballëkalim të 

sigurtë. 
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• Të vendosen shenjat e emërtimit të rrugëve aty ku janë dëmtuar ose 

mungojnë. 

• Të vendosen pengesat horizontale sipas standardeve të cilat limitojnë 

zhvillimin e shpejtësisë së madhe të automjeteve në afërsi të 

drejtëpërdrejtë të shkollave.  

• Të caktohen kahjet e rrugëve primare dhe sekondare pasi mundësitë 

teknike ekzistojnë. 

• Të realizohet shfrytëzimi i sipërfaqeve të pashfrytëzuara për parkingje. 

• Zhvillimi i dy linjave të transportit publik të udhëtarëve në brendësi të 

hapësirës urbane Qendra dhe atë sipas itinerarit të poshtëshenuar : 

   Linja 1  -  Zona  e qendrës:  Palestra sportive - rr.M.Teutë (sheshi te 

xhamia; kulla Sherif Gashi) 

   Zona jashtë qendrës: rr.M.Teutë (stacioni i autobusëve) – rr.Selman     

    Vojvoda – rr.Dëshmorët e kombit - Varrezat e qytetit 

 

   Linja 2   -  Lagja 2 korriku - Zona e qendrës: Laura e hekurudhës; 

rr.Shemsi Ahmeti (sheshi i lirisë; sheshi Jasharaj; sheshi te xhamia; kulla 

Sh.Gashi)  

  - Zona jashtë qendrës: rr.M.Teutë (stacioni i autobusëve) – rr.Selman 

Vojvoda – rr.Dëshmorët e kombit - Varrezat e qytetit 

Realizimi i këtyre dy linjave do të mundëson :  

- zhvillimin e transportit publik që do ti lidhte lagjet periferike të qytetit 

me hapësirën urbane Qendra,  

- dislokimin e kombi taksive në pika perifere (Lagja 2 korriku për 

Vushtrri, Prishtinë dhe lagja e Shipolit për Skenderaj dhe Vushtrri. 
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F1.5  Sinjalizimi 

Me ligjin e bazave të sigurisë së trafikut rrugor është e paraparë që të gjithë 

pjesëmarrësit në trafik janë të detyruar tu përmbahen kufizimeve, ndalimeve 

dhe obligimeve të shfaqura me anën e vendosjes së shenjave të trafikut,  që 

janë paraparë me rregulloren për shenjat e trafikut dhe për shenjat që  japin 

personat e autorizuar pjesëmarrësve të trafikut rrugor. 

Janë planifikuar tri llojet e sinjalizimit në komunikacion: sinjalizimi 

horizontal, sinjalizijmi vertikal dhe sinjalizimi ndriçues. 

 

                                           

Figurat  S1 – Sinjalizimi horizontal (shenjat gjatësore, shenjat tërthore 
dhe shënimet tjera në rrugë) 
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Shenjat Nriçuese janë planifikuar qe të shfrytëzohen si: 

- shenja ndriçuese për automjete (fig. S2) 

- shenjat ndriçuese për këmbësor dhe biçikistë (fig. S3) 

                       

Figura  S2. – Semaforët për automjete 

                                                               

Figura  S3. – Semaforët për këmbësor dhe biçikleta 

Harta 38: Shenjëzimi horizontal dhe vertikal 
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F1.6  Vendparkingjet  

Pasi motorizimi është në trend të rritjes së vazhdueshme 
atëherë edhe presioni ndaj hapësirave të lira në qytet e me 
theks të veçantë në qendër të qytetit dhe në afërsi të 
qendrës së qytetit do të rritet. Njëkohësisht me rritjen e 
motorizimit do të rriten edhe nevojat për parkingje publike  e 
kjo çështje duket se do të jetë një sfidë shumë e madhe 
sidomos gjatë 15 – 20 vitet e ardhme.  

Ky fakt argumenton domosdoshmërinë e përcaktimit të saktë të sipërfaqeve 
për parkingje publike dhe garazhime. 

Argumentet e sipërpërmenduara njëherësh mund të shërbejnë për instancat 
komunale që të sjellin vendime adekuate rreth alokimit të tokës së nevojshme 
me destinim për parkingje e kjo mund të kërkoi edhe areale të mëdha.  

 

Figura  P1 : Krijimi i percepcionit real rreth madhësisë së arealeve 
parkuese  
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Figura  P2 :  Parkim - garazhimet nëntokësore krijojnë mundësi reale që 
sipërfaqet mbitokësore të kenë destinime tjera ( sheshe, gjelbërim, 

hapësira për lojë fëmijësh e destinime tjera   

Rreth problematikës së trajtimit dhe realizimit të parkingjeve ekzistojnë norma  
dhe standarde projektuese të cilat duhet të aplikohen. 

Për zgjidhjen e problematikës së parkingjeve janë paraparë disa hapa : 

• Profilet e reja të rrugëve dhe programi rifunksionalizues i tyre krijon 
mundësi reale për funksionalizim të parkingjeve publike në hapësirat e 
rrugëve kryesore dhe rrugëve mbledhëse. 

• Masa të ashpëra të kontrollit dhe obligimit të realizimit të garazhimeve nën 
tokësore për të gjitha projektet e ndërtimeve të reja shumëkatëshe në 
qendër.  

• Zgjidhja në formë të një objekti garazhues  apo edhe më shumë se një 
objekti në lokacion të favorshëm paraqet zgjidhjen afatgjatë të problemit 
brenda hapësirës së qendrës. 
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• Me rifunksionalizimin e rrjetit të autobusëve mund të krijohen parkingje 
publike mbitokësore jashtë qendrës por në afërsi të qendrës si në stacion 
të autobusëve, në fidanishte etj pasi autobusët publik marrin përsipër 
transportin e udhëtareve për në qendër.  

• Sipërfaqet e nevojshme për zhvillimin e vendqëndrimeve të automjeteve 
(parkimeve të hapura dhe të mbyllura) janë 15 m2 / 1 parkim, kurse numri i 
nevojshëm i tyre - për planifikimin e tyre shërbejnë normimet sipas tabelës 
pasuese :  

 

Lloji i objektit Numri i         
vendparkimeve 

Lloji i objektit 
Numri i         

vendparkimeve 

Shtëpi banimi  1 / familje Restorante   1 /  tavolinë 

Banesa 
kolektive               

1 / familje Qendra tregtare              1 /  3 veta 

Qendra 
shëndetësore       

1 /  25 veta 
Qendra administrative 
dhe zyre                        

1 /  75 m2 

Qendra spitalore  1 / 4 shtretër Zonat masive sportive    1 / 10 veta 

Qendra 
shkollore              

1 /  klasë Parqe brenda qytetit       1 / 10 veta 

Biblioteka    1 /  25 veta Parqe periferike              1 / 15 veta 

Objekte kulti 1 /  5 veta Objekte shoqërore 0.10 m2  /  1 banor 
zone 

Kinema , teatër    1 /  5 veta Qendra qyteti                  0.02 m2  / 1 banor 
zone 

Vërejtje:  Banor zone është numri i banorve të një zone                                 

               që i shërben objekti i  mësipërm. 

 

Harta 39: Parkingjet publike dhe garazhimet    
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F2.  Ujësjellësi – furnizimi me ujë   

Sipërfaqja e tërësishme e hapësirës urbane Qendra është ~ 104 Ha, kurse 

numri i  parashikuar i popullatës sipas profilit urban brenda dy dekadave të 

ardhshme do të dyfishohet, prandaj planifikimi i rrjetit të ujësjellësit - furnizimit 

me ujë të pijes për hapësirën urbane ‘Qendra’ duhet të bëhet komform :  

• parashikimit të rritjes së numrit të banorëve të Qendrës ~20.000 banorë 

• normave të harxhimit të ujit për kokë banori  200 L / ban/ditë 

• sasisë së nevojshme për të furnizuar me ujë të pijes hapësirën urbane 
Qendra duke marrë parasysh  Qmes / ditë =  93.05 l/s . 

• humbjet në rrjet llogarohen të jenë 25 % nga prurjet e përgjithshme 

• vlera e përgjithshme e harxhimit për 25 vitet e ardhme do të jetë 116.1 l/s. 

• planit zhvillimor urban dhe planit rregullues urban  

• përgjegjësive menaxheriale dhe planprogrameve investive nga kompania 
përkatëse  ‘Ujësjellësi Regjional’ .  

Rekomandimet e përgjithshme : 

• Duhet paraparë investimet e nevojshme dhe të konsiderueshme për 

ndërimin e segmenteve të vjetëruara të rrjetit me qëllim të përmirësimit të 

furnizimit me ujë dhe eliminimin e humbjeve në rrjet.  

• Diametri i gypave Ø450 mm dhe Ø200  nuk është i sigurtë se i plotëson 

kushtet e nevojshme për furnizim me ujë prandaj rekomandohet të  

ndryshohet diametri i gypave të rrjetit kryesor prej Ø 450mm në  Ø 700 mm 

ose të plotësohet me një gyp paralel me diametër Ø 300 mm për shkak të 

kostos së lartë. 
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• Duhet të ndërrohen me gypa plastike PE ose ngjashëm duke e përfshirë 

edhe ndryshimin e pusetave si dhe pjesëve fazonike.  

• Të gjitha projektet e planifikimit të rrjetit dhe realizimit të tij për hapësirën 

urbane të qendrës duhet të konsiderohen pjesë integrale e planit 

rregullues urban.  

• Për të gjitha rrugët  apo segmetet  rrugore që do të planifikohen dhe 

propozohen si të reja paraprakisht të bëhet zgjidhja e rrjetit të ujësjellësit. 

• Për ujitjen e sipërfaqeve të mëdha gjelbëruese, për larjen e rrugëve dhe 

trotuareve, për shërbimet e autolarjeve të hulumtohen mundësitë e 

shfrytëzimit të ujërave nëntokësore.  

     Harta 40 : Rrjeti i furnizimit me ujë të pijshëm  

F3.  Rrjeti për largimin e ujërave fekale dhe atmosferike 

Zona urbane “Qendra” është kryesisht e mbuluar me rrjet të kanalizimit fekal 

dhe rrjet të ujërave atmosferik, mirëpo shkarkimi i tyre bëhet në lum të hapur.  

Ndërtimi dhe mirëmbajtja e një sistemi efikas për mbledhjen e ujërave të zeza 

si dhe ndërtimi i impiantit24 për pastrimin e tyre është parakusht i rëndësishëm 

për ngritjen e standardit jetësor jo vetëm për nevojat e banorëve të qendrës 

por të tërë qytetit.  

Në pjesën e profilit urban janë dhënë rekomandimet  e përgjithshme për 

tejkalimin e situatës, mirëpo parashikimi i dyfishimit të numrit të banorëve 

brenda dy dekadave të ardhshme, ndikon drejtëpërdrejtë  që planifikimi i rrjetit 

për largimin e ujërave të zeza dhe ujërave atmosferike për hapësirën urbane 

‘Qendra’ duhet të bazohet dhe bëhet komform :  

 

24   Sipas   PZHU-së është paraparë që në pikën më të ulët të qytetit, ku bashkohen Ibri dhe Sitnica në një sipërfaqe 
prej ~ 2Ha të vendoset impianti për trajtimin e ujërave të zeza.  
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• parashikimit të rritjes së numrit të banorëve, zgjerimit të kapaciteteve 

banuese dhe ekonomike të hapësirës urbane të Qendrës   

• rrugëve me servitut të ri paraprakisht tu bëhet zgjidhja e rrjetit të 

kanalizimit fekal dhe atij atmosferik. 

• planit zhvillimor urban dhe planit rregullues urban  

• përgjegjësive dhe planprogrameve nga kompania përkatëse .  
 

 Harta 41 : Rrjeti i largimit të ujërave të zeza dhe ujërave atmosferik  

F4.  Rrjeti për ngrohje qëndrore   
 
Në pjesën e profilit urban eshte bere pershkrimi i situates ne sferen e ngrohjes 

- furnizimit me ngrohje dhe janë dhënë rekomandimet  e përgjithshme. 
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F5.  Telekomunikimet   
Hapësira urbane e Qendrës në aspektin telekomunikativ mbulohet me 

shërbimet e dy kompanive përkatëse PTK dhe IPKO, mirëpo në të ardhmen 

do të shtohen edhe operatorë tjerë që rezulton në dobi të shërbimeve ndaj 

qytetarëve.  

Konkludimi përfundimtar nga profili (analiza e gjendjes ekzistuese) është: 

kabllimi i shumicës së linjave është bërë prej një ndërtese në ndërtesë tjetër 

kurse lidhjet e zonave janë bërë duke kaluar rrugët si rrjetë merimange, duke 

shëmtuar tërë hapësirën e Qendrës.   

Obligative: Të gjithë operatorët duhet të obligohen dhe të marrin  
përsipër realizimin e zgjidhjes me shtrirje të kabllove nëntokësore. 

Sipas të dhënave të operatorit  PTK  i cili ofron shërbime të telefonisë , 
internetit dhe shërbime që i përkasin rrjetave digjitale të kompjuterve : 

• është duke u punuar në rrjetin e ri të kabllimit optik me qëllim të rritjes 
së kualitetit të telefonisë (telefonia digjitale), 

• numri i planifikuar per telefoni është rreth 10.000 abonent  

•  numri i planifikuar per internet është rreth 5.000 abonent  

Sipas të dhënave të operatorëve privat IPKO dhe Kujtesa të cilët ofrojnë 
shërbime të internetit, TV kablovik dhe shërbime që i përkasin rrjetave 
digjitale të kompjuterve : 

• është bërë shtrirja e fibrit optik nëpër kanale dhe shtylla elektrike. 

• kanë planifikuar në të ardhmen zgjërim të shërbimit të tyre dhe 
shtrirjen e të gjitha  kabllove optik  në kanale. 

           

   Harta  42 : Telekomunikimet   

 



   Kuvendi Komunal i Mitrovicës                                       Plani rregullues urban  ‘QENDRA’                                       
Skupština Opštine Mitrovica                                                   Urbani regulativni plan  ‘CENTAR’                                           
Municipal Assembly Mitrovica                                                  RegulatoryUrban Plan  ‘CENTER’                                            

  

Drejtoria për planifikim dhe urbanizëm  
 
                                                                                                                - 123 - 

 

 

 

F6.  Energjia elektrike  

Lagja “Qendra” në aspektin elektroenergjetik në suazat e planifikimit zhvillimor 

urban të qytetit është e planifikuar dhe paraparë qysh më herët me planet 

detaje urbanistike, mirëpo pa qëndrueshmëria momentale energjetike dhe 

ndërprerjet e shpeshta të rrymës shprehen si rezultat i humbjeve dhe defek 

teve në rrjet dhe mbingarkesave. Aktualisht Qendra e Mitrovicës furnizohet 
nga trafostacionet : 

TS - Mitrovica 2  TS 35 / 10 (20) kV – 24 MVA që gjendet në Fidanishte dhe 

TS – Shupkovci  TS 35 / 10 (20) kV - 12 MVA që gjindet në Shupkovc. 

Trafostacioni Mitrovica 2, 35/10kV është e mbingarkuar dhe projektet janë që 

të ardhme është paraparë kalimi nga niveli prej 35kV në nivelin 110 /20(10)kV.  

Gjendja teknike e këtyre TS është deri diku e mirë, pasi shumica e tyre janë të 

vjetërsuara dhe nuk janë mirëmbajtur si duhet. Pastaj këto TS janë të instaluar 

për tension 10kV,  pa mundësi të eksploatimit në tension 20 kV. 

Linjat furnizuese të TS 10 / 0.4 kV / kV janë të kombinuara shumica prej tyre 

jane me kabllo nentoksore 10kV, të gjitha duhet të bëhen nëntokësore. 

Në pjesën e profilit urban janë dhënë rekomandimet  e përgjithshme për 

tejkalimin e situatës, mirëpo parashikimi i dyfishimit të numrit të banorëve 

brenda dy dekadave të ardhshme, ndikon drejtëpërdrejtë  që planifikimi i rrjetit 

elektroenergjetik për hapësirën urbane ‘Qendra’ duhet të bëhet komform :  

• parashikimit të rritjes së numrit të banorëve, zgjerimit të kapaciteteve 

banuese dhe ekonomike të hapësirës urbane të Qendrës   

• parashikimit të zgjerimit të ngarkesave dhe zgjerimit të daljeve 10kV. 

• përgjegjësive menaxheriale si dhe plan programeve investive nga 

kompania përkatëse.  
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• planit zhvillimor urban dhe rekomandimeve nga plani rregullues urban  

• Parashikimit të ndriqimit publik i rrugëve të parapara në qendër komplet 

si dhe ndriqimi publik ekzistues duhet te riparohen dhe te mirëmbahen. 

• Rekomandimeve të master planit për zhvillimin e sistemit distributiv të 

Kosovës deri më vitin 2015 i cili përfshinë: 

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

-    Kalimin nga rrjeti distributiv 10 kV në rrjetin distributiv 20kV 

-    Zëvendësimin e TS 10/0.4 kV me ato 20/0.4kV 

- Zëvendësimi i linjave ajrore 230 / 400V me kabllo bistek apo   

kabllo nëntokësore. 

Sipas rregulloreve të IEC, IEEE, ANSI për projekte të reja në zonat urbane, 

linjat e furnizimit me energji elektrike dhe ato të rrjetit tele komunikues  duhet 

të ndjekin të njëjtën trasë dhe të realizohen në të njëjtën kohë. Rekomandimet 

dhe rregulloret e lartëshënuara obligojnë që SEE dhe SK të realizohen ashtu 

që: 

A.   Në njëren anë të trotuarit, të rezervuar për këtë çëllim në thellësi mbi 
80cm ndërtohet i ashtuquajturi “kanalizimi kablovik” si shihet në fig F6.1  

Fig F6.1 : Kanalizimi kabllovik me 6 gypa PVC në beton 
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Në të vendosen gypa PVC me diametër prej 150 mm, që përforcohen me 
beton të klasës C12/15.  Në këta gypa vendosen: 

1. Linja e tensionit 10(20)kV me kabllo XHP 49A 240 mm2. Me këtë bëhet 

furnizimi i trafostacioneve të blinduara me herës 10 (20) / 0.4kV dhe fuqi 

630 kVA, 1000 kVA, 2 x 630 kVA apo 2 x 1000 kVA. 

2. Linja e tensionit 400 / 231 V me kabllo PP00 4x95 mm2 

3. Linja e tensionit 400 / 231V me kabllo PP00 4x25 mm2 ose 4x16 mm2 për 

furnizime të ndriçimit publik dhe banimeve individuale 

4. Linja e kabllove të komunikimit ( kabllo me fije optike). 

5. Linja e kabllove UTP 4x0.75mm2. 

B. Përgjatë trasës së kanalizimit kabllovik duhet ndërtuar shahtat në dimen 
sione dhe forma të ndryshme sipas rastit. Në trasa të linjave të shumë fishta 
ndërtohen shahta të kombinuara - rrymë dhe komunikim sipas  fig. F6.2  

Këto shahta kanë thellsi së paku 1.8m dhe dimensione të brendëshme së 

paku 1.8m x 1.2m. Shahta e përbashkët është e ndarë me mur betoni 20 cm 

në atë për rrymë dhe në atë për komunikim dhe kanë hyrje (vrima ) të ndara. 

Shaktat për kryqëzime të linjave të tensionit të ulët dhe linjave telekomuni 
kuese mund të ndërtohen si të ndara dhe mund të kenë edhe dimensione më 
të vogla ( por jo më të vogla se 1.2 x 1.2 x12.m). 

Hyrja në shahta bëhet nga vrima me formë rrethore me diametër min 75cm. 
Në kapak duhet shkruar për shahta rryme – ELEKTRIKA, ndërsa për ato të 
telekomunikimit – TELEKOM. 

Furnizimi i banesave kolektive do të bëhet me kabllo PP00 4 x 95 mm2 
në mënyrë të drejtëpërdrejtë nga TSB që do të kenë nga 8 dalje të 
tensionit të ulët. 

Linja telekomunikuese do të shpërndahet gjithashtu prej pikave shpërndarëse 
që do të montohen brezit të gjelbërt të trotuareve në afërsi të shahtave. 
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Fig. F6.2  Shahtat e kombinuara 

Nga aspekti distributiv si burime të energjisë elektrike do të mirren TS-20 / 0.4  
kV/kV, andaj që të mund të caktohet fuqia transformuese e nevojshme për 
tërë hapësirën urbane Qendra do të bëhet një parashikim i ngarkesës së 
mundshme el. për një banesë me sipërfaqe mesatare 100 m2. Kjo ngarkesë 
mund të i përgjigjet një familjeje mesatare, e që sillet në vlerën rreth 6kW të 
fuqisë së njëkohëshme. 

Bazuar në këtë shpenzim është përcaktuar numri dhe lokacioni i 
trafostacioneve që duhet ndërtuar, të dhëna në situacion. 

          Harta 43 : Infrastruktura energjetike  

F7.  Menaxhimi i mbeturinave  

Për menaxhim më efikas të mbeturinave të qytetit dhe për evitimin e ndotjes 

së mëtejme të qytetit duhet punuar urgjentisht një sistem i largimit të tyre. Në 

kuadër të sistemit mund të bëhet edhe aplikimi i proçesit për ndarjen e 

mbeturinave i cili krijon mundësi për ripërdorim të mbeturinave me 

karakteristika të njëjta si : qelqi, letra etj.  
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G.   Plani i parcelimit dhe riparcelimit 

G.1  Kushtet e rregullimit të hapësirës 

Kushtet e rregullimit të hapësirës duhet të jenë në përputhshmëri të plotë dhe 

në në mbështetje të treguesve normativ për zonat urbane (grupi urban, blloku 

urban apo tërësia urbane), kurse infrastruktura rrugore dhe teknike duhet të 

ketë shtrirje obligative në ato zona.  

Kushtet për rregullimin e hapësirës janë ekuivalente me kushtet e lokacionit të 

përcaktuara sipas LPH dhe kanë të bëjnë me :  

(a)   Formën dhe madhësinë e parcelës ndërtimore dhe ndërtesave;  

(b)   Mënyrën e shfrytëzimit apo shfrytëzimin e autorizuar të parcelës    

       ndërtimore; 

(c)   Rregullat e vendosjes së ndërtesave (një ose më shumë ndërtesave)    

       në parcelën ndërtimore; 

(d)   Rregullat për kyçjen e ndërtesës në rrjetin e infrastrukturës teknike; 

(e)   Masat për mbrojtjen e mjedisit dhe vlerave natyrore, kulturore dhe të     

       trashëgimisë; 

(f) Kushtet tjera të përcaktuara me plane urbane dhehapësinore për  

      ndërhyrje në hapësirë  si: 

• largimi i ndërtesave ekzistuese dhe riaftësimi i parcelës, 

• elaboratet gjeomekanike – studimet e trollit etj. 

Parcelat ndërtimore duhet të lidhen me rrugën publike në sipërfaqen dhe 

formën që mundëson ndërtimin, rregullimin dhe shfrytëzimin e hapësirës , në 

pajtim me planin përkatës dhe kushtet për rregullimin e hapësirës . 
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G.2   Plani i parcelimit dhe riparcelimit 

Plani i parcelimit dhe riparcelimit determinon kushtet e rregullimit hapësinor, 
format që mundësojnë ndërtimin, karakteristikat dhe trasimin e infrastrukturës 
rrugore dhe lidhjet me infrastrukturën teknike (energjia elektrike, ujësjellësi, 
kanalizimi, ngrohja qëndrore, lidhjet kabllovike televizive, interneti, telefonia ). 

Duke analizuar rrethanat aktuale të ndërtimit për zonat ku lejohen objekte 
shumëkatore afariste - banesore dhe duke marrë për bazë në mënyrë 
permanente : interesin e përgjithshëm qytetar dhe të qytetit, interesin e për 
gjithshëm  të banorëve të zonës, interesin e pronarëve të pronave dhe 
interesin e investimit dhe bashkëinvestimit (investitorët dhe pronarët e tokës) 
mundësohet krijimi i konceptit urbano - arkitektonik pa kufizime të sipër 
faqeve të parcelave të cilat do të përfshihen dhe do ti takojnë objektit 
apo objekteve, kurse hapësirat e lira të pashfrytëzuara destinohen 
ekskluzivisht dhe përgjithmonë për interesa të përbashkëta të banorëve 
dhe qytetarve.  

Nga kjo nënkuptohet se Plani i parcelimit dhe riparcelimit nuk është plan fiktiv 
dhe si i tillë gjatë fazave të implementimit mund të pësoi ndryshime brenda 
kufijve të nëngrupeve urbane por jo jashtë kufijve të grupeve urbane por 
gjithmonë duke marrë parasysh që sikurse gjatë hartimit të tij poashtu edhe 
gjatë implementimit të tij duhet tentuar në maksimum arritjen e formave sa më 
të rregullta gjeometrike kurse madhësia e tyre mvaret nga shumë faktorë si : 
koncepti urbano - arkitektionik, karakteri dhe dendësia e zonës25, indeksi i 
shfrytëzimit të tokës, koeficienti i ndërtimit  dhe lartësia e objekteve.  

Plani rregullues urban Qendra i ka marrë në konsideratë dhe i ka determinuar 
faktorët e lartëcekur si pjesë integrale e Planit të parcelimit dhe riparcelimit në 
rang nëngrupi urban.     

Harta 44 : Plani i parcelimit dhe riparcelimit 

 

25   Zona sipas PRRU -së nënkupton hapësirën teritoriale urbane e cila mund të ketë shtrirje dhe përfshirrje parciale 
të nën grupeve  urbane apo grupeve urbane të blloqeve të urbane fqinjësore apo arealeve urbane.   
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G.3   Parcela ndërtimore dhe rregullat e përgjithshme të parcelimit 

Parcela ndërtimore është njësia më e vogël në të cilën mund të ndërtohet dhe 
nënkupton tokën ndërtimore urbane, ngastrën dhe terenin në të cilin mund të 
ndërtohet. 

Elementet të cilat e definojnë parcelën ndërtimore janë: 

- Vija rregulluese ndaj rrugës publike,  

- Kufinjët e parcelës ndaj parcelave të fqinjëve,  

- Të gjitha pikat thyese të nevojshme për shënim në teren, të cilat caktohen 

sipas koordinatave absolute shtetërore. 

Elementet të cilat e përcaktojnë madhësinë e parcelës ndërtimore janë: 

- Kushtet e lokacionit  për rregullimin e hapësirës dhe lejimin e ndërtimit, 

- Lloji , karakteri dhe destinimi i objektit, 

- Parametrat urban të hapësirës së përkufizuar ( nëngrupi, grupi apo blloku 

urban) dhe faktorët e cekur në pikën G.2. 

I.    Për ndërtimin e objekteve publike dhe institucionale parcela 
ndërtimore duhet të plotësoi : 

1. Kushtet e lokacionit për rregullimin e hapësirës dhe lejimin e ndërtimit të 
objekteve publike apo institucionale sipas destinimit (G.1).  

2. Madhësia e sipërfaqes së parcelës duhet ti përshtatet kushteve të lokaci 
onit ku gjindet, të jetë në përputhje të plotë apo esenciale me parametrat 
e paraparë urban dhe të jetë në suazat e normave dhe standardeve për 
llojin e objektit publik – institucional. 
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II. Për ndërtime individuale dhe nevoja të bashkëpronarëve parcela 
ndërtimore duhet të plotësoi : 

1. Kushtet e lokacionit për rregullimin e hapësirës dhe lejimin e ndërtimit 
për objekte afariste, objekte banuese apo afariste – banuese (G.1).   

2. Parcela ndërtimore dhe madhësia e sipërfaqes së saj duhet të jetë në 
përputhje të plotë apo esenciale me parametrat e paraparë urban të 
lokacionit ku gjindet. 

3. Madhësia e sipërfaqes së parcelës ndërtimore duhet të plotësoi kriteret 
përkatëse për ndërtime individuale ( pronari i parcelës ) apo sipërfaqen 
minimale të parcelës për ndërtime bashkëinvestive ( bashkëpronarët e 
parcelës, pasardhësit legjitim të pronarit me pëlqimin e tij ),  

III. Për ndërtimin e objekteve shumëkatore - bashkëinvestive parcela 
ndërtimore duhet të plotësoi : 

1. Kushtet e lokacionit për rregullimin e hapësirës dhe lejimin e ndërtimit (G1).  

2. Parcela ndërtimore dhe madhësia e sipërfaqes së saj duhet ti përshtatet 
kushteve të lokacionit ku gjindet dhe të jetë në përputhje të plotë apo 
esenciale me parametrat e paraparë urban. 

3. Sipërfaqen minimale të parcelës për ndërtime shumëkatëshe dhe bashkë 
investive (pronarët e pronës dhe investitori apo investitorët e objektit), 
duke filluar me sipërfaqen minimale të parcelës  S min = 600 m ² . 

4. Parcelat me formë të parregullt gjeometrike dhe që nuk kanë front - dalje 
(çasje direkte) në rrugë apo në vijë ndërtimore më të gjerë se 20m’ duhet 
të bashkohen me parcelat fqinje për të krijuar kushtet  për ndërtimin. 

5. Parcelat të cilat kanë front-dalje në më shumë se një hapësirë të përkufi 
zuar publike (rrugë, rrugicë, shesh etj.) dmth. kanë pozicionim këndor 
apo kanë çasje direkte para - mbrapa mund të trajtohen me sipërfaqe më 
të vogël të parcelës se 600 m2 (kufiri i tolerances deri 25%) nëse organi 
kompetent i administratës vlerëson se ekzistojnë kushte optimale 
ndërtimi por në asnjë mënyrë nuk mund të përmbushin sipërfaqen 
minimale të parcelës.  
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G.4   Rregullat e shfrytëzimit të parcelave 

Sipas parimeve të përgjithshme treguesit themelor urbanistik në të cilët 

bazohet rregullimi i parcelave janë: 

- ISHP – Indeksi i shfrytëzimit të parcelës - shputa 

- ISD – Indeksi i sipërfaqes së dyshemesë – Koeficienti i ndërtimit 

- Vija rregulluese 

- Vija ndërtimore 

  ISHP  - Indeksi i shfrytëzimit të parcelës paraqet sipërfaqen e lejuar për 
ndërtim (shputa e objektit) në kuadër të sipërfaqes së parcelës ndërtimore.   

  ISD  - Indeksi i sipërfaqes së dyshemesë paraqet sipërfaqen e 
përgjithshme të lejuar për ndërtim brenda vijave ndërtimore,  duke shumëzuar 
koeficientin e planifikuar (Kp) me sipërfaqen e parcelës ndërtimore.  

  Kp  - Koeficienti i planifikuar i ndërtimit paraqet koeficientin e lejuar të 
ndërtimit sipas nëngrupeve apo grupeve urbane. 

Shfrytëzimi i nëntokës paraqet përqindjen e lejuar të shfrytëzimit të sipër 
faqes së parcelës duke respektuar vijën ndërtimore të përcaktuar nën nivelin 
e përdhesës. 

Shfrytëzimi i mbitokës paraqet përqindjen e lejuar të shfrytëzimit të sipër 
faqes së parcelës duke respektuar vijat ndërtimore dhe vijat rregulluese. 

G.5.   Raportet e shfrytëzueshmërisë së sipërfaqeve     

Duke u bazuar në vijat referuese ndarëse të sektorëve të anketimit  të 
hapësirës urbane Qendra janë përpunuar raportet e shfrytëzueshmërisë së 
sipërfaqeve tokësore të  cilat janë tregues të ISHP- Indeksit të shputës. 

Pason prezentimi tabelar i gjendjes momentale të shfrytëzueshmërisë sipas 
sektorëve i cili pasqyron për çdo sektor indeksin e shfrytëzueshmërisë së 
sipërfaqeve : 
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Raportet e shfrytëzueshmërisë së sipërfaqeve - Gjendja ekzistuese 

1 2 3 4 5 6 7 {4:5} {4:2} 

Sektori 
Sipërfaqe 

totale 
Sipërfaqe 

totale 
Objektet- 
Përdhesë 

Sipërfaqet 
Neto [m²] 

Rrugë / 
Trotoare 

Sipërfaqe 
ujore 

ISHP
26 

ISHP2
27 

Nr. [m²] [ Ha ] [m²] (pa rrugë, 
trotoare ujë) 

[m²] [m²]   

1 147857 14.79 33380 122546 17175 8136 0.27 0.23 

2 114511 11.45 27425 90226 12905 11379 0.30 0.24 

3 150518 15.05 37025 124094 26424  0.30 0.30 

4 18139 1.81 6459 8785 9354  0.74 0.25 

5 39861 3.99 8244 35989 3872  0.23 0.21 

6 15139 1.51 4979 9742 5397  0.51 0.33 

7 31857 3.19 10618 19661 12196  0.54 0.33 

8 18165 1.82 5700 10485 7680  0.54 0.31 

9 4960 0.50 1466 2763 2197  0.53 0.30 

10 12085 1.21 4513 7596 4489  0.59 0.37 

11 166831 16.68 29869 121575 45256  0.25 0.18 

12 73164 7.32 2608 59584 4014 9566 0.04 0.03 

13 14442 1.44 6194 9817 4625  0.63 0.43 

14 16676 1.67 4211 11487 5189  0.37 0.25 

15 26849 2.68 7583 22948 3901  0.33 0.28 

16 44883 4.49 13147 38880 6003  0.34 0.29 

17 19197 1.92 6417 12228 6969  0.52 0.33 

18 92979 9.30 31110 67436 25543  0.46 0.33 

19 33544 3.35 11398 26958 6586  0.42 0.34 

TOTALI 1041657 104.17 252346 802800 209775 29081 0.31 0.24 

 
26   ISHP - Indeksi i Shputës (Indeksi i shfrytëzimit të përdhesës)  
27   ISHP2 - Indeksi i Shputës (Indeksi i shfrytëzimit të përdhesës duke llogaruar të gjitha sipërfaqet –   
                   rrugët, trotoaret, sipërfaqet ujore etj. 
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Nga referimet e mësipërme del se hapësira urbane Qendra në total është e 

mbuluar nga ndërtimet rreth ¼ e bruto sipërfaqes së saj apo 24.23 % e që 

realisht paraqesin parametra të dëshirueshëm nga sfera e planifikimit urban. 

Gjendja ekzistuese - momentale : 

• Numri i i banorëve ( banorët rezident + banorët sezonal )...... 8100 

• Numri i banorëve për hektar .....................................................77.9 

• Sipërfaqet e trollit të ndërtuar  ......... 252346 m².................24,23 % 

• Sipërfaqet nën rrugë dhe trotoare.....209775 m².................20,14 % 

• Sipërfaqet ujore ................................. 29081 m²...................2,79 % 

• Sipërfaqet e lira ( e pa ndërtuar) ..... 550455 m²................. 52,84 % 

Sipërfaqja totale..........................1.041657 m²................100.00 % 

  Harta 45:  Raportet e ndërtimit  

Në këtë kontekst edhe plani rregullues urban “Qendra” si produkt final i 
planifikimit hapësinor dhe rregullues të teritorit duhet të arrijë objektivin 
e shfrytëzimit racional të tokës ndërtimore dhe koherencës urbane si 
qendër polifunksionale bashkëkohore.  

Duke u bazuar në organizimin e hapësirës urbane Qendra dhe sipas vijave 
referuese ndarëse të grupeve urbane dhe blloqeve urbane janë përpunuar 
raportet e shfrytëzueshmërisë së sipërfaqeve tokësore të cilat janë tregues të 
qartë të ISHP- Indeksit të shputës.  

Pason prezentimi tabelar i gjendjes së planifikuar të shfrytëzueshmërisë i cili 
pasqyron indeksin e shfrytëzueshmërisë së sipërfaqeve sipas grupeve 
urbane,  sipas blloqeve urbane dhe gjithësejt për qendrën : 
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Raportet e shfrytëzueshmërisë së sipërfaqeve sipas Grupeve urbane 
1 2 3 4 5 6 7 {6:5} {6:4} {6:2} 

Grupi  
urban 

Sipërfaqe 
totale 

aksiale 

Sipërfaqe 
totale 

aksiale 
Sipërfaqe   

bruto  

Sipërfaqet 
brenda 

V.R.  
Neto [m²] 

Objektet    
Përdhesë Rrugë  

ISHP  
25 ISHP 

ISHP2  
26 

  
[m²] [ Ha ] 

(pa 
rrugë)   [m²] [m²]       

A 1 36408 3.64 31200 24772 11438 5208 0.46 0.37 0.31 
A 2 32870 3.29 27642 25314 10777 5228 0.43 0.39 0.33 
A 3 16955 1.70 12319 11245 4500 4636 0.40 0.37 0.27 
A 4 32965 3.30 24145 22029 9242 8820 0.42 0.38 0.28 
B 1 10155 1.02 8739 7697 3010 1416 0.39 0.34 0.30 
B 2 23330 2.33 20931 19869 7975 2399 0.40 0.38 0.34 
B 3 23103 2.31 20046 19013 3450 3057 0.18 0.17 0.15 
B 4 21889 2.19 18542 17200 5380 3347 0.31 0.29 0.25 
C 1 22150 2.22 19556 16862 6395 2594 0.38 0.33 0.29 
C 2 18937 1.89 16528 15737 3930 2409 0.25 0.24 0.21 
C 3 16375 1.64 13450 12383 3875 2925 0.31 0.29 0.24 
D 1 21827 2.18 17783 14639 5268 4044 0.36 0.30 0.24 
D 2 14838 1.48 11118 9644 3800 3720 0.39 0.34 0.26 
D 3 24014 2.40 20296 19027 7413 3718 0.39 0.37 0.31 
D 4 22050 2.21 19692 18685 4800 2358 0.26 0.24 0.22 
E 1 15874 1.59 12507 11474 4250 3367 0.37 0.34 0.27 
E 2 19191 1.92 15452 14149 6275 3739 0.44 0.41 0.33 
E 3 18643 1.86 15739 14609 5800 2904 0.40 0.37 0.31 
E 4 14076 1.41 12522 11003 4325 1554 0.39 0.35 0.31 
F 1 23664 2.37 19549 18632 5450 4115 0.29 0.28 0.23 
F 2 21340 2.13 19172 18349 8394 2168 0.46 0.44 0.39 
F 3 25644 2.56 23135 21940 9158 2509 0.42 0.40 0.36 
F 4 21244 2.12 18501 17434 6767 2743 0.39 0.37 0.32 
F 5 17926 1.79 15954 15160 7200 1972 0.47 0.45 0.40 
G 1 33258 3.33 30335 29050 10425 2923 0.36 0.34 0.31 
G 2 26675 2.67 22985 21615 8475 3690 0.39 0.37 0.32 
G 3 32951 3.30 29251 28121 8483 3700 0.30 0.29 0.26 
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Raportet e shfrytëzueshmërisë së sipërfaqeve sipas Blloqeve urbane 
1 2 3 4 5 6 7 {6:5} {6:4} {6:2}

Grupi  
urban 

Sipërfaqe 
totale 

aksiale 

Sipërfaqe 
totale 

aksiale 
Sipërfaqe   

bruto  

Sipërfaqet 
brenda V.R.  

Neto [m²] 
Objektet    

Përdhesë Rrugë  
ISHP  

25 ISHP 
ISHP2 

26 
  [m²] [ Ha ] (pa rrugë)   [m²] [m²]       

Blloku A 119198 11.92 95306 83360 32418 23892 0.39 0.34 0.27 

Blloku B 78477 7.85 68258 63779 17915 10219 0.28 0.26 0.23 

Blloku C 57462 5.75 49534 44982 13000 7928 0.29 0.26 0.23 

Blloku D 82729 8.27 68889 61995 19300 13840 0.31 0.28 0.23 

Blloku E 67784 6.78 56220 51235 19700 11564 0.38 0.35 0.29 

Blloku F 109818 10.98 96311 91515 33519 13507 0.37 0.35 0.31 

Blloku G 92884 9.29 82571 78786 20233 10313 0.26 0.25 0.22 

Arealet 425876 42.59 386389 369576 47300 42877 0.13 0.12 0.11 

Totali 1034228 103.42 903478 845228 203385 134140 0.24 0.23 0.20 

Situata e projektuar 2025 + : 

• Numri i i banorëve ( banorët rezident + banorët sezonal )......17770 

• Numri i banorëve për hektar ......................................................172 

• Sipërfaqet e trollit të ndërtuar  ............ 203385 m².................19.67 % 

• Sipërfaqet nën rrugë ...........................134140 m².................12,96 % 

• Sipërfaqet nën trotoare .........................58250 m²...................5.64 % 

• Sipërfaqet e lira ( e pa ndërtuar) ....... 638453 m²................. 61.73 % 
Sipërfaqja totale.............................1.034228 m²...............100.00 % 

              

Objektet janë planifikuar dhe planifikohen me etazhitet komform 
karakterit të tyre, destinimit, funksionit dhe vendndodhjes me qëllim të 
shfrytëzimit racional të tokës ndërtimore.  
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H.    Normat dhe standardet teknike për zhvillim urban  

Normat, rregullat, dhe standardet e projektimit urban janë plotësimi teknik dhe 
praktik i domosdoshëm për të gjitha llojet e planeve-projekteve nga sfera e 
planifikimit hapësinor rregullues  dhe studimeve urbane.  

Gjatë punimit të planit rregulativ urban të Qendrës ( zgjidhja konceptuale e 
tërësive urbane dhe njësive strukturore të tyre) si terene përbërse të zonave 
ndërtimore janë: 

 H.1    terrenet e banimit  

 H.2    terrenet shoqërore 

 H.3    terrenet e gjelbërta  

 H.4   terrenet sportive dhe hapësirat për lojë fëmijësh 

 H.5   rrugët, vendqëndrimet dhe sheshet (sipërfaqet e lira)   

H.1   Terenet e banimit 

Në terenet e banimit përfshihen njësitë urbane të banimit dhe rrugët e 
mbrendshme midis tyre. Pjesë përbërse e tereneve të banimit në kuptimin e 
përfshirrjes teritoriale janë edhe : 

- parcelat e çerdheve -  kopshteve të fëmijëve,  

- parcelat e shkollave fillore 

- parcelat e shërbimeve të përditshme tregtare dhe komunale . 

Në mvarëshmëri të madhësisë teritoriale dhe numrit të banorëve njësitë 
strukturore urbane të tereneve të banimit të Qendrës do të jenë:  

- grup banimi ,  

- bllok banimi,  

- kompleks (tërësi) banimi dhe 

- lagje banimi.  
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Në përbërje të lagje banimit duhet të ketë shërbime të përqëndruara tregtare, 

komunale, sociale, kopësht, çerdhe, dy shkolla fillore, një shkollë të mesme 

sipas nevojës, parku i lagjes, terene sportive të të gjitha grupmoshave, 

shërbime shëndetësore dhe administrative, shërbime bibliotekare etj .  

 H.2   Terenet shoqërore 

Në terenet shoqërore përfshihen objektet e çerdheve, kopshteve dhe 
shkollave.  

Treguesit normativ per objektet shoqërore janë: 2.0 m2 / 1 fëmijë – nxënës.  

 Sipërfaqet e nevojshme për parcelat e tyre mund të jenë: 

• Parcelat për një çerdhe ose kopësht duhet të jetë 0,3 - 0,4 ha . 

• Parcela e  shkollës fillore duhet  të jetë 0,6 – 1.0 ha. 

Për popullatën e bllokut të banimit duhen 1 çerdhe dhe 1 kopësht, kurse për 

popullatën e kompleksit të banimit duhen 2 qerdhe, 2 kopështe dhe 1 shkollë 

fillore. 

H.3   Terenet e gjelbërta 

Në terenet e gjelbërta bëjnë pjesë sipërfaqet e parqeve , lulishteve, 
sipërfaqet e gjelbërimit rrugor dhe brigjeve ujore .   

       Treguesit normativ :  

•   sipërfaqet e parqeve/ lulishteve të grupit të banimit    3.0 - 4.0 m2 / banor 

•   sipërfaqet e parqeve / lulishteve të lagjes së banimit  1.0 - 2.0 m2 / banor 

•    sipërfaqet e gjelbërimit rrugor dhe brigjeve ujore               1.0 m2 / banor 

•    sipërfaqet e gjelbërimit të objekteve shoqërore                  2.0 m2 / banor 
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H.4   Në terenet  sportive dhe hapësirat për lojë të fëmijëve 

Në terenet  sportive dhe hapësirat për lojë të fëmijëve bëjnë pjesë terenet 
sportive - rekreative dhe sipërfaqet e hapësirave të nevojshme për lojë të 
fëmijëve sipas grupmoshave përkatëse.  

     Treguesit normativ të aplikuar janë:  

Njësitë strukturore 
urbane  sipas madhësisë 

Sipërfaqe për     
terene sporti 

Sipërfaqe  për     
lojë fëmijësh 

Për Grup banimi 0.0 m2 / banor 1.3 m2 / banor 

Për Bllok banimi 0.5 m2 / banor 1.5 m2 / banor 

Për Kompleks banimi 1.5 m2 / banor 1.5 m2 / banor 

Për Lagje banimi 1.5 m2 / banor 1.5 m2 / banor 

H.5   Rrugët, vendqëndrimet dhe sheshet (sipërfaqet e lira) 

Rrugët, vendqëndrimet dhe sheshet (sipërfaqet e lira) janë terene të 

zonave ndërtimore në të cilat bëjnë pjesë : 

• Sipërfaqet e rrugëve kryesore të shërbimit urban - qytetit së bashku me 

trotoaret  

• Sipërfaqet e rrugëve rrjedhëse dhe kategorive tjera brenda 

komplekseve të banimit dhe lagjeve të banimit  

• Sipërfaqet e shesheve dhe hapësirave të lira   

• Sipërfaqet e vendqëndrimeve të automjeteve ( të hapura ose të mbyllura ) 
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I.  Kushtet dhe kriteret për mbrojtje mjedisore   

Masat për pengimin e ndikimeve të dëmshme mjedisore janë kushtet 

esenciale për lejimin e zhvillimit të përmbajtjeve komerciale, përpunuese, 

deponuese apo tregtare në hapësirat ekzistuese afariste dhe hapësirat e reja 

me destinim afarist apo në zonat e përcaktuara për zhvillimin e bisneseve në 

kuadër të hapësirës urbane të Qendrës të përfshira me këtë plan rregullues 

urban.  

Mbrojtja e ajrit  

Në rrethanat momentale ndotja e ajrit zakonisht vie si rezultat i pranisë së 

përmbajtjeve prodhuese ekzistuese të paplanifikuara dhe trafikut jo adekuat. 

Për mbrojtje të ajrit nga prania e përmbajtjeve eventuale prodhuese dhe 

proçeseve teknologjike të tyre, nevojiten masa kontrolli të cilat duhet të 

rregullohen në procedurën e lejimit dhe dhënjes së lejeve për zhvillime të tilla 

eventuale brenda hapësirave urbane të qytetit.    

Problemet e ndotjes së ajrit nga trafiku shtohen në vazhdimësi pasi rritja e 

numrit të  automjeteve në qarkullim nuk shkon proporcionalisht me ngritjen e 

kualitetit të infrastrukturës rrugore.  

Prioritetet permanente për zvogëlimin e ndotjes së ajrit: 

• Ngritja e kualitetit të rrugëve  

• Mirëmbajtja dhe pastrimi i rrugëve  

• Strategjitë për shkarkimin e trafikut të motorizuar 

• Ndalimi i qarkullimit të automjeteve dhe kamionëve tranzit . 
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Mbrojtja e ujërave  

Për mbrojtje të ujërave mbitokësore dhe nëntokësore nevojiten masa dhe 

kritere të cilat duhet të rregullohen edhe në procedurën e lejimit dhe  

dhënjes së lejeve: 

• për zhvillime të planifikuara me kohë dhe  

• për sanimin e zhvillimeve eventuale të realizuara në të kaluarën. 

Në shtretërit e lumenjëve nuk duhet lejuar shkarkime të reja të ujërave të 

zeza, kurse shkarkimet ekzistuese duhet ritrajtuar përmes impiantit për 

trajtimin e tyre. 

Ujërat e zeza dhe ujërat atmosferik duhet të zhvillohen në rrjete të ndara 

prandaj ekzistimet eventuale  të derdhjeve të përbashkëta duhet të 

eliminohen.  

Mbrojtja e dherave 

Edhe pa funksionimin e Kombinatit Trepça emisioni i plumbit dhe metaleve të 

rënda është prezent si rezultat i shtresimeve në thellësi deri në 30 cm në tërë 

teritorin e regjionit të Mitrovicës  dhe se në zonat industriale dhe periferike të 

qytetit fatkeqësisht kemi prani të deponive dhe elementeve të cilat shkaktojnë 

ndotje dhe kontaminim të dheut me pasoja afatgjate dhe të vazhdueshme për 

ambientin dhe shëndetin e njeriut.  

Prandaj për mbrojtje të dheut edhe në të ardhmen nevojiten të aplikohen 

masa permanente kontrolli si dhe masa dhe kritere ligjore në procedurat e 

lejimit dhe dhënies së lejes për kategoritë të cilat eventualisht mund të 

shkaktojnë ndotje të dherave.  
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J.  Kushtet dhe kriteret për shfrytëzim racional të energjisë   

Shfrytëzimi racional i energjisë kushtëzohet edhe në vendet me zhvillim të 

lartë, prandaj as ne pamvarësisht gjendjes momentale apo përmirësimeve në 

të ardhmen nuk duhet të bëjmë përjashtim. Në këtë kontekst duhet ndërmarrë 

hapa emergjent rreth përmirësimit të situates dhe ngritjes së racionalitetit të 

shfrytëzimit të energjisë.   

Kushtet dhe kriteret për shfrytëzim racional të energjisë  janë :  

• Sanimi i erëmbrojtësve të të gjitha hyrjeve të ndërtesave banesore dhe 

realizimi i tyre në ndërtesat në të cilat nuk ekzistojnë. 

• Realizimi i erëmbrojtësve për të gjitha hapësirat komerciale, për 

punuese apo tregtare me sipërfaqe mbi 12 m2  

• Kyqja në sistemin e ngrohjes qëndrore të bërthamave të shkallëve dhe 

koridoreve komunikuese të të gjitha ndërtesave banesore pasi të gjitha 

banesat kanë humbje të energjisë nga ana e tyre.  

• Imponimi dhe kushtëzimi i finalizimit të objekteve të pafinalizuara me 

fasadë dhe trajtim termik të tyre. 

• Përmirësimi i fasadës me trajtim termik i të gjitha objekteve të 

përfunduara e të cilat kanë pësuar dëmtime apo nuk kanë pasur trajtim 

adekuat termik.   
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K.  Kushtet urbane për sipërfaqet publike, private si dhe 
elementet përcjellëse 

K1.  Kushtet urbane për sipërfaqet pubklike dhe private  

Dukuritë më të shëmtuara në mjediset tona urbane shfaqen si rezultat i mirë 
mbajtjes së dobët dhe kujdesit minimal të qytetarve ndaj hapësirave publike 
ekzistuese, prandaj duhet që komuna ti kushtoi rëndësi ngritjes së nivelit të  
mirë mbajtjes kurse qytetarët kujdes më të madh. 

Kushtet optimale urbane për sipërfaqet publike aplikohen në raportet e teritorit 
dhe numrit të banorëve. Në këtë aspekt  rekomandohen të dhënat tabelare të 
cilat do të shërbejnë edhe si parametra krahasues të optimalitetit urban të 
zgjidhjes së propozuar të hapësirës urbane Qendra : 

Grupi urban  Blloku  urban Kompleksi urban 
Njesite strukturore 

urbane  1.5  – 2.0 Ha  6.0  – 8.0 Ha 16  – 20 Ha  

Hapësira publike 750 - 1.000 banorë 3.000 - 4.000 banorë 6.000-8.000 banorë 

Sipërfaqe e lirë 6.0 m2 / banor 10.0 m2 / banor 10.0 m2 / banor 

Sipërfaqe   
gjelbëruese 

4.0 m2 / banor 2.5 m2 / banor 1.5 m2 / banor 

Sipërfaqet  për      
lojë fëmijësh 

1.3 m2 / banor 1.5 m2 / banor 1.5 m2 / banor 

Sipërfaqet për     
terene sporti 

 0.5 m2 / banor 1.5 m2 / banor 

Rrugë dhe 
sheshe 

 1.5 m2 / banor 3.0 m2 / banor 

Gjithësejt  11.3 m2 / banor 16.0 m2 / banor 17.5 m2 / banor 
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K2.    Kushtet urbane për elementet  përcjellëse                                          

K2. 1.   Ndriçimi publik  

Në projektimin e rrugëve është përcaktuar edhe mënyra e ndriçimit artificial. 

Ndriçimi artificial nuk duhet të verbojë e as të pengojë shikimin. Një fenomen 

tjetër i dëmshëm që shkaktohet nga ndriçimi jo i mirë i rrugëve është ai i 

reflektimit të dritës, i cili është i rrezikshëm, sidomos kur rrugët janë të lagura. 

Për të pasur një ndriçim sa më të njëtrajtshëm, ndriçuesit duhet të jenë sa më 

lartë sipërfaqes së tokës.   

Rekomandimet e përgjithshme :  

• Lartësia e shtyllave elektrike ndryshon nga 8-12 m, ngjashëm ndryshon 
edhe largësia ndërmjet tyre .  

• Shtyllat vendosen 1.0-1.5 m larg nga bordurat (skejorët e rrugëve). 
Vendosja e tyre duhet të shkojë sipas ritmit të drunjëve. 

• Mënyra e ndriçimit varet nga gjërësia e rrugëve.  

o Për rrugë me gjerësi deri në 12 m ndriçuesit duhet të vendosen 
vetëm në një anë të rrugës.  

o Për rrugë me gjerësi deri 18 m ndriçuesit duhet të varen mbi rrugë  

o Për rrugë me gjerësi mbi 40 m ndriçuesit vendosen në të dy anët e 
rrugëve.  

• Ndriçimi në kryqëzimin e rrugëve  duhet të jetë më i fuqishëm se sa 
ndriçimi i rrugës që kryqëzohet. Ndriçimi në këto nyje mund të jetë i 
ndryshëm nga ai i rrugëve. Ndriçimi i shesheve duhet të jetë 50 % më i 
fortë se sa ndriçimi i rrugëve që hyjnë në të. 

• Treguesit e përafërt të ndriçimit të rrugëve janë: 
         - për rrugë kryesore qytetesh 4 - 8 luks / m² 
         - për rrugë banimi 1 - 2 luks / m². 
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K2. 2.   Gjelbërimi    

Gjelbërimi duhet ti përgjigjet kushteve konkrete të hapësirës urbane - lagjes, 

llojit dhe gjerësisë së rrugëve, ngarkesës së lëvizjes, etazhitetit të objekteve, 

llojit dhe karakterit të objekteve, faktorëve të klimës dhe kushteve sanitaro-

higjenike. 

Si faktor kryesor me ndikim në mënyrën e projektimit  të gjelbërimit rrugor të 

lagjes “Qendra” kemi marrë orientimin e rrugëve ekzistuese dhe atyre te 

planifikuar.  

• Gjelbërimi i rrugëve të orientuara në aksin lindje-perëndim dhe akset e 

përafërta me orientimin lindje-perëndim preferohet të bëhet si vijon:  

o në anën veriore të rrugës, mund të mos mbillen drunj fare. 
o në anën jugore, drunjt duhet të mbillen në të dy anët e trotuarit për 

të  mbrojtur këmbësorët nga rrezet e dëmshme të diellit në ditët e 
nxehta. 

• Gjelbërimi i rrugëve të orientuara në aksin veri - jug dhe akset e 

përafërta me orientimin veri - jug preferohet të bëhet si vijon:  

o në anën perëndimore të rrugës të mbillen në të dy anët e trotuarit 
afër banesave drunj të lartë dhe të mëdhenj  

o në anën lindore mund të mbillen një rradhë me drunj ndërmjet 
trotuarit dhe pjesës së kalimit.  

• Brezat e gjelbërimit kontinual përgjatë gjithë trotuarit duhet të kenë 

gjerësinë si vijon: 

o për një rradhë me drunj të mbjellur prej 1.5 - 2.0 m, 

o për dy rradhë me drunj duhet të kenë gjerësi jo më të vogël se 5 m,  

o për shkurret brezat e gjelbërimit duhet të jenë të gjerë 0.8 - 1.5 m.  

• Lloji i gjelbërimit duhet të zgjidhet në varësi të arkitekturës dhe lartësive 

të objekteve.  
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• Ritmet dhe largësia ndërmjet drunjve duhet të merret e tillë që të mos 

mbulojnë krejtësisht fasadat e objekteve, por me formën dhe 

madhësinë e tyre të theksojnë vlerat arkitektonike.  

• Drunjtë duhet të jenë të tillë që të mirëmbahen lehtë dhe ti përshtaten 

kushteve klimatike të vendit. Drunjtë duhet të jenë fidane dyvjeçare.  

• Ndër drunjët që përdoren më së shumti për shëtitore janë: bliri, 

gështenja e egër, pisha e butë, ahu etj; ndërsa për rrugë banimi janë: 

pisha e butë, shelgu, robinja etj.  

• Llojet e preferuara të gjelbërimit sipas prezentimit vijues: 

 

 

     
Tilia paltyphylia 

 
Populus nigra italica 

Plepi 
Platanus acerifolia Tilia tormentosa Aesculus 

hippocastanum 

Gështenja e egër 

     
Carpinus 

pyramidales 

Plepi 

Fagus sylvatica 

ahu 
Acer platanoides Acer  negunda 

Panja 
Fraxinus  

excelsor pendula 

Frashëri 

   

  

Gledistia triacanthos Salix babylonica 

Shelgu lotues 
Betula youngii Abies alba 

Bredhi 
Pinus pinea 

Pisha e butë 
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Rekomandimet:  

•  Ngritja e nivelit të mirëmbajtjes dhe kujdesit nga kompanitë publike,             
                banorët e objekteve dhe pronarët e lokaleve afariste. 

• Sensibilizimi dhe vetëdijësimi i banorëve rreth mbrojtjes së ambientit. 

• Inventarizimi i drunjëve ekzistues dhe krijimi i një baze të të dhënave   
                rreth gjelbërimit të lartë. 

•   Rritja e sipërfaqeve të gjelbërua dhe harmonizimi i tyre.  

•   Formimi i tampon zonave përreth sipërfaqes kufizuese të “Qendrës”. 

  Harta 46:  Koncepti i gjelbërimit  

 

 

L.   Kushtet dhe rregulloret e domosdoshme për lëshimin e    

      lejes ndërtimore sipas vendit & llojit të objektit që është   

      duke u ndërtuar 

Kushtet për lëshimin e lejes ndërtimore , sipas vendit dhe llojit të objektit që 

është duke u ndërtuar duhet të trajtohen në mbështetje të ligjeve të aplikue 

shme dhe rregulloreve komunale të cilat duhet hartuar nga organi përkates i 

administrates komunale dhe qe ne procedure te rregullte te jene aprovuar nga 

ana e Kuvendit Komunal .  
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   M.    Vlerat me rëndësi natyrore, kulturore, historike 

Hapësira e përkufizuar urbane e qendrës edhe pse daton ndër shekuj si lagje 
urbane nuk reflekton si e tillë ngase brumi i saj trashëgimor, kulturor dhe 
historik shkoi në pakthim në gjysëmshekullin e fundit. 

Sipas profilit urban-analizës së gjendjes ekzistuese në aspektin urb-
arkitektonik ofron elemente me mundësi kualifikimi si lagje relativisht e re apo 
si e tillë ka filluar së zhvilluari në hapësirën teritoriale mbi koncepte urbanistike 
pa përfillur vlera natyrore dhe vlerat kulturore-historike të cilat vështirë se 
mund të rikthehen.  

Në këtë kontekst si vlera natyrore që ndoshta do të mund të rikhehen 
kualifikohen rihapja fragmentare e lumit Lushta apo realizimi i fragmenteve të 
saj në hapësirat urbane ku nuk paraqet pengesa dhe parku i qytetit. 

 

Foto M1:  Vlerë natyrore urbane - Fragment i së kaluarës së lumit Lushta  
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Idea e rikthimit të këtyre vlerave natyrore urbane do duhej të realizohej 
me kujdes dhe në faza duke filluar nga studimi i mundësive reale, 
projektit ideor, shqyrtimit me masat e gjera të banorëve, projektit 
zbatues, fazave të investimit etj. gjerë në realizimin e plotë.  
 

 

 

Foto  M2 :  Vlerë natyrore urbane - Fragment i së kaluarës së parkut të qytetit  

Në sferën e trashëgimisë kulturore-historike dhe arkitektonike,  tërësi me 
vlerë të veçantë në hapësirën urbane të Qendrës identifikohet vetëm lokacioni 
i muzeut të qytetit dhe hamamit duke përfshirë edhe pjesët përreth tij gjerë në 
akset e rrugëve.  

Përveç kësaj tërësie me vlerë të veçantë hapësira urbane e qendrës posedon 
edhe me një potencial të vogël të objekteve tjera me vlera trashëgimore dhe 
kulturore por të cilat ekzistojnë si të mëvetme. 
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Pason lista e objekteve të mbrojtura dhe atyre të inventarizuara të cilat duhet 
të futen nën mbrojtje : 

 

Hapësira publike Statusi 
pronësor 

Periudha e 
ndërtimit 

Vërejtje 

Ndërtesa - Hamami i 
vjetër 

pronë private shek.  XVIII e mbrojtur 

Shtëpi banimi    P+1 pronë private  
vëllezërit Koroglu 

shek. XIX e mbrojtur 

Shtëpi banimi    S+P+2 

Xhafer Deva 
e nacionalizuar  

pronë shoqërore viti1930 e  
inventarizuar 

Shtëpi banimi    P+1 

Xhafer Deva 
E nacionalizuar 
pronë shoqërore 

shek. XIX e  
inventarizuar 

Shtëpi banimi    P+1 

Xhafer Deva             
Enti i punësimit 

E nacionalizuar 
pronë shoqërore 

shek. XIX e  
inventarizuar 

Kulla e Tupellëve    P+1 

shtëpi banimi 
E nacionalizuar  

Org.Komerc “Lux” 
shek. XIX e  

inventarizuar 

Hoteli “Jadran”  -  Lux   
B+P+1 

e privatizuar në 
gjendje të mirë fizike 

viti 1928 e  
inventarizuar 

Posta e vjetër    B+P+1 
në gjendje të mirë 

fizike  
shek. XX e  

inventarizuar 

Shtëpi banimi  B+P+1      
Jahja Zhubi 

Pronë shoqërore  
Shoqata e 
gjyetarëve 

shek. XX e  
inventarizuar 

Ish Prefektura / Turist 
Kosova B+P+2 

Pronë shoqërore shek. XX e  
inventarizuar 

Shtëpi banimi  P+1        
Asim Leniq 

Pronë shoqërore shek. XIX e  
inventarizuar 
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Si objekte të inventarizuara pranë Institutit për Mbrojtjen e Monumenteve janë:  

• 9 shtëpi banimi P+1 të koncentruara në një lokacion me shtrirje 

përgjatë rrugës Pajazit Boletini e të cilat i takojnë periudhës së ndërtimit 

të shek. XIX. Gjendja fizike e këtyre shtëpive është shumë e dobët , 

kurse statusi i tyre pronësor jo i sigurt dhe kostoja e lartë e sanimit nuk 

ofrojnë perspektivë të  qartë të këtyre shtëpive. 

Si objekte të inventarizuara pranë Qendrës së Trashëgimisë Kulturore janë: 

• 2 shtëpi banimi të etazhitetit P + 0  

• 8 shtëpi banimi të etazhitetit P+1 të shkapërderdhura me shtrirje 

individuale përgjatë disa rrugëve e të cilat i takojnë periudhës së 

ndërtimit të shek. XIX dhe XX. Gjendja fizike e këtyre shtëpive është 

më e qëndrueshme dhe kanë status pronësor privat. 

        Harta  47 : Shtrirja e objekteve të trashëgimisë kulturore   

M.1.      Masat për mbrojtjen e  vlerave natyrore dhe tërësive                   
kulturo- historike     

Masat për mbrojtjen e vlerave natyrore, objekteve dhe tërësive me vlera 

kulturo - historike nënkuptojnë të gjitha veprimet e nevojshme institucionale të 

cilat duhet ti ndërmarrin institucionet përkatëse komunale dhe qëndrore ndaj 

zhvillimeve të cilat mund ti  degradojnë apo ti dëmtojnë ato.  

Në këtë aspekt Institucionet komunale dhe Institucionet qëndrore duhet të 

kenë bashkëpunim të vazhdueshëm dhe koordinim të ndërsjellë në mënyrë që 

të ngrisin efektin e masave mbrojtëse ndaj veprimeve degraduese të vlerave 

natyrore dhe hapësirave gjelbëruese brenda zonave urbane dhe kultivimin e 

hapësirave të reja, në të kundërtën do jemi edhe më tutje dëshmitarë të 

humbjes së vlerave si në të kaluarën ( Foto M3, M4 ). 
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Foto M3 :  Vlerë e humbur e trashëgimisë urbane – Ura e lumit Ibër 

 

Foto M4 :  Vlerë e humbur e trashëgimisë kulturore - Fragment i zonës te Adriatiku 
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M.2  Kushtet për rregullimin e zonave dhe tërësive                           
me vlerë të veçantë 

Sa i përket objekteve me vlera kulturore - historike duhet të rruhen dhe 
mbrohen me përkujdes dhe veprime shumë më energjike të institucioneve 
komunale dhe të gjithë faktorëve relevant pamvarësisht buxheteve të limituara 
nga kjo fushë.  

Kushtet për rregullimin e zonave dhe tërësive me vlerë të veçantë duhet të 
jenë në përputhje me ligjin për trashëgiminë kulturore dhe në mvarëshmëri 
të llojit të ndërhyrjeve mund ti nënshtrohen : 

- rekonstruimit, 

- revitalizmit,  

- konzervimit apo 

- ndërhyrjeve tjera që kanë të bëjnë me këtë fushë.  

Dispozitave të njëjta u nënshtrohen edhe objektet tjera me vlera trashëgimore 
dhe kulturore e të cilat ekzistojnë si të mëvetme . 

Në rast se në kuadër të objektit apo objekteve kulturo - historike gjatë peri 
udhës së shfrytëzimit apo përdorimit të tyre për qëllime utilitare ka pasur 
ndërhyrje të papërgjegjshme në formë të aneksndërtimit, mbindërtimit etj 
atëherë edhe obligimet primare gjatë rekonstruimit të tyre do ishin largimi i 
pjesëve të aneksndërtimeve apo mbindërtimeve. 

Gjatë rekonstruimit të tyre, konzervimit apo çfarëdo forme të ndërhyrjes mbi 
baza ligjore të trashëgimisë kulturore historike dhe profesionale, objektivi 
primar që duhet të synohet do të ishte zbulimi i tyre, hapja e tyre, theksimi i 
tyre dmth. dalja e tyre në shesh.  

Gjatë intervenimeve rekonstruktive nuk duhet vepruar me ndërtimshtesë të 
ndonjë pjese të objektit në objektin ekzistues apo ndonjë pjese të rrethojës në 
rrethojën ekzistuese sepse e devalvon dhe minimizon vlerat kulturo histirike 
dhe trashëgimore të objektit ekzistues. 
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N. Kushtet në lidhje me mbrojtjen mjedisore    

Gjatë proçesit aktual të planifikimit dhe hartimit të planit rregullativ urban 
‘Qendra’ duhet të parashohim zhvillime të qëndrueshme në lidhje me 
mbrojtjen mjedisore duke minimizuar ndikimet negative nga njëra anë , kurse 
nga ana tjetër të nxisim ndikimet pozitive socio ekonomike , përmirësimin e 
kualitetit jetësor të njerzve dhe rrethana të shëndosha mjedisore . 

Kushtet në lidhje me mbrojtjen mjedisore nënkuptojnë rregullat dhe kriteret në 
parandalimin e ndikimeve negative në mjedis ; ndotja e ajrit, ndotja e ujit,  
ndotja e dheut, zhurma, vibrimet, ndikimet nga mbeturinat e ngurta etj.  

N.1.    Mbrojtja nga zhurma   

Për mbrojtje nga zhurma në zonat me potenciale ekzistuese të zhurmës 
nevojiten masa shtesë në zbutjen e tyre përmes zhvillimit të brezave 
gjelbërues dhe pengesave absorbuese tjera .  

Ndikimet në mjedis si zhurma dhe emitimi i gazrave nga trafiku janë kushte të 
cilat do të diktojnë zhvillimin e përmbajtjeve komerciale brenda zonave të 
banimit  prandaj si masë mbrojtëse kërkohet kordinim dhe kooperim më i 
madh ndërmjet sektorit privat dhe administratës komunale rreth zhvillimit të 
çështjeve bisnesore .  

Përfundimisht gjatë implementimit të planeve hapësinore dhe planeve 
rregullative në mënyrë permanente duhet të kontrollohen ndikimet 
negative dhe të minimizohen. 

N2.  Mbrojtja nga zjarri dhe fatkeqësitë tjera   

Kushtet për mbrojtje nga zjarri dhe fatkeqësitë tjera janë çështje shumë të 
rëndësishme që janë trajtuar në suazat eligjeve përkatëse të aplikueshme. 
Kur ndërtesat vendosen përbri njëra - tjetrës dhe faqet në brinjë nuk kanë 
dritare mund të largohen deri në 1.00 m’ apo në bashkim të plotë duke 
respektuar diletimin me kusht që të merren masa të caktuara për mbrojtje nga 
zjarri duke lënë nënkalime me gjerësi 4.00 m’ dhe lartësi 5.00 m’ . 
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     N3.  Mbrojtja e biodiversitetit  

Biodiversiteti është element i rëndësishëm dhe shumë i ndjeshëm nga 
ndikimet që rrjedhin si pasojë e zhvillimeve dhe ndërhyrjeve në hapësirë. 

Në suazat e hapësirës urbane të Qendrës të përkufizuar me planin rregullativ 
kjo çështje afektohet më pak si rezultat i specifikave të zonës dhe ka të bëjë 
kryesisht me zonat e gjelbërta në tërë hapësirën e saj dhe me zonat e 
caktuara dhe të parapara si resurse potenciale për zhvillim ekonomik.   

Preferencat e ndërtimeve të infrastrukturës së brendshme duhet të 
shoqërohen me masa mbrojtëse përkatëse dhe minimizim të ndikimeve 
negative në sferën e biodiversitetit si: 

• stopimi i prerjes eventuale të drunjëve në qytet, 

• krasitja joprofesionale e drunjëve  

• ndotja e ambientit me mbeturina . 

 N.4   Masat për parandalimin e ndikimit negativ social 

Masat për  parandalimin e ndikimit  negativ social janë :  

• Proçesi i edukimi mjedisor të gjenerateve të reja lidhur me resurset 

mjedisore dhe fisnikrimin e mjedisit ekzistues si preventivë e 

mbrojtjes shëndetësore. 

•  Zhvillimet sociale në proporcion me karakterin dhe dendësinë e 
zonës Qendra, shtrirjet e infrastrukturës së re dhe zgjerimet e 
kapaciteteve ekzistuese sipas prioriteteve dhe nevojave të banorëve 
të Qendrës dhe atë të: 

- infrastrukturës arsimore dhe edukative  
- infrastrukturës së shërbimeve shëndetësore 
- infrastrukturës kulturore, rekreative, sportive etj.  

• Trajtimi i objekteve të ndërtuara pa leje në bazë të ligjit për trajtimin e 
objekteve të ndërtuar pa leje apo edhe rregulloreve komunale. 
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O.    Lloji dhe karakteri i objektit që mund të ndërtohet nën kushtet  
        e përcaktuara me plan ose nën kushtet e veçanta 

Plani rregullues urban Qendra mbulon hapësirën urbane në të cilën pjesa më 

e madhe e investimeve dhe ndërtimeve të reja do të realizohen në parcelat 

ndërtimore ku kemi objekte ekzistuese dmth. në blloqet banimore të ndërtuara 

apo në pjesë të ndërtuara të qytetit.  

Në këto blloqe apo pjesë të ndërtuara të qendrës hasim objekte apo kuarte 

urbane të ‘trashëguara’ dhe të krijuara kryesisht pa planifikim të mirëfilltë e të 

cilat nuk i plotësojnë kushtet minimale higjienike të banimit dhe nuk përshtaten 

me konceptet bashkëkohore të rregullimit dhe formësimit të hapësirës.  

Përveç dobësive evidente duhet marrë në konsideratë se këto kuarte mund të 

kenë edhe objekte me vlera të larta materiale, me vlera trashëgimore – 

kulturore dhe veçori karakteristike të kuartit si tërësi.  

Në këtë aspekt paralelisht me ndërhyrjet dhe ndërtimet e reja sipas planit 

rregullues urban zgjidhen edhe çështjet e rekonstruimit të pjesëve urbane të 

‘trashëguara’ dhe johigjienike  të ndërtuara me plan apo pa plan.  

Bazuar në koston e përgjithshme zgjidhja e problemeve të kuarteve urbane 

johigjienike shumë më lehtë realizohet përmes etapave dhe mvaret kryesisht 

nga potenciali investues privat.  

Gjatë realizimit të etapave të rekonstruimit të bllokut duhet të 
përcaktohen dhe vendosen raporte të drejta të konceptit ndërmjet 
objekteve ekzistuese dhe objekteve të riprojektuara, kurse koncepti 
urban si produkt final duhet ta ruajë në maksimum harmoninë ndërmjet 
objekteve dhe rethinës ( ambientit përreth ).  
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Ky rekonstruim vie në shprehje përmes: 

- Sanimit të pjesëve johigjienike të blloqeve apo pjesëve urbane 

- Shfrytëzimit racional të hapësirës urbane dhe infrastrukturës  

- Rritjes së dendësisë së banimit dhe etazhitetit të objekteve 

- Zvogëlimit të % së shfrytëzimit të teritorit  

- Formësimit estetik hapësinor dhe materializimit 

- Rregullimit të rrjetit të infrastrukturës rrugore 

- Rregullimit të zonave gjelbëruese  

- Rregullimit të hapësirave për lojë të fëmijëve 

Realizimi i këtyre elementeve dhe faktorëve tjerë të paraparë me planin 

rregullues urban konsiderohen si kushte të përcaktuara me plan apo kushte të 

veçanta për të gjitha llojet e objekteve pamvarësisht karakterit dhe destinimit 

të tyre dhe mund të përmblidhen me emërtimin: Treguesit e përgjithshëm 

rregullativ të ndërtimit. 

 

TREGUESIT E PËRGJITHSHËM RREGULATIV TË NDËRTIMIT 

 

Në vazhdim pasojnë tabelat e detajuara përshkrimore për hapësirën 
urbane Qendra në tërësi dhe për blloqet urbane : A, B, C, D, E, F dhe G  
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TREGUESIT E PËRGJITHSHËM RREGULATIV TË NDËRTIMIT 

Tërësia urbane I   -  A ,B,C,D    Tërësia urbane    II  -  E,F,G          
I 

Vlenë për tërë hapësirën urbane ‘ Qendra ‘ 

VI 

Lejohet të ndërtohen - realizohen :  

Hapësirat e nevojshme për rrugë kryesore të shërbimit urban - kategorisë A 
dhe rrugë rrjedhëse (përmbledhëse) – kategorisë B. 

Hapësirat e nevojshme për stacione lokale të autobusëve sipas planit të 
mobilitetit urban. 

Trotoaret dhe shtigjet për këmbësorë, shtigjet për biçiklista sipas planit të 
mobilitetit urban. 

Hapësirat e nevojshme për çasje dhe komunikim - infrastrukturë e rrugëve të 
brendshme dhe  hapësirat e parkingjeve dhe garazheve nëntokësore nën 
objekte. 

Hapësirat e nevojshme për infrastrukturë teknike (ujësjellës, kanalizim, rrymë, 
telefoni, sistemi kabllovik, ngrohje).  

Ndërtimi i hapësirave përcjellëse për banorë dhe shfrytëzimi i një pjese të 
hapësirës së bllokut për gjelbërim, hapësira parkuese, hapësira garazhuese 
nën objekte, hapësira të lojërave për fëmijë.  

Gjelbërim i lartë amortizues i zhurmës dhe pluhurit, oaza gjelbëruese dhe 
hapësira relaksuese për pushim dhe argëtim dhe elemente tjera mikrourbane. 

Revitalizimi i fasadës së objekteve shumëkatore ekzistuese dhe rregullimi i 
jashtëm i ambientit – ambientit rreth objekteve, 

VII 

Kushtet e veçanta:  
Parcelat të bashkohen me parcelat fqinje për të krijuar kushtet e domos 
doshme për ndërtim në zonën ku lejohet ndërtimi i përmbajtjeve të banimit 
shumëfamiljar - kolektiv dhe afarist.  

VIII 

Arkitektura:  
Arkitektura e objekteve duhet të jetë konform destinimit dhe karakterit të tyre 
në veçanti si dhe duhet të jetë në harmoni me objektet ekzistuese të bllokut 
urban dhe zonës si tërësi. 
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TREGUESIT E PËRGJITHSHËM RREGULATIV TË NDËRTIMIT 

Tërësia urbane    I        Blloku urban   -  A   -   
I 

Grupet urbane:  A1 ; A2 ; A3 ; A4

II 

Kushtet e përgjithshme të bllokut urban: Hapësira për banim individual, 
kryesisht hapësira për banim shumëfamiljar dhe afarizëm, tregti, bisnes, 
administratë, shërbime publike, shërbime bankare, shërbime shëndetësore, 
oaza pushimi dhe shetitore rekreimi, gjelbërim, 

III 

Objektet ekzistuese të bllokut urban: PTK, ish Bankosi, Administrata 
tatimore, QKMF, Hemodializa, Enti social, Objekti i policisë, Shtëpia e 
mallrave, Qendra Zejtare, ish objekti LUX, Ish Jugobanka, Shtëpia e Xh 
Devës, objekte afariste individuale, banim shumë familjar, banim individual 
dhe funksione përcjellëse (garazhim, parking, sheshe, hapësira për lojëra të 
fëmijëve, sipërfaqe të gjelbëruara). 

IV 

Destinimi: Banim shumëfamiljar - kolektiv dhe individual, administratë dhe 
shërbime publike, shërbime shëndetësore, afarizëm, hoteleri - restaurante, 
tregëti, shetitore qyteti dhe  funksione përcjellëse (parking, garazhime 
nëntokësore, garazhime nën objekte kolektive, sheshe, hapësira për lojëra të 
fëmijëve, gjelbërim dekorativ, hapësira të gjelbëruara dhe lulishte, gjelbërim)  

V 

Lejohet: Ndërtimi i objekteve me destinim të përzier banim, afarizëm, biznes 
jo prodhues dhe shërbime duke respektuar koeficientet e përcaktuar dhe 
etazhitetin e paraparë.  
Koeficientët e ndërtimit (ISHP dhe ISD) dhe etazhiteti determinojnë 
karakterin e grupit urban - nëngrupit dhe përcaktimin se a do të ketë 
banim individual, banim shumëfamiljar – kolektiv apo të kombinuar.  
ISHP -  Indeksi i shfrytëzimit të parcelës (shputa e objektit) 
ISD - Indeksi i sipërfaqes së dyshemesë (sipërfaqja totale për ndërtim) . 

Ndërtimi i planifikuar i garazheve nëntokësore me një dhe dy nivele 
nëntokësore, kurse hapësira mbi garazha shfrytëzohet për gjelbërim dhe 
hapësira për lojë e pushim. 

IX 
Numrat e parcelave të përfshira:  Sipas dokumentacionit grafik të prezentuar 
te harta  nr. .......Baza Kadastrale 
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TREGUESIT E PËRGJITHSHËM RREGULATIV TË NDËRTIMIT 
Tërësia urbane    I        Blloku urban   -  B   -   

I 
Grupet urbane  B1 ; B2 ; B3 ; B4

II 
Kushtet e përgjithshme të bllokut urban: Hapësira për banim individual, 

banim kolektiv dhe afarizëm, tregti, bisnes, arsim fillor, oaza pushimi dhe 

gjelbërimi për objekte shkollore,  gjelbërim. 

III 

Objektet ekzistuese të bllokut urban: Shkolla fillore ‘Bedri Gjina’ Kisha 

katolike, Ujësjellësi regjional - zyraet, Kulla e Tupellëve, objekte magazinimi të 

amortizuara, afarizëm individual, banim shumëfamiljar - kolektiv dhe individual, 

funksione përcjellëse (garazhim, parking, hapësira për lojëra të fëmijëve). 

IV 
Destinimi: Banim shumëfamiljar - kolektiv dhe individual, shërbime publike, 

afarizëm,  tregëti dhe funksione përcjellëse (parking, garazhime nëntokësore 

nën objekte kolektive, hapësira për lojëra të fëmijëve, gjelbërim). 

V 

Lejohet: Ndërtimi i objekteve me destinim të përzier banim, afarizëm, biznes 

jo prodhues dhe shërbime duke respektuar koeficientet e përcaktuar dhe 

etazhitetin e paraparë .  

Koeficientët e ndërtimit (ISHP dhe ISD) dhe etazhiteti determinojnë 
karakterin e grupit urban - nëngrupit dhe përcaktimin se a do të ketë 
banim individual, banim shumëfamiljar – kolektiv apo të kombinuar.  

ISHP -  Indeksi i shfrytëzimit të parcelës (shputa e objektit) 

ISD - Indeksi i sipërfaqes së dyshemesë (sipërfaqja totale për ndërtim) . 

Planifikohet ndërtimi i parkingjeve të hapura në anën lindore të bllokut në 

zonën ndërmjet hekurrudhës dhe rrugës. 

IX 

Numrat e parcelave të përfshira: Sipas dokumentacionit grafik të prezentuar 

te harta  nr. .......Baza Kadastrale 
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TREGUESIT E PËRGJITHSHËM RREGULATIV TË NDËRTIMIT 

Tërësia urbane    I        Blloku urban   -  C   -   
I 

Grupet urbane  C1 ; C2 ; C3 

II 

Kushtet e përgjithshme të bllokut urban: Hapësira për banim individual, 

hapësira për banim kolektiv dhe afarizëm, tregti, bisnes, arsim fillor, oaza 

pushimi dhe shetitore rekreimi, gjelbërim, 

III 
Objektet ekzistuese të bllokut urban: Shkolla fillore‘Eqrem Çabej’, banim 

individual, banim kolektiv dhe afarizëm, funksione përcjellëse (parking). 

IV 

Destinimi: Banim shumëfamiljar - kolektiv dhe individual, afarizëm, tregëti, 

hoteleri – restaurante dhe  funksione përcjellëse (parking, garzhime 

nëntokësore nën objekte kolektive, hapësira për lojëra të fëmijëve, hapësira të 

gjelbëruara, gjelbërim rrugor ).  

V 

Lejohet: Ndërtimi i objekteve me destinim të përzier banim, afarizëm, biznes 

jo prodhues dhe shërbime duke respektuar koeficientet e përcaktuar dhe 

etazhitetin e paraparë.  

Koeficientët e ndërtimit (ISHP dhe ISD) dhe etazhiteti determinojnë 
karakterin e grupit urban - nëngrupit dhe përcaktimin se a do të ketë 
banim individual, banim shumëfamiljar – kolektiv apo të kombinuar.  
ISHP -  Indeksi i shfrytëzimit të parcelës (shputa e objektit) 
ISD - Indeksi i sipërfaqes së dyshemesë (sipërfaqja totale për ndërtim) . 

Planifikohet ndërtimi i parkingjeve të hapura grupin urban C1. 

IX 

Numrat e parcelave të përfshira: 

Sipas dokumentacionit grafik të prezentuar te harta  nr. .......Baza Kadastrale 
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TREGUESIT E PËRGJITHSHËM RREGULATIV TË NDËRTIMIT 

Tërësia urbane    I        Blloku urban   -  D   -   
I 

Grupet urbane  D1 ; D2 ; D3 ; D4

II 

Kushtet e përgjithshme të bllokut urban: Hapësira për banim individual, 

hapësira për banim kolektiv dhe afarizëm, tregti, bisnes jo prodhues, 

administratë dhe shërbime publike, shërbime bankare, shërbime para 

shkollore, oaza gjelbëruese dhe lulishte, gjelbërim rekreativ dhe i lartë. 

III 

Objektet ekzistuese të bllokut urban: Kuvendi Komunal, Çerdhja e fëmijëve 

‘Gëzimi ynë’, Shtëpia Korogllu objekt banimi nën mbrojtje, Procredit bank, 

Shkolla e muzikës ‘Tefta Tashko’ , Teqe, banim shumëfamiljar, banim 

individual, afarizëm dhe funksione përcjellëse (parking, sheshe, hapësira për 

lojëra të fëmijëve, sipërfaqe të gjelbëruara) 

IV 

Destinimi: Banim shumëfamiljar - kolektiv dhe individual, administratë dhe 

shërbime publike, afarizëm, hoteleri - restaurante, tregëti dhe  funksione 

përcjellëse (parking, garazhime nëntokësore nën objekte, sheshe, hapësira 

për lojëra të fëmijëve, gjelbërim dekorativ dhe lulishte, gjelbërim i lartë dhe 

rrugor). 

V 

Lejohet: Ndërtimi i objekteve me destinim të përzier banim, afarizëm, biznes 

jo prodhues dhe shërbime duke respektuar etazhitetin e paraparë dhe 

koeficientet e përcaktuar. 

Koeficientët e ndërtimit (ISHP dhe ISD) dhe etazhiteti determinojnë 
karakterin e grupit urban - nëngrupit dhe përcaktimin se a do të ketë 
banim individual, banim shumëfamiljar – kolektiv apo të kombinuar.  
ISHP -  Indeksi i shfrytëzimit të parcelës (shputa e objektit) 
ISD - Indeksi i sipërfaqes së dyshemesë (sipërfaqja totale për ndërtim) . 
Planifikohet ndërtimi i garazheve nëntokësore me një apo dy nivele 

nëntokësore, kurse hapësira mbi garazha shfrytëzohet për parkime të hapura 

në anën perëndimore të bllokut – pjesë e lagjes Fidanishte. 

IX 
Numrat e parcelave të përfshira: Sipas dokumentacionit grafik të prezentuar 

te harta  nr. .......Baza Kadastrale 
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TREGUESIT E PËRGJITHSHËM RREGULATIV TË NDËRTIMIT 

Tërësia urbane    II        Blloku urban   -  E   -   
I 

Grupet urbane  E1 ; E2 ; E3 ; E4

II 

Kushtet e përgjithshme të bllokut urban: Hapësira për banim individual, 

hapësira për banim shumëfamiljar - kolektiv dhe afarizëm, tregti, bisnes jo 

prodhues, oaza gjelbëruese dhe gjelbërim dekorativ. 

III 

Objektet ekzistuese të bllokut urban: Objekti fetar – Xhamia e Haxhi Veselit, 

Bashkësia Islame e Mitrovicës, Teqe, kryesisht banim individual, banim 

kolektiv – shumëfamiljar, lokale afariste dhe funksione përcjellëse (parking, 

gjelbërim rrugor). 

IV 

Destinimi: Banim shumëfamiljar - kolektiv dhe individual, afarizëm, tregëti dhe 

funksione përcjellëse (parking, garazhime nëntokësore nën objekte, hapësira 

për lojëra të fëmijëve, hapësira të gjelbëruara dhe lulishte, gjelbërim rrugor).  

V 

Lejohet: Ndërtimi i objekteve me destinim të përzier banim, afarizëm, biznes 

jo prodhues dhe shërbime duke respektuar etazhitetin e paraparë dhe 

koeficientet e përcaktuar.  

Koeficientët e ndërtimit (ISHP dhe ISD) dhe etazhiteti determinojnë 
karakterin e grupit urban - nëngrupit dhe përcaktimin se a do të ketë 
banim individual, banim shumëfamiljar – kolektiv apo të kombinuar.  

ISHP -  Indeksi i shfrytëzimit të parcelës (shputa e objektit) 

ISD - Indeksi i sipërfaqes së dyshemesë (sipërfaqja totale për ndërtim) . 

IX 

Numrat e parcelave të përfshira: Sipas dokumentacionit grafik të prezentuar 

te harta  nr. .......Baza Kadastrale 
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TREGUESIT E PËRGJITHSHËM RREGULATIV TË NDËRTIMIT 

Tërësia urbane   II         Blloku urban   -  F   -   
I 

Grupet urbane  F1 ; F2 ; F3 ; F4 ; F5

II 

Kushtet e përgjithshme të bllokut urban: Hapësira për banim individual, 

hapësira për banim shumëfamiljar – kolektiv, arsim fillor, afarizëm, tregti, 

bisnes jo prodhues, administratë dhe shërbime publike, shërbime fetare, 

sheshe, oaza gjelbëruese dhe gjelbërim dekorativ. 

III 

Objektet ekzistuese të bllokut urban:  Shkolla fillore ‘Anton Zako Çajupi’ ish 

objekti i TMK-së, Xhamia e Zallit, Sheshi i lirisë, Byroja e punësimit, Teqe, 

banim kolektiv – shumëfamiljar,  banim individual, afarizëm dhe funksione 

përcjellëse. 

IV 

Destinimi: Banim shumëfamiljar - kolektiv dhe individual, shërbime publike, 

shërbime arsimi, shërbime fetare, afarizëm, regëti dhe funksione përcjellëse 

(parking, garazhime nën objekte kolektive, sheshe, hapësira për lojëra të 

fëmijëve, hapësira të gjelbëruara dhe lulishte, gjelbërim dekorativ). 

V 

Lejohet: Ndërtimi i objekteve me destinim të përzier banim, afarizëm, biznes 

jo prodhues dhe shërbime duke respektuar etazhitetin e paraparë dhe 

koeficientet e përcaktuar. 

Koeficientët e ndërtimit (ISHP dhe ISD) dhe etazhiteti determinojnë 
karakterin e grupit urban - nëngrupit dhe përcaktimin se a do të ketë 
banim individual, banim shumëfamiljar – kolektiv apo të kombinuar.  
ISHP -  Indeksi i shfrytëzimit të parcelës (shputa e objektit) 

ISD - Indeksi i sipërfaqes së dyshemesë (sipërfaqja totale për ndërtim) . 

IX 
Numrat e parcelave të përfshira: Sipas dokumentacionit grafik të prezentuar 

te harta  nr. .......Baza Kadastrale 

 

 

 



   Kuvendi Komunal i Mitrovicës                                       Plani rregullues urban  ‘QENDRA’                                       
Skupština Opštine Mitrovica                                                   Urbani regulativni plan  ‘CENTAR’                                           
Municipal Assembly Mitrovica                                                  RegulatoryUrban Plan  ‘CENTER’                                            

  

Drejtoria për planifikim dhe urbanizëm  
 
                                                                                                                - 164 - 

 

 

 

TREGUESIT E PËRGJITHSHËM RREGULATIV TË NDËRTIMIT 

Tërësia urbane    II        Blloku urban   -  G   -   
I 

Grupet urbane  G1 ; G2 ; G3 ; G4

II 
Kushtet e përgjithshme: Hapësira për banim individual, hapësira për banim 

shumëfamiljar - kolektiv dhe afarizëm, tregti, bisnes jo prodhues, arsim fillor, 

arsim i mesëm,  shërbime fetare, oaza gjelbëruese dhe gjelbërim dekorativ. 

III 

Objektet ekzistuese: Shkolla fillore ‘Meto Bajraktari’, shkolla e mesme 

ekonomike ‘Hasan Prishtina’ shkolla e mesme gjimnazi ‘ Frang Bardhi’  

Qendra Burimore (shkolla speciale), ish Turist Kosova, Muzeu dhe Hamami, 

ish hoteli Adriatik, Objekte të rekonstruktuara të Çarshisë, Tërësi me objekte të 

inventarizuara, Kisha ortodokse, objekte të amortizuara magazinimi, Teqe, 

banim kolektiv – shumëfamiljar, banim individual, afarizëm dhe funksione 

përcjellëse.  

IV 

Destinimi: Banim shumëfamiljar - kolektiv dhe individual, afarizëm, hoteleri-

restaurante, tregëti,  arsim fillor, arsim i mesëm, edukim për fëmijët me aftësi 

të kufizuara, shërbime fetare dhe funksione përcjellëse (parking, garazhime 

nëntokësore nën objekte, hapësira për lojëra të fëmijëve, hapësira të gjelbë 

ruara dhe lulishte).  

V 

Lejohet: Ndërtimi i objekteve me destinim të përzier banim, afarizëm, biznes 

jo prodhues dhe shërbime duke respektuar etazhitetin e paraparë dhe 

koeficientet e përcaktuar. 

Koeficientët e ndërtimit (ISHP dhe ISD) dhe etazhiteti determinojnë 

karakterin e grupit urban - nëngrupit dhe përcaktimin se a do të ketë 
banim individual, banim shumëfamiljar – kolektiv apo të kombinuar.  
ISHP -  Indeksi i shfrytëzimit të parcelës (shputa e objektit) 

ISD - Indeksi i sipërfaqes së dyshemesë (sipërfaqja totale për ndërtim) . 

IX 

Numrat e parcelave të përfshira: Sipas dokumentacionit grafik të prezentuar 

te harta  nr. .......Baza Kadastrale 
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P.  Lloji dhe shfrytëzimi i objektit, ndërtimi i të cilit është i  
     ndaluar në zona të caktuara 

Paralelisht me ndërtimin e blloqeve të reja të objekteve duhet të zgidhen  

edhe çështjet e trajtimit të objekteve apo pjesëve të qytetit të ndërtuara: 

• me plan apo të cilat mund të inkorporohen në plane dhe  

• pa plan apo të cilat janë në kundërshtim me planin dhe nuk mund të 

inkorporohen në plan. 

Objektet ekzistuese të cilat sipas llojit dhe shfrytëzimit të tyre janë në kundër 

shtim me destinimin e planifikuar apo kur ndërtimi i tyre është i ndaluar në 

zona të caktuara duhet të trajtohen në mënyrë adekuate dhe komform 

tretmanit të tokës si tokë ndërtimore e ndërtuar apo si tokë ndërtimore e 

pandërtuar dhe atë:  

- të rekonstruohen  

- të adaptohen    

- apo të rrënohen  

Rekonstruimi dhe adaptimi i objekteve ekzistuese janë kategori tretmani 

shumë më të favorshme se rrënimi por të cilat duhet të realizohen mbi bazat e 

profesionalitetit përkatës dhe komform procedurave të parapara me ligj . 

Rrënimi i ndërtesave apo objekteve ekzistuese të cilat sipas llojit dhe 

shfrytëzimit të tyre janë në kundërshtim me destinimin e planifikuar është 

kategoria më e rëndë e tretmanit dhe e cila duhet të realizohet komform të 

gjitha procedurave të parapara ligjore dhe do të aplikohet në rastet: 

- kur ndërtimet ilegale konsiderohen se nuk mund të inkorporohen, 

rekonstruohen, adaptohen sipas planeve të miratuara apo nuk mund të 

legalizohen sipas Ligjit mbi ndërtimet ilegale 

-  kur ndërtimet legale konsiderohen se nuk mund të inkorporohen, 

rekonstruohen, adaptohen sipas planeve të miratuara dhe komuna udhëheqë 

procedurat ligjore të shpronësimit dhe kompensimit të mirëfilltë apo ofrimit të 

lokacionit të ri për ndërtim. 
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Q.   Pozita e objektit në parcelë dhe në kuadër të      
       parcelave fqinje 

Pozita e objektit në kuadër të parcelës ndërtimore duhet të ofroi racionalitet 

të shfrytëzueshmërisë së parcelës nga njëra anë si dhe optimalitetin e 

kushteve urbane dhe teknike të objektit nga ana tjeter duke u kushtëzuar 

përmes parametrave urban sipas planit rregullativ urban.  

Pozita e objektit në kuadër të parcelës ndërtimore dhe në raport me parcelat 

fqinjësore mund të rregullohet mbi bazat e reciprocitetit dhe atë : 

- Ruajtja dhe respektimi i raporteve të ndërsjella duke mos u dëmtuar 

në favor të parcelave fqinjësore por edhe duke mos i dëmtuar parcelat 

fqinjësore në favor të vetin. 

- Mbajtja e distancave sipas parametrave përcaktues të distancave si 

dhe orientimit ( hapjeve ) të kthinave primare. 

- Kushtet dhe mënyra e largimit të ujërave atmosferik . 

Caktimi i pozitës së objektit në kuadër të parcelës ndërtimore dhe në 

raportet e ndërsjella me parcelat fqinjësore në procedurë të rregulltë duhet të 

realizohet përmes kushteve urbane dhe teknike të aplikuara në protokolin e 

rregullimit dhe lejen urbanistike e të cilat janë të bazuara në elementet e 

parapara sipas planit rregullues urban.  

Në rast se organi kompetent i Administratës Komunale - Drejtoria  për plani 
fikim dhe urbanizëm : 

• konsideron se nuk mund të bëjë caktimin e pozitës së objektit sipas 

elementeteve në disponim nga plani rregullues urban, apo nuk ka 

elemente të mjaftueshme sipas planit rregullues urban për të  caktuar 

pozitën e objektit në parcelë,  
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• ka pranuar vërejtje të bazuara nga investitori-ët e objektit apo pronari-

ët e parcelës apo shfrytëzuesit se pozita e caktuar e objektit në suazat 

e parcelës nga ana e organit ka dëmtuar interesat e tyre dhe   

• synon zgjidhjen e lëndës - çështjes në mënyrë të drejtë mbi baza 

profesionale dhe  brenda afateve optimale,  

atëherë organi kompetent i Administratës Komunale - Drejtoria  për planifikim 

dhe urbanizëm mund të kërkoi nga investitori-ët e objektit apo pronari-ët e 

parcelës ofrimin e elementeve shtesë përmes hartimit të përpunimit urban 
pjesor [PUP] – paraprojektit me kushtet dhe elementet e nevojshme të 

hapësirës trajtuese të teritorit sipas njërit nga opcionet e poshtëshenuara: 

- Përpunimi urban pjesor i parcelës ndërtimore  

- Përpunimi urban pjesor i nëngrupit të përkufizuar sipas planit 

rregullues urban pjesë përbërse e të cilit është parcela ndërtimore 

- Përpunimi pjesor i grupit urban të përkufizuar sipas planit rregullues 

urban pjesë përbërse e të cilit është parcela ndërtimore.  

Përpunimi urban pjesor [PUP] – paraprojekti duhet të ofroi elemente të 

mjaftueshme dhe të  përcaktoi qartë kushtet urbano - teknike  dhe kriteret e 

zgjidhjeve vëllimore dhe arkitektonike të objekteve duke i respektuar treguesit 

kryesor normativ të përcaktuara me planin rregullues urban. 

Treguesit kryesor normativ të përcaktuar me planin rregullues urban si: 
madhësia e parcelës ndërtimore, shfrytëzueshmëria e parcelës, 
koeficienti i ndërtimit, vijat rregulative, vijat ndërtimore, distancat 
ndërmjet objekteve, kufizimet eventuale orientuese të kthinave etj. i  
përgatitë në formë përshkrimore tekstuale drejtoria për planifikim dhe 
urbanizëm duke i shkoqitur nga plani rregullues urban. 
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Përpunimi urban pjesor si elaborat do të përbëhet nga pjesa tekstuale dhe 
pjesa grafike dhe në mvarrëshmëri të hapësirës teritoriale të cilën e trajton 
duhet të përmbajë apo edhe jo ndonjë nga elementet e specifikuara më 
poshtë si: 

- Të dhënat e nevojshme kadastrale (shenimet  pronësore), 

- Formën dhe pozitën e objektit  apo objekteve me të gjitha elementet e 
nevojshme si vijat rregulative, vijat ndërtimore, distancat ndërmjet 
objekteve, kufizimet eventuale të orientimit të kthinave, hapësirat 
parkuese, etj  

- Trasimi i infrastrukturës rrugore, çasja e parcelës në rrugë, infrastruktura 
e rrugëve në zonë, 

- Trasimi i infrastrukturës teknike – skema e çasjes së mundshme në 
rrjetin e ujësjellësit dhe kanalizimit, në rrjetin elektroenergjetik etj, 

- Prania e objekteve ekzistuese banuese dhe kushtëzimet e ndërsjella 
urbano - arkitektonike, 

- Prania eventuale e objekteve apo hapësirave publike dhe kushtëzimet 
urbano arkitektonike për secilën prej tyre, 

- Parashikimi eventual i ndërtimeve të cilat duhet të rekonstruohen , 
adaptohen apo rrënohen, 

- Kushtëzimet eventuale rreth objekteve nën mbrojtje, objekteve monu 
mentale, objekteve fetare, pranisë ambientale dhe arkeologjike,  

- Koeficientët e shfrytëzimit të teritorit (nëntoka, përdhesa, katet karakte 
ristike), përputhshmëria e koeficientëve të ndërtimit sipas PRRU,  

Pjesa grafike e përpunimit urban pjesor si fazë punohet si kombinim i 
formave dy dimensionale dhe vëllimeve tri dimensionale e pasi të jetë 
lëshuar protokoli i rregullimit hartohet projekti ideor i objektit si projekt 
dëshmues i përputhjes dhe aplikimit të kushteve urbano teknike dhe 
kritereve vëllimore, funksionale dhe përcjellëse.  

Përpunimi urban pjesor [PUP]  sipas arsyeshmërisë mund të punohet në më 
shumë se një variant. 



   Kuvendi Komunal i Mitrovicës                                       Plani rregullues urban  ‘QENDRA’                                       
Skupština Opštine Mitrovica                                                   Urbani regulativni plan  ‘CENTAR’                                           
Municipal Assembly Mitrovica                                                  RegulatoryUrban Plan  ‘CENTER’                                            

  

Drejtoria për planifikim dhe urbanizëm  
 
                                                                                                                - 169 - 

 

 

R.    Lartësia e objekteve  
 

     R.1    Lartësia e objekteve 
Lartësia e objekteve në kuptim të Planit Rregullues Urban Qendra 
konsiderohet lartësia : 
• nga kuota ±0.00 e nivelit përdhesë të objektit deri në kulmarin e kulmit  

për objektet me kulm të pjerrët,  

• nga kuota ±0.00 e nivelit përdhesë të objektit deri në kurorën e kulmit 

për objektet me kulm të pjerrët,  

 Si pikë referente mirret pika më e lartë e nivelit natyror të tokës. 

R.2    Niveli i përdhesës në raport me nivelin e rrugës publike 

Niveli ±0.00 i bazës së përdhesës së objektit përcaktohet në raport me     

nivelin e rrugës publike: 

• Niveli i përdhesës së objektit nuk mund të jetë më i ulët se niveli i 

rrugës publike. 

• Niveli i përdhesës mund të jetë më së larti 1.20m nga niveli i rrugës. 

• Objektet në terren të pjerrët, me ramje nga rruga (poshtë), kur niveli  

±0.00 është më i ulët se niveli i rrugës publike, atëherë niveli i  

përdhesës mund të jetë më së shumti -1.20m nga niveli i rrugës publike 

• Objektet të cilat në përdhesë kanë destinim afarist, niveli mund të jetë 

më i lartë se niveli i trotuarit për më së tepërmi 0.15m 

R.3  Daljet nga gabariti i objektit 

Dalje nga gabariti i objektit konsiderohen të gjitha daljet konsollë të 

konstruksionit mbajtës pamvarësisht realizimit të tyre ( me mure, me gardhe, 

me qelqe etj.) dhe pamvrësisht materializimit të tyre. 

Dalja konsolë e mbi 50 % të faqes së ndërtesës kualifikohet si faqe ndërtimi 

e cila nuk duhet të kaloi jashtë vijës së ndërtimit dhe mirret parasysh në 

përcaktimin e distancave ndërmjet ndërtesave. 



   Kuvendi Komunal i Mitrovicës                                       Plani rregullues urban  ‘QENDRA’                                       
Skupština Opštine Mitrovica                                                   Urbani regulativni plan  ‘CENTAR’                                           
Municipal Assembly Mitrovica                                                  RegulatoryUrban Plan  ‘CENTER’                                            

  

Drejtoria për planifikim dhe urbanizëm  
 
                                                                                                                - 170 - 

 

 

Kushtëzimit të obligueshëm të moskalimit të vijës ndërtimore me faqe ndërtimi 

nuk i nënshtrohen objektet të cilat  pozicionohen në situacione të favorshme 

dhe ku vija rregulative dhe vija ndërtimore nuk janë përcaktuar në raport me 

rrugën apo kanë distanca mbi 7.50 m’ . 

Daljet konsolë të pjesëve të objektit kushtëzohen mbi nivelin e përdhesës 

dhe mund të kalojnë vijën ndërtimore respektivisht vijën rregullative nëse në 

mvarëshmëri të distancës së objektit nga bordurat ( skajorët ) e rrugëve dhe 

atë sipas tabelës vijuese : 

Konsollat – Daljet e lejuara nga gabariti i objektit  

Distanca e objektit 
nga skajorët e rrugës 

Objektet e 
etazhitetit       

të ulët  

Objektet e 
etazhitetit       
të mesëm 

Objektet e 
etazhitetit       

të lartë 

  P+0 deri P+3 P+4 deri P+6 Mbi  P+6 

 Distanca deri në 2.0 m  Nuk lejohet Nuk lejohet Nuk lejohet 

Distanca  2.0 – 3.0  m Dalja e lejuar deri 
1/3 e distancës  

Nuk lejohet Nuk lejohet 

Distanca 3.0 – 5.0  m 
Dalja e lejuar deri 
1/3 e distancës 
por  max. deri 

1.20 m’ 

Dalja e lejuar deri 
1/3 e distancës 
por  max. deri 

1.20 m’ 

Nuk lejohet 

  Distanca mbi 5.0  m 
Dalja e lejuar   
mbi 1.20 m’ 

Dalja e lejuar   
mbi 1.20 m’ 

Dalja e lejuar   
mbi 1.20 m’ 

 

Elementet ndërtimore nën kuotën e trotuarit dhe etazhet e bodrumeve, mund 

të kalojnë vijën ndërtimore duke llogaritur nga gabariti themelor i objektit deri 

te projeksioni horizontal i daljes dhe atë: 

- shputat e themelit nuk munden të kalojnë kufirin e parcelës fqinje 

- pusetat ndriçuese të hapësirave të bodrumit deri në nivelin e kuotës 

së trotuarit mund të kalojnë vijën ndërtimore respektivisht vijën 

rregulluese më së tepërmi 1.0 m. 

Reklamat si konzolla lejohen të kenë dalje nga gabariti i objektit max 1.20m 

dhe në lartësi jo më të ulët se 3.0 m (pjesa e poshtme e reklamës). 
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R.4  Etazhiteti i objekteve  

Etazhiteti nëntokësor - Të gjitha ndërtesat e reja mund të përmbajnë etazhin 
e bodrumit përpos në rastet kur është e pamundur për shkak të nivelit të lartë 
të ujërave nëntokësore apo të shkaqeve tjera teknike. Mvarësisht nga nevojat 
funksionale dhe teknike të objektit bodrumi mund të ketë edhe me shumë se 
një etazhë.  

Etazhiteti mbitokësor- Etazhiteti i objekteve është përcaktuar sipas zonës në 
të cilën ndodhen (nëngrupi-grupi urban),duke respektuar parametrat ndërtimor  
të shfrytëzimit të dyshemesë (ISD) dhe indeksit të shputës së parcelës (ISHP)  
Përveç plotësimit të parametrave ndërtimor dhe kushteve të lokacionit të 
parcelës ndërtimore, etazhiteti i objekteve ndryshon sipas koeficientit të lejuar 
dhe madhësisë së parcelës ndërtimore dhe atë:  

1. Në parcelat ndërtimore me sipërfaqe deri në 300 m2, lejohet adaptimi dhe 
rikonstruimi i objekteve ekzistuese për përmirësimin e kushteve të punës apo 
banimit, me kusht që në të ardhmen të mos krijohen pengesa në implementimin e 
planit rregullues urban.  

2. Në parcelat ndërtimore me sipërfaqe deri në 300 m2, lejohet ndërtimi i objekteve 
individuale me etazhitet maksimal deri në B+P+3, me koeficient më të ulët 
ndërtimi se koeficienti i lejuar dhe në përputhje me parametrat tjerë të planifikuar 
urban, me kusht të inkorporimit të plotë me objektet përreth apo si pjesë integrale 
në arkitekturën e objekteve fqinjësore.  

3. Në parcelat ndërtimore me sipërfaqe mbi 300 m2, me front - dalje (çasje direkte) 
të parcelës në rrugë apo në vijat ndërtimore mbi 10 m’, lejohet ndërtimi i 
objekteve individuale apo të bashkëpronarëve me etazhitet maksimal deri në 
B+P+4, me koeficient ndërtimi edhe më të ulët se koeficienti i lejuar dhe në 
përputhje me parametrat e planifikuar urban. 

4. Në parcelat ndërtimore me sipërfaqe prej 600 -1000m2, me front-dalje të 
parcelës në rrugë apo në vijat ndërtimore mbi 20 m’ lejohet ndërtimi i objekteve 
me etazhitet maksimal deri në B+P+7 dhe në përputhje me parametrat e 
planifikuar urban, kurse për rastet tjera etazhiteti maksimal është më i ulët se 
B+P+7 dhe në përputhje me parametrat e planifikuar urban. 

5. Në parcelat ndërtimore me sipërfaqe mbi 1000 m2, me front-dalje në rrugë apo 
në vijat ndërtimore mbi 25m’ lejohet ndërtimi i objekteve me etazhitet më të lartë 
se B+P+7 dhe në përputhje me parametrat e planifikuar urban. 
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S.    Distanca më e vogël ndërmjet objekteve  

PZHU ka përcaktuar elementet dhe faktorët kryesor të cilët do të përfilllen 

edhe si elemente të planit rregullues urban Qendra për caktimin e : 

       S.1    faktorëve ndikues në mbajtjen e distancave ndërmjet objekteve  

    S.2    normave në mbajtjen e distancave ndërmjet objekteve dhe 

       S.3    limiteve të distancave të objekteve nga rrugët e qytetit. 

S.1    Faktorët ndikues të distancave ndërmjet objekteve 

Faktorët ndikues - më me ndikim për caktimin dhe mbajtjen e distancave 

ndërmjet objekteve janë:   
1.   Orientimi,  
2.   Gjendja e fqinjësisë, 
3.   Kërkesat higjieno sanitare 

Orientimi – kah jugu deri në 40 gradë dhe tri orë diell në periudhën  22 mars - 

22 shtator konsiderohen si kusht bazik i këtij faktori për caktimin e distancave. 

Gjendja e fqinjësisë - merr parasysh krijimin e hapësirave të nevojshme 

funksionale ndërmjet  ndërtimeve. 

Kerkesat higjieno sanitare - kanë të bëjnë me kërkesat për ndriçim, diellzim 

dhe ajrim të nevojshëm të objekteve. 

S.2    Normat në mbajtjen e distancave ndërmjet objekteve  

S.2.1   Distanca ndërmjet objekteve individuale të banimit  

Distanca ndërmjet objekteve individuale të banimit bazohet kryesisht në 

plotësimin e faktorëve të cilët ndërlidhen me orientimin e objekteve, pozitën e 

tyre fqinjësore si dhe krijimin e hapësirave të nevojshme funksionale të 

bazuara në ndriçim të mjaftueshëm dhe diellzim dhe ajrim të nevojshëm. 
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S.2.2 Distanca në mes të objekteve të banimit kolektiv 

Distanca në mes të objekteve kolektive të banimit përcaktohet nga lloji i 
objekteve, pozita e vendosjes së tyre, gjatësia e frontit kryesor të ndërtesës, 
ndryshueshmëria e kateve, prania e objekteve të karakterit shëndetësor dhe 
arsimor etj. Pasojnë tabelat për caktimin e distancave : 

a) Kur ndërtesat vendosen karshi njëra tjetrës   
dhe kanë gjatësi – front deri 20 m’ 

Për ndërtesa
1 

kat 
2 

kat 
3 

kat
4 

kat
5 

kat
6 

kat
7 

kat
8 

kat
9 

kat 
10 
kat 

11 
kat 

12 
kat 

Distanca duhet të 
jetë jo më pak se 

4 
m’ 

6 
m’ 

8 
m’ 

10 
m’ 

12 
m’ 

14 
m’ 

16 
m’ 

18 
m’ 

20 
m’ 

22 
m’ 

24 
m’ 

26 
m’ 

Për ndërtesa  të cilat mund të kenë etazhitet mbi 12 kate atëherë distancat 
përcaktohen sipas studimeve urbanistike dhe projekteve të tyre konkrete. 

 b) Kur ndërtesat vendosen karshi njëra tjetrës 
dhe kanë gjatësi - front mbi 20 m’ 

Për ndërtesa
1 

kat 
2 

kat 
3 

kat 
4 

kat
5 

kat
6 

kat
7 

kat
8 

kat
9 

kat 
10 
kat 

11 
kat 

12 
kat 

Distanca duhet të 
jetë jo më pak 

6 
m’ 

9 
m’ 

13.5 
m’ 

18 
m’ 

20 
m’ 

22 
m’ 

24 
m’ 

26 
m’ 

27 
m’ 

28 
m’ 

29 
m’ 

30 
m’ 

Për ndërtesa  të cilat mund të kenë etazhitet mbi 12 kate atëherë distancat 
përcaktohen sipas studimeve urbanistike dhe projekteve të tyre konkrete. 

c) Kur ndërtesat vendosen karshi njëra 
tjetrës dhe kanë  variabilitet katesh 

Distanca ndërmjet dy ndërtesave me numër të ndryshëm katesh përcaktohet 

me metodën e interpolimit  dmth. të dy ndërtesat konsiderohen me numër të 

njëjtë katesh qe është e barabartë me mesataren e shumës së numrit të 

kateve të tyre:        psh . 4 kat + 8 kat = 12 kat   .......12 / 2 = 6 kat  
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d) Kur ndërtesat vendosen përbri njëra tjetrës   

• Kur ndërtesat kolektive vendosen përbri njëra-tjetrës mund të kenë 
distancë deri 1.00 m’  apo të kenë bashkim të plotë duke respektuar 
diletimin me kusht që të merren masat e caktuara me ligj për mbrojtje nga 
zjarri dhe duke lënë nënkalime me gjerësi 4.00 m’ dhe lartësi 5.00 m’ . 

• Kur ndërtesat kolektive vendosen përbri njëra-tjetrës në seri të ndërprerë 
mund të kenë distancë më së paku deri në 5.00 m’   

e) Kur ndërtesat vendosen afër ndërtesave 
me karakter arsimor dhe shëndetësor 

Distancat e objekteve te banimit nga çerdhet, kopshtet e fëmijëve, shkollat, 
ambullantat  duhet të jenë jo më pak se 1,5 herë e lartësisë së objektit më të 
lartë që qëndron nga jugu kurse per orientimet tjera vlejne distancat e 
përcaktuara në a,b,c. 

f) Kur ndërtesat vendosen afër ndërtesave të çfarëdo tipi                        
të ndërtimit apo objekteve me karakter jobanesor 

Distanca e objekteve duhet te jetë më së paku 8.00m  dhe në përputhje me 

kushtet e insolimit. 

g)  Distanca e objektit nga kufiri i parcelave fqinjësore 
ndërtimore  

Distanca e objektit mbrapa nga parcelat katastrale fqinjësore përcaktohet 

sipas parametrave H x 0.4  ( ku H – është lartësia e objektit).  

Me pëlqimin paraprak të fqinjëve objekti mund të ndërtohet edhe në distancë 

më të vogël se parametrat e lartëcekur e madje edhe deri te kufiri i parcelave 

katastrale fqinjësore. Nëse në fasadat e objektit me orientim nga fqinjët ka 

hapje si : shkallë, depo, flladnik, banjo e kthina të tjera të ngjashme të cilat 

nuk kanë nevojë diellzimi por vetem ndriqimi dhe aerimi distanca minimale 

mund të jetë 3.0 m’. 

Për ndërtesa  të cilat mund të kenë etazhitet mbi 12 kate atëherë distancat 
përcaktohen sipas studimeve urbanistike dhe projekteve të tyre konkrete. 
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S.3    Limitet e distancave të objekteve nga rrugët e qytetit  

Sipas PZHU - së distanca minimale e objekteve apo ndërtesave nga bordurat                  

- skajorët e rrugës për rrugë qyteti duhet të jetë : 

• Jo më pak se 5.00 m’ për rrugë me gjerësi deri në 7.00 m’ 

• Jo më pak se 7.50 m’ për rrugë me gjerësi deri në 7.00 – 15.00 m’ 

• Jo më pak se 10.00 m’ për rrugë me gjerësi mbi  15.00 m’ 

Limitet e përcaktuara sipas PZHU - së janë përvetësuar si limite për caktimin 

e distancave minimale të objekteve apo ndërtesave edhe me planin rregullues 

urban Qendra.  

Ndërtesat dhe ndërtimet tjera të cilat ekzistojnë para miratimit të planeve    

hapësinore ( PZHU dhe PRRU ) nuk mund të kërkohet të jenë në përputhje 

me planet derisa pronarët ose shfrytëzuesit e tyre të ndërmarrin rekonstruimin 

ose meremetimin e tyre. 

Nëse limitet e përcaktuara të distancave të objekteve apo ndërtesave nga 

bordurat - skajorët e rrugës mund të kenë vështërsi implementimi në tërë 

gjatësinë e rrugëve ekzistuese dhe rrugëve të planifikuara, atëherë Drejtoria 

për planifikim dhe urbanizëm si organ kompetent i Administratës Komunale 

duke u bazuar në vlerësimin profesional dhe argumentues të gjendjes faktike 

për rastet kur nuk ekzistojnë mundësitë e respektimit të limiteve të 

përcaktuara sipas planit rregullues thirret në nenin 22 pika 22.2 e Ligjit për 

planifikim hapësinor – Ligji nr.2003/14.    
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T.  Kushtet për ndërtimin e objekteve tjera në parcelën             
     e njëjtë ndërtimore  

Në hapësirën urbane të Qendrës - në njësitë organizative strukturore të saj të 
trajtuara me planin rregullativ ekzistojnë parcelat ndërtimore në të cilat do të 
lejohen ndërtime të reja kurse në suazat  e parcelës ndërtimore ekzistojnë 
edhe objekte tjera.  

Në rastet e tilla nga këndvështrimi urban dhe sipas planit rregullues urban do 
të krijohen kushtëzimet e ndërsjella  dhe atë : 

• objektet ekzistuese do të imponojnë kushtëzime për ndërtimet e reja 
vetëm në rastet kur gjinden brenda perimetrit të respektimit të 
distancave.  

• Objektet e reja mund të krijojnë gjithashtu  elemente kushtëzuese ndaj 
objekteve ekzistuese në format e kërkesave rekonstruive apo adaptive 
të objekteve ekzistuese si rezultat i amortizimit të tyre dhe ngritjes së 
shkallës së sigurisë ndaj qytetarëve.  

Pasi hapësira urbane e Qendrës sipas planit të parcelimit dhe riparcelimit do 
ketë parcela ndërtimore në suazat e të cilave ekzistojnë edhe objekte tjera, 
atëherë lejimi i ndërtimit të objekteve tjera duhet të garantoi pacenueshmëri 
të objekteve ekzistuese komform ligjeve ekzistuese dhe kushtëzimeve si: 

- parametrat përcaktues të formës, pozitës dhe madhësisë së   

      objektit që do të lejohet   

- parametrat përcaktues të distancave dhe orientimit të kthinave 

- racionalitetit  të shfrytëzueshmërisë së ngastrës nga njëra anë dhe 
optimalitetin e kushteve të objektit nga ana tjetër  duke u kushtëzuar 
përmes parametrave urban sipas planit rregullativ urban.  

- largimit të ujërave atmosferik dhe ujërave të zeza 
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U.   Kushtet dhe mënyrat e sigurimit të hyrjes në parcelë           
dhe në hapësirat e parkingut 

Plani rregullues urban si kategori e planifikimit hapësinor i ka mundësitë e 

trajtimit të parcelave ndërtimore dhe të hapësirave parkuese vetëm në suazat 

e planifikimit  të përgjithshëm.  

Kushtet dhe mënyrat e sigurimit të hyrjes në parcelën ndërtimore dhe në hapë 

sirat e parkingut i përkasin kategorisë së planifikimit më të detajuar të cilat 

plani rregullues urban nuk mund ti trajtoi. 

Kushtet dhe mënyrat e sigurimit të çasjeve (hyrje - daljet) në parcelën ndërti 

more  dhe në hapësirat e parkingut do të trajtohen në ndonjë prej opcioneve: 

• përmes protokolit të rregullimit të hapësirës,  

• përmes kushteve urbano teknike dhe lejes urbanistike, 

• përmes projektit ideor dhe më pas projektit zbatues të objektit pët të 

cilin kërkohet leja e ndërtimit  apo është lëshuar leja e ndërtimit,  

Trajtimi i tyre më i detajuar mund të bëhet përmes përpunimit urban 
pjesor - paraprojektit apo si pjesë e projektit ideor dhe më pas projektit 
zbatues të objektit pët të cilin kërkohet leja e ndërtimit  apo është 
lëshuar leja e ndërtimit.  

V.   Kushtet per definimin e rrethojave 

Parcelat ndërtimore të cilat duhet të kenë rrethojë janë të gjitha parcelat në të 
cilat ndodhen objektet e infrastrukturës sociale :  

• infrastrukturës arsimore (institucionet për fëmijët parashkollorë, shkollat 
fillore , shkollat e mesme, shkollat e posaçme)  

• infrastrukturës shëndetësore (ambulanta , institute shendeti, spitali etj.)  
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Parcelat duhet të rrethohen : 

 # #    me rrethojë - mur në lartësi 0.80-1.00 m’ nga niveli i trotuarit  

 # #    me rrethojë transparente në lartësi 1.40-1.60 m’ 

 # #    me rrethojë të formave të kombinuara të formësimit dhe dizajnimit    

          urb-arkitektonik duke respektuar lartësitë e cekura.  

Rrethojat e objekteve në kënde nuk mund të jenë më të larta se 0.80 m’ nga 
niveli i trotuarit, për shkak të përceptimit vizuel. 

Parcelat ndërtimore të objekteve shumëkatshe banesore, shumëkatshe 
afariste - banesore dhe objekteve tjera publike nuk kanë nevojë të rrethohen. 

 

W.   Formësimi arkitektonik dhe estetik i elementeve të 
caktuara të objektit ( materialeve, fasadave, kulmeve, etj.)               

Formësimi arkitektonik dhe estetik e elementeve të caktuara të objektit, 

përmbajtja dhe përzgjedhja e materialeve, përzgjedhja e ngjyrave të objekteve 

të pjesëve të caktuara në kuadër të hapësirës urbane, përzgjedhja e llojit të 

gjelbërimit etj. janë elemente të cilat duhet të reflektojnë specifikat dhe 

karakteristikat e tyre në mënyrë që ato të identifikohen dhe të mundësojnë 

orientim më të lehtë në kuadër të hapësirës urbane. 

Kushtet dhe mënyrat e formësimit  arkitektonik dhe estetik të elementeve të 

caktuara të objektit duhet të jenë përputhje me llojin e objekteve, karakterin 

dhe destinimin e tyre. Këto kushte kanë të bëjnë me : 

- Llojin e konstruksioneve të përdorura në objekt (beton, dru, metalik etj) 

- Llojin e përpunimit të fasadave, 

- Llojin e përpunimit dhe mbulesës së kulmeve etj. 
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Kushtet dhe mënyrat e formësimit  arkitektonik dhe estetik të elementeve të 

caktuara të objektit do të trajtohen në ndonjë prej opcioneve pasuese : 

• përmes protokolit të rregullimit të hapësirës,  

• përmes kushteve urbano teknike dhe lejes urbanistike, 

• përmes projektit ideor dhe më pas projektit zbatues të objektit pët të 

cilin kërkohet leja e ndërtimit  apo është lëshuar leja e ndërtimit,  

Trajtimi i tyre më i detajuar mund të bëhet përmes paraprojektit - 
përpunimit urban pjesor apo si pjesë e projektit ideor dhe më pas 
projektit zbatues të objektit pët të cilin kërkohet leja e ndërtimit  apo 
është lëshuar leja e ndërtimit.  

 

X. Kushtet për rinovim dhe rikonstruim të zonave urbane        
dhe objekteve ekzistuese 

X.1. Kushtet për rinovim dhe rikonstruim të zonave urbane         

Zonat urbane janë hapësira urbane të cilat shtrrihen përbrenda kufijëve të një 
blloku urban apo përfshijnë pjesë teritori të dy apo më shumë blloqeve 
urbane.  

Me Planin Rregullues Urban përcaktohen situatat e përgjithshme progresive 
ekologjike me masat që vijojnë: 

• Vendosja e rendit urban përmes rregullave të shfrytëzimit të tokës, 

rregullave  të ndërtimit dhe rregullave të grupimit të parcelave 

• Vendosja e rendit kadastral për parcelat e mbetura në kuadër të zonës të 

cilat duhet të jenë të qarta dhe precize. 

• Krijimi i parakushteve bazë për të drejtat e çdo qytetari në vizura, insolim 

të mirëfilltë (diell)  dhe aerim të nevojshëm. 
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• Përcaktimi i masave të shfrytëzimit të infrastrukturës përcjellëse 

• Krijimi i kushteve optimale për përcaktimin e sistemit të mbrojtjes kundër 

zjarrit dhe për kalimin e automjeteve për intervenime të shpejta. 

• Krijimi i kushteve për largimin e mbeturinave dhe për qasjen e automje 

teve për transportin e tyre.  

Përmbajtjet e zonave urbane – grupeve dhe blloqeve urbane do të plotësohen 
dhe do të ndryshohen (përmes rekonstruimit dhe sanimit të pjesëve jo të 
shëndosha dhe jo higjienike të objekteve të grupit - bllokut urban) gjithnjë  
sipas destinimit të prezantuar me planin rregullues urban dhe format të cilat 
implementimin e planit e bëjnë të matshëm në kohë. 

 

Duke marrë parasysh se kemi të bëjmë me qendrën e qytetit dhe 
aspektin poli funksional të saj është evidente se është marrë parasysh 
ndërtimi ekzistues i cili duhet dhe do të ruhet e këtu bëjnë pjesë 
kryesisht objektet e banimit kolektiv, objektet administrative, objektet e 
kultit dhe trashëgimisë (kulturore, arkitektonike, sportive etj), objektet e  
institucioneve parashkollore dhe të arsimit fillor dhe të mesëm, enteve, 
serviseve, etj.  
 

Në blloqet e planifikuara me intensitet të lartë të ndërtimit (sipas hartave 
dhe tabelave përllogaritare) dhe në hapësirat urbane ku janë planifikuar 
servitutet dhe depërtimet e rrugëve të shërbimit urban objektet e banimit 
individual duhet dhe do të rrënohen. 

 

Situatat e tilla mund të prodhojnë mospërputhje të interesave kurse 
institucionet përkatëse dhe përgjegjëse duhet të gjejnë modusin më të 
favorshëm për ndërrmarrjen e këtij hapi. 
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X.2  Kushtet për rinovim dhe rikonstruim të objekteve ekzistuese 

Objektet ekzistuese të banimit kolektiv, nga aspekti socialo-ekonomik duhet të 

rinovohen në frymë dhe koncepte të reja me standarde teknike dhe fizikë 

ndërtimore sipas standardeve të reja. 

Objektet e rinovuara duhet të pajisen : 

•  me të gjitha llojet e instalimeve të reja, 

•  me funksionim të rregullt të ashensorëve, 

•  sipërfaqe për lojë të fëmijëve  

•  përmes gjelbërimit të mbrohen nga zhurma  
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Y.    Kushtet e veçanta për ndërtim të objekteve  

Për lejimin e ndërtimit të objekteve të reja ekzistojnë faktorët determinues të 
cilët kërkojnë kushte dhe krijojnë kushtëzime nga aspekti urban, aspekti i 
sigurisë dhe garantimi i pacenueshmërisë së objekteve ekzistuese. Faktorët 
determinues janë : 

1. Lloji, karakteri dhe destinimi i objektit i cili duhet të ndërtohet  

2. Vendndodhja dhe pozita e parcelës ndërtimore në suazat e grupit 
urban apo bllokut urban të hapësirës urbane Qendra. 

3. Aplikimi i normave dhe standardeve të parapara për lejimin e 
ndërtimeve të reja dhe përputhja e tyre me planin rregullues urban 
(forma, pozita, madhësia e objekteve dhe etazhiteti i tyre, distancat 
nga rruga dhe distancat ndërmjet objekteve etj). 

4. Mënyrat, mundësitë dhe shkalla e gatitshmërisë së parcelës ndërti 
more me elemente të infrastrukturës rrugore dhe teknike.  

5. Mënyrat dhe mundësitë e hapjes së koridoreve apo servituteve të 
reja të infrastrukturës rrugore. 

Nëse faktorët e lartëcekur determinues për lejimin e ndërtimit të objekteve të 

reja apo ndërtesave : 

- nuk mund të aplikohen në tërësi apo krijojnë vështërsi të cilat e 

bëjnë të pa implementueshëm planin rregullues urban në situata të 

caktuara apo raste të veçanta, 

- ekziston baza e vlerësimit profesional dhe argumentues të gjendjes 

faktike ( situatës së caktuar )  

- ekziston baza e thirjes në nenin 22 pika 22.2 e Ligjit për planifikim 

hapësinor – Ligji nr.2003/14    

- ekziston baza e thirjes në vendim të Kuvendit Komunal  

atëherë Drejtoria për planifikim dhe urbanizëm si organ kompetent i 

Administratës Komunale mund të aplikoi kushte të veçanta. 
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Z.    Dendësia e banimit dhe dendësia e ndërtimit sipas 
standardeve  

Duke u bazuar në Planin Zhvillimor Urban të Mitrovicës (2009– 2025+) dhe në 

ndërtimin kronologjik të hapësirës urbane të qendrës janë definuar kushtet e 

caktuara urbane të konceptit themelor urban - arkitektonik  të Qendrës. Sipas 

këtyre kushteve hapësira urbane “Qendra” duhet të trajtohet si hapësira më e 

organizuar e qytetit kurse produkti final të konvergjojë drejtë zgjidhjes 

ekuilibruese në mes të gjendjes ekzistuese dhe gjendjes së planifikuar - 

projektuar.  

Fillimisht mbi bazën e anketimeve dhe inçizimeve të punuara në teren është 

punuar - zhvilluar situata momentale me koeficientët ekzistues të ndërtimit .  

    Hartat 48 :  Koeficientët e ndërtimit – situata momentale  

Sipas PZHU – së qyteti shtrihet në një sipërfaqe prej 970 Ha tokë, kurse 
me lagjet dhe fshatrat e ngjitura me qytetin mbulon teritor me sipërfaqe 
prej 1920 Ha. Përvec tyre janë paraparë zgjerime të reja prej rreth 299 Ha. 

Përmbajtjet funksionale si banimi, furnizimi, arsimi, shëndetësia, kultura, 
rekreacioni, objektet e infrastrukturës teknike etj. duhet të shpërndahen, 
të plotësohen apo të ndryshohen në mënyrë që zgjidhja urbane si 
produkt final të përshtatet edhe me elementet tjera të planifikimit si rrjeti 
i  infrastrukturës , dendësia  e ndërtimit dhe dendësia e banimit. 

Dendësia e banimit proporcionalisht duhet ti përgjigjet dhe përshtatet dendë 

sisë së ndërtimit sipa standardeve, kurse sa i përket indeksave - koeficientëve 

të ndërtimit të paraparë me planin rregullues urban, tendencat shkojnë drejtë 

ofrimit të zgjidhjes urbane e cila është në shkallë sa më të lartë të  përputhjes 

me Planin Zhvillimor Urban.  

 



   Kuvendi Komunal i Mitrovicës                                       Plani rregullues urban  ‘QENDRA’                                       
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Municipal Assembly Mitrovica                                                  RegulatoryUrban Plan  ‘CENTER’                                            
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Koeficientët e ndërtimit sipas PZHU - së paraqesin bazën e planifikimit të 

përgjithshëm të koeficientëve në rang qyteti dhe njëkohësisht shërbejnë si 

bazament zbërthimi, planifikimi dhe krahasimi me situatën e planifikuar në 

nivel të lagjes. 
     Hartat 49 :  Koeficientët e ndërtimit – sipas PZHU -së  

Zgjidhja urbanistike dhe përllogaria e elementeve bazë është planifikuar dhe 

projektuar mbi bazën konceptuale të  njësisë themelore hapësinore - njësisë 

së banimit; përmes njësive strukturore të saj: grup urban, bllok urban dhe 

tërësi urbane (kompleks urban). Përveç njësive urbane të banimit dhe rrugëve 

të mbrendshme midis tyre pjesë përbërse e tyre janë edhe parcelat e 

çerdheve, kopshteve, shkollave fillore dhe shërbimeve të përditshme tregtare 

dhe komunale. 

Grupet urbane dhe blloqet urbane janë hapësira të pavarura për ndërtim 
në suazat e tërësive urbane ( komplekseve urbane) shënimet e sakta për 
madhësinë e teritorit të  përfshirë, kushtet e shfrytëzimit, kriteret dhe etazhiteti 
janë dhënë përmes tabelave përllogaritëse: 

- sipas blloqeve urbane (me strukturat përbërse të tyre) 

- sipas tërësive urbane (me strukturat përbërse të tyre) 

- lagjes Qendra ,  
 

 

 

 

 

 

 

 



TABELAT  E  LLOGARITJES  SË  PARAMETRAVE  URBAN 
PLANI  RREGULLUES URBAN  'QENDRA' 



A
A 1/1 A 1/2 A 1/3 A 1/4 Z A 1-1 Totali A 2/1 A 2/2 A 2/3 Z A 2-1 Z A 2-2 Totali A 3/1 A 3/2 Z A 3-1 Totali A 4/1 A 4/2 Z A 4-1 Totali A 1 A 2 A 3 A 4 Totali

0.59 0.60 1.17 0.62 0.67 3.64 1.33 0.98 0.35 0.54 0.09 3.29 0.47 1.05 0.18 1.70 1.24 1.37 0.69 3.30 3.64 3.29 1.70 3.30 11.92
5864 6019 11702 6165 6658 36408 13263 9790 3487 5384 946 32870 4658 10478 1819 16955 12358 13729 6878 32965 36408 32870 16955 32965 119198
4606 5276 10119 4997 6202 31200 10996 8473 2908 4528 737 27642 3772 7041 1506 12319 8355 10479 5311 24145 31200 27642 12319 24145 95306
4120 4044 7721 4465 4422 24772 9941 7747 2489 4400 737 25314 3461 6456 1328 11245 7854 9136 5039 22029 24772 25314 11245 22029 83360
60% 41% 42% 54% 53% 49% 50% 38% 45% 61% 36% 52% 48% 45% 57% 48% 54% 36% 52% 46% 49% 52% 48% 46% 49%
60% 60% 60% 60% 50% 58% 80% 80% 80% 50% 45% 112% 60% 60% 50% 85% 60% 60% 50% 85% 58% 112% 85% 85% 85%

10600 10250 23200 9150 9400 62600 18300 9500 2100 8000 673 38573 4400 8500 1500 14400 14900 17800 8600 41300 62600 38573 14400 41300 156873
2.6 2.5 3.0 2.0 2.1 2.5 1.8 1.2 0.8 1.8 0.9 1.5 1.3 1.3 1.1 1.3 1.9 1.9 1.7 1.9 2.5 1.5 1.3 1.9 1.9
3.0 3.0 3.0 3.0 2.3 2.9 3.0 3.0 3.0 1.8 0.9 2.8 3.0 3.0 1.1 2.7 3.0 3.0 1.7 2.7 2.9 2.8 2.7 2.7 2.8
12200 12000 23000 13500 10000 70700 30000 23500 7500 8000 673 69673 10250 19150 1500 30900 23500 27500 8600 59600 70700 69673 30900 59600 230873

Afarizëm (%) 25% 25% 25% 25% 70% 31% 25% 25% 25% 100% 0% 33% 25% 25% 100% 29% 25% 25% 0% 21% Afarizëm (%) 0.31 0.33 0.29 0.21 29.0%
Banim (%) 75% 75% 75% 75% 30% 69% 75% 75% 75% 0% 0% 66% 75% 75% 0% 71% 75% 75% 0% 64% Banim (%) 0.69 0.66 0.71 0.64 67.0%
Institucione (%) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 14% Institucione (%) 0.00 0.01 0.00 0.14 4.0%
Baza e obj. - Shputa e përdhesës(m²) 1694 1667 3194 1875 2333 10764 4167 3264 1042 2667 0 11139 1424 2660 750 4833 3264 3819 0 7083 Shputa e përdhesës(m²) 10764 11139 4833 7083 33819
Indeksi i shfrytëzimit të parcelës 41% 41% 41% 42% 53% 43% 42% 42% 42% 61% 0% 44% 41% 41% 56% 43% 42% 42% 0% 32% Indeksi i shfrytëzimit të parcelës 0.43 0.44 0.43 0.32 40.6%
Numri i kateve afariste ( deri në ) 1.8 1.8 1.8 1.8 3 2 -- 3 1.8 1.8 1.8 3 0 1 -- 3 1.8 1.8 2 2 1.8 1.8 3 2 Numri i kateve afariste 2 -- 3 1 -- 3 2 2 1 -- 3
Sipërfaqja totale afariste (m²) 3050 3000 5750 3375 7000 22175 7500 5875 1875 8000 0 23250 2563 4788 1500 8850 5875 6875 0 12750 Sipërfaqja totale (m²) 22175 23250 8850 12750 67025
Numri i vendparkimeve ( 1 / për 100 m²) 31 30 58 34 70 222 75 59 19 80 0 233 26 48 15 89 59 69 0 128 1 vendparkim për 100 m² 222 233 89 128 670
Shputa  (m²) 1898 1867 3578 2063 2333 11738 4583 3590 1146 0 673 9992 1566 2926 750 5242 3590 4201 0 7792 Shputa (m²) 11738 9992 5242 7792 34764
Indeksi i shfrytëzimit të parcelës 46% 46% 46% 46% 53% 47% 46% 46% 46% 0% 30% 39% 45% 45% 56% 47% 46% 46% 0% 35% Indeksi i shfrytëzimit të parcelës 0.47 0.39 0.47 0.35 41.7%
Sipërfaqja totale për banim (m²) 9150 9000 17250 10125 3000 48525 22500 17625 5625 0 0 45750 7688 14363 0 22050 17625 20625 0 38250 Sipërfaqja totale për banim (m²) 48525 45750 22050 38250 154575
Numri i kateve banuese - Mesatarja 4 -- 7 4 -- 10 4 -- 10 4 -- 8 4 -- 6 6 -- 10 4 -- 10 4 -- 8 4 -- 8 0 3 4 -- 10 4-- 8 4 -- 8 0 4 -- 8 3 -- 6 4 -- 9 0 3 -- 9 Numri i kateve banuese maximum 6 -- 10 4 -- 10 4 -- 8 3 -- 9 4 -- 10
Numri i apartamenteve 125 m2 / 1apart. 65 64 130 72 21 351 149 116 37 302 51 95 146 100 136 236 Numri i apartamenteve 125m2/1 ap 351 302 146 236 1034
Numri i banorëve Sip.bruto / 1banor (25m2) 291 286 585 322 95 1579 668 523 167 1 1 1361 228 427 1 656 449 613 1 1063 Numri i ban. Sip.bruto / 1b (25 m2) 1579 1361 656 1063 4659
Numri i vendparkimeve (1 / 1 apartament ) 65 64 130 72 21 351 149 116 37 0 0 302 51 95 0 146 100 136 0 236 Numri i vendparkimeve (1 / 1 apart) 351 302 146 236 1034
Baza e objekteve - Shputa e përdhesës(m²) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 673 673 0 0 0 0 0 0 2867 2867 Shputa e përdhesës(m²) 0 673 0 2867 3540
Indeksi i shfrytëzimit të parcelës 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 91% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 57% 13% Indeksi i shfrytëzimit të parcelës 0.00 0.03 0.00 0.13 4.2%
Numri i kateve 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 0 3 0 Numri i kateve afariste 0 0 0 0 0
Sipërfaqja totale intitucionale (m²) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 673 673 0 0 0 0 0 0 8600 8600 Sipërfaqja totale afariste (m²) 0 673 0 8600 9273
Numri i vendparkimeve ( 1 / për 50 m²) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 86 Numri i vendparkim. (1 / për 100 m²) 0 0 0 86 86

Sipërfaqja totale  e grupit urban (m²) 5864 6019 11702 6165 6658 36408 13263 9790 3487 5384 946 32870 4658 10478 1819 16955 12358 13729 6878 32965 Sipërfaqja totale  e grupit urban (m²) 36408 32870 16955 32965 119198
Sipërfaqja totale ndërtimore (m²) 12200 12000 23000 13500 10000 70700 30000 23500 7500 8000 673 69673 10250 19150 1500 30900 23500 27500 8600 59600 Sipërfaqja totale ndërtimore (m²) 70700 69673 30900 59600 230873
Shputa (m²) 1694 1667 3194 1875 2333 10764 4167 3264 1042 2667 0 11139 1424 2660 750 4833 3264 3819 0 7083 Shputa (m²) 10764 11139 4833 7083 33820
Sip.tokës. e zënë me ndërtim  (%) 28.90 27.69 27.30 30.41 35.05 29.56 31.42 33.34 29.87 49.53 0.04 33.89 30.56 25.38 41.23 28.51 26.41 27.82 0.00 21.49 Sip.tokes. e zene me ndertim  (%) 29.6 33.9 28.5 21.5 28.4
Sip. e lirë e tokës pa ndërtim  (%) 71.10 72.31 72.70 69.59 64.95 70.44 68.58 66.66 70.13 50.47 99.96 66.11 69.44 74.62 58.77 71.49 73.59 72.18 100 78.51 Sip. e lire e tokes pa ndertim  (%) 70.4 66.1 71.5 78.5 71.63
Sip.për rrugë& sheshe 1.5 m2/ban - N 4.32 2.60 2.71 3.63 4.78 3.30 3.39 2.52 3.47 856.00 209.00 3.84 3.88 8.06 313.00 7.07 8.91 5.31 1567 8.30 Sip.për rrugë& sheshe 1.5 m2/ban 3.30 3.84 7.07 8.30 5.13
Sipër. të gjelb. (m²) 3 - 4 m2 / ban - norma Sipër. të gjelb. (m²) 3 - 4 m2 / ban 
Sipër. për lojë fëmijë 1.5 m2 / ban - N Sipër. për lojë fëmijë 1.5 m2 / ban 
Sip.për hapësira të lira  ~ 10 m2 / ban Sip.për hapës.të lira ~ 10 m2/ban 
Numri total i parkingjeve 95 94 187 105 91 573 224 175 56 80 0 534 76 143 15 234 159 205 86 450 Numri total i parkingjeve 573 534 234 450 1791

496 475 500 522 143 434 504 535 479 0 0 414 490 407 0 387 364 446 0 322 434 414 387 322 391
15.83 18.43 17.30 15.52 65.01 19.76 16.45 16.19 17.41 4528 737 20.31 16.52 16.51 1506 18.78 18.59 17.11 5311 22.71 19.76 20.31 18.78 22.71 20.46

Parcelimi sipas grupeve urbane 
Kompleksi urban -Tërësia urbane   TU - I

Tabela e llogaritjes së parametrave urban 

Shfrytëzimi momental i mbitokës - gjendja ekzist. (%)  

Blloku  urban  A
A1  A3

Sipërfaqja totale e grupit urban (Ha)
Sipërfaqja tokësore aksiale e grupit urban (m²) 

 A2

Koeficienti i realizuar  i ndërtimit - ( K ekzistues )

Sipërfaqja brenda bordurave të rrugëve (m²) 

Sip. ekzistuese e zhvilluar e objekteve mbi tokë (m²)

Shfrytëzimi momental i mbitokës - gjendja ekzist. (%)  
Sipërfaqja brenda vijave rregulative (m²) …………*          

Shfrytëzimi i lejuar i nëntokës brenda vij.rreg.(%)  deri

Koeficienti i paraparë i ndërtimit - ( K planifikues )

Dendësia e banimit (ba/ha) 

Raporti

A
fa
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m

i

Total 1
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    Tabela totale e parametrave urban 

Total 2

B
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i

12.13

Sipërfaqja e planifikuar e objekteve  (m²)

Kompleksi urban -Tërësia urbane TU - IA4
Parcelimi sipas grupeve urbane 
Sipërfaqja totale e grupit urban (Ha)
Sipërfaqja tokësore aksiale e grupit urban (m²) 
Sipërfaqja brenda bordurave të rrugëve (m²) 
Sipërfaqja brenda vijave rregulative (m²) …………*          

Shfrytëzimi i lejuar i nëntokës brenda vij.rreg.(%)  deri
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16.05

Tabela totale e parametrave urban 

16.05 13.2011.41

To
ta

l 1
To

ta
l 2

12.9412.1311.1712.94

Dendësia e banimit (ba/ha) 

11.33 531110.29 756.007371861

Tabela e llogaritjes së parametrave urban 
BLLOKU  URBAN  

A
fa

riz
m

i

Sipërfaqja e planifikuar e objekteve  (m²)

Sip. ekzistuese e zhvilluar e objekteve mbi tokë (m²)

Raporti

Koeficienti i paraparë i ndërtimit-(K planifikues )
Koeficienti i realizuar  i ndërtimit-(K ekzistues )

10.27 10.8710.01 11.84 40.55 11.4110.22 9.9512.61 9.70

Parametrat për bllok urban  20.0 m2 / ban
Parametrat për tërësi urbane  24.0 m2 / ban

Parametrat për grup urban banimi 15.8 m2 / ban Parametrat për grup urban banimi 15.8m2



B
B 1/1 B 1/2 Totali B 2/1 B 2/2 Z B2- 1 Totali B 3/1 Z B3- 1 Totali B 4/1 B 4/2 B 4/3 Z B4- 1 Totali B 1 B 2 B 3 B 4 Totali

0.50 0.52 1.02 1.11 1.14 0.09 2.33 1.19 1.12 2.31 0.42 0.58 0.37 0.81 2.19 1.02 2.33 2.31 2.19 7.85
4979 5176 10155 11121 11353 856 23330 11877 11226 23103 4200 5813 3727 8149 21889 10155 23330 23103 21889 78477
3952 4787 8739 9826 10319 786 20931 10337 9709 20046 3223 4335 3181 7803 18542 8739 20931 20046 18542 68258
3305 4392 7697 9252 9887 730 19869 9891 9122 19013 2878 3808 2900 7614 17200 7697 19869 19013 17200 63779
44% 959% 46% 41% 24% 55% 33% 29% 55% 41% 31% 53% 22% 27% 32% 46% 33% 41% 32% 37%
60% 60% 60% 60% 60% 0% 40% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 40% 60% 60% 55%
3150 6800 9950 7950 7910 800 16660 3800 6300 10100 1900 7950 650 4450 14950 9950 16660 10100 14950 51660
1.0 1.5 1.3 0.9 0.8 1.1 0.8 0.4 0.7 0.5 0.7 2.1 0.2 0.6 0.9 1.3 0.8 0.5 0.9 0.8
3.0 2.0 2.4 3.0 1.2 1.1 2.0 1.2 0.7 1.0 2.0 2.0 2.0 0.4 1.3 2.4 2.0 1.0 1.3 1.6

10000 8800 18800 27500 11500 800 39800 11500 6600 18100 5800 7800 5800 3000 22400 18800 39800 18100 22400 99100
Afarizëm (%) 25% 20% 23% 15% 15% 0% 15% 15% 0% 10% 20% 20% 20% 0% 17% Afarizëm (%) 0.23 0.15 0.10 0.17 16.1%
Banim (%) 75% 80% 77% 85% 85% 0% 83% 85% 0% 54% 80% 80% 80% 0% 69% Banim (%) 0.77 0.83 0.54 0.69 71.0%
Institucione (%) 0% 0% 0% 0% 0% 100% 2% 0% 100% 36% 0% 0% 0% 100% 13% Institucione (%) 0.00 0.02 0.36 0.13 13.0%
Baza e obj. - Shputa e përdhesës(m²) 1250 1760 3010 4125 3450 0 7575 3450 0 3450 1160 1560 1160 0 3880 Shputa e përdhesës(m²) 3010 7575 3450 3880 17915
Indeksi i shfrytëzimit të parcelës 38% 40% 39% 45% 35% 0% 38% 35% 0% 18% 40% 41% 40% 0% 23% Indeksi i shfrytëzimit të parcelës 0.39 0.38 0.18 0.23 28.1%
Numri i kateve afariste 2 1 1 -- 2 1 0.5 0 0 -- 1 0.5 1 0 -- 1 1 1 1 0 0 -- 1 Numri i kateve afariste 1 -- 2 0 -- 1 0 -- 1 0 -- 1 0 -- 2
Sipërfaqja totale afariste (m²) 2500 1760 4260 4125 1725 0 5850 1725 0 1725 1160 1560 1160 0 3880 Sipërfaqja totale (m²) 4260 5850 1725 3880 15715
Numri i vendparkimeve ( 1 / për 100 m²) 25 18 43 41 17 0 59 17 0 17 12 16 12 0 39 1 vendparkim për 100 m² 43 59 17 39 157
Shputa  (m²) 1400 1971 3371 4620 3864 0 8484 3864 0 3864 1299 1747 1299 0 4346 Shputa (m²) 3371 8484 3864 4346 20065
Indeksi i shfrytëzimit të parcelës 42% 45% 44% 50% 39% 0% 43% 39% 0% 20% 45% 46% 45% 0% 25% Indeksi i shfrytëzimit të parcelës 0.44 0.43 0.20 0.25 31%
Sipërfaqja totale për banim (m²) 7500 7040 14540 23375 9775 0 33150 9775 0 9775 4640 6240 4640 0 15520 Sipërfaqja totale për banim (m²) 14540 33150 9775 15520 72985
Numri i kateve banuese - Mesatarja 4 -- 8 3 -- 6 4 -- 8 4 -- 8 2 -- 4 0 4 -- 8 2 -- 4 3 2 -- 4 4 4 4 0 4 Numri i kateve banuese maximum 4 -- 8 4 -- 8 2 -- 4 4 2 -- 8
Numri i apartamenteve 125 m2 / 1apart. 53 40 93 165 42 0 207 33 0 33 26 28 37 0 91 Numri i apartamenteve 125m2/1 ap 93 207 33 91 424
Numri i banorëve Sip.bruto / 1banor (25m2) 239 180 418 743 188 1 932 147 1 148 118 126 167 1 413 Numri i ban. Sip.bruto / 1b (25 m2) 418 932 148 413 1910
Numri i vendparkimeve (1 / 1 apartament ) 53 40 93 165 42 0 207 33 0 33 26 28 37 0 91 Numri i vendparkimeve ( 1 / 1 apart) 93 207 33 91 424
Baza e objekteve - Shputa e përdhesës(m²) 0 0 0 0 0 400 400 0 2200 2200 0 0 0 1500 1500 Shputa e përdhesës(m²) 0 400 0 1500 1900
Indeksi i shfrytëzimit të parcelës 0% 0% 0% 0% 0% 55% 2% 0% 0% 12% 0% 0% 0% 0% 9% Indeksi i shfrytëzimit të parcelës 0.00 0.02 0.00 0.09 3.0%
Numri i kateve 0 0 0 1 2 0 0 3 0 0 1 2 2 0 Numri i kateve afariste 0 0 0 0 0
Sipërfaqja totale intitucionale (m²) 0 0 0 0 0 800 800 0 6600 6600 0 0 0 3000 3000 Sipërfaqja totale afariste (m²) 0 800 0 3000 3800
Numri i vendparkimeve ( 1 / për 50 m²) 0 0 0 0 0 8 8 0 66 66 0 0 0 15 15 Numri i vendparkim. (1 / për 100 m²) 0 8 0 15 23

Sipërfaqja totale  e grupit urban (m²) 4979 5176 10155 11121 11353 856 23330 11877 11226 23103 4200 5813 3727 8149 21889 Sipërfaqja totale  e grupit urban (m²) 10155 23330 23103 21889 78477
Sipërfaqja totale ndërtimore (m²) 10000 8800 18800 27500 11500 800 39800 11500 6600 18100 5800 7800 5800 3000 22400 Sipërfaqja totale ndërtimore (m²) 18800 39800 18100 22400 99100
Shputa (m²) 1250 1760 3010 4125 3450 400 7975 3450 2200 5650 1160 1560 1160 0 3880 Shputa (m²) 3010 7975 5650 3880 20515
Sip.tokes. e zene me ndertim  (%) 25.11 34.00 29.64 37.09 30.39 46.73 34.18 29.05 19.60 24.46 27.62 26.84 31.12 0.00 17.73 Sip.tokes. e zene me ndertim  (%) 29.6 34.2 24.5 17.7 26.1
Sip. e lire e tokes pa ndertim  (%) 74.89 66.00 70.36 62.91 69.61 53.27 65.82 70.95 80.40 75.54 72.38 73.16 68.88 100.00 82.27 Sip. e lire e tokes pa ndertim  (%) 70.4 65.8 75.5 82.3 73.86
Sip.për rrugë& sheshe 1.5 m2/ban - N 4.31 2.17 3.39 1.74 5.51 70 2.57 10.50 1517 20.71 8.26 11.70 3.27 346 8.11 Sip.për rrugë& sheshe 1.5 m2/ban 3.39 2.57 20.71 8.11 5.35
Sipër. të gjelb. (m²) 3 - 4 m2 / ban - norma Sipër. të gjelb. (m²) 3 - 4 m2 / ban 
Sipër. për lojë fëmijë 1.5 m2 / ban - N Sipër. për lojë fëmijë 1.5 m2 / ban 
Sip.për hapësira të lira  ~ 10 m2 / ban Sip.për hapës.të lira ~ 10 m2/ban 
Numri total i parkingjeve 78 57 135 206 59 8 273 50 66 116 38 44 49 15 145 Numri total i parkingjeve 135 273 116 145 670

479 347 412 668 165 12 399 123 1 64 282 217 448 1 189 412 399 64 189 243

16.57 26.67 20.91 13.22 54.98 786 22.46 70.50 9709 135.8 27.24 34.31 19.04 7803.0 44.93 20.906 22.458 135.79 44.926 35.73

17.44 7803 35.5311.33 21.96 12.1046.9713.9013.71

Tabela e llogaritjes së parametrave urban 
BLLOKU  URBAN  

13.71 13.90

Koeficienti i realizuar  i ndërtimit-(K ekzistues )
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Shfrytëzimi momental i mbitokës - gjendja ekzist. (%)  

24.9997.52

Dendësia e banimit (ba/ha) 

Tabela totale e parametrave urban 

35.53

Sipërfaqja tokësore aksiale e grupit urban (m²) 
Sipërfaqja brenda bordurave të rrugëve (m²) 
Sipërfaqja brenda vijave rregulative (m²) …………*          

Shfrytëzimi i lejuar i nëntokës brenda vij.rreg.(%)  deri

Koeficienti i paraparë i ndërtimit-(K planifikues )
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l 1
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    Tabela totale e parametrave urban 
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Total 2 97.5216.86 75097.67 38636.60

Kompleksi urban -Tërësia urbane TU - IB4
Parcelimi sipas grupeve urbane 
Sipërfaqja totale e grupit urban (Ha)

Sipërfaqja e planifikuar e objekteve (m²)

Sip. ekzistuese e zhvilluar e objekteve mbi tokë (m²)

Raporti

Parcelimi sipas grupeve urbane 

Koeficienti i paraparë i ndërtimit - ( K planifikues )

Sipërfaqja totale e grupit urban (Ha)

Sipërfaqja brenda vijave rregulative (m²) …………*          

Sipërfaqja tokësore aksiale e grupit urban (m²) 

Shfrytëzimi i lejuar i nëntokës brenda vij.rreg.(%)  deri

Koeficienti i realizuar  i ndërtimit - ( K ekzistues )

Shfrytëzimi momental i mbitokës - gjendja ekzist. (%)  

Sipërfaqja brenda bordurave të rrugëve (m²) 

Blloku  urban  B
B1 B3

Tabela e llogaritjes së parametrave urban 
Kompleksi urban -Tërësia urbane   TU - I B2

Parametrat për grup urban banimi 15.8 m2 / ban
Parametrat për bllok urban  20.0 m2 / ban
Parametrat për tërësi urbane  24.0 m2 / ban

Sip. ekzistuese e zhvilluar e objekteve mbi tokë (m²)

Sipërfaqja e planifikuar e objekteve (m²)

Dendësia e banimit (ba/ha) 

Raporti
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Total 1
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C
C 1/1 C 1/2 C 1/3 Z C1- 1 Totali C 2/1 C 2/2 Totali C 3/1 C 3/2 Totali C 1 C 2 C 3 Totali

0.41 0.75 0.53 0.52 2.22 1.03 0.86 1.89 0.73 0.90 1.64 2.22 1.89 1.64 5.75
4075 7518 5333 5224 22150 10314 8623 18937 7346 9029 16375 22150 18937 16375 57462
3346 6295 4953 4962 19556 9298 7230 16528 6041 7409 13450 19556 16528 13450 49534
2981 5036 4047 4798 16862 8956 6781 15737 5602 6781 12383 16862 15737 12383 44982
38% 38% 22% 27% 31% 8% 3% 5% 45% 41% 43% 31% 5% 43% 25%
60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60%
7150 4400 2500 3400 17450 1300 400 1700 9970 8500 18470 17450 1700 18470 37620

2.4 0.9 0.6 0.7 1.0 0.1 0.1 0.1 1.8 1.3 1.5 1.0 0.1 1.5 0.8
3.0 3.0 1.2 0.8 2.0 2.0 1.2 1.7 2.4 2.7 2.6 2.0 1.7 2.6 2.0

9000 15300 5000 3600 32900 18000 8400 26400 13500 18500 32000 32900 26400 32000 91300
Afarizëm (%) 20% 15% 20% 0% 15% 12.5% 20% 15% 15% 20% 18% Afarizëm (%) 0.15 0.15 0.18 16.2%
Banim (%) 80% 85% 80% 0% 74% 87.5% 80% 85% 85% 80% 82% Banim (%) 0.74 0.85 0.82 79.9%
Institucione (%) 0% 0% 0% 100% 11% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Institucione (%) 0.11 0.00 0.00 3.9%
Baza e obj. - Shputa e përdhesës(m²) 900 2295 2000 0 5195 2250 1680 3930 2025 1850 3875 Shputa e përdhesës(m²) 5195 3930 3875 13000
Indeksi i shfrytëzimit të parcelës 30% 46% 49% 0% 31% 25% 25% 25% 36% 27% 31% Indeksi i shfrytëzimit të parcelës 0.31 0.25 0.31 29%
Numri i kateve afariste 2.0 1 0.5 0 0 -- 2 1 1 1 1 2 1 Numri i kateve afariste 0 -- 2 1 1 1 -- 2
Sipërfaqja totale afariste (m²) 1800 2295 1000 0 5095 2250 1680 3930 2025 3700 5725 Sipërfaqja totale (m²) 5095 3930 5725 14750
Numri i vendparkimeve ( 1 / për 100 m²) 18 23 10 0 51 23 17 39 20 37 57 1 vendparkim për 100 m² 51 39 57 148
Shputa  (m²) 1008 2570 2240 0 5818 2520 1882 4402 2268 2072 4340 Shputa (m²) 5818 4402 4340 14560
Indeksi i shfrytëzimit të parcelës 34% 51% 55% 0% 35% 28% 28% 28% 40% 31% 35% Indeksi i shfrytëzimit të parcelës 0.35 0.28 0.35 32%
Sipërfaqja totale për banim (m²) 7200 13005 4000 0 24205 15750 6720 22470 11475 14800 26275 Sipërfaqja totale për banim (m²) 24205 22470 26275 72950
Numri i kateve banuese - Mesatarja 4 -- 8 6 -- 10 2 -- 4 0 4 -- 10 6 -- 9 2 -- 4 4 -- 9 4 -- 8 6 -- 8 4 -- 8 Numri i kateve banuese maximum 4 -- 10 4 -- 9 4 -- 8 4 -- 10
Numri i apartamenteve 125 m2 / 1apart. 56 86 17 0 159 126 54 180 70 118 189 Numri i apartamenteve 125m2/1 ap 159 180 189 527
Numri i banorëve Sip.bruto / 1banor (25m2) 252 386 77 1 716 567 242 809 317 533 850 Numri i ban. Sip.bruto / 1b (25 m2) 716 809 850 2374
Numri i vendparkimeve (1 / 1 apartament ) 56 86 17 0 159 126 54 180 70 118 189 Numri i vendparkimeve ( 1 / 1 apart) 159 180 189 527
Baza e objekteve - Shputa e përdhesës(m²) 0 0 0 1200 1200 0 0 0 0 0 0 Shputa e përdhesës(m²) 1200 0 0 1200
Indeksi i shfrytëzimit të parcelës 0% 0% 0% 25% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Indeksi i shfrytëzimit të parcelës 0.07 0.00 0.00 3%
Numri i kateve 0 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 Numri i kateve afariste 3 0 0 0
Sipërfaqja totale intitucionale (m²) 0 0 0 3600 3600 0 0 0 0 0 0 Sipërfaqja totale afariste (m²) 3600 0 0 3600
Numri i vendparkimeve ( 1 / për 50 m²) 0 0 0 36 36 0 0 0 0 0 0 Numri i vendparkim. (1 / për 100 m²) 36 0 0 36

Sipërfaqja totale  e grupit urban (m²) 4075 7518 5333 5224 22150 10314 8623 18937 7346 9029 16375 Sipërfaqja totale  e grupit urban (m²) 22150 18937 16375 57462
Sipërfaqja totale ndërtimore (m²) 9000 15300 5000 3600 32900 18000 8400 26400 13500 18500 32000 Sipërfaqja totale ndërtimore (m²) 32900 26400 32000 91300
Shputa (m²) 900 2295 2000 1200 6395 2250 1680 3930 2025 1850 3875 Shputa (m²) 6395 3930 3875 14200
Sip.tokes. e zene me ndertim  (%) 22.09 30.53 37.50 22.97 28.87 21.82 19.48 20.75 27.57 20.49 23.66 Sip.tokes. e zene me ndertim  (%) 28.9 20.8 23.7 24.7
Sip. e lire e tokes pa ndertim  (%) 77.91 69.47 62.50 77.03 71.13 78.18 80.52 79.25 72.43 79.51 76.34 Sip. e lire e tokes pa ndertim  (%) 71.1 79.2 76.3 75.29
Sip.për rrugë& sheshe 1.5 m2/ban - N 2.90 3.17 4.95 262.00 3.62 1.79 5.76 2.98 4.12 3.04 3.44 Sip.për rrugë& sheshe 1.5 m2/ban 3.62 2.98 3.44 3.34
Sipër. të gjelb. (m²) 3 - 4 m2 / ban - norma Sipër. të gjelb. (m²) 3 - 4 m2 / ban 
Sipër. për lojë fëmijë 1.5 m2 / ban - N Sipër. për lojë fëmijë 1.5 m2 / ban 
Sip.për hapësira të lira  ~ 10 m2 / ban Sip.për hapës.të lira ~ 10 m2/ban 
Numri total i parkingjeve 74 109 27 36 246 149 71 219 91 155 246 Numri total i parkingjeve 246 219 246 711

618 514 144 2 323 550 281 427 431 590 519 323 427 519 413
13.30 16.30 64.49 4962 27.32 16.40 29.89 20.43 19.07 13.91 15.83 27.32 20.43 15.83 20.86
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Tabela e llogaritjes së parametrave urban 
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Sipërfaqja brenda bordurave të rrugëve (m²) 
Sipërfaqja brenda vijave rregulative (m²) …………*          

Shfrytëzimi i lejuar i nëntokës brenda vij.rreg.(%)  deri

Kompleksi urban -Tërësia urbane TU - I
Parcelimi sipas grupeve urbane 

Tabela e llogaritjes së parametrave urban 
BLLOKU  URBAN  

Koeficienti i realizuar  i ndërtimit-(K ekzistues )

A
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i

Sipërfaqja tokësore aksiale e grupit urban (m²) 

Shfrytëzimi momental i mbitokës - gjendja ekzist. (%)  

22.94 15.57 18.39 15.5711.27

To
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l 2

Dendësia e banimit (ba/ha) 

Tabela totale e parametrave urban 

Sipërfaqja e planifikuar e objekteve  (m²)

Sip. ekzistuese e zhvilluar e objekteve mbi tokë (m²)

Raporti

Koeficienti i paraparë i ndërtimit-(K planifikues )
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l 1
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14.8811.27

Sipërfaqja totale e grupit urban (Ha)

Kompleksi urban -Tërësia urbane   TU - I

Sipërfaqja brenda bordurave të rrugëve (m²) 

Sip. ekzistuese e zhvilluar e objekteve mbi tokë (m²)

C2

Raporti
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Total 1
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    Tabela totale e parametrave urban 

Sipërfaqja e planifikuar e objekteve  (m²)

Parcelimi sipas grupeve urbane 

Koeficienti i paraparë i ndërtimit - ( K planifikues )

Sipërfaqja totale e grupit urban (Ha)

Sipërfaqja brenda vijave rregulative (m²) …………*          

Sipërfaqja tokësore aksiale e grupit urban (m²) 

Shfrytëzimi i lejuar i nëntokës brenda vij.rreg.(%)  deri

Koeficienti i realizuar  i ndërtimit - ( K ekzistues )

Shfrytëzimi momental i mbitokës - gjendja ekzist. (%)  

Blloku  urban C
C1 C 3

18.39 12.68 10.433762 12.439.72 10.36

Parametrat për grup urban banimi 15.8 m2 / ban
Parametrat për bllok urban  20.0 m2 / ban
Parametrat për tërësi urbane  24.0 m2 / ban

38.45

Dendësia e banimit (ba/ha) 

Total 2



D
D 1/1 D 1/2 Z D1-1 Totali D 2/1 Totali D 3/1 D 3/2 D 3/3 Totali D 4/1 D 4/2 Totali D 1 D 2 D3 D 4 Totali

0.93 0.63 0.62 2.18 1.48 1.48 0.76 0.92 0.71 2.40 1.09 1.11 2.21 2.18 1.48 2.40 2.21 8.27
9305 6340 6182 21827 14838 14838 7640 9249 7125 24014 10933 11117 22050 21827 14838 24014 22050 82729
7294 5181 5308 17783 11118 11118 6614 7710 5972 20296 9921 9771 19692 17783 11118 20296 19692 68889
4834 4838 4967 14639 9644 9644 6287 7116 5624 19027 9481 9204 18685 14639 9644 19027 18685 61995
28% 48% 40% 39% 48% 48% 45% 32% 28% 35% 21% 15% 18% 39% 48% 35% 18% 33%
60% 60% 60% 60.0% 70% 70% 60% 80% 60% 67% 50% 50% 50% 60% 70% 67% 50% 62%
5550 7650 4850 18050 18700 18700 5900 3550 2900 12350 5300 1850 7150 18050 18700 12350 7150 56250

1.1 1.6 1.0 1.2 1.9 1.9 0.9 0.5 0.5 0.6 0.6 0.2 0.4 1.2 1.9 0.6 0.4 0.9
1.2 3.0 1.0 1.7 3.0 3.0 1.4 3.0 0.9 1.9 1.2 0.5 0.9 1.7 3.0 1.9 0.9 1.7

6000 14300 4850 25150 28500 28500 9000 21700 5000 35700 11000 5000 16000 25150 28500 35700 16000 105350
Afarizëm (%) 25% 12.5% 0% 13.1% 20% 20% 30% 25% 20% 25% 15% 15% 15% Afarizëm (%) 0.13 0.20 0.25 0.15 19.5%
Banim (%) 75% 87.5% 0% 67.6% 80% 80% 70% 75% 80% 75% 85% 85% 85% Banim (%) 0.68 0.80 0.75 0.85 75.9%
Institucione (%) 0% 0% 100% 19.3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Institucione (%) 0.19 0.00 0.00 0.00 4.6%
Baza e objekteve - Shputa e përdhesës(m²) 1500 1788 0 3288 3800 3800 2700 2713 2000 7413 3300 1500 4800 Shputa e përdhesës(m²) 3288 3800 7413 4800 19300
Indeksi i shfrytëzimit të parcelës 31% 37% 0% 22% 39% 39% 43% 38% 36% 39% 35% 16% 26% Indeksi i shfrytëzimit të parcelës 0.22 0.39 0.39 0.26 31.1%
Numri i kateve afariste 1 1 0 0 -- 1 1.5 1 -- 2 1 2 0.5 0 -- 2 0.5 0.5 0 -- 1 Numri i kateve afariste 0 -- 1 1 -- 2 0 -- 2 0 -- 1 0 -- 2
Sipërfaqja totale afariste (m²) 1500 1788 0 3288 5700 5700 2700 5425 1000 9125 1650 750 2400 Sipërfaqja totale (m²) 3288 5700 9125 2400 20513
Numri i vendparkimeve ( 1 / për 100 m²) 15 18 0 33 57 57 27 54 10 91 17 8 24 1 vendparkim për 100 m² 33 57 91 24 205
Shputa  (m²) 1680 2002 0 3682 4256 4256 3024 3038 2240 8302 3696 1680 5376 Shputa (m²) 3682 4256 8302 5376 21616
Indeksi i shfrytëzimit të parcelës 35% 41% 0% 25% 44% 44% 48% 43% 40% 44% 39% 18% 29% Indeksi i shfrytëzimit të parcelës 0.25 0.44 0.44 0.29 35%
Sipërfaqja totale për banim (m²) 4500 12513 0 17013 22800 22800 6300 16275 4000 26575 9350 4250 13600 Sipërfaqja totale për banim (m²) 17013 22800 26575 13600 79988
Numri i kateve banuese - Mesatarja 3 -- 6 4 -- 8 0 3 -- 8 4 -- 8 4 -- 8 2 -- 4 6 -- 10 2 -- 4 2 -- 10 3 3 3 Numri i kateve banuese maximum 3 -- 8 4 -- 8 2 -- 10 3 4 -- 10
Numri i apartamenteve 125 m2 / 1apart. 31 88 0 119 140 140 21 130 13 165 53 14 67 Numri i apartamenteve 125m2/1 ap 119 140 165 67 491
Numri i banorëve Sip.bruto / 1banor (25m2) 138 398 1 537 629 629 95 586 60 740 238 64 302 Numri i ban. Sip.bruto / 1b (25 m2) 537 629 740 302 2209
Numri i vendparkimeve (1 / 1 apartament ) 31 88 0 119 140 140 21 130 13 165 53 14 67 Numri i vendparkimeve ( 1 / 1 apart) 119 140 165 67 491
Baza e objekteve - Shputa e përdhesës(m²) 0 0 1980 1980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Shputa e përdhesës(m²) 1980 0 0 0 1980
Indeksi i shfrytëzimit të parcelës 0% 0% 40% 14% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Indeksi i shfrytëzimit të parcelës 0.14 0.00 0.00 0.00 3%
Numri i kateve 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Numri i kateve afariste 3 0 0 0
Sipërfaqja totale intitucionale (m²) 0 0 4850 4850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sipërfaqja totale afariste (m²) 4850 0 0 0 4850
Numri i vendparkimeve ( 1 / për 75 m²) 0 0 65 65 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Numri i vendparkim. (1 / për 100 m²) 65 0 0 0 65

Sipërfaqja totale  e grupit urban (m²) 9305 6340 6182 21827 14838 14838 7640 9249 7125 24014 10933 11117 22050 Sipërfaqja totale  e grupit urban (m²) 21827 14838 24014 22050 82729
Sipërfaqja totale ndërtimore (m²) 6000 14300 4850 25150 28500 28500 9000 21700 5000 35700 11000 5000 16000 Sipërfaqja totale ndërtimore (m²) 25150 28500 35700 16000 105350
Shputa (m²) 1500 1788 1980 5268 3800 3800 2700 2713 2000 7413 3300 1500 4800 Shputa (m²) 5268 3800 7413 4800 21280
Sip.tokes. e zene me ndertim  (%) 16.12 28.19 32.03 24.13 25.61 25.61 35.34 29.33 28.07 30.91 30.18 13.49 21.84 Sip.tokes. e zene me ndertim  (%) 24.1 25.6 30.9 21.8 25.6
Sip. e lire e tokes pa ndertim  (%) 83.88 71.81 67.97 75.87 74.39 74.39 64.66 70.67 71.93 69.09 69.82 86.51 78.16 Sip. e lire e tokes pa ndertim  (%) 75.9 74.4 69.1 78.2 74.4
Sip.për rrugë& sheshe 1.5 m2/ban - norma 14.53 2.91 0.00 7.53 5.91 5.91 10.86 2.63 19.22 5.02 4.24 21.11 7.80 Sip.për rrugë& sheshe 1.5 m2/ban 7.53 5.91 5.02 7.80 6.26
Sipër. të gjelb. (m²) 3 - 4 m2 / ban - norma Sipër. të gjelb. (m²) 3 - 4 m2 / ban 
Sipër. për lojë fëmijë 1.5 m2 / ban - norma Sipër. për lojë fëmijë 1.5 m2 / ban 
Sip.për hapësira të lira  ~ 10 m2 / ban Sip.për hapës.të lira ~ 10 m2/ban 
Numri total i parkingjeve 46 106 65 217 197 197 48 184 23 256 69 22 91 Numri total i parkingjeve 217 197 256 91 760

149 628 2 246 424 424 124 633 84 308 218 57 137 246 424 308 137 267
52.71 13.02 5308 33.10 17.67 17.67 69.99 13.16 99.53 27.41 41.61 153.27 65.17 33.09866 17.6678 27.412 65.168 31.18

27.77 129.74 49.28

    Tabela totale e parametrave urban 

41.42 8.53 66.20 17.40

Tabela e llogaritjes së parametrave urban 
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Tabela e llogaritjes së parametrave urban 
BLLOKU  URBAN  

11.63 11.63 23.29 11.63 17.40
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Sipërfaqja e planifikuar e objekteve  (m²)

Sip. ekzistuese e zhvilluar e objekteve mbi tokë (m²)

Raporti

Sipërfaqja brenda vijave rregulative (m²) …………*          

Shfrytëzimi i lejuar i nëntokës brenda vij.rreg.(%)  deri

Koeficienti i paraparë i ndërtimit- (K planifikues )
Koeficienti i realizuar  i ndërtimit-( K ekzistues )

Shfrytëzimi momental i mbitokës - gjendja ekzist. (%)  

Dendësia e banimit (ba/ha) 

Tabela totale e parametrave urban 

Total 1

41.87 8.53 0.00 23.29
Total 2

49.28 21.55

Parcelimi sipas grupeve urbane 
Sipërfaqja totale e grupit urban (Ha)
Sipërfaqja tokësore aksiale e grupit urban (m²) 
Sipërfaqja brenda bordurave të rrugëve (m²) 

Gr. urban  D2 Grupi urban D3 Kompleksi urban -Tërësia urbane TU - IGrupi urban D4

Dendësia e banimit (ba/ha) 

Raporti

A
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Shfrytëzimi momental i mbitokës - gjendja ekzist. (%)  
Shfrytëzimi i lejuar i nëntokës brenda vij.rreg.(%)  deri

Koeficienti i realizuar  i ndërtimit - ( K ekzistues )

Grupi urban D1Kompleksi urban -Tërësia urbane   TU - I

Sipërfaqja brenda bordurave të rrugëve (m²) 

Sip. ekzistuese e zhvilluar e objekteve mbi tokë (m²)

Parametrat për grup urban banimi 15.8 m2 / ban
Parametrat për bllok urban  20.0 m2 / ban
Parametrat për tërësi urbane  24.0 m2 / ban

Blloku  urban  D

Sipërfaqja e planifikuar e objekteve  (m²)

Parcelimi sipas grupeve urbane 

Koeficienti i paraparë i ndërtimit - ( K planifikues )

Sipërfaqja totale e grupit urban (Ha)

Sipërfaqja brenda vijave rregulative (m²) …………*          

Sipërfaqja tokësore aksiale e grupit urban (m²) 



E
E 1/1 Totali E 2/1 E 2/2 Z E2-1 Totali E 3/1 E 3/2 Totali E 4/1 E 4/2 Totali E 1 E 2 E 3 E 4 Totali

1.59 1.59 0.71 0.92 0.29 1.92 0.84 1.02 1.86 0.74 0.67 1.41 1.59 1.92 1.86 1.41 6.78
15874 15874 7147 9151 2893 19191 8433 10210 18643 7412 6664 14076 15874 19191 18643 14076 67784
12507 12507 5404 7586 2462 15452 6879 8860 15739 6432 6090 12522 12507 15452 15739 12522 56220
11474 11474 4832 7027 2290 14149 6285 8324 14609 5613 5390 11003 11474 14149 14609 11003 51235

42% 42% 63% 44% 40% 50% 18% 36% 29% 38% 39% 39% 42% 50% 29% 39% 40%
60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 50% 50% 50% 60% 60% 60% 50% 58%

17800 17800 7907 12670 2131 22708 2000 5100 7100 3600 4950 8550 17800 22708 7100 8550 56158
1.6 1.6 1.6 1.8 0.9 1.6 0.3 0.6 0.5 0.6 0.9 0.8 1.6 1.6 0.5 0.8 1.1
3.0 3.0 3.0 3.0 0.9 2.7 2.0 2.0 2.0 3.0 2.0 2.5 3.0 2.7 2.0 2.5 2.5
34000 34000 14500 21000 2150 37650 12500 16500 29000 17000 11000 28000 34000 37650 29000 28000 128650

Afarizëm (%) 25% 25% 15% 15% 0% 14.1% 20% 20% 20.0% 25% 10% 18% Afarizëm (%) 0.25 0.14 0.20 0.18 19.2%
Banim (%) 75% 75% 85% 85% 0% 80.1% 80% 80% 80.0% 75% 90% 83% Banim (%) 0.75 0.80 0.80 0.83 79.4%
Institucione (%) 0% 0% 0% 0% 100% 5.7% 0% 0% 0.0% 0% 0% 0% Institucione (%) 0.00 0.06 0.00 0.00 1.4%
Baza e objekteve - Shputa e përdhesës(m²) 4250 4250 2175 3150 0 5325 2500 3300 5800 2125 2200 4325 Shputa e përdhesës(m²) 4250 5325 5800 4325 19700
Indeksi i shfrytëzimit të parcelës 37% 37% 45% 45% 0% 38% 40% 40% 40% 38% 41% 39% Indeksi i shfrytëzimit të parcelës 0.37 0.38 0.40 0.39 38.5%
Numri i kateve afariste 2 2 1 1 0 0 -- 1 1 1 1 2 0.5 0 -- 1 Numri i kateve afariste 2 0 -- 1 1 0 -- 1 0 -- 2
Sipërfaqja totale afariste (m²) 8500 8500 2175 3150 0 5325 2500 3300 5800 4250 1100 5350 Sipërfaqja totale (m²) 8500 5325 5800 5350 24975
Numri i vendparkimeve ( 1 / për 100 m²) 85 85 22 32 0 53 25 33 58 43 11 54 1 vendparkim për 100 m² 85 53 58 54 250
Shputa  (m²) 4760 4760 2436 3528 0 5964 2800 3696 6496 2380 2464 4844 Shputa (m²) 4760 5964 6496 4844 22064
Indeksi i shfrytëzimit të parcelës 41% 41% 50% 50% 0% 42% 45% 44% 44% 42% 46% 44% Indeksi i shfrytëzimit të parcelës 0.41 0.42 0.44 0.44 43%
Sipërfaqja totale për banim (m²) 25500 25500 12325 17850 0 30175 10000 13200 23200 12750 9900 22650 Sipërfaqja totale për banim (m²) 25500 30175 23200 22650 101525
Numri i kateve banuese - Mesatarja 4 -- 8 4 -- 8 3 -- 6 4 -- 8 0 3 -- 8 2 -- 4 2 -- 4 2 -- 4 4 -- 10 2 -- 4 2 -- 10 Numri i kateve banuese maximum 4 -- 8 3 -- 8 2 -- 4 2 -- 10 4 -- 10
Numri i apartamenteve 125 m2 / 1apart. 156 156 70 93 0 163 33 69 102 90 33 123 Numri i apartamenteve 125m2/1 ap 156 163 102 123 544
Numri i banorëve Sip.bruto / 1banor (25m2) 704 704 314 418 1 733 150 309 459 405 149 554 Numri i ban. Sip.bruto / 1b (25 m2) 704 733 459 554 2450
Numri i vendparkimeve (1 / 1 apartament ) 156 156 70 93 0 163 33 69 102 90 33 123 Numri i vendparkimeve ( 1 / 1 apart) 156 163 102 123 544
Baza e objekteve - Shputa e përdhesës(m²) 0 0 0 0 950 950 0 0 0 0 0 0 Shputa e përdhesës(m²) 0 950 0 0 950
Indeksi i shfrytëzimit të parcelës 0% 0% 0% 0% 41% 7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Indeksi i shfrytëzimit të parcelës 0.00 0.07 0.00 0.00 1.85%
Numri i kateve 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 Numri i kateve afariste 0 3 0 0
Sipërfaqja totale intitucionale (m²) 0 0 0 0 2150 2150 0 0 0 0 0 0 Sipërfaqja totale afariste (m²) 0 2150 0 0 2150
Numri i vendparkimeve ( 1 / për 50 m²) 0 0 0 0 11 11 0 0 0 0 0 0 Numri i vendparkim. (1 / për 100 m²) 0 11 0 0 11

Sipërfaqja totale  e grupit urban (m²) 15874 15874 7147 9151 2893 19191 8433 10210 18643 7412 6664 14076 Sipërfaqja totale  e grupit urban (m²) 15874 19191 18643 14076 67784
Sipërfaqja totale ndërtimore (m²) 34000 34000 14500 21000 2150 37650 12500 16500 29000 17000 11000 28000 Sipërfaqja totale ndërtimore (m²) 34000 37650 29000 28000 128650
Shputa (m²) 4250 4250 2175 3150 950 6275 2500 3300 5800 2125 2200 4325 Shputa (m²) 4250 6275 5800 4325 20650
Sip.tokes. e zene me ndertim  (%) 26.77 26.77 30.43 34.42 32.84 32.70 29.65 32.32 20.66 28.67 33.01 30.84 Sip.tokes. e zene me ndertim  (%) 26.8 32.7 20.7 30.8 27.7
Sip. e lire e tokes pa ndertim  (%) 73.23 73.23 69.57 65.58 67.16 67.30 70.35 67.68 79.34 71.33 66.99 69.16 Sip. e lire e tokes pa ndertim  (%) 73.2 67.3 79.3 69.2 72.3
Sip.për rrugë& sheshe 1.5 m2/ban - norma 4.78 4.78 5.55 3.75 0.00 5.10 10.36 4.37 6.33 2.42 3.87 2.81 Sip.për rrugë& sheshe 1.5 m2/ban 4.78 5.10 6.33 2.81 4.72
Sipër. të gjelb. (m²) 3 - 4 m2 / ban - norma Sipër. të gjelb. (m²) 3 - 4 m2 / ban 
Sipër. për lojë fëmijë 1.5 m2 / ban - norma Sipër. për lojë fëmijë 1.5 m2 / ban 
Sip.për hapësira të lira  ~ 10 m2 / ban Sip.për hapës.të lira ~ 10 m2/ban 
Numri total i parkingjeve 241 241 92 124 11 227 58 102 160 133 44 177 Numri total i parkingjeve 241 227 160 177 805

443 443 440 456 3 382 178 303 246 547 223 394 443 382 246 394 361
17.77 17.77 17.19 18.16 2462 21.08 45.86 28.68 34.30 15.86 41.01 22.60 17.77 21.08 34.30 22.60 22.95

Blloku  urban  E

Sipërfaqja e planifikuar e objekteve  (m²)

Parcelimi sipas grupeve urbane 

Koeficienti i paraparë i ndërtimit - ( K planifikues )

Sipërfaqja totale e grupit urban (Ha)

Sipërfaqja brenda vijave rregulative (m²) …………*          

Sipërfaqja tokësore aksiale e grupit urban (m²) 

Shfrytëzimi i lejuar i nëntokës brenda vij.rreg.(%)  deri

Koeficienti i realizuar  i ndërtimit - ( K ekzistues )

Grupi urban E2Kompleksi urban -Tërësia urbane  TU-II

Sipërfaqja brenda bordurave të rrugëve (m²) 

Sip. ekzistuese e zhvilluar e objekteve mbi tokë (m²)

Dendësia e banimit (ba/ha) 

Raporti
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i
Shfrytëzimi momental i mbitokës - gjendja ekzist. (%)  

Grupi urban E1 Grupi urban E3 Kompleksi urban -Tërësia urbane TU - IIGrupi urbanE4
Parcelimi sipas grupeve urbane 
Sipërfaqja totale e grupit urban (Ha)
Sipërfaqja tokësore aksiale e grupit urban (m²) 
Sipërfaqja brenda bordurave të rrugëve (m²) 

Dendësia e banimit (ba/ha) 

Tabela totale e parametrave urban 

Total 1

10.27 10.62 0.00 12.52
Total 2

14.80 14.52

Sipërfaqja e planifikuar e objekteve  (m²)

Sip. ekzistuese e zhvilluar e objekteve mbi tokë (m²)

Raporti

Sipërfaqja brenda vijave rregulative (m²) …………*          

Shfrytëzimi i lejuar i nëntokës brenda vij.rreg.(%)  deri

Koeficienti i paraparë i ndërtimit - ( K planifikues )
Koeficienti i realizuar  i ndërtimit - ( K ekzistues )

Shfrytëzimi momental i mbitokës - gjendja ekzist. (%)  
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Tabela e llogaritjes së parametrave urban 

To
ta

l 1
To

ta
l 2

Tabela e llogaritjes së parametrave urban 
BLLOKU  URBAN  

11.73 11.73 11.73 12.52 21.6626.20 14.80

    Tabela totale e parametrave urban 

29.19 18.00 21.66

Parametrat për grup urban banimi 15.8 m2 / ban
Parametrat për bllok urban  20.0 m2 / ban
Parametrat për tërësi urbane  24.0 m2 / ban

10.62



F
F 1/1 Z F1- 1 Z F1- 2 Z F1- 3 Totali F 2/1 F 2/2 Totali F 3/1 F 3/2 F 3/3 Totali F 4/1 F 4/2 Totali F 5/1 F 5/2 Totali F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 Totali
0.48 0.83 0.37 0.68 2.37 0.91 1.23 2.13 0.81 0.57 1.19 2.56 1.51 0.61 2.12 0.81 0.99 1.79 2.37 2.13 2.56 2.12 1.79 10.98
4841 8347 3652 6824 23664 9082 12258 21340 8054 5685 11905 25644 15123 6121 21244 8072 9854 17926 23664 21340 25644 21244 17926 109818
4161 6610 3170 5608 19549 8177 10995 19172 7111 4941 11083 23135 12660 5841 18501 7075 8879 15954 19549 19172 23135 18501 15954 96311
4026 6276 3159 5171 18632 7657 10692 18349 6592 4668 10680 21940 11746 5688 17434 6699 8461 15160 18632 18349 21940 17434 15160 91515
42% 6% 39% 24% 24% 35% 40% 38% 48% 45% 41% 44% 46% 38% 43% 42% 44% 43% 24% 38% 44% 43% 43% 39%
60% 0% 0% 0% 10% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 60% 10% 60% 60% 60% 60% 63%
5100 700 2850 1700 10350 15250 9500 24750 7150 3500 8400 19050 15800 5100 20900 20000 8800 28800 10350 24750 19050 20900 28800 103850
1.3 0.1 0.9 0.3 0.6 2.0 0.9 1.3 1.1 0.7 0.8 0.9 1.3 0.9 1.2 3.0 1.0 1.9 0.6 1.3 0.9 1.2 1.9 1.1
2.0 0.2 0.9 0.3 0.7 3.0 1.2 2.0 3.0 2.0 1.2 1.9 3.0 1.2 2.4 3.0 1.2 2.0 0.7 2.0 1.9 2.4 2.0 1.8
8000 1000 2850 1700 13550 23000 13000 36000 19500 9500 13000 42000 35000 7000 42000 20000 10500 30500 13550 36000 42000 42000 30500 164050

Afarizëm (%) 50% 0% 0% 0% 29.5% 25% 20% 23% 30% 10% 10% 19% 20% 15% 19% 15% 20% 17% Afarizëm (%) 0.30 0.23 0.19 19% 0.1672 20.5%
Banim (%) 50% 0% 0% 0% 29.5% 75% 80% 77% 70% 90% 90% 81% 80% 85% 81% 85% 80% 83% Banim (%) 0.30 0.77 0.81 81% 0.8328 76.1%
Institucione (%) 0% 100% 100% 100% 41.0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Institucione (%) 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00 3.4%
Baza e obj. - Shputa e përdhesës(m²) 2000 0 0 0 2000 3194 5200 8394 2925 1900 4333 9158 4667 2100 6767 3000 4200 7200 Shputa e përdhesës(m²) 2000 8394 9158 6767 7200 33519
Indeksi i shfrytëzimit të parcelës 50% 0% 0% 0% 11% 42% 49% 46% 44% 41% 41% 42% 40% 37% 39% 45% 50% 47% Indeksi i shfrytëzimit të parcelës 0.11 0.46 0.42 0.40 0.47 36.6%
Numri i kateve afariste 2 1 0 0 1 -- 2 2 1 1 2 1 0 1 1.5 1 1 1 1 1 Numri i kateve afariste 1 -- 2 1 1 1 1 1 -- 2
Sipërfaqja totale afariste (m²) 4000 0 0 0 4000 5750 2600 8350 5850 950 1300 8100 7000 1050 8050 3000 2100 5100 Sipërfaqja totale (m²) 4000 8350 8100 8050 5100 33600
Numri i vendparkimeve ( 1 / për 100 m²) 40 0 0 0 40 58 26 84 59 10 13 81 70 11 81 30 21 51 1 vendparkim për 100 m² 40 84 81 80.5 51 336
Shputa  (m²) 2240 0 0 0 2240 3578 5824 9402 3276 2128 4853 10257 5227 2352 7579 3360 4704 8064 Shputa (m²) 2240 9402 10257 7579 8064 37542
Indeksi i shfrytëzimit të parcelës 56% 0% 0% 0% 12% 47% 54% 51% 50% 46% 45% 47% 44% 41% 43% 50% 56% 53% Indeksi i shfrytëzimit të parcelës 0.12 0.51 0.47 0.43 0.53 41.0%
Sipërfaqja totale për banim (m²) 4000 0 0 0 4000 17250 10400 27650 13650 8550 11700 33900 28000 5950 33950 17000 8400 25400 Sipërfaqja totale për banim (m²) 4000 27650 33900 33950 25400 124900
Numri i kateve banuese - Mesatarja 2 0 0 0 2 4 -- 6 2 -- 4 3 -- 4 4 -- 8 3 -- 6 2 -- 3 2 -- 8 4 -- 8 3 -- 6 4--5 5 2 4--5 Numri i kateve banuese maximum 2 3 -- 4 2 -- 8 4--5 4--5 2 -- 5
Numri i apartamenteve 125 m2 / 1apart. 13 0 0 0 13 98 35 132 90 29 39 158 126 20 146 120 28 148 Numri i apartamenteve 125m2/1 ap 13 132 158 146 148 597
Numri i banorëve Sip.bruto / 1banor (25m2) 60 1 1 1 63 440 156 596 405 128 176 709 567 89 656 541 126 667 Numri i ban. Sip.bruto / 1b (25 m2) 63 596 709 656 667 2691
Numri i vendparkimeve (1 / 1 apartament ) 13 0 0 0 13 98 35 132 90 29 39 158 126 20 146 120 28 148 Numri i vendparkimeve (1 / 1 apart) 13 132 158 146 148 597
Baza e objekteve - Shputa e përdhesës(m²) 0 1000 1220 1230 3450 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 Shputa e përdhesës(m²) 3450 0 0 0 0 3450
Indeksi i shfrytëzimit të parcelës 0% 16% 39% 24% 19% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Indeksi i shfrytëzimit të parcelës 0.19 0.00 0.00 0.00 0.00 3.8%
Numri i kateve 0 0 3 2 2 -- 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Numri i kateve afariste 2 -- 3 0 0 0 0 0
Sipërfaqja totale intitucionale (m²) 0 1000 2850 1700 5550 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Sipërfaqja totale afariste (m²) 5550 0 0 0 0 5550
Numri i vendparkimeve ( 1 / për 50 m²) 0 20 12 7 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Numri i vendparkim. (1 / për 100 m²) 39 0 0 0 0 39

Sipërfaqja totale  e grupit urban (m²) 4841 8347 3652 6824 23664 9082 12258 21340 8054 5685 11905 25644 15123 6121 21244 8072 9854 17926 Sipërfaqja totale  e grupit urban (m²) 23664 21340 25644 21244 17926 109818
Sipërfaqja totale ndërtimore (m²) 8000 1000 2850 1700 13550 23000 13000 36000 19500 9500 13000 42000 35000 7000 42000 20000 10500 30500 Sipërfaqja totale ndërtimore (m²) 13550 36000 42000 42000 30500 164050
Shputa (m²) 2000 0 1220 1230 4450 3194 5200 8394 2925 1900 4333 9158 4667 2100 6767 3000 4200 7200 Shputa (m²) 4450 8394 9158 6767 7200 35969
Sip.tokes. e zene me ndertim  (%) 41.31 0.00 33.41 18.02 18.80 35.17 42.42 39.34 36.32 33.42 36.40 35.71 30.86 34.31 31.85 37.17 42.62 40.17 Sip.tokes. e zene me ndertim  (%) 18.8 39.3 35.7 31.9 40.2 32.8
Sip. e lire e tokes pa ndertim  (%) 58.69 100.00 66.59 81.98 81.20 64.83 57.58 60.66 63.68 66.58 63.60 64.29 69.14 65.69 68.15 62.83 57.38 59.83 Sip. e lire e tokes pa ndertim  (%) 81.2 60.7 64.3 68.1 59.8 67.25
Sip.për rrugë& sheshe 1.5 m2/ban - N 11.33 1737 482 1216 65.32 2.06 8.10 3.64 2.33 5.80 4.68 3.54 4.34 3.14 4.18 1.84 7.74 2.96 Sip.për rrugë& sheshe 1.5 m2/ban 65.32 3.64 3.54 4.18 2.96 5.02
Sipër. të gjelb. (m²) 3 - 4 m2 / ban - norma Sipër. të gjelb. (m²) 3 - 4 m2 / ban 
Sipër. për lojë fëmijë 1.5 m2 / ban - N Sipër. për lojë fëmijë 1.5 m2 / ban 
Sip.për hapësira të lira  ~ 10 m2 / ban Sip.për hapës.të lira ~ 10 m2/ban 
Numri total i parkingjeve 53 20 12 7 92 155 61 216 149 38 52 239 196 30 226 150 49 199 Numri total i parkingjeve 92 216 239 226 199 972

124 1 3 1 27 484 127 279 503 226 147 277 375 146 309 670 128 372 27 279 277 309 372 245
69.35 6610 3170 5608 310.30 18.59 70.48 32.17 17.54 38.53 63.15 32.62 22.33 65.45 28.19 13.09 70.47 23.93 310.3 32.17 32.62 28.19 23.93 35.79

BLLOKU  URBAN  
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Dendësia e banimit (ba/ha) 

Tabela totale e parametrave urban 

13.13 22.4219.71 17.88
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Shfrytëzimi i lejuar i nëntokës brenda vij.rreg.(%)  deri

Koeficienti i paraparë i ndërtimit - ( K planifikues )
Sipërfaqja e planifikuar e objekteve  (m²)

Sip. ekzistuese e zhvilluar e objekteve mbi tokë (m²)

Raporti

Koeficienti i paraparë i ndërtimit-(K planifikues )
Koeficienti i realizuar  i ndërtimit-(K ekzistues )Koeficienti i realizuar  i ndërtimit - ( K ekzistues )

Kompleksi urban -Tërësia urbane TU - IIGrupi urban F4
Parcelimi sipas grupeve urbane 

Dendësia e banimit (ba/ha) 

Raporti
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    Tabela totale e parametrave urban 

Total 2

Sipërfaqja brenda bordurave të rrugëve (m²) 

Sip. ekzistuese e zhvilluar e objekteve mbi tokë (m²)

Shfrytëzimi momental i mbitokës - gjendja ekzist. (%)  
Sipërfaqja brenda vijave rregulative (m²) …………*          

Shfrytëzimi i lejuar i nëntokës brenda vij.rreg.(%)  deri

Tabela e llogaritjes së parametrave urban 

Sipërfaqja totale e grupit urban (Ha)

Shfrytëzimi momental i mbitokës - gjendja ekzist. (%)  

Grupi urban  F1 Grupi  urban  F3

Sipërfaqja totale e grupit urban (Ha)
Sipërfaqja tokësore aksiale e grupit urban (m²) 
Sipërfaqja brenda bordurave të rrugëve (m²) 
Sipërfaqja brenda vijave rregulative (m²) …………*          

Tabela e llogaritjes së parametrave urban 

37.13

Blloku  urban  F

7.54 13.13

Grupi  urban F5

14.10 41.92239.67 10.33 38.46

Parametrat për grup urban banimi 15.8 m2 / ban
Parametrat për bllok urban  20.0 m2 / ban
Parametrat për tërësi urbane  24.0 m2 / ban

Grupi urban  F2

Sipërfaqja tokësore aksiale e grupit urban (m²) 

Sipërfaqja e planifikuar e objekteve  (m²)

36.02 4378

Parcelimi sipas grupeve urbane 
Kompleksi urban -Tërësia urbane   TU - II



G
G 1/1 G 1/2 Z G1- 1 Z G1- 2 Z G1- 3 Totali G 2/1 G 2/2 Z G2- 1 Z G2- 2 Totali G 3/1 G 3/2 Z G3- 1 Totali G 1 G 2 G 3 Totali

1.06 0.27 0.98 0.28 0.73 3.33 0.86 0.74 0.81 0.26 2.67 1.24 1.46 0.60 3.30 3.33 2.67 3.30 9.29
10642 2715 9780 2846 7275 33258 8566 7399 8131 2579 26675 12360 14585 6006 32951 33258 26675 32951 92884

9074 2271 9401 2732 6857 30335 7635 5951 7191 2208 22985 10473 13107 5671 29251 30335 22985 29251 82571
8468 2032 9207 2682 6661 29050 7303 5399 6847 2066 21615 9907 12596 5618 28121 29050 21615 28121 78786
53% 41% 31% 48% 28% 39% 51% 45% 56% 36% 49% 42% 35% 10% 32% 16% 49% 32% 39%
50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 38%

12900 1750 6000 2000 4600 27250 12500 10900 9900 850 34150 13700 6600 1100 21400 27250 34150 21400 82800
1.5 0.9 0.7 0.7 0.7 0.9 1.7 2.0 1.4 0.4 1.6 1.4 0.5 0.2 0.8 0.9 1.6 0.8 1.1
2.0 1.2 1.0 1.0 0.8 1.2 2.7 2.4 2.7 0.5 2.4 2.0 0.9 0.2 1.1 1.2 2.4 1.1 1.5
17000 2500 9000 2700 5000 36200 20000 13000 18500 1000 52500 19500 11000 1000 31500 36200 52500 31500 120200

Afarizëm (%) 20% 25% 0% 0% 0% 11.1% 15% 15% 60% 0% 31% 20% 5% 0% 14% Afarizëm (%) 0.11 0.31 0.14 20.4%
Banim (%) 80% 75% 0% 0% 0% 42.7% 85% 85% 40% 0% 68% 80% 95% 0% 83% Banim (%) 0.43 0.68 0.83 64.0%
Institucione (%) 0% 0% 100% 100% 100% 46.1% 0% 0% 0% 100% 2% 0% 0% 100% 3% Institucione (%) 0.46 0.02 0.03 14.7%
Baza e obj. - Shputa e përdhesës(m²) 3400 625 0 0 0 4025 3000 1950 2775 0 7725 3900 4583 0 8483 Shputa e përdhesës(m²) 4025 7725 8483 20233
Indeksi i shfrytëzimit të parcelës 40% 31% 0% 0% 0% 14% 41% 36% 41% 0% 36% 39% 36% 0% 30% Indeksi i shfrytëzimit të parcelës 0.14 0.36 0.30 25.7%
Numri i kateve afariste 1 1 1 0 0 1 -- 2 1 1 4 1 1 1 0 1 1 Numri i kateve afariste 1 -- 2 1 1 1 -- 2
Sipërfaqja totale afariste (m²) 3400 625 0 0 0 4025 3000 1950 11100 0 16050 3900 550 0 4450 Sipërfaqja totale (m²) 4025 16050 4450 24525
Numri i vendparkimeve ( 1 / për 100 m²) 34 6 0 0 0 40 30 20 111 0 161 39 6 0 45 1 vendparkim për 100 m² 40 161 45 245
Shputa  (m²) 3808 700 0 0 0 4508 3360 2184 3108 0 8652 4368 5133 0 9501 Shputa (m²) 4508 8652 9501 22661
Indeksi i shfrytëzimit të parcelës 45% 34% 0% 0% 0% 16% 46% 40% 45% 0% 40% 44% 41% 0% 34% Indeksi i shfrytëzimit të parcelës 0.16 0.40 0.34 28.8%
Sipërfaqja totale për banim (m²) 13600 1875 0 0 0 15475 17000 11050 7400 0 35450 15600 10450 0 26050 Sipërfaqja totale për banim (m²) 15475 35450 26050 76975
Numri i kateve banuese - Mesatarja 4 3 0 0 0 3 5 5 2 0 3 -- 4 4 2 0 2--4 Numri i kateve banuese maximum 3 3 -- 4 2--4 2 -- 5
Numri i apartamenteve 125 m2 / 1apart. 64 6 0 0 0 71 96 63 25 0 184 88 35 0 123 Numri i apartamenteve 125m2/1 ap 71 184 123 377
Numri i banorëve Sip.bruto / 1banor (25m2) 290 28 1 1 1 321 434 282 111 1 827 398 174 1 573 Numri i ban. Sip.bruto / 1b (25 m2) 321 827 573 1721
Numri i vendparkimeve (1 / 1 apartament ) 64 6 0 0 0 71 96 63 25 0 184 88 35 0 123 Numri i vendparkimeve ( 1 / 1 apart) 71 184 123 377
Baza e objekteve - Shputa e përdhesës(m²) 0 0 3000 900 2500 6400 0 0 0 750 750 0 0 500 500 Shputa e përdhesës(m²) 6400 750 0 7150
Indeksi i shfrytëzimit të parcelës 0% 0% 33% 34% 38% 22% 0% 0% 0% 36% 3% 0% 0% 9% 2% Indeksi i shfrytëzimit të parcelës 0.22 0.03 0.00 9.1%
Numri i kateve 0 0 3 3 2 2 -- 3 0 1 1 1 1 -- 2 0 1 2 0 Numri i kateve afariste 2 -- 3 1 -- 2 0 0
Sipërfaqja totale intitucionale (m²) 0 0 9000 2700 5000 16700 0 0 0 1000 1000 0 0 1000 1000 Sipërfaqja totale afariste (m²) 16700 1000 0 17700
Numri i vendparkimeve ( 1 / për 50 m²) 0 0 38 11 21 70 0 0 0 10 10 0 0 10 10 Numri i vendparkim. (1 / për 100 m²) 70 10 0 80

Sipërfaqja totale  e grupit urban (m²) 10642 2715 9780 2846 7275 33258 8566 7399 8131 2579 26675 12360 14585 6006 32951 Sipërfaqja totale  e grupit urban (m²) 33258 26675 32951 92884
Sipërfaqja totale ndërtimore (m²) 17000 2500 9000 2700 5000 36200 20000 13000 18500 1000 52500 19500 11000 1000 31500 Sipërfaqja totale ndërtimore (m²) 36200 52500 31500 120200
Shputa (m²) 3400 625 0 900 2500 7425 3000 1950 2775 0 7725 3900 4583 0 8483 Shputa (m²) 7425 7725 8483 23633
Sip.tokes. e zene me ndertim  (%) 31.95 23.02 0.00 31.62 34.36 22.33 35.02 26.35 34.13 0.00 28.96 31.55 31.42 0.00 25.75 Sip.tokes. e zene me ndertim  (%) 22.3 29.0 25.7 25.4
Sip. e lire e tokes pa ndertim  (%) 68.05 76.98 100.00 68.38 65.64 77.67 64.98 73.65 65.87 100.00 71.04 68.45 68.58 100.00 74.25 Sip. e lire e tokes pa ndertim  (%) 77.7 71.0 74.3 74.56
Sip.për rrugë& sheshe 1.5 m2/ban - N 5.41 15.79 379 114 418 9.11 2.15 5.14 8.47 371.00 4.46 4.74 8.49 335.00 6.46 Sip.për rrugë& sheshe 1.5 m2/ban 9.11 4.46 6.46 5.99
Sipër. të gjelb. (m²) 3 - 4 m2 / ban - norma Sipër. të gjelb. (m²) 3 - 4 m2 / ban 
Sipër. për lojë fëmijë 1.5 m2 / ban - N Sipër. për lojë fëmijë 1.5 m2 / ban 
Sip.për hapësira të lira  ~ 10 m2 / ban Sip.për hapës.të lira ~ 10 m2/ban 
Numri total i parkingjeve 98 13 38 11 21 180 126 82 136 10 354 127 40 10 178 Numri total i parkingjeve 180 354 178 712

272 104 1 4 1 96 506 381 137 4 310 322 119 2 174 96 310 174 185

31.32 80.75 9401 2732 6857 94.56 17.61 21.12 64.78 2208 27.78 26.33 75.26 5671 51.05 94.559 27.78399 51.0518 47.98

Sipërfaqja e planifikuar e objekteve  (m²)

19.59

Parcelimi sipas grupeve urbane 

Sip. ekzistuese e zhvilluar e objekteve mbi tokë (m²)

Shfrytëzimi momental i mbitokës - gjendja ekzist. (%)  
Sipërfaqja brenda vijave rregulative (m²) …………*          

Shfrytëzimi i lejuar i nëntokës brenda vij.rreg.(%)  deri

Kompleksi urban -Tërësia urbane   TU - II
Tabela e llogaritjes së parametrave urban 

Shfrytëzimi momental i mbitokës - gjendja ekzist. (%)  

Grupi urban  G1 Grupi urban  G3

Sipërfaqja totale e grupit urban (Ha)
Sipërfaqja tokësore aksiale e grupit urban (m²) 

Tabela e llogaritjes së parametrave urban Blloku  urban  G

Sipërfaqja brenda bordurave të rrugëve (m²) 

Dendësia e banimit (ba/ha) 

Raporti
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    Tabela totale e parametrave urban 

Total 2
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Kompleksi urban -Tërësia urbane TU - II
Parcelimi sipas grupeve urbane 
Sipërfaqja totale e grupit urban (Ha)
Sipërfaqja tokësore aksiale e grupit urban (m²) 
Sipërfaqja brenda bordurave të rrugëve (m²) 
Sipërfaqja brenda vijave rregulative (m²) …………*          

Shfrytëzimi i lejuar i nëntokës brenda vij.rreg.(%)  deri

Koeficienti i paraparë i ndërtimit - ( K planifikues )
Koeficienti i realizuar  i ndërtimit - ( K ekzistues )

Sip. ekzistuese e zhvilluar e objekteve mbi tokë (m²)

Koeficienti i paraparë i ndërtimit-(K planifikues )
Koeficienti i realizuar  i ndërtimit-(K ekzistues )

Dendësia e banimit (ba/ha) 

Tabela totale e parametrave urban 

34.2536.25
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58.52 14.20 39.7871.4143571832 10.69

Grupi urban  G2

To
ta

l 1

9401 36.25

To
ta

l 2

16.52 5671.0048.94

Sipërfaqja e planifikuar e objekteve  (m²)

Raporti

Parametrat për grup urban banimi 15.8 m2 / ban
Parametrat për bllok urban  20.0 m2 / ban
Parametrat për tërësi urbane  24.0 m2 / ban

BLLOKU  URBAN  

A
fa
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m

i

2208.00 18.45 71.41 18.45
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 AREALI 2  AREALI 3  AREALI 4  AREALI 5

Park Stadiumi Stadiumi Palestra Qendra e Tregu i Tregu i Zona e Zona e Zona e Zona e 
& Key R.Lushta F. Xhaka Minatori Kultures blertë plack. bisnes. shendet. gjelber. bisnes. Gjithesejt A 1-2 A 2-1 A 2-2 A 3-1 A 4-1 Totali

10.77 2.56 0.26 0.86 1.27 0.90 0.89 4.41 12.11 4.78 3.77 42.59 0.67 0.55 0.09 0.18 0.69 2.19
107742 25640 2600 8647 12704 8976 8866 44062 121057 47842 37740 425876 6689 5523 946 1819 6878 21855

86826 25640 2600 7168 11924 7722 8034 40550 117957 43197 34771 386389 6244 4686 737 1506 5311 18484
86826 25640 2600 6631 7919 6737 6908 38722 115546 43197 28850 369576 4650 4076 614 1024 4023 14387

0 5000 2000 2500 2550 2000 2000 11283 18767 0 3375 49475 2322 2669 269 751 2645 8656
0% 20% 0% 0% 40% 0% 0% 0% 30% 0% 0% 0% 50% 50% 45% 50% 50% 50%

0 5000 2000 2600 5100 2000 2000 14700 33500 0 3800 70700 9450 8000 673 1500 8600 28223
0.0 0.2 0.8 0.4 0.6 0.3 0.3 0.4 0.3 0.0 0.1 0.2 2.0 2.0 1.1 1.5 2.1 2.0
0.0 0.3 0.8 0.4 1.5 0.3 0.3 0.6 0.6 0.0 0.6 0.4 2.0 2.0 1.1 1.5 2.1 2.0

0 7500 2000 2600 12000 2000 2000 25000 70000 0 18000 141100 9500 8000 673 1500 8600 28273
Hapësira afariste (%) 0% 0% 15% 0% 0% 100% 100% 100% 0% 0.0% 100% 34% Hapësira afariste (%) 70% 100% 0% 50% 0% 54%
Hapësira institucionale  (%) 0% 100% 85% 100% 100% 0% 0% 0% 100% 100.0% 0% 66% Hapësira institucionale  (%) 30% 0% 0% 50% 0% 13%
Hapësira rekreimi (%) 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0.0% 0% 50% Hapësira rekreimi (%) 0% 0% 100% 0% 100% 33%
Baza e obj. - Shputa e përdhesës(m²) 0 0 300 0 0 2000 2000 25000 0 0 18000 47300 Baza e obj. - Shputa e përdhesës(m²) 6650 2667 0 750 0 10067
Indeksi i shfrytëzimit të parcelës 0% 0% 12% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 13% Indeksi i shfrytëzimit të parcelës 143% 65% 0% 73% 0% 70%
Numri i kateve afariste 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 Numri i kateve afariste 1 3 0 1 5 1 -- 3
Sipërfaqja totale afariste (m²) 0 0 300 0 0 2000 2000 25000 0 0 18000 47300 Sipërfaqja totale afariste (m²) 6650 8000 0 750 0 15400
Numri i vendparkimeve ( 1 / për 100 m²) 0 0 3 0 0 10 10 125 0 0 90 238 Numri i vendparkimeve ( 1 / për 100 m²) 67 80 0 8 0 154
Shputa  (m²) 0 7500 1700 2600 6000 0 0 0 35000 0 0 52800 Shputa  (m²) 7448 0 673 750 0 8871
Indeksi i shfrytëzimit të parcelës 0% 29% 65% 39% 76% 0% 0% 0% 30% 0% 0% 14% Indeksi i shfrytëzimit të parcelës 160% 0% 37% 73% 0% 62%
Sipërfaqja totale për objekte (m²) 0 7500 1700 2600 12000 0 0 0 70000 0 0 93800 Sipërfaqja totale për objekte (m²) 2850 0 0 750 0 3600
Numri i kateve 0 1 1 1 2 1 1 1 2 2.00 1 Numri i kateve 0 0 3 1 0

Numri i shfrytezuesve 0 3750 850 1300 3000 0 0 0 1400 0 0 Numri i shfrytezuesve 380 320 20 60 344 1124
Numri i vendparkimeve 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 28 Numri i vendparkimeve 0 0 0 0 0 0
Baza e objekteve - Shputa e përdhesës(m²) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Baza e objekteve - Shputa e përdhesës(m²) 0 0 673 0 2867 3540
Indeksi i shfrytëzimit të parcelës 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Indeksi i shfrytëzimit të parcelës 0% 0% 110% 0% 71% 25%
Numri i shfrytezuesve 1000 3750 1000 1300 6000 1000 1000 12500 35000 500 9000 72050 Numri i shfrytezuesve 0 1 2 3 3
Sipërfaqja totale rekreuse (m²) 43413 12820 1300 3316 3960 3369 3454 19361 57773 21599 14425 184788 Sipërfaqja totale rekreuse (m²) 0 0 673 0 8600 9273
Numri i vendparkimeve 10 38 10 13 60 20 20 125 117 10 90 512 Numri i vendparkimeve 0 0 13 0 86 99

Sipërfaqja totale  e grupit urban (m²) 107742 25640 2600 8647 12704 8976 8866 44062 121057 47842 37740 425876 Sipërfaqja totale  e grupit urban (m²) 6689 5523 946 1819 6878 21855
Sipërfaqja totale ndërtimore (m²) 0 7500 2000 2600 12000 2000 2000 25000 70000 0 18000 141100 Sipërfaqja totale ndërtimore (m²) 9500 8000 673 1500 8600 28273
Shputa (m²) 0 7500 2000 2600 6000 2000 2000 25000 0 0 18000 18000 Shputa (m²) 6650 2667 269 750 0 10336
Sip.tokes. e zene me ndertim  (%) 0.00 29.25 76.92 30.07 47.23 22.28 22.56 56.74 0.00 0.00 47.69 4.23 Sip.tokes. e zene me ndertim  (%) 99.42 48.28 28.44 41.23 0.00 47.29
Sip. e lire e tokes pa ndertim  (%) 100 70.75 23.08 69.93 52.77 77.72 77.44 43.26 100.00 100.00 52.31 95.77 Sip. e lire e tokes pa ndertim  (%) 0.58 51.72 71.56 58.77 100 52.71
Sip.për rrugë& sheshe 1.5 m2/ban - N 20.92 0.00 0.00 1.14 0.13 1.25 0.83 0.28 2.21 9.29 0.33 0.00 Sip.për rrugë& sheshe 1.5 m2/ban - N 1.17 2.62 10.45 5.22 4.56 3.00

Sipër. të gjelb. (m²) 3 - 4 m2 / ban - norma Sipër. të gjelb. (m²) 3 - 4 m2 / ban - norma

Sipër. për lojë fëmijë 1.5 m2 / ban - N Sipër. për lojë fëmijë 1.5 m2 / ban - N
Sip.për hapësira të lira  ~ 10 m2 / ban Sip.për hapësira të lira  ~ 10 m2 / ban 
Numri total i parkingjeve 10 38 13 13 60 30 30 250 145 10 180 778 Numri total i parkingjeve 67 80 13 8 86 253

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 514
16.44

AREALI  1

43.41 0.71 2 1.553.42 3.51 1.603.37 3.45 84.26 43.20

Dendësia e banimit (ba/ha) 

Raporti
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    Tabela totale e parametrave urban 
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Parcelimi sipas grupeve urbane 
Tabela e llogaritjes së parametrave urban 

Koeficienti i paraparë i ndërtimit - ( K planifikues )
Koeficienti i realizuar  i ndërtimit - ( K ekzistues )

AREALET

Sipërfaqja e planifikuar e objekteve  (m²)

TREGJET

Sip. ekzistuese e zhvilluar e objekteve mbi tokë (m²)

Shfrytëzimi momental i mbitokës - gjendja ekzist. (%)  
Sipërfaqja brenda vijave rregulative (m²) …………*          

Shfrytëzimi i lejuar i nëntokës brenda vij.rreg.(%)  deri

Sipërfaqja totale e grupit urban (Ha)
Sipërfaqja tokësore aksiale e grupit urban (m²) 
Sipërfaqja brenda bordurave të rrugëve (m²) 

AREALET BËRTHAMA  URBANE
Tabela e llogaritjes së parametrave urban Zona

Parcelimi sipas grupeve urbane 
Sipërfaqja totale e grupit urban (Ha)
Sipërfaqja tokësore aksiale e grupit urban (m²) 
Sipërfaqja brenda bordurave të rrugëve (m²) 
Sipërfaqja brenda vijave rregulative (m²) …………*          
Shfrytëzimi momental i mbitokës - gjendja ekzist. (%)  
Shfrytëzimi i lejuar i nëntokës brenda vij.rreg.(%)  deri
Sip. ekzistuese e zhvilluar e objekteve mbi tokë (m²)
Koeficienti i realizuar  i ndërtimit - ( K ekzistues )
Koeficienti i paraparë i ndërtimit - ( K planifikues )
Sipërfaqja e planifikuar e objekteve  (m²)

Raporti
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    Tabela totale e parametrave urban 

7.25

Total 1

Total 2 -1.07 6.31

Dendësia e banimit (ba/ha) 

23.40 12.60 15.44



A 1-2 A 2-1 A 2-2 A 3-1 A 4-1 Totali
0.67 0.55 0.09 0.18 0.69 2.19
6689 5523 946 1819 6878 21855
6244 4686 737 1506 5311 18484
4650 4076 614 1024 4023 14387
2322 2669 269 751 2645 8656
50% 50% 45% 50% 50% 50%
9450 8000 673 1500 8600 28223
2.0 2.0 1.1 1.5 2.1 2.0
2.0 2.0 1.1 1.5 2.1 2.0
9500 8000 673 1500 8600 28273

Hapësira afariste (%) 70% 100% 0% 50% 0% 54%
Hapësira institucionale  (%) 30% 0% 0% 50% 0% 13%
Hapësira rekreimi (%) 0% 0% 100% 0% 100% 33%
Baza e obj. - Shputa e përdhesës(m²) 6650 2667 0 750 0 10067
Indeksi i shfrytëzimit të parcelës 143% 65% 0% 73% 0% 70%
Numri i kateve afariste 1 3 0 1 5 1 -- 3
Sipërfaqja totale afariste (m²) 6650 8000 0 750 0 15400
Numri i vendparkimeve ( 1 / për 100 m²) 67 80 0 8 0 154
Shputa  (m²) 7448 0 673 750 0 8871
Indeksi i shfrytëzimit të parcelës 160% 0% 37% 73% 0% 62%
Sipërfaqja totale për objekte (m²) 2850 0 0 750 0 3600
Numri i kateve 0 0 3 1 0

Numri i shfrytezuesve 380 320 20 60 344 1124
Numri i vendparkimeve 0 0 0 0 0 0
Baza e objekteve - Shputa e përdhesës(m²) 0 0 673 0 2867 3540
Indeksi i shfrytëzimit të parcelës 0% 0% 110% 0% 71% 25%
Numri i shfrytezuesve 0 1 2 3 3
Sipërfaqja totale rekreuse (m²) 0 0 673 0 8600 9273
Numri i vendparkimeve 0 0 13 0 86 99

Sipërfaqja totale  e grupit urban (m²) 6689 5523 946 1819 6878 21855
Sipërfaqja totale ndërtimore (m²) 9500 8000 673 1500 8600 28273
Shputa (m²) 6650 2667 269 750 0 10336
Sip.tokes. e zene me ndertim  (%) 99.42 48.28 28.44 41.23 0.00 47.29
Sip. e lire e tokes pa ndertim  (%) 0.58 51.72 71.56 58.77 100 52.71
Sip.për rrugë& sheshe 1.5 m2/ban - N 1.17 2.62 10.45 5.22 4.56 3.00
Sipër. të gjelb. (m²) 3 - 4 m2 / ban - norma
Sipër. për lojë fëmijë 1.5 m2 / ban - N
Sip.për hapësira të lira  ~ 10 m2 / ban 
Numri total i parkingjeve 67 80 13 8 86 253

0 0 0 0 0 514
16.44

7.25

BËRTHAMA  URBANE
Zona

Sipërfaqja brenda vijave rregulative (m²) …………*          

Shfrytëzimi i lejuar i nëntokës brenda vij.rreg.(%)  deri

6.31 23.40 12.60 15.44-1.07

Koeficienti i realizuar  i ndërtimit - ( K ekzistues )

Dendësia e banimit (ba/ha) 
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    Tabela totale e parametrave urban 

Total 2
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AREALET

Sipërfaqja e planifikuar e objekteve  (m²)

Sipërfaqja totale e grupit urban (Ha)
Sipërfaqja tokësore aksiale e grupit urban (m²) 
Sipërfaqja brenda bordurave të rrugëve (m²) 

Sip. ekzistuese e zhvilluar e objekteve mbi tokë (m²)

Shfrytëzimi momental i mbitokës - gjendja ekzist. (%)  

Parcelimi sipas grupeve urbane 
Tabela e llogaritjes së parametrave urban 

Koeficienti i paraparë i ndërtimit - ( K planifikues )



TU - I
A 1 A 2 A 3 A 4 Totali B 1 B 2 B 3 B 4 Totali C 1 C 2 C 3 Totali D 1 D 2 D3 D 4 Totali A B C D Totali
3.64 3.29 1.70 3.30 11.92 1.02 2.33 2.31 2.19 7.85 2.22 1.89 1.64 5.75 2.18 1.48 2.40 2.21 8.27 11.92 7.85 5.75 8.27 33.79

36408 32870 16955 32965 119198 10155 23330 23103 21889 78477 22150 18937 16375 57462 21827 14838 24014 22050 82729 119198 78477 57462 82729 337866
31200 27642 12319 24145 95306 8739 20931 20046 18542 68258 19556 16528 13450 49534 17783 11118 20296 19692 68889 95306 68258 49534 68889 281987
24772 25314 11245 22029 83360 7697 19869 19013 17200 63779 16862 15737 12383 44982 14639 9644 19027 18685 61995 83360 63779 44982 61995 254116

49% 52% 48% 46% 49% 46% 33% 41% 32% 14% 31% 5% 43% 25% 39% 48% 35% 18% 33% 49% 14% 25% 33% 34%
58% 112% 85% 85% 85% 60% 40% 60% 60% 73% 60% 60% 60% 60% 60% 70% 67% 50% 62% 85% 73% 60% 62% 70%

62600 38573 14400 41300 156873 9950 16660 10100 14950 51660 17450 1700 18470 37620 18050 18700 12350 7150 56250 156873 51660 37620 56250 302403
2.5 1.5 1.3 1.9 1.9 1.3 0.8 0.5 0.9 0.8 1.0 0.1 1.5 0.8 1.2 1.9 0.6 0.4 0.9 1.9 0.8 0.8 0.9 1.2
2.9 2.8 2.7 2.7 2.8 2.4 2.0 1.0 1.3 1.6 2.0 1.7 2.6 2.0 1.7 3.0 1.9 0.9 1.7 2.8 1.6 2.0 1.7 2.1

70700 69673 30900 59600 230873 18800 39800 18100 22400 99100 32900 26400 32000 91300 25150 28500 35700 16000 105350 230873 99100 91300 105350 526623
Afarizëm (%) 31.4% 33.4% 28.6% 21.4% 29% 22.7% 14.7% 9.5% 17.3% 16% 15.5% 14.9% 17.9% 16% 13.1% 20.0% 25.0% 15.0% 19% Afarizëm (%) 0.29 0.16 0.16 0.19 22.4%
Banim (%) 68.6% 65.7% 71.4% 64.2% 67% 77.3% 83.3% 54.0% 69.3% 74% 73.6% 85.1% 82.1% 80% 67.6% 80.0% 75.0% 85.0% 76% Banim (%) 0.67 0.74 0.80 0.76 72.3%
Institucione (%) 0% 1% 0% 14% 4% 0% 2% 36% 13% 4% 11% 0% 0% 4% 19% 0% 0% 0% 5% Institucione (%) 0.04 0.04 0.04 0.05 4.1%
Baza e obj. - Shputa e përdhesës(m²) 10764 11139 4833 7083 33819 3010 7575 3450 3880 17915 5195 3930 3875 13000 3288 3800 7413 4800 19300 Shputa e përdhesës(m²) 33819 17915 13000 19300 84034
Indeksi i shfrytëzimit të parcelës 43% 44% 43% 32% 41% 39% 38% 18% 23% 25% 31% 25% 31% 29% 22% 39% 39% 26% 31% Indeksi i shfrytëzimit të parcelës 0.41 0.25 0.29 0.31 46.4%
Numri i kateve afariste 2 -- 3 1 -- 3 2 2 1 -- 3 1 -- 2 0 -- 1 0 -- 1 0 -- 1 1 0 -- 2 1 1 1 -- 2 0 -- 1 1 -- 2 0 -- 2 0 -- 1 0 -- 2 Numri i kateve afariste 1 -- 3 1 1 -- 2 0 -- 2 1 -- 2
Sipërfaqja totale afariste (m²) 22175 23250 8850 12750 67025 4260 5850 1725 3880 15715 5095 3930 5725 14750 3288 5700 9125 2400 20513 Sipërfaqja totale (m²) 67025 15715 14750 20513 118003
Numri i vendparkimeve ( 1 / për 100 m²) 222 233 89 128 670 43 59 17 39 157 51 39 57 148 33 57 91 24 205 1 vendparkim për 100 m² 670 157 148 205 1180
Shputa  (m²) 11738 9992 5242 7792 34764 3371 8484 3864 4346 20065 5818 4402 4340 14560 3682 4256 8302 5376 21616 Shputa (m²) 34764 20065 14560 21616 91005
Indeksi i shfrytëzimit të parcelës 47% 39% 47% 35% 42% 44% 43% 20% 25% 31% 35% 28% 35% 32% 25% 44% 44% 29% 35% Indeksi i shfrytëzimit të parcelës 0.42 0.31 0.32 0.35 35.8%
Sipërfaqja totale për banim (m²) 48525 45750 22050 38250 154575 14540 33150 9775 15520 72985 24205 22470 26275 72950 17013 22800 26575 13600 79988 Sipërfaqja totale për banim (m²) 154575 72985 72950 79988 380498
Numri i kateve banuese - Mesatarja 6 -- 10 4 -- 10 4 -- 8 3 -- 9 4 -- 10 4 -- 8 4 -- 8 2 -- 4 4 4 -- 6 4 -- 10 4 -- 9 4 -- 8 4 -- 10 3 -- 8 4 -- 8 2 -- 10 3 4 -- 10 Numri i kateve banuese maximum 4 -- 10 4 -- 6 4 -- 10 4 -- 10 4 -- 7
Numri i apartamenteve 125 m2 / 1apart. 351 302 146 236 1034 93 207 33 91 424 159 180 189 527 119 140 165 67 491 Numri i apartamenteve 125m2/1 ap 1034 424 527 491 2476
Numri i banorëve Sip.bruto / 1banor (25m2) 1579 1361 656 1063 4659 418 932 148 413 1910 716 809 850 2374 537 629 740 302 2209 Numri i ban. Sip.bruto / 1b (25 m2) 4659 1910 2374 2209 11153
Numri i vendparkimeve (1 / 1 apartament ) 351 302 146 236 1034 93 207 33 91 424 159 180 189 527 119 140 165 67 491 Numri i vendparkimeve ( 1 / 1 apart) 1034 424 527 491 2476
Baza e objekteve - Shputa e përdhesës(m²) 0 673 0 2867 3540 0 400 0 1500 1900 1200 0 0 1200 1980 0 0 0 1980 Shputa e përdhesës(m²) 3540 1900 1200 1980 8620
Indeksi i shfrytëzimit të parcelës 0% 3% 0% 13% 4% 0% 2% 0% 9% 3% 7% 0% 0% 3% 14% 0% 0% 0% 3% Indeksi i shfrytëzimit të parcelës 0.04 0.03 0.07 0.03 3.4%
Numri i kateve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 Numri i kateve afariste 0 0 3 0 0
Sipërfaqja totale intitucionale (m²) 0 673 0 8600 9273 0 800 0 3000 3800 3600 0 0 3600 4850 0 0 0 4850 Sipërfaqja totale afariste (m²) 9273 3800 3600 4850 21523
Numri i vendparkimeve ( 1 / për 50 m²) 0 0 0 86 86 0 8 0 15 23 36 0 0 36 65 0 0 0 65 Numri i vendparkim. (1 / për 100 m²) 86 23 36 65 210

Sipërfaqja totale  e grupit urban (m²) 36408 32870 16955 32965 119198 10155 23330 23103 21889 78477 22150 18937 16375 57462 21827 14838 24014 22050 82729 Sipërfaqja totale  e grupit urban (m²) 119198 78477 57462 82729 337866
Sipërfaqja totale ndërtimore (m²) 70700 69673 30900 59600 230873 18800 39800 18100 22400 99100 32900 26400 32000 91300 25150 28500 35700 16000 105350 Sipërfaqja totale ndërtimore (m²) 230873 99100 91300 105350 526623
Shputa (m²) 10764 11139 4833 7083 33819 3010 7575 3450 3880 17915 5195 3930 3875 13000 3288 3800 7413 4800 19300 Shputa (m²) 33819 17915 13000 19300 84034
Sip.tokes. e zene me ndertim  (%) 29.56 33.89 28.51 21.49 28.37 29.64 32.47 14.93 17.73 22.83 23.45 20.75 23.66 22.62 15.06 25.61 30.87 21.77 23.33 Sip.tokes. e zene me ndertim  (%) 28.4 22.8 22.6 23.3 24.9
Sip. e lire e tokes pa ndertim  (%) 70.44 66.11 71.49 78.51 71.63 70.36 67.53 85.07 82.27 77.17 76.55 79.25 76.34 77.38 84.94 74.39 69.13 78.23 76.67 Sip. e lire e tokes pa ndertim  (%) 71.6 77.2 77.4 76.7 75.13
Sip.për rrugë& sheshe 1.5 m2/ban - N 3.30 3.84 7.07 8.30 5.13 3.39 2.57 20.71 8.11 5.35 3.62 2.98 3.44 3.34 7.53 5.91 5.02 7.80 6.26 Sip.për rrugë& sheshe 1.5 m2/ban 5.13 5.35 3.34 6.26 5.01
Sipër. të gjelb. (m²) 3 - 4 m2 / ban - norma Sipër. të gjelb. (m²) 3 - 4 m2 / ban 
Sipër. për lojë fëmijë 1.5 m2 / ban - N Sipër. për lojë fëmijë 1.5 m2 / ban 
Sip.për hapësira të lira  ~ 10 m2 / ban Sip.për hapës.të lira ~ 10 m2/ban 
Numri total i parkingjeve 573 534 234 450 1791 135 273 50 145 604 246 219 246 711 217 197 256 91 760 Numri total i parkingjeve 1791 604 711 760 3866

434 414 387 322 391 412 399 64 189 243 323 427 519 413 246 424 308 137 267 391 243 413 267 330
19.76 20.31 18.78 22.71 20.46 20.91 22.46 135.79 44.93 35.73 27.32 20.43 15.83 20.86 33.10 17.67 27.41 65.17 31.18 20.46 35.73 20.86 31.18 25.28

Dendësia e banimit (ba/ha) 

Blloku  urban  B

15.57 17.4011.6326.9815.3913.71 49.28

Sipërfaqja e planifikuar e objekteve  (m²)

12.94 11.4112.13 16.05

Tabela e llogaritjes së parametrave urban 
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Tabela totale e parametrave urban 
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Sipërfaqja e planifikuar e objekteve  (m²)

Blloku  urban  D

Koeficienti i paraparë i ndërtimit - ( K planifikues )
Koeficienti i realizuar  i ndërtimit - ( K ekzistues )
Sip. ekzistuese e zhvilluar e objekteve mbi tokë (m²)

Shfrytëzimi momental i mbitokës - gjendja ekzist. (%)  
Sipërfaqja brenda vijave rregulative (m²) …………*          

Shfrytëzimi i lejuar i nëntokës brenda vij.rreg.(%)  deri

Raporti
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    Tabela totale e parametrave urban 

Kompleksi urban -Tërësia urbane 

Sipërfaqja brenda bordurave të rrugëve (m²) 

Parcelimi sipas grupeve urbane 
Blloqet  urbane  

Sipërfaqja totale e grupit urban (Ha)
Parcelimi sipas grupeve urbane 

Sipërfaqja totale e grupit urban (Ha)
Sipërfaqja tokësore aksiale e grupit urban (m²) 

Tabela e llogaritjes së parametrave urban Kompleksi urban -Tërësia urbane   TU - I
Blloku  urban  A Blloku  urban  C

Sipërfaqja brenda vijave rregulative (m²) …………*        
Sipërfaqja brenda bordurave të rrugëve (m²) 
Sipërfaqja tokësore aksiale e grupit urban (m²) 

Koeficienti i paraparë i ndërtimit-(K planifikues )
Koeficienti i realizuar  i ndërtimit-(K ekzistues )
Sip. ekzistuese e zhvilluar e objekteve mbi tokë (m²)
Shfrytëzimi i lejuar i nëntokës brenda vij.rreg.(%)  deri

Parametrat për bllok urban  20.0 m2 / ban
Parametrat për tërësi urbane  24.0 m2 / ban
Parametrat për tërësi urbane  24.0 m2 / ban

Shfrytëzimi momental i mbitokës - gjendja ekzist. (%)  

13.20 20.07 11.2714.33 112.42

Dendësia e banimit (ba/ha) 



TU - II
E 1 E 2 E 3 E 4 Totali F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 Totali G 1 G 2 G 3 Totali E F G Totali
1.59 1.92 1.86 1.41 6.78 2.37 2.13 2.56 2.12 1.79 10.98 3.33 2.67 3.30 9.29 6.78 10.98 9.29 27.05

15874 19191 18643 14076 67784 23664 21340 25644 21244 17926 109818 33258 26675 32951 92884 67784 109818 92884 270486
12507 15452 15739 12522 56220 19549 19172 23135 18501 15954 96311 30335 22985 29251 82571 56220 96311 82571 235102
11474 14149 14609 11003 51235 18632 18349 21940 17434 15160 91515 29050 21615 28121 78786 51235 91515 78786 221536

42% 50% 29% 39% 40% 24% 38% 44% 43% 43% 39% 16% 49% 32% 39% 40% 39% 39% 39%
60% 60% 60% 50% 58% 10% 60% 60% 60% 60% 63% 50% 50% 50% 38% 58% 63% 38% 39%

17800 22708 7100 8550 56158 10350 24750 19050 20900 28800 103850 27250 34150 21400 82800 56158 103850 82800 242808
1.6 1.6 0.5 0.8 1.1 0.6 1.3 0.9 1.2 1.9 1.1 0.9 1.6 0.8 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
3.0 2.7 2.0 2.5 2.5 0.7 2.0 1.9 2.4 2.0 1.8 1.2 2.4 1.1 1.5 2.5 1.8 1.5 1.9
34000 37650 29000 28000 128650 13550 36000 42000 42000 30500 164050 36200 52500 31500 120200 128650 164050 120200 412900

Afarizëm (%) 25.0% 14.1% 20.0% 17.5% 19% 29.5% 23.2% 19.3% 19.2% 16.7% 20% 11.1% 30.6% 14.1% 20% Afarizëm (%) 0.19 0.20 0.20 20.1%
Banim (%) 75.0% 80.1% 80.0% 82.5% 79% 29.5% 76.8% 80.7% 80.8% 83.3% 76% 42.7% 67.5% 82.7% 64% Banim (%) 0.79 0.76 0.64 73.5%
Institucione (%) 0% 6% 0% 0% 1% 41% 0% 0% 0% 0% 3% 46% 2% 3% 15% Institucione (%) 0.01 0.03 0.15 5.9%
Baza e obj. - Shputa e përdhesës(m²) 4250 5325 5800 4325 19700 2000 8394 9158 6767 7200 33519 4025 7725 8483 20233 Shputa e përdhesës(m²) 19700 33519 20233 73453
Indeksi i shfrytëzimit të parcelës 37% 38% 40% 39% 38% 11% 46% 42% 40% 47% 37% 14% 36% 30% 26% Indeksi i shfrytëzimit të parcelës 0.38 0.37 0.26 37.5%
Numri i kateve afariste 2 0 -- 1 1 0 -- 1 0 -- 2 1 -- 2 1 1 1 1 1 -- 2 1 -- 2 1 1 1 -- 2 Numri i kateve afariste 0 -- 2 1 -- 2 1 -- 2 1 -- 2
Sipërfaqja totale afariste (m²) 8500 5325 5800 5350 24975 4000 8350 8100 8050 5100 33600 4025 16050 4450 24525 Sipërfaqja totale (m²) 24975 33600 24525 83100
Numri i vendparkimeve ( 1 / për 100 m²) 85 53 58 54 250 40 84 81 81 51 336 40 161 45 245 1 vendparkim për 100 m² 250 336 245 831
Shputa  (m²) 4760 5964 6496 4844 22064 2240 9402 10257 7579 8064 37542 4508 8652 9501 22661 Shputa (m²) 22064 37542 22661 82267
Indeksi i shfrytëzimit të parcelës 41% 42% 44% 44% 43% 12% 51% 47% 43% 53% 41% 16% 40% 34% 29% Indeksi i shfrytëzimit të parcelës 0.43 0.41 0.29 37.1%
Sipërfaqja totale për banim (m²) 25500 30175 23200 22650 101525 4000 27650 33900 33950 25400 124900 15475 35450 26050 76975 Sipërfaqja totale për banim (m²) 101525 124900 76975 303400
Numri i kateve banuese - Mesatarja 4 -- 8 3 -- 8 2 -- 4 2 -- 10 4 -- 10 2 3 -- 4 2 -- 8 4--5 4--5 2 -- 5 3 3 -- 4 2--4 2 -- 5 Numri i kateve banuese maximum 4 -- 10 2 -- 5 2 -- 5 4 -- 7
Numri i apartamenteve 125 m2 / 1apart. 156 163 102 123 544 13 132 158 146 148 597 71 184 123 377 Numri i apartamenteve 125m2/1 ap 544 597 377 1519
Numri i banorëve Sip.bruto / 1banor (25m2) 704 733 459 554 2450 63 596 709 656 667 2691 321 827 573 1721 Numri i ban. Sip.bruto / 1b (25 m2) 2450 2691 1721 6862
Numri i vendparkimeve (1 / 1 apartament ) 156 163 102 123 544 13 132 158 146 148 597 71 184 123 377 Numri i vendparkimeve ( 1 / 1 apart) 544 597 377 1519
Baza e objekteve - Shputa e përdhesës(m²) 0 950 0 0 950 3450 0 0 0 0 3450 6400 750 0 7150 Shputa e përdhesës(m²) 950 3450 6400 10800
Indeksi i shfrytëzimit të parcelës 0% 7% 0% 0% 2% 19% 0% 0% 0% 0% 4% 22% 3% 0% 9% Indeksi i shfrytëzimit të parcelës 0.02 0.04 0.22 4.9%
Numri i kateve 0 3 0 0 0 2 -- 3 0 0 0 0 0 2 -- 3 1 -- 2 0 0 Numri i kateve afariste 0 0 2 -- 3 0
Sipërfaqja totale intitucionale (m²) 0 2150 0 0 2150 5550 0 0 0 0 5550 16700 1000 0 17700 Sipërfaqja totale afariste (m²) 2150 5550 16700 24400
Numri i vendparkimeve ( 1 / për 50 m²) 0 11 0 0 11 39 0 0 0 0 39 70 10 0 80 Numri i vendparkim. (1 / për 100 m²) 11 39 70 119

Sipërfaqja totale  e grupit urban (m²) 15874 19191 18643 14076 67784 23664 21340 25644 21244 17926 109818 33258 26675 32951 92884 Sipërfaqja totale  e grupit urban (m²) 67784 109818 92884 270486
Sipërfaqja totale ndërtimore (m²) 34000 37650 29000 28000 128650 13550 36000 42000 42000 30500 164050 36200 52500 31500 120200 Sipërfaqja totale ndërtimore (m²) 128650 164050 120200 412900
Shputa (m²) 4250 5325 5800 4325 19700 2000 8394 9158 6767 7200 33519 4025 7725 8483 20233 Shputa (m²) 19700 33519 20233 73453
Sip.tokes. e zene me ndertim  (%) 26.77 27.75 31.11 30.73 29.06 8.45 39.34 35.71 31.85 40.17 30.52 12.10 28.96 25.75 21.78 Sip.tokes. e zene me ndertim  (%) 29.1 30.5 21.8 27.2
Sip. e lire e tokes pa ndertim  (%) 73.23 72.25 68.89 69.27 70.94 91.55 60.66 64.29 68.15 59.83 69.48 87.90 71.04 74.25 78.22 Sip. e lire e tokes pa ndertim  (%) 70.9 69.5 78.2 72.84
Sip.për rrugë& sheshe 1.5 m2/ban - N 4.78 5.10 6.33 2.81 4.72 65.32 3.64 3.54 4.18 2.96 5.02 9.11 4.46 6.46 5.99 Sip.për rrugë& sheshe 1.5 m2/ban 4.72 5.02 5.99 5.16
Sipër. të gjelb. (m²) 3 - 4 m2 / ban - norma Sipër. të gjelb. (m²) 3 - 4 m2 / ban 
Sipër. për lojë fëmijë 1.5 m2 / ban - N Sipër. për lojë fëmijë 1.5 m2 / ban 
Sip.për hapësira të lira  ~ 10 m2 / ban Sip.për hapës.të lira ~ 10 m2/ban 
Numri total i parkingjeve 241 227 160 177 805 92 216 239 226 199 972 180 354 168 702 Numri total i parkingjeve 805 972 702 2479

443 382 246 394 361 27 279 277 309 372 245 96 310 174 185 361 245 185 254
17.77 21.08 34.30 22.60 22.95 310.30 32.17 32.62 28.19 23.93 35.79 94.56 27.78 51.05 47.98 22.95 35.79 47.98 34.26

Sipërfaqja e planifikuar e objekteve  (m²)

11.73

Parcelimi sipas grupeve urbane 

Sip. ekzistuese e zhvilluar e objekteve mbi tokë (m²)

Shfrytëzimi momental i mbitokës - gjendja ekzist. (%)  
Sipërfaqja brenda vijave rregulative (m²) …………*          

Shfrytëzimi i lejuar i nëntokës brenda vij.rreg.(%)  deri

Blloqet  urbane  
Tabela e llogaritjes së parametrave urban 

Shfrytëzimi momental i mbitokës - gjendja ekzist. (%)  

Kompleksi urban -Tërësia urbane   TU - II
E G

Sipërfaqja totale e grupit urban (Ha)
Sipërfaqja tokësore aksiale e grupit urban (m²) 

Kompleksi urban -Tërësia urbane 

Sipërfaqja brenda bordurave të rrugëve (m²) 

Dendësia e banimit (ba/ha) 
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    Tabela totale e parametrave urban 

Total 2
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Parcelimi sipas blloqeve urbane 
Sipërfaqja totale e grupit urban (Ha)
Sipërfaqja tokësore aksiale e grupit urban (m²) 
Sipërfaqja brenda bordurave të rrugëve (m²) 
Sipërfaqja brenda vijave rregulative (m²) …………*          

Shfrytëzimi i lejuar i nëntokës brenda vij.rreg.(%)  deri

Koeficienti i paraparë i ndërtimit - ( K planifikues )
Koeficienti i realizuar  i ndërtimit - ( K ekzistues )

Sipërfaqja e planifikuar e objekteve  (m²)

Sip. ekzistuese e zhvilluar e objekteve mbi tokë (m²)

Raporti

Koeficienti i paraparë i ndërtimit-(K planifikues )
Koeficienti i realizuar  i ndërtimit-(K ekzistues )

Dendësia e banimit (ba/ha) 

Tabela totale e parametrave urban 

23.5636.22278.56 18.09
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82.01 36.2519.71
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F

13.82 14.80 17.88 18.4514.9121.66 36.22

Parametrat për bllok urban  20.0 m2 / ban
Parametrat për tërësi urbane  24.0 m2 / ban
Parametrat për tërësi urbane  24.0 m2 / ban

Tabela e llogaritjes së parametrave urban 
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13.13 23.33 14.91 23.33

B
an

im
i



AREALET A
A B C D Totali E F G Totali Gjithesejt TU - I TU - II Arealet Gjithësejt  

11.92 7.85 5.75 8.27 33.79 6.78 10.98 9.29 27.05 42.59 33.79 27.05 42.59 103.42
119198 78477 57462 82729 337866 67784 109818 92884 270486 425876 337866 270486 425876 1034228

95306 68258 49534 68889 281987 56220 96311 82571 235102 386389 281987 235102 386389 903478
83360 63779 44982 61995 254116 51235 91515 78786 221536 369576 254116 221536 369576 845228

49% 14% 25% 33% 34% 40% 39% 39% 39% 16% 34% 39% 16%
85% 73% 60% 62% 47% 58% 63% 38% 39% 0% 47% 39% 0% 29%

156873 51660 37620 56250 302403 56158 103850 82800 242808 70700 302403 242808 70700 615911
1.9 0.8 0.8 0.9 1.2 1.1 1.1 1.1 1.1 0.2 1.2 1.1 0.2 0.7
2.8 1.6 2.0 1.7 2.1 2.5 1.8 1.5 1.9 0.4 2.1 1.9 0.4 1.3
230873 99100 91300 105350 526623 128650 164050 120200 412900 141100 526623 412900 141100 1080623

Afarizëm (%) 29% 16% 16% 19% 22% 19% 20% 20% 20% 34% Afarizëm (%) 0.22 0.20 0.34 23.0%
Banim (%) 67% 74% 80% 76% 72% 79% 76% 64% 73% 66% Banim (%) 0.72 0.73 0.66 72.0%
Institucione (%) 4% 4% 4% 5% 4% 1% 3% 15% 6% 50% Institucione (%) 0.04 0.06 0.50 21.3%
Baza e obj. - Shputa e përdhesës(m²) 33819 17915 13000 19300 84034 19700 33519 20233 73453 47300 Shputa e përdhesës(m²) 84034 73453 47300 204787
Indeksi i shfrytëzimit të parcelës 41% 25% 29% 31% 46% 38% 37% 26% 38% 13% Indeksi i shfrytëzimit të parcelës 0.46 0.38 0.13 29.4%
Numri i kateve afariste 1 -- 3 1 1 -- 2 0 -- 2 1 -- 2 0 -- 2 1 -- 2 1 -- 2 1 -- 2 0 Numri i kateve afariste 1 -- 2 1 -- 2 0 1 -- 2
Sipërfaqja totale afariste (m²) 67025 15715 14750 20513 118003 24975 33600 24525 83100 47300 Sipërfaqja totale (m²) 118003 83100 47300 248403
Numri i vendparkimeve ( 1 / për 100 m²) 670 157 148 205 1180 250 336 245 831 238 1 vendparkim për 100 m² 1180 831 238 2249
Shputa  (m²) 34764 20065 14560 21616 91005 22064 37542 22661 82267 52800 Shputa (m²) 91005 82267 52800 226072
Indeksi i shfrytëzimit të parcelës 42% 31% 32% 35% 36% 43% 41% 29% 37% 14% Indeksi i shfrytëzimit të parcelës 0.36 0.37 0.14 26.7%
Sipërfaqja totale për banim (m²) 154575 72985 72950 79988 380498 101525 124900 76975 303400 93800 Sipërfaqja totale për banim (m²) 380498 303400 93800 777698
Numri i kateve banuese - Mesatarja 4 -- 10 4 -- 6 4 -- 10 4 -- 10 4 -- 7 4 -- 10 2 -- 5 2 -- 5 4 -- 7 0 Numri i kateve banuese maximum 4 -- 7 4 -- 7 0 4 -- 7
Numri i apartamenteve 125 m2 / 1apart. 1034 424 527 491 2476 544 597 377 1519 0 Numri i apartamenteve 125m2/1 ap 2476 1519 0 3995
Numri i banorëve Sip.bruto / 1banor (25m2) 4659 1910 2374 2209 11153 2450 2691 1721 6862 0 Numri i ban. Sip.bruto / 1b (25 m2) 11153 6862 0 18014
Numri i vendparkimeve (1 / 1 apartament ) 1034 424 527 491 2476 544 597 377 1519 28 Numri i vendparkimeve (1 / 1 apart) 2476 1519 28 4023
Baza e objekteve - Shputa e përdhesës(m²) 3540 1900 1200 1980 8620 950 3450 6400 10800 0 Shputa e përdhesës(m²) 8620 10800 0 19420
Indeksi i shfrytëzimit të parcelës 4% 3% 7% 3% 3% 2% 4% 22% 5% 0% Indeksi i shfrytëzimit të parcelës 0.03 0.05 0.00 2.3%
Numri i kateve 0 0 3 0 0 0 0 2 -- 3 0 72050 Numri i kateve afariste 0 0 72050 0
Sipërfaqja totale intitucionale (m²) 9273 3800 3600 4850 21523 2150 5550 16700 24400 184788 Sipërfaqja totale afariste (m²) 21523 24400 184788 230711
Numri i vendparkimeve ( 1 / për 50 m²) 86 23 36 65 210 11 39 70 119 512 Numri i vendparkim. (1 / për 100 m²) 210 119 512 841

0
Sipërfaqja totale  e grupit urban (m²) 119198 78477 57462 82729 337866 67784 109818 92884 270486 425876 Sipërfaqja totale  e grupit urban (m²) 337866 270486 425876 1034228
Sipërfaqja totale ndërtimore (m²) 230873 99100 91300 105350 526623 128650 164050 120200 412900 141100 Sipërfaqja totale ndërtimore (m²) 526623 412900 141100 1080623
Shputa (m²) 33819 17915 13000 19300 84034 19700 33519 20233 73453 18000 Shputa (m²) 84034 73453 18000 175487
Sip.tokes. e zene me ndertim  (%) 28.37 22.83 22.62 23.33 24.87 29.06 30.52 21.78 27.16 4.23 Sip.tokes. e zene me ndertim  (%) 24.9 27.2 4.2 17.0
Sip. e lire e tokes pa ndertim  (%) 71.63 77.17 77.38 76.67 75.13 70.94 69.48 78.22 72.84 95.77 Sip. e lire e tokes pa ndertim  (%) 75.1 72.8 95.8 83.03
Sip.për rrugë& sheshe 1.5 m2/ban - N 5.13 5.35 3.34 6.26 5.01 4.72 5.02 5.99 5.16 0.00 Sip.për rrugë& sheshe 1.5 m2/ban 5.01 5.16 0.00 7.26
Sipër. të gjelb. (m²) 3 - 4 m2 / ban - norma Sipër. të gjelb. (m²) 3 - 4 m2 / ban 
Sipër. për lojë fëmijë 1.5 m2 / ban - N Sipër. për lojë fëmijë 1.5 m2 / ban 
Sip.për hapësira të lira  ~ 10 m2 / ban Sip.për hapës.të lira ~ 10 m2/ban 
Numri total i parkingjeve 1791 604 711 760 3866 805 972 702 2479 778 Numri total i parkingjeve 3866 2479 778 7123

391 243 413 267 330 361 245 185 254 0 330 254 0 174
20.46 35.73 20.86 31.18 25.28 22.95 35.79 47.98 34.26 25.28 34.26 50.15

Tabela e llogaritjes së parametrave urban 
LAGJEJA 'QENDRA'
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15.39 14.91 23.3326.35 22.45

Dendësia e banimit (ba/ha) 

Tabela totale e parametrave urban 

40.410.00

Raporti

Koeficienti i paraparë i ndërtimit-(K planifikues )
Koeficienti i realizuar  i ndërtimit-(K ekzistues )
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l 1

Sipërfaqja brenda vijave rregulative (m²) …………*          

Shfrytëzimi i lejuar i nëntokës brenda vij.rreg.(%)  deri

Koeficienti i paraparë i ndërtimit - ( K planifikues )
Sipërfaqja e planifikuar e objekteve  (m²)

Sip. ekzistuese e zhvilluar e objekteve mbi tokë (m²)

Parcelimi sipas grupeve urbane 
Sipërfaqja totale e grupit urban (Ha)
Sipërfaqja tokësore aksiale e grupit urban (m²) 
Sipërfaqja brenda bordurave të rrugëve (m²) 

Tabela e llogaritjes së parametrave urban 

Shfrytëzimi momental i mbitokës - gjendja ekzist. (%)  

LAGJEJA  'QENDRA' 
TËRËSIA URBANE  I

Sipërfaqja totale e grupit urban (Ha)
Sipërfaqja tokësore aksiale e grupit urban (m²) 
Sipërfaqja brenda bordurave të rrugëve (m²) 

Shfrytëzimi momental i mbitokës - gjendja ekzist. (%)  
Sipërfaqja brenda vijave rregulative (m²) …………*          

Kompleksi urban -Tërësia urbane TU - I

0.00

Blloqet urbane 
Tërësitë urbane dhe arealet

Koeficienti i realizuar  i ndërtimit - ( K ekzistues )
Sip. ekzistuese e zhvilluar e objekteve mbi tokë (m²)
Shfrytëzimi i lejuar i nëntokës brenda vij.rreg.(%)  deri

Sipërfaqja e planifikuar e objekteve  (m²)

13.20

Raporti

A
fa

riz
m

i

Parametrat për bllok urban  20.0 m2 / ban
Parametrat për tërësi urbane  24.0 m2 / ban

TËRËSIA URBANE  II

17.75

Dendësia e banimit (ba/ha) 

Total 1

In
st

itu
ci

on
e

    Tabela totale e parametrave urban 

Total 2

B
an

im
i
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Hartat 50, 51 :  Koeficientet e ndertimit sipas grupeve dhe blloqeve urbane 

Në këtë kontekst koeficientët e ndërtimit të cilët drejtëpërsëdrejti ndikojnë në  
dendësinë e banimit dhe dendësinë e ndërtimit kanë pësuar ndryshime në një 
hapësirë teritoriale rreth 7.65 Ha  nga 104 Ha të tërë zonës së Qendrës e që 
shprehur në % eshtë 7.36 % e teritorit të Qendrës apo 0.79  % në shkallë 
qyteti pa lagjet periferike.  

Ky propozim ndryshim i koeficientit të ndërtimit për hapësirën teritoriale të 

lartëcekur pëson ngritje rreth 50 % mbi koeficientin e paraparë me PZHU dhe 

ka rezultuar duke u mbështetur mbi bazën e disa elementeve dhe atë:  

PZHU në dispozitat e tij përfundimtare ka parapare rishikimin e planeve ne 

procedurë të rregulltë pas periudhës pesë vjeçare kurse vlerësimin e tyre ne 

periudha më të shkurta (12 – 18 muaj). 

Në këtë aspekt komuna dhe akteret tjerë relevant ka organizuar punëtorinë 

përkatëse dhe ka vlerësuar se për momentin pikë problematike në suazat e 

PZHU – së janë vetëm koeficientët e ndërtimit dhe atë vetëm në pjesën e 

teritorit të Qendrës në sipërfaqe prej 7 – 8 Ha . 

Pika problematike të koeficientëve parashihen në zonat e depërtimit të dy 

segmenteve rrugore që kanë të bëjnë me rrugët kryesore të shërbimit urban         

(te rrethi kryesor në qendër të qytetit, te halla sportive dhe në lokacionin 

mbrapa objektit të shtëpisë së mallrave). 

Zgjidhja e ofruar tenton të implementohet përmes partneritetit bashkëinvestiv  

(pronaret pronën dhe investitori investimin) duke tentuar që shpronësimet e 

pronave dhe objekteve të mos jenë peng i kohës dhe barrë buxhetore e 

komunës.  

Ndrimet e koeficientit janë shprehur në fushat me ngjyrë të verdhë në tabelat 
vijuese :   
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Koeficientët e ndërtimit -  Blloku urban  A 
Sipërfaqet  e kalkuluara brenda ( S 1,S 2,S 3,S 4 dhe S5 ) Koeficientët 

  S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 {S5:S3} {S5:S4}
Numri   Grupi Akseve  Skajorëve Vijave Vijave Sip. totale Brenda Brenda 

rendor urban  rrugore 
të 

rrugëve   rregull.   Ndërt . objekteve Vijave Vijave 
    [m²] [m²] [m²] [m²] [m²] rregulluese ndërtimore 

1 G  A1 / 1 5864 4606 4120 2250 12200 3.0 4.5 
2 G  A1 / 2 6019 5276 4044 2679 12000 3.0 4.5 
3 G  A1 / 3 11702 10119 7721 5101 23000 3.0 4.5 
4 G  A1 / 4 6165 4997 4465 3245 13500 3.0 4.2 
5 Z  A1 - 1 6658 6202 4422 3311 10000 2.3 3.0 

Grupi Urban A1 
Total 36408 31200 24772 16586 70700 2.9 4.3 

6 G  A2 / 1 13263 10996 9941 7441 30000 3.0 4.0 
7 G  A2 / 2 9790 8473 7747 5892 23500 3.0 4.0 
8 G  A2 / 3 3487 2908 2489 1798 7500 3.0 4.2 
9 Z  A2 - 1 5384 4528 4400 3262 8000 1.8 2.5 
10 Z  A2 - 2 946 737 737 614 673 0.9 1.1 
Grupi Urban A2 

Total 32870 27642 25314 19007 69673 2.8 3.7 
11 G  A3 / 1 4658 3772 3461 2874 10500 3.0 3.7 
12 G  A3 / 2 10478 7041 6456 5503 19500 3.0 3.5 
13 Z  A3 - 1 1819 1506 1328 1024 1500 1.1 1.5 
Grupi Urban A3 

Total 16955 12319 11245 9401 31500 2.8 3.4 
14 G  A4 / 1 12358 8355 7854 6775 23500 3.0 3.5 
15 G  A4 / 2 13729 10479 9136 6800 27500 3.0 4.0 
16 Z  A4 - 1 6878 5311 5039 4140 8600 1.7 2.1 
Grupi Urban A4 

Total 32965 24145 22029 17715 59600 2.7 3.4 
BLLOKU  A       

Totali 119198 95306 83360 62709 231473 2.8 3.7 
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Koeficientët e ndërtimit -  Blloku urban  B 
Sipërfaqet  e kalkuluara brenda ( S 1,S 2,S 3,S 4 dhe S5 ) Koeficientët 

  S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 {S5:S3} {S5:S4}
Numri   Grupi Akseve  Skajorëve Vijave Vijave Sip. totale Brenda Brenda 

rendor urban 
 

rrugore 
të 

rrugëve   Rregul.   Ndërt.  objekteve Vijave Vijave 
    [m²] [m²] [m²] [m²] [m²] rregulluese ndërtimore 

1 G  B1 / 1 4979 3952 3305 2354 10000 3.0 4.2 
2 G  B1 / 2 5176 4787 4392 3177 9000 2.0 2.8 
Grupi Urban B1 

Total 10155 8739 7697 5531 19000 2.5 3.4 
3 G  B2 / 1 11121 9826 9252 7183 27500 3.0 3.8 
4 G  B2 / 2 11353 10319 9887 7701 11500 1.2 1.5 
5 Z  B2 - 1 856 786 730 583 800 1.1 1.4 
Grupi Urban B2 

Total 23330 20931 19869 15467 39800 2.0 2.6 
6 G  B3 / 1 11877 10337 9891 8944 11500 1.2 1.3 
7 Z  B3 - 1 11226 9709 9122 8156 6600 0.7 0.8 
Grupi Urban B3 

Total 23103 20046 19013 17100 18100 1.0 1.1 
8 G  B4 / 1 4200 3223 2878 2653 5800 2.0 2.2 
9 G  B4 / 2 5813 4335 3808 3454 7500 2.0 2.2 
10 G  B4 / 3 3727 3181 2900 2676 5800 2.0 2.2 
11 Z  B4 - 1 8149 7803 7614 7424 3000 0.4 0.4 
Grupi Urban B4 

Total 21889 18542 17200 16207 22100 1.3 1.4 
BLLOKU B Totali 78477 68258 63779 54305 99000 1.6 1.8 

Koeficientët e ndërtimit -  Blloku urban  C 
1 G  C1 / 1 4075 3346 2981 2145 9000 3.0 4.2 
2 G  C1 / 2 7518 6295 5036 3635 15300 3.0 4.2 
3 G  C1 / 3 5333 4953 4047 2892 5000 1.2 1.7 
4 Z  C1 - 1 5224 4962 4798 3787 3600 0.8 1.0 
Grupi Urban C1 

Total 22150 19556 16862 12459 32900 2.0 2.6 
5 G  C2 / 1 10314 9298 8956 5615 18000 2.0 3.2 
6 G  C2 / 2 8623 7230 6781 4429 8400 1.2 1.9 
Grupi Urban C2 

Total 18937 16528 15737 10044 26400 1.7 2.6 
7 G  C3 / 1 7346 6041 5602 4418 13500 2.4 3.1 
8 G  C3 / 2 9029 7409 6781 5605 20500 3.0 3.7 
Grupi Urban C3 

Total 16375 13450 12383 10023 34000 2.7 3.4 
BLLOKU C Totali 57462 49534 44982 32526 93300 2.1 2.9 
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Koeficientët e ndërtimit -  Blloku urban  D 
Sipërfaqet  e kalkuluara brenda ( S 1,S 2,S 3,S 4 dhe S5 ) Koeficientët 

  S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 {S5:S3} {S5:S4}
Numri   Grupi Akseve  Skajorëve Vijave Vijave Sip. totale Brenda Brenda 

rendor urban 
 

rrugore 
të 

rrugëve   Rregul.   Ndërt. objekteve Vijave Vijave 
  [m²] [m²] [m²] [m²] [m²] rregulluese ndërtimore 

1 G  D1 / 1 9305 7294 4834 3007 6000 1.2 2.0 
2 G  D1 / 2 6340 5181 4838 3981 14300 3.0 3.6 
3 Z  D1 - 1 6182 5308 4967 2360 4850 1.0 2.1 
Grupi Urban D1 

Total 21827 17783 14639 9348 25150 1.7 2.7 
4 G  D2 / 1 14838 11118 9644 8418 28500 3.0 3.4 
Grupi Urban D2 

Total 14838 11118 9644 8418 28500 3.0 3.4 
5 G  D3 / 1 7640 6614 6287 5496 7500 1.2 1.4 
6 G  D3 / 2 9249 7710 7116 5785 21700 3.0 3.8 
7 G  D3 / 3 7125 5972 5624 4836 5000 0.9 1.0 
Grupi Urban D3 

Total 24014 20296 19027 16117 34200 1.8 2.1 
8 G  D4 / 1 10933 9921 9481 8520 11000 1.2 1.3 
9 G  D4 / 2 11117 9771 9204 8643 5000 0.5 0.6 
Grupi Urban D4 

Total 22050 19692 18685 17163 16000 0.9 0.9 
BLLOKU D Totali 82729 68889 61995 51046 103850 1.7 2.0 

Koeficientët e ndërtimit -  Blloku urban  E 
1 G  E1 / 1 15874 12507 11474 10053 34000 3.0 3.4 
Grupi Urban E1 

Total 15874 12507 11474 10053 34000 3.0 3.4 
2 G  E2 / 1 7147 5404 4832 3731 14500 3.0 3.9 
3 G  E2 / 2 9151 7586 7027 5948 21000 3.0 3.5 
4 Z  E2 - 1 2893 2462 2290 2090 2150 0.9 1.0 
Grupi Urban E2 

Total 19191 15452 14149 11769 37650 2.7 3.2 
5 G  E3 / 1 8433 6879 6285 5582 12500 2.0 2.2 
6 G  E3 / 2 10210 8860 8324 7727 16500 2.0 2.1 
Grupi Urban E3 

Total 18643 15739 14609 13309 29000 2.0 2.2 
7 G  E4 / 1 7412 6432 5613 4567 17000 3.0 3.7 
8 G  E4 / 2 6664 6090 5390 4901 11000 2.0 2.2 
Grupi Urban E4 

Total 14076 12522 11003 9468 28000 2.5 3.0 
BLLOKU E Totali 67784 56220 51235 44599 128650 2.5 2.9 
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Koeficientët e ndërtimit -  Blloku urban  F 
Sipërfaqet  e kalkuluara brenda ( S 1,S 2,S 3,S 4 dhe S5 ) Koeficientët 

  S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 {S5:S3} {S5:S4}

Numri   Grupi Akseve  Skajorëve Vijave Vijave 
Sipër. 
totale Brenda Brenda 

rendor urban  rrugore 
të 

rrugëve  
 rregul-
luese 

 ndërti-
more 

e objek-
teve Vijave Vijave 

   [m²] [m²] [m²] [m²] [m²] rregulluese ndërtimore 

1 Z  F1 - 1 8347 6610 6276 5996 1000 0.2 0.2 
2 Z  F1 - 2 3652 3170 3159 2940 2850 0.9 1.0 
3 Z  F1 - 3 6824 5608 5171 4819 1700 0.3 0.4 
4 G  F1 / 1 4841 4161 4026 3656 8000 2.0 2.2 
Grupi Urban F1 

Total 23664 19549 18632 17411 13550 0.7 0.8 
5 G  F2 / 1 9082 8177 7657 6449 23000 3.0 3.6 
6 G  F2 / 2 12258 10995 10692 9653 13000 1.2 1.3 
Grupi Urban F2 

Total 21340 19172 18349 16102 36000 2.0 2.2 
7 G  F3 / 1 8054 7111 6592 5478 19500 3.0 3.6 
8 G  F3 / 2 5685 4941 4668 4141 9500 2.0 2.3 
9 G  F3 / 3 11905 11083 10680 9847 13000 1.2 1.3 
Grupi Urban F3 

Total 25644 23135 21940 19466 42000 1.9 2.2 
10 G  F4 / 1 15123 12660 11746 10802 35000 3.0 3.2 
11 G  F4 / 2 6121 5841 5688 5386 7000 1.2 1.3 
Grupi Urban F4 

Total 21244 18501 17434 16188 42000 2.4 2.6 
12 G  F5 / 1 8072 7075 6699 5878 20000 3.0 3.4 
13 G  F5 / 2 9854 8879 8461 7767 10500 1.2 1.4 
Grupi Urban F5 

Total 17926 15954 15160 13645 30500 2.0 2.2 
BLLOKU  F    

Totali 109818 96311 91515 82812 164050 1.8 2.0 
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Koeficientët e ndërtimit -  Blloku urban  G 
Sipërfaqet  e kalkuluara brenda ( S 1,S 2,S 3,S 4 dhe S5 ) Koeficientët 

  S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 {S5:S3} {S5:S4}

Numri   Grupi Akseve  Skajorëve Vijave Vijave 
Sipër. 
totale Brenda Brenda 

rendor urban 
 

rrugore 
të 

rrugëve  
 rregul-
luese 

 ndërti-
more 

e objek-
teve Vijave Vijave 

    [m²] [m²] [m²] [m²] [m²]  rregul-
luese 

 ndërti-
more 

1 G  G1 / 1 10642 9074 8468 7004 17000 2.0 2.4 
2 G  G1 / 2 2715 2271 2032 1742 2500 1.2 1.4 
3 Z  G1 - 1 9780 9401 9207 8399 9000 1.0 1.1 
4 Z  G1 - 2 2846 2732 2682 2629 2700 1.0 1.0 
5 Z  G1 - 3 7275 6857 6661 6096 5000 0.8 0.8 

Grupi Urban G1 
Total 33258 30335 29050 25870 36200 1.2 1.4 

6 G  G2 / 1 8566 7635 7303 6740 20000 2.7 3.0 
7 G  G2 / 2 7399 5951 5399 4619 13000 2.4 2.8 
8 Z  G2 - 1 8131 7191 6847 6324 18500 2.7 2.9 
9 Z  G2 - 2 2579 2208 2066 1872 1000 0.5 0.5 

Grupi Urban G2 
Total 26675 22985 21615 19555 52500 2.4 2.7 

10 G  G3 / 1 12360 10473 9907 8696 19500 2.0 2.2 
11 G  G3 / 2 14585 13107 12596 11822 11000 0.9 0.9 
12 Z  G3 - 1 6006 5671 5618 5509 1000 0.2 0.2 
Grupi Urban G3 

Total 32951 29251 28121 26027 31500 1.1 1.2 
BLLOKU  G    

Totali 92884 82571 78786 71452 120200 1.5 1.7 

 

TOTALI 
Sipërfaqet  e kalkuluara brenda ( S 1,S 2,S 3,S 4 dhe S5 ) Koeficientët 

  S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 {S5:S3} {S5:S4} 

Numri   Grupi Akseve  Skajorëve Vijave Vijave 
Sipër. to-

tale Brenda Brenda 

rendor urban  rrugore 
të 

rrugëve  
 rregul-
luese 

 ndërti-
more 

e objek-
teve Vijave Vijave 

    [m²] [m²] [m²] [m²] [m²]  rregul-
luese  ndërtimore 

  550890 467555 430670 366923 847223 2.0 2.3 
Ha 55.09 46.76 43.07 36.69 84.72   

 



   Kuvendi Komunal i Mitrovicës                                       Plani rregullues urban  ‘QENDRA’                                       
Skupština Opštine Mitrovica                                                   Urbani regulativni plan  ‘CENTAR’                                           
Municipal Assembly Mitrovica                                                  RegulatoryUrban Plan  ‘CENTER’                                            

  

Drejtoria për planifikim dhe urbanizëm  
 
                                                                                                                - 205 - 

 

Nga totali i tabelave janë specifikuar vetëm zonat ( grupet urbane dhe blloqet 
urbane)  të shprehura në fushat me ngjyrë të verdhë  në të cilat kanë rezultuar 
ndërrimet e koeficientit - për të argumentuar sipërfaqen e teritorit prej 7.65 Ha:   

 

Koeficientët e ndërtimit -  Blloku urban  A 
Sipërfaqet  e kalkuluara brenda ( S 1,S 2,S 3,S 4 dhe S5 ) Koeficientët 

  S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 {S5:S3} {S5:S4}

Numri   Grupi Akseve  Skajorëve Vijave Vijave 
Sipër. 
totale Brenda Brenda 

rendor urban  rrugore 
të 

rrugëve  
 rregul-
luese 

 ndërti-
more 

e objek-
teve Vijave Vijave 

    [m²] [m²] [m²] [m²] [m²]  rregul-
luese 

 ndërti-
more 

6 G  A2 / 1 13263 10996 9941 7441 30000 3.0 4.0 
7 G  A2 / 2 9790 8473 7747 5892 23500 3.0 4.0 
8 G  A2 / 3 3487 2908 2489 1798 7500 3.0 4.2 
11 G  A3 / 1 4658 3772 3461 2874 10500 3.0 3.7 
BLLOKU  A  

Totali 31198 26149 23638 18005 71500 3.0 4.0 
Koeficientët e ndërtimit -  Blloku urban  B 

3 G  B2 / 1 11121 9826 9252 7183 27500 3.0 3.8 
BLLOKU  B  

Totali 11121 9826 9252 7183 27500 3.0 3.8 
Koeficientët e ndërtimit -  Blloku urban  C 

2 G  C1 / 2 7518 6295 5036 3635 15300 3.0 4.2 
5 G  C2 / 1 10314 9298 8956 5615 18000 2.0 3.2 
7 G  C3 / 1 7346 6041 5602 4418 13500 2.4 3.1 
8 G  C3 / 2 9029 7409 6781 5605 20500 3.0 3.7 
BLLOKU  C  

Totali 34207 29043 26375 19273 67300 2.6 3.5 
TOTALI 

Sipërfaqet  e kalkuluara brenda ( S 1,S 2,S 3,S 4 dhe S5 ) Koeficientët 
  S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 {S5:S3} {S5:S4}

 76526 65018 59265 44461 166300 2.8 3.7 

Ha 7.65 6.50 5.93 4.45 16.63     

% 13.89       19.63     
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 DD.  Kushtet e kyqjes në infrastrukturë ( p.sh Furnizimi 
me ujë, menaxhimi i mbeturinave, parkingjet ) 

Kushtet dhe mënyrat e kyqjes në infrastrukturë nënkuptojnë të gjitha masat e 

përcaktuara me ligje të aplikueshme dhe rregulloret ekzistuese nga ana e 

organeve dhe kompanive publike - komunale përkatëse. 

 

EE.  Kushtet për vendosjen e veprimtarive ekonomike  

Për lejimin e veprimtarive ekonomike - potencialeve prodhuese, tregtare, 

deponuese etj. në kuadër të zonave të përcaktuara sipas planit rregullues 

urban ‘Qendra’ duhet plotësuar kushtet obligative ndaj ndikimeve të dëmshme 

në mjedis si: ndotja e ajrit, ndotja e ujërave, ndotja e tokës, zhurma etj. 

Ndikimet në mjedis janë kushtet esenciale kurse për lejimin e zhvillimit të 
veprimtarive ekonomike duhet plotësuar edhe kushtet tjera si:  

• potenciali i infrastrukturës teknike energjia elektrike, uji, kanalizimi  etj; 

• potenciali i infrastrukturës rrugore dhe çasjet jashtë vendbanimeve;  

• indekset e shfrytëzue shmërisë së ngastrave 40 – 50 % . 

Ndikimet në mjedis si zhurma dhe emitimi i gazrave nga trafiku janë kushte të 
cilat do të diktojnë zhvillimin e përmbajtjeve komerciale brenda zonave të 
banimit.  

GG. Kushtet për ndërtimin e objekteve me rëndësi strategjike   

Objekte të rëndësisë strategjike në hapësirën urbane Qendra të trajtuar sipas 

këtij  plani rregullues urban nuk ka. 
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Plani Rregullues Urban – Qendra 
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Plani Rregullues Urban - Qendra 

 

Me planin rregullues urban caktohen : 

• kushtet për rregullimin e hapësirës,  

• rregullat e lokacionit të objekteve dhe ngastrat 
urbane 

Me planin rregullues urban definohen :  

• zonat e ndërtimit,  

• vijat e rregullimit,  

• vijat e ndërtimit,  

• normat teknike urbanistike,  

• kushtet lidhur me lokacionin e ndërtesave,  

• kushtet lidhur me ndërtesat në parcelat urbane  

Me planin rregullues urban synohet :  

Krijimi i kushteve dhe ambientit të shëndoshë për jetë       

- banim, punë dhe rekreacion. 
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1.1  Pjesëmarrja dhe shqyrtimi publik 

Duke u bazuar në ligjin Nr.03 / L-106 për ndryshimin e ligjit mbi Planifikimin 

Hapësinor të Kosovës Nr.2003/14, përkatësisht neni 15 : 

Paragrafi 15.3 :  Para finalizimit të Planeve Rregulluese Urbane , Komuna e 

vë Projekt Planin në dispozicion të publikut, agjencive, departamenteve, dhe 

organeve tjera për shqyrtim dhe komente. Kohëzgjatja e shqyrtimit dhe 

komenteve është 30 ditë. 

Paragrafi 15.4 : Në përfundim të kohës për shqyrtim dhe komente, projekt 

plani paraqitet në Kuvendin Komunal për miratim final, së bashku me një 

përmbledhje të shkurtër të komenteve të bëra gjatë debatit publik. 

Duke u bazuar në ligjin Nr.2003/14 mbi Planifikimin Hapësinor të Kosovës, 
përkatësisht neni 19 që ka të bëjë me pjesëmarrjen dhe shqyrtimin publik të 
planeve,  

Paragrafi 19.4 : Plani rregullues urban ‘Qendra’ do të përfshijë :  

-    përmbledhjen e kundërshtimeve, propozimeve dhe 
komenteve të bëra gjatë shqyrtimit publik. 

-   arsyetimin e qartë të pranimit ose refuzimit të tyre    

Plani rregullues urban ‘Qendra’ i është nënshtruar shqyrtimit publik në 
kohëzgjatje prej 30 ditëve,  prej datës 06.maj 2011 – 06 qershor 2011.  
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1.2  Shqyrtimi publik – prezentimi i planit    

Më datën 11. 05. 2011 në Qendrën e kulturës – Rexhep Mitrovica u prezentua  

Plani rregullues urban ‘Qendra’  para publikut me një pjesëmarrje solide. Pas 

prezentimit të detajuar nga një numër i caktuar i pjesëmarrësve u paraqiten 

komente, sygjerime, vërejtje dhe kundërshtime të cilat kryesisht kishin të 

bënin me koeficientin e ndërtimit për zona të caktuara dhe destinimin e 

sipërfaqes në pjesën lindore të lagjes Qendra. 

Gjatë kohëzgjatjes së shqyrtimit publik të Planit rregullues urban ‘Qendra’  prej 

datës 06.maj 2011 – 06 qershor 2011 në adresat e  

- Bartësit të projektit - Drejtorisë për planifikim dhe urbanizëm   

- Hartuesit të projektit - Linprojekt sh.p.k. dhe 

- E mail adresën - qendra2025@hotmail.com 

qytetarët adresuan me shkrim vërejtjet, kundërshtimet dhe sygjerimet e tyre të 

cilat kryesisht kanë të bëjnë me  koeficientin e ndërtimit për zona të caktuara 

dhe destinimin e sipërfaqes në pjesën lindore të lagjes Qendra. 

1.3 Natyra e adresimeve me shkrim     
Adresimet e qytetarëve (ankesat, kundërshtimet, kërkesat dhe vërejtjet)  sipas 

natyrës dhe përmbajtjes së tyre i përkasin këtyre llojeve:  

1. Njoftim rreth largimit të objektit nga rregjistri i objekteve nën 
mbrojtje. 

2. Ndërrim  i destinimit të pronës dhe koeficientit të ndërtimit  

3. Ndërrim koeficienti – kërkesa për ngritje të koeficientit të 
ndërtimit. 

4. Kërkesa për trajtim të barabartë rreth koeficientit të ndërtimit. 
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1. Njoftim rreth largimit të objektit nga rregjistri i objekteve nën 
mbrojtje 

Pronarët Muhamet dhe Hamit Sahatçiu kanë parashtruar kërkesë pranë IKMM 

-  Institutit të Kosovës për Mbrojtjen e Monumenteve për largimin e objektit të 

tyre të rrënuar nga rregjistri i objekteve nën mbrojtje. (ankesa nr.01) 

 

Sqarimet: Komisioni përkatës pranë IKMM - Institutit të Kosovës për 

Mbrojtjen e Monumen teve për shqyrtimin dhe vlerësimin e projekteve 

restauruese – konservuese të Trashëgimisë Kulturore sipas kërkesës së 

parashtruesve të  datës 24.11.2010 kanë konstatuar se objekti pronë e 

Muhamet dhe Hamit Sahatçiut është i rrënuar plotësisht dhe si i tillë i ka 

humbur vlerat dhe më nuk është nën mbrojtje dhe nuk mund të trajtohet si 

objekt i Trashëgimisë Kulturore.  

 

Komenti : Të njëjtin trajtim do ti bëjë edhe Plani Rregullues Urban 

‘Qendra’ pas miratimit të tij .  
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2.  Ndërrim  i destinimit të pronës dhe koeficientit të ndërtimit 

Pronarët dhe shfrytëzuesit e tokës sipas ankesave të parashtruara kërkojnë 

ndërrimin e destinimit të shfrytëzimit të tokës dhe ngritjen e koeficientit të 

ndërtimit në koeficient real të zhvillimit K = 3.0 .  

(ankesa nr.02, 03) 

Sqarimet: Fillimisht sqarojnë se gjeneza e problemit të tyre është se nuk 

kanë qenë fare të informuar se me Planin zhvillimor urban pronat e tyre janë 

destinuar si zonë e bisneseve duke i dëmtuar rëndë interesat e tyre si pronar 

dhe si investitor të programeve investive afariste banuese. Duke vazhduar me 

arsyetime të mëtejme kërkojnë që kjo zonë me rreth  4.5 – 5.0 Ha të 

ridestinohet si zonë mikse afarizëm dhe banim me koeficient ndërtimi k = 3.0   

Harta 52. Zonat e ankesave të qytetarëve 

 

Komenti 1: Shfrytëzimi dhe rregullimi i tokës duhet të jetë në përputhje të 

plotë me destinimin për llojin e shfrytëzimit të tokës.  

PZHU si plan hapësinor dhe ekuilibrues në rang qyteti ka përcaktuar në vija 
gjenerale destinimet e tokës për shfrytëzim dhe zhvillim,kurse plani rregullues 

urban Qendra duke u bazuar në PZHU i qartëson edhe më tej destinimet e 

përcaktuara të tokës për shfrytëzim dhe rregullim të hapësirës. 

Në emër të këtij qartësimi të destinimit dhe gjatë hartimit të Profilit urban 
(Gjendjes ekzistuese në teren dhe sipas protokoleve të lëshuara nga 
Drejtoria për Urbanizëm) nuk kemi  mundur të ndërojmë destinimin e 
zonës. 
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Komenti 2 : PZHU si plan hapësinor dhe ekuilibrues ka përcaktuar në vija 

gjenerale destinimet e tokës për shfrytëzim në rang qyteti në sipërfaqe prej 

970 Ha dhe me lagjet periferike 1920 Ha, kurse plani rregullues urban 

‘Qendra’ duke u bazuar në PZHU i qartëson destinimet e tokës për 

shfrytëzim në teritorin e saj prej 104 Ha.  

Në vazhdim japim tabelën e cila argumenton pjesëmarrjen në % të teritorit të 

kërkuar për ridestinim të sipërfaqes. 

 

Nr. Pozicioni urban Sipërfaqja Shprehur në % të 
sipërfaqes 

1 
Zona e kërkuar për ndërim të 
destinimi të sipërfaqes 

5 Ha 100  %  

2 
Lagja e Qendrës sipas Planit 
rregullues urban  104 Ha 4.81  % 

3 
Qyteti ( pa lagjet periferike ) 
sipas Planit Zhvillimor Urban  970 Ha 0.52  % 

4 
Qyteti ( me lagjet periferike ) 
sipas Planit Zhvillimor Urban 

1920 Ha 0.26  % 

 

Raportet e shprehura në % të sipërfaqes së kërkuar për ridestinim mund të 

shërbejnë si argumente krahasuese dhe arsye për rastin konkret nëse duhet 

miratuar apo refuzuar mbi bazën e rishikimit (revidimit) të planit apo 
vlerësimit të planit .   

Sipas dispozitave përfundimtare të PZHU – së dhe procedurës së rregulltë 

janë paraparë afatet e rishikimit dhe vlerësimit të planeve dhe atë:  

Rishikimi (revidimi) i PZHU – së pas  periudhës 5 vjeçare dmth. pas gjysmës 

së dytë të vitit 2014.  

Vlerësimi i PZHU – së njëherë në 12 – 18 muaj ( PZHU është miratuar në 

maj të vitit 2009) dmth. para dy viteve.  
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3. Ndërrim koeficienti - kërkesa për ngritje të koeficientit të 
ndërtimit 

Pronarët dhe shfrytëzuesit e tokës si dhe investitorët në disa raste sipas 

ankesave të parashtruara kërkojnë ngritjen e koeficientit të ndërtimit nga 

koeficienti i planifikuar Kp = 3.0  në koeficient për realizim  Kp = 4.0 – 4.5. 

Ankesat nr. 04 -14 

Sqarimet : Janë të vetëdijshëm se planet bëhen për tu ofruar zgjidhjet më të 

mira dhe zgjidhjet e shumëpritura dhe se nuk do të mbesin peng edhe për 

shumë vite tjera. 

1. Duke arsyetuar kushtet e këqija  higjienike të banimit në objektet e tyre 

ekzistuese dhe pamundësinë e investimit vetanak, kanë bërë kontrata 

me investitor për objekte kolektive. Duke pritur zgjidhjen dhe lejen e 

ndërtimit me koeficient  K = 4 - 4.5 për shumë kohë, objektet e tyre u 

degraduan edhe më shumë fizikisht dhe mbesin me shqetësime 

serioze. 

2. Pronarët e tokës ndajnë mendimin se me koeficientitn e planifikuar Kp 

= 3.0 nuk kanë as motiv, as arsye dhe nuk do të pranojnë ti japin 

pronat e tyre edhe pse aty janë planifikuar zgjerime të theksuara të 
rrugëve dhe depërtime të rrugëve të reja. (skicat e shembujve 1,2,3) 

3. Edhe plani rregullues urban i ka akceptuar si pikat më problematike të 

koeficientëve:  

- zonat e depërtimit të dy segmenteve rrugore që kanë të bëjnë me 

rrugët kryesore të shërbimit urban (te rrethi kryesor në qendër të 

qytetit dhe te palestra sportive) dhe  

- zonat e zgjerimit të theksuar të rrugëve ekzistuese në lokacionin 

mbrapa objektit të shtëpisë së mallrave. 
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4. Pronarët ndajnë shqetësimet se janë dëmtuar rëndë interesat e tyre si 

pronar dhe si investitor duke vazhduar me arsyetime të mëtejme 

kërkojnë ngritjen e koeficientit të ndërtimit nga koeficienti i planifikuar   

Kp = 3.0  në koeficient për realizim  Kp = 4.0 – 4.5   

5. Harta 52. Zonat e ankesave të qytetarëve 

 

     

 
Fig . 1  Zona e depërtimit të segmentit rrugor te palestra sportive  
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Fig . 2  Zona e zgjerimit të segmentit rrugor mbrapa shtëpisë së mallrave  

 
Fig . 3  Zona e depërtimit të segmentit rrugor te rrethi kryesor  
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Komenti 1: Në disa pjesë të ndërtuara të qendrës hasim objekte apo kuarte 
urbane të ‘trashëguara’ dhe të krijuara pa planifikim të mirëfilltë e të cilat nuk i 
plotësojnë kushtet minimale higjienike të banimit dhe nuk përshtaten me 
konceptet bashkëkohore të rregullimit dhe formësimit të hapësirës. Bazuar në 
koston e përgjithshme zgjidhja e problemeve të këtyre kuarteve urbane 
johigjienike shumë më lehtë realizohet përmes etapave të rekonstruimit dhe 
mvaret kryesisht nga potenciali investues privat, kurse objektivat e 
arritura duhet të jenë :   

- Sanimit të pjesëve johigjienike të blloqeve apo pjesëve urbane 

- Shfrytëzimit racional të hapësirës urbane dhe infrastrukturës  

- Rritjes së dendësisë së banimit dhe etazhitetit të objekteve 

- Zvogëlimit të % së shfrytëzimit të teritorit  

- Formësimit estetik hapësinor dhe materializimit 

- Rregullimit të rrjetit të infrastrukturës rrugore 

- Rregullimit të zonave gjelbëruese  

- Rregullimit të hapësirave për lojë të fëmijëve 

- Krijimit të parakushteve bazë për të drejtat e çdo qytetari në vizura, 

insolim të mirëfilltë (diell)  dhe aerim të nevojshëm. 

Duke analizuar rrethanat aktuale të ndërtimit për zonat ku lejohen objekte 
shumë katore afariste-banesore dhe duke marrë për bazë:   

o interesin e përgjithshëm qytetar dhe të qytetit,  

o interesin e përgjithshëm të banorëve të zonës,  

o interesin e pronarëve të pronave dhe 

o interesin e investimit (investitorët dhe pronarët e tokës) 
mundësohet krijimi i konceptit urbano - arkitektonik pa kufizime të sipërfaqeve 

të parcelave të cilat do të përfshihen dhe do ti takojnë objektit apo objekteve, 

kurse hapësirat e lira të pashfrytëzuara destinohen ekskluzivisht dhe për 
gjithmonë për interesa të përbashkëta të banorëve dhe qytetarve. 
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Komenti 2:  Dendësia e ndërtimit si faktor shumë i rëndësishëm i planifikimit 

zhvillimor urban dhe planifikimit rregullues urban duhet të jetë në 

përputhshmëri të plotë me parametrat ofrues të infrastrukturës rrugore, 

teknike, sociale, arsimore etj. respektivisht dendësisë së planifikuar të 

ndërtimit duhet ti përgjigjen njëkohësisht edhe planifikimi i infrastrukturës 

rrugore, teknike, sociale, arsimore etj dhe duhet të siguroi edhe plotësimin e 

kushteve tjera si: kushtet e ndriçimit natyror, kushtet e e ajrosjes dhe për 

zjarrfikës.  

Sipas standardeve dendësisë së ndërtimit në mënyrë proporcionale duhet ti 

përgjigjet dhe përshtatet dendësia banimit, e kjo shprehet me indeksat – 

koeficientët e ndërtimit të paraparë me planin rregullues urban e me tendenca 

të përputhjes në shkallë sa më të lartë me Planin Zhvillimor Urban.  

Koeficientët e ndërtimit sipas PZHU - së paraqesin bazën e planifikimit të 
përgjithshëm të koeficientëve në rang qyteti dhe njëkohësisht shërbejnë 
si bazament zbërthimi, planifikimi dhe krahasimi me situatën e 
planifikuar me plan rregullues urban në nivel të lagjes. 

Komenti 3:  Në blloqet e planifikuara me intensitet të lartë të ndërtimit dhe 

në hapësirat urbane ku janë planifikuar servitutet dhe depërtimet e rrugëve të 

reja apo zgjerimet e tyre objektet e banimit individual duhet dhe do të 
rrënohen.  

Propozimi që për këto zona me ankimime të ngritet koeficientit në K = 4.0 - 
4.5 tentohet të arrihet zgjidhje pragmatike dhe atë : 

• Nëse ekziston baza e mjaftueshme ligjore se në bazë të procedurës së 

vlerësimit të PZHU - së pasi kanë kaluar 2 vite nga miratimi i tij kurse 

sipas dispozitave përfundimtare parashihet në periudha më të shkurta 

(12-18 muaj) pa e pritur afatin pesëvjeçar për procedurë të revidimit të 

planit. 
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• Zgjidhja e ofruar tenton të implementohet përmes partneritetit 

bashkëinvestiv  (pronarët pronën dhe investitori investimin) duke 

tentuar që shpronësimet e pronave dhe objekteve të mos jenë peng i 

kohës dhe barrë buxhetore e komunës.  

• Kuvendi komunal do ti realizoi depërtimet e rrugëve dhe zgjerimet e 

parapara të rrugëve sipas planit rregullues urban pa pasur asnjë 

obligim financiar në emër të shpronësimeve, kurse prona private e 

shfrytëzuar për rrugë dhe trotoare të bartet me kadastër si pjesë e 

rrugës.  

• Pronarët e pronave do ta realizojnë të drejtën e kompenzimit nga ana e 

investitorit përkatës të objektit sipas marrëveshjeve dhe kontratave. 

• Investitorët pranojnë se me koeficientin e ngritur do të kenë mundësitë  

e realizimit të kompenzimit me pronarët e pronave sipas marrëveshjeve 

dhe kontratave. 

• Nëse realizohen të gjitha objektivat dhe interesat e specifikuara si 

nënpika te komenti 1 

Komenti 4:  Në blloqet e planifikuara me intensitet të lartë të ndërtimit dhe 

në hapësirat urbane ku janë planifikuar servitutet dhe depërtimet e rrugëve të 

reja apo zgjerimet e tyre objektet e banimit individual duhet dhe do të 
rrënohen.  

Situatat e tilla prodhojnë mospërputhje të interesave kurse institucionet 

përkatëse dhe përgjegjëse duhet të gjejnë modusin më të favorshëm për 

ndërrmarrjen e këtij hapi. Ne kemi ilustruar shembullin skematik të 

implementimit të planit rregullues urban në pjesët ku lajmërohen 

mospërputhjet e interesave.  

Ne kemi ilustruar shembullin skematik të realizimit të Planit Rregullues 
Urban në pjesët ku mund të lajmërohen mospërputhja e interesave. 
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4. Kërkesa për trajtim të barabartë rreth koeficientit të ndërtimit. 

Pronarët e tokës sipas ankesës së parashtruar kërkojnë trajtim të barabartë 

sa i përket koeficientit të ndërtimit me zonat urbane fqinjësore. 

Ankesa nr.  15 

Harta 52. Zonat e ankesave të qytetarëve 

Sqarimet: Ndihen të dëmtuar e madje të diskriminuar me trajtimin e bërë sa i 

përket koeficientit të ndërtimit k = 2.0 kurse blloqet urbane fqinjësore (përballë 

tyre dhe anash tyre) kanë koeficient ndërtimi k = 3.0  

Komenti : Plani rregullues urban ‘Qendra’ duke u bazuar dhe orientuar sipas 

PZHU -së dhe Profilit Urban (gjendjes ekzistuese) të Qendrës ka planifikuar 

koeficientët e ndërtimit për tërë hapësirën e qendrës sipas nëngrupeve, 

grupeve dhe blloqeve urbane dhe ka prezantuar parametrat krahasues. 

Sipas parametrave krahasues urban për kokë banori dhe planifikimit  të 

popullatës së qendrës - dendësisë së banorëve për hektar rezulton se 

ekziston një shkallë e lartë e optimalitetit në rang të lagjes dhe tërësive 

urbane, kurse në rang të blloqeve urbane edhe në bllokun urban G 

përkatësisht në grupin urban  G -G3/1 .  

Ky fakt dhe fakti tjetër se edhe përmes PZHU-së nuk dallohet qartë se 
kjo zonë duhet të trajtohet me koeficientin k=2.0 apo k=3.0 vlerësojmë se 
duhet mbështetur dhe aprovuar ankesën e banorëve të këtij grupi urban.  
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Plani Rregullues Urban - Qendra 

IV. 

Dispozitat për zbatim 
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4.      Dispozitat për zbatim 

Që zbatimi i Planit Rregullues Urban ‘Qendra’ të jetë real dhe komform 
planifikimeve kohore nevojiten dispozita - kushte dhe instrumente për 
implementim e tij, nevojiten vendime adekuate të cilat duhet ti nxjerr autoriteti 
komunal.  

4.1 Udhëzime mbi çështjet e interpretimit të Planit Rreg. Urban  

• Plani Rregullues Urban ‘Qendra’nuk është në kontradiktë me dispozitat e  
Planit Zhvillimor Urban  dhe  Planit Zhvillimor Komunal.  

• Plani Rregullues Urban ‘Qendra’ duhet të shërbejë si dokument bazë për 
përcaktimin dhe dhënjen e kushteve për rregullimin e hapësirave dhe  
rregullat për lokacionin e ndërtesave në ngastrat urbane. 

• Plani Rregullues Urban ‘Qendra’ vendosë parimet bazë të zhvillimit 
hapësinor të Qendrës konform parimeve të parapara me Ligjin për 
Planifikim Hapësinor dhe ato të përcaktuara me dispozitat e Planit 
Zhvillimor Komunal dhe Planit Zhvillimor Urban.   

• Plani Rregullues Urban ‘Qendra” duhet të përdoret si dokument udhëzues 
për zhvillimin e sektorëve tjerë, veprimtaria e të cilave mund të ketë ndikim 
në zhvillimet hapësinore të qendrës së qytetit. 

• Plani Rregullues Urban ‘Qendra” nuk do të jetë pengesë e realizmit të 
lëndëve (protokoleve të rregullimit dhe lejeve urbanistike të lëshuara nga 
organi përkatës i Administratës komunale para periudhës së hartimit – 
miratimit të planit) kurse harmonizimi i tyre do të bëhet me parametrat më 
të përafërt të nëngrupit urban të cilit i takon apo nëngrupit urban në fqinjësi. 

   4.2   Masat për zbatimin e Planit Rregullues Urban  

Kuvendi Komunal në bazë të dispozitave ligjore duhet : 

• Të ndërmarrë me kohë masat e duhura dhe të bëjë sigurimin e  

përhershëm të kushteve materiale dhe kushteve tjera për përgatitjen dhe 

mbikëqyrjen e  zbatimit të Planit Rregullues Urban ‘Qendra’.  
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• Të sjellë vendimin për rishikimin e Planit Rregullues Urban në periudhën 

kohore pas pesë viteve nëse kushtet esenciale të planit kanë ndryshuar. 

• Të marrë masa zhvillimore  dhe të sjellë vendime rreth përparimit të 
kushteve hapësinore me theks  të regjenerimit të hapësirave publike,  
zgjerimin dhe depërtimin e rrugëve . 

• Kur zhvillimet hapësinore i përkasin fushëveprimit të njëjtë (si baza 

grosiste tregtare, banesa për treg etj) duhet tentuar zhvillimin gradual të 

zonave ekzistuese të ndërtimit e jo ndërtimet e shkapërderdhura.  

• Pas miratimit të Planit Rregullues Urban ‘Qendra’ organet komunale duhet 
t’i rishikojnë dhe harmonizojnë planet dhe politikat sektoriale me dispozitat 
e përcaktuara me plan.   

• Kuvendi komunal duhet të krijojë data bazën në GIS dhe të gjitha 
informatat hapësinore të planit ti vë në dispozicion të tërë administratës 
komunale dhe publikut përmes internetit. 

4.3   Dispozitat lidhur me konsultimin, bashkëpunimin dhe        
pjesëmarrjen 

Komuna duhet të orientoi dhe shfrytëzoi potencialin ekzistues të sektorit të 
biznesit në zbatimin e planit. Në këtë drejtim komuna duhet që të shqyrtojë 
mundësitë e realizimit të partneritetit publik-privat (PPP) qoftë me format e 
lidhjes së kontratave, qiradhënies, koncensionit,etj varësisht nga natyra e 
projektit. 

Komuna duhet të sigurojë përfshirjen e qytetarëve (komunitetit) si gjatë 
procesit të hartimit poashtu edhe gjatë zbatimit të planit rregullues urban, 
sepse bashkëpunimi i mirëfilltë me qytetarët lehtëson zbatimin e planit dhe 
mund të siguroi edhe forma tjera të përkrahjes ( financiare, profesionale, 
teknike ) që komuniteti mund t’i ofrojë komunës .  

Komuna duhet të kërkoi bashkëpunim me Agjencionin Kosovar të Privatizimit 
që me anë të procedurës shkëmbyese e në interes të shfrytëzimit publik të 
fitoi toka, hapësira dhe objekte të caktuara të pronësisë shoqërore . 
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4.4  Parakushtet  për implementim të suksesshëm  

Për implementim të suksesshëm të planit rregullativ urban Qendra duhet 
krijuar dhe marrë parasysh këto parakushte : 

• Informimi dhe bashkëpjesëmarrja e popullatës, ekonomisë dhe grupeve 
tjera të interesit rreth çështjeve afektive të përbashkëta.  

• Zhvillimi i hapësirës duhet të përcillet dhe vlerësohet në vazhdimësi 
përmes proçesit të evaluimit dhe monitorimit të saj.     

• Suksesi i implementimit të planit regullues urban në masë të madhe 
mvaret nga fushëveprimi i investimeve kapitale të projekteve. 

• Periudha kohore pesë vjeçare është parametër i mjaftueshëm kohor i  
suksesit të implementimit të planit, prandaj duhet të caktohen me 
kujdes prioritetet e realizimit të projekteve.  

• Të gjitha vështërsitë dhe problemet e identifikuara gjatë implementimit 
të planit rregullues urban do të evidentohen dhe më pas do të ngriten si 
çështje gjatë periudhës së vlerësimit dhe revidimit të planit. 

• Suksesi i planit rregullativ urban mvaret kryesisht nga personat - 
zyrtarët bartës të planit dhe realizimit të tij.   

4.5   Masat e dala nga vendimi i Kuvendit Komunal  

Nr. 02/06 - 3616/1 

                Në bazë të vendimit të Kuvendit të Komunës së Mitrovicës Nr. 
02/06 - 3616/1 të dt.18.07.2011 - paragrafet 2 dhe 3 : 

4.5.1  Janë bartë ndryshimet e koeficientëve të ndërtimit në mënyrë lineare 

për 1 (një) koeficient  për të gjitha njësitë organizative strukturore urbane të 

Qendrës sipas nëngrupeve urbane. Ndryshimet e koeficientëve janë paraqitur 

në pjesën grafike të planit rregullues urban ‘Qendra’  harta nr.53.   
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4.5.2  Në pjesët në të cilat sipas planit rregullues urban janë planifikuar të 

realizohen :      -    depërtimet e rrugëve kryesore të shërbimit urban dhe 

      -    zgjerimet e theksuara të rrugëve ekzistuese 

në pjesën grafike të planit rregullues urban ‘Qendra’ harta nr.53 janë bartë 

ndryshimet e koeficientëve të ndërtimit të kërkuara sipas paragrafit 2 të 

vendimit me ngritje të koeficientit në koeficient maksimal 4.5 kurse trajtimi i 

pronës do të bëhet në tërë sipërfaqen e parcelës ndërtimore të futur në trajtim.  

Parcelat katastrale të cilat nuk përfshihen në trajtim nuk mund të bëhen 

pengesë e realizimit të depërtimit të rrugëve sipas planit rregullues urban. 

4.5.3  Të gjitha parametrat tjerë urban të planifikuar dhe paraparë sipas planit 

rregullues urban mbesin të pandryshuara. 

4.5.4   Koncepti urbano - arkitektonik pa kufizime të sipërfaqeve të parcelave 

të cilat do të përfshihen në trajtim apo do ti takojnë objektit apo objekteve 

kërkon që  sipërfaqet e lira të pashfrytëzuara  të parcelës ndërtimore të 

destinohen përgjithmonë për interesa të përbashkëta të banorëve dhe 

qytetarëve. 

 4.6    Dispozitat përfundimtare   

Hyrja në fuqi – Plani Rregullues Urban ‘Qendra’ pas aprovimit nga Kuvendi 
Komunal i Mitrovicës fuqizohet sipas procedurave të publikimit në Gazetën 
Zyrtare të Republikës së Kosovës. 

Rishikimi dhe vlerësimi - Rishikimi i Planit Rregullues Urban (PRrU) 
‘Qendra’  në procedurë të rregulltë duhet të bëhet pas periudhës pesëvjeçare. 
Vlerësimi i planeve do të bëhet në periudha kohore më të shkurta njëherë në 
18 muaj.  

                 Mitrovicë  

            Korrik    2011 
 




