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1 ARSYSHMIA PËR PLANIN RREGULLUES URBAN “SITNICA” 
 

Plani Rregullues ―Sitnica‖ duhet të përmbajë të gjitha elementet themelore për hartimin e planit rregullues të 

përcaktuar në udhëzimin administrativ me numër protokoli 02/05 dhe ligji për Planifikimin Hapsinor numër 

2003/14. 
 

 

1.1 OBJEKTIVAT KRYESORE TË PLANIT RREGULLUES URBANISTIK TË SITNICËS 

JANË: 

- Krijimi i një lagjeje të re, të shëndoshë, mjedisore, të qëndrueshme, dhe atraktive për qytetin ;  

- Organizimi për zhvillim të mëtejshëm; 

- Krijimi i hapësirës për infrastrukturën e domosdoshme të komunikacionit. 

 

Për më tepër, Plani Rregullues Urbanistik i ka këto objektiva: 

- Zhvillimin e një koncepti urban me zona urbane banimi si dhe zona më të dendura të përziera 

urbane; 

- Zhvillimi i banimit të mirë për të gjithë banorët e kësaj lagjeje; 

- Zhvillimi i kushteve për biznes në kuadër të banimit; 

- Zhvillimi i infrastrukturës relevante shoqërore sikurse shkollat, qendrat për përkujdesje, 

shërbimet shëndetësore; 

- Zhvillimi i infrastrukturës relevante teknike në zonë; 

- Krijimi i mjedisit të shëndoshë dhe të qëndrueshëm;  

- Përdorimi i potencialeve natyrore në zonë për krijimin e sistemit të parqeve dhe hapësiravë 

për rekreacion, si për banorët e Sitnicës ashtu edhe për banorët e lagjeve tjera; 

- Minimizimi i ndotjes së ajrit duke promovuar përdorimin e burimeve alternative të energjisë; 

- Minimizimi i sasisë së ujit të shiut në sistemin e kanalizimit dhe promovimi i drenazhimit të 

ujit atmosferik duke i minimizuar sipërfaqet e mbyllura; 

- Dekontaminimi i lumejve dhe përrojeve të ndotur në zonë; 

- Krijimi i rrugëve të reja dhe rregullimi i rrugëve ekzistuese 

- Zhvillimi i rrugëve dhe udhëkryqeve në zonë në rrugë dhe sheshe atraktive urbane. 

- Harmonizimi i kërkesave individuale të komunitetit dhe interesave të përgjithshme, 

- Shfrytëzimi i mundësive që ofron lokacioni dhe harmonizimi me synimet zhvillimore të 

qytetit, 

- Hartimi  i  një plani  të implementueshëm,  duke  respektuar parimet  për ambient  të 

qëndrueshëm  e  të shëndoshë 

- Zhvillimi i lokacionit si pjesë integrale e qytetit (funksionit, formës, ngjarjes etj). 

- Trajtimi me synim eleminimin e informalitetit. 

 

Si pasojë e kërsesave për zhvillim e ndërtim të zonës është parë e arsyeshme që të bëhet plani 

rregullativ i kësaj zone duke zbatuar ligjin për Planifikim Hapsinorë mbi elementet themelore 

të planit. 
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1.2 PARIME TË PËRGJITHSHME MBI TË CILAT MBËSHTETET HARTIMI I PLANIT 

RREGULLUES 
Plani rregullues i paraqitur në materialin që vijon është një  ―përkthim‖ i vizionit, strategjisë dhe 

objektivave të zhvillimit të qytetit, të hartuara së bashku me banorët e pjesës së Sitnicës dhe banorëve 

të qytetit të Mitrovicës, si rezultat i një proçesi të gjërë me pjesëmarrje të banorëve dhe konsuleces së 

vazhdueshme të ekspertëve të qeverisjes vendore. Praktika e viteve të mëparshme na ka sugjeruar 

korrigjime të metodologjisë së deritanishme për të shkuar përtej natyrës thjesht hapsinore të planeve 

urbane. Bazuar në tendencat e zhvillimeve aktuale si dhe interesat prioritare të banorëve ky plan 

tenton të trajtojë një kompleksitet çështjesh duke përfshirë: promovimin dhe rritjen e parametrave 

sociale – kulturore, zhvillimin ekonomik duke u bazuar në potencialet lokale dhe ato rajonale, 

përmirësimin e rrjeteve të infrastrukturave inxhinierike në nivele të tilla që të përballojnë rritjen e 

mundshme të qytetit në vitet në vazhdim, zgjidhjen përfundimtare të gjendjes së informalitetit në 

zonë, përdorimin dhe menaxhimin sa më të mirë të tokës, mbrojtjen e mjedisit si dhe rekuperimin 

ambiental të zonave të ndotura dhe të rrezikuara. 

 

1.3 PLANI SI KORNIZË LIDHËSE MIDIS HAPSIRËS, INVESTIMEVE DHE 

INSTITUCIONEVE 

    Faktet kanë treguar se degradimi urban dhe mjedisor mund të ndalohet vetëm nëse kombinohen 

masa të natyrës urbanistike, ekonomike dhe ambientale të cilat, të materializuara në ndërhyrje 

konkrete fizike në territore të caktuara të qytetit, krijojnë situata urbane të qëndrueshme dhe të 

balancuara. Fizionomitë e reja urbane të krijuara si rezultat i këtyre ndërhyrjeve, të konceptuara për të 

pasur një ndikim minimal në mjedis dhe të pozicionuara nga pikpamja hapsinore në mënyrë të tillë që 

të konsolidojnë strukturën organike të territorit, do të shërbejnë për të fuqizuar shkallën e 

shkëmbimeve sociale dhe ekonomike.  Janë pikërisht këto shërbime social ekonomike të cilat 

përbëjnë materialin jetësor të funksionimit të një territori urban, në rastin konkret të qytetit të 

Mitrovicës, zona e Sitnicës e cila për më tepër përballet me gjendjen e iformalitetit në një pjesë të 

konsiderueshme të saj. Kjo do të thotë që instutucionet publike duhet të kenë largëpamësinë dhe 

aftësinë për të identifikuar ato potenciale pozitive që vijnë nga ndërveprimi i forcave ekonomike, 

sociale, kulturale që marrin jetë dhe zhvillohen në një territor të dhënë. Kjo do të krijonte premisa të 

mira për një menaxhim efiçient të kërkesës dhe ofertës potenciale të hapsirave, shërbimeve, 

aktiviteteve prodhuese, kulturore dhe rekreative, të ndihmuara nga një bashkëpunim i vazhdueshëm 

dhe frytdhënës i sektorit publik me atë privat, të cilat kanë potencialin të sjellin zhvillim urban të 

qëndrueshëm por do të rrisin cilësinë e jetës. 

 

1.4 PLANI SI NJË INSTRUMENT MENAXHIMI  

Ky plan tenton të mos jetë thjeshtë një dokument teknik por një instrument për të stimuluar dhe 

influencuar ndryshime pozitive socio-ekonomike. Hartimi i tij me pjesëmarrjen e publikut dhe me 

angazhimin e institucioneve në nivel lokal dhe qëndrorë e trajton procesin e hartimit dhe të zbatimit të 

këtij plani si një proçes në vijueshmëri dhe rrit shanset e arritjes së vizioneve të tij.  
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1.5 PLANI SI INSTRUMENT QË NXIT ZHVILLIMIN  

  Planet konceptohen si një instrument që ―krijon mundësi‖ dhe jo vetëm ―krijon pengesa‖, me 

përjashtim të rasteve kur kjo shërben për të krijuar mundësi të tjera më të mëdha. Një nga detyrat 

kryesore të çdo plani është nxitja e investimeve nga të gjitha burimet financiare dhe sidomos atyre 

private, për t’i dhënë më shumë frymëmarrje ekonomisë lokale dhe për të krijuar më shumë vende 

pune dhe biznese të cilat do të hapin një proçes rinovues në rritje graduale.  

 

1.6 HARTIMI  I PLANIT RREGULLUES “ZONA E SITNICËS’’  

Është realizuar bazuar në Planin Zhvillimor Urban (PZHU) dhe është hartuar për të qënë pjesë e 

konceptit të këtij plani dhe pjesë e konceptit edhe e Planit Zhvillimor Komunal (PZHK) për 

Mitrovicën. Në këtë relacion paraqitet një përmbledhje e konkluzioneve kryesore të 

Stratëgjisë së Zhvillimit të Qytetit të cilat janë përkthyer në zgjidhje hapsinore të 

Planit Zhvëllimor Komunal të Qytetit të Mitrovicës dhe në vazhdim të studimit të Planit Rregullues 

Urban për Zonën  e Sitnicës. 

 

1.7 SIGURIMI I INFORMATAVE ËSHTË BËRË NGA: 

-hulumtimi nga terreni, përmes vrojtimit, fotografimit 

-informata nga banorët dhe biznesi në lokacion përmes pyetësorëve 

-nga dokumentacioni ekzistues i planifikimit 

-nga të dhënat me të cilat menaxhojnë drejtoritë brenda komunës 

-nga të dhënat me të cilat menaxhojnë institucionet publike-shërbyese. 

                        
                 Harta 1 Pozicionimi I Qendres Se Qytetit Në Kontekst Të Komunës Mitrovicës 
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2  TË DHËNAT THEMELORE MITROVICË 
 

2.1 NJË HISTORIK I SHKURTËR 

Territori i Mitrovicës ka qënë I banuar që në lashtësi nga fise ilire. Nëntoka e pasur, klima e 

përshtatshme, kushtet e mira për bujqësi, blektori si dhe tregëti kanë ndikuar në koncentrimin  e 

popullsisë në këtë hapsirë. Më vonë gjetën zhvillim fusha të tjera që nxitën tregëtinë siç ishte zejtaria. 

Në territorin e sotëm të saj nga gërmimet arkeologjike janë gjetur statuja të ndryshme prej balte që i 

përkasin kësaj periudhe, sarkofag, nekropol etj. Që nga shek I p.e Mitrovica ka patur fatin e njejtë me 

pjesën tjetër të territorit të Kosovës por ajo që e bente të vecantë ka qenë  nëntoka e pasur dhe 

përqendrimi i përpunimit të metaleve që është akoma dhe sot. 

Në gjysmën e dytë të shek. XIX Mitrovica u bë një qendër e rëndësishme ushtarake, ekonomike, 

tregtare.  Si stacion i fundit hekurudhor, Mitrovica u bë stacion importues dhe eksportues. Përskaj 

rrugëve të shtruara me kalldrëm u hapën dyqane të ndryshme zejtare e tregtare.  

Ndikim të madh në përqendrimin e  banorëve deri vonë ka patur ―Trepçja‖ miniere e nxjerrjes dhe 

përpunimit të metaleve. Në këtë miniere përpra vitit 1999 besohet të kenë qënë të punësuar rreth 

20000 banorë. Aktualisht pjesa më e madhe e kësaj miniere është jashtë finksionit. Ndër problemet që 

shqetësojnë më shum këtë komunë janë punësimi, çeshtja akoma e pazgjidhur e pronësisë si dhe 

numri i madh i personave të zhvendosur brenda një kohe të shkurtër në këtë komunë kryesisht pas 

vitit 1999. Mitrovica karakterizohet po ashtu edhe nga një numër i konsiderueshëm minoritetesh 

etnike.  

 

2.2 POZITA GJEOGRAFIKE DHE KUFIJTË E SHTRIRJES SË TERRITORIT QYTETI 

 

Mitrovica është, pa dyshim, një ndër qytetet më të rëndësishme jo vetëm në Kosovë, por edhe në 

gjithë Gadishullin Ballkanik e më gjerë. Shtrihet në fushën aluviale të lumenjve: Ibër, Sitnicë dhe 

Lushtë si dhe në shpatet  e kodrave që e rrethojnë. Pozita gjeografike është e volitshme për shkak të 

relievit. Korridori veri – jug përmes luginave Ibër – Sitnicë ka rëndësi ekonomike kulturore pasi e 

lidh atë me shumë vende të ndryshme. Qyteti kufizohet nga shpatet e Kreshbardhës (Kopaonikut), 

Rogoznës, Moknës dhe Qyqavicës. Territori i kësaj komune kufizohet me komunën e Zveçanit (në 

pjesën veriore), me komunën e Besianës (në pjesën lindore), me komunën e Vushtrrisë (në pjesën 

jugore), me komunën e Skënderajt (në pjesën perëndimore) dhe me komunën e Zubin Potokut (në 

pjesën veriperëndimore). Në drejtim të Sitnicës lidhet me Rrafshin    e Kosovës. Qytetin, nga ana 

jugore e ndan prej bazenit të Kosovës kodrina tufoide e Bajrit (520 m). I tërë territori i rrethinës së 

Mitrovicës ka një pozitë të rëndësishme, sidomos për komunukacionin transitor. Mitrovica shtrihet në 

shkallën 42,53° të gjerësisë gjeografike veriore dhe në atë 25, 52° të gjerësisë gjeografike lindore si 

dhe në lartësinë mbidetare 508-510 m. Ky qytet ka një pozitë të rëndësishme, sidomos për 

komunukacionin transitor. Në këtë trevë priten rrugë të rëndësishme që shpiejnë në mbrendinë e 

Dadishullit Ilirik, në bregdetin Adriatik, në Detin Egje dhe në Detin e Zi. Në këtë drejtim kalon edhe 

hekurudha që lidh pjesën jugore dhe veriore të Gadishullit Ilirik. Territori i komunës së Mitrovicës, së 

bashku me Zveçanin, sipas shënimeve të vitit 1987, ka pasur 56 zona kadastrale me një sipërfaqe prej 

45 918 ha, 96 ari, 55 m. Si pjesë mikroregjionale e fushëgropës së Kosovës, bazeni i Mitrovicës nga 

veriu mbyllet nga kodra dominante vullkanike e Zveçanit (799 m), Kodra e Sokolit (918 m) dhe malit 

http://sq.wikipedia.org/wiki/Zve%C3%A7ani
http://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Sokoli&action=edit&redlink=1
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Majdan (1268 m). Nga lindja Mitrovica kufizohet me kodrën e Lisit (665 m), nga juglindja me 

Kodrën e Shkemzetit (Cërrnushës, 1010 m) dhe në perëndim me kodrën e Zmiqit (822 m) dhe të 

Gërrmovës (782 m). Karakteristikat dominante morfologjike të territorit të komunës së Mitrovicës, 

janë malore – kodrinore. Në rrethinën më të gjerë të Mitrovicës mbizotëron peizazhi malor. 

 

2.3 DEMOGRAFIA  

Sikurse në të gjithë qytetet e Kosovës edhe në Mitrovicë janë bërë statistika lidhur me demografinë 

e qytetit pavarësisht se satkësia e tyre nuk është e qartë. Megjithatë sipas këtyre të dhënave në të 

kaluarën sipas rrjedhës kronologjike qyteti ka patur këtë numër banorësh: Në vitin 1961- 59.913 

banorë, në vitin 1991-  98.386 banorë, në vitin 1998-  110.529 banorë, në vitin 1999- 116.500 banorë. 

Nga statistikat zyrtare të 2011 kemi këto të dhena demografike lidhur me qytetin e Mitrovicës: 71.909 

banorë nga të cilët, zona urbane ka 46.132 dhe zona rurale ka 25.777 banorë. 

 

 

2.4 RELIEVI / KLIMA  

Kategorisë së relievit kodrinor dhe malor i takon pjesa më e madhe e sipërfaqes, prandaj komuna e 

Mitrovicës është trevë më tepër malore se sa fushore. Pamjes së tyre morfologjike të tanishme i ka 

paraprirë predispozicioni i lëvizjeve tektonike që ndodhën në kohën e tercierit kur mbi shtresat 

gëlqerore janë formuar shtresa të trasha të shkëmbinjve vullkanikë, të cilët, si rezultat i proceseve 

postvullkanike janë bartëse të xehes së plumbit e të zinkut. Në pikëpamje gjeologjike dhe 

morfologjike territori i rrethit të Mitrovicës bën pjesë në sistemin dinarik. Është rajon malor i ulët 

(1600 m). Dallohet për ujërat e shumta e kullotat e pasura. 

 Vlerat mesatare të temperaturave dimërore sillen rreth 0 gradë celzius; temperaturat mesatare të 

pranverës sjanë 14 gradë celzius, të verës 20 gradë celzius ndërsa të vjeshtës 11 gradë celsiuz. 

 

 

 

2.5 LAGËSHTIA  
Lagështia e Ajrit - vlera mesatare e lagështisë së ajrit është 77%, veçori kjo e viseve malore, me 

maksimum në muajin dhjetor kur arrinë në 85,7% dhe minimum në muajin Gusht me 60,5%. 

Vranësirat - Vlerat e vrënsirës janë variabile për shkak të karakteristikave të ndryshimeve të 

temperaturave të ajrit si dhe nga heterogjeniteti i maleve të kesaj treve. Viset malore kane më  

tepër vranësirë ndërsa pjesa e rrafshët dhe vetë qyteti kanë rreth 45 % të kohës vranësira. Është 

shënuar se në Mitrovicë mesatarisht gjatë vitit kemi 20,5 ditë me mjegull, mirëpo këto nuk 

paraqiten në mënyrë të vazhdueshme. 

 

2.6 SASITË E TË RESHURAVE 

    Reshjet - Sasia e rreshjeve në komunën e Mitrovicës nuk është e qëndrueshme. Kemi rreshje 

mesatare vjetore prej 600 mm për vendet me lartësi të vogël dhe deri në 1,100 mm për vendet 
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me lartësi të madhe (Shala e Bajgorës). Rreshjet më të mëdha janë në Pranverë dhe në Vjeshtë. 

Mesatarisht në Mitrovicë kemi 32 ditë me borë. 

 

 

2.7 ERA 

 Në Mitrovicë mesatarisht gjatë vitit shifen 50 - 60 ditë me erëra. Zakonisht erërat që 

frekuentojnë Mitrovicën janë erërat e kuadrateve veriore, përkundër faktit që nga ana veriore ka  

si mburojë malet, këto erëra depërtojnë kryesisht përmes grykës së Ibrit. Prej erërave dominojnë  

erërat Veri Perëndimore. Territorin e komunës e përshkojnë edhe erërat jugore, juglindore dhe  

jugperëndimore. 
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3 BAZA LIGJORE   
 

3.1 PËRKUFIZIMI I ZONËS  

 

Zona përkufizohet me parcelat katastrale: 

3548-1;   3548-2;   9335-0; 2856-0; 1392-0; 2255-0; 665-0; 

677-0;  680-0;  683-0;  2261-0; 617-0;  616-0;  661-0; 

671-0;  1393-0; 610-0;  2229-0; 9290-0; 3611-0; 609-0; 

2256-0; 

 

 

 

 Plani Rregullues Urban mbështetet mbi këtë bazë ligjore: 

 

- Ligji për Planifikimin Hapësinor, Nr. 2003/14; 

- Udhëzimin Administrativ mbi përmbajtjen e Planit Rregullues Urban, Nr.02/05; 

- Ligji për Ndërtimin, Nr. 2004/15; 

- Ligjin për Trashëgiminë Kulturore, 02/L-88; 

- Ligji për Rrugët, Nr. 2003/11. 

Hartimi i planit rregullues realizohet duke u bazuar në planin Zhvëllimor Komunal dhe atë Urban për 

të qënë pjesë e konceptit të tyre. Në këtë relacion paraqiten konkluzionet kryesore të Stratëgjisë së 

Zhvillimit të Qytetit të cilat janë përkthyer në zgjidhje hapsinore. 
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4 PROFILI I PLANIT RREGULLUES URBAN TË “SITNICA” 

 

4.1  POZITA GJEOGRAFIKE E “SITNICË”  NË KUADËR TË QYTETIT  

- Në bazë të Planit Zhvillimor Urbanë të Mitrovicës, qyteti është ndarë në disa zona për studim të 

metejshëm urban. Zona që do të trajtojmë ne është ajo e SITNICAs e cila ndodhet në pjesën 

verilindore te qytetit. Sipërfaqja  e kësaj  zone është  48.33 ha.  Kjo hapësira kufizohet  me: 

lumin ―Sitnicë‖ në veri dhe në veriperëndim, me rrugën ―Shemsi Ahmeti‖ (në vazhdim rruga 

―Brigada 141‖) ne jug, në lindje me fshatrat e Shalës së Bajgorës, pasi vija kufizuese e zonës 

tonë në pjesen lindore është njëkohësisht dhe vija kufizuese e qytetit të Mitrovicës. Zona Sitnicës 

në vete ngërthen një llojllojshmëri të banimit dhe veprimtarive që zhvillohen në këtë zonë e të 

cilat janë evidentuar përmes incizimit gjeodezik dhe hulumtimit në terren. Gjatë hulumtimit tonë 

kemi evidentuar gjithësejt :  - 525  njesi të banimit individual     

                 - 17 njesi të veprimtarive  

              - 1 objekt shoqëror 

              - 54 objekte përcjellëse 

            -njesi të banimit kolektiv  nuk ka 

Harta 2 Zona Ne Raport Me Qytetin 
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4.2 TOPOGRAFIA E TERENIT   

 

Zona ka karakteristika të ndryshueshme sa i përket topografisë së terrenit. Është një zonë e cila 

përmban përthyerje dhe ka ndryshime të nivelit relativisht të mëdha duke patur parasysh sipërfaqen e 

vogël prej 48.33 ha. Eshtë një hapsirë e cila perceptohet e ndarë në dy karakteristika. Pjesa 

perëndimore e rrafshët dhe me pak pjerrësi dhe ajo lindore e cila përmban pjesën e pjerrët në zonë. 

Ky disnivel ka një rritje të  pjerrësisë nga një drejtim në tjetrin, por vjen i zbutur në formë kodrinore. 

Pika më e lartë në zonë e arrin lartësinë prej 613.32 m ndërsa ato më të ulta 544.82 m. Lartësia 

absolute 68.5m.  

Zona përmban banim në të gjithë hapsirën e saj pasi edhe pjesët me më shum pjerrësi vijnë në formë 

të taracuar dhe kanë ofruar kushte të përshatshme ndërtimi.  

 

 

 

 
 

Harta 3. Topografia e zonës 
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4.3  PËRFSHIRJA E NGASTRAVE KADASTRALE NË PLAN  

 
    Sipërfaqja totale për hartim e Planit Rregullues Urban ―SITNICA‖- Mitrovicë është = 48.330 ha 

dhe përbëhet nga këto ngastra kadastrale (288): 

2847-12 2844-1 1942-2 1952-49 1960-0 2856-0 71208128-671-0 2487-1 

2847-13 2844-2 1942-1 1939-0 1959-2 1952-1 71208128-676-0 3548-3 

2847-14 2841-2 1983-3 2831-0 1959-1 71208128-626-0 71208128-677-0 71208128-2255-0 

2847-5 2843-0 1943-2 2847-10 1958-0 71208128-628-0 71208128-679-0 71208093-1392-0 

2847-15 2845-1 1943-1 2824-0 1957-0 71208128-629-0 71208128-680-0 71208128-2261-0 

1847-16 1952-2 1944-0 2823-0 1977-0 71208128-637-0 71208128-683-0 9290-0 

1953-0 1952-3 1945-0 2822-0 1974-0 71208128-640-0 71208128-2256-0 71208128-609-0 

2847-6 1952-4 1946-0 2814-0 1973-0 71208128-641-0 71208128-610-0 2809-2 

2847-7 1952-6 1951-0 2813-0 1968-0 71208128-646-0 71208128-617-0 

 2847-9 1952-7 1950-0 3548-2 1969-0 71208128-644-0 71208128-625-0 

 2847-8 1952-8 1949-0 1983-4 1970-0 71208128-647-0 71208128-627-0 

 2834-0 1952-9 2853-0 1952-10 1971-0 71208128-648-0 71208128-618-0 

 2833-0 1952-18 2854-2 2847-17 1972-0 71208128-650-0 71208128-619-0 

 2830-0 1952-19 2854-1 2847-18 1975-0 71208128-653-0 71208128-638-0 

 2832-0 1952-20 2854-4 2847-19 1976-0 71208128-642-0 71208128-630-0 

 9287-0 1952-21 2854-3 2827-0 1979-0 71208128-655-0 71208128-631-0 

 2820-0 1952-22 1940-2 2826-0 1980-1 71208128-616-0 71208128-632-0 

 2821-0 1952-23 1941-2 2825-0 1980-2 71208128-615-0 71208128-633-0 

 2829-0 1952-24 1940-1 2850-0 1980-3 71208128-614-0 71208128-635-0 

 2819-0 1952-25 2852-0 2647-20 1952-12 71208128-613-0 71208128-643-0 

 9288-0 1952-26 1948-0 1981-0 1952-14 71208128-612-0 71208128-645-0 

 2817-0 1952-27 2847-3 9289-0 1952-16 71208128-663-0 71208128-660-0 

 2815-0 1952-36 2846-2 1952-48 1952-17 71208128-659-0 71208128-624-0 

 2812-0 1952-35 1952-5 2841-7 1952-15 71208128-661-0 71208128-649-0 

 2818-1 1952-38 1947-0 2818-2 1952-13 71208128-662-0 71208128-651-0 

 2810-0 1952-37 3548-1 3476-2 1952-30 71208128-611-0 71208128-652-0 

 2811-0 1952-40 1941-1 9291-0 1952-32 71208128-636-0 71208128-623-0 

 2835-0 1952-39 1983-1 9292-0 1952-31 71208128-666-0 71208128-622-0 

 2836-2 1952-42 1952-29 3475-2 1952-33 71208128-667-0 71208128-620-0 

 2836-1 1952-41 1952-28 3475-1 1952-34 71208128-668-0 71208128-621-0 

 2837-0 1952-44 1952-11 2809-1 1952-52 71208128-669-0 71208128-639-0 

 2838-0 1952-43 1978-0 2849-0 1952-51 71208128-664-0 71208128-656-0 

 2839-2 1952-46 2847-4 2848-1 1963-2 71208128-670-0 71208128-658-0 

 2840-2 1952-45 2847-1 1967-0 1983-2 71208128-672-0 71208128-665-0 

 2839-1 1952-47 2847-2 1966-0 9335-0 71208128-673-0 71208128-678-0 

 2840-1 2841-6 1955-0 1965-0 2848-2 71208128-675-0 71208128-688-0 

 2845-0 2841-10 1956-0 1964-0 1960-2 71208128-674-0 71208128-657-0 
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2841-1 2842-0 1954-0 1963-4 9336-0 71208128-933-0 71208128-654-0 

 2841-5 2841-3 1982-0 1962-0 2855-0 71208128-934-0 71208093-1393-0 

 2841-9 2841-4 1952-50 1961-0 3477-1 71208128-935-0 71208128-634-0 

 Tabela 1  Ndarjet kadastrale 

       

 
Harta 4. Gjendja Kadastrale 

 
 

4.4  PËRDORIMI I TOKËS  
Tokë brenda kufijve të planit ka këto zhvillime të shfrytëzimit apo përdorimit të tokës:  

- Përdorimi Publik 

- Trafiku 

- Hapësirat  të gjelbëruara , 

- Objektet për banim individual 

- Objektet për aktivitete tregtare 

- Toka bujqësore  

- Shetitore, shtigje për ecje 
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4.5 DESTINIMI I SHFRYTËZIMIT  

 

Në bazë te analizave gjeodezike, humulmtimit në terren dhe të dhënave nga Drejtoria e Urbanizmit 

dhe Mbrojtjes së Mjedisit, shfrytëzimi i sipërfaqeve është me sa vijon: 

 

Plani Rregullativ  Sitnicë, Mitrovicë     

 
DESTINIMI I SIPERFAQEVE Ha 
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Ndërtim 4.26 8.81 

Varrezat e qytetit 2.92 6.2 

Gjelbrim i lartë 2.57 5.31 

SIP E LIRE gjelbërim, sheshe, hapsira 35.28 72.85 

TRAFIK rrugë, trotuare, parkingje, etj. 3.305 6.83 

        TOTALI 48.33 100 

Tabela 2 Shfrytëzueshmëria  

 

Nga 48.33  ha që ka zona 12.20  ha ose 25.26 % konsiderohet  tokë e shfrytëzuar (shtëpi banimi, 

objekte përcjellëse, garazhe, rrugë, varrezë, hapsira e shkollës), kurse sipërfaqja tjetër konsiderohet si 

sipërfaqe e gjelbër, kopsht, sipërfaqe e lirë. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1. Raporti Sip. e Ndertuar/ Sip. e lire 

4.6  ZHVILLIMI DEMOGRAFIK  
Para Luftës së Kosovës të vitit 1999, komuna ka pasur një popullsi të llogaritur prej rreth 116.500 

banorë. Prej tyre  81%  shqiptarë, serbë 10% dhe pjesa tjetër etnive të tjera (sidomos boshnjakët dhe 
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romët). Nga statistikat zyrtare të 2011 kemi këto të dhëna demografike lidhur me qytetin e 

Mitrovicës: 71.909 banorë nga të cilët, zona urbane ka 46.132 dhe zona rurale ka 25.777 banorë. Në 

zonë banojnë përafërsisht 2500 banorë. 

 

 

 

         Deri 5 vjeç  -  141 

6 deri ne 17 vjeç  -  338 

   18 deri 65 vjeç  -  771 

        mbi 65 vjeç  -  96 

 

Grafik 2. Struktura gjinore 

 

 

 

 

Grafik 3. Struktura gjinore 

Femra     -  612 

Meshku j-  682 

 

 

 

 

  

  

Nr. 
 

Numri i 

banorëve Sip_ha² 

Dendësia e 

popullsisë 

1 Zona   2500 48.33 59.8 

 Tabela 3: Dendësia e popullsisë 
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4.7 STRUKTURA EKONOMIKE  

Duke marr parasysh pyetesorët, 19% e të anketuarve jetojnë me ndihmë sociale, 7% bëjnë punë 

sezonale, 38% kanë punësim të rregullt dhe 33% janë në pension. Dhe 3% i kanë burime të tjera të 

ardhurash. 

 

 

 

Kështu me konkretisht nga të dhënat e 

pyetësorëve kemi që me ndihmë sociale marrin  

47 familje, të punësuar të rregullt zona ka 91 

familje, të punësuar sezonal ka 17, pensionistë ka 

81 banorë dhe të ardhura të tjera alternative kanë 

7 familje. 
 

Grafik 4. Të ardhurat Financiare 

 

   Komuniteti i biznesit përbëhet nga ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, ekonomitë familjare kryesisht 

në lëmin e tregtisë, hotelerisë, sherbimet e tjera. Janë evidentuar:  

 

Hoteleri -  1 

Industri -  1 

Shërbime -  2 

Tregti  -  8 

E gjitha e trajtuar në përqindje do të thotë se 

kemi 8% hoteleri, 8% industri , 17% shërbimet,  

ndërsa sherbimet tregtare zënë numrin më të 

madh të bizneseve prej 67%  

Grafik 5. Ekonomia në Zonë  

 

 

Situata e punësimit në zonë nuk është në nivel 

shum  të ulët.  Nga 1352 banorë të cilët janë të 

aftë për punë, vëtëm 90 prej tyre janë të 

punësuar. E perkthyer në  përqindje kjo do të 

thonë që nuveli i punësimit nuk i kalon 6%. 
 

 

 

Grafik 6. Raporti i Punësimit  
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4.8 KARAKTERI I ZONËS  

     

Banimi në zonen e Sitnicës, është pothuajse tërësisht  me banesa individuale me lartësi të vogël. 

Vihen re, në pjesën më të madhe prej 1 ose 2 katesh (P dhe P+1).  

Megjithate etazhiteti  në  zonën në studim  është  i  ndryshueshëm  dhe sillet prej P+0 deri në P+4. 

Zona kryesisht ka karakter banimi individual. 
 

 

 

 

Zona e banimit individual karakterizohet 

me shtëpi banimi individual me lartësi:  

 

B  - 1 objekte;  

B+P - 78 objekte ; 

B+P+1 - 18 objekte;  

B+P+2 - 3 objekte;  

B+P+3 - 1 objekte;  

P  - 299 objekte;  

P+1  -88 objekte; 

P+2  - 17 objekte;  

P+3  - 1 objekt;  

P+4  - 1 objekt; 

 

Grafik 7. Etazhiteti (Banim Individual) 

 

Në 597 objekte banimi individual sipërfaqja bazë e ndërtimit është  12.20  ha (bashkë me objekte 

përcjellëse. 

Mesatarja e një objekti  me sipërfaqe bazë është 204  m². 

Mesatarja bruto për banorë e sipërfaqes bazë është  48.8  m². 

 

Në veprimtari objektet  kanë lartësi P dhe P+1 

 

 

 

 

Nga konstatimet në terren lidhur me 

veprimtaritë kemi këto të dhëna:   

 

P – 13 veprimtari; P +1 - 1 veprimtari;  

 

Grafik 8. Etazhiteti (Veprimtari) 
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4.9 GJENDJA E OBJEKTEVE  

 
Gjendja e banesave në lagjet në studim  është komplekse. Duke qenë se janë banesa individuale 

private me oborre përkatëse, banorët kujdesen për hapsirat e tyre. 

Nëse nisemi nga periudhat e ndërtimit, në aspektin kohor vëmë re se numri më i madhe i tyre janë   

ndërtuar ndërmjet viteve 2000 dhe 2005 por në tërësi këto nuk përbejnë pjesën më të madhe të 

ndërimeve. Për nga ndërtimet vihen re tre tipologji: 

Në të parën bëjnë pjesë objekte të ndërtuara nga 1920 deri në vitet 80. Këta kanë një tipologji të 

ndryshme dhe duket që fillimisht janë konceptuar për të qënë zonë rezidenciale në periferi të qytetit, 

pasi dhe nga pikpamja urbanistike janë të kompletuara. Një pjesë e këtyre shtëpive të banimit janë 

restauruar duke respektuar arkitekturen bazë të periudhës se kur janë ndërtuar fillimisht, disa të tjera 

janë restauruar vit pas viti, e ndërkohë i është ndryshuar forma e përgjithshme duke ju bashkangjitur 

edhe objekte (shtesa) të reja, ndërsa disa të tjera janë  degraduar nga koha. 

Në grupin e  e dytë bëjnë pjesë shtëpi të ndërtuara më vonë, në gjendje të mirë dhe pavarësisht pse 

ndërtimi i tyre ka qënë pjesërisht informal (pasi nuk i është paraprirë me infrastrukturë) ato kanë qasje 

të mirë në  rrugët ende të papërfunduara. 

Ne grupin e  tretë bejnë pjesë objekte të ndërtuar së fundmi ose të tjera ekzsituese të cilave mund tu 

jetë ndryshuar funksioni dhe forma ndër vite. Janë të punuara me materiale të përkohshme, nuk janë 

të mirmbajtuar, nuk kanë qasjen e dëshiruar në rrugë dhe dukshëm kanë filluar të degradojnë edhe pse 

kanë ngelur të papërfunduara që nga koha kur janë ndërtuar. 

 

Viti ndërtimit 

 

 

 

 

 

 

Deri 1900- 1  objete 

1901-20     –8  objekte  

1920-40     – 3 objekte 

1940-60     –3objekte  

1960-70     –5 objekte  

1970-80     – 4 objekte 

1980-90     –8 objekte  

1990-2000 –2 objekte  

2000-05     – 13objekte  

2005-12     – 2 objekte  

 

Grafik 9. Viti Ndërtimit- Banim 
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Deri 1980 - 0   

1980-90  - 0    

1990-2000  - 0 

2000-05 - 0 

2005-13 - 2 

 

Grafik 10. Viti Ndërtimit- Veprimtari 

 

 

Harta 5 Viti i Ndertimit 

E mirë Mesatare  E dobët  E Pa kryer  E shkatërruar  

34 160 2 26 11 

Tabela 4: Gjendja e objekteve 
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Grafik 11. Gjendja e Objekteve 

 

 

 

 
Harta 6 Gjendja e objekteve 
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Ky kategorizim është bërë në bazë të këtyre kritereve :  

 

 

 E mirë   - objekti me konstruksion të qëndrueshëm, me fasadë të përfunduar  

 Mesatare  - objekti me konstruksion mesatar, me fasadë të përfunduar  

 E dobët  - objekti me konstruksion të dobët, me fasadë të përfunduar ose shkatërruar 

 E pakryer  - objekti, me konstruksion të qëndrueshëm, me fasadë te papërfunduar  

 E shkatërruar  - objekti nuk i plotëson kushtet për banim  

     -Periudha e ndërtimit të objekteve është e ndryshme.  

 

 

 

 

      

Anketimet e kryera lidhur me situatën e strehimit kanë evidentuar në rradhë të parë tendencën e 

banimit në banesa individuale e cila vjen dhe si pasojë e pozicionit të kësaj zone në lidhje me 

qytetin, nga ana tjetër mungesa e investimeve në zonë që ka sjelle kërkesë shum të ulët për banim të 

kolektiv. 
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329 36 28 13 21 61 

Tabela 5: Objektet në Zonë  

 

 

Familjet të cilat kanë objekte banimi, por që nuk i shfrytëzojnë, edhe pse objektet janë në gjendje të 

mirë.  

 

Familjet që jetojnë në 

perëndim dhe i 

shfrytëzojnë përkohësisht   

Familje që kanë 

ndërtuar objektin 

dhe nuk banojnë  

Familje që kanë 

refuzuar intervistimin  

Arsye të tjera  

Tabela 6 : Shkaqet e objekteve të pabanuara 
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Harta 7. Shfrytzueshmëria 

 

 

 

Gjendja e sotme e hapësirave të banimit individual tregon se ndërtimi në këto zona është zhvilluar 

jashtë planifikimit  urban.  Në këtë gjendje edhe ndërtimi i shtëpive nuk ka qenë i rregullt në kuptim 

të shfrytëzimit të hapësirës, orientimit dhe qasjes në rrugë. Zona në studim shtrihet në pjesën Veri-

Lindore  të qytetit të Mitrovicës. Kjo zonë ka tendenca për banesa individuale rezidenciale. Në këtë 

zonë shtrihet edhe objekte të tjera shërbimi të cilat janë të vendosura kryesisht përgjatë rrugëve. 
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Harta 8. Destinimi i Objekteve 

 

 

 

 

 

   Statusi i Pronësisë për banimin individual 

 

 

 

 

 

 

Private    - 266 

Me qera     - 14 

Uzorpuar   - 2 

Të tjera   - 10 

Grafik 12. Status i Pronësisë    
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Private       - 9 

Shoqërore  - 0  

Grafik 13. Statusi i Pronsisë -veprimtari  

 

 

 

 

 

Po       - 7 

Jo - 0 

 

Grafik 14. Shfrytzueshmëria në zonë-veprimtari    

Harta 9. Statusi i Pronësisë 
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5 INFRASTRUKTURA AKTUALE 
 

5.1  RRUGËT  

     

 Nëpër zonë kalojnë rrugë të rëndësisë 

së vecantë. Është pikërisht kjo hapsirë 

në të cilën  

krijohet një ndërthurje mes rrugëve të 

brendshme dhe të jashtme të qytetit. 

Rruga ―Brigada 141‖ dhe 

magjistralja që kalon pothuaj përmes 

zonës janë rrugë të rëndësishme 

ndërlidhese të Mitrovicës  

dhe më gjërë. 

 Grafik 15. Siguria në rrugë 

Rruga Shemsi Ahmeti e cila përvec se një rrugë e rëndësishme e qytetit e cila lidh  

zonën e Sitnicës me qendrën përbën edhe kufirin jugor të kësaj zone. Është rrugë e rëndësisë  

së vecantë dhe përbën një nga ―Portat‖ e rëndësishme të Mitrovicës. Ajo ka profil të rregullt  

dhe me trotuare në të dy anët. 

Rrugët e tjera  të  brendshme  shërbejnë  kryesisht  për  nevojat  e banorëve  për   

qarkullim  automobilistik.  Rrugët  e  brendshme  të  zonës karakterizohen me shtrirje të lirë,  

ku në pjesën më të madhe ruajnë të njejtin profil. Ka prezence tepër të ulët të trotuareve,  jo në  

mënyrë të rregullt dhe jo gjatë gjithë gjatësisë së rrugës. Është e rëndësishme të theksohet që si  

zonë përsa i përket infrastrukturës rrugore (e përfunduar ose jo) në përgjithsi ka një shtrirje të rregullt.  

Ka një tendencë për rrugë të drejta ,e vizura të qarta dhe që përmblidhen nga të tjera radiale (kryesisht 

pjesa më afër qendrës).  

Në pjesen lindore në një siperfaqe relativisht të vogël përmban dy logjika te ndryshme,  

ndikuar varësisht nga viti kur janë ndërtuar. Në një pjesë kemi rrugë të drejta të dy anët e të  

cilave shtrihen objekte banimi, gjë që tregon për një zhvillim të paramenduar me  

tendencë krijimin e kuartalleve në periferi të qytetit.  

Ndërsa pjesa tjetër e zhvilluar në një kuadër më informal me rrugë kryesore me profil  

më të gjerë dhe të tjera me profile më të ngushta në të shumtën me një sens kalimi  

dhe jo rrallë me fund e që nuk lidhen me të tjerat në vazhdim, gjë që i bën ato të vlefshme  

vetëm për një grup të caktuar familjesh. Në përgjithsi në zonë në shumicën e rrugëve qarkullimi është 

me 2 drejtime por jo brenda standarteve.  

Ndërtimi i objekteve deri në afërsi të rrugës ul sigurinë dhe pengon vizurat. Rrugët e asfaltuara së 

fundmi ndodhen në gjendje më të mirë por nuk janë gjithmonë të paisura me trotuare.  
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Harta 10. Harta e Rrugëve 

5.2  LËVIZSHMËRIA E BANORËVE  

     Falë afërsisë që kjo zonë ka me qendrën e  qytetit shumica e banorëve pranojnë se lëvizjen e 

zakonshme për punë apo për të shoqëruar fëmijët në shkollë etj. e kryejnë në kembë (mbi 70% e të 

intervistuarve).Të ndjekur menjëher nga përdoruesit e veturave private për të njejtat qëllime (17%)  

ndërsa pjesa tjeter udhëton me taxi ose furgon. Vlen të theksohet gjithashtu se shumica e të 

intervistuarve (70%) pohuan se prania e nje linje urbane që përshkon këtë zonë është e domosdoshme 

pasi do të lehtësonte ndjeshëm lëvizjen e banorëve. 

 

 

Mënyra e transportit  të 

përgjithshëm  

Numri  

 Këmbë 212 

Autobus / Furgon 7 

Veturë  48 

Taxi 10 

Biçikleta  1 

Tabela: 7 Të dhënat e lëvizshmërisë                   Grafik 16.  Lëvizja në punë  
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A është e nevojshme një linjë urbani? 

         

 

 

 

 

 

 

Shum e nevojshme  -  163 

Mesatarisht              -  12 

E panevojshme        -  57 

 

Grafik 17.  Linja Urbane 

 

 

5.3 PARKIMI  

 Forma e rregullimit të parkimit të automjeteve ka rëndësi në kualitetin e hapësirës ku jetohet dhe 

punohet.   Momentalisht pjesa më e madhe e banorëve përdorin parkingjet individuale në pronat e 

tyre.  Mirëpo në të ardhmen në sipërfaqet ku do të parashihet funksioni i banimit ose rekreacionit 

duhet të sigurohen vend-parkingjet për banorët e saj, për punëtorët e hapësirave afariste por gjithashtu 

edhe për shfrytëzues të përkohshëm edhe pranë ndërtesave administrative, publike, sociale dhe 

kulturore duhet të sigurohet numri i parkingjeve të nevojshme. 

    Për të krijuar një hapësirë më atraktive nuk duhet lejuar që automjetet të dominojnë hapësirën ose 

të bezdisin këmbësorët dhe çiklistët. Sidomos në rrugët përmbledhëse aktive është mirë që të mos 

pengojnë nga komunikacioni i qetë.Vendi më i mirë për parkim është në oborre të pasme të sigurta, 

me mbikëqyrje të mirë.  

Duhet të mënjanohet parkimi në pjesët ballore të ndërtesave. Kjo ndërprenë përjetimin e fasadës apo 

vitrinës, kufizon vëzhgimin joformal dhe në përgjithësi ofron pamje jo të këndshme. Megjithatë për 

momentin vendparkimi duket se nuk është një nga gjerat që shqetëson banorët e Sitnicës pasi 

pothujse të gjithë të intervistuarit pohuan se hapsira për parkim ishte e mjaftueshme, ndërsa vetëm 

4% e tyre pranuan se parkojnë në rrugë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkimi në zonë 

Në rruge  - 4 

Në shtëpi  - 96 

Grafik 18.  Gjendja e Parkimit 
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Pyetjes se a mjafton parkimi ne zone qytetaret i 

jane pergjigjur si me poshte:  

 

Po  - 99 

Jo  - 1 

Grafik 19.  Parkimi në Zonë 

 

 

 

5.4 LËVIZJA PËR KËMBESORET DHE ÇIKLISTËT 

 

     Shtigjet për këmbësorë duhet të jenë pjesë e pandashme e rrugës urbane dhe duhet të definohen si 

hapësira për këmbësorë me qëllim që të mos ketë kërcënim nga lëvizja e automjeteve. 

    Lëvizja aktuale e këmbësorëve në rrugët e brendshme të zonës konsiderohen jo të sigurtë pasi që në 

këto rrugë nuk ekzistojnë shtigjet për këmbësorë ose ato janë të pjesshme dhe nuk lidhen me njëra 

tjetrën. Rrugët kryesore janë të paisura me trotuare por nuk ndodh e njëjta edhe me rrugët e 

brendshme të bllokut. Shtigjet për bicikleta mungojnë tërësisht. Përdoruesit e bicikletave duhet të 

levizin në trotuare ose nëpër rrugë duke penguar lëvizjen e automjeteve dhe duke rrezikuar veten. 

Aktualisht edhe pse shtrirja e qytetit të Mitrovicës e ofron mundësinë e përdorimit të bicikletave për 

transport ,i cili ndër të tjera është ekologjik dhe ekonimik, duhet pranuar se përduesit e tyre janë ende 

të paktë.  

Pavarësisht situatës së kembësorëve e cila ka mjaft hapsirë për përmirsim shumica e banorëve 

pranojnë se ndihen të sigurtë në rrugët e qytetit të tyre. 

 

     

 

 

 

5.5 IDENTIFIKIMI I KËRKESAVE TË QYTETARËVE  

 

Në ktë zonë sipërfaqe të lirë me shfrytëzim publik ka mjaftueshëm por nuk është i organizuar. Nuk ka 

mirfilli shëtitore për këmbesorët apo kënde atraktive ku mund të pushojnë dhe kalojnë kohën e  lirë.  

     Mungojnë parqet e sigurta vetëm për fëmijë, apo zona të gjelbërta në shërbim të qytetit.  

    Zonës nuk i mungon gjelbërimi, por ky i fundit është përgjatë lumit kryesor por edhe kur është në 

brendi të zonës nuk ofron kushtet e duhura për rekreacion.  Është rastësor dhe i paqëndrueshëm. 

     

 

Më poshtë po paraqesim nëpërmjet grafikëve mungesat të cilat janë evidentuar nga kërkesat e 

banorëve për këtë zonë: 
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0 1 4 2 0 6 2 26 0 0 1 4 0 0 1 6 

Tabela 8 : Identifikimi i mungesave për qytetarë 

 

Grafik 20.  Cfarë i mungon  lagjes  

 

Në bazë analizës së bërë, 5 prioritetet për të ardhmen janë: 

1. Rrugë  

2. Kënd lojrash 

3. Konteinerë 

4. Mbrojtje nga lumi Sitnicë 

5. Kanalizim 
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5.6 IDENTIFIKIMI INSTITUCIONET ARSIMORE 

 

Sistemi i Arsimit në Komunën e Mitrovicës është i organizuar në pesë (5) nivele dhe atë në  

Arsimin Parashkollor, Arsimin Fillor, Arsimin e Mesëm të Ulët, Arsimin e Mesëm të Lartë si dhe 

Arsmin Universitar. Në kuadër të kompetencave të veta Komuna angazhohet në krijimin e të gjitha 

kushteve për arsimimin e të gjithë nxënësve .  

Në kuadër të kompetencave të Komunës  

Arsimi në Komunën e Mitrovicës është i organizuar si vijon:  

 

- 2   çerdhe të fëmijëve (1 në gjuhën Shqipe dhe 1 në gjuhën Serbe) 

- 35 shkolla fillore (27 në gjuhën Shqipe dhe 8 në gjuhën Serbe) 

-10  shkolla të mesme (5 në gjuhën Shqipe dhe 5 në gjuhën Serbe) 

- 2   shkolla të ulta të muzikës (1 në gjuhën Shqipe)  

-2    shkolla speciale (1 në gjuhën Shqipe dhe 1 në gjuhën Serbe) 

 

Mitrovica ka një sistem të gjërë të arsimit terciar dhe një potencial për t’u bërë një qendër e 

shembullit të arsimit të lartë në rajonin e Ballkanit Perëndimor nëse sfidat aktuale adresohen ashtu siç 

duhet Universiteti i Mitrovicës dhe fakultetet e tjera paraqesin një faktor të rëndësishëm për 

zhvillimin e sistemit arsimor në Rajonin e Veriut të Kosovës.  

Arsimi Univerzitar në Komunën e Mitrovicës ka qenë prezent që nga fillimi i Fakultetit të Xehetarisë 

dhe Metalurgjisë. Tani ky Fakultet emërtohet si Fakulteti i Gjeoshkencave dhe Teknologjisë. 

Studime postdiplomike organizohen në degën e Xehetarisë. Gjeologjisë, Gjeologji me Hidrologji, 

Gjeologji inxhinierike, Teknologji, Kimiko-Inxhinierike Inxhinieri të ushqimit si dhe fakultetet e 

Shkencave të aplikuara teknologjike me katedrat e informatikës dhe makinerisë së industrisë me rreth 

1200 studentë. Ky universitet përmban dhe Fakultetin e Shkencave Teknike të Aplikuara me 650 

studentë. Nga viti 2002 në pjesën veriore të qytetit funksionon "Univerzitet i Prishtinës" me mësim në 

gjuhën Serbe. Me degët Filozofik, Shkenca teknike, Xehetari, Metalurgji, Shkencat matematiko-

natyrore, Mjekësi, Juridik me rreth 8000 student. Prezente janë edhe kolegjet private si kolegji 

Internacional i Biznesit në Mitrovicë dhe Kolegji Universitar Fama. 

Më poshtë jepen me grafike të dhënat e nxjerra nga pyetsorët për nivelin e arsimimit të   popullatës  

në kuadër të zonës së Sitnicës: 

 

 

 

 

 

 

Arsim i lartë  -   64 

Studentë  -   50 

Arsim i mesëm   -  444 

Arsim fillorë  -  593 

Paarsimuar  -  193 
 

 
 

 Grafik 21.  Struktura arsimore në Zonë 
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5.7 KULTURA 

 

Në rajonin e Mitrovicës ka plot gjurmë që dëshmojë për një qytetërim të hershëm në këto troje. Këto 

gjurmë, përveç në Muzeun e Qytetit, janë të shumta edhe në terren: Muranat e Gjytetit në Rashan, 

muranat e qytetit Galiq në Soçanë, Fafosi, Xhamia e Mazhiqit, Kisha Sase në Trepçë, Kalaja e 

Zveçanit dhe shumë e shumë objekte tjera me interes të veçantë. Si në aspektin e kulturës shpirtërore, 

ashtu edhe të asaj materiale, me gjithë gjurmët që lanë pushtuesit e shumtë, mbizotëron kultura 

autoktone iliro-dardano-shqiptare. 

Më 1941, edhe pse në rrethana të okupimit, në Mitrovicë u zhvillua një aktivitet mjaft i gjallë 

kulturor-artistik. Në këtë vit u themeluan disa grupe kulturore, si ai i dramës, i baletit, i korit etj. 

Që në dekadat e para të shekullit të kaluar u themelua dhe funksionoi SHKA ―Merhamet‖, e cila ishte 

mjaft aktive. Më vonë u themelua SHKA ―Qëndresa‖, e cila pati sukses të madh.  

Në vitin 1951 u themelua Teatri i parë gjysmëprofesionist (më vonë profesionist) i këtij qyteti, i cili 

zhvilloi një veprimtari të pasur teatrore. 

 

Në vitin 1961 u themelua Klubi letrar ―Trepça‖, në kuadër të të cilit u vazhdua tradita letrare e këtij 

mesi, duke organizuar manifestime të ndryshme letrare. Ky klub botoi edhe disa libra të autorëve 

mitrovicas. Gjatë kësaj periudhe janë themeluar dhe kanë vepruar 5 shoqëri kulturore-artistike 

amatore, që kanë zhvilluar një aktivitet të pasur kulturor, duke e përfaqësuar Mitrovicën në vend dhe 

jashtë vendit. 

Në vitet e shtatëdhjeta u themeluan edhe disa grupe muzikore vokalo-instrumentale, ku u dalluan për 

punën e tyre profesionale grupi ―MAK‖ dhe ―TNT‖. 

Sa i përket jetës teatrore në Mitrovicë, ajo u ringjall veçanërisht nga viti 1990 e këndej. Kështu, 

përveç Teatrit ―Sandër Prosi‖, i cili veproi edhe më parë, u themeluan disa trupa teatrore, si: 

―Kacageli‖, ―Art-Sokoli‖, ―Aleksandër Moisiu‖, ―Kosova Kabare‖, ―Shoë meselation‖, etj.  

 

 

 

5.7.1 Objektet e trashëgimisë kulturore  

 

Në territorin e komunës së Mitrovicës ka plot gjurmë që dëshmojnë për një civilizim të hershëm  

në këto troje. Fillet e organizimit të jetës kulturore dhe artistike këtu, duke u përqëndruar në  

periudhën më të re, për çka ekziston edhe dokumentacioni përkatës në Arkivin Ndërkomunal të  

Mitrovicës. 

Muzeu i kristaleve në Stantërg është një koleksion i mineraleve dhe kristaleve me rëndësi të  

posaçme, që nga të tjerat dallohen për nga përbërja, pamja, ngjyra etj. dhe është nën përkujdesje  

të minierës ―Trepça― prej ku janë nxjerrë edhe kristalet.  
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Trashëgimia dhe Monumentet Kulturore Historike 

 

     
 

-Pamje e ndërtesës ish Hamamit    -Pamje nga Mazhiqi           - Shtepia e Kulturës “ Rexhep Mitrovica” 

 

Lista e monumenteve kulturore historike, vendndodhja dhe gjendja e tyre 

1. Ndërtesa e Hamamit të vjetër (Mitrovicë).Shekulli i XVIII (është në gjendje relativisht tëmirë). 

2. Muranat e Kishës Latine Katolike – SASE (Stantërg). Shekulli XIII  

3 Qyteti I Trepçës (Gjytet) Rashan Shekulli i XIII XIV (në gjendje të keqe) 

4. Mbeturinat e kompleksit mesjetar në sipërfaqen e Trepçës së Vjetër (Mazhiq). Shekulli i XIV-XVI 

Përveç këtyre objekteve, që janë të shënuara në regjistrin e Institutit për Mbrojtjen e  

Monumenteve Kulturore Historike të Kosovës, në territorin e Komunës së Mitrovicës janë të  

evidencuara edhe rreth 80 objekte me rëndësi kulturore-historike dhe rreth 20 pllaka  

përkujtimore e lapidarë nga lufta e fundit në Kosovë, prej të cilave po i veçojmë: 

1. Shtëpia e Xhafer Devës (ndërtesa e Entit për Punësim) 

2. Shtëpia e Xhafer Devës (tek Shtëpia e Mallrave) 

3. Shtëpia e Xhafer Devës (tek Gjimnazi) 

Po ashtu gjenden dhe nje sere objektesh kulti, kryesisht xhami. 

SPORTI - Përfshirja e popullësisë së Mitrovicës dhe pjesëmarrja e tyre në aktivitetet sportive është 

realizuar dhe realizohet kryesisht përmes pjesëmarrjes së tyre në aktivitetet e klubeve sportive, në 

rrafshe të ndryshme, në kuadër të federatave gjegjëse, si: 

Klubi i basketbollit ―Trepça‖ (m) – Federata e basketbollit                      

Klubi i basketbollit ―Trepça‖ (f) – Federata e basketbollit                                     

Klubi i Hendbollit ―Trepça‖ (m) – Federata e hendbollit                     

Klubi i Hendbollit ―Trepça‖ (f) – Federata e hendbollit 

Klubi i futbollit ―Trepça 89‖ – Federata e futbollit              

Klubi i futbollit ―Trepça‖ – Federata e futbollit      

Klubi i futbollit ―Birliku‖ - Federata e futbollit      

Klubi i xhudos ―Trepça‖- Fedetara e xhudos      

Klubi i atletikës ―Trepça‖ – Federata e atletikës                    

Klubi i shahut ―Trepça‖ – Federata e shahut       

Klubi i shahut ―Minatori‖ – Federata e shahut                         

Klubi çiklistik ―Trepça‖ – Federata e çiklizmit       

Klubi çiklistik ―Besi Petroll‖ – Federata e çiklizmit     

Klubi i bokit ―Trepça 89‖ – Federata e boksit                     

Klubi i karates ―Trepça‖ – Federata e karates                               
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Akademia e Arteve Marciale "Mitrovica" ( me shume lloje te arteve marciale per te gjitha moshat dhe 

gjinite )     

 Klubi i automobilizmit ―Trepça‖ – Federata e automobilizmit   

Klubi i skitaris ―Trepça‖ – Federata e skitaris  

Klubi i notit ―Trepça‖ – Federata e notit                    

 Klubi i shenjëtaris ―Trepça‖ – Federata e shënjtëris  

Klubi i pingpongut ― Trepça‖ – Federata e pingpongut                    

Klubi i tenisit ―Trepça‖ – Federata e tenisit       

Klubi i gjimnastikës ―Trepça‖ – Federata e gjimnastikës     

Klubi i bodibildingut ―Forca‖ – Federata e bodibildingut 

Në kaudër të të gjitha këtyre klubeve veprojnë të gjitha kategoritë si fatosat, pionierët, kadetët, 

juniorët, seniorët e në disa raste dhe në disa klube edhe veteranët që në përgjithësi arrijnë shifrën prej 

afro 2.200 pjesëmarrës të cilët marrin pjesë në aktivitetet sportive, përmes klubeve sportive dhe në 

federatat përkatëse. 

- Objektet sportive : Palestra e sporteve ―Minatori‖        

 Stadiumi i sporteve të vogla ―Fatime Xhaka‖      

 Stadiumi olimpik ―Trepça‖         

 Stadiumi i vjetër i qytetit ―Riza Lushta‖       

 Stadiumi i futbollit ―Ismet Sejdiu‖ Bair – Mitrovicë       

 Stadiumi ndihmës i qytetit ―Nexhat Taraku‖        

   Stadiumi i futbollit – Kçiq i Madh – Mitrovicë      

 Stadiumi i futbollit – Koshtovë – Mitrovicë        

Në kuadër të objekteve sportive bëjnë pjesë edhe poligonet sportive, sallat sportive të shkollave 

fillore dhe atyre të mesme, të cilat në rast nevoje mund të përdoren edhe për zhvillimin e sportit. 

 

5.8  SHENDETESIA    

   Sistemi i reformuar shëndetësor në Kosovë është projektuar të bazohet në ―praktikën familjare‖, me 

qasje në mjekë, në motra mjekësore dhe në ekspertë të tjerë shëndetësorë që punojnë si grup. 

– Përkujdesja primare shëndetësore: Pajisje primare për përkujdesje shëndetësore janë ambulanca 

dhe punktet më të vogla të përfshira në këtë model të përkujdesjes shëndetësore. 

– Përkujdesja sekondare shëndetësore: Si spitale të përgjithshme korrespondojnë në nivelin 

sekondar të përkujdesjes shëndetësore, përfshirë Spitalin Universitar të Prishtinës. 

– Përkujdesja terciare shëndetësore: Spitali Universitar i Prishtinës është spitali i vetëm, i cili 

siguron përkujdesje terciare shëndetësore. 

Në Mitrovicë janë këto institucione shëndetësore: 

- QKMF, Qendra  e Mjekësisë Familjare, ka gjithsej 159 punëtorë, prej të cilëve 29janë mjekë 

familjarë, 9 stomatologë, 44 infermierë, 10 bashkpunetore medicinal, stafi i administratës 67 veta.  

- Spitali, me repartet e Kirurgjisë, Gjinekologjisë, Urologjisë, Pediatrisë, Akusheri, Neonatologji, 

Interno, Salle Lindje, Kujdes Intensiv. Spitali ka të punësuar 212 punëtorë, prej të cilëve mjekë 

specialistë janë 119, infermiere 83, bashkpunetore te tjere 10. Prej tyre, 169 janë femra dhe 43 

meshkuj. Spitali ka 38 shtretër. 
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5.9  ENERGJETIKA  

 

Gjendja egzistuese            

               Zona e paraparë me planin rregullues, ku do të bëhet profilizimi urban, me energji elektrike 

furnizohet nga TS 35 / 10 kV Shupkovc me një dalje 10 kV-she :  

                                           TS 35 / 10 kV     SHUPKOVC 

 

                          Dalja 10 kV : Betonjerka 

                                                Nr.TS.=16 , Sinst.=6.83 MVA , L=9.332 km 

1. TSB     10 / 0.4 kV , 400 kVA – 2 Korriku 

2. TSMB  10 / 0.4 kV , 630 kVA – Sitnica 

 

                Në pjesën grafike janë të paraqitura këto dy trafostacione dhe LP 10 kV gjegjës që i 

furnizojn ato me ngjyrë të kuqe.  

 

Harta 11.  Harta e Furnizimit me energji elektrike 

 



Komuna Mitrovicë                             Opština Mitrovica                           Municipality Mitrovica 

Plani Rregullues Urban              Urbanistički Regulativni Plan                  Regulatory Urban Plan               

―Sitnica‖ – Mitrovicë                     ―Sitnica‖ – Mitrovica                              ―Sitnica‖ – Mitrovica          

 

 

         N.N.SH. VIZION PROJECT                                                                                     

                                                 44                                                      
 

Siç shihet në këtë zonë gjenden vetëm 2 trafostacione që bëjnë furnizimin me energji elektrike. Fuqia 

totale transformatorike e angazhuar në furnizimin e kësaj zone me energji elektrike është 1030 kVA. 

                 

                Linjat furnizuese 10 kV-she të TS 10 / 0.4 kV janë të përziera : 

           - kabllovike  me këto tipe:                         

                             XHE 49-A  3 x (1x 150 mm² ) , 20 kV 

           - ajrore me këto tipe: 

                            Al-Fe  3 x 35/6 mm² 

                            Al-Fe  3 x 50/8 mm² 

                                                     

  Absolutisht te linjat furnizuese 10 kV-she ajrore mbizotrojn shtyllat nga druri në krahasim me ato 

betonike.Këto shtylla janë shumë të vjetësuara diku edhe mbi 40 vjet kështuqë paraqesin problem në 

mirëmbajtje dhe rrezik permanent në siguri. 

 Ndriqimi publik egziston kryesisht përgjatë rrugëve kryesore. 

 

 

Furnizimi me energji tek banimi individual 

 

 

 

Formal            -  236 

Nuk ka kyçje  -  0 

Tjetër              - 0 

Grafik 22.  Furnizimi me energji tek banimi individual 
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Formal    -  7 

Pa kyçje   -  0 

Tjeter       -  0 

 

Grafik 23 Furnizimi me energji tek veprimtaritë  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                 Harta 12.  Harta e Kyçjes në Rrjetin e energjisë elektrike        
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5.10   TELEKOMUNIKACIONI 

 

Gjendja egzistuese  

PTK në Mitrovicë për momentin ka mjaftë kapacitete për të përmbushur nevojat e konsumatorëve të 

telefonisë fikse. Kanalizimi i telekomunikacionit është bërë me numër të ndryshëm të gypave nga 

PVC. Në distanca të caktuara janë, ndërtuar edhe pusetat me dimenzione të ndryshme mvarsisht nga 

dedikimi i kanalit për telekomunikacion dhe numrit të kabllove që janë vendos në to. Sa i përket 

telefonisë mobile në zonën e Mitrovicës  janë prezent sinjalete dy operatorëve të telefonisë mobile 

Vala dhe IPKO. 

 

 

 

 

Ka kyçje         -  53 

Nuk ka kyçje  -  183 

Grafik 24.  Kyçja në telefoninë fikse tek banimi ndividual 

 

 

 

Telefonia Fikse në veprimtari  

 

 

 

 

Ka kyçje         -  0 

Nuk ka kyçje  -  7 

 

Grafik 25.  Kyçja në telefoninë fikse tek veprimtaritë 
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Harta 13.  Harta e kyçjes në telefoninë fikse 

 

 

 

 

 

 

Kyçja në internet- Banimi Individual 

Ka kyçje         -  163 

Nuk ka kyçje  -  73 

   Grafik 26.  Kyçja në telefoninë fikse tek banimi individual 
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Kyçja në internet – Veprimtari 

 

 

 

 

Ka kyçje         -  1 

Nuk ka kyçje  -  6 

Grafik 27.  Kyçja në telefoninë fikse tek veprimtaritë 

 

 

 
Harta 14.  Harta e kyçjes në internet 
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5.11 RRJETI I UJSJELLSIT 

 

Sistemi ekzistues i furnizimit me ujë dhe investimet e fundit 

 

Furnizimi me ujë të pijshëm për Lagjen ―Sitnica‖  në Mitrovicë bëhet nga Kompani Rajonale e 

Ujësellësit  ― Mitrovica‖. 

Gypi Kryesor që e furnizon këtë pjesë me ujë është me dimension HDPE Ø450 PN 10 bar ky gypa 

pastaj lidhen gypat tjerë me dimensione të ndryshëm dhe material te ndryshëm siç janë: HDPE Ø350 

PN 10, HDPE Ø180 PN, HDPE Ø110 PN 10, HDPE Ø90 PN 10, HDPE Ø75 PN 10, HDPE Ø63 PN 

10, HDPE Ø50 PN 10, HDPE Ø40 PN 10, HDPE Ø32 PN 10, GYP I ZINGTUARE 1’ etj. 

Rrjeti shpërndarës në vetë lagjen është rrjet kryesisht degëzor dhe një pjesë Unazor.  

Edhe pse Komuna sëbashku me donatorët e ndryshëm kanë bërë disa ndërrime te gypave së fundi 

projekti i Qeverisë së Luksemburgut që kryesisht është fokusuar në ndërimin e gypave më kryesorë, 

por kanë mbetur edhe disa gypa tjerë për ndrrim.  

 

 

 
 

 

 

 

Ujësjellsi  -  228 

Pus           -  3 

Tjetër           -  5 

 Grafik 28.  Furnizimi me ujë tek banimi individual  

  
 
 
 

  

 

 

 

 

 

Ujësjellsi  -  7 

Pus           -  0    

 

  Grafik 29.  Furnizimi me ujë tek veprimtaritë 
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 Harta 15.  Harta e rrjetit te furnizimit me ujë 
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5.12 RRJETI I KANALIZIMIT FEKAL 

 

Sistemi i kanalizimit është i tipit të ndarë, Ndërtimi i rrjeti të kanalizimit fekal ka nisur me fillimin e 

qytetit e po ashtu edhe ne këtë lagje që është pjesë e këtij plani rregullues: Lagjja Sitnica, e që ka 

vazhduar gjërë në ditët e sotme mirëpo edhe sot në këtë lagje mungon një rrejt i mirëfilltë i 

Kanalizimit Fekalë . Si në çdo vend në Kosovë edhe në këtë rast rol dominues në shpërndarjen e 

rrjetit të kanalizimit, ka luajtur konfiguracioni i terrenit. Kështu të gjithë ujërat e zeza, pa përjashtim, 

shkarkohen në drejtim të kolektorit Kryesor. Shkarkimi i ujërave të zeza bëhet pa ndonjë trajtim 

paraprakë duke e ndotur ambientin ku shkarkohet, pra vetëm një gropë Septike që nuk arrin ndonjë 

pastrim te mjaftushëm. Kolektor kryesor në anën e djathtë të Lumit Sitnica është gypi PVC Ø315mm, 

Në këtë kolektor shkarkohen të gjithë ujërat e kesaj zone me përjashtime nga pjesa tjetër e zonës në 

drejtim të Zveqanit. Pra, siç shihet shumica e materialit të gypave të kanalizimit janë të vjetër dhe 

vështirojnë mirëmbajtjen e tyre. Gjithashtu dimensionet ekzistuese nuk janë adekuate pas ndërtimeve 

të mëdha që janë bërë sidomos pas vitit 1999. 

  

 

 

 

 

Kanalizimi i qytetit -  215 

Gropë Septike         -  15 

Tjetër                       -  6 

 

  Grafik 30.  Rrjeti i Kanalizimit fekal tek banimi individual 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

Kanalizimi i qytetit  - 7 

Grope septike           - 0 

Tjetër                       -  0 
 

 
  Grafik 31.  Rrjeti i Kanalizimit fekal tek veprimtaritë  
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 Harta 16.  Harta e rrjetit të kanalizimit  
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6 TURIZMI DHE DIMENSIONET E MJEDISIT 
 

 

6.1  DIMENSIONET E MJEDISIT 

 

I tërë territori i rrethinës së Mitrovicës, ka një pozitë të rëndësishme, sidomos për komunukacionin 

transitor. Në këtë trevë priten rrugë të rëndësishme që shpiejnë në mbrendinë e Dadishullit Ilirik, në 

bregdetin Adriatik, në Detin Egje dhe në Detin e Zi. Në këtë drejtim kalon edhe hekurudha që lidh 

pjesën jugore dhe veriore të Gadishullit Ilirik.  

Territori i komunës së Mitrovicës, së bashku me Zveçanin, sipas shënimeve të vitit 1987, ka pasur 56 

zona kadastrale me një sipërfaqe prej 45.918 ha, 96 ari, 55 m. Si pjesë mikroregjionale e fushëgropës 

së Kosovës, bazeni i Mitrovicës nga veriu mbyllet nga kodra dominante vullkanike e Zveçanit (799 

m), Kodra e Sokolit (918 m) dhe malit Majdan (1268 m). Nga lindja Mitrovica kufizohet me kodrën e 

Lisit (665 m), nga juglindja me Kodrën e Shkemzetit (Cërrnushës, 1010 m) dhe në perëndim me 

kodrën e Zmiqit (822 m) dhe të Gërrmovës (782 m). Karakteristikat dominante morfologjike të 

territorit të komunës së Mitrovicës, janë malore – kodrinore. Në rrethinën më të gjerë të Mitrovicës 

mbizotëron peizazhi malor. 

Treva e Mitrovicës është mjaft e pasur me bimësi. Ajo ka sipërfaqe të mëdha pamjesh të ndryshme. 

Pos arave, livadheve, kullosave dhe sipërfaqeve malore, ku rriten bimë e drunjë të ndryshëm, treva e 

Mitrovicës, një pjesë e rrethinës është e zhveshur. Pyje më të larta gjenden në Shalë të Bajgorës, 

kurse pjesa tjetër është sipërfaqe e pyjeve të degraduara, shkurrajat, çufrrajat, që rriten spontanisht.  

 Në përgjithësi ka pasuri të mjaftueshme ujërash. Lumenjtë kryesorë janë: Ibri, Sitnica, Lushta dhe 

Trepça.  

Ibri hyn në territorin e Kosovës 10 km poshtë fshatit Ribariq. Sipërfaqja e pellgut ujëmbledhës në 

territorin kosovar është 3800 km². Gjatësia e përgjithshme është 280 km, por vetëm 85 km është 

gjatësia që përshkon Kosovën (rreth 15 km komunën e Mitrovicës). Pellgu ujëmbledhës i përket 

Moravës Perëndimore. Deri në Mitrovicë ka drejtim VP – JL, ku derdhet Sitnica. Lugina në këta 

sektorë është e ngushtë. Lumi i Ibrit ka këto degë: Sitnica, Lushta, Trepça, Bistrica etj. 

 

Dikur treva e Mitrovicës ka pasur një faunë mjaft të pasur. Prerja e pyjeve pa kriter ka bërë që numri i 

tyre të bie shumë. Regjioni i Shalës së Bajgorës, dhe jo vetëm ai, ofron kushte për zhvillimin e 

gjuetisë dhe të turizmit të gjuetisë. Në regjionin e Mitrovicës në periudhën e fundit, për shkak të 

ndotjes së rrethit ekologjik, janë rralluar edhe kafshët shtëpiake. Ka rënë shumë edhe numri i 

shpezëve: pulave, patave etj. Dikur në lumenjtë e Mitrovicës (Ibër e Sitnicë) ka pasur shumë peshq. 

Përgjatë këtyre lumenjve është peshkuar, mirëpo sot, për shkak të ndotjes së ujit, numri më i madh i 

peshqve është zhdukur. 
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6.2 MBROJTJA E AJRIT 

       

Qëllimi i mbrojtjes së ajrit nga ndotja është ruajtja e shëndetit të njerëzve, botës shtazore dhe bimëve, 

duke u aplikuar përcjellja e cilësisë së ajrit në zonat afër qendrës. Në shumë aspekte kjo më së mirë 

menaxhohet nga qyteti përmes politikave për mbrojtjen e mjedisit. 

Përmes planifikimit të një rrjeti të trafikut, vendeve për parkim, qasjes së lehtësuar, zgjerimit të 

zonave për këmbësorë është tentuar të arrihet zgjidhje që ndikon në zvogëlimin e lirimit të gazrave të 

dëmshëm për ambient. Mirëmbajtja e rregullt e hapësirës publike po ashtu përmirëson kushtet 

higjienike- pastërtinë e ajrit dhe të tokës. 

 

6.3 MBROJTJA NGA ZJARRI 

     

    Që të jenë të siguruara nga zjarri, ndërtesat fqinje duhet të jenë të larguara më së paku 4.0 m, ose të 

ndara mes veti me mur mbrojtës nga zjarri me kohëzgjatje min. 90 min. 

Me qëllim të shpëtimit të njerëzve nga zjarri duhet që të gjitha ndërtesat të kenë mundësinë e 

qasjes nga automjeti  zjarrfikësit. 

    Me këtë qëllim duhet  planifikuar edhe hidrantë. 

-të detyrohen ndërtuesit në planifikimin e ndriçimit emergjent 

-të pengohet parkimi në vendet ku ka hidrante 

-me plane të nivelit më të ulët të zgjidhen depërtimet për zjarrfikës, d.m.th të evitohen blloqet e 

mbyllura. 

 

6.4 TRAJTIMI I MBETURINAVE 

 Plani i menaxhimit të mbeturinave është i hartuar në nivel të qytetit dhe duhet të përfshijë edhe 

zonën e marrë në studim.  Në  lokacion,  në  pika  të  ndryshme  duhet  përcaktuar  hapësirat  për  

deponim kohëshkurtër të mbeturinave në kontejnerë, nga të cilat largimi i mbeturinave bëhet gjatë 

natës. 

     Kjo hapësirë edhe pse duhet të ketë qasje të lehtë nga rruga, duhet të jetë vizuelisht e izoluar (me 

tampon gjelbërimi,  gardh). Kontejnerët  e mbeturinave  nuk lejohet të pengojnë  trafikun  e  

këmbësorëve ose  të veturave. 

    Materiali ndërtimor i ndërtesave të rrënuara, duhet të largohet nga lokacioni dhe të pastrohet vendi. 

 

 

 

 

 

 

 

Komuna     - 147 

Individualisht    - 90 

 

 

Grafik 32. Largimi i mbeturinave 
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Nga pyetësorët e realizuar në terren kemi arritur të nxjerrim të dhëna të përgjithshme rreth situatës se 

si banorët përballen me ndotjen e ambjentit, cilët i konsiderojnë burim problematik të ndotjes dhe 

cfarë përbën më shum problem për ta.  

 

 

 

 

 

 

 

Ajri     - 2 

Uji     - 0 

Toka     - 1 

Zhurmat  - 1 

 

 Grafik33. Ndotja e ambjentit 

 

 
 

 

 

 

 

 

Automjetet     - 2 

Industria     - 3 

Kanalizimi     - 1 

Mbeturinat     - 1 

 

   Grafik 34. Burimi i Ndotjes 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dru/ Thëngjill     - 236 

Rrymë      - 0 

Naftë/Gaz     - 0 

 

   Grafik 35. Mënyra e ngrohjes 
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Harta 17. Harta e largimit të mbeturinave 

 

 
Harta 18. Harta e menyres menyres së ngrohjes 
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FAZA E DYTË 

SWOT ANALIZA 
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PËRPARËSITË           

Pozitë e përshtatshme hapsinore 
Qasje e drejtpërdrejtë në rrugën magjistrale  

Hartimi i PZHK dhe PZHU 

Mosha e re e banorëve 

Sistemi rrugor i brendshëm  relativisht i rregullt 

Orientim i shtëpive pergjatë rrugëve 

Rrugët kuadratike ofrojnë vizura më të qarta 

 

 

DOBËSITË 
Nivel jo i kënaqshëm i infrastrukturës egzistuese rrugore 

Shpërndarja jo e rregullt e objekteve të banimit 

Forma dhe madhësia e ndryshme e ngastrave 

Probleme të infrastruktures nëntokësore 

Pamjaftueshmëri e shtigjeve për këmbësorë dhe mungesë e atyre për bicikleta 

Mungesa të hapësirave rekreative, posaçërisht këndeve për fëmijë 

Mungesë të ndriçimit publik 

Zonë jo kompakte për shkak të ndarjes nga rruga dhe prezenca e varrezave në brendësi të zonës 

Zona nuk përmban shkolle fillore dhe çerdhe për parashkollorët 

Prezence e mbeturinave urbane dhe industriale 

Mungesa e shtratit të lumit që sjell rrezikshmëri të lartë 

Nuk ka qendër të mjeksisë familjare brenda zonës 

 

 

MUNDËSITË 
Investimet komunale për të siguruar infrastrukturë teknike më të mirë 

Mundësi për të zhvilluar rritjen e popullsisë pa dëmtuar tokën bujqësore 

Mundësi për zhvillimin e një rrjeti rrugor akoma  më të rregullt  

Zvoglim i dëmeve të Lumit përmes ndërhyrjeve teknike si ndërtimi i shtratit të lumit  

Mundësi për krijimin e hapsirave për pushim dhe rekreim 

Zhvillim i mëtejshëm i shërbimeve tregtare dhe shoqerore 
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KËRCËNIMET 
Ndërtimet e realizuara jashtë planeve rregullative 

Zhvillimi joparalel mes objekteve dhe infrastrukturës 

Zvoglimi i hapsirave për këmbësorë dhe rekreacion 

Degradimi i ambientit  

Niveli i ultë i zhvillimit ekonomik. 

 

 

 

Përfundimet lidhur me gjendjen ekzistuese  

 

Identifikimi i problemeve kyçe  

 Forma dhe madhësia e ngastrave  në zonë 

 Niveli jo i kënaqeshëm i infrastrukturës brenda zonës (rrugët e pa asfaltuara ndriçimi publik, 

kanalizimet, rrjeti ujësjellësit, çerdhja, mungesa e parqeve dhe këndit të lojërave për fëmijët, 

mungesa e objektit të kultit, PTT etj) 

 Ndërtimet pa leje  

 Afërsia me zonën e varrezave 

 Rrugë të rëndësisë së vecantë kalojnë përmes zonës dhe bëhet pengesë për lëvizje të 

ndërsjelltë (krijon kufij imagjinar që e ndajnë në dy zona, logjika të ndryshme) 

 

 

 

Identifikimi i potencialeve   

 Toka (Hapësira e pashfrytëzuar) 

 Mundësitë e zhvillimit të një vendabanimi urban, konform planit rregullues  

 Përdorimi i tokës shoqërore për ndërtim me qëllim zhdukjen e informalitetit 

 Prona shoqërore në nivel të knaqshëm që do të mundësojnë realizimin e parqeve, këndeve të 

lojrave për fëmijë, shëtitore etj. 

 Popullsi e re dhe e aftë për punë  

 Peisazh natyror i përshtatshëm 
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FAZA E TRETË  

SKENARËT E ZHVILLIMIT  
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7 SKENARËT  
 

Me qëllim të arritjes së një zgjidhje më të mirë, nën konsultimet e vazhdueshme me zyrat përkatëse 

pranë Drejtorisë së Urbanizmit janë hartuar dhe shqyrtuar tre skenarë të mundshëm të zhvillimit. 

Secili skenar i ka përparësitë dhe mangësitë e veta në raport me gjendjen ekzistuese, mundësitë e 

implementimit si dhe ndikimet në ambientin fizik dhe socio-ekonomik. 

7.1  SKENARI I PARË  

7.1.1 Siperfaqet sipas destinimeve: 

 

- Sipërfaqe e dedikuar për ndërtim               -26.58   ha  (63.58%) 

- Sipërfaqe e dedikuar për  rekreacion -2.98     ha  (7.12  %) 

- Sipërfaqe për objektë shoqërore  -0.50     ha  (1.19  %) 

- Gjelbrim i organizuar   -1.05     ha  (2.52  %) 

- Rrugë, shirit gjelbërues,   -7.77     ha  (18.61%) 

- Varrezat e qytetit    -2.92     ha  (6.98  %) 

 

 

Sipërfaqet e dedikuara për banim varësisht nga vendndodhja e tyre ju janë dhwnë karakteristika të 

ndryshme, të vëçanta kryesisht në elazhitet dhe koefiçentët ndërtimorë. 

Nisur nga kjo, sipërfaqet e ndërtimit ndahen në  3 nën kategori, si më poshtë: 

 

-Tërësia A        0.23 ha 

  Etazhiteti        II-VI 

  Koediçenti i shfrytëzimit të ngastrës 0.4 

  Koefiçenti Ndertimor   2 

  Sip. Minimale e parcelës për ndërtim 1000 m
2
 

 

 

 

-Tërësia B                                                20.89 ha   

  Etazhiteti        II-IV 

  Koediçenti i shfrytëzimit të ngastrës 0.5 

  Koefiçenti Ndertimor   0.8 

  Sip. Minimale e parcelës për ndërtim 250 m
2
 

 

 

-Tërësia C        5.46 ha 

  Etazhiteti        I-III 

  Koediçenti i shfrytëzimit të ngastrës 0. 6 

  Koefiçenti Ndertimor   0.6 

  Sip. Minimale e parcelës për ndërtim 250 m
2
 

Numri i banorëve: 3008 
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7.1.2 Koncepti 

Skenari i parë ka për qëllim të marrë parasysh gjendjen ekzistuese  në zonë. Rrjeti rrugor i cili është 

propozuar në këtë skenar pasuron dhe mundëson lëvizjen e lirë në zonë. Është bërë një zgjidhje e 

hollsishme në brendësi të zonës duke ju përmbajtur gjendjes aktuale. Kjo ka sjellë efeket e veta 

pozitive dhe negative. Kështu nga kjo zgjidhje më pak objekte preken (dëmtohen) por nga ana tjetër 

zgjidhja funksionale e rrugëve ka problematikat e veta, nga të cilat : Vizura jo të qarta për vozitësit 

përshkak të lakesave, rrugë më fund që vështirësojnë qarkullimin me automjete dhe duke mos u 

ndërlidhë bëhen të vlefshme vetëm për një numër të kufizuar banorësh, shtëpi që kufizohen në të 

dyja anët me rrugë etj. 

Përsa i përket destinimi të sipërfaqëve ky skenar i përmbahet tërësisht Planit Zhvellimor Urban si për 

nga funksioni, parametrat ndërtimor, kufijtë e parapërcaktuar etj. Në kuadër të objekteve shoqërore 

janë paraparë të vendosen po ato funksione të cilat pas analizave janë parë si të domosdoshme për 

zonën sipas numrit të banorëve dhe rrezes së sipërfaqes që mbulojnë. 

Hapsira e dedikuar për ndërtim është e konceptuar në tre tërësi me tipologji të ndryshme. Tërësia A-

banimi kolektiv, tërësia B dhe tërësia C të dedikuara për banim individual. Dallimi mes të fundit 

është se kanë koeficent shfrytzueshmërie të ndryshëm, përkatësisht 0.8 dhe 0.6 si dhe etazhiteti. 

Hapsirat e rekreacionit janë lënë përgjatë lumit ―Sitnicë‖ me qëllim shfrytëzimin sa më efikas të 

pronës publike e cila është e përqendruar në këtë pjesë si dhe prania e lumit që e rrit funksionalitetin.  

 

 
Harta 19. Skenari 1– Rrugët 
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Harta 20. Skenari 1– Destinimet 

 

 

 

7.1.3 Përparësitë 

 

1- Ndjek ritëm urban të përshtatshëm lidhur me densitetin e ndërtimit. 

2- Banimi individual përshkohet nga rrugët e brendshme të bllokut që sjell siguri për banorët. 

3- Rrugët ekzistuese ruhen 

4- Blloqet e banimit individual përshkohen vetëm nga rrugët e kategorisë së katërt 

5- Hapsira të bollshme për këmbësorët. 

6- Ruan objektet ekzistuese 

7- Rrugët panoramike përmbajnë shtigje për këmbësore dhe për bicikleta 

8- Përqendrim i shërbimeve shoqërore 

9- Trajtim i lumit ―Sitnica‖ duke ofruar hapsira të gjelbra 
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7.1.4  Mangësitë 

 

1- Mungesa e parkut te madh te te gjithe zones  

2- Nderpreja e zones nga varrezat e qytetit. 

3- Hapsirat e gjelbra te pushimit vetem pergjate Sitnices, ul frekuentimin e hapsirave te tjera larg saj. 

4- Zona pershkohet nga rruge te kategorise se dyte, duke ulur mundesine qe e gjithe hapsira te    

funksionoje si nje bllok i vetem. 

5- Rruget me fund sjellin konfuzitet ne levizje te automjeteve 

6- Blloqe te medha si pasoje e rrugeve me fund. 

7- Disa shtepi rrethohen me rruge ne te dyja drejtimet 

 

 

 

 

7.1.5 Mundësitë 

 

1- Mundesi per zhvillimin e rrugeve dhe lehtesimin e trafikut pa demtuar rende objektet apo natyren. 

2- Trajtim i zones me perparsi edhe zhdukja e informalitetit ne nje pjese te saj 

3- Mundësi për rritjen e siperfaqes se banimit dhe densitetin e ndertimit ne varesi te kerkesave te 

komunitetit. 

4- Mundësi për zhvillim te barabarte te te gjithe zones. 

5- Implementim me i thjeshti pasi ruan strukturen ekzistuese 

 

 

 

7.1.6 Kërcënimet 

 

1- Rritja jashte standarteve te numrit te banoreve si pasoje e prurjeve nga zonat informale   

2- Ndertim pa leje qe nuk respekton destinimin e zones 

3- Rritje e numrit te banoreve ne menyre jo proporcionale me zhvillimin e infrastruktures 

4- Tendence per informalitet 
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7.2  SKENARI I DYTË  

 

7.2.1 Siperfaqet sipas destinimeve: 

 

- Sipërfaqe e dedikuar për ndërtim               -25.77   ha  (61.65%) 

- Sipërfaqe e dedikuar për  rekreacion -2.25     ha  (5.38  %) 

- Sipërfaqe për objektë shoqërore  -0.51     ha  (1.22  %) 

- Gjelbrim i organizuar   -1.4       ha  (3.35  %) 

- Rrugë, shirit gjelbërues, hapsira  -7.67     ha  (18.36%) 

- Varrezat e qytetit    -2.92     ha  (6.98  %) 

- Lumi ―Sitnicë‖ brenda kufijve të zonës -1.28     ha  (3.06  %) 

 

 

 

 

Sipërfaqet e dedikuara për banim varesisht nga vendndodhja e tyre ju janë dhenë karakteristika të 

ndryshmë, të vëçanta kryesisht në elazhitet dhe koefiçentët ndërtimorë. 

Nisur nga kjo sipërfaqet e ndërtimit ndahen në  3 nën kategori, si më poshtë: 

 

 

-Tërësia A        0.26 ha 

  Etazhiteti        II-VI 

  Koediçenti i shfrytëzimit të ngastrës 0.4 

  Koefiçenti Ndertimor   2 

  Sip. Minimale e parcelës për ndërtim 1000 m
2
 

 

 

-Tërësia B       20.16 

  Etazhiteti        II-IV 

  Koediçenti i shfrytëzimit të ngastrës 0.5 

  Koefiçenti Ndertimor   0.8 

  Sip. Minimale e parcelës për ndërtim 250 m
2
 

 

 

 

-Tërësia C              5.35 

  Etazhiteti        I-III 

  Koediçenti i shfrytëzimit të ngastrës 0. 6 

  Koefiçenti Ndertimor   0.6 

  Sip. Minimale e parcelës për ndërtim 250 m
2 

 

 

 

Numri i banorëve: 2592 
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7.2.2 Koncepti 

Skenari i dytë sjell një skemë më të rregullt të rrjetit rrugor por duke shfrytëzuar aty ku ka mundësi 

rrugët ekzistuese. Sipas këtij skenari orientimi dhe lëvizja në rrugë do të jetë funksionale dhe me 

vizura më të qarta. Lishja mes kategorive është bërë më efikasitet dhe e tillë që të zvoglojë 

rrezikshmërinë për automjetet dhe këmbësorët. Kështu rrugët e kategorive më të larta janë të paisuar 

në të dy anët me trotuare me gjerësi të mjaftueshme. Në rastin e skenarit të dytë po ashtu është 

tentuar të ruhen maksimalisht rrugët ekzistuese. Kjo ka patur përparësitë e saja pasi është arritur të 

zgjidhet një sistem i qartë dhe funksional pa demtuar shum objekte por nga ana tjetër kjo gjë ka sjell 

edhe në këtë rast rrugë me fund në një numër të konsiderueshëm. Gjë kjo që do të sjellë vështirsi për 

komunikimin në brendësi të zonës do të vështirësojë qarkullimin për automjete, po ashtu një tjetër 

dobësi e saj është fakti që këto rrugë i shërbejnë vetëm një grupi të vogël banorësh. Edhe në këtë rast 

kemi shtëpi që kufizohen në dy anë më rrugë. Përsa i përket destinimi të sipërfaqëve ky skenar i 

përmbahet tërësisht Planit Zhvellimor Urban si për nga funksioni, parametrat ndërtimor, kufijtë e 

parapërcaktuar etj. Në kuadër të objekteve shoqërore janë paraparë të vendosen po ato funksione të 

cilat pas analizave janë parë si të domosdoshme për zonën sipas numrit të banorëve dhe rrezes së 

sipërfaqes që mbulojnë. Hapsira e dedikuar për ndërtim është e konceptuar ne tre tërësi me tipologji 

të ndryshme. Tërësia A-banimi kolektiv, tërësia B dhe tërësia C të dedikuara për banim individual. 

Dallimi mes të fundit është se kanë koeficent shfrytzueshmërie të ndryshëm, përkatësisht 0.8 dhe 

0.6. Hapsirat e rekreacionit janë lënë përgjatë lumit ―Sitnicë‖ me qëllim shfrytëzimin sa më efikas të 

pronës publike e cila është e përqendruar në këtë pjesë si dhe prania e lumit që e rrit funksionalitetin.  

 

 
Harta 21. Skenari 2– Rrugët 
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Harta 22. Skenari 2– Destinimet 

 

 

7.2.3 Përparësitë 

 

1- Ndjek ritëm urban të përshtatshëm lidhur me densitetin e ndërtimit. 

2- Banimi individual përshkohet nga rrugët e brendshme të bllokut që sjell siguri për banorët. 

3- Blloqet e banimit individual përshkohen vetëm nga rrugët e kategorisë së katërt 

4- Hapsira të shtuara për këmbësorët. 

5- Qasje e shpejtë në zonë dhe anasjelltas. 

6- Blloqe të mbyllur si pasojë e zgjidhjes së rrugëve 

7- Tentohet që objektet e banimit të pershkohen vetëm nga njëra anë me rrugë 

8- Rrugët panoramike përmbajnë shtigje për këmbësore dhe për bicikleta 

9- Përqëndrim i shërbimeve shoqerore 

10- Trajtim i lumit ―sitnica‖ duke ofruar hapsira të gjelbra 
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7.2.4  Mangësitë 

 

1- Mungesa e parkut të përbashkët të gjithë zonës  

2- Ndërpreja e zonës nga varrezat e qytetit. 

3- Hapsirat e gjelbra të pushimit vetëm përgjatë Sitnicës, ul frekuentimin e hapsirave të tjera larg saj. 

4- Zona përshkohet nga rrugë të kategorisë së dytë, duke ulur mundësinë që e gjithë hapsira të    

funksionojë si një bllok i vetëm. 

5- Forma dhe dimensione të ndryshme të blloqeve  

  

 

 

 

 

7.2.5 Mundësitë 

 

1- Mundësi për zhvillimin e rrugëve dhe lehtesimin e trafikut pa dëmtuar rëndë objektet apo natyrën. 

2- Trajtim i zonës me përparsi edhe zhdukja e informalitetit në një pjesë të saj 

3- Mundësi për rritjen e sipërfaqes së banimit dhe densitetin e ndërtimit në varësi të kërkesave të 

komunitetit. 

4- Mundësi për zhvillim të barabartë të të gjithë zonës. 

 

 

 

7.2.6 Kërcënimet 

 

1- Rritja jashtë standarteve të numrit të banorëve si pasojë e prurjeve nga zonat informale   

2- Ndërtim pa leje që nuk respekton destinimin e zonës 

3- Rritje e numrit të banorëve në menyrë jo proporcionale me zhvillimin e infrastrukturës 

4- Tendencë për informalitet 
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7.3 SKENARI I TRETË  

 

7.3.1 Siperfaqet sipas destinimeve: 

 

 

- Sipërfaqe e dedikuar për ndërtim               -24.9     ha  (59.57%) 

- Sipërfaqe e dedikuar për  rekreacion -3.34     ha  (7.99  %) 

- Sipërfaqe për objektë shoqërore  -0.45     ha  (1.09  %) 

- Gjelbrim i organizuar   -1.16     ha  (2.78  %) 

- Rrugë, shirit gjelbërues, hapsira  -8.06     ha  (19.27%) 

- Varrezat e qytetit    -2.92     ha  (6.98  %) 

- Lumi ―Sitnicë‖ brenda kufijve të zonës -0.97     ha  (2.32  %) 

 

 

 

Sipërfaqet e dedikuara për banim varesisht nga vendndodhja e tyre ju janë dhenë karakteristika të 

ndryshmë, të vëçanta kryesisht në elazhitet dhe koefiçentët ndërtimorë. 

Nisur nga kjo sipërfaqet e ndërtimit ndahen në  3 nën kategori, si më poshtë: 

 

 

 

-Tërësia A        2.58 ha 

  Etazhiteti        III-VI 

  Koediçenti i shfrytëzimit të ngastrës 0.4 

  Koefiçenti Ndertimor   2 

  Sip. Minimale e parcelës për ndërtim 1000 m
2
 

 

 

-Tërësia B           16.37 ha 

  Etazhiteti        II-IV 

  Koediçenti i shfrytëzimit të ngastrës 0. 5 

  Koefiçenti Ndertimor   0.8 

  Sip. Minimale e parcelës për ndërtim 250 m
2
 

 

 

-Tërësia C       5.92 ha 

  Etazhiteti        I-III 

  Koediçenti i shfrytëzimit të ngastrës 0.6 

  Koefiçenti Ndertimor   0.6 

  Sip. Minimale e parcelës për ndërtim 250 m
2 

 

 

Numri i banorëve: 4684 

 



Komuna Mitrovicë                             Opština Mitrovica                           Municipality Mitrovica 

Plani Rregullues Urban              Urbanistički Regulativni Plan                  Regulatory Urban Plan               

―Sitnica‖ – Mitrovicë                     ―Sitnica‖ – Mitrovica                              ―Sitnica‖ – Mitrovica          

 

 

         N.N.SH. VIZION PROJECT                                                                                     

                                                 70                                                      
 

7.3.2 Koncepti 

Skenari i tretë ka për qëllim jo vetëm të japë një zgjidhje të mirë të sistemit funksional në zonë por 

gjithashtu përmes planit rregullativ si instrument të zgjidhë edhe një situatë sociale që vazhdon të 

jetë një nga problematikat kryesore në zonën në fjalë si dhe prioritet i Komunës së Mitrovicës- 

çeshtja e informalitetit. Më bashkpunim të vazhdueshëm me zyrat përkatëse pranë komunës është 

analizuar situata urbane sociale dhe ekonomike. Kështu duke konsideruar sipërfaqet e madhe pronë 

shoqërore është propozuar që të zgjerohet sipërfaqja e dedikuar për banim kolektiv gjë kjo që do të 

zgjidhte dukshëm cështjen e informalitetit dhe të pronësisë së përbashkët (individ-komunë) në këtë 

zonë si dhe do përftoheshin më shum hapsira të lira për shërbime shoqërore të cilat aktualisht janë në 

nivele shum të ulta dhe gati inekzistente. Rrjeti rrugor i propozuar sipas këtij skenari dhe sipas kësaj 

zgjidhje të re funksionale jep mundësi për rrugë radiale, e gjatësore që formojnë blloqe të vogla të 

rregullta, vizura të qarta për vozitësit, siguri për këmbësorët dhe komoditet në lëvizje. Aty ku ka 

qënë mundësia janë ruajtur rrugët ekzistuese, por sipas nevojave rruga është zgjeruar e risistemuar 

për të krijuar rrugë të drejta pa lakesa e me vizura të qarta. Ndërsa në lidhje me destinimin dhe me 

koefiçentet e shfrytzueshmërisë gjithçka ka mbetur e njëjtë sikurse është propozuar në plan 

Zhvëllimor, me përjashtimin e vetëm të lartpërmendur – zgjerimi në pronë shoqërore i destinimit të 

banimit kolektiv. Në kuadër të objekteve shoqërore janë paraparë të vendosen po ato funksione të 

cilat pas analizave janë konsideruar të domosdoshme për zonën sipas numrit të banorëve dhe rrezes 

së sipërfaqes që mbulojnë. Hapsira e dedikuar për ndërtim është e konceptuar ne tre tërësi me 

tipologji të ndryshme. Tërësia A-banimi kolektiv, tërësia B dhe tërësia C të dedikuara për banim 

individual. Dallimi mes të fundit është se kanë koeficent shfrytzueshmërie të ndryshëm, përkatësisht 

0.8 dhe 0.6 si dhe etazhiteti. Hapsirat e rekreacionit janë lënë përgjatë lumit ―Sitnicë‖ me qëllim 

shfrytëzimin sa me efikas të pronës publike e cila është e përqendruar në këtë pjesë si dhe prania e 

lumit që e rrit funksionalitetin.  

 
Harta 23. Skenari 3– Rrugët 
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Harta 24. Skenari 3– Destinimet 

 

  

7.3.3 Përparësitë 

 

1- Ndjek ritëm urban të përshtatshëm lidhur me densitetin e ndërtimit. 

2- Banimi individual përshkohet nga rrugët e brendshme të bllokut që sjell siguri për banorët. 

3- Rrugë të sistemit radial 

4- Blloqet e banimit individual përshkohen vetëm nga rrugët e kategorisë së katërt 

5- Hapsira të bollshme për këmbësorët. 

6- Qasje e shpejtë në zone dhe anasjelltas 

7- Lidhje e sigurtë e rrugeve të bllokut me ato të kategorive më të larta. 

8- Blloqe të rregullta si pasojë e zgjidhjes së rrugëve 

9- Tentohet që objektet e banimit të përshkohen vetëm nga njera anë me rrugë 

10- Rrugët panoramike përmbajne shtigje për këmbësore dhe për bicikleta 

11- Përqëndrim i shërbimeve shoqërore 

12- Trajtim i lumit ―Sitnica‖ duke ofruar hapsira të gjelbra 
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7.3.4  Mangësitë 

 

1- Mungesa e parkut qendror për  të gjithë zonës  

2- Nderpreja e zonës nga varrezat e qytetit. 

3- Hapsirat e gjelbra të pushimit vetëm përgjatë Sitnicës,ul frekuentimin e hapsirave të tjera larg saj. 

4- Zona përshkohet nga rrugë të kategorisë së dytë, duke ulur mundësinë që e gjithë hapsira të    

funksionojë si një bllok i vetëm. 

 

 

 

7.3.5 Mundësitë 

 

1- Mundësi për zhvillimin e rrugëve dhe lehtësimin e trafikut pa dëmtuar rënde objektet apo natyren. 

2- Trajtim i zonës me përparsi edhe zhdukja e informalitetit në një pjesë të saj 

3- Mundësi për rritjen e siperfaqes së banimit dhe densitetin e ndërtimit në varësi të kërkesave të 

komunitetit. 

4- Mundësi për zhvillim të barabartë  të gjithë zonës 

 

 

7.3.6 Kërcënimet 

 

1- Rritja jashtë standarteve të numrit të banorëve si pasojë e prurjeve nga zonat informale   

2- Ndërtim pa leje që nuk respekton destinimin e zonës 

3- Rritje e numrit të banorëve në mënyrë jo proporcionale me zhvillimin e infrastrukturës 

4- Tendencë për informalitet 
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FAZA E KATËRT 

RREGULLIMI URBAN 
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8  PLANI I RREGULLIMIT URBAN 
 

8.1  DISPOZITAT E PËRGJITHSHME 

 

8.1.1 Emri i planit 

 

Emri i zyrtar i planit është ―Plani Rregullues Zona Sitnicë’’ Komuna e Mitrovicës. 

 

8.1.2 Baza ligjore  

 
- Ligji për Planifikimin Hapësinor, Nr. 2003/14; 

- Udhëzimin Administrativ mbi përmbajtjen e Planit Rregullues Urban, Nr.02/05; 

- Ligji për Ndërtimin, Nr. 2004/15; 

- Ligjin për Trashëgiminë Kulturore, 02/L-88; 

- Ligji për Rrugët, Nr. 2003/11; 

 

8.1.3 Përkufizimi i zonës 

 
Zona përkufizohet me këto parcela kadastrale  

 
3548-1,  3548-2,   9335-0,  2856-0,   1392-0,   2255-0,   665-0,       

677-0,    680-0,    683-0,    2261-0,   617-0,    616-0,    661-0,    

671-0,    1393-0,   610-0,    2229-0,   9290-0,   3611-0,   609-0,  

2256-0 

 

 

 

8.1.4 Situata e planit 

 
Plani përbëhet gjithsej nga 288 ngastra kadastrale. 
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Harta 25. Katastri i zonës 

 

 

 

 

 

 

8.1.5 Sipërfaqja e planit 

 
Sipas të dhënave nga Komuna, sipërfaqja e përfshirë me Planin rregullatiues urban është 48.330  

hektarë.  
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8.2 NDARJA NË TËRËSI HAPËSINORE 

 

 
Për shkak të funksionimit dhe menaxhimit më efikas, është e nevojshme ndarja në njësi më të vogla 

hapësinore. Duke i pasur parasysh veçoritë strukturore dhe funksionale, zona është ndarë në gjithsej  

8 blloqe kryesore  1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8,  dhe te cilat janë ndarë në nënblloqë më të vogla: 

 

 

Zona 1 është e ndarë në 3 nënblloqe : a-11940.76 m
2
 

      b-5152.1     m
2
  

      c-8706.48   m
2
 

 

Zona 2 është e ndarë në 4 nënblloqe : a-13439.93 m
2
 

      b-7661.7     m
2
  

      c-6357.9     m
2 

      
d-7548.99   m

2 

 

Zona 3 është e ndarë në 3 nënblloqe : a-1638.75   m
2
 

      b-3642.01   m
2
  

      c-11452.89 m
2 

      
 

Zona 4 është e ndarë në 2 nënblloqe : a-28285.24 m
2
 

      b-5144.54   m
2
  

      
 

Zona 5 është e ndarë në 3 nënblloqe : a-7523.4     m
2
 

      b-29286.22 m
2
  

      c-14376.08 m
2 

 

Zona 6 është e ndarë në 4 nënblloqe : a-54047.48 m
2
 

      b-4016.25   m
2
  

      c-7640.84   m
2 

      d-13337.5   m
2 

 

Zona 7 është e ndarë në 4 nënblloqe : a-14700.97 m
2
 

      b-2983.85   m
2
  

      c-1497.68   m
2 

      d-57119.71 m
2 

 

Zona 8 është e ndarë në 5 nënblloqe : a-5713.1     m
2
 

      b-4572.5     m
2
  

      c-6514.91   m
2 

      d-17263.0   m
2 

      
e-15186.48 m

2 
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Harta 26 Ndarja ne blloqe 

 

8.2.1 Struktura e zhvillimit hapësinor të qendrës 

 
Zona ―Sitnicës" ka  në përmbajtje të sajë: banim, hapësira të lira, objekte publike, varrezën e qytetit, 

hapsira rekreacioni rrugë. 

Në shumë tërësi vërehet një paqartësi në karakter dhe në qasje. Problemet e zhvillimit të strukturave 

të ndërtimit janë intensifikuar dukshëm pas përfundimit të luftës së fundit më 1999 kur si pasoje e 

mos aplikimit të planeve urbanistike apo edhe mungesës së tyre, shumë ndërtime u kryen pa plan, 

duke degraduar ambientin urban, duke mbingarkuar infrastrukturën publike si dhe duke e rrezikuar 

edhe karakterin e zonës ajo aktualisht në një pjesë të saj është shndërruar në zonë informale. 

 

Element thelbësor në strukturën e propozuar funksionale dhe hapësinore janë hapësirat e ndërtimit 

individual  dhe përmbajtjet publike. Zona e përfshirë me plan rregullues ofron potenciale të shumta, 

shume prej të cilave të  pashfrytëzuara dhe të degraduara, por që kanë mundësi të krijojnë një rrjet 

lehtë të qasshëm dhe funksional, ka mjaft hapsirë e cila do jetë ftuese jo vetëm për banorët e zonës 

por edhe të qytetit. 

Rrjeti i propozuar i qarkullimit duhet të ofrojë një koncept të ri, ku inkurajohet lëvizja e lirë e 

këmbësorëve, çiklistëve dhe transportit publik. 
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8.2.2 Destinimi i sipërfaqeve 

 
Qëllimet kryesore të zhvillimit janë: 

 Funksionalizimi i objekteve ekzistuese dhe zhvillimi dhe krijimi i atyre të reja  

 Zhvillimi dhe shfrytëzimi adekuat i infrastrukturës sociale  

 Krijimi i hapësirave te lira (parkingje, kënd per lojëra për fëmijë, sheshe etj) 

 Krijimi i hapësirave të gjelbra  

 konsolidimi i tokës së ndërtuar, densifikimi dhe ristrukturimi i tokës për përmbajtje të banimit           

kolektiv; 

 rikonstruktimi dhe rigjenerimi i hapsirës të banimit; plotësimi me hapësira dhe përmbajtje të 

nevojshme (infrastrukturë adekuate)  

 ristrukturimi i rrjetit të qarkullimit, dhënia e prioritetit për këmbësorë, çiklistëve dhe transport 

publik;  

Toka brenda kufijve të planit ka këto zhvillime të shfrytëzimit apo përdorimit të tokës  

- Përdorimi Publik 

- Trafiku i zonave publike, 

- Hapësirat  të gjelbëruara, 

- Sport dhe rekreacion, 

- Objektet për banim individual, 

-Objektet të banimit kolektiv 

 

8.2.3 Destinimi i shfrytëzimit 

 
 Destinimi aktual në zonën e propozuar për Plan rregullues ka një shfrytëzim jo te rregullt me 

objekte banimi, publike, sociale, ekonomike dhe infrastrukturë. 

Ngastrat kanë sipërfaqe të  ndërtuara, të pashfrytëzuara dhe  ka pak sipërfaqe të lira për gjelbërim, 

parkingje trotuare dhe funksione tjera etj  

Ndërkohë që me zgjidhjen e re do të ketë hapsira të mjaftueshme për të gjitha funksionet e 

parashikuara në planin zhvëllimor urban, funksione këta që do të shkojnë proporcionalisht me 

numrin e banorëve dhe nevojave që kanë. 

 

    

Tabela 9: Destinimi i sipërfaqeve 
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Harta 27. Destinimi i Sipërfaqeve 

 

8.2.4 Kategoria e sipëfaqeve 

 
 Sipërfaqet në kuadër të zonës së përfshirë me plan rregullues janë të kategorizuara në 

sipërfaqe për ndërtim, sipërfaqe të lira dhe sipërfaqe për qarkullim, varreze e qytetit. 

Dendësia e ndërtimit është e vogël sa i përket zonës dhe sipërfaqet që konsiderohen të lira nuk janë 

të shfrytëzuara si duhet pasi në zonë mungojnë parkingjet, zona gjelbëruese, trotuaret adekuate, 

zonat çiklistike, sipërfaqe adekuate për biznes, mungesë e institucioneve parashkollore etj. 

 

8.2.5 Ndarja në blloqe urbane dhe kushtet  e rregullimit  

 
 Duke e pasur parasysh madhësinë e zonës dhe nevojës  për funksionim dhe menaxhim efikas, 

është e nevojshme ndarja në njësi më të vogla hapësinore. Bazuar në veçoritë strukturore dhe 

funksionale si dhe në rrjetin e qarkullimit, zona është ndarë në gjithsej në 5 Blloqe kryesore   

A,B,C,D dhe E. 

 Krijimi i blloqeve mundësohet me krijimin e sistemit efikas rrugor. Me krijimin e sistemit 

rrugor radial dhe ortogonal.  
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Në hartat në vazhdim janë të paraqitura zonat urbane të emëruara me 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dhe blloqet 

sipas rendit alfabetik që nuk janë zyrtare deri në aprovimin e Planit Rregullues Urban nga Kuvendi 

Komunal. 

Zona 1 

1-A, 1-B, 1-C 

Zona 2 

2-A, 2-B, 2-C, 2-D 

Zona 3 

3-A, 3-B, 3-C 

Zona 4 

4-A, 4-B 

 Zona 5 

5-A, 5-B, 5-C 

Zona 6 

6-A, 6-B, 6-C, 6-D 

Zona 7 

7-A, 7-B, 7-C, 7-D 

Zona 8 

8-A, 8-B, 8-C, 8-D, 8-E 

 

 

 

 

Ky emërtim është i përkohshëm, deri sa të bëhet sistematizimi zyrtar i tërësive hapësinore. 

Forma dhe madhësia e blloqeve ndryshon, varësisht nga strukturat ekzistuese apo të propozuara, 

sikurse dhe nga rrejti i qarkullimit. Sa i përket funksionit, ai mund të ketë një ose më shum 

funksione. Ndarja e tërë zonës në blloqe urbane ndihmon në menaxhimin, zhvillimin dhe orientimin 

më të lehtë të zonës. 
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8.3 PLANI I RREGULLIMIT URBAN 

 

 

8.3.1 Mjedisi i ndërtuar 

 
 Ndarja në blloqe urbane në kuadër të zonës paraqet bazë të mirë për zhvillimin e ardhshëm në 

infrastrukturë ekzistuese dhe atë të planifikuar, ndërtim ekzistues dhe atij të planifikuar, si atë 

individual, kolektiv, publik etj   

 

 

8.3.2 Banimi 

 
Zona ka kërkesa sa i përket sipërfaqes për ndërtim, ku me qëllim të ruajtjes dhe shmangies së 

zhvillimeve të paplanifikuara kërkesat për banim do të balancohen me mundësitë reale hapësinore, si 

dhe një planifikim të mirëfilltë hapësinor të zonës, duke mbrojtur pronën private dhe atë publike. 

Duhet te kihen parasysh kërkesat, si të sektorit privat, poashtu edhe të atij publik, me qëllim që të 

jenë në harmoni me mjedisin. 

Qëllimet kryesore dhe primare në zonën e banuar janë: 

• Sigurimi i banimit cilësor për të gjithë banorët  

• Planifikimi i hapësirave të reja për banim  

• Rigjenerimi i hapësirave ekzistuese të banimit dhe ngritja e cilësisë  

• Ripërtëritja e ndërtesave ekzistuese me vlerë, përmes rivitalizimit urban, rigjenerimit të blloqeve,  

• Përparimi i jetës sociale të banorëve, përmes planifikimit të hapësirave të lira, të gjelbëruara, të 

lojës për fëmijë, fushave të sportit, etj 

• Përparimi i kushteve të banimit, që nënkupton qasje të lehtë nga të gjithë, sigurimi i numrit të 

mjaftueshëm të vendparkimeve, bazuar në standarde të larta 

• Sigurimi i një banimi atraktiv, duke reduktuar trafikun (zhurma, ndotja) në zonat e banimit dhe 

duke përforcuar elementet e gjelbërimit 

• Planifikimi drejt standardit, mesatarisht 4 banorë për njësi banimi 

 

 

 

8.3.3 Lloji i banimit 

 
Në zonën e përcaktuar me PRRU-në kryesisht është banimi i ulët, i cili në pjesën më të madhe 

përbëhet prej shtëpive të veçanta individuale, ndërsa banim shumë-banesor do të zërë një sipërfaqe 

më të vogël. 
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Harta 28. Loji i Banimit 

 

 

8.3.4 Dendësia e banimit  

 
Bazuar në trendet aktuale dhe zhvillimin e qyteteve në përgjithësi shtohet nevoja dhe 

domosdoshmëria e zhvillimit në lartësi dhe rritjes së dendësisë të banimit. 
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Tabela 10: Permbledhja e skenarit 3 

 

 

 

8.4 TRAJTIMI I OBJEKTEVE TË BANIMIT  

 
Për ta zbatuar konceptin e densifikimit është e natyrshme që një pjesë e madhe e sipërfaqeve të 

zonës duhet kalojë nëpër procesin e regjenerimit. Objektet e ndryshme varësisht nga vendodhja 

duhet t’i nënshtrohen ndryshimeve të planit detal urban. Trajtimi i këtyre objekteve në planin e ri 

rregullues të zonës, përveç atyre objekteve që në mënyrë legale disponojnë leje ndërtimi, të gjitha 

objektet tjera do të kenë trajtim të veçantë, varësisht se çka duhet trajtuar. 

Rekomandohen këto mënyra të trajtimit, që duhet të shqyrtohen më hollësisht në plane detale 

urbane: 

• Rigjenerim urban - që parasheh tërësinë e intervenimeve në zonat e ndërtuara ekzistuese apo 

ndërtimin e ri dhe përparim të hapësirës publike. 

• Rikonstruktim i bllokut - si një formë e trajtimit, që është planifikuar kryesisht për tërësinë urbane 

të zonës paraqet intervenimet si: rrënim apo rivitalizimi i strukturave ekzistuese dhe planifikimin e 

strukturave të reja të banimit 

• Densifikimi i bllokut - që parasheh interpolimin e strukturave të reja të banimit në mjedisin e 

ndërtuar, me qëllim të rritjes së dendësisë së banimit dhe shfrytëzimit më efikas të hapësirës. 

• Ndërtim i ri - në propozim ka zona të ndara të pa ndërtuara, që paraqesin zonat e reja për banim. 

Realizimi i planit duhet të bëhet në faza, varësisht nga interesi i banorëve dhe investitorëve. 

Të gjitha këto ndryshime nuk mund të realizohen pa marrëveshje me pronarët. 
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8.5 SIPËRFAQET E LIRA DHE PARKIMI 

 
 Zona e përfshirë me plan rregullues ka një rrjet të hapësirave të lira me potencial për integrim 

më të mirë brenda saj, si dhe me hapësirat e lira me gjelbrim të sistemuar dhe rekreim.  

Në disa pjesë, këto hapësira kanë nevojë për trajtim dhe lirim prej strukturave ekzistuese, të cilat i 

degradojnë ato. Në kuadër të këtyre veprimeve është i nevojshëm trajtimi i hapësirave të lira 

ekzistuese, shtimi i hapësirave të reja dhe lidhja e tyre me rrjet efikas të qarkullimit të këmbësorëve, 

të çiklistëve dhe transportit urban, si pjesë e masave për ngritjen e cilësisë së banimit. 

 

Sipërfaqet e lira në kuadër të zonës së përfshirë me plan rregullues kategorizohen si në vijim: 

• sipërfaqet publike për këmbësorë dhe çiklistë 

• sipërfaqet e parqeve e rekreimit 

• shetitore 

• sipërfaqet e gjelbra 

 

 

8.5.1 Sipërfaqet publike për këmbësorë dhe çiklistë  

 

     Tendenca është të minimizohet numri i përdoruesve të mjeteve të motorizuara të cilat përveç të 

tjerash janë edhe një nga faktorët që shkaktojnë më shumë ndotje në ambjent. Për këtë arsye të gjitha 

rrugët janë të paisura me trotuare. Këtu bëjnë pjesë rrugët me fund që për nga kategoria të cilës i 

përkasin janë më të sigurta. 

Kështu të gjithë banorët mund të lëvizin brenda zonës dhe në pjesë të tjera të qytetit përmes rotuarëve 

pa u rrezikuar nga makinat. Rrugët do të shoqërohen me shtigje gjelbërimi si dhe pemë të larta që do 

të lëhtësojnë lëvizjen dhe do të nxisin frekuentimin sidomos gjatë ditëve të nxehta të vitit. 

 

Një tjetër tipar që do të nxisi lëvizjen e këmbësorëve është edhe shtegu përgjatë lumit ―Sitnicë‖ i cili 

ka disa funksione. Kështu ky shteg  shërben si kufi vizual për hapsirën e gjelbruar të rekreacionit. 

Shërben si shetitore që përcjell këtë hapsirë duke i rritur frekuentueshmerinë dhe funksionalitetin.  

Kjo shetitore përcjell të gjithë lumin gjatë të gjithë gjatësisë së tij që përfshihet në zonën tonë. 

 

Ky shteg i këmbësorëve ka gjatësi rreth 800 metra dhe gjërësi prej 4 metrash. Kjo gjerësi është 

përzgjedhur qëllimisht e tillë që në raste të jashtzakonshme aty të mund të kalojnë edhe makinat 

përfshirë ambulanca dhe zjarrfikësja. 

   

    Pjesët e udhëkryqeve dhe vendeve ku këmbësorët e prejnë rrugën automobilistike duhet të jenë të 

dukshme ditën të mos kenë pengesë nga ndonjë gjelbërim i tepërt apo ndërtesë përskaj rrugës, ndërsa 

natën ato pjesë duhet të jenë të ndriçuara ashtu që në çdo kohë këmbësori të jetë i dukshëm nga 

vozitësit të cilët qarkullojnë në atë pjesë të rrugës. 

 

Duhet që secila rrugë që përmban korsinë për bicikleta të ketë sinjalistikë vetrikale dhe shenja të 

komunikacionit të cilat menazhojnë levizjen e tyre në mënyrë që siguria e tyre të mos cënohet. 
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8.5.2   Parkimi 

 

  Forma e rregullimit të parkimit të automjeteve ka rëndësi në kualitetin e hapësirës ku jetohet dhe 

punohet.   Momentalisht pjesa më e madhe e banorëve përdorin parkingjet individuale në pronat e 

tyre. Mirëpo në të ardhmen në sipërfaqet ku është paraparë funksioni i banimit të lartë duhet të 

sigurohen vend-parkingjet për banorët e saj, për punëtorët e hapësirave afariste por gjithashtu edhe 

për shfrytëzues të përkohshëm edhe pranë ndërtesave administrative, publike, sociale dhe kulturore 

duhet të sigurohet numri i parkingjeve të nevojshme. 

    Për të krijuar një hapësirë më atraktive nuk duhet lejuar që automjetet të dominojnë hapësirën ose 

të bezdisin këmbësorët dhe çiklistët. Sidomos në rrugët përmbledhëse aktive është mirë që të mos 

pengohen nga komunikacioni i qetë. 

    Vendi më i mirë për parkim është në oborre të pasme të sigurta, me mbikëqyrje të mirë. 

Duhet të mënjanohet parkimi në pjesët ballore të ndërtesave. Kjo ndërprenë përjetimin e fasadës apo 

vitrinës, kufizon vëzhgimin joformal dhe në përgjithësi nuk është estetike. 

 

Raporti i parkimit ndaj funksioneve të shfrytëzuara 

 

shtëpi 1vp/shtëpi 

banesë 1vp/apartman 

çerdhe /kopshti 1vp/20 fëmijë së paku 2 vp. 

punëtoritë për servisim të automjeteve 1 vend servisimi/6 vp 

publike -arsimore 2 vp /100 m2 

 
 

 

8.5.3 Sipërfaqet e parqeve dhe gjelbrimit të organizuar 

 
Sipërfaqet e parqeve janë përmbajtjet më të rëndësishme për funksionimin e shëndoshë të zonës. Në 

kuadër të zonës së përfshirë me plan rregullues shtrihet  sipërfaqja e  gjelbër që mund të 

përkufizohen si park qyteti. Në kuadër të këtyre sipërfaqeve duhet parashihen përmbajtje të lojës për 

fëmijë, shtigje të këmbësorëve, sipërfaqe për pushim.  

Sipërfaqet e gjelbra përfshijnë hapësirat e gjelbra më të vogla si dhe brezat e gjelbër. Shtrihen 

përgjatë vijave kryesore të qarkullimit të këmbësorëve dhe atij motorik. Përveç që sigurojnë 

vazhdimësinë e rrjetit të gjelbër në aspektin vizual, këto sipërfaqe shërbejnë edhe si barriera ndaj 

ndotjes dhe zhurmës. Sa i përket gjelbërimit, përgjatë rrugëve duhet që të plotësohen kushtet në 

vijim: 

• duhet të sigurojnë përkufizimin e profilit 

• duhet të jenë rezistent ndaj ndotjes dhe pluhurit (kurorë të madhe me gjethe të mëdha) 

• nuk duhet ta pengojnë qarkullimin dhe shikueshmërinë 
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9 RRJETI RRUGOR 
 

 
Rrugët e propozuara me plan rregullativ janë parashikuar që të lehtësojnë lëvizjen për të gjithë 

banorët e qytetit dhe më gjërë por në vecanti për qytetarët e kësaj zone. Profilet e  tyre janë 

përzgjedhur pasi është bërë një analizë  mobilitetit dhe tendencave në rritje në të ardhmen. Kështu 

rrugët e propozuara tentojnë të zhvillohen aty ku aktualisht ka rrugë ekzistuese, sidomos ato të 

rëndësisë së veçantë. Aty ku është parë e domosdoshme është propozuar zgjerimi tyre. 

  

Rrugëve ndërlidhëse në brëndësi të blloqeve i është dhënë tendenca e rrugëve radiale përmbledhëse të 

të përshkuara nga të tjera gjatësore. Rrugët e brendshme ofrojnë komoditet, vizura të mira dhe 

mbulojnë me rrjet skematik rrugor të gjithë sipërfaqen e zonës. Ato janë rrugë të kategorisë së katërt, 

kanë vetëm 2 korsi për makinat ndërsa pjesa tjëtër i dedikohet këmbësorëve, aty ku ka patur mundësi 

zgjerimi më të madhe është vendosur edhe gjelbërimi anësorë. Njërës nga rrugët që ofron edhe 

pamjen më panoramike përveç korsive në varësi të kërkesës i është shtuar edhe shtegu për bicikleta. 

Kjo për shkak të pamjes panoramike dhe shtrirjes së përshtatshme. 

 

Rrugët ndërlidhëse në brendësi të blloqeve janë rrugë të kategorisë së katërt, kryesisht me dy korsi 

për levizje si dhe trotuar në të dyja anët e rrugës. Të pakta janë rrugët me fund të cilat janë vendosur 

për ti shërbyer për qasje vetëm një grupi apo blloku të caktuar. Ato janë vendosur vetëm aty ku lidhja 

me rrugët e tjera është konsideruar e panevojshme ose në dëm të pronës private. Nëpër rrugët të cilat 

kanë gjërësi më të madhe e ku për pasojë shfaqet mundësia për të zhvilluar shpejtësi më të madhe 

është vendosur gjelbrim i lartë ose i ulët. Nëpër zonë kalon dhe rruga magjistrale ―Prishtinë-Beograd‖  

profili i së cilës është i paracaktuar. Në këtë rrugë është parapare nën kalimi që lidh dy anët e zonës 

për keëbësor dhe mjete të pamotorizuara. Përveç funksionit parësorë parashikohet të ketë edhe 

funksion komercial dhe rekrativ me qëllim që të nxisë frekuentueshmërineë dhe të rritë 

funksionalitetin. Nisur nga ky trajtim jo i zakonshëm i nënkalimeve propozohet që të trajtohet dhe të 

merret në shqyrtim si rast i veçantë i nënkalimeve. 

 

 

Kategorizimi i rrugëve është ndarë në: 

 

· Rrugë magjistrale 

· Rrugë përmbledhëse 

· Rrugë lokale  

· Rrugë për qasje 

 

Profilet e rrugëve përmbledhëse, rrugëve lokale dhe rrugëve për qasje  
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Harta 29  Rrjeti Rrugor 
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     Profilet e rrugëve përmbledhëse, rrugëve lokale dhe rrugëve për qasje  

 

      
Profilet e rrugeve 

9.1 PROFILI LUMIT “SITNICË” 

 
Përveç trajtimit të Lumit Sitnicë dhe minimizim e ndotëzve është paraparë edhe rabilitimi dhe 

funksionalizimi i mëtejshëm. 

 

 

 
Profili Lumit 
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9.2 KUFIZIMI I SHPEJTËSISË 

 
 Me ligjin e ri të komunikacionit, kufizimi maksimal I shpejtësisë në vendbanim në Kosovë 

është 50 km/h. Sipas kompetencave që i kanë Ministria e Infrastrukturës apo Komuna, shpejtësitë në 

vendbanim mund të jenë edhe më të vogla apo më të mëdha, nëse ato justifikohen. Kufizimi i 

shpejtësisë në rrugët përmbledhëse mund të jetë maksimum 40 km/h dhe në rrugët lokale maksimum 

30 km/h. 

 

9.3 QARKULLIMI I AUTOMJETEVE URBANE 

 
Ndalohet lëvizja e mjeteve të rënda mbi 5 ton, si dhe autobusëve në rrugët lokale dhe rrugët për 

qasje. Këto automjete kanë të drejtë qarkullimi vetëm në rrugët kryesore primare, rrugët kryesore 

dhe rrugët përmbledhëse. 

Lejohet qarkullimi i kamionëve të lehtë për qëllime të furnizimit në rrugë përmbledhëse dhe në rrugë 

lokale. Po ashtu, lejohet qarkullimi i autobusëve në rrugët kryesore dhe përmbledhëse 

 

9.4 ORIENTIMI I TRAFIKUT 

 
Me sinjalizimin adekuat vertikal, me shenjat e njoftimit, para udhëtregues, udhëtregues, udhëkryq, 

etj, duhet që të orientohet komunikacioni. 

Orientimi me kohë dhe i rregullt i pjesëmarrësve në trafik për destinacinonin e tyre të fundit, 

zvogëlon tollovitë në trafik, zvogëlon numrin e automjeteve nga automjetet e orientuara në 

destinacionet e gabuara, e bënë rrjedhën e trafikut. 

 

 

9.5 NËNKALIMI 

 
Është paraparë që për lidhje të sigurtë dhe funksionale të vendoset  nënkalim për të lidhur të dy zonat 

me njera tjetrën. Të shikohet mundësia për shfrytëzimin e kësaj hapsire edhe për afarizëm ose 

shërbime të tjera që rrisin frekuentueshmërinë. Duke qënë se është një rast specifik i nënkalimeve 

me funksion të përzier propozohet që të trajtohet si rast i veçantë i nënkalimeve. 
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10 ELEKTROENERGJETIKA 
 

10.1 SITUATA SIPAS PLANIT RREGULLATIV 

 

Në këtë plan rregullues me qëllim të planifikimit të kapaciteteve elektroenergjetike janë bërë 

llogaritjet për fuqi transformatorike që do të plotësojn nevojat për energji elektrike të objekteve 

afariste , komplekseve afaristo-banesore , të ndriqimit të vendparkingjeve dhe garazhave si dhe të 

ndriqimit publik. 

Fuqia elektrike e njëkohëshme maksimale të banimit individual (bi) S=250 m² 

Duke marrë parasysh nevojat për fuqi elektrike sa më reale në amvisni, për llogaritje ato do t’i ndajmë 

në dy kategori mvarësishtë nga mënyra e ngohjes së objektit të banimit.Kategoria e parë përfshin 

objektet të banimit që për nxemje shfrytëzojnë energjinë elektrike.Kategoria e dytë përfshin objektet 

të banimit që për nxemje shfrytëzojnë energjinë jo elektrike si psh drurin, gazin natyral, naftën etj. 

Duke patur parasysh tendencat për mënyrat e ngrohjes që shfrytëzohen në shumë rajone të Kosovës 

ku nuk bën përjashim as Mitrovica, relacioni në mes të kategorisë së parë dhe të dytë qendron në 

raport 60% me 40%. Ku me 60% përqind të objekteve banimi ngrohen me energji elektrike, dhe 40% 

i tyre me energji joelektrike. 

Fuqia instaluese për objektet e banimit ( 60 % ) që për nxemje shfrytëzojn energjin elektrike është     

Pi 60 = 40 kË ndërsa te objektet e banimit ( 40 % ) që për nxemje nuk e shfrytëzojn energjin elektrike 

është Pi 40 = 32 kË. Për llogaritje kemi marrë mesataren e këtyre fuqive që është Pi1 = 36 kË.Nga 

tabela miret koeficienti i njëkoshmërisë që për këtë fuqi është knj1= 0.3 , prandaj ngarkesa e 

njëkoshme maksimale për një banim individual do të ishte : 

                             Pnj1 = Pi1 x  knj1 = 36 x 0.3 = 10.8 kË                                          

Fuqia elektrike e njëkohshme e banimeve individuale (që njëkohësisht paraqet edhe fuqinë e 

llogaritur për një grup të banimeve individuale) që gjinden në një kompleks banesor llogaritet sipas 

shprehjes:  

                                           Pnj = Pbi =  Pnj1 x n x knj                                                                               

 ku janë:   n - numri i apartamenteve 

knj – koficienti i njëkoshmërisë për një grup të apartamenteve që llogaritet sipas 

         shprehjes 

                                            knj = 0.185 + ( 1 – 0.185 ) x n
-0.5 

Fuqia elektrike e njëkohëshme maksimale të banimit kolektiv (bk) S=85 m² 
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Duke marrë parasysh nevojat për fuqi elektrike sa më reale në amvisni, për llogaritje ato do t’i ndajmë 

në dy kategori mvarësishtë nga mënyra e ngohjes së objektit të banimit.Kategoria e parë përfshin 

objektet të banimit që për nxemje shfrytëzojnë energjinë elektrike.Kategoria e dytë përfshin objektet 

të banimit që për nxemje shfrytëzojnë energjinë jo elektrike si psh drurin, gazin natyral, naftën etj. 

Duke patur parasysh mënyrat e ngrohjes që shfrytëzohen në shumë rajone të Kosovës ku nuk bën 

përjashim as Mitrovica, relacioni në mes të kategorisë së parë dhe të dytë qendron në raport 60% me 

40%. 

Ku me 60% përqind të objekteve banimi ngrohen me energji elektrike, dhe 40% i tyre me energji 

joelektrike. 

Fuqia instaluese për objektet e banimit ( 60 % ) që për nxemje shfrytëzojn energjin elektrike është Pi 

60 = 25 kË ndërsa te objektet e banimit ( 40 % ) që për nxemje nuk e shfrytëzojn energjin elektrike 

është Pi 40 = 15 kË. Për llogaritje kemi marrë mesataren e këtyre fuqive që është Pi1 = 20 kË.Nga 

tabela miret koeficienti i njëkoshmërisë që për këtë fuqi është knj1= 0.5 , prandaj ngarkesa e 

njëkoshme maksimale për një banim individual do të ishte : 

 

                                    Pnj1 = Pi1 x  knj1 = 20 x 0.5 = 10 kË 

                                                

Fuqia elektrike e njëkohshme e banimeve individuale (që njëkohësisht paraqet edhe fuqinë e 

llogaritur për një grup të banimeve individuale) që gjinden në një kompleks banesor llogaritet sipas 

shprehjes:  

 

                                           Pnj = Pbi =  Pnj1 x n x knj                                                                               

 ku janë: 

n - numri i apartamenteve 

knj – koficienti i njëkoshmërisë për një grup të apartamenteve që llogaritet sipas 

         shprehjes 

                                            knj = 0.185 + ( 1 – 0.185 ) x n
-0.5 

Fuqia elektrike e njëkoshme maksimale e objekteve afariste 

Llogaritjet janë bërë në bazë të sipërfaqeve të dhëna dhe ngarkesës  specifike maksimale.Për këtë 

rajon është përvetsuar ngarkesa specifike ps = 100 Ë / m
2
 kështu që fuqia e objekteve afariste 

llogaritet sipas shprehjes : 
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                                            Paf = ps x S x knj 

Ku janë : 

ps – ngarkesa specike 

S – sipërfaqja e objekteve afariste 

knj – koeficienti I njëkohshmërisë  ( miret knj=0.8 ) 

Fuqia elektrike e njëkoshme maksimale e vendparkingjeve dhe garazhave 

Llogaritjet janë bërë në bazë të sipërfaqeve të dhëna dhe ngarkesës  specifike maksimale.Për këtë 

rajon është përvetsuar ngarkesa specifike ps = 15 Ë / m
2
 kështuqë fuqia e vendparkingjeve dhe 

garazhave llogaritet sipas shprehjes : 

                                           Pvp-g = ps x S x knj 

Ku janë : 

ps – ngarkesa specike 

S – sipërfaqja e vendparkingjeve dhe bodrumeve 

knj – koeficienti I njëkohshmërisë  ( miret knj=0.8 ) 

 

Fuqia elektrike e njëkoshme maksimale e ndriqimit publik 

Llogaritjet janë bërë në bazë 1.5 % të fuqisë totale të një blloku 

                                     Pnp = 0.015 x ( Pbi+Pbk+Paf+Pvp-g) 

Fuqia elektrike e njëkohshme totale e një blloku 

Llogaritjet janë bërë në bazë të fuqisë totale të një blloku 

                                           Pt = Pbi+Pbk+Paf+Pvp-g+Pnp 

 

Fuqia e dukshme elektrike e njëkoshme totale e një blloku për përcaktimin e fuqisë 

transformatorike.  

 

Llogaritjet janë bërë duke marrë koeficientin e njëkoshmërisë knj = 0.85 ndërmjet harxhuesëve të 

ndryshëm dhe faktorine e fuqisë  cosφ = 0.97 duke shtuar edhe 20 (%) të rezervës,gjegjësisht  

koeficientin e rezervës  kr = 1.2 atëherë 
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                                                 Str = knj x kr x Pt / 0.97 

 

Rezultatet e të gjitha llogaritjeve në bazë të shprehjeve të cekura më lartë janë dhënë në tabelën e 

Bilancit elektroenergjetik sipas planit rregullativ ndërsa në tabelën Bilanci elektroenergjetik i 

gjendjes egzistuese me propozim të ngritjes së kapaciteteve transformatorike sipsa planit 

rregullativ janë dhënë njësit transformatorike që duhet të vendosen në blloqet gjegjëse të tërrësive 

urbanistike. 

BILANCI ELEKTROENERGJETIK SIPAS PLANIT RREGULLATIV  

 

Blloku 

P af P ap P vp-g P np P t S tr S ts 

( kË ) ( kË ) ( kË ) ( kË ) ( kË ) ( kVA ) ( kVA ) 

1 309.47 927.63 12.36 18.74 1268.19 1333.56 1000+400 

2 0.00 300.15 3.45 4.55 308.15 324.04 

630 
3 0.00 174.13 1.80 2.64 178.57 187.77 

4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

5 0.00 84.33 0.72 1.28 86.32 90.77 

6 0.00 517.25 6.45 7.86 531.56 558.96 630 

7 0.00 362.01 4.29 5.49 371.79 390.96 
630 

8 0.00 286.74 3.27 4.35 294.36 309.53 

 

BILANCI ELEKTROENERGJETIK I GJENDJES EGZISTUESE ME PROPOZIM TË 

NGRITJES SË KAPACITETEVE  TRANSFORMATORIKE SIPAS PLANIT 

RREGULLATIV  

Blloku 
Trafostacionet 

ekzistuese 

Nevojat për fuqi 

Transformatorike 

Propozimi per ngritjen e 

kapacitetit të TS-ve 
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1 630 1333.56 630 

2   324.04 

630 
3   187.77 

4   0.00 

5   90.77 

6 400 558.96 630 

7   390.96 
630 

8   309.53 

 

PARAMASA DHE PARALLOGARIA E RRJETIT ELEKTRIK DHE TELEKOMUNIKUES  

Nº Materiali-Punët Njësia Sasia 
Çmimi 

njësi 
Çmimi 

  

INFRASTRUKTURA ELEKTRIKE 

DHE TELEKOMUNIKUESE     
€ € 

3 Trafostacion 10 (20) / 0.4 kV, 630 kVA copë 4 30000 120000 

5 

Kabllo XHP 48-A  3 x ( 1 x  240 / 25 

mm ² ) , 12 / 20 kV 
m 650 27 17550 

6 Kabllo PPOO 4x95 mm², 0.6/1 kV m 5000 25 125000 

7 

Kabllo me fije optike për 

telekomunikacion 
m 2500 22 55000 

8 

Kuadro shpërndarëse me 250 numra 

telefonik 
copë 8 16000 128000 

  Gjithsejt Elektrika       262550 

  Gjithsejt Telekomunikacioni       183000 

  TOTALI       445550 
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Propozimet teknike janë dhënë bazuar në procedurat bazike që aplikohen gjatë planifikimit urban të 

një Sistemi ElektroEnergjetik (SEE), e që janë: 

1. Mbledhja e shënimeve për rrjetin ekzistues 

2. Analiza e rrjetit ekzistues 

3. Ngarkesa aktuale dhe ajo e parashikuar 

4. Planifikimi optimal i lokacionit, madhësisë dhe zonës së  

    TS 20/0.4kV. 

5. Planifikimi i rrjetit distributiv 20kV. 

6. Planifikimi i rrjetit distributiv 230/400V. 

7. Analizat e rrjedhes së fuqisë. 

8. Analizat e rrymave të l.sh. dhe 

9. Analizat e besueshmërisë së SEE 

Rrjeti distributiv ekzistues në asnjë zonë nuk mund të përmbush nevojat e një plani të zgjeruar siç 

është paraparë në këtë plan rregullues.  

Duke u nisur nga gjendja ekzistuese dhe propozimeve e dhëna, SEE distributiv dhe Sistemi  

Telekomunikues  duhet  të  bëhet  tërësisht  i  ri  dhe  në  përputhje  me  dy rekomandime të dhëna 

në vazhdim: 

1. REKOMANDIMET E MASTER PLANIT PER ZHVILLIMIN E SISTEMIT  

DISTRIBUTIV TË KOSOVËS DERI MË VITIN 2015, QË PËRFSHINË: 

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

  110/20kV 

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

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

- Zëvendësimin i Linjave Ajrore 230/400V me kabllo  

 bistek apo edhe kabllo nëntokësorë. 

2. RREGULLORET E IEC, IEEE DHE ANSI QË PËR PROJEKTE TË REJA NE VENDE 

URBANE, LINJAT E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE DHE ATO TË RRJETIT 

TELEKOMUNIKUES TË NDJEKIN TË NJEJTËN TRASË DHE TË REALIZOHEN NË TË 
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NJËJTËN KOHË. 

Rekomandimet dhe rregulloret e lartëshënuara obligojnë që SEE dhe STK të realizohen ashtu që: 

A. Në njëren anë të trotuarit, të rezervuar për këtë qëllim në thellësi mbi 80 cm 

ndërtohet i ashtuquajturi ―kanalizimi kablovik‖ si në fig.1 Në të vendosen gypa 

PVC me diameter prej 150 mm, që përforcohen me beton të klasës C12/15. Në 

këta gypa vendosen: 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 

1 .  Linja e tensionit 10 (20)kV  me kabllo XHP 48-A  240 mm². Me kë t ë  

    bëhe t   furnizimi i i trafostacioneve të blinduara me herës 

              10(20)/0.4kV dhe fuqi 400 kVA, 630 kVA apo 1000 kVA 

2.  Linja e tensionit 0.4 kV me kabllo PP00 4x95 mm²; 

3.  Linja e tensionit 0.4 kV me kabllo PP00 4x25mm² të ndriçimit publik; 

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 pusetat në dimensione 

dhe forma të ndryshme sipas rastit.Në  trasa  të  linjave  të  shumëfishta  ndërtohen  puseta  të  

kombinuara  –  rrymë  dhe komunikim sipas fig 2. Këto puseta kanë thellsi së paku 1.8m dhe 

dimensione të brendshme së paku 1.8mx1.2m. Puseta e përbashkët është e ndarë me mur betoni 

20cm në atë për rrymë dhe në atë për komunikim dhe kanë hyrje (vrima ) të ndara. Pusetat për 

kryqëzime të linjave të tensionit të ulët dhe linjave telekomunikuese mund të ndërtohen si të ndara 

dhe mund të kenë edhe dimensione më të vogla (por jo më të vogla se 1.2x1.2x12.m).  
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Fig.2 

Furnizimi i banesave shumëbanesore objekteve afariste , afariste-banesore do të bëhet me kabllo 

PPOO 4x95 mm² në mënyrë të drejtëpërdrejtë nga TSB që do të kenë nga 6 deri 8 dalje të tensionit 

të ulët. Llogaritja e sasisë është bërë duke marrë mesatarisht 6 dalje 0,4 kV për secilin trafostacion dhe 

gjatësin e daljes mesatarisht 150 m. Kabllot do të shtrihen në kanalin kabllovik të thellë 800 mm dhe 

të gjerë nga 400 mm gjerë në 1000 mm mvarësisht se sa kabllo të sa drejtimeve do të vendosen në të. 

Ato vendosen në një shtresë të rërës me trashësi prej afro 100 mm e cila paraprakisht është shtruar. 

Pas vendosjes së kabllove në kanal ato mbulohen me një shtresë tjetër 100 mm të rërës.Pas mbulimit 

të kabllove me rërë duhet të vendosen mbrojtësit plastik GAL që shërbejn për mbrojtje mekanike të 

kabllove. Më tej rikthehet dheu i mihjes së kanalit deri në distancë 600 mm mbi kabllot. Në këtë nivel 

bëhet vendosja e shiritit vrojtues i cili shërben si sinjal që në rastet e rihapjes së kanalit aty janë shtrirë 

kabllot elektroenergjetike. 

Kanalet kabllovike ndërlidhen me sistemin e pusetave të cekura më lartë 

Ndriçimi publik i rrugëve do bëhet me llampa natriumi  me  fuqi  400W  të    vëndosura  në shtylla 

metalike me lartësi (8-10)m. Kyçja dhe shkyçja e llampave do të jetë automatike, ndërsa në kohën 

kur rrugët nuk janë shumë të frekuentuara (pas mesnate) llampat në mënyrë automatike do të 

ndizen në gjysmën e fuqisë nominale. 

Instalimet elektrike të tensionit të ulët 230/400V do të bëhen sipas normave IEC Në lokale 

afariste, tregëtare si dhe të ngjajshme instalimi i ndriçimit do të realizohet me teknikën e re 

dixhitale DALI (Digital Addressable Lighting Interface). Me  këtë arrihet kursim i energjisë 

elektrike që përdoret për ndriçimim në vlera deri 30%. 
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Në pjesën grafike është dhënë shpërndarja e trafostacioneve në blloqet gjegjëse. 

Për këtë nuk ka nevojë për ndërtimin e ndonjë drejtim të ri ,sepse ato do të lidhen me trafostacionet 

egzistuese të drejtimit 10(20) kV Betonjerka që buron nga            TS 35/10(20) kV Shupkovc por 

nëse deri në realizimin e këtij plani rregullues urban do të bëhet tej ngarkimi i këtij drejtimi atëherë 

duhet ndërtimi i një drejtimi të ri kështu duke e ndarë drejtimin egzistues Betonjerka në dysh.Kështu 

për plotësimin e nevojave për en.elektrike të këtyre blloqeve do të nevojitet të ndërtohen edhe tre 

TSB 10(20)/0.4 kV , 630 kVA   dhe shtimi i fuqisë transformatorike në TS 10(20) /0.4 kV 400 kVA 

―2 Korriku‖ gjegjësisht ndërimi i TR energjetik nga 400 kVA në 630 kVA . 

Largëpërquesit  e tensionit të mesëm 10 (20) kV që do të furnizojn këto trafostacione do të jenë 

nëntoksore  me kabllo të tipit :  

                           XHP 48-A  3 x ( 1 x  240 / 25 mm ² ) , 12 / 20 kV.                                                     

                    Harta 30 Rrjeti Elektroenergjitik 
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11 TELEKOMUNIKACIONI 
 

                  Në pjesën e telefonisë fikse duke pas parasysh planin rregullues duhet që nga ana e PTK-

së të parashihet ndërtimi i një nyjeje të re ose të zgjërimit të kapaciteteve telekomunikuese që kishin  

me mbulue nevojat  e zonës të përfshir  me këtë plan rregullues. Në këtë plan projektuesi parasheh 

ndërtimin e sistemeve të reja të kanaleve për shtrirjen e rrjetit telekomunikues. 

                  Kapaciteti i kanalizimit  telekomunikues që ndërlidhet me sistemin e pusetave do të 

mvaret nga ndërtimi i kapaciteteve të reja rrjetave telekomunikuese multifunksionale me kabllo 

optike. Numri i mjaftueshëm i planifikuar i gypave PVC do të mundësonte pastaj edhe gjetjen më 

efikase të zgjidhjeve teknike të shpërndarjes së kyqjeve të llojllojshme telekomunikuese për 

konsumatorët egzistues si dhe ato të ardhshëm. 

                  Traset e kanalizimeve telekomunikuese me gypat PVC duhet të pa-rashihen deri tek 

objektet e konsumatorëve duke shfrytëzuar në radhë të parë trotuaret dhe pjesët e parapara për 

gjelbrim. Instalimet telekomunikuese për apartamente dhe objekte afariste duhet të realizohen me 

kuadrot tipike në hyrje të objekteve. Gjithashtu në mënyrë të njëjtë duhet të veprohet edhe tek 

distribuimi i TV-së kabllovike. 

                   Linja telekomunikuese do të shpërndahet  prej pikave shpërndarëse që do të montohen 

brezit të trotuareve në afërsi të pusetave. 

                   Instalimi telekomunikues duhet të realizohet me anë të kabllove të tipit 

UTP ose Iy(St)Y të futura në gypa nga PVC dhe me numër të mjaftueshëm të kutijave shpërndarëse 

duke patur kujdes që në apartamente të realizohen minimum dy instalime telekomunikuese ndërsa në 

objekte afariste minimum katërinstalime telekomunikuese. 

                   Nëse traseja e instalimit telekomunikues kryqëzohet me trasen e ujit të nxehtë,të 

instalimit elektrik  etj.,atëherë duhet të veprohet sipas standardeve teknike duke respektuar distancat 

që jepen në to. 
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12 RRJETI UJËSJELLËSIT  
 
Detyra e dokumentacioni teknik është përgatitja e projektit deri në nivelin e planit rregullues për 

nevojat e urbanizimit të lagjes Sitnica në Mitrovicë. 

Lagja Sitnica shtrihet ne pjesën Lindore të Qytetit. Për këtë lagje duhet bërë urbanizimi i saj. Në këtë 

lagje, deri në momentin e përpilimit të dokumentacionit për urbanizimin e saj, janë të ndërtuara rreth 

575 shtëpi familjare, përfshirë këtu edhe ekonominë e vogël. I tërë ndërtimi në këtë lagje është 

ndërtim i ri dhe pa infrastrukturë përkatëse komunale. Sipas përpiluesve të zgjidhjes urbanistike, 

këto ndërtime do të inkorporohen në planin e ri, pa pasur nevojë të inrvenimit fizik në strukturën e 

tyre. Rrjedhimisht, detyra jonë është përpilimi i projektit të rrjetit të ujësjellësit (deri në nivelin e 

paraparë sipas normave për këtë fazë projektimi). 

 Zona e paraparë për urbanizim ka sipërfaqe të tërsishme prej Sp=48.33 ha. Kjo zonë është e 

ndarë në blloqe. 

 

Të dhënat për projektim 

Për përpilimin e këtij dokumentacioni teknik, projektuesi ka pasur të dhënat: 

 Zgjidhjen urbanistike të lagjes 

 Ndarjen e lagjes sipas llojit të ndërtimit 

 Të dhënat për ndarjet e lartëshënuara 

 Sipërfaqet nëpër ndarje dhe në tërësi 

 Numri i përgjithshëm të banorëve  

 Llojet e objekteve 

 Sipërfaqet e objekteve 

 Sipërfaqet e gjelbëruara dhe për rekreacion 

 Rrjetin e rrugëve 

 Prezentimin vertikal dhe horizontal të sipërfaqeve për urbanizim 

 

 

12.1  KONCEPTI I ZGJIDHJES-NORMAT E HARXHIMIT TË UJIT 

Nga tabela e llojit të ndërtimit dhe shfrytëzuesve nëpër blloqe shihet se ekzistojnë disa lloje të 

shfrytëzuesve dhe rrjedhimisht edhe norma të ndryshme të harxhimit ditor. 

Në bazë të normave në fuqi, në tabelën e mëposhtme janë dhënë normat e harxhimit për 

shfrytëzuesit: 

 

Shfrytëzuesit Norma K1 K2 

Banorët 180 l/d/b 1.30 1.40 

Afarizëm 5 l/m²/d   

Çerdhet, Shkollat, 8 l/nx/d   

Biblioteka, muzeu, teatri 5 l/viz/d   

Rrugët 1.50 l/m²/d   

Gjelbërimi rekreativ 100 l/ari/d   

Parku 300 l/ari/d   

Parkingu 1.00 l/m²/d   

Garazha, sipërfaqet e lira 0.50 l/m²/d   

Hoteli 500 l/viz/d   
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Stadiumi, palestra sportive 5 l/viz/d   

Pishina 750 l/not/d   

 

 

Në bazë të analizave për sasinë e nevojshme të ujit, rezulton nga numri i banoreve qe do jen ne kete 

zone 4312 

 se sasia e përgjithshme për nevojat e shfrytëzuesëve është 

 Totali Q = 13.50 l/s 

 Sasia e nevojshme për mirëmbajtjen e rrjetit është 10% nga sasia e tërsishme Qm=1,35 l/s.  

Sasia e nevojshme për ujë është: Q= 14,85 l/s. 

 

 

12.2 SASIA E UJIT KUNDËR ZJARRIT 

Sipas normave në fuqi, për numrin e banorëve në këtë zonë, duhet të parashihet që do të këtë dy 

zjarre në të njejtën kohë, me kohëzgjatje prej 3 orëve. Sasia e nevojshme për shuarjen e këtyre dy 

zjarreve është Qz=20 l/s. 

 

Sasia meritore për dimensionim 

Sasia  meritore për dimensionimin e rrjetit të ujësjellësit është shuma : 

 Qmer=Qmax+Qm+Qz 

 Qmer=13,5+1,35+20 

 Qmer=34,85 l/s 

 

Rrjeti i gypsjellësit 

Përpiluesit e këtij projekti  ka marrë si pikë furnizuese pikat  gypin kryesore te instaluar  

Ø 450 dhe Ø 355. 

Koncepti urbanistik i vendbanimit është i tillë që mundëson ndërtimin e rrjetit unazor të gypsjellësit 

duke ekonomizuar koston e ndërtimit. Ndërtimi unazor është konceptuar duke u nisur nga premisa e 

marrjes së ujit në nyjen P1. Në të njejtën kohë është menduar në zgjedhjen fleksibile nese furnizimi 

me ujë i rrjetit do të bëhet, eventualisht, nga një pikë tjetër.  

Në dimensionimin e gypsjellësit (diametër optimial dhe shtypje hidraulike minimale të 

nevojshme)është përllogaritur edhe shtypja fillestare në pikën P1 duhet të jetë 10 bar. 

Një shtypje të tillë e ka imponuar disniveli i terrenit në mes pikës më të lartë dhe asaj më të ulët që 

është rreth 50 m. 

Sasia meritore për dimensionim është llogaritur në bazë të prurjes specifike për metër gjatësi duke i 

shtuar sasinë e nevojshme për furnizimin e një hidranti Qhid=10 l/s.  

Projektuesi ka zgjedhur rrjetin unazor duke mundësuar optimalizim të lëvizjes së ujit, furnizim të në 

nyjes se paku nga dy drejtime, si dhe ulje të kostos se ndërtimit, përmes minimalizimit të diametrit të 

gypit. 

Në dimensionim e gypave, faktorë vendimtarë në përcaktimin e diametrit minimal ka qenë nevoja e 

transportit të ujit për shuarjen e zjarrit. Qz=20 l/s. Sipas normave në fuqi kjo sasi e ujit duhet të jetë 

gjithëmonë në dispozicion në secilin hidrant të instaluar në sistemin në fjalë. 

Bazuar në normat në fuqi, distanca në mes të dy hidrantëve duhet të jetë 120 m. 

Projektuesi ka paraparë qe hidrantet të furnizohen me ujë nga rrjeti kryesor i gypsjellësit. Kjo 

zgjidhje është aplikuar pas një analize teknike-financiare, sipas së cilës ndërtimi i rrjetit të veçantë të 

hidrantëve rezulton me një kosto shumë të lartë ndërtimi krahasuar me koston e variantit të aprovuar. 
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Materiali i rrjetit është siç vijon: 

Ø 450 mm 840.0 metra HDPE 100, PN   10 bar 

Ø 355 mm 740.0 metra HDPE 100, PN   10 bar 

Ø 180 mm 1200.0 metra HDPE 100, PN   10 bar 

Ø 160 mm 100.0 metra HDPE 100, PN   10 bar 

Ø 140 mm 870.0 metra HDPE 100, PN   10 bar 

Ø  110 mm 1200.0 metra HDPE 100, PN   10 bar 

Ø  90 mm 880.0 metra HDPE 100, PN   10 bar 

Ø  75 mm 1700.0 metra HDPE 100, PN   10 bar 

Ø  63 mm 1300.0 metra HDPE 100, PN   10 bar 

Tabela 11: Materiali i rrjetit të gypsjellësit 

 

12.3 TRASEJA E GYPSJELLËSIT 

Përpiluesi i dokumentacionit teknik, ka paraparë që gypsjellësi të kalojë nëpër trotuare (shiko 

situacionin e gypsjellësit). Traseja e tillë është zgjedhur sepse mirëmbajtja e rrjetit në të ardhmen 

është më e lehtë.  

Thellësia minimale e kanalit duhet të jetë hmin=1.20 m.  

Projektuesi propozon qe ndërtimi i nyjeve të bëhet mundësisht në trotuar dhe valvulat përkatëse të 

jenë valvula me teleskop, duke eliminuar pusetën si pengesë fizike dhe duke ulur njëkohësisht 

koston e ndërtimit. 

 

Specifikime Teknike për gypin e ujit për Sistemin e furnizimit me ujë  

 

Sistemi i furnizimit me ujë është projektuar sipas normave UNI EN 805, Qershor 2002. 

Gypi është me material polietileni, me densitet të lartë HDPE 100. 

Gypat e polietilenit HDPE 100 kanë veti të mira fiziko-mekanike dhe hidraulike, me kosto të ulët 

montimi dhe mirëmbajtjeje, kundrejt tubacioneve me materiale të tjera si, p.sh. gypat metalik. Gypat 

prej polietileni, përdoren gjerësisht në sistemet e furnizimit me ujë, për shkak të montimit të shpejtë, 

riparimit të kollajshëm dhe mirëmbajtjes së lehtë. 

Gypat HDPE 100 prodhohen kryesisht për sistemet e ujit të pijshëm, por mund të përdoren gjerësisht 

edhe për sistemet e tjera të furnizimit me ujë. Kështu, siç u përmend edhe më sipër, për ujin e 

pijshëm do të përdoren gypa me SDR 17 (PFA 10 bar). 

Gypat e polietilenit duhet të furnizohen sipas kushteve dhe specifikave të mëposhtme. Këta gypa 

duhet të transportohen, montohen, testohen dhe mbulohen sipas kushteve dhe specifikave të 

përcaktuara nga normat ose nga dokumentacionet apo udhëzuesit e prodhuesit. Këto specifikime që 

po paraqesim mbulojnë kërkesat për sistemet e gypave HDPE 100, të synuara të përdoren për një 

sere përdorimesh si; ujë i pijshëm, trajtime të ujrave apo transporte lëndësh kimike të përshtatshme 

dhe në përputhje me materialin..  

Elementët përbërës të këtyre sistemeve do të jenë sipas specifikimeve dhe standarteve të mëposhtme 

 

Specifikime të përgjithshme për GYPAT e polietilenit me densitet të lartë (HDPE 100) 

Gypat dhe rakorderitë PE 100 janë prodhuar me polietilen me densitet të lartë (që nënkupton MRS 

10 MPa), ose me SDR 11 ose SDR 17, të projektuara për jetëgjatësi mbi 25 vjeçare për përdorim në 

banesa ose në industri. Lënda e pare e përdorur për prodhimin e gypit është material me veti të 

durueshmërisë për presion hidrostatik në periudha të gjata, sipas EN ISO 15494. 
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12.4 KARAKTERISTIKAT E MATERIALIT PE 100 (VLERAT STANDARDE) 

Gypat PE 100, të cilat do të përdoren për linjat e furnizimit me ujë duhet të kenë karakteristikat e 

mëposhtme, në përputhje me normat UNI EN ISO 14 001 dhe UNI EN ISO 9001 për cilësinë e 

materialit, dhe duhet gjithashtu që furnizuesi të sigurojë edhe çertifikatën  e cilësisë për përdorim të 

gypit për përcjellje të ujit të pijshëm. 

Karakteristikat fizike të gypit PE 100 duhet të jenë si më poshtë: 

 

Karakteristikat Vlerat Njësitë Standartet 

Dendësia 0.95 g/cm³ ISO 1183 

Rezistenca në goditje 

tip Charpy në 23° C 
83 kJ/m² EN ISO 179/1eA 

Rezistenca në goditje 

tip Charpy në 40° C 
13 kJ/m² EN ISO 179/1eA 

Pika e shkrirjes 130 ° C ISO 306 

Koefiçenti termik i 

zgjerimit 
0.15-.020 mm/mK DIN 53752 

Ngjyra 9005 

 
 RAL  

Intervali i 

temperaturës 
-50 - + 60 ° C  

Intervali i presionit të 

punës për tuba dhe 

rakorderi deri në 400 

mm 

- SDR 11 PFA 16 në 20 °C 

- SDR 17 PFA 10 në 20 °C 

Tabela 12: Karakteristikat fizike të gypit PE 100 

 

Për hollësi të mëtejshme mbi vetitë e materialeve të polietilenit HDPE 100, mund të shikohen edhe 

në literaturën e prodhuesve të tyre. 

 

12.5 GYPAT 

Gypat janë me material PE 100, të prodhuar në përputhje me specifikimet e cilësisë DIN 8075 dhe 

UNI EN 14001dhe të përmasuara sipas DIN 8074. Shkalla e temepraturës së jashtme gjatë 

shfrytëzimit varion nga -50°C në 60°C; ngjyra e zezë.  

Përbërja e PE100 është projektuar e tillë, që të përshtatet me kërkesat e aplikimeve edhe në 

industrinë kimike; p.sh. sipas listës DIBT (DIBT = Instituti Gjerman për teknologjinë në ndërtesa). 

Lënda e parë përputhet me cilësinë e standarteve ―PE 100+‖.  Gypat duhet të jenë të drejtë dhe me 

seksion rrethor (pa shenja ovaliteti). Struktura e pareteve të gypit të jetë homogjene, e lëmuar dhe të 

mos ketë shenja çarjeje apo plasaritjeje. 

Gypat nuk duhet të kenë shmangje aksiale dhe gypat të kenë sipërfaqe të brendshme shumë të 

lëmuar; prodhuesi duhet të furnizojë gypa me një vlerë të ashpërsisë < 2 μm. 

Vetitë reologjike të materialit të gypit duhet të jenë në përputhje me standartet DVS 2207.  

Ndryshimi i aksit në ngrohje 110°C/ 1h, (për parete < 8 mm) ose 2h (për parete 8-16 mm) kurrë nuk 

duhet që të kalojë 2%. 
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12.6 SHKALLA E PRESIONIT TË SISTEMIT TË GYPAVE 

Të gjithë përbërësit prej PE 100, SDR 11, projektohen me presion pune maksimale prej 16 bar deri në 

400 mm. Gjithashtu, të gjithë përbërësit prej PE 100, SDR 17, projektohen me presion pune 

maksimale prej 16 bar nga DN 50 - 400 mm.  

SHËNIME 

Të gjithë përbërësit janë etiketuar me një identifikues të përhershëm gjatë procesit të prodhimit.  

Në etiketë mund të jepet informacioni i mëposhtëm: 

 Numri i makinerisë/proçesit të prodhimit 

 Materiali 

 Përmasa (diametric) 

 Presioni i pranuar i punës (PFA, sipas EN 805). 

 

12.7 NGJITJA DHE MONTIMI 

Të gjithë gypat dhe rakorderitë PE 100 me ngjitje (saldim) kokë më kokë (butt fusion), prodhohen me 

gjatësi shtrimi të përshtatshme për proçesin e ngjitjes(saldimit) në terren me makina saldimi. Ngjitjet 

me këto makina duhet të kryhen nga persona të autorizuar për ngjitjen (saldimin) nga kompania e 

prodhimit (të çertifikuar). Gjithashtu, ngjitja (saldimi) i tubave duhet të jetë në përputhje me 

udhëzimet e prodhuesit për montimet e tyre.  

 

12.8 CILËSIA 

Gypat, rakorderitë, pastruesit, saraçineskat dhe përbërësit e tjerë duhet të jenë të prodhuar në 

përputhje me një system mjedisor dhe cilësor sipas ISO 9001. Sistemi i administrimit të cilësisë të 

jetë në përputhje me standartin ISO 14001. 

 

12.9 NJËTRAJTSHMËRIA 

 

Gypat, rakorderitë, pastruesit, saraçineskat dhe përbërësit e tjerë që furnizohen nga prodhuesi, duhet 

të sigurojnë bashkim të sigurtë midis përbërësve dhe veti fiziko – kimike të njëtrajtshme në të gjithë 

sistemin e gypave. 

 

12.10 TRAJNIMI, ÇERTIFIKIMI DHE MONTIMI 

 

Personeli i punës, i ngarkuar të merret me montimin e gypave PE 100, duhet t’i nënshtrohet një 

trajnimi dhe çertifikimi nga një përfaqësues i autorizuar i prodhuesit, para se të kryejnë punimet e 

saldimit dh etë montimit të gypaveve dhe të elementëve përbërëse në vendin e shtrimti të 

linjave.Montimi i gypaveve dhe element, i cili duhet të marrë në konsideratë edhe hapësirat për 

vendosjen e gypit si dhe të zgjerimit termik të tij, duhet të kryhen në përputhje me rekomandimet e 

shkruara të prodhuesit. 

 

 

12.11 ZHVENDOSJA E GYPIT 

Zhvendosja e gypit PE 100 është mjaft e lehtë, për shkak të peshës së ulët të gypit, qoftë në rrotulla, 

qoftë me kallëpe të drejta. Duhet pasur kujdes, që gjatë zhvendosjes të shmangen dëmtimet e 
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pareteve të gypit, rakorderive të paramontuara, ose pjesëve të tjera të montuara ose jo. Gjithashtu, 

punëtorët dhe montuesit duhet të udhëzohen me masta e sigurisë, sepse materiali i gypit, në mot të 

ftohtë apo të nxehtë, bëhet i rrëshqitshëm dhe i vështirë për tu mbajtur dhe zhvendosur. Në këto rast, 

një kujdes i madh duhet treguar kur zhvendosen rrotullat apo grumbuj gypash së bashku, sepse 

shpesh janë burim aksidentesh. 

Duhet pasur kujdes, se në mot me temperaturë mjedisi rreth 40°C, temperature e sipërfaqes së tubit 

mund të arrijë rreth 70°C. Kjo gjë mund të jetë burim ose mundësi djegjeje të lëkurës, dhe, për kët¡ 

arsye nevojiten doreza ose material të tjera të pershtatshme kundra djegjes së lëkurës. Kështu, në 

këto rast këshillohen kapëse të posaçme të ofruara nga prodhuesi i gypave për zhvendosje të tyre në 

kantier, për të shmangur dëmtimet e tubit apo edhe të punonjësve apo montuesve. 

Nëse do të përdoren litarë ose zinxhirë për zhvendosjen e gypave, atëherë të gjitha pikat e kontaktit 

të tyre me gypin duhet të mbrohen apo vishen me shtresa të tjera. Nëse gypat janë me rrotulla 

atëherë kapëset apo litarët duhet të lidhen në distancë të baraslarguar.  

Po kështu, edhe kur rrotullat apo kallëpet e gypave zhvendosen nëpërmjet pirunëve lëvizës, duhen 

përdorur shtresa mbrojtëse në pikat e kontaktit. Rrotullat duhet të mbështeten totalisht në dhëmbët e 

pirunit gjatë zhvendosjes dhe nuk lejohet që dhëmbët e pirunit të futen brenda rrotullës dhe ajo të 

varet në to. Kur zhvendosen kallëpet e gypave atëherë dhëmbët e pirunit duhet të jenë nën të gjithë 

bazamentin e pakos me gypat. Nuk lejohet që ngritja të bëhet me çengela apo litarë të lidhur në dy 

skajet e gypave. Në kushte afër temperaturave të ngrirjes, rezistenca në goditje e polietilenit 

zvogëlohet dhe për këtë arsye duhet treguar kujdes gjatë zhvendosjes për të shmangur në këtë 

mënyrë dëmtimet e mundshme. 

Gypat me gjatësi më të madhe se 6 metra duhet të zhvendosen duke përdorur kallëpe të posaçme për 

vendosjen e tubave dhe kapëse me seksion të gjerë. Këto gypa mund të përkulen dhe nevojitet kujdes 

gjatë zhvendosjes së tyre, në mënyrë që të shmanget dëmtimi i tyre apo i skajeve të tyre gjatë ngritje 

– uljeve nga fërkimi apo goditja me sipërfaqen e tokës. Gypat duhet të sigurohen mire te kapëset e 

lidhjes së tyre duke i vendosur në qendër të tye apo në mes të gjatësisë së litarëve duke shmangur 

rrotullimet, përdredhjen apo përkuljet e panevojshme dhe të pakontrolluara. 

Mund të pranohen ato dëmtime të gypit gjatë zhvendosjes që nuk janë më shumë se 10 % e seksionit 

të paretit të tij. Por, nëse pjesa e dëmtuar krijon buzë të mprehta ato duhen lëmuar apo zbutur, por 

gjithmonë duke mos kaluar vlerën 10 % të seksionit të paretit të tubit.  

 

12.12 TRANSPORTIMI I GYPIT 

Grumbujt e gypave të polietilenit duhet të jenë të mbështetura në gjithë gjatësinë e tyre në mënyrë të 

vazhduar ose në pika mbështetjeje njëtrajtësisht të shpërndara, në mënyrë që të shmangen përdredhjet 

apo përkuljet e tepërta. Pikat e mbështetjes nuk duhet të jenë mprehta. Mund të përdoren në këto raste 

material apo mjete që të shmanget kontakti me objekte apo pjesë të mprehta, si, p.sh. funde flanxhash 

etj.  Në rastet e gypave të drejta (kallëpe), mund të përdoren binarë druri me gjerësi minimale 75 mm, 

të vendosura horizontalisht (pingul me aksin e tubave) në largësi rreth 1.50 m larg njëri tjetrit. Në 

raste të grumbujve të gypave të drejtë në seksione katërkëndore, mund të vendosen binarë të tjerë 

shtesë në drejtim vertikal, në largësi 3 m larg njëri –tjetrit. Për grumbuj gypash në formë piramide, 

gypat e poshtme duhet të kenë pengesa, për të shmangur prishjen e grumbullit. 

Në gypat me diameter të madh (DN ≥ 630 mm), është e nevojshme të vendosen mbështetëse në 

pjesën e brendshme të skajeve të gypave për të shmangur shtrembërimet. 

Nëse gypi është i pajisur me flanxha në skajet e tij, atëhere duhen marrë masa për mbrojtjen e tyre. 

Aty ku rrotullat e gypave janë të vendosura njera mbi tjetrën, atëherë duhet që lartësia e grumbullit 

ose numri I tyre njëra mbi tjetrën të jetë e kufizuar, në mënyrë që të mos palosen apo shtypen. 
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12.13  MAGAZINIMI 

Gypat e drejtë duhet të mbështeten në binarë druri me gjerësi minimale 75 mm të vendosura në 

distance aksiale rreth 1.50 m nga njera tjetra. Për lartësinë maksimale të grumbullit të gypave duhet 

të referohet tek katalogu ose manuali I prodhuesit.  

Nëse gypat janë të paketuar atëherë midis tyre duhet të vendosen binarë druri dhe lartësia e 

grumbullit të jetë deri në 3 m e lartë. 

Gypat prej PE janë të djegshëm, prandaj duhen mbajtur larg burimeve të nxehtësisë. Gjithashut, 

gypat prej PE duhen mbajtur larg objekteve me temperature të lartë mbi 70°. Magazinimi I Gypave 

PE në fushë të hapur, duhet të kryhet sipas kushteve teknike të masave të mbrojtjes ndaj zjarrit dhe 

duhet të vërehet nëse plotësohen kushtet e vëna nga autoritetet lokale për këtë qëllim. 

Gypat e PE me ngjyrë të zezë, nuk kanë nevojë të mbrohen nga rrezet UV nëse ekspozohen në diell, 

kurse gypat me ngjyrë tjetër nga e zeza kanë nevojë të mbrohen nëse ekspozohen më shumës se 6 

muaj në diell. Zgjedhja e tipit të mbrojtjes varet nga efekti i temperaturës, duke pasur parasysh se 

temperaturat e larta mund të shkaktojnë deformim të gypave. 

 

12.14  PËRGATITJA E KANALIT TË GYPAVE 

Para fillimit të punimeve të vendosjes së gypit duhen kryer përditimet (azhornimet) e gypave apo 

linjave të sistemeve të shërbimeve (si, p.sh. linjat elektrike, linjat telefonike, linjat e kanalizimeve të 

ujrave të zeza, të bardha etj.) Kjo mund të kërkojë disa gërmime të lokalizuara, duke marrë të gjitha 

masat e sigurisë që nevojiten. 

Nëse gypat e ujësjellësit shtrohen në sipërfaqe të paurbanizuara, atëherë në trasenë e gypit duhen 

hequr të gjitha pengesat e mundshme. Gjithashtu, duhen lënë hapësira të mjaftueshme për zgjerime 

apo lëvizje të gypit në të ardhmen. Për uljen  ekostove të punës, rekomandohet që gypat apo linjat e 

ujësjellësit prej PE duhet të montohen jashtë kanalit, duke bërë kanale të ngushta dhe si pasojë ulje e 

kostos së gërmimit. 

Gypat me material PE kanë dendësi më të ulët se ajo e ujit dhe si pasojë gypat mund të notojë në ujë 

dhe nuk mund të fiksohet në fundin e tij. Për këtë arsye kanalet e gypave perj PE duhet të jenë pa 

ujë, dhe nëse është e nevojshme të montohen pajisje që heqin ujin. 

 

GJERËSIA E KANALIT  

 

 

 

 

 

Tabela 13: Diameri i tubacionit dhe gjersia e 

kanalit 

 

 

 

Tabela e mësipërme jep të dhëna dhe rekomandime për gjerësitë e kanaleve të ujësjellësave sipas 

normave europiane UNI EN. Këto rekomandime janë në përputhje me principet kanalet e trasesë së 

gypave duhet të jenë sa më të ngushta, në mënyrë që të minimizojë ngarkesat e jashtme dhe kostot e 

montimeve, duke siguruar hapësirë të nevojshme për kryerjen e ngjeshjes sa më të mirë të 

mbushjeve. 

Kushtet e këqija të dherave mund të diktojnë hapjen e kanaleve më të gjera, për të lehtësuar 

vendosjen e strukturave mbështetëse si dhe makineritë e heqjes së ujit. Atje ku përdoren mure 

Diametri i 

Tubacionit [mm] 

Gjerësia e 

Kanalit [mm] 

de ≤Φ315 de + 400 

de > 315 ≤Φ900 de + 600 

de > 900 ≤Φ1 600 de + 800 

de > 1 600 d e + 1 200 
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mbajtëse, duhet treguar kujdes gjatë heqjes së tyre në mënyrë që të mos dëmtohet struktura e tokës 

apo dhe e jastëkut të rërës, dëmtimi i të cilave mund të deformojë gypin. 

Gypat me presion, veçanërisht në zona urbane të vogla, mund të vendosen në kanale të ngushta por 

me hapësira të mjaftueshme për të lejuar mbushjen e kanalit me materiale mbështetëse dhe 

mbrojtëse. Në këto raste mund të mos nevojitet ngjeshje mekanike, por të lihet një vetëngjeshje e 

mbushjes me kalimin e kohës. Në rast se gypi do të vendoset në të njëjtin kanal me linjat e rrjeteve të 

tjera inxhinierike (ujësjellës, kanalizime, elektrike, telefoni etj.), atëherë gjerësia e kanalit duhet të 

jetë në përputhje me rregullat e autoriteteve lokale të shërbimit, në mënyrë që të lejohen punimet e 

mundshme të mirëmbajtje gjatë periudhës së shfrytëzimt. 

 

 

12.15  THELLËSIA E KANALIT 

 

Në rastet kur pjerrësia e gypit PE nuk është e specifikuar, atëherë duhet të përcaktohet dhe të 

vendoset lartësia e mbushjes mbi gypin prej PE e tillë, që të sigurojë mbrojtjen nga ngarkesat e 

jashtme, nga dëmtimet e palëve të treta, si dhe nga ndërtimet e rrugëve. 

Ku është e mundur, gypat duhet të montohen në kushte të thellësive minimale, dhe për orientim 

mund të merret vlera e mëposhtme: 

Hmin  = h + Dj ≥ 1,0 m me ose pa ngarkesë trafiku 

Muret e kanaleve në dhera të palidhur duhet të gërmohen me shkallëzime, ose të ngjeshen me 

goditje, për të shmangur rënien e skarpateve të kanalit. Në rastet e kalimit të gypit në trupin e pendës 

apo argjinaturës, duhet hapur paraprakisht një kanal i vogël gjatë ndërtimit të tyre, për të mbrojtur 

gypin e PE nga makineritë gjatë punimeve dhe për të zvogëluar ndikimin e ngarkesave që veprojnë 

mbi gypin. 

 

 

 

12.16  MBUSHJA ANËSORE DHE E SIPËRME E GYPIT 

 

Gypatt prej PE veprojnë si gypa fleksibël, për t’i rezistuar ndikimit të ngarkesave të jashtme, dhe për 

të ndihmuar në mos deformimin e gypit duhet që mbushjet anësore të shtohen njëtrajtësisht dhe me 

të njëjtën ngjeshje sikurse edhe jastëku prej rëre i gypit. 

Materiali i mbushjes anësore duhet të hidhet njëkohësisht në të dyja anët e gypit me shtresa prej 100 

mm (10 cm), duke i ngjeshur njëtrajtësisht deri në lartësinë e projektit. Ky material duhet të vendoset 

me kujdes në dy anët e tubit, në mënyrë që gypin të mbështetet plotësisht në të gjithë gjatësinë e tij. 

Ngjeshësit mekanikë (tip vibratorësh) nuk duhet të përdoren në mbushjet mbi gyp deri në lartësinë 

30 cm mbi kreun e gypit (shtresa mbrojtëse e gypit). 

Shiritat dallues ose shiritat shënues, duhet të vendosen mbi një shtresë mbushjeje prej 150 mm (15 

cm) të ngjeshur, e cila vendoset mbi shtresën mbrojtëse të gypit. Kjo shtresë siç u përmend edhe më 

sipër, duhet të hidhet në shtresa të ngjeshura me një minimum lartësie prej 15 cm. Por, për gypin me 

diametër të madh (mbi 450 mm) shtresa mbrojtëse duhet të jetë minimum prej 30 cm mbi kreun e 

gypit. 
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12.17  MBUSHJA E KANALIT 

 

Pjesa e mbetur e kanalit apo e argjinaturës mund të të mbushen me zhavorr me granulometri të 

caktuar (në varësi të vendndodhjes apo materialit të gypit). Kjo sasi zhavorri duhet të jetë e pastruar 

nga shkëmbinjtë, nga mbeturinat bimore, nga ndotjet dhe e gjithë përbërja e mbushjes duhet të ketë 

material me granulometri më të vogël se 75 mm. Në rast se gypi shtrohet në zona me ngarkesë të 

jashtme të madhe, atëherë materiali i mbushjes duhet të jetë i njëjtë me materialin e shtresës 

mbrojtëse mbi gypin dhe anash tij, si dhe me shtresën mbështetëse të gypit. 

 

 

12.18  MATERIALI I SHTRESËS MBËSHTETËSE TË GYPIT 

 

Bazamenti i kanalit të gypit duhet të jetë i vazhduar dhe i pastruar nga copërat e gurëve apo 

shkëmbinjve, si dhe nga objektet e mprehta. Në dhera të palidhur duhet vendosur një shtresë shtesë e 

mbështetjes së gypit ose një shtresë gjeotekstili duhet të vendoset poshtë saj në kontakt me dheun. 

Materialet e shtresës mbështetëse të gypit, si në kanale edhe në argjinatura duhet të jenë sipas 

udhëzimeve të mëposhtme: 

1. Rërë ose dhè, pa shkëmbinj me madhësi mbi 15 mm, dhe pa topa argjile me diameter më të 

madh se 75 mm. 

2. Shkëmbinj të copëtuar, zhavorr, ose materiale të fraksionuara me granulometri me madhësi deri 

në 15mm. 

3. Materiali i gërmuar të jetë pa copa shkëmbinjsh apo mbeturina bimore. 

4. Materiali i gërmuar të jetë me topa argjilore me diameter më të vogël se 75 mm.  

Materialet e gërmuara në përputhje me pikat 3 dhe 4, përdoren më shpesh në zonat rurale dhe për 

gypave me presion. Megjithatë, në zonat me ngarkesë të madhe, si, p.sh. nën rrugët automobilistike, 

duhet të përdoret material i përshtatshëm, i ndryshëm nga materiali i gërmuar. 

Në shumicën e rasteve, kur kanali hapet në dhera të buta duhet të vendoset një shtresë mbështetëse e 

gypit deri në 75 mm, kurse në rastet kur kanali hapet në mjedis shkëmbor, shtresa mbështetëse duhet 

të jetë minimum 150 mm. Në pikat e vendosjes së rakorderive apo të lidhjes së gypave, duhet të 

gërmohet pak shtresa mbështetëse, në mënyrë që rakorderitë të mbështeten plotësisht së bashku me 

gypin duke mos lejuar pika mbështetjeje me ngarkesa të përqendruara. Të gjitha kunjat apo 

shënjuesit e përdorur për drejtimin dhe nivelimin e gypit duhet të hiqen nga bazamenti i kanalit para 

se të vendoset materiali i shtresës mbështetëse të gypit. 

 

12.19  STANDARTET E NGJESHJES 

 

Është e rëndësishme që të arrihen nivelet e duhura të ngjeshjes, sepse gypat e polietilenit sillen si 

struktura fleksibile. Në zonat me ngarkesë të jashtme të madhe, ose atje ku nuk mund të arrihet 

niveli i duhur i ngjeshjes në materialet e mbushjeve anësore, atëherë duhet aplikuar një përbërje 

rërë/çimento me raportin 14:1 në mbushjet anësore. Zgjedhja e standartit të ngjeshjes së përdorur në 

mbushjet anësore duhet të jenë në përputhje me UNI 11149:2005, për materialet e mbushjes anësore 

të marra në vende të caktuara. 
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12.20  BLLOQET E ANKERIMIT DHE FIKSIMI I GYPIT 

 

Blloqet e ankerimit janë të nevojshme në zbatimet e gypave pre PE nën presion, aty ku lidhjet nuk 

mund të përballojnë ngarkesat apo sforcimet gjatësore. Në këtë rast, blloqet e ankerimit duhen 

vendosur në çdo kthesë horizontale dhe vertikale të gypit prej polietileni (në bërryla dhe degëzime). 

Blloqet e ankerimit duhet të vendosen detyrimisht në çdo ndryshim drejtimi të gypit.  

Metodat standarte të llogaritjes së madhësisë së blloqeve të ankerimit për gypate e të gjitha llojeve të 

materialeve janë ato që përdoren edhe për gypat prej polietileni dhe që gjenden edhe në kapitujt e 

projektimit të manualeve të prodhuesit ose sipas UNI 11149:2005. Në rastet e përdorimit të blloqeve 

prej betoni, faqet apo pikat e kontaktit të gypit me betonin duhet të mbrohen në mënyrë që të 

shmanget gërryerja e polietilenit, materialet prej gome apo fletët e katramasë janë shumë të 

përshtatshme. 

Të gjitha rakorderitë dhe materialet e rënda, si, p.sh. saraçineskat prej gize duhet të mbështeten, në 

mënyrë që ngarkesat të mos përqendrohen në gypa. Për më tepër, aty ku ka saraçineska, momentet e 

përdredhjes që lindin në proçesin e hapje – mbylljes së tyre duhet të përballohen nga blloqet e 

mbështetjes prej betoni. 

 

12.21  KURBËZIMI I GYPIT 

 

Të gjitha gypat e polietilenit të montuara në një trase të kurbëzuar, duhet të përkulen njëtrajtësisht në 

të gjithë gjatësinë e kurbëzimit dhe jo në një seksion të shkurtër. Kjo gjë mund të çonte në një 

palosje në gypave me diameter të vogël dhe/ose në gypat me parete të holla. 

Gypat me diameter të madh (mbi 450 mm) duhet të bashkohen dhe pastaj të përkulen njëtrajtësisht 

deri në rrezen e duhur. 

Duhet patur kujdes, që gjatë montimit të gypave të shmangen sforcimet e tepërta të lidhjeve dhe 

rakorderive. Aty ku përdoren lidhjet mekanike, mund të vërehen kufizime të deivijimit të 

bashkimeve. Gjatë montimeve mund të përdoren rreze minimale: 

prej   20 x DN për MDPE (PE63 dhe PE80B)  

dhe    33 x DN për HDPE (PE80C dhe PE100). 

Për më tepër, vlerësimi i rezistencës së ―buckling‖ të gypave me parete të holla mund të jetë i 

nevojshëm. Kjo duhet bërë siç tregohet në kapitujt e projektimit të manualit të prodhuesit ose sipas 

UNI 11149:2005. 

 

12.22  METODA E BASHKIMIT 

 

Gypat prej polietileni prodhohen në intervale diametrash nga 16 mm deri në 1000 mm, dhe këta 

gypa mund të bashkohen me metoda të ndryshme. Metodat përfshijnë bashkime mekanike dhe disa 

proçedura të ngjitjeve me shkrirje me nxehtësi. Natyra e materialit polietilen përjashton përdorimin e 

ngjitësve në bashkimin e gypave. 
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12.23  PROCESET E SHKRIRJES ME NXEHTËSI 

 

Bashkimi me shkrirje me nxehtësi kryhet nëpërmjet shkrirjes së polietilenit në sipërfaqet bashkuese, 

duke ushtruar presion mbi sipërfaqet e shkrira dhe duke i mbajtur të ngjitura së bashku deri sa pjesa 

e bashkuar të ftohet. Të gjitha këto proçedura bashkimi të gypave në vendin e montimit të gypave 

duhet të kryhen nga punëtorë të specializuar, të cilët përdorin makineri të posaçme dhe të kalibruara. 

Mënyra e bashkimit duhet të përcaktohet para proçesit të bashkimit, duke pare edhe pajtueshmërinë 

e materialeve me proçesin. Në rast se ka dyshime për këtë atëherë duhet marrë edhe mendimi i 

inxhinierit të prodhimit të materialeve. 

 

 

12.24  BASHKIMI ME NGJITJE KOKË MË KOKË 

 

Bashkimi me ngjitje kokë më kokë zbatohet kryesisht në gypat prej polietileni me diametër nga 90 

mm deri në 1000 mm, për bashime gypash, rakorderish apo elementëve të tjerë fundorë. Ngjitja kokë 

më kokë siguron një bashkim në materialet me veti të njëjta (gypat dhe rakorderi), si dhe aftësinë për 

tu rezistuar sforcimeve gjatësore. Makineritë për këtë lloj bashkimi duhet të jenë të fuqishme për të 

drejtuar dhe bashkuar me presion fundet e gypave sipas tolerancave të përcaktuara, si dhe të sigurojë 

nxehtësinë dhe presionin e duhur në sipërfaqen bashkuese brenda tolerancave të parametrave të 

kërkuar. Të gjitha ngjitjet kokë më kokë duhen kryer me kujdes, duke siguruar që ruhet temperatura 

e duhur për ngjitjen dhe të shmangen ndotjet e tyre.  

Proçesi i ngjitjes kokë më kokë ka të bëjë me hapat e mëposhtëm: 

1. Gypat duhet të montohen në makinën bashkuese, por para se të kryhet kjo fundet e gypat duhet 

të bashkohen me alkool jo mbetës, për të pastruar të gjitha papastërtitë, pluhurat, lagështirën dhe 

shtresat vajore në një zonë deri rreth 75 mm nga skaji i çdo tubi apo rakorderie, si në faqet e 

brendshme ashtu edhe në faqet e jashtme të gypit.   

2. Skajet e gypave të zmusohen duke përdorur një prerës rrotullues për të hequr cepat e mprehta 

dhe shtresën e oksiduar. Faqet e zmusura të jenë paralele me njëra tjetrën. 

3. Skajet e gypave prej PE ngjeshen me presion pas një pllake e cila nxehet duke nxhehur edhe 

skajin e gypit. Skajet e gypit duhet të jenë të pastruara dhe pa ndotje, me një temperature që varion 

nga 190°C deri në 225°C  (në varësi të diametrit).  

Gypi mbahet i ngjeshur pas pllakës deri sa të nxehet njësoj i gjithë skaji i gypit në kontakt me 

pllakën, dhe derisa presioni i kontaktit të zvogëlohet deri në një vlerë e quajtur presioni i depërtimit 

të nxehtësisë. Kontakti ruhet derisa të kalohet presioni i depërtimit të nxehtësisë. 

4. Skajet e gypit më pas tërhiqen dhe pllaka hiqet. Më pas skajet e gypit vihen përballë njëra – 

tjetrës dhe ngjishne ngadalë dhe njëtrajtësisht derisa arrihet presioni i ngjitjes. Ky presion ruhet për 

një periudhë të caktuar për të kryer ngjitjen, dhe bashkimi i nxehtë të ftohet ngadalë deri në 

temperaturën e mjedisit përreth, duke krijuar një bashkim të plotë dhe të forte. Presioni i ushtruar në 

këtë process në skajet e tubacioneve apo rakorderive duhet të jetë në intervalin 0.15 MPa deri në 

0.18 MPa. Në fazën e ftohjes bashkimet duhet të jenë të patrazuara dhe nën presionin e ngjeshjes në 

mënyrë të vazhdueshme.  

Në asnjë moment nuk duhet përdorur ujë për ftohjen e bashkimeve. Kombinimi i kohës, 

temperaturës dhe presionit duhet të jetë në varësi të kategorisë së polietilenit, diametrit, trashësisë së 

paretit të gypit dhe markës dhe modelit të makinës së ngjitjes.  Inxhinierët e prodhuesit mund të 

kryejnë trajnimet e rastit si dhe të japin udhëzimet e duhura të këtyre parametrave. Unazat e 
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materialit prej ngjitjes duhet të jenë të plota rreth gypit, pa ndërprerje dhe boshllëqe, të rregullta dhe 

me ngjyrën e materialit. 

Kur ngjitja të ketë përfunduar sipas procedures, atëherë rezistenca minimale afatgjatë e saj duhet të 

jetë sa 90% e rezistencës së tubacionit të përdorur. 

 

Rakorderitë 

Të gjitha rakorderitë prej PE, të tipeve me bashkim me ngjitje kokë më kokë ose dhe me 

elektrofuzion janë me përmasa Dj 20 – 630 mm, me toleranca sipas EN ISO 15494 dhe ISO 7279. 

Ato duhet të kontrollohen (testohen) sipas norms EN 10204. Të gjitha lidhjet me filetime duhet të 

kenë filetime në përputhje me kërkesat e ISO 7-1. Të gjitha rakorderitë me skaje për ngjitje kokë më 

kokë janë të prodhuara me gjatësi të përshtatshme për ngjitje termike kokë më kokë. 

 

 

12.25  PAJISJET E RAKORDERIVE 

 

Flanxhat me përmasa DN 15 – 225 mm janë të projektuara sipas EN ISO 15494-1, të projektuara për 

ngjitje me nxehtësi, të përbëra 100 % nga polipropilen i riforcuar me fibra xhami, me karbon dhe i 

qëndrueshëm ndaj rrezeve UV. Këto flanxha duhet të jenë të prodhuara me teknologji të derdhjes me 

injektim dhe pa rrudha.  Backing flange metric sizes DN 15-225 mm shall be designed according to 

EN ISO 15494-1, in a thermo plastic-oriented design, consisting of 100% glass fibre reinforced 

polypropylene, graphite black and UV stabilized. These flanges must be manufactured in a seamless 

technology injection moulding. Flanxhat duhet të jenë të kalibruara me një kalibrues në faqen e 

brendshme, për të siguruar një shpërndarje sa më të njëtrajtshme të forcave në dhëmbin plastik të 

përshtatësit të flanxhës. Përmasat e lidhjeve janë sipas ISO 7005, EN 1092, DIN 2501;  

Diametri i rrethit të vrimave të bulonave është PN 10; Inch: ANSI B 16.5, BS 1560; klasa 150 

Saraçineskat për sistemet e furnizimit me ujë të pijshëm, jo të pijshëm dhe të shuarjes së zjarrit 

Në sistemet e jashtme të furnizimit me ujë ka një numër të konsiderueshëm saraçineskash kontrolli, 

të cilat shërbejnë për kontrollin e prurjes nga burimi deri në pikën e mbërritjes (destinacion). Këto 

saraçineska vendosen në puseta të përshtatshme, ose në dhè, kur saraçineska komandohet me akse 

teleskopike tip shpindel.  

Pusetat e kontrollit ndërtohen në vend me beton arme (të shihen specifikimet teknike të ndërtimit të 

tyre). Më poshtë paraqiten një seri saraçineskash që vendosen në sistemet e furnizimit me ujë të 

pijshëm, jo të pijshëm dhe të sistemeve të shuarjes së zjarrit. Saraçineskat e sistemeve të furnizimit 

me ujë duhet të kenë karakteristikat e mëposhtme: 

 

12.26  MBROJTJE NGA KORROZIONI (BRENDA DHE JASHTË) 

 

Sipas DIN 30677 pjesa 2: 

―Veshje plastike për mjedis agresiv për mbrojtjen e jashtme nga korrozioni i saraçineskave të 

zhytura në dhè‖, në përputhje me: DIN 3476 (― Mbrojtja nga korrozioni e saraçineskave dhe e 

rakorderive të ujësjellësave nëpërmjet veshjeve me rezine të lëngshme eposidike ose me pluhur 

eposidik‖) si dhe të gjitha kërkesat e testeve dhe të cilësisë së RAL-GZ 662 (GSK – Shoqata për 

mbrojtjen me cilësi të lartë ndaj korrozionit). 

Proceset e zbatimit: veshje me pluhur eposidik në shtrat të lëngëzuar (EWS) 
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Kërkesat minimale: 

- Coating thickness: 250 μm 

- Freedom from porosity: 3 kV (spark test) 

- Adhesion: 12 N/mm²  

- Cross-linking: 30 sec ëith methylisobutylcetone 

- Cathodic infiltration: at 23° C (±2) / 30 days - max. infiltration depth < 10 mm or at 65°C (± 

2) / 2 days - max. infiltration depth < 15 mm.  

- Impact resistance: 5 Nm / 3 kV (spark test) 

Të miratuara për ujë të pijshëm, në përputhje me rekomandimet e KTW dhe DVGW fleta W270.  

 

Saraçineska për bashkim me ngjitje me polietilen, PN16, DN50/63-200/225mm 

 sipas DIN 3352-T4 

 Me skaje PE për ngjitje me gypatt PE, sipas DIN 8075 

 Trupi dhe kapaku prej gize sferoidale EN-GJS-400-18 sipas EN 1563 (GGG 400 – DIN 1693), e 

veshur me pluhur eposidik brenda dhe jashtë, sipas DIN 30677-T2 në përputhje me kërkesat e 

testeve dhe të cilësisë së RAL-GZ 662: 

– Trashësia e veshjes: min. 250 μm  

– Poroziteti zero: min. 3000 V spark test 

– adezioni: min. 12 N/mm2 

 kunja DN 20 - DN 40 me metal jo prej hekuri, mbrojtje e brendshme nga korrozioni, e veshur me 

gomë elastomere me proçes vulkanizimi (EN 1074-1), me birë shkarkimi 

 aks çeliku i pandryshkshëm (shkalla minimale e cilësisë 1.4021– X20Cr13), e filetuar nga jashtë, 

e lëmuar në zonën e vendosjes së gominës unazore. 

 Bulonat e mbrojtura nga korrozioni me përbërje të pandryshkshme, dhe me kapuç mbrojtës, bira 

të drejta të lëmuara në përputhje me gjerësinë nominale 

 Aks i mbrojtur nga një radhë gominash si dhe nga një mbrojtje shtesë, si dhe mbrojtje nga uji dhe 

papastërtitë nëpërmjet një materiali të papërshkueshëm, guarnicionet unazore të vendosura në 

matrilin jo të korrodueshëm sipas DIN 3547 – T1. 

 Sipas kërkesave të testimit ―Ujë PW 501‖ e ÖVGW (Shoqata austriake e ujit dhe e gazit) 

 Mbrojtje e dyfishtë e skajeve prej PE nëpërmjet guarnicioneve unazore. 

 Skajet prej PE janë të forcuara nga një material prej çeliku të pandryshkshëm në zonën e 

guarnicionit 

 Skajet prej PE të derdhuar me injektim të PE 80 (ose PE 100), sipas DVGË VP600  

 

12.26.1 Saraçineska prej gize, DN 1” – 2”, PN 10, për bashkim me ngjitje me polietilen 

 

 Me skaje PE për ngjitje me gypat PE, sipas DIN 8074/8075 

 Trupi dhe kapaku prej gize sferoidale EN-GJS-400-18 sipas EN 1563 (GGG 400 – DIN 1693), e 

veshur me pluhur eposidik brenda dhe jashtë, sipas DIN 30677-T2 në përputhje me kërkesat e 

testeve dhe të cilësisë së RAL-GZ 662: 

– Trashësia e veshjes: min. 250 μm  

– Poroziteti zero: min. 3000 V spark test 

 adezioni: min. 12 N/mm2 

 kunja Ms 58 ose RG 7, e gomuar nga jashtë me gomë elastomere e vulkanizuar sipas (EN 1074-

1), me birë shkarkimi  
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 aks çeliku i pandryshkshëm (shkalla minimale e cilësisë 1.4021– X20Cr13), e filetuar nga jashtë, 

e lëmuar në zonën e vendosjes së gominës unazore. 

 Bulonat e mbrojtura nga korrozioni me përbërje të pandryshkshme, dhe me kapuç mbrojtës 

 Bira të drejta të lëmuara në përputhje me gjerësinë nominale 

 Aks i mbrojtur nga një radhë gominash si dhe nga një mbrojtje shtesë, si dhe mbrojtje nga uji dhe 

papastërtitë nëpërmjet një materiali të papërshkueshëm, guarnicionet unazore të vendosura në 

matrilin jo të korrodueshëm sipas DIN 3547 – T1. 

 Sipas kërkesave të testimit ―Ujë PË 501‖ e ÖVGË (Shoqata austriake e ujit dhe e gazit) 

 Mbrojtje e dyfishtë e skajeve prej PE nëpërmjet guarnicioneve unazore. 

 Skajet prej PE janë të forcuara nga një material prej çeliku të pandryshkshëm në zonën e 

guarnicionit 

 Skajet prej PE të derdhuar me injektim të PE 80 (ose PE 100), sipas DVGË VP600  

 E miratuar nga ÖVGË (Shoqata austriake e ujit dhe e gazit) 

 

 

12.26.2 Saraçineskë shërbimi me skaj PE dhe skaj me flanxhë, PN16, DN50/63-

200/225mm 

 

 me skaje me flanxhë dhe me polietilen për bashkim me ngjitje me gypat e PE sipas DIN 8075 

 përmasat e flanxhës dhe të birave, sipas EN 1092-2 PN 10 (DIN 2501); (ose PN 16) 

 

12.26.3 Saraçineska shërbimi prej gize, DN 1” – 2”, PN 10, për bashkim me ngjitje me 

polietilen 

Me skaje PE për ngjitje me gypat PE, sipas 

  DIN 8074/8075 

 Trupi dhe kapaku prej gize sferoidale EN-GJS-400-18 sipas EN 1563 (GGG 400 – DIN 1693), e 

veshur me pluhur eposidik brenda dhe jashtë, sipas DIN 30677-T2 në përputhje me kërkesat e 

testeve dhe të cilësisë së RAL-GZ 662: 

– Trashësia e veshjes: min. 250 μm  

– Poroziteti zero: min. 3000 V spark test 

– adezioni: min. 12 N/mm2 

 kunja Ms 58 ose RG 7, e gomuar nga jashtë me gomë elastomere e vulkanizuar sipas (EN 1074-

1), me birë shkarkimi  

 aks çeliku i pandryshkshëm (shkalla minimale e cilësisë 1.4021– X20Cr13), e filetuar nga jashtë, 

e lëmuar në zonën e vendosjes së gominës unazore. 

 Bulonat e mbrojtura nga korrozioni me përbërje të pandryshkshme, dhe me kapuç mbrojtës 

 Bira të drejta të lëmuara në përputhje me gjerësinë nominale 

 Aks i mbrojtur nga një radhë gominash si dhe nga një mbrojtje shtesë, si dhe mbrojtje nga uji dhe 

papastërtitë nëpërmjet një materiali të papërshkueshëm, guarnicionet unazore të vendosura në 

matrilin jo të korrodueshëm sipas DIN 3547 – T1. 

 Sipas kërkesave të testimit ―Ujë PW 501‖ e ÖVGW (Shoqata austriake e ujit dhe e gazit) 

 Mbrojtje e dyfishtë e skajeve prej PE nëpërmjet guarnicioneve unazore. 

 Skajet prej PE janë të forcuara nga një material prej çeliku të pandryshkshëm në zonën e 

guarnicionit 

 Skajet prej PE të derdhuar me injektim të PE 80 (ose PE 100), sipas DVGW VP600  
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 E miratuar nga ÖVGW (Shoqata austriake e ujit dhe e gazit) 

 

Aksesorët për saraçineska 

12.26.4 Dorezë rrethore saraçineskash 

 

DN 1⁄2" - DN 600 mm 

 Prej hekuri gri sipas EN-GJL-250 dhe EN 1561 (GG 250 - DIN 1691) 

 E veshur me pluhur eposidik nga brenda dhe jashtë sipas DIN 30677-T2 në përputhje me kërkesat 

e testimeve dhe të cilësisë së RAL-GZ 662 

- Trashësia e veshjes: min. 250 μm  

- Poroziteti zero: min. 3000 V spark test 

- adezioni: min. 12 N/mm2 
 

12.26.5 Aks teleskopik shpindel për saraçineska DN 50 – DN 500 mm 

 

 Një aks zgjatues i përdorshëm për saraçineska me diameter të ndryshëm 

 Udhëzues aksi prej çeliku të galvanizuar 

 Bashkuesi i shpindelit dhe kokë shpindeli prej gize sferoidale EN-GJS-400-18 sipas EN 1563 

(GGG 400 – DIN 1693), e galvanizuar  

 Gypi mbrojtës tip kambanë, prej polietileni, deri në DN 200, përfshirë edhe mbulesën mbrojtëse 

me mekanizëm fiksues të integruar 

 E mbrojtur kundrejt ujit dhe papastërtive nga sipër 

 Thellësi e vendosjes së gypit rreth 1.50 m 
 

12.26.6 Aks teleskopik shpindel për saraçineska tip Elypse dhe Combi DN 50 – DN 500 mm 

 Udhëzues aksi prej çeliku të galvanizuar 

 Bashkuesi i shpindelit dhe kokë shpindeli prej gize sferoidale EN-GJS-400-18 sipas EN 1563 

(GGG 400 – DIN 1693), e galvanizuar  

 Gyp mbrojtës tip kambanë, prej polietileni, deri në DN 200, përfshirë edhe mbulesën 

mbrojtëse me mekanizëm fiksues të integruar 

 E mbrojtur kundrejt ujit dhe papastërtive nga sipër 

 Thellësi e vendosjes së gypit rreth 1.50 m 
 

12.26.7 Kutitë e sipërfaqes 

Kutitë e sipërfaqes prej hekuri gri EN-GJL-200 sipas EN 1561 (GG 200 - DIN 1691), e veshur me 

material bituminoz 

 Ngarkesa minimale e testit për kapakun 200 kN, kurse për trupin 400 kN 
 

 

12.26.8 Kuti të sipërfaqes për saraçineska shërbimi, me aks telskopik etc. sipas DIN 4057 

 Projektuar sipas DIN 4057 me hekur gri EN-GJL-200 sipas EN 1561 (GG 200 - DIN 1691) 
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 E veshur me pluhur eposidik nga brenda dhe jashtë sipas DIN 30677-T2 në përputhje me kërkesat 

e testimeve dhe të cilësisë së RAL-GZ 662 

 Ngarkesa minimale e testit për kapakun 200 kN, kurse për trupin 400 kN  

 Me unazë montuese të heqshme për rrugë. 

 Kapaku i siguruar nga një mnyllëse prej çeliku të pandryshkshëm 

 Mbulesë me qafë prej çeliku të pandryshkshëm 

 Lartësi e rregullueshme falë unazave zgjatues 

  

 

Sistemet e shurjes së zjarrit  

Të përgjithshme 

Vizatimet e gypave të sistemit të shuarjes së zjarrit në projektin në fjalë janë vizatuar sipas 

udhëzimeve të dhëna nga autoritetet përkatëse. Autoritetet tenderuese të projektit do të pranojnë 

vizatimet në bazë të dokumentacionit të tenderit dhe mospërputhjet e mundshme  të projektit me 

dokumentacionin mund të rregullohen dhe sqarohen më pas.  

 

12.27 PROJEKTIMI DHE VZATIMET E MONTIMIT TË GYPAVE 

Nënkontraktori duhet të prodhojë vizatime të hollësishme të hidranteve dhe sistemit të gypave që 

përcjell ujin në këto pajisje, në përputhje me rregullat teknike të autoriteteve locale të mbrojtjes ndaj 

zjarrit. Duhen paraqitur llogaritjet e plota hidraulike, duke përfshirë tubacionet kryesore të rrjetit dhe 

duke lejuar mundësinë për vazhdueshmërinë e rrjetit në të ardhmen. Nga autoritetet lokale të 

mbrojtjes ndaj zjarrit duhen marrë të dhëna të mjaftueshme për pozicionimin e pajisjeve apo 

elementëve të sistemit të shuarjes së zjarrit. 

12.28  HIDRANTET E JASHTËM  

Hidrantet e zjarrit do të marrin ujë nga gypi qe vije nga Stacioni i Pompmit dhe jenë të tipit 

mbitokësor tip UNI70. Megjithatë, pozicionimi i këtyre hidranteve do të bëhet nën mbikqyrjen e 

specialistëve të autoriteteve lokale të mbrojtjes ndaj zjarrit. 

Hidrantet mund të jenë të tipit me çelës ose jo (i lihet në dorë investitorit dhe përdoruesit), për të 

shmangur përdorimin e tij për larje makinash, ujitje apo edhe abuzime të ndryshme. Çdo degëzim 

(dalje hidranti) nga gypi i ushqimit duhet të ketë një reduktor presioni, në mënyrë që të kufizojë 

presionin e ujit në 700 kPa, për të lehtësuar përdorimin e zorrave (maniketave) të marrjes së ujit nga 

makina zjarrfikëse. Të gjitha hidrantet duhet të kenë pajisje mbrojtëse ndaj ngrirjes së ujit. 

Kreu i hidrantit duhet të ketë një kapak mbulues ndaj agjentëve atmosferikë si dhe një rezervuar vaji, 

për vajisjen e mekanizmit të hapjes së hidrantit.  

Saraçineska kryesore duhet të jetë e tillë që të mbahet e mbyllur nga presioni i ujit dhe hidranti duhet 

të pajiset edhe me një shkarkues automatik.  

Kompleti i hidrantit duhet të ketë pajisje të çertifikuara dhe të njohura nga agjencitë përkatëse (UL, 

FM, etj.). Hidrantet duhet të arrihen nga makina zjarrfikëse dhe të jenë minimum në largësinë 8 – 10 

m nga ndërtesat. 

 

Hidrantet e jashtme mbitokësore të zjarrit 

12.28.1 Përbëhen nga material rixhid prej gize sferoidale, PN 16, DN 80 dhe DN 100, dhe 

janë: 
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 Sipas DIN 3222 / ÖNORM F 2010 

 Me dalje: DN 80 1 x B dhe 2 x C DN 100; 1 x A dhe 2 x B 

 Kreu i hidrantit prej gize GG 250, e veshur nga brenda dhe jashtë me pluhur eposidik, sipas DIN 

30677-T2, në përputhje me kërkesat e kontrolleve dhe të cilësisë së RAL-GZ 662, dhe veshur 

gjithashtu edhe me material rezistent ndaj rrezeve UV, dhe  e rrotullueshme nga 0° to 360° 

  e veshur nga brenda dhe jashtë me pluhur eposidik, sipas DIN 30677-T2, në përputhje me 

kërkesat e kontrolleve dhe të cilësisë së RAL-GZ 662 dhe veshur gjithashtu edhe me material 

rezistent ndaj rrezeve UV, si dhe e galvanizuar 

 Aksi prej çeliku të pandryshkshëm (cilësia minimale 1.4021) 

 Vulosja e aksit me gomina unazore, të mbërthyera në një material jo korroziv (sipas DIN 3547-

T1) 

 Të gjithë elementët e brendshëm janë me material të pakorrodueshme 

 sistem çlirimi të presionit me shkarkues uji 

 aksi dhe pajisjet e brendshme të hidrantit të jenë të zëvendësueshme nga kreu i hidrantit 

 flanxha e bazamentit me bira sipas DIN 2501 

 thellësia e tubacionit të ushqimit 1,5 m 

  Hidrantet e zjarrit (mbi dhe nëntokë) do të lidhen sipas pozicioneve të caktuara në vizatime. 

Hidrantet do të jenë me profile të ulëta, prej gize, me hyrje 70 mm me flanxha dhe të pajisura me 2 

(dy) hundëza zorrash 65 mm dhe një hundëz kontrolli. Hundëzat do të jenë të filetuara mashkull dhe 

bashkangjitur me to do të kenë kapakë të filetuar femër, duke krijuar lehtësira në ndërrimin dhe 

vendosjen e hundëzave.  

Të treja hundëzat duhet të jenë në përputhje me pajisjet e departamentit të zjarrfikëseve të zones. Të 

treja hundëzat duhet të kenë kapak dhe zinxhirë lidhës të kapakëve. Në rast të vendosjes së kutive të 

hidranteve të zjarrit, atëherë ato duhet të kenë zorrë 60 m, hundëz për hedhjen e ujit, saraçineska 

mbylljeje sipas UNI 70. Këta hidrantë apo kuti të hidranteve me pajisjet si më sipër, duhet të 

vendosen në vende të dukshme. 

 

Aparatet Ujëmatëse  

Aparatet e matjes së sasive të ujit në sistemin e furnizimit me ujë duhet të jenë të tipit me turbinë për 

degëzimet ose të tipit Ëoltman me prurje rreth 60 m³/orë. 

 

Punimet e shtrimit të Gypave  

Shtrimi i GYPAVE 

Gjatë montimit të gypave duhet pasur parasysh që në sistem të mos hyjnë materialet e huaja apo 

edhe papastërtitë e ndryshme. Të gjitha tubacionet duhet të kontrollohen nga të metat apo defektet 

para montimit të gypit. Skajet e gypave duhet të jenë pa gërvishtje, pa cepa të mprehtë dhe pa 

shkallëzime. 

Gypat duhet të shtrohen në të njëjtën gjurmë si në vizatime. Gypat duhet të montohen parallel me 

vijat e ndërtesave dhe në largësi të mjaftueshme nga muret e ndërtesave. Valvola sigurie duhet të 

montohen në çdo sistem gypash. Gypat nuk duhet të mbështeten në pjesë të strukturave të 

ndërtesave. Pjesët e lidhjeve të gypave me pajisjet etj. duhet të mbrohen nga forcat për shkak të 

zgjerimit apo ngushtimit duke vendosur blloqe ankerimi në pozicione të përshtatshme. 

 

Pastrimi i ujit  

Para vendosjes në punë të sistemit të furnizimit me ujë, ai duhet të pastrohet tërësisht. Të gjitha 

provat dhe kontrollet duhet të mbikqyren nga inxhinieri i autoritetit administrues të rrjetit. Të gjitha 

gypat dhe elementët e tjerë të sistemit të furnizimit me ujë duhet të kontrollohen me një presion 
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hidrostatik prove të paktën 1.50 herë presionin maksimal të punës (por jo më pak se 1000 kPa) për të 

gjetur të gjitha humbjet e ujit dhe defektet e tubacionit.  

Nëse është e nevojshme, gypat duhet të ripërgatiten dhe ringjiten në tërësinë e tyre dhe jo të kryhen 

riparime lokale. Izolimi i gypave (atje ku nevojitet) nuk duhet të zbatohet pa u kryer prova. Presioni i 

proves duhet të ruhet për rreth 24 orë me një rënie të lejueshme të presionit jo më tepër se 5%, gjatë 

këtyre 24 orëve. Zbatuesi duhet të sigurojë të gjitha pajisjte dhe instrumentet për proven, sipas 

kushteve teknike lokale. 

 

Dezinfektimi i GYPAVE të furnizimit me ujë 

Është e detyrueshme që përpara lidhjes së gypit me sistemin duhet të dezinfektohet kundrejt ndotjeve 

bakteriologjike dhe ndotësve të tjerë. 

 

 

 

Larja 

Larja e gypsjellësit bëhet pasi që është kryer shqyrtimi në shtypje, kurse dhomat dhe objektet tjera të 

llojit të rezervuarit pas pranimit teknik. 

Për larje është e detyrueshme që të përdoret vetëm uji i pijshëm. 

Larja efikase mund të arrihet vetëm nëse shpejtësia e ujit është minimun 1.5 m/sec.Se si bëhet larja 

varet nga numri i vend derdheve. Tek gypsjellësit të cilët janë në rënje larja bëhet nga lartë. 

Larja bëhet deri sa në derdhje të mos del ujë i pastërt. Nëse në derdhje del ujë i pastërt para se të 

kaloj 20minuta larja të vazhdoj deri në atë kohë ashtu që sasia e ujit që përdoret për larje të jetë 

përafërsisht trefish sesa pjesa e gypsjellësit që lahet. Nëse në projekt nuk është jap zgjidhje për 

larjen, këtë do ta jep Organi Mbikëqyrës në marraveshtje me kryesin e punëve, në terren.Dhomat e 

rezervuarëve dhe objekteve tjera që shërbejnë për deponimin e ujit të posa ndërtuar, duhet që para se 

të lëshojmë në eksploatim të lahen me kujdes nga mbetjet e ndotësive dhe atë dyshemen, muret, 

shtyllat dhe plafonët. 

 

Dezinfektimi 

Që uji të jetë në gjendje të rregullt bakteriologjikisht duhet që objektet hidroekonomike të 

dezinfektohen pas shpërlarje.Që dezinfektimi të kryhet i plot duhet që uji me një dozë të caktuar të 

klorit të rri në gypsjellës dhe në dhomat e objekteve rreth 24 orë. 

 

Dezinfektimi i gypsjellësit 

Dezinfektimi i gypsjellësit bëhet me hudhjen e klorit, më së shpeshti me hipoklorit, dhe pjesët e 

gypsjellësit që janë të kufizuar me valvula. 

Hudhja e klorit bëhet nëpërmjet të hidrantëve ose ndonjë dege të paraparë për këtë qëllim. 

Dezinfektimi i gypsjellësit mund të bëhet edhe me hudhjen e klorit në aparaturë të posaqëme për 

klorinim. 

Më së shpeshti për dezinfektim të gypsjellësit përdoren këto preparate:  

 Natrium (uji i zhavelit) 

 Kalcium hipoklorit  

 Gëlqere klori dhe kaporit , por në sasi më të fortë se sa në rastin e klorifikim normal 10-100 herë, 

varsisht prej rastit 

Në cdo rast mjetet dezinfektuese i përshkruan shërbimi i ndërmarrjes së ujësjellësit me pëlqimin e 

inspektorit sanitar të qytetit.Shpërlarja dhe dezinfektimi i objekteve të ujësjellësit bëhet detyrimisht 

në bazë të rregullave sanitare dhe nën mbikqyerjen obligative të përfaqsuesit të kualifikuar dhe të 

autorizuar të shërbimit të organizatës së ujësjellësit. 
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Doza e klorit për dezinfektim duhet të sillen në kyfinjët nga 10-200mg/l por e nevojshne është 30-

50mg/l.Në çdo rast të veçant dozën e klorit e cakton përfaqsuesi sanitar i organizatës për 

dezinfektim. Sasi e vogël (10mg/l) propozohet kur klori rrin në kontakt 12-24orë. 

Koha normale e veprimit të klorit është 3-12orë. Dozë më e madhe e klorit përdoret kur gypsjellësi 

përmban materje organike, të cilat është e mundur të menjanohen me shpërlarje ose kur koha e 

dezinfektimit për arsye të ndryshme duhet të shkurtohet. 

Kohëzgjatja minimale e dezinfektimit duhet të jetë 30-60min dhe lëshuarja e ujit bëhet në hidrantin 

ose vend derdhjen më te posht deri sa mos të ndjehet lehtë klori. 

Pjesët e gypsjellësit që nuk dezinfektohen duhet të plotësisht të jenë të ç’kyçura nga pjesët që 

dezinfektohen. 

Udhëheqësi i shërbimit sanitar duhet të lajmëroj popullsinë që uji të mos përdoret për pije si dhe të 

siguroj mirë punëtorët që bëjnë dezinfektimin e gypsjellësit pas që klori është i rrezikshëm për 

shëndetin e njeriut. 

 

Shpërlarja 

Pas kalimit të kohës të caktuar për dezinfektim të sukseshëm, bëhet shpërlarja e gypsjellësit dhe 

objekteve me ujë të pijshëm. Shpërlarja bëhet ashtu që doza e klorit në ujë të mos bie nën 1mg/lit. 

Pas përfundimit të dezinfektimit dhe shpërlarjes merren numër i nevojshëm i mostarve të ujit dhe 

dërgohen në analiza bakteriollogjike. Nëse dezinfektimi ka qenë i sukseshëm i jepet leja për 

përdorimin e ujit, në të kundërtën dezinfektimi duhet të përseritet. 

 

 

12.29 BETONI DHE BETON ARMEJA - PJESA E PËRGJITHSHME 

 

Kushtet për këtë lloj punimesh vlen dhe do të aplikohen për të gjithë betonin dhe betoarmenë në 

konstruksionet e hapura dhe ato nëntokësore, që do të përdoren për kryerjen e punimeve që janë 

lëndë e këtij projekti. 

Për krejtë çka nuk është definuar me standarde dhe rregulloren mbi betonin dhe betonarmen vlejnë 

këto kushtet teknike. 

Kryesi obligohet të mbaj në vendpunishte një ekzimplar të rregullores në bazë të së cilës zhvillon 

punimet e tilla. 

Të gjitha shqyrtimet dhe kontrollimet e betonit dhe komponentat përbërëse, të cilat janë të 

nevojshme ose të definuara me këto kushte teknike, do t’i kryejë kryesi ose ndërmarrja apo enti i 

specilizuar në llogari të kryesit. Zgjedhjen e kryesit të këtyre shërbimeve e zgjedhë kryesi me pajtim 

të investuesit dhe organi mbikëqyrës. 

Gjatë gjithë kohës sa zgjasin punimet kryesi obligohet të udhëheq ditarin e punimeve përkatëse ku 

do të shënoi: të dhënat mbi çimenton, prodhuesin, sasinë e çimentos së furnizuar, datën e arritjes, 

vendin e strehuar, të dhënat e shtesave-aditive të betonit, rezultatet e shqyrtimeve paraprake të 

betonit dhe komponenteve, të dhënat mbi temperaturën e ajrit, kohën e fillimit dhe përfundimit të 

betonit të objekteve ose pjesëve apo pozicioneve të caktuara, koha e menjanimit të kallëpeve dhe 

këshillat e organit mbikëqyrës. 

Të gjitha hargjimet e shqyrtimieve paraparake të betonit apo komponenteve tjera bien në barrë të 

kryesit të punimeve rrespektivisht duhet të llogariten në çmim për njësi të m³ të betonit të punuar në 

konstruksion. 

 

Çimenti 
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Çimenti duhet ti përgjitgjet rregullave mbi betonin dhe betoarmesë në pikat 21-24 dhe 177-178. Për 

beton të përdoret çimenti normal-portland ÇP-350. Nuk lejohet përdorimi i llojeve të ndryshme të 

çimentos dhe as lloje të njejta të prodhuesëve të ndryshëm në elelmentin e njejtë-bllok pozicionin që 

betonohet. 

Prandaj, çdo furnizim i arritur duhet të ndahet dhe të shënohet. Çimentoja duhet ti përgjigjet 

standardeve kurse kryesi për çdo sasi të arritur obligohet ti dorëzon organit mbikëqyrës atestin e 

prodhuesit mbi shqyrtimin e çimentos në fabrikë (kontrolli i standardit koeinzistimit, fillimi dhe 

fundi i lidhjes dhe kontrolli i lidhjes së përhershme). 

Në rast se shqyrtimet japin rrezulltate negative organi mbikëqyrës nuk lejon perdorimin e çimentos 

së shqyrtuar e cila do të largohet nga kantieri dhe do të zëvendësohet me tjetrin që ka rrezultatet e 

kërkuara sipas standardeve në fuqi. 

Nëqoftëse çimenti ―flenë‖ në kantier më gjatë se tre muaj duhet bërë shqyrtimet e përseritura. 

 

Shtesat e betonit 

Nëse betonit i shtohen aditive për aerizim të tillë  duhet ti përgjigjen kushteve teknike. Përdorimin e 

aditive do ta lejoi organi mbikëqyrës, kurse kryesi mban përgjithësinë mbi cilësinë e tyre. 

Tretja e aditive do ti shtohet masës së betonit me anën e enëve të caktuara për dozim. Çmimi i 

aditive duhet komponuar me çmimin për m³ betonit. 

 

Agregati 

Agregati gurorë që do të përdoret për beton duhet të jetë mjaftë i fortë dhe i qëndrueshëm dhe nuk 

duhet të përmbaj kurrfar përzierje të tjera organike apo inorganike të dëmshme. 

Para se organi mbikëqyrës të lejoj përdorimin e agregatit të marrë nga depoja, kryesi është i obliguar 

të kryej të gjitha shqyrtimet paraprake për të vërtetuar cilësinë. 

Për përgatitjen e betonit (pos marka MB10) duhet përdorur agregati në fraksion dhe atë : 

- për agregat të imët 0-4mm dhe 4-8mm 

- për agraget të trashë 8-20mm dhe 20-40mm 

Përbërja granullometrike e masës së përzier caktohet nga kryesi i punëve në bazë të shqyrtimeve të 

betonit. Shqyrtimi i agregatit bëhen sipas standardeve në fuqi. 

Nëse përdoret agregati nga guri i thyer pos shqyrtimeve të cekura duhet duhet bërë edhe shqyrtime 

shtesë sipas standardeve. 

Gjatë punimeve kryesi do të kontroloi agregatin dhe atë lagështinë e agregatit, përbërjen e sidomos 

përmbajtja e kokrrave më të vogla se 0.09mm, pastërtia e agregatit në kuptim të materjeve organike 

etj. 

Ekzemplare për shqyrtim do të merren nga bunkeri në mikser ose në vendin ku e cakton 

mbikëqyrësi. 

 

Uji 

Uji për beton duhet të jetë i pastërt pa kurrfar shtese pa materje organike dhe energjetike të cilat 

mund të ndikojnë në proqesin e ngrirjes së betonit. 

Cilësia e ujit duhe të përgjigjet standardeve në fuqi. Kryesi do të bëjë shqyrtimin e ujit si dhe 

kontrollin e shqyrtuar. 

 

Përzierja e betonit 

Betoni duhet përzier në mënyrë mekanike kurse komponentat dozohen në bazë të peshës, pos MB10. 

Mikseri duhet të ketë sihmalizimin e kohës së njejtë të përzierjes. Kohëzgjatja e përzierjes do të 

caktohet në vendpunishte por nuk mund të jetë më e vogël se 1.5 min, kurse shpejtësinë e sjelljes së 
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mikserit e përcakton konstruktori dhe nuk do të ndryshohet. Poashtu nuk është e lejuar përzierja e 

sërishme përveq transportit me kamion-mikser, poashtu nuk lejohet shtimi i ujit në beton. 

Skelet dhe kallëpet 

Skelet dhe kallëpet duhet ti përgjigjen standardeve në fuqi. Ato duhen të jenë solide, mjaft të forta në 

mënyrë që gjatë betonimit mos të vie deri te ndryshimi i profilit të konstruksionit të paraparë. 

Sipërfaqja e betonit pas menjanimit të kallëpëve duhe të jetë e lëmuar andaj materiali për kallëpe 

duhet të jetë i zgjedhur. Para betonimit kallëpet duhen të jenë të pastra dhe të lyera me mjete të 

përshtatshme si dhe të jenë të lagura me ujë. 

Organi mbikëqyrës duhet ti pranoi kallëpet dhe të lejoi betonimin e cila leje nuk e lejon kryesin nga 

përgjegjësia mbi cilësinë e betonit dhe siguria e skeleve e kallëpeve dhe në fund edhe betonit. Heqja-

menjanimi i kallëpeve do të bëhet pasi betoni të ketë arritë forcimin e duhur sipas rregullave. 

 

Transporti dhe ndërtimi i betonit 

Duhet kushtuar kujdes transportit të betonit dhe ndërtimit të tij. Në princip betoni duhet të qitet në 

kallëpe ashtu si ka dalë nga përzierja dhe të ndërtohet para se të filloj proqesi i ngrirjes. Nëse betoni 

ka filluar të lidhë-të ngrihet nuk guxon të hudhet në kallëpe.Patjetër duhet përdorur vibratorin ashtu 

që të fitohet beton kompakt pa zbrazëti dhe segregacion. Shtresat e betonit, sidomos në mure, nuk 

mund të jenë më të mëdha se 50cm, kurse betoni i shtresës paraparake mos të lidhë (ngrihet) para se 

të vibrohet pjesa-shtresa e sipërme. 

Koha e transportit të betonit në temperaturë 20
0
C nuk mund të kaloi 30min. Nëse tejkalohet ky 

përkufizim atëherë me shqyrtim të posaqëm duhet të dëshmohet se a ka ndikuar kjo në cilësinë e 

betonit. 

 

Armatura – hekuri i betonit 

Armatura duhet ti përgjigjet standardeve në fuqi dhe për tërë sasinë e betonit të armuar të përdoret 

çeliku i lëmuar i rrumbullaksuar me kufirin minimal 2.400 kg/cm².Kryesi mund të përdorë edhe 

armaturë brinjëzore me kufirin minimal të ngrehjes 4000kg/cm² dhe fortësinë në këputje 

5000kg/cm².Kryesi obligohet të furnizohet me atest që i përgjigjet cilësisë së kërkuar. Para 

përdorimit armatura duhet të pastrohet nga materjet e jashtme. 

Armatura duhet të pritet dhe lakohet sipas planit të armaturës-detajeve në projekt. Ndërrimet 

eventuale i lejon organi mbikëqyrës. 

Armaturën e montuar do të pranoi organi mbikëqryrës dhe do të lejoi betonimin me shkrim me ditar. 

Çmimi i aramturës do të formohet për armaturën e cila me të vërtetë është montuar dhe atë sipas 

planit të armaturës apo ndërrimeve të lejuara nga organi mbikëqyrës. 

Në çmim të llogaritet furnizimi, transporti, prerja, lakimi dhe montimi si dhe teli për lidhje. 

 

Kujdesi ndaj betonit 

Kujdesi do të bëhet duke përdorur mbrojtjen membranore, lyerjen dhe spërkatjen me ujë. Betoni do 

të spërkatet derisa gjenden kallëpet e montuara dhe atë sipërfaqet e epërme, kurse pjesët e përkryera 

duhet mbuluar me material të përshtatshëm dhe të spërkaten me ujë përderisa nuk menjanohen 

kallëpet.Edha pas menjanimit të kallëpeve duhet me vazhduar me mbrojtjen membranore, që do të 

thotë lyerja me tretje për mbrojtjen e betonit mbi sipërfaqet e profileve të betonit, në këtë mënyrë 

formohet një cipë e hollë e cila menjanon avullimin e ujit nga betoni. 

Pas lyerje-vendosjes së kësaj membrane nuk ka nevojë pastaj kurrfar kujdesi. Tretja e këtij preparati 

për mbrojtjen membranore punohet ose me lyerje ose me spërkatje në një shtresë, ashtu që të 

formohet në tërë sipërfaqaen e betonit një cipë e vazhduar.Çmimi për kujdesin duhet llogaritur në 

çmimin për m³ të betonit të gatshëm.Ngarkesat në konstruksionin e betonit dhe beton-armesë duhet 

analizuar në pajtim me standardet në fuqi.Sipas praksës për betonim pa masa të jashtëzakonshme pa 
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aditive, betonimi nuk do të bëhet kur temperautra zbret nën 5
0
C poashtu nëse ka të dhëna se edhe në 

dy ditët e ardhshme temperatura e ajrit do të zbret nën 5
0
C, nuk duhet betonuar ose brenda javës 

zbret në O
0
C.Kryesi mund të betonoi edhe në mot me ngrica po vetëm me lejen e organit mbikëqyrës 

rrespektivisht nëse ndërmerren masat e nevojshme si nxemja e agregatit dhe ujit për përzierjen e 

betonit si dhe ruatja e temperautrës gjatë transportit dhe për betonin e ndërtuar të sigurohet 

temperatur 4
0
C gjatë 14 ditëve të ardhshme. Të gjitha këto masa për betonim gjatë dimrit të kryhen 

në pajtim me rregullat në fuqi. 

Të gjitha hargjimet për betonim gjatë kanë hyrë në çmimin për njësi, por mund të pranohen 

ekskluzivisht. 

 

Cilësia e betonit 

Betoni do të përzihet në komponentet që janë shqyrtuar më parë dhe në bazë të rrezulltave positive 

fiton lejen e organit mbikëqyrës. 

- Konzistimi i betonit do të shqyrtohet nëpërmjet VEBE aparatit – matja e rrudhjes-ramjes 

- Shqyrtimi i ujë jo lëshuarjes  

- Pregatitja e mostrave dhe shqyrtimi duhet kryer në pajtim me rregullat në fuqi. 

- Fortësia e betonit në ngrerje me lakim do të vërtetohen me shqyrtimin e prizmave sipas 

urdhërave të rregullores në fuqi 

Nëse rrezultatet e shqyrtimeve kntrolluese nuk japin rrezultatet e nevojshme duhet bërë kontrollimin 

shtesë të mostrave të dhëna nga pjesa e fortë e konstruksionit. Vendet për marrjen e mostrave i 

cakton organi mbikëqyrës.Nëse edhe këto rrezultate të shqyrtimeve shtesë nuk japin rrezultatet e 

nevojshme të cilësisë së betonit është e drejtë e organit mbikëqyrës të vendos a do të bëhet dhe si do 

të sanohet ajo pjesë e konstruksionit apo të rrënohet dhe prap të betonohet dhe në ç’mënyrë.Punimet  

në sanimin rrespektivisht rrënimin dhe ribetonimin kryesi do t’i kryej në harxhimet e veta pa të 

drejtë kompenzimi. 

 

12.30 PARAMASA DHE PARALLOGARIA E 

UJËSJELLËSIT  

Rekapitulimi 
   

 

Nr. LLOJI  I  PUNËS ÇMIMI  ( € )  

       

1 Punët  përgatitore  2,000.00  

2 Punimet  tokësore 30,000.00  

3 Punët  betonike 25,000.00  

4 Punët  montuese 35,000.00  

5 Punet Fazonike 13,500.00  

5 Testimi dhe dezinfektimi i gypit 2,000.00  

       

  SUBTOTALI : 106,050.00  

      Tabela: 14 Paramasa dhe parallogaria e rrjetit të Ujësjellësit 

 

Çmimi i punimeve të betonit 

Çmimi përmban tërë materialin dhe punën: 
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1. Kallëpet, amkerat, shtyllëzat dhe inkastrimet, menjanimi i hedhurinave, shutit dhe ujit nga kallëpet 

para qitjes së betonit, pastrimi, lyerjet dhe fshirjet. 

2. Punimi i betonit, transporti, vibrimi, kujdesi dhe mbrojtja e betonit, punimi dhe përpunimi i 

mbushjeve dhe ndërprerësave konstruktive nga përmbledhësit etj. 

3. Mbledhja e mostrave të kontrollit shqyrtues dhe egzaminimi i betonit dhe komponenteve të tij. 

4. Shtesat kundër lëshimit të ujit-betonit për ndërtime në hidrondërtimtari rezervuare etj., si ―traskal‖, 

―hidrozit‖ dhe aditive tjera. 

 

Kapakët e pusetave prej betoni 

Kapakët e pusetave të cilat vendosen gjatë ndërtimit të pusetës në vend ose në pusetat e 

parapërgatitura, që ndodhen në rrugë, duhet të jenë prej gize sferoidale, me përmasa si në vizatime 

dhe të klasës E 600 (në përputhje me UNI EN 124, Class E600). 

 

 
Harta 31  Rrjeti Ujsjellsit  
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13 RRJETI I KANALIZIMIT FEKAL 
 

 

13.1 TË DHËNAT THEMELORE 

 

Me kërkesën e investitorit është pranuar kërkesa për përpilimin e projektit kryesor për Kanalizimin 

Fekal të zonës së Sitnicës.  

 

Koncepti i zgjidhjes 

Parametrat kryesor që kanë imponuar konceptin e aprovuar për largimin e ujërave të zeza, të dala nga 

objektet:  

- Konfiguracioni i terrenit 

- Pozita e pusetës ku do të lidhet gypi 

- Shtrirja e objektit  

- Arsyeshmëria ekonomike 

Të dhënat gjeodezike janë krijuar nga matjet gjeodezike, nga ato rezultojnë se terreni nuk është 

shumë i pjerrët. 

 

Analiza e të dhënave për projektim  

- Koeficienti i shfrytëzimit maksimal ditor është përvetësuar kd=1.4 

- Koeficienti i shfrytëzimit maksimal orar është përvetësuar ko=1.6 

Në bazë të këtyre të dhënave është bërë llogaritja e prurjeve meritore totale 

- mesQd   = Prurja mesatare ditore 

- maxQd   = Prurja maksimale ditore 

- maxQorë = Prurja maksimale orare 

Sipas këtyre llogaritjeve harxhimi i tërësishëm i ujit, në bazë të të cilit duhet të dimensionen gypat e 

kanalizimit janë: 

 

Dimensionimi i rrjetit të kanalizimit 

Pjerrësia minimale e nivelimit është prej 1% është përcaktuar sipas pjerrësisë së terrenit. 

Shpejtësia mesatare është V=0.12 m/s dhe mbushja e gypave 0.75. 

Gypat: 

Ø250  L = 2400 m’ 

Ø315  L = 2500 m’ 

Ø350  L = 750 m’ 

Ø400  L = 950 m’ 

Ø450  L = 1000 m’ 

Ø500  L = 750 m’ 

TOTALI     L = 8350 metra.  

 

Trasa 

Projektuesi ka paraparë që trasa e kolektorit të ri do të jetë si ne Situacion. Projektuesi ka paraparë 

që kanalizimi të vendoset si në Situacion.  

 

Pusetat 
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Pusetat duhet të ndërtohen nga rrathët e betonit Ø1000 dhe të përfundojnë me konus Ø1000/800. Në 

brendi duhet të ketë shkallët në çdo 30cm. Puseta duhet të mbulohet me kapak metalik 40t, sepse në 

këtë kompleks do të qarkullojnë makina me peshë të rëndë.  

 

Gypat 
Gypat do të jenë nga materiali PE SN/8 (PoliEtilen i brinjëzuar). Këta lloj gypa janë në përdorim të 

gjerë në vendin tonë dhe kanë treguar cilësi të mirë dhe janë shumë të lehtë për përdorim. 

Gypa duhet të vendosen në një shtresë rëre d=15cm të ngjeshur dhe pas vendosjes së tyre të 

mbulohen prapë me rërë d=10cm.  

Duhet pasur kujdes që kanalet më thellësi mbi 1.5 m duhet të mbrojtjen nga shembja e dheut. 

 

 

 

13.2 SHQYRTIMI HIDRAULIK I RRJETIT TË KANALIZIMIT 

 

Tek ndërtimi i rrjetit të kanalizimit duhet të bëhet shqyrtimi hidraulik i rrjetit të kanalizimit, ashtu si 

bëhet edhe te rrjeti i ujësjellësit, me qëllim të njoftimit për cilësinë e punëve të kryera. 

Nuk duhet të lejohet infiltrimi i tepruar e ujit në rrjet (hyrja e ujërave të jashtëm) as edhe eksflitrimi 

(humbja e ujit nga rrjeti në terren). Si njëra, ashtu edhe tjetra mund të sjellin dëmtimin e stabilitetit të 

objektit, kurse derdhja e ujërave të ndotur në terren mund të ketë pasoja jo të mira nga aspekti 

sanitar. 

Që të arrihet mbajtje e mirë e ujit të rrjetit të kanalizimit duhet që gypat (kanalet) të jenë ujë mbajtës, 

kurse lidhjet duhen të montohen sipas kushteve të caktuara. 

Në ndërtimin e mirë të rrjetit të kanalizimit nuk duhet të ketë as filtrim e as eksfiltrim. 

Cilësia e montimit të lidhjeve si dhe e rrjetit në përgjithësi, kontrollohet në këtë mënyrë: 

A. Në terren me ujërave nëntokësor: - në depërtimin e ujërave në gypa kur niveli i ujërave 

nëntokësor: nëse niveli i ujërave nëntokësor është 2-4m mbi gyp, sasia e ujërave që depërton në gyp 

nuk duhet të jetë më e madhe se sasia e caktuar në tabelën nr. 1. Kur niveli i ujërave nëntokësor 

është më i lartë se 4m mbi gyp sasia e lejuar e ujit që depërton rritet për 10% për çdo metër të 

ardhshëm (mbi 4m). 

1. Në terren të thatë – në rrjedhjen e ujit nga gypi në terren.   

Që të bëhet shqyrtimi i kësaj pjese të gypsjellësit të kanalizimit në mes të pusetave mbushet me ujë 

deri në lartësinë 5m mbi gyp. Te puseta e hulumtuar humbja nuk duhet të kaloj vlerën si në tabelën 

1. 

2. Në terren me ujë nëntokësor me nivel të ulët,  ku niveli I ujit nëntokësor është nën 2m 

mbi gypin – shqyrtohet në humbje të ujit në gyp. Shqyrtimi si në pikën b) 

Kontrollimi i rrjetit të kanalizimin në ujëmbajtjën, bëhet para mbulimit të gypit në kanal. Në terren 

me nivel të lartë të ujërave nëntokësor me anë të matjes së sasive të ujërave e cila depërton në rrjet, 

në kapërderdhje i cili vendoset në kanal te puseta e poshtme. 

 

Tek terrenet e thata matja bëhet në dy mënyra:  

Sipas mënyrës së parë në të njëjtën kohë bëhet shqyrtimi në të dy  pjesë fqinjë për tri puseta 

kontrolluese. Në pusetën e fundit blindohet (mbyllet) rrjeti kurse nëpërmes të pusetës së mesme 

kanalet mbushen me ujë deri te një nivel I caktuar. Atëherë bëhet vrojtimi i lidhjeve në ujëmbajtjen 

dhe mbatjese së nivelit konstant të ujit në pusetë gjatë 30min. 
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Sasitë e lejuara të derdhje ose hubjes së ujërave nëpër lidhje dhe muret e gypsjellësit të kanalizimit 

janë të dhëna në tabelën ë poshtë shënuar: 

 

. 

Lloji I gypit Sasia e lejuar e derdhje ose humbjes së ujit m³/24 orë/km’ të 

gypsjellësit të diametrit të caktuar në mm 

PE 

SN/8 

150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

 

 

7 12 15 18 20 21 22 23 23 23 

Tabela 15: Sasia e lejuar e humbjes se ujit në 24 orë 

 

3. Sasitë e lejuara të ujit të derdhur ose të humbur nëpër muret dhe fundi i pusetave në 

1m të thellësisë së saj merret i njëjti si humbjet ose derdhjet e ujit në 1m’ të gypit me dimension të 

njëjta, si është puseta. 

4. Tek shqyrtimi i gypsjellsëit me dimensione më të mëdha e cila kalon nëpër 

territore të pandërtuara (kur është e vërshtërsuar sjellja e ujit) shqyrtimi mund të bëhet vetëm 

në një pjesë të caktuar të rrjetit.  

5. Shqyrtimi në ujëmbatje të rrjetit të kanalizimit duhet të bëhet 24 orë pas mbushjes të 

rrjetit me ujë. 

Eksfiltrimi (humbja e ujit) caktohet sipas sasisë së ujërave e cila shtohet gjatë 30min dhe bëhet 

llogaria llogaritja në 24orë/km’. 

Sipas metodës së dytë shqyrtimi bëhet në një pjesë të trasës dhe para ndërtimit të pusetave. Fundet e 

kanaleve mbyllen me mbyllës të posaçëm me lidhje te shpejt (blind). Në këta blinda ekzistojnë 

vrimat në të cilën lidhen dy gypa, një për mbushjen e kanalit me ujë dhe tjetri për lëshuarën e ajrit. 

Gypi nëpër të cilin mbushet kanali me ujë lidhet me rezervuar mobil me vëllim 55l. Rezervuari 

vendoset në lartësi 5m mbi gyp. Kanali mbushet me ujë dhe në rezervuar caktohet niveli I ujit. Me 

derdhja e sasisë së nevojshme të ujit në rezervuar mbahet niveli konstant. Sasia e ujit e cila derdhet 

duhet të matet dhe pastaj ajo transformohet në m³/km, çka paraqet humbjen e ujit në atë pjesë. 

 

 

 

 

13.3 SHQYRTIMI I GYPIT TË KANALIZIMIT NË SHTYPJE 

 
Hulumtimi në shtypje i gypsjellësit nga PE SN/4 -kanal –gypa është e domosdoshme që të bëhet 

shqyrtimi i çdo lidhjeje dhe funksionalitetit të rrjetit. Ajo bëhet me mbulimin e pjesshëm të kanalit 

ashtu që gypat të ngarkohet mjaft, dhe për sanimin më të lehtë të gabimit eventual, se sa kur kanali 

është I mbuluar tërësisht. 

Shqyrtimi i gypsjellësit bëhet me ujë.  

 

 

Janë të mundshme dy raste të shqyrtimit te gypsjellësit prej PE SN/4  gypave: 

1. Gypsjellësi është në mes të pusetave 

2. Gypsjellësi s’ka puseta 

Shqyrtimi në shtypje i gypsjellësit i cili është i vendosur në mes të dy pusetave 
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bëhet: me ndihmën e aparaturës së Lansasit i cili përbëhet nga dy mbyllës të gypit nga cilët njëri ka 

të vendosur gypat për sjelljen e ujit dhe ajrim, si dhe manometrin si në figurë. 

Mbyllëset e gypave sigurojnë mbyllje e lidhjes me anë të unazës nga goma. Uji për shqyrtim vjen 

nga një gyp, derisa ajrimi bëhet nga gypi tjetër, në të cilin është i vendosur manometri për matjen e 

shtypjes. 

Në rast se gypsjellësi me gypat  PE SN/4  nuk ka në gjatësi të madhe puseta, shqyrtimi në shtypje i 

gypsjellësit bëhet me anë të pjesëve fazonike KGM, bryllit KGB prej 90
0
   

Në vartësi nga kushtet në terren dhe sipas këtyre kërkesave, mbikëqyrësi do të caktoj cila metodë do 

të bëhet për shqyrtimin në shtypje të rrjetit të kanalizimit 

 

13.4 PËRSHKRIMI I KUSHTEVE DHE PUNËVE 

 
Kushtet e përgjithshme 

Qëllimi i prezantimit të kushteve të përgjithshme është që të sigurohet kryerja kualitative e punimeve 

dhe në pajtim me rregullat dhe standardet teknike.  

Prandaj, punëkryersi është i obliguar që ti përmbahet me përpikëri aplikimit të rregullave dhe 

standardeve teknike gjatë realizimit të punimeve që janë lëndë e këtij projekti. 

 

Brezi punues  
Organi mbikëqyrës dhe kryerësi i punimeve bashkërisht do të caktojnë gabaritin e brezit punues 

duke pasur parasysh plotësimin e kushtit për ekzekutimin pa pengesa të punimeve, në sa më pak 

sipërfaqe të dëmtuara, në mënyrë që shpenzimet e dëmtimit të jenë sa më të vogla. 

Gjithashtu bashkërisht do të caktojnë lokalitetin më të përshtatshëm për ndërtimin e objekteve të 

përkohshme si dhe sipërfaqes për deponimin e materialit. 

Investitori është i obliguar që t’ia dorëzojë trasenë kryerësit të punimeve dhe me kohë të sigurojë 

terrenin e lirë për ekzekutimin e punimeve paraprake pa pengesa. 

 

Kthimi në gjendjen e mëparshme  
Kryerësi i punimeve në shpenzime të veta, pas përfundimit të punimeve do të sjellë në gjendje të 

mëparshme – duke u kontrolluar nga organi mbikëqyrës, terrenin dhe çdo objekt i cili ka qenë i 

dëmtuar gjatë realizimit të punimeve. I gjithë materiali i tepërt duhet të largohet nga kantieri 

menjëherë pas mbarimit të punimeve. 

 

Shënimi i trasës 
Investitori do ti dorëzoj punëkryersit listën e reperëve dhe pikave gjeodezike . 

Punëkryersi do ti kryej të gjitha punimet plotësuese gjeodezike dhe është i detyruar që ti mirëmbajë 

shenjat e përhershme, reperët, e tjera. 

 

 

 

 

Projekti dhe dokumentacioni kontraktues 
Punimet duhet të ekzekutohen sipas  kuotave, masave , dimensioneve dhe detaleve të cilat janë 

paraqitur në vizatimet e projektit si dhe sipas udhëzimeve të organit mbikëqyrës. 

Nëse dokumentacioni teknik nuk është i plotë, ekzekutuesi duhet me kohë të kërkojë plotësime dhe 

udhëzime të nevojshme . 
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Të gjitha masat nga dokumentacioni teknik duhet të kontrollohen në vend. 

Ndryshimet që pësojnë gjatë ekzekutimit të punimeve në terren, diktojnë plotësimin e 

dokumentacionit teknik, plotësimin e dokumentacionit teknik të cilin e bënë punëkryersi në 

marrëveshje me investitorin. 

Materiali 
Materiali për ekzekutimin e punimeve duhet ti përgjigjet standardeve në fuqi si dhe rregullave 

teknike. 

Kualitetin e materialit i cili instalohet si dhe kualitetin e prodhimeve tjera të gatshme, ekzekutuesi e 

dëshmon me teste te shqyrtuara nga institucionet përkatëse. 

Testet dhe rezultatet e shqyrtimeve ekzekutuesi ia dorëzon organit mbikëqyrës përmes ditarit të 

punës. 

Shpenzimet e dëshmisë së kualitetit të materialit si dhe të prodhimeve të gatshme nuk paguhen 

veçanërisht. 

Kadastra e instalimeve  

Para fillimit të punimeve punëkryersi është i obliguar që të kërkojë nga investitori incizimin 

kadastral të instalimeve ekzistuese nëntokësore. Të gjitha risitë që paraqiten gjatë realizimit të 

punimeve, punëkryersi dhe organi mbikëqyrës do ti zgjedhin së bashku. 

 

 

13.5 KUSHTET E VEÇANTA 

 

Punimet lehtësuese  
Ngërthimi i skajeve të kanalit duhet të siguroj mos shembjen e dheut gjatë ekzekutimit të punimeve  

në kanale  të gropuara . Materiali i përdorur për ngërthim duhet të jetë në gjendje të pranoj të gjitha 

sforcimet të cilat paraqiten me rastin e vuarjes së betonit në vepër. Për këtë arsye materiali i cili 

përdoret duhet të jetë i kualitetit përkatës. 

 

Punimet e betonit  
Përzierja, vendosja në vepër si dhe ngjeshja e betonit bëhet në mënyrë mekanike . 

Kualiteti i betonit  dhe i komponentëve të tij  duhet t’i përgjigjet kërkesave të rregullave teknike dhe 

standardeve në fuqi. 

Shqyrtimi i betonit bëhet nga materiali i marrë në vendin e vuarjes në vepër . Shqyrtimin e bënë 

institucioni përkatës. Shpenzimet për shqyrtime duhet t’i marrë investori nëse nuk është e rregulluar 

ndryshe me kontratë. 

 

Punimet armuese  
Blerja, prerja, pastrimi, lakimi dhe montimi i armaturës bëhet sipas planeve të armaturës. 

Punëkryersi është i obliguar që para fillimit të punëve të armaturës të njoftohet me planin e 

armaturës dhe të bëjë kontrollin në bazë të llogarisë statike . 

Kualiteti i çelikut duhet ti përgjigjet nenit 64-67 të rregullores së përkohshme për beton dhe beton-

arme . 

Punimet montuese  
Në punët montuese hyjnë: sigurimi, transporti, bartja për gjatë kanaleve, lëshuarja në kanale e 

materialit, rrafshimi i zhavorit si dhe montimi i gypave dhe pjesëve fazonike. 

Për ekzekutimin pa pengesa të punëve të montimit, kanalet duhet të përgatiten në mënyrë të rregullt 

dhe të gjitha parapërgatitjet të bëhen me kohë. 

Të gjitha lidhjet e gypave duhet të ekzekutohen në atë mënyrë që të siguroj jo- ujëpërshkuarje.  
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Gypat e PE SN/8  do të montohen duke pasur kujdes te veçantë në vendosjen e gomës (dihtungut) 

dhe para montimit të pastrohen mirë dhe lyhen me sapun të kalijevit në mënyre qe te evitohet 

fërkimi dhe dalja e dihtungut nga vendi. 

Gjatë ekzekutimit të lidhjeve (vazhdimeve) te gypave të PE SN/8  dhe betonit duhet përmbajtur 

udhëzimeve të prodhuesit. 

Gypat që instalohen duhet të shtrihen me tërë gjatësinë e tij në bazën e kanalit (fundin e kanalit) në 

mënyrë që të mos paraqiten rastet e ―traut të thjeshtë‖ apo ―konzollës‖. 

 

 

Gërmimi i kanaleve dhe vendosja e gypave 
Kanalet për vendosjen e gypave do të gërmohen në rrugët ekzistuese, gërmimi do të bëhet  me 

makinë përveç rasteve kur makina gërmuese nuk kanë mundësi aktivizimi, atëherë gërmimi bëhet 

më dorë. Dheu i gërmuar do të deponohet anash gjegjësisht do te deponohet sasia e dheut që mund të 

përdoret për mbulimin e kanalit e që vlerësohet nga organi mbikëqyrës. Sasia e dheut që nuk mund 

të përdoret duhet të transportohet në vendin e caktuar nga investitori.  

Gjerësia e kanalit është e ndryshueshme dhe varet nga diametri i gypave. Thellësia e kanalit është 

paraqitur në profilet gjatësore sipas krahëve dhe në varësi nga tereni dhe pjerrësia e nevojshme e 

gypave. 

Gërmimi i kanaleve do të bëhet sipas kuotave të treguara në profilin gjatësor. Planifikimi i fundit te 

kanalit behet me saktësi prej +/- 1cm. Ne rastet kur kryesi i punimeve gjatë gërmimit gabimisht 

gërmon nën kuotat e projektuar, ai është  i obliguar që të njëjtat t’i sanojë duke bërë mbushjen me 

zhavorr, duke e ngjeshur derisa të arrihet tek kuota e projektuar. Sanimi i këtillë nuk mbulohet nga 

investitori, por nga buxheti i ekzekutuesit të punimeve. 

Në pjesët e terenit ku fundi i kanalit, sipas mendimit te organit mbikëqyrës, nuk ka aftësi të 

mjaftueshme mbajtëse që të pranojë ngarkesat nga gypi, duhet të veprohet siç vijon: 

1. kanali duhet të hapet deri tek shtresa me aftësi të mjaftueshme mbajtëse, kurse thellësia e 

gërmuar do te mbushet me zhavor ose gurë të thyer me ngjeshje deri sa te arrihet kuota e projektuar 

dhe me aftësi mbajtëse më se paku 200 KN/m². 

2. gypi do të përforcohet me ankera betoni, sipas udhëzimeve të organit mbikëqyrës. 

Këto punime shtesë duhet të mbulohen nga ana e investorit. 

 

13.6 TESTIMI I RRJETIT NË JO-UJËPËRSHKUESHMËRI  

Me qëllim të vërtetimit të kryerjes kualitative të punimeve, testimi i rrjetit të kanalizimit është i 

domosdoshëm ashtu si edhe i rrjetit të ujësjellësit. 

Infiltrimi i tepërt i ujit në rrjet është i ndaluar (depërtimi i ujërave të jashtëm), gjithashtu edhe 

eksfiltrimi (depërtimi i ujërave nga gypat në ambientin e jashtëm). Që të dy këto dukuri sjellin deri te 

destabilizimi i objektit si dhe mund të vijë deri te ndotja e ambientit. Për këtë arsye, duhet që kanalet 

si dhe gypat të jenë  jo-ujëpërshkues, kurse lidhjet mes gypave të punohen sipas rregullave dhe 

standardeve.  

Mënyra e shqyrtimit të rrjetit si dhe sasia e ujërave të infiltruar dhe të eksfiltruar,  janë të caktuar me 

rregullore dhe varet nga kualiteti dhe lloji i gypave të përdorur si dhe nga niveli i ujërave 

nëntokësorë.  

Testimi i jo-përshkueshmërisë së ujit në gypat e ri të kanalizimit bëhet me shqyrtimin hidraulik dhe 

pneumatik. Shqyrtimi hidraulik nënkupton mbushjen e kanalit me ujë me presion hidrostatik prej 

0.3-0.5 Mpa (ose matja e rrjedhjes së ujit të infiltruar), sipas vizatimit  të paraqitur më poshtë. 
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Fig 8. Testimi i përshkueshmërisë së ujit 

Tek kjo mënyrë e shqyrtimit, në varshmëri nga kushtet hidro-gjeologjike, dallohen dy raste: 

Në rast se niveli i ujërave nëntokësor është nën nivelin e kanalit, atëherë matet humbja e ujit nga 

pjesa e shqyrtuar. 

Në rastet kur niveli ë ujërave nëntokësorë është mbi nivelin e kanalit atëherë aplikohet matja e 

rrjedhës së ujit të infiltruar. 

Testimi bëhet para dhe mbas mbulimit dhe rezultatet e shkruara konstatohen në prani të gjithë  

palëve të interesuara. Ndodh shpesh herë që tek mënyra e dytë të mos fitohen rezultat adekuate edhe 

në rastet e testimit të përsëritur, për këtë arsye në këto raste testohen vetëm kolektorët dhe kanalet 

kryesorë. Fillimi i matjeve të humbjeve apo rrjedhjes se ujit në gypa bëhet pas katër (4) orëve  të 

qëndrimit të ujit në ata gypa. Kjo periudhë është koha gjatë të cilës materialet nga të cilat janë të 

ndërtuar gypat dhe lidhëset ngopen me ujë dhe bëhet lirimi i ajrit . 

Humbja e lejuar e ujit gjatë 24 h për gypa të betonit është 0.15 lit/m2  gjatë 24 orëve. Humbja e 

lejuar tek pusetat është 0.15 lit/m2 në 24h 

Matja e rrjedhjes së ujit të infiltruar bëhet në pjesën më të ulët të kanalit e mbi pjesën e vendosur për 

lëshuarje. Kriteret e vlerësimit të rrjedhjes së ujit janë të njëjtë me ato të humbjes së ujit. 

Nëse gypat janë nën shtypje, shqyrtimi i shtypjes në gypsjellësin e çelikut është i njëjtë me shtypjen 

punuese të rritur për 1Mpa, ndërsa te gypsjellësat e azbest betonit dhe atyre nga betoni i armuar, 

shtypja duhet të jetë e barabartë me shtypjen punuese të rritur për 0.3 Mpa. Për arritjen e shtypjes së 

dëshiruar përdoren presat mekanike dhe hidraulike. Pjesët e shqyrtuara mbyllen me mbyllës të 

përshtatshëm ashtu që në skajet e tyre montohen manometrat dhe gypi për lëshuarjen e ajrit. Shtypja 

e duhur mbahet në gyp (10-30) min pas 72 orëve të qëndrimit të ujit në gypin nga betoni i armuar. 

Pjesët që shqyrtohen janë me gjatësi më të madhe se 1 km për gypa të çelikut, kurse për gypa të 

betonit të armuar kjo gjatësi duhet të jetë më e vogël se 1km. Për kanale të cilët punojnë nën shtypje 

gjatësia e pjesëve që shqyrtohet është më e vogël e zakonisht merret gjatësia në mes të dy pusetave. 

 

13.7 MBULIMI I KANALIT  

 

Pas kryerjes së shqyrtimit me sukses bëhet mbulimi i kanalit, gjegjësisht  gypave. Nëse këmishëza e 

kanalit është bërë me beton të varfëruar mbulimi nuk do të fillojë deri sa betoni te forcohet.  

Mbulimi i kanalit bëhet në shtresa, shtresa e parë mbi gypa ka trashësinë 10 cm dhe është nga 

materiali i ranor, shtresa e parë ngjeshët me ngjeshës dore. Shtresat tjera kanë trashësinë prej 20cm 

kurse ngjeshjes bëhet me makinë.  
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Ngjeshjes duhet ti kushtohet vëmendje e veçanet në mënyre që të mos vie e deri tek uljet. 

Posaçërisht duhet ti kushtohet vëmendje e veçanet ngjeshjes ne pjesët e kanalizimit i cili kalon nëpër 

rrugë, shtresa e fundit e mbulimit bëhet me gurë të thyer me fraksione 0-60mm dhe 0-31.5 mm.  Në 

pjesën e trasesë qe kalon neper gjelbërim, shtresa e fundit duhet të mbulohet me humusin e gërmuar, 

kurse në pjesët e trasesë qe kalon nëpër rruge shtresa e fundit duhet të mbulohet në atë mënyrë që 

kanali i gërmuar të kthehet në gjendje të mëparshme, punëkryersi duhet të ketë kujdes të veçantë 

gjatë ngjeshjes në pjesët e trasesë ku kalohet rruga, në mënyrë tërthore (ngjeshja të bëhet me vibro-

ngjeshës). Në pjesët e kanalit ku ka ujëra, mbushja nuk guxon të bëhet para se të bëhet largimi i uji. 

 

13.8 PUSETAT 

 

Pusetat do të ndërtohen nga elemente te parafabrikuara – gypa nga betoni i armuar me diametër 

d=800mm dhe d=1000mm, përfundimi i pusetave do te ndërtohet me konusa nga betoni i armuar.  

Pas vendosjes se konusit duhet që të vendoset (montohet) unaza metalike e kapakut të pusetës. 

Kapaku i pusetave do te jete i llojit për komunikacion të rëndë me kapacitet të bartjes 400KN me 

peshë 86.5 kg. Kapaku montohet menjëherë në mënyrë që të evitohet hyrja e ndonjë kafshe apo 

gjësendi në kanal. Alternativë mund të jetë edhe kapaku nga betoni, nëse investitori insiston për 

shkaqe të zvogëlimit të kostos se projektit. 

Kënetat e pusetave duhet të bëhen nga betoni i punuar në vend, duke pasur kujdes që kënetës t’i jipet 

forma në atë mënyrë që të drejtoj rrjedhjen e ujit. 

 

 

Harta 32  Rrjeti Kanalizimit Fekal 
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13.9 MBROJTJA NË PUNË 

 

Gjatë punimit të këtij dokumentacioni teknik janë marrë zgjidhjet teknike të cilat sigurojnë aplikimin 

e plotë të rregullave të mbrojtjes në punë, ashtu që të sigurohen kushtet e punës pa rrezik për jetën 

dhe shëndetin e të gjithë personelit që merre pjesë në ndërtimin e objektit si dhe personave që lëvizin 

në afërsi të objektit. 

Para fillimit të punës punëkryersi duhet të ofrojë planin e sigurisë për punëtoret dhe planin e 

sigurimit të objektit deri në 10 m. Po ashtu, duhet të lajmërohet me shenja të rrezikut për njërzit që 

lëvizin rreth objektit. 

Duke marrë parasysh specifikat e këtij lloji të objekteve, gjatë aplikimit të rregullave të mbrojtjes në 

punë, vëmendje të posaçme duhet pasur gjatë fazës së ndërtimit dhe mirëmbajtjes. 

 

13.10  MASAT E MBROJTJES NË PUNË GJATË NDËRTIMIT TË KANALIZIMIT  

 

Përgatitja e punëtorëve para se të fillohet me ekzekutimin e punëve 

Punëtorët të cilët punojnë në ndërtimin e kanalizimit duhet të jenë të shëndosh fizikisht e psiqikisht, 

si dhe duhet t’u nënshtrohen kontrollimeve të rregullta mjekësore. 

Duhet të jenë të kualifikuar për punën të cilën duhet ta kryejnë. 

Gjatë kohës së punës punëtorët nuk guxojnë të konsumojnë alkool dhe pije tjera droguese të cilat e 

zvogëlojnë aftësinë psikofizike tek njeriu. 

Punëtorët janë të obliguar të bashkëpunojnë në punën e përbashkët dhe të ndihmojnë njeri tjetrin. 

Punëtorët janë të obliguar që në mënyrë të saktë, me kohë, dhe me kualitet ti kryejnë të gjitha 

operacionet të cilat u janë dhënë nga udhëheqësi drejtpërdrejt. 

Punëtorët në vendin e punës duhet të kenë mbrojtjen e paraparë higjieno- teknike, si vijon: helmetën, 

dorëzat mbrojtëse, këpucët me shkelëse të fortë dhe pajisjet e tjera të cilat janë të parapara me 

Rregulloren mbi mbrojtjen në punë për këtë lloj veprimtarie. 

Pa pajisjen e lartpërmendur të mbrojtjes në punë, punëtori nuk guxon të kryej veprime në vendin e tij 

të punës, ndërsa për këtë duhet të kujdeset udhëheqësi. 

 

 

13.10.1 Mjetet për mbrojtje personale 

Mjetet mbrojtëse personale, pajisjet mbrojtëse duhet të jenë të atestuara dhe kontrolluara sipas 

standardeve përkatëse. Që të mund të kontrollohen afatet e testimit në pajisje dhe vegla duhet të 

ekzistoi shenja e shtypur apo vula mbrojtëse e organizatës e cila ka bërë testimin dhe datën e 

testimit. 

Mjetet mbrojtëse personale, pajisjet  mbrojtëse para përdorimit duhet të kontrollohen në mënyrë 

vizuale në rast të ndonjë dëmtimi të dukshëm. Ekzemplarët e dëmtuar nuk guxojnë të përdoren. 

Gjatë kohës së manipulimit dhe punës në objekte aplikohen mjete përkatëse të mbrojtjes personale: 

1. helmeta mbrojtëse, përdoret gjatë manipulimit dhe punës në objekte. 

2. rrobat e punës, shërbejnë si mbrojtëse nga lëndimet mekanike dhe kimike të trupit dhe 

djegieve gjatë manipulimit dhe punës në objekte. 

3. këpucët shërbejnë si mbathje pune dhe mbrojtëse. 

4. rripi i sigurisë, shërben për të mbrojtur nga rrëzimi prej lart, dhe se përdorët gjatë punës në 

lartësi mbi tri metra. 

5. dorëzat e lëkurës, shërbejnë për mbrojtjen e duarve nga lëndimet kimike e mekanike 
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6. pajisjet elektrike që përdoren gjatë ndërtimit te ujësjellësit dhe kanalizimit si aparatet për 

saldimin e gypave, përzierja e betonit etj. duhet të ketë tokëzim të përkohshëm.  

 

 

13.11  SISTEMI I LIDHJEVE PËR KOMUNIKIM NË PUNISHTE 

Komunikimi më i përshtatshëm dhe koordinimi i punëve është nëpërmjet sistemit të radiolidhjeve të 

dorës. Në rast se vende-punishtja është më e vogël, atëherë udhëheqësi i punëve është i obliguar të 

siguroi mënyrën më të përshtatshme të komunikimit. 

 

13.12 PËRGATITJA PËR NDËRTIMIN E KANALIZIMIT 

 

Para se të fillohet nga puna duhet bërë përgatitja e përpiktë e punëve sipas dinamikës së planifikuar 

të punës. 

Punët përgatitore: 
  - Organizimi dhe rregullimi i punishtes, sipas planit të rregullimit të punishtes, 

  - Organizimi i hapësirës së deponimit 

  - Organizimi i transportit të punëtorëve, materialeve dhe veglave, 

 -Organizimi dhe mundësimi i dhënies së ndihmës së parë të menjëhershme, në rast se vjen 

deri te lëndimi i punëtorit në vendin e punës. 

 

PARAMASA DHE PARALLOGAIRA PER KANALIZIMIN FEKAL 

 

      

PARMASA DHE PARALLOGARIA PER KANALIZIM FEKAL 

1 Punët përgatitore 

                                     
8,000.00  €  

2 Punët tokësore 

                                   
45,000.00  €  

3 Punët montuese 

                                   
55,000.00  €  

4 Punët e betonit  

                                   
65,000.00  €  

5 Punët tjera 

                                     
10,000.00  €  

  

 

Shuma totale:        183,000.00  €  

 

Tabela 16: Paramasa dhe parllogaria e Kanalizimit fekal 
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14 SISTEMI I RRJETIT TË KANALIZIMIT 

ATMOSFERIK  
 

 

 

Kërkesat e projektit 

 

a.) Të bëhet koncepti teknik i largimit të ujërave atmosferike nga vendbanimi në fjalë për 

rastin e popullimit të tërësishem të lagjes;  

b.) Të bëhet dimensionimi optimal i gypave për transportin e ujrave atmosferike; 

c.) Të shfrytëzohen recipientet e mundshëm që mundsojnë  transport efikas të ujrave nga 

kolektori; 

d.) Të kompletohet projekti me dokumentacion teknik; 

 

14.1 RAPORTI TEKNIK 

 

Detyra e dokumentacioni teknik është përgatitja e projektit deri në nivelin e Planit Rregullues për 

nevojat e urbanizimit të lagjes Sitnica në Mitrovicë. 

Lagja Sitnica shtrihet në pjesën Lindore të Qytetit. Për këtë lagje është planifikuar të bëhet zgjedhja 

urbanistike. Në këtë lagje, deri në momentin e përpilimit të dokumentacionit për urbanizimin e saj 

janë të ndërtuara 525 shtëpi familjare, përfshirë këtu edhe ekonominë e vogël rreth 17. I tërë 

ndërtimi në këtë lagje është pa infrastrukturë përkatëse komunale. Sipas përpiluesve të zgjidhjes 

urbanistike, këto ndërtime do të inkorporohen në planin e ri pa pasur nevojë të inrvenimit fizik në 

strukturën e tyre. Rrjedhimisht, detyra jonë është përpilimi i projektit deri ne nivel te planit 

rregullues të rrjetit të kanalizimit atmosferik (deri në nivelin e paraparë sipas normave për këtë fazë 

projektimi). 

Zona e paraparë për urbanizim ka sipërfaqe të tërsishme prej Sp=48.33 ha. Kjo zonë është e ndarë në 

8 blloqe. 

Të dhënat për projektim 

Për përpilimin e këtij dokumentacioni teknik, projektuesi ka pasur të dhënat: 

 Zgjidhjen urbanistike të lagjes 

 Ndarjen e lagjës sipas llojit të ndërtimit 

 Të dhënat për ndarjet e lartëshënuara 

 Sipërfaqet nëpër ndarje dhe në tërësi 

 Numri i përgjithshem të banorëve  

 Llojet e objekteve 

 Sipërfaqet e objekteve 

 Sipërfaqet e gjelbruara dhe për rekreacion 

 Rrjetin e rrugëve 

 Prezentimin vertikal dhe horizontal të sipërfaqeve për urbanizim 

 

14.2 KONCEPTI I ZGJIDHJES 

 

Intensiteti i reshjeve 
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Bazë për llogaritjen e intensitetit të reshjeve janë marrë të dhënat meteorologjike nga ―Baza 

hidroekonomike e Kosovës‖, botimi 1983. 

Të dhënat e shfrytëzuara në këtë projekt janë të dhënat e Stacionit meteorologjik. Të dhënat janë për 

reshjet mesatare mujore për vargun e viteve 1948-1978. Vargu për llogari është 30 vjeçar, që është 

meritor për përllogaritje.  

Reshjet mesatare vjetore për këtë varg janë i=593 mm. Për llogaritjen e intensitetit  janë marrë 

reshjet maksimale njëvjeçare me kohëzgjatje  t=25 min. 

Në bazë të këtyre të dhënave perpiluesit e këtij projekti kanë fituar prurjen meritore maksimale 

q=94,02 l/s/ha. 

 

Koeficientet e rrjedhjes 

Nga tabela e ndarjeve të blloqeve shihet se kemi disa lloje të ndërtimeve që në projektim konsistojnë 

me koeficient të ndryshëm të rrjedhjes. 

Në bazë të normave në fuqi, në tabelën e mëposhtme janë dhënë koeficientet e rrjedhjes për llojet e 

ndërtimeve: 

 

Lloji i ndërtimit Koeficienti 

Kulmi 0,90 

Trolli 0,35 

Gjelbrimi 0,18 

Parku 0,15 

Parkingu 0,50 

Sipërfaqe e lirë 0,25 

Fushë sporti 0,85 

Rrugë 0,85 

Tabela 17: Koeficienti i rrjedhjes 

 

 

Në  llojin e ndërtmit me kulme kanë hyrë të gjitha objektet e ndërtimit të lartë siq janë: 

 Banimi i ulët 

 Banimi i mesëm 

 Afarizmi 

 Çerdhe dhe kopshte 

 Shkollat (mesme dhe fillore) 

 Garazhat 

 Palestrat sportive  

Në bazë të këtyre koeficientëve dhe sipërfaqeve përkatëse është bërë edhe llogaria e sasisë së ujit për 

dimensionimin e gypave. 

Bazë themelore e shpërndarjes së rrjedhjes së ujit ka qenë pjesët e Bashkësive lokale si dhe 

topografia e terrenit. 

 

 

   Zgjedhja inxhinierike 

Topografia ka kushtëzuar pa kushte ndarjen e siperfaqës së përgjithshme në dy pellgje të 

mëvetsishme dhe rrjedhimisht derdhjen e ujrave të grumbulluara në dy recipient njera në Lumin 

Trepqa qe kalon shum pran Zones si dhe tjetra ne Lumin Sitnica qe e kufizon Zonen po ashtu. 
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 Topografia e terrenit 

Terreni në përgjithësi mund të klasifikohet si i përshtatshëm për ndërtimin e kanalizimeve 

atmosferike. Pjerrësia e terrenit ka ndikuar në përzgjedhjen e trasesë, pa ndonjë pengesë serioze 

topografike, dmth. nuk ekziston ndonjë rast me kundërrënje të theksuar. 

 

 Matjet gjeodezike 
Projektuesi për të dhëna gjeodezike ka shfrytëzuar fletët detale në përpjesë 1:2500 me prezentim 

vertikal të izohipsave në ςdo metër lartësi. Saktësia e tillë ka qenë e mjaftueshme për nivelin e 

dokumetacionit teknik të kërkuar. 

  

 Traseja e rrjetit të kanalizimit atmosferik 

Projektuesi ka shfrytëzuar rrjetin e rrugëve të lagjes për trasimin e rrjetit në fjalë. 

Kanali do të kalojë mesit të rrugës dhe përcjellë pjerrësinë, sipas projektit dhe sipërfaqes së rrugës. 

Në të dy anët e kanalit ndërtohen ujëmbledhësit të cilët lidhen me kanalin transportues. 

Takimi i gypave bëhet në mes të rrugës. 

 

 Ndarja e sistemit të kanalizimit atmosferik 

Sistemi ka gjatësi të përgjithshme të rrjetit L=8.100,00 metrave dhe është i ndarë në dy kolektorë 

kryesor.  

Materiali i gypave është nga PESN/8. 

Në raste të caktuara, në bazë të llogarive hidraulike diametri i gypit është më i vogël se d=250 mm, 

projektuesi ka përvetësuar diametrin minimal Dmin=250 mm të lejuar nga rregullat dhe normat 

teknike në fuqi. 

 

 

PARAMASA PER KANALIZIMIN ATMOSFERIK 

1 Punët tokësore                                        5,000.00  €  

2 Punët montuese                                       40,000.00  €  

3 Punët e betonit dhe armaturës                                        50,000.00  €  

4 Punët tjera                                        45,000.00  €  

Gjithsej                                         145,000,00  

 

Tabela 18: Paramasa dhe parallogaria e ndërtimit të kanalizimit atmosferik 
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Harta 33.  Rrjeti Kanalizimit Atmosferik 
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FAZA E PESTË 

DISPOZITAT PËR ZABATIM 
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15 DISPOZITAT E PËRGJITHSHME TË 

RREGULLIMIT 
 

15.1 NDARJA NË TËRËSI HAPËSINORE 

 
• Zona e përfshirë me planin rregullues urban ―Sitnicë‖  është e ndarë në 8 (tetë) blloqe ku secili 

bllok ka keto nënblloqe. 

Blloku 1 – 3 nënblloqe  

Blloku 2 – 4 nënblloqe  

Blloku 3 – 3 nënblloqe  

Blloku 4 – 2 nënblloqe  

Blloku 5 – 3 nënblloqe  

Blloku 6 – 4 nënblloqe  

Blloku 7 – 4 nënblloqe  

Blloku 8 – 5 nënblloqe  

 

• Madhësia e blloqeve është e përcaktuar me rrjetin rrugor, strukturat dhe përmbajtjet 

• Emërtimi në  këtë fazë nuk paraqet emërtim zyrtar 

 

 

15.2 SHFRYTËZIMI I TOKËS 

 

Shfrytëzimi i tokës është i ndarë në 3 kategori: 

I. SIPËRFAQET E NDËRTUARA 

II. SIPËRFAQET E LIRA DHE TË GJELBRA 

III. SIPËRFAQET PËR QARKULLIM 

 

15.2.1  Sipërfaqet e ndërtuara 

Në kuadër të sipërfaqeve të ndërtuara përfshihen: 

1. Sipërfaqet e banimit 

2. Sipërfaqet banim+afarizëm 

3. Sipërfaqe për nevojat e banorëve në kuadër të bllokut, siç janë shkollë 9-vjeçare, qendër e 

mjeksisë familjare, kopërsht çerdhe. Këtu përfshihen edhe sipërfaqet për lojë, pushim, rekreacion 

llogariten si pjesë e sipërfaqes së ndërtuar. 

4.  Rrugët për qasje më prona private 

1.  Sipërfaqet e banimit janë të dedikuara për: 

a) Funksionet e banimit; 

b) Funksionet përcjellëse për nevojat e banorëve, siç janë garazhet, shtëpizat e kopshtit, oborret dhe 

të ngjashme; 

2. Funksione afariste në kuadër të ndërtesave banimore—ndërmarrje tregtare, zejtare, duke 

përfshirë edhe ndërmarrjet shërbyese. Këto ndërmarrje nuk duhet të shkaktojnë dëme për rrethinën 

dhe ambientin, nuk guxojnë të paraqesin rrezik për zjarr apo eksplodim, nuk duhet të emitojnë 

zhurmë më të madhe se se 45 db natën dhe 55 db ditën. Bizneset dhe ndërmarrjet e vendosura në 
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zonat e banimit të përzier duhet të korrespondojnë me strukturën e banimit dhe nuk duhet të ndikojnë 

në kualitetin e jetës, mjedisin si dhe karakterin dhe identitetin e zonës së banimit; 

 

 

3. Sipërfaqet e lira përcjellëse për nevojat e banorëve në kuadër të bllokut dhe shërbime, 

shkolle, kopësht çerdhe, qendër e mjeksisë familjare. Po ashtu sipërfaqet për lojë, pushim, rekreacion 

llogariten si pjesë e sipërfaqes së ndërtuar në rastet kur këto janë të mbuluara. 

 

4. Në kuadër të sipërfaqeve të ndërtuara llogariten edhe rrugët për qasje brenda hapsirave, pronave 

private. 

 

15.2.2 Sipërfaqet e lira dhe të gjelbëra 

 

Në kudër të sipërfaqeve të lira dhe të gjelbra bëjnë pjesë: 

1. Sipërfaqet publike për këmbësorë dhe çiklistë 

2. Sipërfaqet e parqeve 

3. Sipërfaqet e gjelbra 

4. Sipërfaqet për sport dhe rekreacion 

 

1. Sipërfaqet publike për këmbësorë dhe çiklistë - përfshijnë sipërfaqet e lira publike të dedikuara 

kryesisht për lëvizjen dhe grumbullim e qytetarëve, për organizmin e aktiviteteve të ndryshme në 

ambient të hapur, sport- çiklizëm, rekreim, etj. 

 

2. Sipërfaqet e parqeve - përfshijnë  sipërfaqe që mund të përkufizohen si park.  

Në kuadër të këtyre sipërfaqeve parashihen përmbajtje të lojës për fëmijë, shtigje të këmbësorëve, 

sipërfaqe për pushim, etj 

 

3. Sipërfaqet e gjelbëra -  përfshijnë sipërfaqet e gjelbra më të vogla si dhe brezat e gjelbër. 

Shtrihen përgjatë vijave kryesore të qarkullimit të këmbësorëve dhe atij motorik. Duhet që t’i 

plotësojnë kushtet në vijim: 

• duhet të sigurojnë përkufizimin e profilit 

• duhet të jenë rezistent ndaj ndotjes dhe pluhurit (kurorë të madhe me gjethe të mëdha,analize 

hijezimi) 

• nuk duhet ta pengojnë qarkullimin dhe shikueshmërinë 

 

4. Sipërfaqet për sport dhe rekreacion - përfshin sipërfaqen e vetme publike rekreative në brendi 

te shkollave fillore dhe parqeve. 

Përmbajtjet  sportive në kudër të shkollës apo blloqeve llogariten si pjesë e sipërfaqeve të ndërtuara. 

15.2.3 Sipërfaqet për qarkullim 

Në kudër të sipërfaqeve të lira për qarkullim bëjnë pjesë: 

1. Rrjeti rrugor 

2. Parkingjet publike 

 

1. Rrjeti rrugor - përfshinë korridoret e qarkullimit me profile të përcaktuara. Brenda këtyre 

profileve janë të definuar trotuaret për qarkullimin e këmbësorëve dhe korsitë për qarkullimin e 

mjeteve motorike dhe çiklistëve. Parkingjet gjatësorë dhe brezat e gjelbërimit janë opsionalë. 
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2. Parkingjet publike - përfshinë sipërfaqet e dedikuara për automjetet në kohë të shkurtër 

 

15.3 KUSHTET PËR PËRCAKTIMIN E RRJETIT RRUGOR 

Kategorizimi i rrugëve të propozuara në zonën e përfshirë me plan është dhënë në vijim: 

 Rrugët magjistrale 

Profili 1-1, 24.4 m 

Profili 2-2, 20.0 m 

 Rrugët përmbledhëse 

Profili 3-3, 13.5 m 

Profili 4-4, 13.5 m 

Profili 5-5, 8.0 m  

 Rrugët lokale 

Profili 6-6, 7.0 m  

 Rrugët për qasje  

Profili 7-7, 5.4  m  

• Te rrugët magjistrale të zonës gjerësia e profilit është 20.0 – 24.4 , dhe parashihet trotuar dhe 

gjelbrim në të dyja anët.  

• Te rrugët përmbledhëse të zonës gjerësia e profilit është 13.5m – 8.0 , dhe parashihet trotuar në të 

dyja anët.  

• Rrugë lokale -  gjerësia e profilit është  nga 7.0m, dhe parashihet të kenë trotuare vetëm në njërën 

drejtim. 

• Rrugë për qasje - gjerësia e profilit është 5.4m, dhe parashihet të ketë trotuar vetëm në njërin 

drejtim ose pa trotuar varësisht nga gjerësia.  

• Ndalohet lëvizja e mjeteve më të rënda mbi 5 t në rrugët lokale dhe rrugët për qasje; 

• Lejohet qarkullimi i autobusëve urban në rrugët përmbledhëse të zonës dhe rrugët lokale 

• Lejohet qarkullimi i kamionëve të lehtë për qëllime të furnizimit në rrugë përmbledhëse dhe në 

rrugë lokale. 

 

15.4 NEVOJA E PARKIMIT 

Secila ngastër individuale duhet të ketë parkim të mjaftueshëm në mënyrë që të zhvillojë normalisht 

veprimtarinë e saj. Për zhvillimet e reja duhet të sigurohen; 

• Përmbajtjet e banimit duhet të kenë 1 vendparking për njësi banimi; 

• Veprimtaritë e afarizmit duhet të kenë 1 vendparking për 40 m² të ndërtesës; 

• Institucionet shkollore duhet të kenë 2 vendparkingje për 100m² të ndërtesës; 

• Institucionet parashkollore duhet të kenë 1 vendparking për 20 fëmijë; 

• Institucionet shëndetësore duhet të kenë 1 vendparking për 30 m² neto të ndërtesës; 

Sa i përket kapacitetit të parkimit dhe pozitës, vlejnë kushtet në vijim: 

• Parkingjet e hapura preferohet të vendosen mbrapa ndërtesave; 

• Parkimi i mbyllur nën strukturën e ndërtesës mund ta tejkalojë sipërfaqen bruto të bazës 

(sipërfaqen e  shputës); 

• Komuna duhet të siguroj parkingje publike sipas nevojës 
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16 KUSHTET PËR RREGULLIMIN E LOKACIONIT - 

NGASTRËS 
 

 

16.1 VIJA RREGULLUESE 

 Përcakton profilin rrugor me të gjitha elementet e profilit përcakton ndarjen e korridoreve të 

qarkullimit dhe përmbajtjeve tjera, private apo publike. 

 Vija rregulluese nga aksi i rrugës magjistrale është e larguar sipas profileve te rrugëve 

përmbledhëse : 

 Në profilin e rrugëve 1-1 Vija rregulluese është larguar nga aksi rrugor 12.2 m 

 Në profilin e rrugëve 2-2 Vija rregulluese është larguar nga ishulli rrugor 10.m 

 Vija rregulluese nga aksi i rrugës përmbledhëse është e larguar sipas profileve te rrugëve 

përmbledhëse : 

 Në profilin e rrugëve 3-3 Vija rregulluese është larguar nga aksi rrugor 6.75 m 

 Në profilin e rrugëve 4-4 Vija rregulluese është larguar nga aksi rrugor 6.75 m  

 Në profilin e rrugëve 5-5 Vija rregulluese është larguar nga aksi rrugor 4.0 m 

 Vija rregulluese nga aksi i rrugës lokale është e larguar sipas profileve te rrugëve locale  

 Në profilin e rrugëve 6-6 Vija rregulluese është larguar nga aksi rrugor 2.7 m majtas dhe 4.3m 

djathtas 

 Vija rregulluese nga aksi i rrugës për qasje është e larguar  

 Në profilin e rrugëve 7-7 Vija rregulluese është larguar nga aksi rrugor 2.7 m 

 Korridori rregullues paraqet gjerësi minimale në mes vijës rregulluese dhe vijës ndërtimore. 

Distanca në mes vijës ndërtimore dhe asaj rregulluese dallon në pjesë të ndryshme 

 

 

16.2 VIJA NDËRTIMORE DHE DISTANCAT 

• Vija ndërtimore përcakton largësinë më të vogël të lejuar të ndërtesës nga vija rregulluese. 

• Vija ndërtimore ka rol në dhe sigurimin e distancës së mjaftueshme në mes ndërtesave në dy anët e 

rrugës 

• Raporti më i përshtatshëm në mes distancës së ndërtesave dhe lartësisë së tyre është 1´ :1 ose më 

tepër , andaj ku ka mundësi ky raport duhet të rritet. 

• Raporti minimal duhet të jetë së paku 1:1. 

• Në mbështetje të treguesve të mësipërm distancat ndërmjet objekteve duhet të jenë: 

a)  Kur  ndërtesat  vendosen karshi  njëra-tjetrës  dhe  kanë  një  gjatësi deri  20  m  

distancë, distancat duhet të jenë: 

- për ndërtesa me 1 kat, jo më pak se 4 metër; 

- për ndërtesa me 2 kate, jo më pak se 6 metër; 

- për ndërtesa me 3 kate, jo më pak se 8 metër; 

- për ndërtesa me 4 kate, jo më pak se 10 metër; 

- për ndërtesa me 5 kate, jo më pak se 12 metër; 

- për ndërtesa me 6 kate, jo më pak se 14 metër; 

- për ndërtesa me 7 kate, jo më pak se 16 metër; 

- për ndërtesa me 8 kate, jo më pak se 18 metër; 

- për ndërtesa me 9 kate, jo më pak se 20 metër; 
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- për ndërtesa me 10 kate, jo më pak se 24 metër; 

- për ndërtesa me 11 kate, jo më pak se 24 metër; 

- për ndërtesa me 12 kate, jo më pak se 26 metër. 

 

 

b) Kur ndërtesat vendosen karshi njëra-tjetrës, kanë dritare dhe gjatësi mbi 20 m, 

distancat duhet të jenë: 

- për ndërtesa me 1 kat, jo më pak se  6 metër; 

- për ndërtesa me 2 kate, jo më pak se 9 metër; 

- për ndërtesa me 3 kate, jo më pak se 13.5 metër; 

- për ndërtesa me 4 kate, jo më pak se 18 metër; 

- për ndërtesa me 5 kate, jo më pak se 20 metër; 

- për ndërtesa me 6 kate, jo më pak se 22 metër; 

- për ndërtesa me 7 kate, jo më pak se 24 metër; 

- për ndërtesa me 8 kate, jo më pak se 26 metër; 

- për ndërtesa me 9 kate, jo më pak se 27 metër; 

- për ndërtesa me 10 kate, jo më pak se 28 metër; 

- për ndërtesa me 11 kate, jo më pak se 29 metër; 

-për ndërtesa me 12 kate, jo më pak se 30 metër. 

c) Për përcaktimin e distancave ndërmjet dy ndërtesave me numër të ndryshëm katesh, 

distancat  përcaktohen  me  interpolim,  d.m.th.   të  dy  ndërtesat  konsiderohen  me  numër  të  

njëjtë katesh, që është i barabartë me mesataren e shumës së numrit të kateve të tyre. 

Shembull: në rastin e përcaktimit të distancës midis dy ndërtesave me lartësi 4 kate dhe 

8 kate me gjatësi deri 20 m distanca do të përcaktohet si vijon: 4 + 8= 12 

12/2=6 

d) Kur banesat shumëkatëshe vendosen përbri njëra-tjetrës dhe faqet në brinjë nuk kanë 

dritare, ato mund të jenë të larguara 1 m ose deri në bashkim të plotë, me kusht që të merren masa të 

caktuara për mbrojtjen nga zjarri, duke lënë nënkalime me përmasa 4m gjerësi dhe 5 m lartësi. 

Në çdo rast, ndërtimet duhet të respektojnë kufirin e ndarjes së pronësisë dhe bashkimi i 

plotë mund të bëhet vetëm mbi bazën e marrëveshjes së pronarëve fqinjë. 

e) Distancat e ndërtesave të banimit nga çerdhet, kopshtet, shkollat dhe objektet shëndetësore duhet të 

jenë jo më pak se 1.5 herë e lartësisë së ndërtesës më të lartë që qëndron nga jugu, ndërsa në drejtimet 

e tjera të horizontit zbatohen distancat e caktuara në pikat a, b dhe c. 

   - Dalja konsol e mbi 50% të faqes së ndërtesës do të quhet faqe ndërtimi dhe do të merret parasysh 

në llogaritjen e distancës midis ndërtimeve. 

  -  Për ndërtimet gjatë rrugëve, çdo dalje konsol do të quhet faqe ndërtimi dhe nuk duhet 

të kalojë jashtë vijës së ndërtimit. 

   - Kur pjerrtësia e çatisë lejon mundësinë e shfrytëzimit të mbi 50% të sipërfaqes së përgjithshme të 

objektit që mbulohet dhe kur ka dritare në çati, për efekt të llogaritjes së distancave ajo konsiderohet 

një kat.  Kur shfrytëzimi i çatisë është 30- 50 % dhe kur ka dritare në çati ajo konsiderohet si gjysmë 

kati. 

    Kur pjerrësia e çatisë është mbi 45 gradë dhe nuk ka dritare, për efekt të llogaritjes së 

distancave konsiderohet si gjysmë kati. 
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   - Kur lartësia e katit përdhe është mbi 5.0 m mbi kuotën e sistemuar, për efekt të llogaritjes së 

distancave lartësia e këtij kati konsiderohet si një kat e gjysmë dhe kur është mbi 6.0 m konsiderohet 

si dy kate. 

    - Largësitë ndërmjet ndërtesave të banimit më të larta se 12 kate përcaktohen sipas studimeve 

urbanistike dhe projekteve të tyre. 

    Pavarësisht nga respektimi i distancave të dhëna, në çdo rast, duhet të kihet parasysh edhe 

respektimi i treguesve të shfrytëzimit të territorit për zonën e banimit. 

• Në rastet kur parashtrohet kërkesa për ndërtim të përbashkët atëherë ndërtesat fqinje mund të 

bashkohen në vijë të ngastrës 

• Për qarkullim më të lehtë të zjarrfikësve duhet të parashihet distanca e pastër prej minimum 4m 

 

 

 
Harta 34  Kushtet e Rregullimit 
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16.3 FORMA DHE MADHËSIA E NGASTRËS 

 

Kur ngastra ndahet në dy blloqe urbane si kufij ndarës mes ngastave të përftuara shërben aksi i 

rrugës.  

Varësisht nga destinimi dhe funksioni, parashihen disa kategorizime të madhësisë së ngastrave. 

• Ngastra të vogla < 4ari 

• Ngastra të mesme (4 ari-10 ari) 

• Ngastra të mëdha >10 ari 

• Forma më e përshtatshme e ngastrës është drejtkëndëshe, ku raporti i brinjëve është 1:1 deri 1:2. 

Varësisht nga destinimi i dhënë me plan rregullativ madhësia e saj përcaktohen kushtet e ndërtimit: 

• Te ngastrat e vogla dhe te mesme (> 4 ari -10 ari) mund të ndërtohet në etazhitet deri , P+3 

• Te ngastrat e medha (10 ari) mund të ndërtohet në etazhitet deri P+5 

• Minimumi i ngastrës për ndërtim kolektiv është 10 ari dhe me kusht që të ketë minimumi 20 metër 

qasje ne rruga. 

• Në rastet kur ngastra private merret për shërbim shoqëror, për pjesën e mbetur të shikohet 

mundësia e rritjes së koefiçentëve mbi normën e paraparë me plan rregullativ. 

• Bazuar në ligjin 03/L-164 mbi financimin e programeve të veçanta të banimit, parashihet që 20 ari 

në kuadër të banimit kolektivti ti dedikohet këtij funksioni. 

 

16.4 RAPORTI I SIPËRFAQES SË SHPUTËS DHE SIPËRFAQES SË LIRË 

Ky raport jepet përmes koeficientit të ndërtueshmërisë i cili paraqet raportin maksimal të lejuar 

të sipërfaqes së bazës së ndërtesës ndaj sipërfaqes së ngastrës. Në varësi të madhësisë së 

ngastrës dhe etazhitetit përcaktohen edhe vlerat maksimale të koeficientit: 

 banimi tërësisë A  P+3 deri  P+5  minimum  10 ari, sipërfaqja bruto ndërtimore është 40%, 

sipërfaqe e neto ndërtimore 200% 

 banimi tërësisë B  P+1 deri  P+3  minimum  2.5 ari, sipërfaqja bruto ndërtimore është 50%, 

sipërfaqe e neto ndërtimore 80% 

 banimi tërësisë C  P deri  P+2  minimum  2.5 ari, sipërfaqja bruto ndërtimore është 60%, 

sipërfaqe e neto ndërtimore 60% 

 

16.5 RIPARCELIZIMI I BLLOQEVE URBANE 

 

• Riparcelimi me anë të riorganizimit të ngastrave bëhet nëse të gjitha ngastrat ekzistuese që i 

takojnë një blloku urban rivendosen në atë mënyrë që secila ngastër duhet të ketë qasje në rrugë 

publike,ngastrat mund të mbajnë sipërfaqen ekzistuese, të bashkohen ose të ndahen. 

• Riparcelimi i pjesërishëm bën bashkimin e dy apo më shumë ngastrave ekzistuese të cilat janë të 

papërshtatshme për zhvillimin e veprimtarive. 

• Riparcelimi i tërësishëm nënkupton bashkimin e të gjitha ngastrave që ndodhen brenda një blloku 

urban. 

• Duhet që të gjithë pronarët e ngastrave që ndodhen brenda një blloku urban të bashkëpunojnë në 

dhe me ndihmën e autoriteteve lokale të bëhet riparcelizimi i pronave; 

• Parcelizim i ngastrave duhet ti paraprijë procesit të implenetimit të planit. 

• Nëse nuk ekziston mundësia e bashkëpunimit në mes të pronarëve të një blloku urban atëherë 

duhet të parashihet mundësia e ndërtimit në ngastra individuale kuptohet duke plotësuar kushtet 

urbanistike të rregullimit dhe ndërtimit; 
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Harta 35  Riparcelizimi 

 

16.6 KUSHTET PËR VENDOSJEN E NDËRTESAVE 

16.6.1  Kushte të përgjithshme 

• të gjitha ndërtesat e reja duhet t’i përmbahen kushteve të lokacionit si vijës rregulluese, vija 

ndërtimore, etazhiteti, raporti i sipërfaqes së ndërtuar dhe sipërfaqes së lirë, distanca në mes të 

ndërtesave, parkimit dhe gjelbërimit; 

• nëse në fasadat e objektit me orientim nga fqinjët ka hapje si shkallë, depo, banjo e të tilla kthina të 

ngjashme të cilat nuk kanë nevoj per diellëzim por vetëm per ndriçim dhe ajrosje distanca minimale 

është 3m. Por me pëlqim paraprak të fqinjëve kjo distancë mund të jetë më e vogël; 

• ndërtesat dhe ndërtimet të cilat ekzistojnë që përpara miratimit të planeve hapsinore (PZHK dhe 

PZHU) nuk mund të kërkohet të jenë në përputhje me planet derisa pronarët ose shfrytëzuesit e tyre 

të ndërmarrin rekonstruim ose meremetim të tyre; 

• formësimi i strukturës fizike duke respektuar formën perimetrike të blloqeve urbane; 

• ndërtesat duhet të projektohen ashtu që t’i përshtaten karakterit dhe kontekstit të zonës; 

• duhet të aplikohen praktikat e arkitekturës së qëndrueshme (ruajtja e energjisë dhe reduktimi i 

ndikimit në mjedis) 
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• ndërtesat e funksioneve të ndryshme dallojnë për nga pjesa ballore e ndërtesës, madhësia dhe 

forma e ngastrës, volumi i ndërtesës, kualiteti i dizajnit, lidhja me funksionet përreth, nevojat e 

parkimit, hapësira për qarkullim të komunikacionit, dhe peizazhi natyror; 

• çdo ndërtesë duhet të ketë vend parkim të mjaftueshëm; 

• çdo ndërtesë duhet të ketë qarkullim efikas. 

 

16.7 KUSHTET PËR PËRCAKTIMIN E NIVELIT (KUOTËS) 

Kuota e përdheses së ndërtesës përcaktohet në raport me kuotën e niveletës së rrugës publike 

gjegjësisht në krahasim me kuotën zero, 

• kuota e përdheses së ndërtesave të reja nuk mund të jetë më e ulët se sa kuota e niveletës së rrugës 

publike; 

• kuota e përdheses mund të jetë më së shumti 1.4 m mbi kuotën e terrenit; 

• për ndërtesat që në përdhesë kanë tregti apo shërbime, kuota e përdheses mund të jetë më lartë se 

kuota e trotuarit për (max) 0.3 m; 

• në raste kur nuk mund të zbatohen këto rregulla, kur tereni është i pjerrët apo në raste tjera, kuota e 

përdheses duhet të përcaktohet sipas kërkesave të situatës ekzistuese. 

 

16.8 RRETHOJAT / MURET KUFIZUESE 

Ngastrat ndërtimore të ndërtesave shumëbanesore dhe ndërtesave me destinimit publik nuk duhet të 

rrethohen dhe ato janë përcaktuar sipas rregullave me këtë plan: 

• nuk lejohet rrethimi i parcelës me gardh te ndërtesat shumëbanesore; 

• nuk lejohet rrethimi i parcelës me gardh në ndërtesat publike përveç institucioneve parashkollore 

dhe shkollore; 

Ngastrat ndërtimore të ndërtesave të banimit individual dhe ndërtesave arsimore mund të rrethohen 

sipas rregullave të përcaktuara me këtë plan: 

• lejohet rrethim me gardh te shtëpitë individuale deri në lartësi 1.2 m (nga kuota e trotuarit); 

• gardhi duhet të vendoset në vijën rregulluese, në formë që shtyllat e gardhit të gjenden brenda 

parcelës ndërtimore që rrethohet; 

• dyert duhet të hapen brenda parcelës;  

• Përgjatë rrugëve nuk lejohet ndërtimi i mureve rrethuese deri në një largësi 3m nga fundi i trotuarit. 

 

 

16.9 NDËRTESAT E INSTITUCIONEVE PUBLIKE  

 

Kushtet e veçanta për çerdhe / kopsht 

• Sipërfaqja e lokacionit 25m²/fëmije ose 0.25-0.3ha; 

• Hyrja për në ndërtesë duhet të sigurohet nga rruga për qasje; 

• Minimum 6 vendparkingje dhe hapësirë për biçikleta dhe karroca 

• Hapësira për lojë duhet të jetë e mbyllur / e kufizuar me barrierë min. 1 m me qëllim të mbrojtjes 

nga rruga, veturat e parkuara, ujit dhe burimeve tjera të rrezikut. 
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16.9.1   Objektet shoqërore 

 

  Swot Analizë e Objekteve Shoqërore 

 

Çerdhe 

Përparësitë:  1- Mbulon me këtë shërbim të gjithë sipërfaqen e zonës. 

  2- Secili objekt ka në një rreze prej maksimumi 400 m,  ka çerdhen më të afërt. 

  3- Prej secilit objekt çerdhja më e afërt mund të arrihet pa nevojën e automjeteve. 

4- Të dyja hapsirat e zonës së Sitnicës, ajo perëndimore dhe ajo lindore                                       

përmbajnë çerdhe. 

Mangësitë: 1- Çerdhet janë përqendruar në prona private, kjo do të sjellë vështirësi në 

implementim. 

Mundësitë: 1- Ofrojnë shërbimet pa dëmtuar hapsirën e përbashkët. 

Kërcënimët: 1- Densiteti jo i lartë i banimit mund të bëjë që numri i femijëve për çerdhe të jetë më i 

vogël se standartet. 

 

 

Qendra e Mjeksisë Familjare 

Përparësitë:  1- Banorët do të kenë QMF në brendësi të hapsirës tyre urbane. 

  2- Sipas rrezes së shërbimit mbulon të gjithë hapsirën e Sitnicës. 

3- E vendosur në pjesën lindore të zonës ajo i rrit frekuentueshmërinë kësaj hapsire. 

Mangësitë: 1- Shërbimet shoqërore janë paracaktuar, për pasojë qendra e mjeksisë familjare ndan 

të njejtën hapsirë me shkollën 9-vjeçare. 

 2- Pozicionimi i QMF në pjesën lindore të zonës dhe ndarja me pjesën perëndimore 

me rrugë magjistrale e veshtirson frekuentueshmërinë e kësaj pjese. 

 3- Parcela është private. 

 4- Pozocionimi i saj jo në qendër të zonës (distanca të ndryshme). 

Mundësitë: 1- Përmirson cilësinë e shërbimit në kuadër të QMF. 

  2- Ulë numrin e banorëve për QMF përreth. 

  3- Shërbim cilësor për numër më të kufizuar banorësh. 

Kërcënimët: 1- Pamundësi implementimi përshkak të pronsisë së parcelës. 

 

Shkolla 9-vjeçare 

Përparësitë:  1- Vendosja e shkollës në brendesi të zonës mbulon të gjithë hapsirën me rrezen e 

veprimit 

  2- Shkuron distancën për shfrytëzuesit. 

3- Ndikon në përmirsimin e cilësisë së shërbimit në tërësi duke ulur numrin e 

nxënësve për shkollat përreth. 

4- I rrit frekuentueshmërinë pjesës lindore. 

Mangësitë: 1- Përshkak të paracaktimit të parcelave për shërbimet shoqërore, shkolla gjendet në 

afërsi te qendres se mjeksisë familjare. 

 2- Parcela është private. 

 3- Nuk është pozicionuar në qendër të zonës. 

Mundësitë: 1- Përmirson cilësinë e shërbimit në kuadër të shkollave 9-vjeçare. 

Kërcënimët: 1- Pamundësi implementimi përshkak të pronsisë private tëë parcelës. 

 2- Rritja e numrit të nxënësve jashtë standarteve. 
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Harta 36  Objektet Shoqerore 

 

16.10  KUSHTET PËR RREGULLIMIN E HAPËSIRAVE TË LIRA / GJELBËRIMIT 

 

16.10.1 Trajtimi i sipërfaqeve publike për këmbësorë dhe çiklistë 

• Janë hapësira të lira publike të dedikuara kryesisht për lëvizjen dhe tubimin e qytetarëve, për 

organizmin e aktiviteteve të ndryshme në ambient të hapur etj; 

• Përveç trajtimit të hapësirave ekzistuese, parashihet edhe lirimi dhe krijimi i hapësirave të reja. 

• Sipërfaqet duhet të shtrohen me materiale të qëndrueshme, që mirëmbahen lehtë, vizualisht të 

përshtatshme, që janë komplementare me strukturat, jo të rrëshqitshme, që nuk e pengojnë lëvizjen 

dhe që e ndihmojnë orientimin 

• Duhet të pajisen me mobiliar përkatës që i plotësojnë këto hapësira në aspekt funksional dhe vizual 

• Duhet të evitohen të gjitha denivelimet dhe pengesat me qëllim të mundësimit të qarkullimit sa më 

të lehtë të personave me nevoja të veçanta, të personave të moshuar dhe të çiklistëve. 
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16.10.2 Hapësirat e gjelbra dhe parqet e pushimit 

• Hapësirat e gjelbra trajtohen si pjesë të rrjetit të gjelbër i cili lidhet me përmbajtjet jashtë zonës dhe 

jashtë qytetit 

• Në kuadër të parqeve parashihen përmbajtje të lojës për fëmijë, shtigje të këmbësorëve, sipërfaqe 

për pushim. 

• Për shkak të madhësisë relativisht të madhe gjelbëruse është e mundshme që në këto parqe të 

përmbajnë edhe hapësira për rekreacion apo piknik 

• Hapësirat e gjelbra dhe parku gjithashtu duhet të krijohen edhe brenda blloqeve të banimit të cilat 

rikonstruktohen 

 

 

16.10.3 Trajtimi i gjelbërimit përgjatë rrugëve 

• Me gjelbërim përgjatë rrugëve nënkuptohen vendosja e drurëve të lartë në të dy anët e rrugëve dhe 

me hapësirë të caktuar të gjelbërimit të ulët; 

• Hapësira e gjelbërimit të ulët përgjatë shiritit të gjelbërimit paraqet bazament për mbjelljen e 

drunjve 

• Shiriti i gjelbërimit duhet të vendoset përgjatë rrugëve përmbledhëse apo lokale. 

• Distanca në mes të drunjve duhet të jetë minimum 6 m. 

• Nuk duhet ta pengojnë qarkullimin dhe shikueshmërinë 

 

 

16.10.4 Hapësirat e sportit dhe rekreimit 

• Hapësirat e sportit dhe rekreimit duhet të krijohen brenda blloqeve të banimit shumbanesor, hapsira 

të brendshme dhe të jashtme të shkollave si dhe në brendësi të parkut. 

• Hapësirat e shkollave mund të shfrytëzohen për shërbim publik, në periudha kur nuk e pengojnë 

mbarëvajtjen e proçesit mësimor. 

 

16.10.5 Përqindja e sipërfaqeve të gjelbra në ngastër 

• Gjelbërimi në kuadër të ngastrës është i detyruar dhe duhet të parashihet nga secili zhvillues i 

ngastrës; 

• Nëse raporti i sipërfaqes së shputës dhe të pandërtuar është 50% : 50%, atëherë hapësira e gjelbër 

duhet të përfshijë min 20% të sipërfaqes së përgjithshme, përkatësisht min. 40% të sipërfaqes së 

pandërtuar 

 

16.10.6 Kushtet për vendosje të elementeve mikro-urbane 

a) kioskat / makina të shitjes, bankomatet dhe paisjet tjera 

• nuk mund të jenë të muratuar nga tullat, betoni ose elemente tjera të ngjashme ndërtimore; 

• objektet duhet të jenë montazhe (për të plotësuar kriterin e largimit për 24 orë); 

 

b) shenjat dhe panotë informuese 

• duhet të shërbejnë për orientim brenda zonës si dhe për identifikimin e ndërtesave 

• shenjat apo panotë informuese që identifikojnë ndërtesën duhet të vendosen në zonën e shiritit të 

gjelbërt brenda ngastrave mbas vijës rregulluese me qëllim që të mos pengojnë shikueshmërinë në 
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trafik dhe të jenë të dukshme nga shtigjet e këmbësorëve dhe çiklistëve; ato duhet të jenë pjesë 

integrale e peizazhit urban 

• shenjat apo panotë informuese që identifikojnë tërë zonën ose pjesë të caktuara të zonës duhet të 

vendosen në zonën e trotuarit (hapësirën publike) me kusht që të mos pengojnë lëvizjen e lirë të 

këmbësorëve ose mund të vendosen në shiritin e gjelbër përgjatë rrugës; 

 

c) Pushimi i përkohshëm  

• bankat për ulje duhet të vendosen në zonën e trotuarit me kushtin themelor për të mos penguar 

lëvizjen e lirë të këmbësorëve, po ashtu ato mund të vendosen në shiritin e gjelbër përgjatë rrugës të 

kthyera kah trotuari; 

• ndriçimi vendoset çdo 30m përgjatë gjithë rrugëve dhe duhet të ketë shtyllat jo më të larta se 6m; 

përveç ndriçimit të domosdoshëm mund të parashihet ndriçimi plotësues dekorativ, informues etj. 

• kontejnerët e mbeturinave për shërbime të ngastrave individuale, trafostacionet, matësit e ujit dhe 

elektrikës duhet të fshehen aty ku është e mundur, aty ku nuk është e mundur duhet të jenë në 

harmoni me peizazhin. 

 

16.11  MASAT PËR PENGIMIN E NDIKIMEVE TË DËMSHME NË MJEDIS 

• Në zonën e përfshirë me plan rregullues urban nuk lejohen ato veprimtari që shkaktojnë tym, avull, 

zhurmë, kundërmim ose pluhur deri në atë masë që të jenë të rrezikshëm, sulmues dhe dëmtuese për 

shëndet; 

• Në pjesët përgjatë rrugëve përmbledhëse dhe rrugëve lokale duhet të sigurohet korridor gjelbërimi 

me qëllim të izolimit nga ndotja dhe zhurma; 

• Strategjitë për menaxhimin e mbeturinave duhet të kontrollohen nga komuna në mënyrë të 

vazhdueshme për ti mënjanuar ndikimet mjedisore. Preferohet që largimi i mbeturinave të bëhet në 

mbrëmje 

• Koncepti komunal për mbrojtje mjedisore duhet të hartohet – rregulloret shtesë në nivelin komunal 

që plotësojnë kornizën ligjore mjedisore nga niveli qendror dhe bëjnë më të lehtë zbatimin e tij. 

(shih: konventa mjedisore lokale – hartuar nga Asociacioni i Komunave të Kosovës). 

• Implementim i impjantit për trajtimin e ujrave të zeza të cilat më pas do të përfundojnë në lumin 

Sitnicë 

 

16.12  DISPOZITAT LIDHUR ME PËRGJEGJËSITË,BASHKËPUNIMIN DHE 

PJESËMARRJEN 

 

16.12.1 Vendimmarrja 

• Vendimmarrja për zhvillimin e zonës së qendrës së qytetit duhet të bëhet nga Asambleja 

Komunale. 

 

16.12.2 Themelimi i grupit punues 

• Grupin punues e themelon kryetari i Komunës dhe duhet të përbëhet prej drejtorëve të drejtorive 

përkatëse, që janë përgjegjëse për urbanizëm, mjedis, financa, ekonomi, kadastër, gjeodezi dhe 

çështje pronësore. Përveç drejtorëve të drejtorive, në kuadër të grupit punues marrin pjesë edhe 

përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe përfaqësues të pronarëve të patundshmërive. 
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16.12.3 Përmirësimi i përfshirjes, pjesëmarrjes dhe vetëdijësimi 

• Zbatimi dhe përforcimi i planit rregulluese urban për zonën do të jetë i suksesshëm vetëm nëse 

komuna do të krijojë përkrahje të mjaftueshme dhe mirëbesim midis investitorëve dhe pronarëve të 

saj për këto aktivitete. 

 

16.12.4 Vlerësimi dhe monitorimi 

• Plani Rregullues Urban do të vlerësohet në mënyrë të rregullt, një herë në dy vjet, përveç nëse ka 

ndonjë kërkesë të veçantë.  

• Çdo pesë vite plani duhet të rishikohet në tërësi. 

 

16.12.5 Leja ndërtimore 

• Procesi i ofrimit të lejes apo refuzimit të kërkesë për leje, përfshinë garancinë për rolet transparente 

të të gjitha palëve me interes (pronarët, ndërmarrjet, palët tjera me interes dhe administrata) do të 

përmirësohen përmes qartësimit të procedurave; 

• Një bazë adekuate për riparcelim duhet ta asistojnë procesin e lëshimit te lejeve. Ky aktivitet duhet 

realizuar në bashkëpunim me drejtorinë për Gjeodezi dhe Kadastër; 

• Leja ndërtimore mund të lëshohet vetëm pas aprovimit të planit rregullues urban 

•Leja ndërtimore mund të lëshohet vetëm pasi të plotësohen kushtet për vendosjen e veprimtarive të 

caktuara. 

 

 

16.12.6 Studimi i fizibilitetit 

Studimi i fizibilitetit për zonën apo pjesët e saj do të identifikojë nevojat e tregut, nevojat financiare 

dhe do të propozojë modelin më të mirë për financimin e infrastrukturës së zonës së qendrës. Burimet 

e mundshme të financimit janë: Buxheti komunal, kredi nga institucionet bankare, Buxheti i Kosovës, 

kapitali i ndërmarrjeve private dhe donacionet 

 

 

16.12.7 Menaxhimi i zonës së përfshirë me plan rregullues 

Vendimi për modelin e menaxhimit duhet të merret varësisht nga kapaciteti dhe nevojat e 

autoriteteve lokale. Sugjerohen dy modele të zhvillimit të zonës : 

• Menaxhimi nga Komuna —drejtoritë përkatëse që janë përgjegjëse për urbanizëm, mjedis, financa, 

ekonomi, kadastër, gjeodezi dhe çështje pronësore. 

• Menaxhimi nga ndonjë Agjenci për Zhvillim e kontraktuar. 

 

 

16.12.8 Bashkëpunimi me pronarët privat dhe komunitetin e biznesit  

• Krijimi i marrëveshjes me pronarët privat rreth blerjes së pronave nga Komuna nëse ekziston 

nevoja; 

• Krijimi i marrëveshjes me pronarët privat rreth mundësisë së riparcelizimit; 

• Krijimi i marrëveshjes me pronarët privat rreth blerjes së pronave nga ndërmarrjet private; 

• Marrëveshjet me ndërmarrjet private rreth stimulimit të investimit (kushte të volitshme për 

investim) 
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• Marrëveshjet me ndërmarrjet private rreth mundësisë së riparcelizimit; 

 

16.12.9 Promovimi i zonës së përfshirë me plan rregullues 

• Trupi i cili menaxhon me zhvillimin zonës së Sitnicës është përgjegjës për promovimin e zonës. 

Promovimi (marketingu) nënkupton krijimin e web faqes, broshurave, pjesëmarrjes në panaire, 

bashkëpunim direkt me investitorët potencial, përgatitja e paketit të lehtësirave nga komuna, etj. 

 

 

 

16.13  DISPOZITAT E FUNDIT DHE KALIMTARE 

 

16.13.1 Aprovimi i planit 

• Si rrjedhojë e takimeve te shumta me ekipin komunal te planifikimit, sipas ligjit jane mbajtur 

takimet e rregullta, ndër to: takimi Këshillin e Ekspertëve, takimi me qytetarë përgjatë të gjithë fazës 

së pregatitjes së skenarëve, takim me grupe interesi, takimi me Këshillin e  Ekspertëve.  

 

 

16.13.2 Vlefshmëria 

• Ky plan ka vlefshmëri 5 vite nga data e aprovimit të planit. 

• Pas 5 viteve nga data e aprovimit të planit mund ti bëhet revidimi i planit. 

 

 

 


