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Fjala e Kryetarit
“Projektet – planet e tilla janë çelësi i zhvillimit të
përgjithshëm; kulturë institucionale shtetërore; vlerë
kombëtare – civilizim njerëzor.”
Një nga preokupimet tona, madje përparësi ka qenë hartimi i
Planit Zhvillimor Komunal dhe i Planit Zhvillimor Urban të
Pejës. Rrethanat kanë ndikuar që zhvillimi hapësinor e urban i
komunës sonë, ka qenë shpeshherë kaotik. Është punuar pa
plan, pastaj më një plan të fillimit të viteve 80-të, të cilin
realisht e ka demantuar koha por ka pasur edhe zhvillime në
shërbim të politikes së caktuar që janë evidente.
Nga fundi i vitit 2005 ne ju qasem më seriozitet idesë për hartimin e Planit Zhvillimor Komunal
dhe atij Urban të qytetit që nga përzgjedhja e firmës (DHV nga Holanda) dhe vazhdimisht
jemi të preokupuar që Plani Zhvillimor i Pejës, dhe Plani Zhvillimor Urban, të jenë plane që u
përgjigjen kërkesave zhvillimore bashkëkohore dhe kërkesave të qytetarëve. Gjatë procesit të
hartimit të këtyre planeve kemi qenë të kujdesshëm që të sigurojmë zhvillim harmonik të terë
hapësirës komunale, urbane e rurale, duke pasur parasysh resurset që ka komuna jonë, nga
ato bujqësore, pyjore, turistike, industriale, të biznesit dhe natyrisht më një kujdes të
posaçëm për ruajtjen e ambientit dhe vlerave arkeologjike, kulturo-historike, dhe natyrore.
Më qellim që Plani Zhvillimor Komunal dhe ai Urban, të jenë plane bashkëkohore dhe të
zhvillimit të përgjithshëm për të gjithë qytetarët por edhe në harmoni më Planin Hapësinor të
Kosovës, ne, si Komunë në të gjitha fazat e hartimit kemi kyçur grupe ekspertesh vendor e
te jashtëm, kemi zhvilluar takime publike në qendër dhe me komunitetin dhe kemi marrë në
konsideratë sugjerimet e të interesuarve nga një spektër i gjerë i shoqërisë.
Mendoj së në këtë mënyrë kemi arritur të sigurojmë një plan për një zhvillim harmonik për të
gjithë qytetarët. Në këtë frymë ju kemi qasur edhe Planit Zhvillimor Urban, i cili në fazat e
realizimit parasheh një plan modern urban që do ti plotëson kërkesat e te të gjithë qytetarëve
dhe do të siguroj një zhvillim bashkëkohore urbanistik.
Më këtë rast dëshirojë të falënderoj institucionet, stafin e firmës DHV, stafin e Drejtoratit për
Zhvillim Urban, Rural dhe Mjedis, stafin e UN-HABITAT, ekspertet, qytetaret tanë dhe të
gjithë ata që kanë kontribuar që ky projekt kapital te jete i suksesshëm.
Kryetari i Kuvendit Komunal Pejë
z. Ali Lajqi
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Hyrje
Planifikimi në Pejë
Komuna e Pejës, përkundër traditës së gjatë, në planifikimin e zhvillimeve, në të kaluarën në
periudha të ndryshme, është ballafaquar me probleme të mëdha hapësinore edhe urbane.
Në mungesë të përfshirjes së popullatës dhe ekspertëve vendor në procesin e hartimit dhe
miratimit të planeve, sidomos në periudhën e administrimit të dhunshëm të Kosovës (19891999), ngritja profesionale dhe ushtrimi i veprimtarisë së planifikimit hapësinor dhe urban ka
stagnuar pothuajse në tërësi! Planet në këtë periudhë kanë qenë instrument i realizimit të
qëllimeve të çrrënjosjes totale të identitetit të qytetit të Pejës dhe cenimi i të drejtave
elementare në aspektin e sigurimit të hapësirës së mjaftueshme të banimit dhe shërbimeve
në përgjithësi.
Shkatërrimet nga lufta e vitit 1999 kushtëzuan një rindërtim të vrullshëm dhe u reflektuan në
dy drejtime, pejanët ishin të interesuar për një zhvillim të kontrolluar hapësinor dhe urban,
ndërsa kërkesa për strehim këtë qëllim e shtyri për një periudhë.
Në periudhën e pasluftës, zhvillimi urban i qytetit është udhëhequr me Planin e Përgjithshëm
Urban, revidimi II, i vitit ’83, bazuar në rregulloret e UNMIK-ut për aplikimin e ligjeve dhe
akteve tjera në Kosovë. Spekulimet për Planin e Përgjithshëm Urban të vitit 1996 i cili ishte
përgatitur nga ish Enti për Urbanizëm i Pejës, ende qarkojnë në mungesë të së paku një
kopje të këtij dokumenti !
Me themelimin e autoritetit qendror për planifikim hapësinor, Ministrisë së Mjedisit dhe
Planifikimit Hapësinor (MMPH) pas zgjedhjeve të para nacionale, kërkesa për plane të reja u
shtua dukshëm. MMPH filloi reformën e sistemit të planifikimit hapësinor dhe urban në
Kosovë, me miratimin e Ligjit për Planifikim Hapësinor 2003/14 të Kuvendit të Kosovës të
datës 03 korrik 2003, shpallur me 10 shtator 2003 nga ana e PSSP-ës.
Rëndësia e këtij akti qëndron: në detyrimet që komunat brenda afatit prej 18 muajsh të
miratojnë planet e tyre hapësinore dhe urbane, duke aplikuar parimet ndërkombëtare të
qeverisjes së mirë, ndër të cilat; gjithë-përfshirja, transparenca dhe krijimi i ndjenjës së
pronësisë së planit ishin ndër kryesoret.

Procesi i hartimit të PZHK-ës dhe PZHU-ës në Pejë
Të ballafaquar më kërkesat e përditshme për rindërtim, kufizimet buxhetore, mungesën e
njohjes së gjendjes aktuale të zhvillimit hapësinor dhe urban, dhe së fundit mungesës së
përvojës në lëmin e planifikimit hapësinor dhe urban, ishte e pamundur që afati i propozuar
të respektohet.
Mirëpo, Plani për Zbatimin e Standardeve për Kosovën (PZSK), ritheksoi edhe njëherë
nevojën për hartimin dhe miratimin e planeve në nivelin komunal, ndërsa kërkesa për
rregullimin e ndërtimit, zonat e reja për zhvillim dhe vendosjen e kontrollit të hapësirës dhe
menaxhimit urban, ndikuan që Asambleja Komunale (AK) Pejë të krijoj kushtet minimale për
hartimin e PZHK dhe PZHU.
Me 31.12.2004, AK- Pejë merr vendim për hartimin e PZHK dhe PZHU dhe si bartës të kësaj
detyre e përcakton Drejtorati për Planifikim dhe Zhvillim Urban dhe Rural dhe Mjedis
(DPZHURM) të KK-Pejë. Më tutje në përputhje me dispozitat ligjore përkatëse, KK- Pejë,
themeloi me vendim Këshillin e Ekspertëve të Planifikimit(KEP) për Komunën e Pejës,
(vendimi mbi formimin e Këshillit të Ekspertëve të Planifikimit nr. 01-112-374 dt. 03.
12.2004), si organ profesional i pavarur këshillëdhënës për fushën e planifikimit hapësinor
dhe urban.
Aktivitetet në fillim janë përqendruar në mobilizimin e drejtorateve të KK- Pejë dhe rezultat
ishte themelimi i Grupeve Punuese Tematike (GPT), ndërsa mobilizimi i nivelit politik është
finalizuar me themelimin e Komitetit Drejtues (KD) për PH&U, i përbërë prej deputetëve të KK
– Pejë. Përfshirja më e gjerë për këtë periudhë ka rezultuar me themelimin e Grupit të
Interesit (GI), me përfaqësim të shoqërisë civile, sektorit privat, atij publik dhe subjekteve
ndërkombëtare si UNMIK, OSBE, USAID. Komuna e Pejës ka qenë e përfshire në aktivitetet
trajnuese të organizuara nga ana e UN-HABIAT në 4 vitet e fundit, ndërsa aktualisht është e
përkrahur nga UN-HABITAT përmes programit të ri për Mbështetje Komunale në Planifikim
Hapësinor deri në tetor të vitit 2007.
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Pas punëve përgatitore është konstatuar se DPZHURM me staf të kufizuar, nuk mund të
zbatoj aktivitetet e parapara të planifikimit për PZHK-së dhe PZHU, prandaj u kërkua nga KKPejë që të sigurohet përkrahja teknike-profesionale gjatë hartimit të planeve. Kështu KKPejë, merr vendim për shpallje të tenderit për kontraktimin e punëve profesionale për
përpilimin e planeve (vendimi nr. 350-4/2005 dt. 31/12/2004).
Në rrethin e 12 kompanive konkurruese, KK-Pejë është përcaktuar për kompaninë “DHV
Consult” nga Holanda, me të cilën kompani pas procedurës së rregullt të prokurimit dhe
përzgjedhjes së fituesit, është nënshkruar kontrata për bashkëpunim (nr. 2020/05/001/418).
Me planin e propozuar të aktiviteteve është paraparë që 3 mujori i parë i vitit 2006 të jetë
periudha e dorëzimit të versioneve punuese të PZHK dhe PZHU. KK-Pejë ka nxitur mobilizim
edhe më të shtuar të subjekteve të përfshira në procesin e përpilimit të planeve në këtë
periudhë kohore, dhe kishte për synim që planet e veta ti miratoj përmes procedurës së
paraparë me ligj deri në fund të vitit 2006
Me 06 prill 2006, pas shqyrtimit të progresit të arritur në procesin e hartimit të PZHK dhe
PZHU, Kuvendi Komunal i Pejës, në përputhje me dispozitat e LPH (2003/14) dhe udhëzimin
administrative për zbatimin e ligjit për planifikim hapësinor mbi procedurën e shqyrtimit publik
për planet hapësinore dhe urbanistike (nr. 54/2005 ), ka marrë vendim (01.Numër:35085/2006) të organizojë Shqyrtimin Publik për të dy planet. Shqyrtimi Publik është mbajtur në
periudhën kohore prej 60 ditë, prej 18 prill - 19 qershor 2006,
Rëndësia e marrjes pjesë në Shqyrtim Publik ka qenë shumë e madhe pasi që gjatë kësaj
periudhe do të sigurohej përkrahja e qytetarëve,për një vizion të komunës dhe qytetit të
zhvilluar dhe për caqet strategjike që ofron raste dhe mundësi me te mira për zbatimin e
PZHK dhe PZHU. Shqyrtimi Publik paraqet një transparencë te punës së KK-Pejë ndaj
qytetareve dhe krijon hapësira të gjitha shtresave te popullatës, që të japin sugjerime,
vërejtje,këshilla ndaj dy planeve dhe e tërë kjo duke u bazuar në LPH.
Për mbajtjen e Shqyrtimit Publik dhe aktivitet gjatë kësaj periudhe; banorët e komunës së
Pejës janë njoftuar përmes mjeteve të informimit, ndërsa ishte i përpiluar edhe dokumenti i
Shqyrtimit Publik (8 faqe) i cili përmbante shkëputje të pjesëve të rëndësishme të planeve
dhe informatat mbi aktivitetet e Shqyrtimit Publik
Duke marrë parasysh kufizimet financiare të cilat i ka KK- Pejë dhe mungesën e planifikimit
me kohë të buxhetit për këtë aktivitet, mund të konstatojmë se organizmi i Shqyrtimit Publik
ishte një aktivitet i suksesshëm dhe me pjesëmarrje solide. Prandaj me ketë konstatojmë
edhe një shkallë më të lartë të validitetit të rekomandimeve dhe vërejtjeve të adresuara.
Menjëherë pas përfundimit të Shqyrtimit Publik për planet zhvillimor, Bordi i Drejtorëve të KKPejë ka marrë vendim për rivendosjen e funksionimit të EKP. Vendimi i ka determinuar
detyrat dhe përgjegjësitë e EKP-së i cili pritet që në të ardhmen të jetë prodhuesi më i
fuqishëm i vendimeve që mund të merren nga ana e Bordit të Drejtorëve. Në anën tjetër pas
tri takimeve të para, EKP ka shënuar progres shumë të madh duke i përcaktuar fushat
prioritare të planifikimit të mëtutjeshëm dhe një numër të pilot projekteve të cilat mund të
implementohen në një të ardhme shumë të afërt. Të përkrahur nga PMKPH të UN-HABITAT,
Mobiliteti, Politika Hapësinore e Bujqësisë, Fushat e vetëdijesimit për ndikimet e planeve,
centralizimi i të dhënave hapësinore dhe hartimi i Planeve Rregulluese prioritare janë
prioritete të mbështetura qysh tani me plane përkatëse të veprimit. Për çdo njërën nga fushat
janë determinuar edhe pilot-projektet, ndër të cilat vendosja e linjës urbane të transportit
publik është ndër të parat
Përfundimisht, sipas konceptit të rekomanduar për finalizimin e të dy planeve zhvillimore, më
30 dhe 31 tetor 2006, KK- Pejë ka organizuar Punëtorinë e cila e udhëhequr nga stafi
profesional i DPZHURm dhe përkrahje të UN-HABITAT ka rezultuar me themelimin e Grupit
për konsolidimin e dokumentit përfundimtar. Grupi i kryesuar nga KSHE i KK-Pejë, ka
dorëzuar këtë version final me 24 nëntor 2006.
Dokumenti si i tillë do ti nënshtrohet procedurës së rregullt për marrjen e pëlqimit nga
MMPH. Më tutje Asamblenë Komunale e Pejës do të procedojë me miratimin formal të PZHK
dhe PZHU.
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I.
Profili
i Zhvillimit Hapësinor për Pejën
dhe vlerësimi i gjendjes ekzistuese
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Roli dhe natyra e planit
Plani Zhvillimor Komunal i Pejës është dokument i cili duhet të promovojë interesat
e përbashkëta të banorëve të Pejës për një zhvillim më të shpejtë ekonomik,
me qëllim të përmirësimit të kualitetit të jetës, por njëkohësisht
edhe të mbroj resurset, trashëgiminë natyrore dhe kulturore.
Plani Zhvillimor Komunal, përmes një procesi gjithëpërfshirës dhe transparent, duhet të
krijoj kushte për sigurimin e lokacioneve për investimet kapitale të zhvillimit
ekonomik, të përmirësojë shërbimet e infrastrukturës, dhe të mbroj
trashëgiminë natyrore dhe kulturore.

Roli i Profilit të Komunës së Pejës si dokument
Dokumenti i Profilit të Planit Zhvillimor Komunal është vlerësimi i gjendjes
ekzistuese në komunën e Pejës, vlerësimi i resurseve dhe kapaciteteve investive, sfidave të
identifikuara dhe regjistri i çështjeve të ngritura gjatë konsultimeve publike nga pjesëmarrësit
të cilat duhet ti japin orientim zhvillimit të ardhshëm të qytetit.
Profili i Komunes së Pejës si dokument në përbërjen e vet ka të dhëna dhe analiza, të cilat në
bashkëpunim me sektorët e ndryshëm shprehen në formën e hulumtimeve të përmbledhura
në një raport.

Profili i Komunës së Pejës
Profili komunal është një dokument i cili përmban informata që sigurojnë një pasqyrë të
gjendjes në mënyrë sistematike e cila vazhdimisht mund dhe duhet të përmirësohet.
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Profil i Komunës së Pejës si dokument në përbërjen e vet ka të dhëna dhe analiza të cilat
në bashkëpunim me sektorët e ndryshëm shprehen në formën e hulumtimeve të
përmbledhura në një raport.

Komuna e Pejës - një historik i shkurtër
Peja, të dhënat themelore
Komuna e Pejës përfshin një hapësirë prej 603 km² ndërsa vetëm qyteti i Pejës ka një
sipërfaqe prej rreth 20 km².
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Qyteti i Pejës ndodhet në Rrafshin e Dukagjinit dhe në perëndim të Krahinës së Kosovës, në
mes 42 e 40 shkallë të gjerësisë veriore gjeografike dhe 20 e 18 shkallë të gjatësisë veriore
gjeografike në lartësinë mbidetare prej 498m. Lartësia mbidetare në qytet është 450-520 m,
gjersa më e larta 2522m tek Guri i Verdhë. Lartësia mbidetare në qendër të qytetit është 511
m.
Kufijtë Komunal të Pejës janë:
Në pjesën jugore kufizohet me Deçanin me fshatrat: Lubeniq, Zllapek, Krushec, Broliç
Kotradiq, Vranoc, Buqan, Gllogjan, Nepole. Në pjesën lindore që përfshin sipërfaqen e rrugës
Pejë - Prishtinë kufizohet me fshatrat: Jabllanica e Leshanit, Sverka, Tërsteniku.
Në pjesën verilindore kufizohet me fshatrat: Ruhot, Osoje. Në pjesën e rrugës që lidh Pejën
me Mitrovicën kufizohet me fshatrat: Ozdrim, Dubovë.
Në pjesën veriore kufizohet me fshatrat: Jabllanica e Vogël dhe Jabllanica e Madhe
Në pjesën veri perëndimore kufizohet me Malin e Zi, në pjesën perëndimore gjithashtu me
Malin e Zi.
Peja shtrihet afër vendit ku bashkohen lumenjtë: Drini i Bardhë dhe Lumi i Bardhë i cili ka
gjatësi prej 63 km me sipërfaqe të derdhjes prej 514 km² dhe me sasi të ujit mbi 300m3 në
sekondë.
Lumi i Bardhë buron rrëzë Kodrës së Plakut, një ndër majet e Alpeve Shqiptare në lartësi
mbidetare prej 1.900 m, kurse derdhet në Drinin e Bardhë afër fshatit Zajm në kuotën e lartë
prej 378m të lartësisë mbidetare.
Panorama e qytetit të Pejës dhe e rrethinës është një nga këndet e parajsës së Evropës.
Në Pejë njeriu i përjeton katër stinët e vitit në të njëjtën kohë. Për shembull në muajin gusht
në Pejë dhe në fushën e saj është verë e nxehtë kurse 7km në perëndim në kodrinat e
Rugovës është pranverë. Pakëz më lartë në malet e Rugovës përjetohet vjeshta. Ndërkaq, në
malet e larta të Rugovës bora qëndron gjithmonë pra, është dimri.
Pejanët këto veçori të katër stinëve në të njëjtën kohë i shohin, i ndjejnë dhe i përjetojnë.
Nga malet e Rugovës fryjnë erërat e freskëta dhe rrjedh Lumëbardhi .Ky lum krijohet nga
burimet e maleve të Rugovës dhe ushqehet nga shkrirja e bores.
Rugova përbëhet nga 13 katunde. Të gjithë janë shqiptarë të pastër që nga kohët më të
lashta e gjer në ditët tona. 1
Peja si vendbanim daton që nga kohërat më të hershme Ilire, dhe ishte qyteti më i
rëndësishëm i Dardanisë Antike.
Në këtë lokalitet është zbuluar një numër objektesh arkeologjike,që na bëjnë edhe më bindës
se këtu duhet të ketë qenë një qendër administrative municipale e tërë rrafshit të
Dukagjinit...
Peja në kohën antike dhe në mesjetë deri në shek XV shtrihej pikërisht në fushë duke filluar
nga arat e quajtura,,Gradinë”, ku janë gërmadhat e Pejës antike, d.m.th. shtrihej
nga tyrbja e,,Sari Salltëkut” ku në kohët tona është ndërtuar fabrika e baterive, në Lindje, e
deri te stacioni hekurudhor më saktë deri te kalaja, në Perëndim .Edhe vetë kalaja e Pejës,e
cila ndodhej mu në krye të Pejës, gjendej në fushë, madje, deri në fund të shek. XVI mëhallët
e sotme më veriore e më të mëdha, Kapeshnica,Zalli, Puhovci ishin pyje e jo vendbanime.
Vetë emri Peja në kohen antike: Iliro-Romake është quajtur Siparantum,kurse gjatë mesjetës
quhej: Pech (Pekë,P(j)ekë)), Peka, Pentza dhe Forno, pra s’kanë kurrfarë lidhje me emrin
sllav Pec, pse Ipeku i hershëm quhej Pecharia, pse vetëm filologët e mëvonshëm duke e
deformuar e shqiptuar gabimisht emrin origjinal Pech, qe në të vërtetë lexohet e shqiptohet
Pekë, e sllavizuar në Pec, sepse tingulli’’k,, shpeshherë shndërrohet në,,q”,pastaj ia japin
kuptimin sllav,duke harruar faktin historik se Peja si vendbanim është themeluar nga banorët
autoktonë: Ilirët- Shqiptarët,me gjuhën e tyre, me emrin Pekë(pjekë) me kuptimin furrë, ose
vendi ku piqen tullat,për ndërtimin e godinave të qytetit,të fortifikatave etj.
Peja, e cila në dokumentet latine figuron në formë Pechi (1202), me sa dihet ky është
dokumenti me i vjetër i ruajtur në atë kohë.
Atë kohë në Pejë ishte e zhvilluar tregtia. Aty ekzistonte Kolonia e Dubrovnikasve.
Peja si Siparant Dardan përmendet në hartën:,,Gjeografia” e Ptolemeut në shekullin III-IV
(nën sundimin e romakëve) civilizimi i të cilit arrin shkallën më të lartë të lulëzimit, ka pasur
statusin e Municipiumit, Peja në atë periudhë historike bëhet një nga qytetet kryesore të
Dardanisë pas Ulpianës...

1

Dr.Skender Rizaj:Kosova gjatë shek.XV-XVII,”Rilindja” Prishtinë, 1982, faqe 230
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Pas pushtimit të Serezit,Stefan Dushani i cili ishte Ilir–Triball-Shqiptar kishën e ndau nga
Patrikana e Konstantinopojës e në Pejë themeloi një patrikanë-Patrikanën e Pejës.
Peja me rrethinë pas betejës së Kosovës (1389) e deri më 1462 administrohej njëherë nga
Balshajt (1378) e pastaj nga Dukagjinasit...
Historia e Pejës është e lidhur ngushtë edhe me familjen e Dukagjinasve. Leka dhe Pali e
qeverisnin vendin bashkërisht.
Në kohen e luftës të Gjergj Kastriotit kundër perandorisë Osmane,deri me 1462 kur u pushtua
definitivisht Peja,me këtë qytet sundonte Lekë Dukagjini III..
Për këtë nuk është e pabazë që lugina e Drinit të Bardhë të quhet sot e kësaj dite, Rrafshi i
Dukagjinit.
Peja,ndërkaq gjendej për disa dekada deri në dyzetëvjetshin e shek. XVI,në suazën e
Sanxhakut të Shkodrës.
Përmendoret historike në fjalë janë objekte më të vjetra të mbijetuara në Pejë. Prandaj këto
duhet të ruhen me fanatizëm dhe nga brezat e ardhshëm,sepse dëshmojnë autoktoninë e
shqiptarëve.
Që islamizimi i popullsisë së krishtere ishte i shpejtë e dëshmojnë edhe Defteri i viti 1582
sipas të cilit Peja ndahej në 18 mëhallë:13 myslimane dhe 5 të krishtera...
Peja gjatë shekujve ishte qendër ekonomike – kulturore, e në mbarim të shek XIX u bë edhe
qendër e Rilindjes Kombëtare në krye me Haxhi Zekën, në luftë kundër pushtuesit turk, për
të fituar pavarësinë.
Peja me 29 tetor 1912, u çlirua nga pushtuesit turk, po në atë datë u pushtua nga pushtuesit
malazias. Në nëntor të 1915, u çlirua nga malazezët dhe ra nën sundimin Austro-Hungarez.
Me 1919 ra nën okupimin e mbretërisë Serbe-Kroate-Sllovene gjer në vitin 1941 kur ra nën
sundimin Italian, në vitin 1943 nën administrimin e fashizmit gjerman. Në vitin 1945 përsëri u
okupua nga ana e ish Jugosllavisë komuniste, në vitin 1992 nën okupimin Serb dhe më në
fund pas rezistencës dhe luftërave permanente me 16. Qershor 1999 forcat ushtarake të
Kosovës të emërtuara si UÇK të ndihmuara dhe përkrahura nga populli i Kosovës dhe
Amerika, arritën çlirimin e vërtetë dhe lirinë e plotë të territorit dhe popullit të vet.
Duke u nisur nga periudhat e hershme historike përveç fushave të tjera të krijimtarisë në Pejë
dhe rrethinë ishte prezente një shkallë e lartë e kulturës dhe arteve, konkretisht në ndërtimin
arkitektonik.
Kur jemi te Monumentet Kulturo-historike të Pejës me rrethinë sipas burimeve historike dhe
arkeologjike kemi hasur në vendbanime ilire.Siparantumi sipas burimeve ishte në rang të
qytetit ,,Munipiumit”.
Zbulimet arkeologjike në territorin e Pejës tregojnë se në këtë hapësirë është i pranishëm
procesi i organizuar i jetës urbane qysh në kohërat më të lashta.Kështu me të gjitha vlerat
kulturo-popullore shqiptare, arkitektura,skulptura,doket dhe zakonet Dardane të trashëguara
nga: Antika, Roma, Bizanti,Mesjeta,Osmanët, dhe plotësimi me ndërtime të reja ruajnë një
kontinuitet të theksuar.
Ndërtimi apo kultura materiale është karakteristike në këto anë. Këtu bëhet fjalë për një
numër ndërtimesh.
Rrënjët antike të Shtëpisë Popullore Qytetare në Pejë, kanë arkitekturën popullore qytetare të
Kosovës. Ndërtimet apo kultura materiale është karakteristike në këto anë.
Në këtë pikëpamje duhet përmendur Qytetin e vjetër Ilir-Siparantumi,kullat e shek. XII-XIX,
siç është Kulla e Jashar Pashës (shekXIX), Kulla e Sahatit e Broqëve(Puhovcit) e ndërtuar me
1871, Kulla qytetare e Gockajve(shekXIX), Kulla e Sheremetit, Kulla shqiptare e qytetit nga
Konaku i Kahreman Agës(shek.XVIII), Kulla e Zenel Beut(shek.XIX), Kulla e Zhuj Selmanit,
Kulla e Haxhi Zekës në fshatin Leshan etj.
Stili i ndërtimit të Kullave shtëpi siç quhej ,,SELAMLUK” të ndërtuara nga guri me dekorime
ishin kryesisht për gjininë mashkullore, kurse stili i njohur ,,HAREMLUK” ishin të ndërtuara
kryesisht për gjininë femërore dhe me një dekor, me hamamgjika, dollape, rafte etj.
Duhet përmendur sarajet e Pejës,kishat, xhamitë, teqetë, mesgjidet, varrezat, tyrbet,
mullinjtë, hanet, urat, shatërvanët, krojet publike, konakët, hamamet, kompleksi i Mullirit të
Haxhi Zekës, shtëpitë medrese,etj.
Çarshia e Pejës – ishte qendra ekonomike e qytetit, si dhe pjesa më e vjetër, ku ishte prezent
prodhimi zejtar dhe shitja e mallrave bujqësore.
Edhe këtu organizimi esnafor i prodhimit mesjetar ndikon në kompozimin e tërësisë
strukturale urbarkitektonike të pazarit.
Kjo çarshi përbëhet prej 4 njësive themelore si pjesë integrale e sistemit tërësor urbanistik:
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1. Çarshia e madhe
2. Çarshia e gjatë
3. Çarshia e vogël-Okoli
4. Çarshia e shatërvanit
Përveç këtyre njësive në Pazar bënin pjesë edhe Lamat - sheshet e hapura, ku bëhej pazari
në ditët e caktuara, dhe emërohen sipas mallit që tregohej. 2
Bajrakli Xhamia (Çarshi Xhamia) është njëra nga përmendoret më të rëndësishme sakrale
arkitektonike te periudhës osmane nga gjysma e dytë e shek.XV.Vetë xhamia gjendet në
kompleksin e Çarshisë së vjetër të Pejës
Konaku i Tahir Beut – paraqet llojin më të bukur të shtëpive të vjetra të qytetit të tipit
asimetrik në Pejë.
Konaku i Jashar Pashës paraqet tipin më karakteristik të ndërtimit të shtëpive të vjetra për
banim nga shek. i kaluar.
Duke u nisur nga periudhat e hershme historike, përveç fushave të tjera të krijimtarisë, siç e
shohim, në Pejë e rrethinë ishte prezent një shkallë e lartë e kulturës dhe arteve, një numër i
madh i monumenteve historike dhe arkeologjike.
Sot këto monumente kulturore gjithnjë e më tepër po u ekspozohen ndikimeve që i rrezikojnë
vlerat burimore të tyre, të manifestuara si rrënim i pjesërishëm ose i tërësishëm, mbindërtim,
ndryshim destinimi, shkatërrim të mjedisit dhe ndërhyrje tjetër degraduese.
Përmendoret historike në fjalë janë objekte më të vjetra të mbijetuara në Pejë.
Prandaj, këto duhet të ruhen me fanatizëm dhe nga brezat e ardhshëm sepse dëshmojnë
autoktoninë e shqiptarëve.

Demografia dhe zhvillimi social është:
Demografia
Komuna e Pejës, përfshinë një hapësirë prej 603km², sipas,,Komuna e Pejës-përshkrim”
të përgatitur nga ekipi i UNMIK-ut, Peja ka 122.000 banorë, sipas një regjistrimi të bërë nga
2

Mr.Flamur Doli:Arkitektura tradicionale popullore e Kosovës,Prishtinë 2001,f.119-131
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vetë K.K. Pejë, diku afër 140.000-160.000 banorë, 51% meshkuj. (58% jetojnë në zonat
urbane).
Dendësia e popullsisë është e madhe,me rreth 300 banorë në 1km².
Sipas entit statistikor asnjëra shifër nuk është plotësisht e saktë, gjersa të kryhet regjistrimi i
popullsisë.
Numri i popullsisë së Pejës varron në bazë të rrethanave historike nëpër të cilat ka kaluar ky
qytet i lashtë Ilir!
Sipas disa shënimeve historike: Peja nën sundimin romak në shekullin III-IV ka pasur 4.760
banorë; në vitin 1485 kishte 174 shtëpi,në vitin 1582 sipas defterëve osmane Peja kishte 153
shtëpi,në vitin 1690 kishte 600 shtëpi, në shek XIX kishte 7000 banorë dhe 320 dyqane.
në vitin 1838 kishte 2.400 shtëpi, me gjithsejtë 12.000 banorë…
Në bazë të shënimeve nga regjistrimi i fundit të vitit 1981, Peja ka pasur 111.071 banorë. 3
Struktura nacionale ishte:
Shqiptarë
79.695
Serb
7.995
Malazez
9.796
Myslimanë
8.739
Të tjerë
4.576

ose
ose
ose
ose
ose

71.9 %
7.2 %
8.9 %
7.8 %
4.2 %

Në qytet kanë jetuar 54.497 banorë ose 48% ndërsa në vendbanime tjera 56.574 banorë apo
52%.
Tani pas luftës në qytet banojnë afro 70% të numrit të gjithëmbarshëm të banorëve.
Numri i banorëve në 1 km ishte 184. Numri i ekonomive shtëpiake në qytet ishte 9.885, kurse
jashtë qytetit 7.082.
Sipas shënimeve të UNMIK-ut (1999), Peja ka afro 125.000 banorë prej tyre:
Shqiptarë
117.031 ose 95,92%
Boshnjak
4.060 ose 3.32%
Egjiptian
1905 ose 1.56%
Romë
1064 ose 0.87%
Serb
900 ose 0.73%
Goran
40 ose 0.03%
Në vitet e pas luftës mungesa e infrastrukturës, largësia nga qendrat arsimore,shëndetësore,
kulturore etj, kanë ndikuar në migrimin e madh të popullsisë prej viseve rurale në atë urbane,
po ashtu në dendësinë e popullsisë ka ndikuar konflikti i fundit sepse shkatërrimet e shtëpive
që janë bërë në fshatra i kanë detyruar familjet të gjejnë strehim në qytet, për shkak të
pamundësive për rindërtimin e tyre.

3

Plani hapësinor i K.K.Pejë, studim-Demografija-f.16(Prishtinë-1987)
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4

Prezent population – popullata e sotme (prezent)
per district – për rajon
albanians – shqiptarët
serbs – serbët

regional roads- rrugët rajonale
major roads - rrugët kryesore
municipality boundary - kufijt e komunës
district boundary - kufijt e rajonit

Minoritetet
Ne nuk mendojmë qe Kosova të jetë etnikisht e pastër, sepse kjo do të jetë në kundërshtim
me parimet tona dhe principet e civilizimit botëror.
Peja duhet të jetë qytet i hapur dhe i lirë për të gjithë, pa marrë parasysh përkatësinë e tyre
nacionale, fetare apo ekonomike.
Jeta në këtë qytet duhet të bazohet në dëshirën dhe kënaqësinë e qytetarit, të jetoj në këtë
qytet të mrekullueshëm.
Zhvillimi shoqëror dhe çrrënjosja e varfërisë - pasojat e luftës në qytetin e Pejës janë
të mëdha. Peja është qyteti më i shkatërruar në Kosovë, për shkak të shkatërrimeve
materiale e ekonomike të infrastrukturës e të gjitha lëmive të jetës që ka bërë sistemi Ish
okupues i Serbisë.
Për shkak të kësaj gjendjeje të vështirë që e kemi trashëguar nga paslufta, niveli i varfërisë
është ngritur në një masë shumë të madhe ndonëse shumë gjëra janë përmirësuar në këto
vite të fundit ka akoma shumë gjëra për të bërë, për të ndihmuar të varfrit dhe të dëmtuarit
që të bëhen bashkëpjesëmarrës në ngritjen e ekonomisë.
Deri kah fundi i vitit 2005 kemi 25237 të papunësuar të regjistruar,prej të cilëve 14170 janë
femra.
Por numri i të papunëve është shumë më i madh, sepse nga numri i të aftëve për punë
supozohet që janë lajmëruar vetëm 1/3 e popullsisë.
Paga mesatare e të punësuarve është diku rreth 120 euro.
Prej viti 2002, ka filluar dhënia e pensioneve, por me një shumë tejet të vogël.
Kemi edhe familje që marrin ndihmë sociale .Numri i tyre është 2871( viti 2002).
Barazia gjinore – Mandati i Zyrës për Barazi Gjinore është përcaktuar me Rregulloren e
UNMIK-ut Nr. 2004/8 të datës 07 qershor 2004, mbi shpalljen e Ligjit për Barazi Gjinore të
miratuar nga Kuvendi i Kosovës dhe Rregullores së Qeverisë, Nr2/2005 për themelimin dhe
organizimin e brendshëm të Zyrës për Barazi Gjinore. Në bazë të Ligjit dhe Rregullores ZBGJ
është kompetent për këto predispozita poshtë te cekura.

4

Harta e popullatës-marë nga,, Profili I Komunes”-OSCE(gusht-2002)-comis.Europ.për dame në Kosovë
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Me 23.01.2003 është bërë hapja e Zyrës për Barazi Gjinore pran K.Komunal në Pejë është
themeluar me rekomandimin e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve te Bashkuara. Zyra e
Çështjeve Gjinore nën mbikëqyrjen e Kryeshefit Ekzekutiv dhe si detyra dhe përgjithësi janë:
1. Koordinon dhe mbikëqyrë të gjitha aktivitete dhe promovojnë Barazinë Gjinore në
Komunë.
2. Kontribuon në formulimin e planeve dhe politikave brenda Komunës që ndërlidhen
me Barazinë Gjinore.
3. Merr pjesë në panelin për rekrutimin të shërbyesve civil komunal, për të siguruar
respektimin e të drejtës gjinore.
4. Mban statistika bazë të shënimeve dhe analizon ato nga perspektiva gjinore.
5. Inicion programe dhe projekte për të përmirësuar përfaqësimin gjinor në Shërbimin
Civil në Komunë, duke përfshi avancimin e pozitës së gruas në struktura
vendimmarrëse në Shërbimin Civil Komunal.
6. Merr pjesë në hartimin e akteve të nxjerra nga Komuna duke siguruar që aktet të
jenë në pajtim me parimet themelore të drejtave të njeriut respektivisht të grave.
7. Bashkëpunon me të gjitha strukturat e nivelit lokal për të promovuar, avancuar, dhe
mbrojtur të drejtat e grave.
8. Ndihmon dhe përkrah trajnimet e organizuara që kanë për qëllim ngritjen e vetëdijes
për avancimin e barazisë gjinore në Komunë.
9. Këshillon dhe udhëzon organet e Komunës lidhur me çështje gjinore dhe respektim të
drejtave të grave.
10. Përfaqëson Komunën në takimet ndërlidhura për çështjen gjinore.
11. Bashkëpunon në koordinimin e OJQ-ve lokale dhe ndërkombëtare, punon drejt
zhvillimit dhe avancimit të çështjeve gjinore.
12. Sipas nevojës kryen edhe punë tjera që janë të ndërlidhura me çështjen gjinore e që
janë në kompetencë të Komunës.
Ajo do të përfshij perspektiven gjinore ne zhvillimin e politikës,të programeve dhe projekteve
gjinore, do të drejtoj hulumtime me bazë gjinore për të i drejtuar dhe përshtatur sipas
nevojave të grave, për të ndërtuar kompetenca dhe kualifikime për orientimin e çështjeve
gjinore, për të avancuar barazinë e grave dhe të burrave, për të inkurajuar avancimin dhe
forcimin e grave në Kosovë.
Ajo do të shërbej si ndërlidhje me organizatat dhe agjencitë e UNMIK-ut, OJQ-të
ndërkombëtare dhe vendore, shoqëritë civile, gratë nga sektori privat dhe qeveritar,gratë
parlamentare,gratë fshatare, për të inkurajuar pjesëmarrjen e tyre ne rindërtimin e pas
konfliktit dhe krijimin e paqes, të shtojnë kontributin për kulturën që mbështet paqen dhe
tolerancën,dhe të sigurojnë pjesëmarrjen aktive në zhvillimin e qëndrueshëm.
Ajo do të ndihmoj qeverinë për të krijuar mekanizma dhe institucione qendrore për avancimin
e grave në përgatitjen dhe zbatimin e strategjisë ose të planit të grave të Kosovës.
Siguria
Shkalla e sigurisë, është në nivelin e duhur,mirëpo ka edhe mjaft raste të vjedhjeve, vrasjeve,
dhunimeve,zjarrëvënjeve, sulmeve fizike, posedime ilegale të armëve etj, si në çdo komunë
tjetër. Për siguri kemi KFOR-in, TMK-në, dhe SHPK-në
Integrimi shoqëror
Mbështetja për grupet e pa favorizuara integrimi shoqëror duhet të përfshijë: fëmijet pa
përkujdesje të prindërve, të paaftit, viktimat civile dhe ushtarake të luftës (posaçerisht femrat
që janë dhunuar, të moshuarit, alkoolikët, të varurit nga droga, të kthyerit, të papunësuarit
për një kohë të gjatë etj.)
Gjatë këtyre viteve numri i familjeve të varfra është shtuar. Ka familje që kanë invalid në
shtëpi dhe janë pa kurrfarë të ardhurash, shumë femra kanë mbetur si kryefamiljare të
shtëpisë(268 femra janë mbajtëse të familjes ),po ashtu kemi edhe pensionerët me të
ardhura minimale për ekzistencë.
Këto janë grupe të pa favorizuara të cilët kanë nevojë për programe speciale dhe fonde për
implementimin e tyre.
Kultura-Rinia-Sporti
Në bazë të asaj që na rrethon dhe shihet në terren, për kulturën dhe sportin kemi
mungesë të institucioneve dhe objekteve kulturore-sportive.
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Komuna ka një trashëgimi të pasur kulturore. Me ndihmën e Bashkësisë Ndërkombëtare
tashmë është bëre një rindertim i konsiderueshëm siç është: Hapja e Radio Pejës,Shkolla e
Muzikës, Muzeu, Biblioteka Kryesore e Pejës, Qendra e Komunitetit në Vitomiricë, Qendra
Kulturore – Profesionale në Novosellë, Kinoteatri ,,Jusuf Gërvalla”, Kulla e,,Mahmut Begollit”,
Mulliri i Haxhi Zekës”,
Drejtorati për Kulturë Rini dhe Sport, është njëri nga drejtoratet më me influencë në
zhvillimet shoqërore. Kjo drejtori është angazhuar për renovimin e objekteve të kulturës.Në
këto institucione janë bërë investime të konsiderueshme nga organizata të ndryshme
ndërkombëtare, ministria përkatëse, por edhe buxheti Komunal. Investimi më kapital ishte
ndërtimi i qendrës Multiprofesionale në Fierzë, donacion i shoqatës,,Bergamo për il Kosova”
dhe Karitasi Italian.

Banimi (strehimi)
Banimi është çështje vendimtare për stabilitet social, shëndet, si dhe për zhvillimin e
kualitetit të jetesës.
Pasqyrë - periudha e vështirë e luftës në Kosovë na solli vështirësi të natyrave të ndryshme,
përveç vrasjeve maltretimeve, dëbimeve, shkatërrimeve, kemi edhe djegien e një numri të
madh të shtëpive banuese dhe objekteve me rëndësi.
Hartat dhe grafikonët mbi pasqyrën e përgjithshme e vendosin komunën në shkallen më të
lartë të shkatërrimit me 66-100% të shtëpive në kategoritë më të larta të dëmtimit.
Sipas KKB- së dhe komisionit vlerësues numri i shtëpive të djegura pas luftës është si vijon:
8147 shtëpi të djegura,prej tyre 3763 kategoria-V, 4384 kategoria-IV.
Të rindërtuara sipas viteve nga agjencionet implementuese janë:
Në vitin 1999 – 546 shtëpi të kat. III dhe IV
Në vitin 2000 - Të kategoria V -955 dhe kategoria III e IV – 1347 shtëpi
Në vitin 2001 - Të kategoria V -323 dhe kategoria III e IV – 425 shtëpi
Të kryera nga vetë populli 746 shtëpi
Kanë mbet pa u përfshi në Programin e Rindërtimit(viti2002) gjithsej 3805 shtëpi, prej tyre të
kategoria V- 2387 shtëpi dhe të kategoria III e IV – 1418 shtëpi.
Mund të japim disa shënime për rindërtimin e shtëpive gjatë vitit 2001 nga disa OJQ.
CARE INTER/ EAR-3
ka ndërtuar 67 shtëpi të kategorisë IV dhe 183 të kat. V
THË/D GOVERMMENT
ka ndërtuar 5 shtëpi të kategorisë IV
THË/UNDP
ka ndërtuar 20 shtëpi të kategorisë IV dhe 31 të kat. V
THË
ka ndërtuar 9 shtëpi të kategorisë IV dhe 1 të kat. V
UNOPS/UNDP
ka ndërtuar 131 shtëpi të kategorisë IV dhe 53 të kat. V
DRC/DANIDA
ka ndërtuar 216 shtëpi të kategorisë IV dhe 5 të kat. V
THË/BMI
ka ndërtuar 1 shtëpi të kategorisë IV dhe 10 të kat. V
SRC/RC
ka ndërtuar 1 shtëpi të kategorisë IV dhe 7 të kat. V
SDC/SËISS GOV.
ka ndërtuar 2 shtëpi të kategorisë IV dhe 6 të kat. V
UFORK(qev. e Bukoshit) ka ndërtuar 65 shtëpi
CORDAID
ka ndërtuar120 shtëpi(viti 2002) – 30 për minoritete
CARE
ka ndërtuar 47 shtëpi në Rugovë
Qendrat e përkohshme kolektive të,,Banimit social” janë:
1. Ish konvikti i studentëve- në B.T.,,Karagaq”,
2. Lumëbardhi në B.T.,,Karagaq”,
3. Krivo Glava në B.T.,,Xh.Kada”,
4. Asllan Qesme- në B.T.,,2 Korriku”,
5. Shtëpia e Kulturës- B.T.,,H.Zeka”
Përkundër dëshirës sonë dhe përpjekjeve që janë bërë nga organizatat e huaja, nuk kemi
arritur ti realizojmë të gjitha synimet tona ne fushën e rindërtimit.
Sipas të dhënave supozohet se numri i banesave në sektorin shoqëror është 1590. Sipërfaqja
e banesave shoqërore është 75.000 m². Numri i anëtarëve të një familjeje sillet 5-6 anëtarë.
Kemi një numër të banimit privat, kemi edhe banim me qira, por është i madh numri i
banesave të uzurpuara si shkak i mungesës së strehimit që u është shkatërruar nga lufta.
Siguria e pronës - Prona private ka qenë dhe është e mbrojtur me ligj, para dhe mbas
luftës. E drejta e Pronës është e garantuar.
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E drejta për banim – Nuk është e penguar nga ligji. Problemi është ti zbatosh këto të drejta
në kushte të një niveli të ulët të zhvillimit ekonomik.
Çmimi për një ari sillet prej 20.000-40000 euro. Sipas çmimit të njësisë së banimit, në raport
me të ardhurat, Peja është ndër qytetet më të shtrenjta në Evropë.
Qasja në tokë – Ligji ofron qasje në tokë pa kurrfarë diskriminimi të bazuar në gjini,
përkatësi etnike etj.
Qasja në kredi - Ligji nuk ndalon mundësinë në kredit, nëse benificuesi ka mbështetje
adekuate financiare. Problemet lindin nga përqindjet shumë të mëdha të kamatës.
Qasja në shërbimet themelore – Shërbimet themelore(uji, rryma,telefoni) janë të ofruara
për të gjithë banorët e Pejës. Nuk ka ndonjë diskriminim, kur të vjen çështja e lidhjeve në
sistemin e ujit apo rrymës, ose për tu lidhur ne rrjetin telefonik edhe në rastin për ndërtesa
pa leje ndërtimi.

Arsimi
Parimi kryesor i politikës së arsimit është “Arsim gjithëpërfshirës”,sipas të cilit të gjithë
fëmijët dhe të rinjtë duhet të kenë mundësi të vijojnë shkollimin.
Mësimi mbahet në gjuhën shqipe,boshnjake dhe serbe.
Tek arsimi special është shumë e theksuar mungesa e personelit të kualifikuar i cili mund të
krijoj për këta fëmijë ambient të përshtatshëm të arsimimit.
Analfabetizmi është ende prezent dhe më shumë i shprehur te gjinia femërore.
Analfabetizmi është zakonisht më i lartë në trevat rurale se në ato urbane.
Raporti mashkull-femër nëpër nivelet shkollore tregon se përqindja e femrave në arsim është
më e vogël. Kjo është e theksuar në të gjitha nivelet e arsimit.
Për mos vijimin e shkollës ndikon edhe largësia nga objektet e shkollore dhe jo siguria.
Në Komunën e Pejës (për vitin2005) janë 38 shkolla, 29 shkolla fillore me numër të
përgjithshëm të nxënësve rreth 15.000, 6 shkolla të mesme me 5283 nxënës.
Parashkollor 6 me 510 nxënës. Dy çerdhe me 365 fëmijë.
Shkolla e Ulët e Muzikës, Shkolla Speciale për te verbër, si dhe Fakulteti i Menaxhimit.
Mësimi special organizohet për 69 fëmijë me aftësi të kufizuara.
Shkolla e Ulët e Muzikës ka gjithsej 175 nxënës.
Totali I nx. 22.853 prej të cilëve 11.973 (52.37%) meshkuj dhe 10.880 femra (47.63%).
Janë rreth 1.200 mësues dhe arsimtarë pa numëruar stafin ndihmës.
Në shkollën Universitare të Biznesit ekzistojnë tri drejtime të specializuara:
1. Administrimi në biznes
2. Informatika e aplikuar në biznes dhe
3. Menaxhmenti në turizëm dhe hoteleri.
Investimet qe u bën në arsimin e komunës sonë kryesisht janë donacione të huaja,mjete
buxhetore nga Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë edhe nga Buxheti Komunal.
Gjatë peridudhës së pas luftës, është ndërtuar shkolla fillore katër klasëshe në Broliq, me
investime të USAID-it, një shkollë 4 klasëshe në Kotradiq nga DRC e Danimarkës, një tjetër e
tillë ne Leshan, nga Kryqi i Kuq Spanjoll, shkollat katër klasëshe në Rugovë, në fshatin Bogë
dhe Koshutan me investime të Care-International, pastaj shkolla e re tetëvjeçare në Rekë të
Allages dhe riparimi i shkollave 8-vjeçare në Haxhaj dhe Drelaj.Nga objektet kapitale që është
në përfundim është edhe shkolla 8-vjeçare në lagjen Kristal, donator i BB-Islamike.
Shumica e ndërtesave të shkollave janë rinovuar me ndihmën e OJQ-ve.
Tashmë ka filluar aksioni për pajisjen e tyre me mjete mësimore.
Fonde te veçanta Rajonale mundësuan ofrimin e kushteve për fëmijë me aftësi te kufizuara,
dhe pajisje për qendrat dhe sallat sportive të shkollave.
Ndjehet nevoja që plan programet dhe metodat e mësimit të reformohen edhe më tej. Po
ashtu duhet kushtuar vëmendje të vazhduar zhvillimit profesional të personelit të tanishëm të
universitetit, si dhe trajnimit të kuadrit të ri mësimor për universitet.
Çështjet dhe sfidat e identifikuara
Sfidat
Pejës,
•
•
•
•

me të cilat përballet tash, dhe do të përballet në të ardhmen arsimi në Komunën e
si:
infrastruktura e pamjaftueshme ligjore,
mungesa e hapësirës së mjaftueshme shkollore për kokë të nxënësit,
mësimdhënësit ende të paaftësuar për mësimdhënie sipas metodologjive të reja
funksionimi paralel i strukturave të arsimit nëpër viset ku jeton komuniteti serb,
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•
•
•
•
•
•

shkalla jo e kënaqshme e arritjes në të gjitha nivelet e arsimit,
mungesa e teksteve dhe e mjeteve tjera mësimore,
buxheti mjaft i kufizuar, i cili nuk siguron zbatim të suksesshëm të reformave në
arsim,
lënia e mësimit nga nxënësit kryesisht gjatë kalimit në arsimin e mesëm të lartë,
barazia e gjinive në arsimin e mesëm (15-18 vjeç), brengë e veçantë duke u bazuar
në raportin mashkull/femër nëpër nivelet shkollore,
mungesa e personelit të kualifikuar në arsimin special është shumë e theksuar

Struktura e Sistemit Arsimor në Kosovë (2003)
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educations facilities-edukimi arsimor
regional roads- rrugët regjionale
secondary school- shkolla e mesme

major roads - rrugët kryesore
primary school – shkolla fillore

Shëndetësia
Shëndeti përcakton drejtpërdrejt aftësinë e shoqërisë për të marrë pjesë në të gjitha sferat e
jetës - shoqërore, politike dhe ekonomike.
Institucionet e sistemit shëndetësor në Komunën e Pejës:
• Spitali rajonal
1
• Instituti i Shëndetit Publik
1
• Qendra e Shëndetit Mental
1
• QKMF
1
• Qendra e Mjekësisë Familjare
5
• Ish Dispanseri i Mjekësisë së Punës
1
• Ish Dispanseri për Mbrojtjen e Nënës dhe Fëmijës dhe
• Ish Poliklinika e Dhëmbëve
1
• Ambulanca
17
Numri i mjekëve:
Në Shëndetin Parësor 91 mjekë në Shëndetin dytësor 100 mjekë. Gjatë vitit 2002 është bërë
riparimi në Dispanser i Ro- kabinetit nga organizata Handicap International. Renovimi i një
pjese të stomatologjisë nga Coperacioni Italian. Renovimi i Qendres vaksionare nga të hyrat e
participimit. Renovimi i ambulancës familjare nr.V nga Kryqi i Kuq Zviceran. Janë ndërtuar
ambulanca të mjekësisë familjare në Pejë bashkë me pajisjet dhe ambulanca satelitore në
Logjë, nga organizata AMDA nga Japonia, pastaj ambulanca satelitore në Drelaj dhe ajo në
Haxhaj. Nga organizata Care International, po ashtu janë ndërtuar edhe tri gropa septike në
Radac,Lugmir dhe Leshan, nga agjencia Parsons.
Numri i mjekëve në raport me banorët është shumë i vogël, po ashtu edhe numri i shtretërve.
Sugjerimet:
• Që në ç’do 10.000 banorë të planifikohet një QMF (në bazë të dendësisë së
popullatës në qytet)
• Që në ç’do 5km të ketë ambulancë (në fshatra)
• Institucionet shëndetësore private të jenë në harmoni me institucionet shëndetësore
publike dhe planin zhvillimor urban.
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Sfidat
Ristrukturimi i sistemit të ofrimit të shërbimeve shëndetësore:
• Gjendja e objekteve ekzistuese, mungesa e aparaturës.
• Krijimi i kapacitetit për të zhvilluar, komunikuar dhe implementuar politikat
shëndetësore dhe çështjet e menaxhimit.
• Përmirësimi i financimit publik për kujdesin shëndetësor:
Lëvizja e madhe e popullatës rurale drejt qendrave urbane ka shkaktuar
stërngarkimin e institucioneve shëndetësore në mjediset urbane.
Si pasojë: një pjesë e kuadrit profesional shëndetësor të hapësirave rurale u punësua
në qendrat urbane, kështu që qasja në shërbimet shëndetësore në këto hapësira u
pakësua.
Shumë banorë të hapësirave rurale duhet të kalojnë distanca të mëdha për t’u
mjekuar.

Health facilities - shërbimet shëndetësore

Health centre - qendra shëndetësore

Mjedisi dhe shfrytëzimi i tokës
Mungesa e mbrojtjes së ambientit gjatë shumë viteve,si dhe konflikti në Kosovë, paraqesin
burim të problemeve gjigante që kanë të bëjnë me situatën mjedisore në Pejë.
Popullata dhe bilanci gjeografik – Sipas revidimit të dytë të planit gjeneral (viti 1983)
sipërfaqja e përgjithshme bruto e zonave banesore përfshinë 747ha, që janë të shpërndara
sipas dendësisë së banorëve në vijim.
• dendësia e banimit 60- 100 ban/ha përfshin sip. Prej 247.97 ha-d.m.th.33.19%
• dendësia e banimit 150 ban/ha përfshin sip. Prej 288.38 ha-d.m.th.38.60%
• dendësia e banimit 220 ban/ha përfshin sip. Prej 138.58 ha-d.m.th.18.55%
• dendësia e banimit 320 ban/ha përfshin sip. Prej 53.17 ha-d.m.th.7.12%
• dendësia e banimit 420 ban/ha përfshin sip. Prej 18.90 ha-d.m.th.2.53%
Sipërfaqja e Komunës së Pejës është 603 km²,sipërfaqja e qytetit 20km², lartësia mbidetare
në qytet 400- 520 m, lartësia mbidetare në qendër të qytetit 511 m.
Karakteristikat klimatike të Pejës janë të njëjta pothuaj si në tërë territorin e Rrafshit të
Dukagjinit. Peja ka klimë kontinentale me ndikim të klimës mediterane.
Gjatë vitit në Pejë ka 1.975 orë me diell. Në mes të qytetit kalon lumi “Lumëbardhi” gjatësia e
të cilit është 63 km. Viset e ulëta të Pejës karakterizohen me:
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Temperatura relativisht të larta me vleftë mesatare vjetore më tepër se 11°C, me muajt më
të nxehtë gushtin dhe korrikun 21,7°C dhe 21,68°C dhe me muajin më të ftohtë janarin 0,5°C.
Lagështia mesatare e ajrit gjatë vitit është 70,2% në të cilin rast rritja është dukshëm më
e madhe prej vere kah dimri për 17,5% se sa zvogëlimi prej dimri në drejtim të verës.
Ne këtë rajon vranësirat mesatare vjetore janë 58% gjatë së cilës frekuenca e ditëve të
kthjellëta është 60,5 (16,6%) në vit, ndërsa e ditëve të vrerta 119,3 ditë(32,6%) Zgjatja
mesatare vjetore e zënies së diellit për shkak të ndikimeve orografike është më e vogël se sa
mesatarja për Kosovë dhe është 1.972 orë, nga e cila në Korrik 293,6 orë ose 72,1% diell në
vit.
Sasitë e të reshurave në këtë rajon janë ndër më të mëdhatë në Kosovë. Në viset e ulëta
është 724,6 lit/m², në viset malore të Bjeshkëve të Nemuna sasitë mesatare të të reshurave
arrijnë më tepër se 1.3oo lit/m².
Era Frekuencën më të madhe e ka qetësia / 398 0/00/, ndërsa nga erërat ato
perëndimore/Ë/ dhe jugperëndimore /SË/ me 122 0/00/ dhe 113 0/00/, ndërsa më të rrallat
janë ato lindore /E/ me 55 0/00/.

Mjedisi – Ndotja dhe degradimi
Situata e tanishme mjedisore në Pejë është e prekur (influencuar) nga rindërtimi i shpejtë
dhe nga ringjallja e ekonomisë.
Kjo na vendos para përgjegjësisë për të vepruar në mënyrë më racionale ndaj natyrës dhe të
jemi më përgjegjës ndaj mbrojtjes së ambientit.
Mungesa e mbrojtjes së ambientit gjatë shumë viteve, si dhe konflikti në Kosovë, paraqesin
burim të problemeve gjigante që kanë të bëjnë më situatën mjedisore në Pejë.
Ndotjen sipërfaqësore të ujërave e rrisin më shumë edhe shkarkimi i ujërave të zeza në to,
hedhja e mbeturinave në lumenj, shfrytëzimi i rërës dhe zhavorrit si dhe kullimi i tokës.
Impiantet për trajtimin e ujërave të zeza urbane nuk ekzistojnë.
Rrezik tjetër permanent paraqesin edhe të reshurat të cilat ndikojnë në rritjen e sasisë dhe
nivelit të ujit në lumenj, të cilët të pambrojtur vërshojnë sipërfaqe të mëdha të tokës
kualitative bujqësore.
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Furnizimi me ujë dhe nevojat – Uji në Pejë sigurohet prej burimit të Drinit të Bardhë dhe
Gurit të Zi, (Lumëbardhit).
Në vendin e ujit të Drinit të Bardhë i cili e përfshin rajonin e Dukagjinit ndodhen sistemet e
ndërtimit për ujitjen e sip. Në 56.831ha.
Ujërat shfrytëzohen për pije, për furnizim të industrisë, ujitje, rekreacion etj.
Dendësia e madhe e popullsisë dhe vendbanimeve, shfrytëzimi i ujit nga sektorët ekonomik,
shtimi natyror i popullsisë kushtëzojnë nevojën e menaxhimit të veçantë të resurseve ujore.
Në Bjeshkët e Nemuna shtrihen Liqenet natyrorë. Dallohen me ujëra me temperatura të
ulëta, me ujë të pastër dhe peizazhe të bukura natyrore, që mund të shfrytëzohen për
turizëm.
Kemi prezent edhe ujërat mineral dhe termo-mineral si: në Ilixhe.
Momentalisht kapacitetet e tyre prodhuese dhe shëruese janë shumë të vogla, ndërkohë që,
interesimi për këto burime është shumë i madh. Në bazë të hulumtimeve që janë bërë, janë
disa sëmundje që mund të shërohen në këto vendburime.
Ndotja urbane - (ajri, mbeturinat, uji)- Rrezikimi i ambientit në komunën e Pejës, është
rezultat i ndërtimit të pakontrolluar, planifikimit joadekuat urbanistik, infrastrukturës jo
adekuate, numrit të rritur të automjeteve, ndotjes së ujërrjedhave ( për shkak të mungesës
së trajtimit të ujërave të zeza), prerjes së pakontrolluar të pyjeve etj.
Kjo situatë e kërcënon mjedisin duke shkaktuar ndotjen e ujit, ujërave nëntokësorë, ajrit dhe
dheut.
Ujërat e zeza industriale kalojnë të patrajtuara në ujin e Lumëbardhit dhe Drinit të Bardhë.
Ka ndërtim ilegal, si në zonat e mbrojtura të natyrës, ashtu edhe jashtë zonave të mbrojtura.
Qendrat urbane në këtë rajon janë të mbingarkuara me mbeturina, nuk është bërë mjaft për
organizimin e mbledhjes së mbeturinave dhe transportit të tyre.
Në zonat rurale nuk ka, ose fare pak ka, lloje të organizimit të mbledhjes dhe transportit të
mbeturinave.
Po ashtu, problem që po e rrezikon ambientin këtu në Pejë dhe rrethinë,është degradimi që
po i bëhet ambientit, nëpërmes mihjeve sipërfaqësore. Dhe hedhjes së të gjitha llojeve të
hedhurinave në sip. Akt. Biologjike.
Nga kjo ndotje kemi edhe rritjen e sëmundjeve të popullatës së Pejës. Më të prekur janë
fëmijët e moshës nën 5 vjeçare dhe popullata rurale.
Një nga karakteristikat e përgjithshme është se zonat urbane janë të mbingarkuara me
mbeturina urbane, posaçërisht pas periudhës së luftës.
Për mbrojtjen dhe përparimin e ambientit të njeriut, njerëzit punues dhe qytetarët duhet të
sigurojnë kushte për ruajtjen dhe përparimin e vlerave natyrore të ambientit të njeriut,që
janë me interes për jetën e shëndoshë, të sigurt dhe krijuese e për punën e gjeneratave të
tanishme dhe të ardhme.
Ajri - Ndotja e ajrit shkaktohet nga përzierja me substanca që futen në rrugë natyrore apo
antropogjene (të shkaktuara nga njeriu), përbën shkakun kryesor të përkeqësimit të cilësisë
së tij.
Aktualisht, shkaktarët më të mëdhenj të ndotjes së ajrit janë: komunikacioni-transporti
(mjetet e vjetra motorike dhe kryesisht pa katalizatorë) dhe pjesërisht industria e lehtë,
pastaj deponitë e hapura të mbeturinave komunale (me metan dhe CO2).
Aktualisht ka mungesë të ligjeve dhe standardeve lidhur me emisionet në ajër dhe cilësinë e
tij.

Komunikacioni - transporti
Në Pejë, në vitin 2005 janë regjistruar 30.000 automjete, pa i llogaritur automjetet e KFOR-it,
UNMIK-ut të cilat duke harxhuar karburante lirojnë gazra që ndikojnë në rritjen e ndotjes së
Ajrit, ngase teknikisht janë të vjetra.
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Tokat

Tokat bujqësore
Peja ka 31.252.33 ha tokë bujqësore apo 51.83%.
Peja ka nën ujitje 9700 hektarë tokë bujqësore, të ujitura 2700ha.
Nuk ka të dhëna të sakta për humbjen e tokës bujqësore në vit.
Në mungesë të mbrojtjes institucionale, humbja e tokës bujqësore manifestohet në forma të
ndryshme.
Humbjet e përhershme të tokës bujqësore:
Vendbanimet,Veprimtarit komerciale,bizneset e ndryshme etj
Humbjet e përkohshme të tokës bujqësore:
Mihjet sipërfaqësore,eksploatimi i rërës, zhavorrit dhe argjilës,hedhurinat e automjeteve
(deponitë),procesi i erozionit, degradimit, gërryerjet e lumenjve etj.
Tokat e klasit te I,II,III dhe IV janë toka te mbrojtura me ligjin mbi tokat
bujqësore.
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Tokat pyjore
Peja ka rreth 25.709.72 ha pyje apo 42.64%.
Tokat pyjore kryesisht janë të përfshira në 26 komuna dhe përbëhen nga rrethet .

Degradimet
Deponitë - në Pejë prodhohen 0.54 kg mbeturina për kokë banori në ditë. Në përbërje të
kësaj vlere përveç mbeturinave shtëpiake, hyjnë edhe mbeturinat e aluminit, qelqit, plastikës,
etj.
Në Pejë ekziston deponia në Cvërk.
Menaxhimi i mbeturinave është përmirësuar dukshëm falë donacioneve të COOPI-it i cili me
programet e tij ka ndikuar në përmirësimin e kushteve financiare komunale.
Një ndër çështjet me rëndësi në fushën e mbrojtjes së mjedisit është prerja e
pakontrolluar e pyjeve.
Degradimi i pyjeve po ndikon në shkatërrimin e sipërfaqeve, të cilat e kanë edhe rolin e
mbrojtësit, nëpër të cilat uji i shkaktuar nga të reshurat e mëdha po kalon pa ndonjë pengesë
në shtretërit e lumenjve që si rezultat kemi vërshimet.
Ndërtimet ilegale (pa leje) - Objekti i cili në mënyrë arbitrare bën zënien e truallit me
qëllim ndërtimi, i cili nuk posedon dhe nuk i zbaton kushtet tekniko-urbanistike dhe nuk
posedon dokumentacionin teknik të lëshuar nga organi kompetent komunal konsiderohet
objekt ilegal (pa leje të ndërtimit).
Numri i përgjithshëm i ndërtimeve pa leje në komunën tonë është përafërsisht 1230.
Ndërtimet pa leje në pronën private janë përafërsisht 1200 dhe në pronën shoqërore janë
përafërsisht 30.
Këtë e kemi edhe si pasojë e lëvizjes së popullatës nga zonat rurale në ato urbane, mandej
nevoja për strehim, biznes; mungesa e planeve zhvillimore e urbane, si dhe zbatimi i tyre.
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Shndërrimi i tokës bujqësore në tokë ndërtimore - Nuk kemi shënime të sakta për
shndërrimin e tokës bujqësore në atë ndërtimore. Një nga problemet është mungesa e
caktimit të zonave bujqësore, si dhe caktimit të zonave të tjera.
Trashëgimia natyrore – Peja ka pasuri natyrore që i plotëson kushtet të jen nën mbrojtje
sipas kritereve ndërkombëtare.
Në këtë aspekt ajo disponon me: parqe, monumente, peizazhe etj.
Territori i Bjeshkëve të Nemuna – për Park Nacional paraqet njërin prej viseve më të
rëndësishme të vlerave natyrore i cili i plotëson të gjitha kushtet dhe kriteret që të mbrohet si
Park Nacional.
Sipërfaqja e mbrojtur e Parkut është 38000ha(GZK11/86). Me shpalljen e këtij Parku Peja do
të përfitonte si në aspektin ekonomik,po ashtu edhe në atë turistiko-rekreativ.
Pjesa e territorit te Bjeshkëve të Nemuna e cila propozohet për Park Nacional është specifike
me karakteristikat e veta dhe vlerat natyrore, dhe si e tillë duhet të jetë nën kujdes e
mbrojtje të posaçme shoqërore.
Bukuritë specifike natyrore dhe vlerat e këtij territori, posaçërisht të Grykës së Rugovës kanë
vend të rëndësishëm në vlerësimet komparative të vlerave të peizazhit, atraktivitetit të viseve
natyrore specifike. Kjo i jep këtij territori vlera të jashtëzakonshme estetike dhe përjetime më
tepër se cilido territor tjetër në vend.
Në të vërtet vlera e tillë e këtij territori e në radhë të parë e Grykës së Rugovës në Kanjonet e
Lumëbardhit te Pejës në kushtet e Parkut Nacional dhe me realizimin e kushteve tjera do të
krijojë mundësi të jashtëzakonshme për vizitë masovike të Parkut Nacional e posaçërisht për
turistët tranzit, mandej për ekskursionet e vizitat e shumta të nxënësve e studentëve.
Biodiversiteti - Bjeshkët e Nemuna janë pjesë e rëndësishme e biodiversitetit të Ballkanit,
me gjithsej 750 lloje bimore, prej të cilave 18 janë vendore dhe 100 të tjera janë lloje që
rriten vetëm në Ballkan.

Trashëgimia kulturore
Peja paraqet një burim të begatshëm të trashëgimisë kulturore-historike, materiale dhe
shpirtërore të periudhave të ndryshme, të cilat veçohen për nga vlera, cilësitë, karakteristikat,
rëndësia historike etj.
Zbulimet arkeologjike në arealin e Pejës, tregojnë se në këtë hapësirë është i pranishëm
procesi i organizuari jetës urbane qysh në kohërat më të lashta.
Urbanizmi arriti shkallën më të lartë gjatë kohës së Diokleunit. Është interesant të përcillet
ndërrimi i influencave të ndryshme etno kulturore në vendbanimet e Pejës, prej godinave
Dardane, romake, bizantine, sllave dhe turko-orientale.
Kështu, me të gjitha vlerat kulturore popullore shqiptare (arkitektura, skulptura, doket dhe
zakonet dardane) të trashëguara nga antika, Bizanti, madje edhe Mesjeta, që e gjetën
Osmanët kohë pas kohe e plotësuan me ndërtime të reja.
Ardhja e turqve solli një influencë shumë të fortë të kulturës osmane-islame në jetën
shpirtërore dhe kulturën materiale të kësaj treve. Në këtë pikëpamje janë karakteristike:
Qyteti i vjetër i Pejës (Siparunti), Udhët që lidhin Pejën me vendet tjera si; Udha e Peklenës,
Kompleksi i Çarshisë së vjetër të Pejës, Kalaja e Pejës (Gradina), Kompleksi i Patrikanës së
Pejës, Urat në lumin Lumëbardh, shtëpitë dhe kullat e shekullit X-XIX, sarajet e Pejës, kishat
e besimit Katolik, xhamitë, teqetë, mesxhidet, varrezat, tyrbet, mullinjtë e posaçërisht
Kompleksi i Mullirit të “Haxhi Zekës”, hamamet (banjot publike si ajo e Haxhi Beut), hanet,
sahat kullat, shatërvanët, krojet publike, kainaket etj.
Të gjitha këto paraqesin zhvillimin historik, arkitektonik, religjioz, edukativo-arsimor, etnokulturor të Pejës, duke filluar nga parahistoria e qytetit e deri në fillim të shekullit XXI.

Komuna e Pejës disponon me këto Monumente Kulturo-historike:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lokalitete arkeologjike
10
Monumente sakrale kishtare12
Monumente sakrale islame 23
Kulla
102
Shtëpi
50
Shtëpi kulture
3
Stacione të trenit
2
Kino dhe teatro
2
Kroje
6
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• Ura
3
• Lisa
2
• Kala
2
• Hotele
1
• Qendra zejtare
1
• Tersi Urbanistike Çarshia
1
• Tyrbe
1
• Hambarë dhe Kosha
10
• Depo
1
• Varreza
9
• Mullinj
9
• Mejtepe
2
• Teqe
1
• Sahat Kulla
1
----------------------------------------• gjithsej
254
Qyteti i Pejës përveç lokaliteteve arkeologjike me një sipërfaqe të madhe ka edhe komplekse
të trashëgimisë kulturore si: Çarshia e Vjetër e Pejës,Kompleksi i Mullirit të Haxhi Zekës,
Kompleksi i Konakut të Jashar Pashës,Kompleksi i Hamamit të Haxhi Beut,Kompleksi i Kullave.

Komuna e Pejës disponon me këto institucione për mbrojtjen e trashëgimisë:
•
•
•

Institutin për Mbrojtjen e Monumenteve të Kulturës
Muzeun Etnografik
Arkivin ndërkomunal
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Shtrirja (rrjeti) i vendbanimeve
Gjithsej numri i fshatrave në komunën e Pejës është 95.

Fatkeqësitë natyrore
Vërshimet - Mbrojtja nga vërshimet është e pavolitshme.
Shtrati i Lumëbardhit është mjaft i dëmtuar si pasojë e nxjerrjes së pakontrolluar të rërës dhe
zhavorrit, hedhjes së mbeturinave në shtratin e lumit, uzurpimit të tokave në të dy anët e
lumit etj.
Dalja e ujit të lumit jashtë shtratit është edhe si pasojë e faktorit natyror, kur reshjet bien në
kohëzgjatje të madhe.
Erozionet - Si pasojë e veprimit mekanik dhe kimik të ujërave rrjedhës kjo dukuri është
mjaft prezent në komunën tonë.
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Faktori njeri ka ndikuar shumë në rritjen e shkallës erozive, si pasojë e dëmtimit të
sipërfaqeve të gjelbërta (prerja e pyjeve, gurthyesit, nxjerrja e rërës dhe zhavorrit etj).
Vendet më të rrezikuara nga erozioni dhe vërshimet në Komunën e Pejës janë:
1. Zona e Rugovës- e rrezikuar nga ortekët e bores dhe rrëshqitjet e dheut
2. Bashkësia territoriale Kapeshnica- zona e Zatrave e rrezikuar nga erozioni
3. Bashkësia territoriale Xhemail Kada dhe 2 Korriku (Jarina –Tabjet), zonë e rrezikuar
nga erozioni dhe ujërat nëntokësore.
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4. Bashkësia territoriale Qendra- kanali i Seravisë, në të cilin derdhen kanalet nga pjesa
veriore e qytetit, ekziston rreziku nga vërshimet në pjesën qendrore të qytetit.
5. bashkësia territoriale Dardania I dhe II- kanali i Dardanisë, kanali i jugut dhe proçkat
tjera nga ana jugore paraqesin rrezik permanent nga vërshimet në këto bashkësi
territoriale.

Zhvillimi Ekonomik
Historiku i shkurtër
Zejtaria në Pejë ka zënë të zhvillohet që nga periudha antike dhe ajo u transformua varësisht
nga shkalla e zhvillimit ekonomiko-shoqëror.
Duke u bazuar në zbulimet arkeologjike në trevën e Pejës, treva e Pejës është shumë e
rëndësishme për studimin e zejtarisë që nga kohët më të hershme.
Në bazë të materialit arkeologjik të zbuluar në Pejë si: fibula, unaza, gjilpëra, bylyzykë, disa
saltalone dhe helmeta prej bronzi etj. Mund të konkludohet që nga kjo kohë fillon jeta e
zhvilluar ekonomike dhe zanafillat e para të zejeve.
Shfaqjen e zejtarisë e ka shkaktuar fakti se ajo përfaqësonte njërën nga degët e ekonomisë
të popullsisë parahistorike Dardane.
Në mbështetjet e burimeve Raguzane mund të konkludohet se gjatë periudhës mesjetare në
Pejë zejtaria ishte degë e rëndësishme dhe intensive e ekonomisë.
Gjatë luftës se fundit, pothuajse janë shkatërruar të gjitha zejet, por zejtarët pas luftës kanë
filluar në forma të ndryshme të ringjallen.
Me futjen e masave të dhunshme të viteve 90 (nëntëdhjeta) dhe shkatërrimeve barbare gjatë
luftës, gjendja e subjekteve ekonomike të sektorit shoqëror është në një gjendje shumë të
vështirë.
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Subjektet ekonomike të Komunës se Pejës, para luftës kanë pasur strukturën e vet përbërëse
të kapaciteteve ekonomike të bramshave të ndryshme, siç janë: industrisë se përpunimit të
metaleve, industrisë se drurit, industrisë së lëkurës, industrisë së ushqimit, bujqësisë,
ndërtimit, shërbimeve të turizmit dhe hotelerisë dhe shërbimeve të veprimtarisë zejtare.
Kapacitetet kryesore që kanë qenë bartësit kryesor të aktivitetit ekonomik, sot nuk
funksionojnë, përveç disave !
Pas luftës në Kosovë, në përgjithësi u orientua zhvillimi ekonomik, duke u bazuar në
ekonominë e lirë të tregut. Deri në tetor të vitit 2005 janë regjistruar 3499 subjekte
ekonomike nga të cilat 95 % me pronar të vetëm.. Prej tyre 51 % në tregti, 13 % në
prodhim, mbi 20 % në shërbime etj.
Pas luftës, duke pasur parasysh rrethanat dhe nevojat e domosdoshme, u zgjedh mënyra që
sa me shpejt të vije deri të krijimi i të ardhurave, kështu që pra shumica e popullatës janë
marr me tregti.
Deri në tetor të vitit 2005 janë regjistruar 3499 subjekte ekonomike nga të cilat 95 % me
pronar të vetëm.. Prej tyre 51 % në tregti, 13 % në prodhim, mbi 20 % në shërbime etj.
Në Komunën e Pejës klasifikohen këto ndërmarrje:
Klasifikimi i Ndërmarrjeve
Numri i Ndërmarrjeve
Mikrondërmarrje
3.398
Ndërmarrje të vogla
96
Ndërmarrje të mesme
5
Ndërmarrje të mëdha
0
Gjithsej
3.499

Numri i ndërmarrjeve sipas llojit të pronësisë në % (përqindje):
Nr.
1
2
3
4
5
6

Lloji i pronësisë
Biznes individual
Ortakëri e përgjithshme
Ortakëri e kufizuar
Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Shoqëri aksionare
Kompani e huaj
Gjithsej

%
95.4
3.5
0.1
1
0
0
100

Numri i punëtorëve sipas sektorëve të bizneseve private
Bujqësia, gjuetia , pylltaria dhe peshkimi
Ndërtimtaria
Industria nxjerrëse, prodhimtaria dhe furnizimi me energji
Tregtia
Hotelet dhe restorantet, ndërmjetësim financiar dhe qiratë
Transporti,magazinimi dhe komunikacioni
Tjera (Administrimi publik dhe i mbrojtjes ,sigurimi social i detyrueshëm,
Arsimi, Mbrojtja shëndetësore dhe sociale
Gjithsej

39
115
367
1804
439
353
382

123
339
1215
2819
799
536
744

3499

6575

Në ndërmarrjet publike janë këta punëtorë: Shëndetësi -996, PTK -133, KEK – 237, Hidrodrini
– 112, Drini i Bardhë -24, Ambienti (Higjiena Publike) – 157
Në arsim kemi të punësuar 1617 punëtor.
Numri i punëtorëve të ndërmarrjeve shoqërore nuk është i përfshirë sepse siq e dini se jemi
në fazën e privatizimit dhe ne nuk kemi qasje dhe nuk disponojmë shënime të duhura.
Bizneset e regjistruara private sipas aktivitetit ekonomik:
Bujqësi, gjueti dhe pylltari
38
1.1
Peshkim
1
0.03
Industria nxjerrëse
19
0.5
Industria përpunuese
140
4.0
Prodhimtaria
207
5.9
Furnizimi me energji elektrike, gaz dhe ujë të ngrohtë
1
0.03
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Ndërtimtaria
Tregtia
Hotelet dhe restorantet
Transporti,magazinimi dhe komunikacioni
Ndërmjetësimi financiar
Afarizmi me pasuri të patundshme, dhënie me qira dhe shërbime të
afarizmit
Administrimi publik dhe i mbro.sig. social i detyrueshëm
Arsimi
Mbrojtja shëndetësore dhe sociale
Veprimtari tjera shoqërore sociale, të shërbimeve dhe personale
Gjithsej

115
1804
375
353
2
62

3.3
51.5
10.8
10.1
0.05
1.7

5
32
75
270
3499

0.2
0.9
2.1
7.7
100 %

Rol të rëndësishëm në rimëkëmbjen dhe zhvillimin ekonomik pritet që të luan edhe procesi i
privatizimit, ku deri tani janë privatizuar një numër i konsiderueshëm i ndërmarrjeve
shoqërore, nga i cili proces presim një gjenerim me të qëndrueshëm të punësimit dhe krijimin
e një ambienti me të favorshëm në integrimin e zhvillimit të ekonomisë së lirë të tregut.
Deri në fund të vitit 2005 janë privatizuar këto ndërmarrje shoqërore:
1. Kombinati i Drurit
2. Hotel “Metohia-Rugova”
3. “17 Nentori” (Shtëpia e Mallrave)
4. Bujqësia ” Zahaqi”
5. “Ringov” (Fabrika e Tullave)
6. “Unis”-depoja (Fabrika e Bicikletave)
7. “UTVA”- (Fab. Perpun. e metaleve)
8. Fabrika e Bukës “Produkt”
• Depoja afër Stacionit të Autobusëve
• Depoja afër Stacionit të Trenit
9. NT “Rugova”(Te hekurudha)
10. Bujqësia (Njësia Vitomiricë)
11. Restorant Peja (afër Restor.Nositit)
12. Kombinati i Lëkurë Këpucëve
13. Fabrika “Ramiz Sadiku”
14. Hekurishtja (Te hekurudha)
Në përgjithësi është pranuar së shumica e vendeve të reja të punës në ekonomi janë krijuar
nga ndërmarrje të vogla dhe të mesme.
Është njohur së ndërmarrjet mikro krijojnë të ardhura të menjëhershme. Në mënyrë që të
ecin me progresin, teknologjinë, globalizimin, NVM-të duhet bërë investime dhe të përkrahin
ripërtëritjen e aktiviteteve të tyre vazhdimisht.
Janë disa gjëra që akoma ka nevojë dhe duhet ti përdorim në këtë aspekt. Këto veprime
duhet të fokusohen në krijimin e një mjedisi politik që të stimulojnë zbatimin e aktiviteteve
hulumtuese dhe zhvilluese në mes të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, një paraqitje
produktive mbetet interesimi për tërë Komunën.
Sot shoqëria konfrontohet me sfidat e reja që përfshijnë globalizimin, liberalizimin e
tregtisë dhe ndryshimet teknologjike. Këto ndryshime në ekonominë globale japin
nevojën për përkrahjen dhe ndihmën e investimeve në hulumtime dhe zhvillime ndërmjet
NVM-ve. Një pjesë e ndërmarrjeve kanë investuar në rehabilitimin e dëmeve të luftës, dhe
pjesa tjetër kanë investuar në zgjerimin e kapaciteteve ekzistuese.
Në procesin e zhvillimit ekonomik të Komunës së Pejës rëndësi të veçantë i epet zhvillimit të
turizmit në saj të resurseve të vlerave dhe begative natyrore, të florës dhe faunës, Grykës së
Rugovës, zbulimi i shpellave, lumit të rrjedhshëm, bjeshkëve të rralla me lartësi deri 2530 m.
Janë këto vlera që krijojnë ambient dhe mundësi të një zhvillimi të qëndrueshëm ekonomik.
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Gjendja ekzistuese - rrjeti i fuqishëm urban me zhvillim ekonomik

Bujqësia dhe plani i zhvillimit ekonomik
Komuna e Pejës nga aspekti gjeografik dhe zhvillimi i bujqësisë veçohet në pjesën e
rrafshulëtës me bregore dhe pjesa kodrinore malore.
Ne pjesën e rrafshulëtës veçohen këto territore:
• Rrafshina e Baranit, Territori i Logjes,Rrafshina e Leshanit,
• Rrafshina e Trestenikut dhe Territori i Vitomiricës dhe Radacit.
Kurse në pjesën kodrinore malore përfshihen 13 vendbanime te vogla- fshatra te Rugovës.
Bujqësia si degë e rëndësishme e ekonomisë ka një rendësi te madhe për Komunën e Pejës.
Njëra prej detyrave primare e bujqësisë është prodhimi i ushqimit të mjaftueshëm dhe cilësor
për mbarë popullsinë si dhe sigurimi i lëndës së parë për industrinë përpunuese.
Me bujqësi merret një numër i konsiderueshëm i popullsisë së Komunës së Pejës (rreth 60%)
dhe prej saj ajo siguron ekzistencën e vet.
Në bazë të kushteve agroekologjike që ka rajoni i Pejës, mundë të arrihen rendimente të
kënaqshme dhe cilësore, si të kulturave lavërtarie ashtu edhe prodhimeve blegtorale. Edhe
pse ekzistojnë kushte të volitshme natyrore, mandej ekzistimit i potencialit njerëzor dhe i
kualifikuar, zhvillimi dhe prodhimi i produkteve vendore të natyrës ushqimore janë të ulëta
dhe si pasojë kemi furnizimin e pa mjaftueshëm me artikuj ushqimor të nevojshëm për
popullatën dhe për këtë arsye shumica e këtyre artikujve, si dhe materiali riprodhues,
kryesisht vinë nga importi, (nga importi i përgjithshëm i mallrave në Kosovë rreth 40% janë
prodhime ushqimore) si: mielli, qumështi, pemët, perimet, vaji, mishi, farat etj.
Komuna e Pejës ka përparësi të mëdha për zhvillimin e bujqësisë duke filluar nga;
• kushtet agroekologjike mjaftë të favorshme,
• resurset natyrore, toka, pasurit ujore (lumenjtë), etj
• fuqia punëtore, me përvojë dhe e kualifikuar,
• shitja e produkteve në tregun e brendshëm si dhe mundësia për eksport (tregu
dikurshëm i Malit te zi dhe Bosnjës)
Krahas përparësive ekzistojnë edhe vështirësitë në zhvillimin e bujqësisë.
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•
•
•
•
•
•
•

sipërfaqja e tokës është mjaft e kufizuar (mesatarisht 2.3 ha. për familje), me
tendencë të zvogëlimit nga ndërtimet e pa kontrolluara në tokat bujqësore.
Sipërfaqet në pronësi të fermerit është e copëtuar në disa ngastra të vogla, çka e pa
mundëson shfrytëzimin racional të tokës dhe mekanizmit bujqësor.
Fermerët janë kryesisht të varfër dhe nuk kanë kapital qarkullues.
Marketingu i prodhimeve bujqësore nuk është i organizuar (mungon tregu i
ndërmjetëm-grumbullimi i produkteve, deponimi, ruajtja në frigorifer të mëdhenj dhe
përpunimi i tyre etj.)
Mungon subvencionimi i prodhimtarisë bujqësore,
Në prodhimtarin bujqësore ende aplikohen teknologjia e vjetër,
Çmimi i lartë i repromaterjalit dhe cilësia e dobët e tij, etj.

Sipërfaqja e tokës në Komunën e Pejës
Sipërfaqja e përgjithshme/ha.
60.290.24
Tokë bujqësore
31.252.33
Pyje
25.709.72
Djerrina
3.328.19

ha
ha
ha
ha

%
51.83 %
42.64 %
5.52 %

Sipas pronësisë
Tokë bujqësore
dhe djerrina
Pyje

Private
31512.61

%
52.26

Shoqërore
2990

%
4.95

Gjithsej
34502.61

5867

9.73

19.842.72

32.91

25709.72

Shfrytëzimi i tokës bujqësore (31 252.33 ha) duket kështu:
13 145.90 ha (42 %) i takojnë tokave të punueshme (ara, pemishte, kopshte etj.)
10 248 ha. (33 %) i takojnë kullosave,
7 849.71 ha.(25 % ) i takojnë livadheve,
Sipas mënyrës së shfrytëzimit me të mbjella mundë të thuhet së kulturat lavërtarie kultivohen
në sipërfaqe më të madhe (afërsisht), me këtë strukturë të mbjelljes:
Misri
5300 ha
ose
25.28 %
Gruri
1550 ha
ose
7.39 %
Elbi
120 ha.
ose
0.6 %
Tërshëra
150 ha.
ose
0.7 %
Thekra
70 ha.
ose
0.3 %
Gjithsej:
7190 ha.
ose 34.29 %
Ndërsa kulturat industriale janë në rënje e sipër apo fare nuk kultivohen (duhani, panxhari,
kolza, luledielli, soja) etj.
Perimet në Komunën e Pejës zënë një sipërfaqe të konsiderueshme prej afro 4300 ha ose
20.5 %.
Me pemishte dikur kanë qenë të përfshira rreth 1470 ha ose 7 % të sipërfaqes të tokës së
punueshme ndërsa tani kjo sipërfaqe në formë të plantacioneve llogaritet afërsisht vetëm 5
% nga sipërfaqja e dikurshme e pemishteve.
Livadhet përfshin këto sipërfaqe me këtë strukturë:
• livadhe natyrore 2943.06 ha.
ose 14.0 %
• livadhe artificiale 2546.19 ha.
ose 12.1 %
• jonxhë
2369.37 ha.
ose 11.3 %
Gjithsej:
7858.62 ha. ose 37.4 %

Rekomandimet për të ardhmen e bujqësisë ne Komunën e Pejës:
•
•

mbrojtja e tokave bujqësore nga ndërtimet e egra, (zgjerimi i qytetit të racionalizohet
me ndërtime të larta-banime kolektive, te racionalizohen hapësirat neper pjesë të
ndryshme te qytetit dhe ne zonat rurale)
te behet komasacioni apo grupimi i tokave duke pas parasysh se Komasacioni është
mase agroteknike me te cilin behet grupimi (bashkimi) i parcelave te
shkapërderdhura te një prone, mundësisht në një vend ose eventualisht ne dy e me
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•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

tepër vende duke i dhënë formë gjeometrike çdo parcele, duke siguruar kualitet te
njëjtë të tokës, përafërsisht sipërfaqe te njëjta dhe me rruge për çdo parcele të re.
Parcelat e imtësuara dhe të shkapërderdhura të një prone janë një nga faktorët
limitues për një prodhimtari bujqësore te organizuar, për aplikimin e masave
bashkëkohore agroteknike për shfrytëzimin racional,te makinave, aplikimin e
qarkullimit bimor, për shfrytëzimin e sistemit për ujitje, etje shtrohet nevoja e
domosdoshme për grupimin e pronave dhe rregullimin e tokës me Komasacion.
Me ane të ligjit të rregullohet ndërprerja e ndarjes se tokës (copëtimit në ngastra te
vogla)
hapja e sip. të tokës që janë të mbuluara me shkurre,shpyllëzimi i sipërfaqeve me
pyje te ulëta (rrafshinat dhe bregoret e mundshme), zhdukja e mezhdave, me qellim
te shtimit te sipërfaqeve të punueshme,
meremetimi i sistemit ekzistues të ujitjes, zgjerimi i rrjetit të tij, ngritja e pendëve nga
ndërtimi i fort-betonit për gjatë lumit te cilat përdoren për ujitje, parandalimi i
përmbytjeve, si dhe shfrytëzimi i hapësirave për akumulime te vogla te ujit te cilat do
te kontribuojnë ne radhë te parë ne mikroklime e rajoneve përkatëse, zhvillimin e
peshkatarisë, shfrytëzimin e ujit për ujitje, ngritjen e minihidrocentraleve energjetike
si dhe për rekreacion (mundësi te tilla ekzistojnë përpos ne gryken e Rugovës edhe te
përroi i Gervallës si dhe ne afërsi te fshatit Llozhan-te hulumtohen nga ekspertet).
Hapja e degës se universiteti për arsimim superior te pemëtarisë dhe vreshtarisë, ne
lokalet e Institutit bujqësor të Kosovës, kurse vet Instituti të zhvendoset ne Vitomirice
ku edhe i posedon pronat e veta të tokës për hulumtime shkencore.
organizimi i fermerëve në bazë të veprimtarisë së tyre (blegtor, pemëtar, kultivues të
perimeve etj.) në kooperativa bujqësore, shoqata të fermerëve, sindikatën e bujqve
etj.
Marketingu i prodhimeve bujqësore, grumbullimi, ruajtja, përpunimi i prodhimeve
bujqësore dhe shitja e tyre (ekzistimi i tregut të ndërmjetëm)
ngritja profesionale e fermerëve (organizimi i kurseve, trajnimeve për lëmit përkatëse
të bujqësisë).
Aplikimi i teknologjive të reja në prodhimtarin bujqësore,
përdorimi i farërave dhe fidanëve cilësore me potencial të lartë të prodhimit,
shtimi i fondit blegtoral, si dhe përmirësimi i racave të kafshëve me raca me potencial
të lartë të prodhimit,
shfrytëzimi i kullosave ekzistuese në viset kodrinore-malore dhe aplikimi i
prodhimtarisë ekologjike në blegtori në pjesët kodrinore-malore-Rugove,
ngritja e fidanishteve dhe pemishteve me pemë të ndryshme,
ngritja e serave për kultivimin e perimeve (eliminimi i karakterit sezonal në
prodhimtarin perimore), dhe kultivimin e luleve.
Përmirësimi i gjendjes së mekanizimit bujqësor.
Ruajtja e pyjeve nga prerjet ilegale dhe ripyllëzimi i tyre,
Pyjet e pishave ne Pishtan te shpallet oaze e mbrojtur ku munde te kultivohen
kafshët e egra, zhvillohet gjuetia dhe te shërbej për rekreacion
ruajtja e bimëve mjekuese si dhe shqyrtimi i mundësive për kultivimin e tyre,
nga AKM kërkohet që tu mundësohet bujqve lokal blerja e tokave nga privatizimi me
ane te krijimit te parcelave ne sipërfaqe prej 20 ha. Ne mënyrë që bujqit ta rrisin
pronën e tyre.
Po ashtu nga AKM kërkohet qe mos të bej privatizimin e ish objekteve të
kooperativave bujqësore. Këto Objekte për momentin te mbesin pronë e Kuvendit
Komunal e nga KK. ti epen me qira fermerëve me destinim për zhvillimi e aktiviteteve
bujqësore (depo, frigorifer, pika grumbulluese, minireparet për përpunimin apo
konservimin e produkteve bujqësore.
Rregullimi i infrastrukturës nëpër zona rurale do ti kontribuonte zhvillimit të bujqësisë,
pengimit të migrimit të popullsisë fshat-qytet etj.

Meqenëse sipërfaqja e tokës është e kufizuar dhe dita ditës po zvogëlohet nga ndërtimet e
egra, ne në Komunën e Pejës prioritet duhet dhënë:
• zhvillimit të blegtorisë, prodhimtarisë perimore, dhe kultivimit të pemëve të ndryshme
etj,
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Prodhimtaria perimore
Komuna e Pejës, njihet si rajon i kultivimit të perimeve duke ju falënderuar kushteve
agroekologjike si dhe traditës së fituar të bujqve në kultivimin e tyre.
Të ne prodhimtaria e perimeve ka karakter stinor, për këtë arsye edhe konsumi ka pothuajse
të njëjtin karakter. Nutricionistët parapëlqejnë që gjatë një ditë njeriu duhet të përdorë rreth
400 gr perime. Për ta arritur këtë sasi për konsum të perimeve, dhe për ta eliminuar
karakterin stinor të prodhimtarisë, duhet të rriten sip. me perime dhe të ngritën sera për
kultivimin e perimeve në të cilat mundë të arrihen dy deri tri vjelje apo kultura brenda vitit.
Ngritja e serave ka rëndësi të dyfishtë, së pari bënë furnizimin e tregut me perime të freskëta
gjatë tërë vitit dhe rëndësia e dytë është ana ekonomike, sepse çmimi i prodhimeve të
freskëta gjatë stinës së vjeshtës së vonë,dimrit dhe pranverës është 4-5 herë më i lartë se sa
i perimeve të kultivuara në fushë të hapët. Për ketë qellim sipërfaqet në periferi të qytetitfusha e Pejës duhet të destinohet për ngritjen e serave duke pas parasysh kushtet e
favorshme qe krijon rrjedha e lumëbardhit, toka cilësore dhe afërsia me tregun-konsumatorin.
Në prodhimtarin e perimeve duhet marrë masa për të zgjeruar asortimentin e llojeve dhe
kultivarëve të ndryshëm të perimeve të cilat kërkojnë fuqi punëtore më shumë dhe sjellin
përfitime më të mëdha ekonomike, duhet të zgjerohet sipërfaqja me kultivimin e perimeve në
përgjithësi, e veçanërisht aty ku ka mundësi të ujitjes, të zgjidhen farat cilësore me potencial
të lartë të prodhimit. Të hapen kapacitetet për konservimin dhe përpunimin e perimeve në
afërsi të qendrave prodhuese, të hapen minitregje nëpër zonat rurale në afërsi të vendeve ku
prodhohen perimet, (në qendrat e ardhshme me te mëdha te banimit si ne Baran, Zahaq,
Trestenik, dhe Novosellë) të ngritën objekte (frigorifer) për ruajtjen e perimeve për një
periudhë më të gjatë dhe minireparte për përpunimin e tyre.
Hapësira adekuate për kultivimin e perimeve ekzistojnë ne rrafshinën e Baranit për kultivimin
e specave, territori i Logjës dhe Raushiqit për kultivimin e Domates, Lakrës, dhe perimeve
tjera, kurse rrafshina e Trestenikut për kultivimin e patates, specave dhe pemëve te imta Dredhëzave etj.
Zhvillimi i pemëtarisë
Zhvillimi i pemëtarisë ka një rëndësi të madhe në aspektin ekonomik dhe social nga se frutat
e pemëve qoftë në gjendje të freskët apo të përpunuara janë një komponent e rëndësishme
për ushqimin e popullatës. Nutricionistët Botërorë rekomandojnë që të shpenzohen rreth 115
kg fruta të pemëve në vit për kokë të banorit, kurse të ne në Kosovë sipas disa shënimeve
statistikore harxhohen diku rreth 45 kg frute te pemëve në vit. Nga këtu shihet edhe kërkesa
për kultivimin e pemëve. qoftë atyre faroreve (molla, dardha, ftoni, etj) bërthamorëve
(kumbulla, vishnja, pjeshka, etj), arroreve (arra, lajthia, etj), pemëve të imta (dredhëza,
mjedra, manaferra) të cilat janë shumë të kërkuara si në tregun e brendshëm ashtu edhe në
tregun ndërkombëtar.
Hapësira adekuate për ngritjen e plantacioneve ekzistojnë ne pjesën bregore qe shtrihet nga
fshati Zllopek ne drejtim te fshatit Kryshec, Turjakë e tutje në drejtim te fushave të
Ndërmarrjes shoqërore të Bujqësisë, mandej për rreth fshatrave Qyshk dhe Bllagajë dhe ne
drejtim të trekëndëshit Vitomirice, Dubove, dhe Novoselle.
Për tu realizua ky plan i mbjelljes së pemishteve duhet ndërmarrë këto masa:
• stimulimi i fermerëve për ngritjen e pemishteve,
• sigurimi i fidanëve cilësore, var. me potencial të lartë prodhues dhe të qëndrueshëm
ndaj sëmundjeve dhe dëmtuesve,
• të organizohen trajnime të fermerëve për ngritjen dhe menaxhimin e pemishteve,
• të ngritën fidanishte bashkëkohore për prodhimin e fidanëve,
• sigurimi i kredive me kushte të volitshme,
• zgjerimi i sistemit të ujitjes (përfshirja e të gjitha sipërfaqeve të mundshme të tokës
me ujitje,
• ngritja e depove bashkëkohore për ruajtjen e pemëve dhe përpunimit të tyre etj.
Sa i përket ngritjes së vreshtave po thuajse vlejnë të njëjtat kritere duke filluar nga punimi
themelor, sigurimi i fidanëve cilësore, var. me potencial të lartë biologjik dhe të qëndrueshëm
ndaj sëmundjeve dhe dëmtuesve etj.
Hapësira adekuate për ngritjen e pemishteve ekzistojnë në hapësirat e ish Ndërmarrjes se
Bujqësisë në Zahaq dhe në fshatrat Radac dhe Jabllanic.

38

Blegtoria
Blegtoria është degë shume e rëndësishme e bujqësisë për Komunën e Pejës.
Nevojat e mëdha për prodhimet ushqimore-blegtorale për njerëz (mish, qumësht dhe
prodhimet e tyre) si dhe mundësit për sigurimin e ushqimit të mjaftueshëm dhe cilësor për
kafshe, imponon nevojën që kësaj lamie ti epet një rendësi shume ma te madhe.
Në bazë të disa shënimeve llogaritet se në Komunën e Pejës ekziston ky numër i kafshëve:
Gjedhe
15880 krerë
Dele
4185 krerë
Dhi
330 krerë
Derra
1226 krerë
Pula
14928 krerë
Bletë
2430 shoqëri
Në baze të kushteve agroekologjike të rrafshit të dukagjinit me sukses munde te rriten racat
fisnike me prodhimtari të larte të qumështit dhe mishit si të gjedheve, deleve, pulave vojse
dhe për mish etj.
Zhvillimi i blegtorisë munde te shtrihet në pjesën e rrafshulëtës të Pejës dhe në pjesën
kodrinore malore (Rugove) duke shfrytëzuar sipërfaqet e konsiderueshme te kullosave dhe
livadheve për prodhimtarin biologjike të prodhimeve blegtorale
Masat që duhet ndërmarr për përparimin e blegtorisë:
• përmirësimin e racave të kafshëve,
• prodhimi dhe përpunimi i ushqimit të kafshëve, përdorimi i mekanizmit bashkëkohor
për përgatitjen e ushqimit voluminoz dhe ati te koncentruar (kombajna për
përgatitjen e sillazhes, makinat për zhveshjen e misrit, rrotoballert për konservimin e
ushqimit, aparatura për përgatitjen e ushqimit te koncentruar.
• Grumbullimi dhe përpunimi i prodhimeve blegtorale (pika grumbulluese të qumështit)
• Ofrimi i shërbimeve profesionale neper fshatra (stacionet për përparimin e blegtorisë
dhe shërbimet veterinare)
• Mënyra e sigurimit te mjeteve (financimit) për zhvillimin e blegtorisë.
Projekte prioritare për zonat rurale të Komunës se Pejës kishin më qenë:
• Ferma të lopëve qumështore,
• Ferma të deleve
• Prodhimtaria biologjike
• Ferma për majmëri – mish (gjedheve, deleve, pulave)
• Përpunimi i prodhimeve blegtorale-miniqumështore, përpunimi i mishit,
• Përpunimi i ushqimit të kafshëve,
• Kultivimi i bletëve dhe përpunimi i mjaltit,
• Kultivimi i peshkut,
• Minithertore për therjen e kafshëve,
• Grumbullimi i fryteve malore,
• Kultivimi i bimëve mjekuese dhe përpunimi i tyre- çajit,
• Ngritja e pemishteve me pemë të ndryshme (mollë, dardhë, kumbull, vishnjë, arrë,
lajthi, dredhëz, manaferrë, mjedër) etj.
• Përpunimi i pemëve (marmelatë, reçelra ) etj,
• Ngritja e serave për kultivimin e perimeve dhe luleve,
• Konservimi, ruajtja dhe përpunimi i perimeve,
• Kujdesi për kafshë të egra,
• Kultivimi i kuajve të racës,
• Turizmi rural etj.

Tregtia
Tregtia është degë parësore në ekonominë e Pejës. Kryesisht importohet malli. Tregtia
vazhdon të jetë forma më e përhapur e koncentrimit të kapitalit në sektorin privat. Tregtia e
brendshme është gjithsesi më e përfaqësuar në krahasim me tregtinë e jashtme.

Zejtaria
Zejtaria përfaqësohet nga zejet tradicionale si: zdrukthëtaria, farkëtaria, saraçët
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etj. Zejtaria me prodhimet dhe shërbimet e veta paraqet një segment të
veçantë të zhvillimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme.

Turizmi
Zhvillimi i turizmit në Pejë në vitet 2000-2005 dhe synimet e zhvillimit
Gjendja e turizmit nuk është në shkallën e dëshirueshme të zhvillimit të vet. Para luftës
ekonomia turistike e Pejës shënon një rënie të zhvillimit të vet. Kapacitetet e vendosjes nuk
shënojnë ngritje të kërkesave turistike, përkundrazi nëpër objektet hoteliere vendosen forca
policore dhe punëtor tjerë të administratës shtetërore dhe më këtë plotësisht mundësitë e
zhvillimit të ekonomisë së mirëfilltë turistike.
Pasojat e luftës kanë lenë gjurmë edhe me të thella në shkatërrimin e objekteve kulturore me
karakter historik, kulturor, fetar, ekonomik dhe turistik.
Pas luftës hetohet një tendencë e fillimit të konsolidimit të angazhimit konkret të subjekteve
përgjegjëse në marrjen e masave paraprake programore në zhvillimin e turizmit.
Si hap i parë i angazhimit Asambleja Komunës ka miratuar iniciativën për shpalljen e
Bjeshkëve të Nemuna “Park kombëtar“ me qëllim të vendosjes nën mbrojtje rigoroze të
Bjeshkëve të Nemuna (duke marrë parasysh se parku nacional në Komunën e Pejës përfshinë
32.492.92 hektar) në aspektin e pengimit të dëmtimit të mëtejshëm të pyjeve, ndërtimit të
egër që shëmtojnë këto hapësira dhe tani procedura vazhdon në fazën e mëtejshme në
Ministrin e mjedisit dhe planifikimit hapësinor.
Qëllimi kryesor, pra, është që të ruhet kjo pasuri natyrore dhe të shfrytëzohet në mënyrë të
organizuar dhe racionale, duke formuar fizionominë turistike të vendit me formimin e bazës
materiale të qarkullimit turistik, si rrugët deri të vendet turistike dhe objekte për qëndrim më
të gjatë të turistëve.
Duke bazuar në atë se Peja më rrethinë është njëra ndër qendrat me mundësi më të mëdha
të zhvillimit te ekonomisë turistike në bazë të potencialit të resurseve për zhvillimin e turizmit
që disponon si: Bjeshkët e Nemuna – Alpet shqiptare me bukuritë e veta natyrore me vlera të
veta të larta ekologjike, gjeomorfologjie, me florën dhe faunën e saj shumë të pasur, me
peizazhin e jashtëzakonshëm të lokaliteteve, me lumenjtë dhe liqeje (sytë e maleve), që
paraqesin bukuritë natyrore atraktive të cilat janë të rralla në Evropë, si dhe numri shumë i
madh i monumenteve kulturore dhe historike që ka Komuna e Pejës prej kohës parahistorike
deri me sot, Komuna ka përpiluar Strategjinë e Zhvillimit ekonomik të saj në kuadër të së
cilës prioritet i parë i është dhënë zhvillimit të turizmit i cili do të jetë promotor i zhvillimit të
degëve tjera të ekonomisë.
Në këtë aspekt duke u bazuar në gjendjen momentale të zhvillimit dhe mundësive shumë të
vogla buxhetore vetjake, me politikën e zhvillimit Komuna është orientuar në stimulimin e
investimeve të huaja kapitale. Për këtë qëllim ka përpiluar disa projekte ideore për zhvillimin
e turizmit si:
• Projekti i Qendrës turistike, sportive dhe rekreative” PEJA”;
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•
•

Projekti për promovimin e zhvillimit të turizmit;
Projekti për hulumtimin e shpellave në Gryken e Rugovës dhe në Radac;

Projekti për hapjen e Zyrës komunale për promovimin e zhvillimit të turizmit
Shikuar nga aspekti turistik, Kosova e ne kuadër të saj Peja është vend në zhvillim. Pas 10
vjet ngecjeje në zhvillim dhe në izolim në periudhën 1989-1999, shkatërrimeve gjatë luftës së
viteve 1997-1999, pas luftës vendi duhet të zgjidhte detyra komplekse: oferta e tij duhet të
përcjellë zhvillimin ndërkombëtar, përsëri duhet ta definojë pozitën e vet, t’i rritë të hyrat, ta
ruajë potencialin dhe resurset. Njëkohësisht duhet ta zbatojë procesin e vështirë të
transformimit në të gjithë segmentet e ekonomisë dhe të jetës. Kjo detyrë vështirësohet,
sepse tregjet ndryshojnë. Të gjitha destinimet në rajon dhe më gjerë i pret një konkurrencë
më e forte dhe luftë e ashpër për pjesën e tyre në treg. Kështu e përmirësojnë cilësinë e
hoteleve, të shërbimeve dhe të infrastrukturës. Tregjet diversifikohen dhe rishfaqen duke u
kapur për trashëgiminë kulturore-historike dhe kujdesen për të.
Pozita e Pejës është e dobët: mungojnë mjetet financiare, produkti i përshtatshëm për tregun
dhe personeli profesionalisht i kualifikuar.
Ofertat janë të orientuara gati vetëm në tregun që ka mundësi të vogla pagimi (Low-Budget).
Edhe më tej ky mbetet tregu kryesor, meqë ende mbetet të bëhet shumë punë që të krijohen
produkte cilësore. Dobësitë e mono strukturës i rrit edhe fakti se hotelet janë ndërtuar sipas
kritereve personale të funksionimit. Momentalisht kërkesat turistike në Pejë janë të lidhura
me mysafirët vendës dhe të huaj.
Vendet fqinje, dhe ato nga rajoni që janë në procesin e transformimit, mund të bëhen të
rëndësishme në të ardhmen. Grupi më i madh i turistëve me të ardhura të vogla në ato vende
momentalisht nuk mund t’i marrim në konsideratë për shkak të infrastrukturës së dobët të
rrjetit rrugor dhe udhëtimit të gjatë me automjete. Pakot çarter ata me siguri nuk i paguajnë
dot.
Ata që kanë mundësi më të madhe pagese kërkojnë destinacione më ekskluzive.
Nuk ekzistojnë më tregjet e ish-Jugosllavisë. Kërkesat lidhen vetëm me vizitorë që zyrtarisht
vizitojnë Kosovën ose shkojnë nga Kosova.
Të ardhurat e ulëta, plotësimi i dobët dhe gjendja që nuk u përgjigjët mysafirëve me kërkesa
më të mëdha, janë karakteristikë e hoteleve. Vetëm rreth 326 shtretër hotelesh janë të
përshtatshëm për ofertë në tregun jashtëm. Mbi këtë bazë nuk mund të krijohet ekonomia e
përparuar turistike, sidomos jo në turizëm modern.
Nga atraksioni dhe konkurrenca e ekonomisë turistike varen vendet e punës dhe mirëqenia,
jo vetëm e një pjesë të konsiderushme të popullsisë, por edhe përparimi i fuqisë ekonomike
të vendit në përgjithësi.
Tani ekonomia turistike e Pejës gjendet në një situatë tepër të vështirë, sepse:
• Hotelet e sektorit shoqëror që (të cilat tani janë privatizuar) rreth 70% të shtretërve
në Pejë janë të vjetër, në gjendje të keqe dhe të pajisur jo mirë,
• Kanë qenë, por edhe tani janë të orientuar në turizmin transit dhe afarist që ka për
bazë çmimet,
• Është i vogël numri i mysafirëve në hotelet ekzistuese. (objektet për kohën e lirë,
alternativat gastronomike etj.),
• Shitja efikase vendore është pak ose aspak e pranishme si instrument marketingu ose
KNOW-HOW,
• Menaxhmenti i hoteleve nuk orientohet as në konkurrencë e as në ekonominë e
tregut dhe nuk ka sisteme moderne komunikacioni dhe informacioni.
Kësaj mund t’i shtohen edhe këto probleme:
• Organizimi dhe udhëheqja e dobët e politikës turistike në nivel kombëtar,
• Lidhshmëria e dobët e ofertës turistike (mungesa e produktit atraktiv turistik),
• Mungesa e një strategjie të zhvillimit afatgjatë shoqëroro-ekonomik,
• Mungesa e planit hapësinor të Kosovës,
• Aftësimi i dobët i kuadrit menaxhues dhe moszhvillimi i sistemit menaxhues në
ndërmarrjet turistike dhe hoteliere të Pejës,
• Problemet me energjinë, ujin dhe kanalizimin e ujërave të zeza dhe hedhurinat,
• Shkatërrimi i natyrës dhe i qendrës urbane nga ndërtimi ilegal,
• Mungesa e kanaleve të shitjes dhe kooperimi i ofertuesve,
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•
•

“Tregu i zi”
Interesimi i dobët i investitorëve për shkak të moszgjidhjes së pronësisë mbi tokën,
benificionëve për investime dhe kategorizimit.

Ekonominë turistike të Pejës e karakterizojnë edhe faktorë që e ngarkojnë
përshtatshmërinë për treg:
•
•
•
•
•
•

Imazhi i vendit është dobësuar për shkak të luftës, të pasojave të luftës dhe nivelit të
shërbimeve,
Hotelet jo vetëm janë planifikuar si “produkt industrial uniform”, por nuk i janë
përshtatur zhvillimit të tregut, mesatarisht janë ndërtuar 30-70 vjet më parë. Një
pjesë e tyre nuk kanë funksionuar, sepse janë zënë nga KFOR-i dhe UNMIK-u,
Rentabiliteti i hoteleve është kërcënuar. Vetëm pak hotele janë në gjendje të bëjnë
investime me mjetet e veta,
Investimet private një gjenerate të tërë i janë lejuar vetëm në një vëllim të vogël.
Mungojnë përvojat dhe traditat për punë zyrtare turistike. Fuqia e kualifikuar
punëtore ka shkuar,
Tregu jugosllav ka humbur në këto 10-15 vjet. Tregu vendor është i vogël. Tregu i
Shqipërisë dhe i Maqedonisë nuk është i fortë nga aspekti financiar.
Sado të jenë të pastra nga brenda, pamja e jashtme e hoteleve është prishur nga
depozitët e egra të hedhurinave dhe mos rregullimit të duhur të kanalizimit të ujërave
të zeza si dhe nga ndërtimi i pakontrolluar.

Synimet dhe masat strategjike që duhet të merren janë:
Kosova ende nuk e ka strategjinë e zhvillimit shoqëroro-ekonomik, e as strategjinë e zhvillimit
të turizmit. Si rezultat i kësaj, rrjedhat turistike zhvillohen në mënyrë stihie dhe vollunteriste.
Synimet themelore të zhvillimit të ekonomisë turistike pejane janë:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Në afat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Përtëritja, revalorizimi i plotë, mbrojtja e potencialeve turistike dhe krijimi i imazhit të
ri turistik,
Ristrukturimi dhe modernizimi i ofertës së gjithëmbarshme turistike,
Përzgjedhja dhe nxitja e zhvillimit të turizmit sipas kritereve të hapësirave në
dispozicion dhe cilësisë së tyre si resurse bartëse natyrore
Themelimi i standardeve ekologjike që do të mundësojnë mbrojtjen efikase të
resurseve natyrore,
Nxitja e zhvillimit të rajoneve turistike me mundësi më të volitshme për zgjatjen
maksimale të sezonit turistik dhe rritja e shkallës së shfrytëzimit të kapaciteteve të
ofertës turistike,
Renovimi i hoteleve dhe ngritja e standardit të tyre,
Objektet me vlerë më të vogël në lokacionet e jashtëzakonshme të zëvendësohen me
objekte me cilësi të lartë,
Krijimi i infrastrukturës së nevojshme (përmbajtjet rekreative),
Sigurimi i potenciali ndërtimor (trojet).
të shkurtër propozohen këto masa:
Krijimi i imazhit vetjak me ndihmën e firmës ndërkombëtare,
Lehtësimi i kalimit të kufirit (lidhjet rrugore përmes kufirit, kartoni i gjelbër),
Pengimi i spekulimeve me tokën dhe i “tregut të zi”,
Parandalimi i ndërtimit të pakontrolluar, të egër,
Lejet për objektet e reja vetëm duke promovuar kërkesat ose ofertën e tipit të ri,
konsolidimi i zhvillimit komunal në një Masterplan,
Krijimi i sistemit të informimit, mënyra e shitjes….
Lidhja e kontratave për menaxhimin e zinxhirit global hotelier,
Shkollimi i menaxherëve të hoteleve dhe zbatimi i metodave ndërkombëtare në
udhëheqjen e hoteleve (menaxhimi financiar, Uniform sistem),
Kooperimi me turoperatorë.

Potencialet turistike dhe koncepti themelor i hierarkisë së ofertës
Resursi strategjik i turizmit pejan duhet të mbetet hapësira me shumë vlerë, deri tani e
ruajtur, që në afat të gjatë gjithnjë e me shumë do të ketë rëndësi.
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Fizionomia e elementeve tërheqës të Pejës udhëzon qartë në rajonet malore, drejtimet e
transitit turistik, komplekset dhe pasuritë e trashëgimisë natyrore dhe kulturore, lokalitetet e
gjuetisë dhe fshatrat. Duke u nisur nga trendët aktuale dhe trendët e parashikuara të
kërkesës ndërkombëtare turistike, mundësi reale në plasimin e ofertës turistike në tregjet
ndërkombëtare mund të priten në qendrën rajonale të Pejës në malet e larta, në drejtimet e
transitit ndërkombëtar rrugor, në komplekset e trashëgimisë natyrore dhe kulturore me vlerë
shumë të madhe dhe në vendet më të rëndësishme të gjuetisë. Kërkesa vendore turistike
edhe më tej do të realizohet në qytetet e mëdha të Kosovës dhe në banja, por pritet edhe
pjesëmarrja në rritje e kërkesave për turizmin malor, fshatar dhe për turizëm në rajonet e
trashëgimisë natyrore dhe kulturore.
Ne etapën e parë të zhvillimit të turizmit theksi do të vihet në koncentrimin e ofertës së
vendosur mirë për pjesën kryesore të kërkesës turistike,ashtu që pjesa më e madhe e
kapaciteteve të gjenden shumë afër atyre që dëshirojnë të gjenden në natyrë,të zhvillojnë
alpinizëm,të merren me gjueti dhe sport dimëror.
Që këtej rrjedh edhe konkluzioni se kapacitetet e para të turizmit dimëror duhet të
organizohen në rajonet malore dhe hapësirat e skijimit me shtrirjen shkallë - shkallë në
vendet më të larta dhe në drejtim të krijimit të qendrave të mëdha dhe komplekse dimëroreturistike.
Në këtë mënyrë një oferte e tillë mund të kënaq klientelën e shumëllojshme në kuadër të
turizmit popullor dhe pas afirmimit, më vonë do të rritej aktiviteti në tregjet më ekskluzive
dhe më të ndjeshme, por me një rrezik më të vogël në investime.
Meqë mundësitë hapësinore të Pejës janë shumëfish më të mëdha së fuqia e tregut turistik
dhe shoqëror –ekonomik dhe e valorizimit në këte periudhë të planit janë rezervuar edhe ato
vlera natyrore që në treg do të paraqiten më vonë.
1. Oferta kulminante turistike e Pejës që përfshinë rrethin më të gjerë të kërkesës lokale,
rajonale, kombëtare dhe ndërkombëtare:
• Peizazhet masive malore të Bjeshkëve të Nemuna, që kanë kapacitet të madh
pranimi, natyra e ruajtur,sidomos flora pyjore dhe fauna,
• Lartësitë malore që arrijnë mbi 2500m me kushte të përshtatshme klimatike për
zhvillimin e turizmit veror e sidomos të atij dimëror;
• rrjeti i vendbanimeve me ofertën e organizuar të serviseve shërbyese që lidhen me
korridoret kryesore të komunikacionit, si sistem
• Hapësinor i zhvillimit të qarkullimit dinamik.
2. Oferta turistike pejane me rëndësi dhe një rreth i ngushtë ndërkombëtar, rajonet kufitare
të Shqipërisë, Serbisë, Malit të Zi, dhe Maqedonisë).
• Qendra termale: Ilixhe (Banja e Pejës ),
• Sistemi i atraksioneve natyrore me bukuri të veçantë si, Kanioni i Rugovës,Burimi i
Drinit të Bardhë, shpellën e Radavcit dhe shpellat ne Grykë të Rugovës etj.
• Pasuria, shumëllojshmëria etnike dhe kulturore por edhe tërësitë e Ruajtura kulturore
historike dhe monumentet e veçanta, midis të cilëve ka të tillë që janë atraksione
unike për një klientelë të caktuar.
3. Oferta turistike e ekskursioneve ditore dhe të fundjavës, në bazë të elementeve ekzistuese
natyrore që ka si qëllim rekreacionin dhe pushimin e vazhdueshëm të banorëve.
4. Drejtim të theksuar të zhvillimit, llogaritet në ecurinë e rëndësishme të turizmit transit dhe
afarist, në bazë të sistemit të qarkullimit, të monumenteve të rëndësishme të trashëgimisë
historike dhe tërheqjes së qendrës së zhvilluar qytetare me shërbimet e nivelit më të lartë.
Rajoni turistik i Bjeshkët e Nemuna është hapësira kapitale për zhvillimin e turizmit.
Qendra kryesore është Peja.
Bjeshkët e Nemuna (Alpet shqiptare ) janë rajoni potencialisht më i rëndësishëm turistik i
Pejës dhe i Kosovës. Hapësirat natyrore jashtëzakonisht cilësore,mundësitë e mëdha të
pranimit të vizitorëve dhe monumentet kulturore-turistike krijojnë mundësi të pakufizuara të
zhvillimit turistik. Ndër vlerat me të rëndësishme duhet të theksojmë vetë masivin malor të
Bjeshkët e Nemuna dhe të Moknës (si degë e ndarë),fushat dhe kanionet e Drinit të
Bardhë,të Lumëbardhit, të liqeneve malore, (Liqenatit ne Rugovë), dhe rrjeti i mirë
rrugor.Rajoni turistik i Bjeshkëve të Nemuna ka karakter policentrik, si i tillë prandaj edhe do
të zhvillohet në të ardhmen.
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Peja është qendra me e shquar turistike e rajonit, por edhe e gjithë Kosovës edhe me tej
duhet të mbajë këtë vend.
Vet rajoni i Bjeshkëve të Nemuna duhet të shfrytëzohet për organizimin e ofertës së
tërësishme turistike me një afarizëm gjatë gjithë vitit (sidomos në sezonin e verës dhe të
dimrit). Veç zhvillimit të të gjitha llojeve të sporteve dimërore në lartësi mbi 1.000 m. ofrojnë
mundësi ideale për turizmin veror malor (ecja,ekzistuese në komunë alpinizmi) si dhe zhvillimi
i turizmit shëndetësor.
Rajoni malor turistik i Bjeshkëve të Nemuna është rajon më i madh turistik se rajoni i Sharrit.
Prandaj këtu ekzistojnë kushtet për formimin e disa zonave (zona e tashme e Pejës ) që do të
bashkonin qendrat malore të Kopranikut në jug deri te Mokna, Rusolia dhe Hajla në veri.
Për nga fizionomia e tyre Bjeshkët e Nemuna mund të klasifikohen në rajonet natyrore
potenciale malore turistike që ofrojnë mundësi për formimin e ofertave komplete turistike, që
mbështeten në potencialin e jashtëzakonshëm atraktiv të masivit malor.
Sipas specifikave dhe karakteristikave natyrore, sidomos sipas veçorive të relievit, të
shumëllojshmërisë biogjeografike të resurseve jashtëzakonisht të pasura ujore, të pasurisë së
peizazheve dhe të motiveve të mjedisit, Bjeshkët e Nemuna, pa dyshim, janë masivi me unik
malor në Ballkanin Perëndimor.
Bjeshkët e Nemuna kanë vlerë kulmore në:
• Pasurinë, shpeshtësinë, shumëllojshmërinë dhe veçantitë gjeomorfologjike të
objekteve (malet, grykat, kanjonet, shpellat, etj dhe veçorit e tyre atraktive),
• Kushtet morfologjike për zhvillimin e sporteve dimërore,të alpinizmit dhe të
speloturizmit,
• Denivelimin dhe kapacitetet potenciale, të shtigjeve të skijimit me hapësira dhe
kushte të tjera për zhvillimin e turizmit sportiv- dimëror.
Si dukuri, sidomos impresive gjeomorfologjike me atribute shumë të dukshme estetike dhe që
ngjallin kuriozitet dallohen:
Gryka e Rugovës, Burimi i Drinit të Bardhë, Shpella e Radavcit, kreshtat shkëmbore, Maja e
Kopranikut. Hapësira e Bjeshkëve të Nemuna paraqet vlerë të veçantë turistike, por
njëkohësisht është faktor i valorizimit të tërë natyrës turistike të Bjeshkëve të Nemuna.
Ndarja në zona klimatike (kryesisht kontinentale, subalpike dhe malore ndihmon në
zhvillimin e turizmit dystinor (veror dhe dimëror) dhe mundëson shërimin klimaterik (me
aeroterapi dhe hiloterapi) në lartësitë e ndryshme mbidetare.
Bjeshkët e Nemuna janë një banjë potenciale ajrore me mundësi të jashtëzakonshme për
zhvillimin e turizmit shëndetësor.
Këtu ekzistojnë kushte të përshtatshme jo vetëm klimatike, por edhe fizikogjeografike
(komplekset e gjera të pyjeve dhe të livadheve, pasuria hidrografike, bukuritë natyrore etj.)
ku mund të ndërtohen sanatoriume, qendra kurimi, rekreacioni dhe qendra për përgatitjen e
sportistëve në lartësitë mbidetare.
Janë të rralla malet që kanë një pasuri aq të madhe me një faunë interesante si Bjeshkët e
Nemuna. Kjo faunë (ariu i murrmë,derri i egër,dhia e egër,pulegra e madhe etj.) që kanë
vlerë të madhe trofeu.
Vendet e gjuetisë në Bjeshkët e Nemuna janë mjaft atraktive, por duhet të rregullohen
teknikisht dhe të mbrohen, në mënyrë që të përfshihen më me sukses në zhvillimin e turizmit
të gjuetisë.
Rajoni i Pejës, është përplot me lloje të rëndësishme peshqish që krahas bukurisë së
peizazhit, ofrojnë kushte të jashtëzakonshme për zhvillimin e turizmit të peshkimit.
Nga vlerat dhe atraksionet antropogjenë turistike që përbëjnë njërin nga komponentët
më atraktive të ofertës turistike të Bjeshkëve të Nemuna mund të veçojmë:
• Trashëgimia e pasur dhe e shumëllojshme e monumenteve (zbulimet parahistorike),
kishat mesjetare serbe, monumentet e arkitekturës islame (xhamitë, hamamet, urat
dhe hanet),
• Pasuria etnografike dhe folklorike (veshja rugovase, vallet dhe këngët folklorike,
zakonet tradicionale etj.),
• Motivet interesante të mjedisit dhe peizazhet (Çarshia e Madhe e Pejës, vendbanimet
fshatare, kullat, stanet në bjeshkë etj.),
• Veçoritë e tjera kulturo-historike të traditës dhe veçantitë e tjera.
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të Lumëbardhit, të liqeneve malore, (Liqenatit ne Rugovë), dhe rrjeti i mirë rrugor. Rajoni
turistik i Bjeshkëve të Nemuna ka karakter policentrik, si i tillë prandaj edhe do të zhvillohet
në të ardhmen.
Peja është qendra me e shquar turistike e rajonit, por edhe e gjithë Kosovës edhe me tej
duhet të mbajë këtë vend.
Vet rajoni i Bjeshkëve të Nemuna duhet të shfrytëzohet për organizimin e ofertës së
tërësishme turistike me një afarizëm gjatë gjithë vitit (sidomos në sezonin e verës dhe të
dimrit). Veç zhvillimit të të gjitha llojeve të sporteve dimërore në lartësi mbi 1.000 m. ofrojnë
mundësi ideale për turizmin veror malor (ecja,ekzistuese në komunë alpinizmi) si dhe zhvillimi
i turizmit shëndetësor.
Rajoni malor turistik i Bjeshkëve të Nemuna është rajon më i madh turistik se rajoni i Sharrit.
Prandaj këtu ekzistojnë kushtet për formimin e disa zonave (zona e tashme e Pejës ) që do të
bashkonin qendrat malore të kopranikut, në jug, deri te Mokna, Rusolia dhe Hajla në veri.
Për nga fizionomia e tyre Bjeshkët e Nemuna mund të klasifikohen në rajonet natyrore
potenciale malore turistike që ofrojnë mundësi për formimin e ofertave komplete turistike, që
mbështeten në potencialin e jashtëzakonshëm atraktiv të masivit malor.
Sipas specifikave dhe karakteristikave natyrore, sidomos sipas veçorive të relievit, të
shumëllojshmërisë biogjeografike të resurseve jashtëzakonisht të pasura ujore, të pasurisë së
peizazheve dhe të motiveve të mjedisit, Bjeshkët e Nemuna, pa dyshim, janë masivi me unik
malor në Ballkanin Perëndimor.
Bjeshkët e Nemuna kanë vlerë kulmore në:
• Pasurinë, shpeshtësinë, shumëllojshmërinë dhe veçantitë gjeomorfologjike të
objekteve (malet, grykat, kanjonet, shpellat, etj dhe veçorit e tyre atraktive),
• Kushtet morfologjike për zhvillimin e sporteve dimërore,të alpinizmit dhe të
speloturizmit,
• Denivelimin dhe kapacitetet potenciale, të shtigjeve të skijimit me hapësira dhe
kushte të tjera për zhvillimin e turizmit sportivo- dimëror.
Si dukuri, sidomos impresive gjeomorfologjike me atribute shumë të dukshme estetike dhe që
ngjallin kuriozitet dallohen:
Gryka e Rugovës, Burimi i Drinit të Bardhë, Shpella e Radavcit, kreshtat shkëmbore, Maja e
Kopranikut. Hapësira e Bjeshkëve të Nemuna paraqet vlerë të veçantë turistike, por
njëkohësisht është faktor i valorizimit të tërë natyrës turistike të Bjeshkëve të Nemuna.
Ndarja në zona klimatike (kryesisht kontinentale, subalpike dhe malore ndihmon në
zhvillimin e turizmit dy stinor (veror dhe dimëror) dhe mundëson shërimin klimaterik (me
aeroterapi dhe hiloterapi) në lartësitë e ndryshme mbidetare.
Bjeshkët e Nemuna janë një banjë potenciale ajrore me mundësi të jashtëzakonshme për
zhvillimin e turizmit shëndetësor.
Këtu ekzistojnë kushte të përshtatshme jo vetëm klimatike, por edhe fizikogjeografike
(komplekset e gjera të pyjeve dhe të livadheve, pasuria hidrografike, bukuritë natyrore etj.)
ku mund të ndërtohen sanatoriume, qendra kurimi, rekreacioni dhe qendra për përgatitjen e
sportistëve në lartësitë mbidetare.
Janë të rralla malet që kanë një pasuri aq të madhe me një faunë interesante si Bjeshkët e
Nemuna. Kjo faunë (ariu i murrmë,derri i egër,dhia e egër,pulegra e madhe etj.) që kanë
vlerë të madhe trofeu.
Vendet e gjuetisë në Bjeshkët e Nemuna janë mjaft atraktive, por duhet të rregullohen
teknikisht dhe të mbrohen, në mënyrë që të përfshihen më me sukses në zhvillimin e turizmit
të gjuetisë.
Rajoni i Pejës, është përplot me lloje të rëndësishme peshqish që krahas bukurisë së
peizazhit, ofrojnë kushte të jashtëzakonshme për zhvillimin e turizmit të peshkimit.
Nga vlerat dhe atraksionet antropogjene turistike që përbëjnë njërin nga komponentët
më atraktive të ofertës turistike të Bjeshkëve të Nemuna mund të veçojmë:
• Trashëgimia e pasur dhe e shumëllojshme e monumenteve (zbulimet parahistorike),
kishat mesjetare serbe, monumentet e arkitekturës islame (xhamitë, hamamet, urat
dhe hanet),
• Pasuria etnografike dhe folklorike (veshja rugovase, vallet dhe këngët folklorike,
zakonet tradicionale etj.),
• Motivet interesante të mjedisit dhe peizazhet (Çarshia e Madhe e Pejës, vendbanimet
fshatare, kullat, stanet në bjeshkë etj.),
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•

Veçoritë e tjera kulturo-historike të traditës dhe veçantitë e tjera.

Komponente të rëndësishme për valorizimin e Bjeshkëve të Nemuna janë:
•

•

•
•

Objektet e mbrojtura të natyrës (të tashmet dhe të mundshmet), mjedisi jetësor
ekologjikisht i shëndoshë dhe i paurbanizuar, largësia nga zhurma, popullimi i pakët
dhe gjerësia e sipërfaqeve të lira për rekreacion në natyrë. Prandaj, ndërtimet e
ardhshme nuk duhet t’i shkatërrojnë vlerat natyrore dhe të peizazheve, vlerat e
mjedisit dhe as veçoritë autoktone të këtijë rajoni.
Vlerat natyrore,sidomos ato të mjedisit, të peizazhit dhe vlerat estetike të Bjeshkëve
të Nemuna, nga pikëpamja e veçorive të tyre, veçantive karakterit burimor,
shumëllojshmërisë dhe raritetit,meritojnë statusin dhe trajtimin e pasurive me interes
të veçantë, prandaj duhet t’i mbrojmë edhe për brezat e ardhshëm në formën e
parkut kombëtar.
Nevoja e shpalljes sa më të shpejtë të Bjeshkët e Nemuna park Kombëtar, buron nga
fakti se dekadave të fundit seriozisht janë rrezikuar dhe i janë nënshtruar
Duke pasur parasysh strukturën e produkteve turistike dhe tendencat dhe kërkesat e
turizmit, në Bjeshkët e Nemuna mund te zhvillohen degë të shumta dhe te
shumëllojshme te turzmit, si: turizmi dimëroro-sportiv, shëndetësor rekreativ,
shëndetësoro-kurues, ekskursionist rekreativ, gjuetie, peshkimi,fshatar, alpinist,
spelleturizëm, etj. Në pajtim me kërkesat ekologjike, përparësi duhet t’i epet zhvillimit
të degëve selektive të turizmit, si: turizmit ekolgjik, fshatar, gjuetisë dhe të peshkimit,
turizmit shëndetësor, rekreativ, alpinizmit, etj.

Prioritetet:
Duke pasur parasysh se për formimin e një qendre malore bashkëkohore turistike me sezon
aktive verore dhe dimërore duhet një kohë e gjatë dhe mjete të konsiderueshme investive si
dhe përkrahja e strukturave qeveritare.
Ndërtimi parashikohet të kryhet në disa etapa.
Investimet në fillim duhet orientuar në zhvillimin e lokaliteteve që lidhen më mirë me rrjete
rrugore dhe kanë potencial të pasur resursesh, ku duhet te respektohet parimi i koncentrimit
të ndërtimeve turistike dhe të konceptit të marketingut.
Në procesin e ndërtimit dhe të organizimit të përmbajtjeve turistike malore një kujdes i
veçantë duhet t‘i kushtohet ruajtjes dhe përparimit të sistemit ekzistues ekologjik të
Bjeshkëve të Nemuna. Çdo cenim i baraspeshës do të kishte pasoja negative në mundësitë e
valorizimit turistik. Prandaj, organizimi i parkut kombëtare në rajonin e Bjeshkët e
Nemuna është një hap i rëndësishëm në shfrytëzimin e organizuar optimal të
mundësive potenciale të këtij rajoni.
Destinimi dhe funksioni i Bjeshkëve të Nemuna duhet jo vetëm të përcaktohet në kuadër të
Kosovës, por edhe brenda kësaj zone duhet të përcaktohen sektorët dhe lokalitetet në të cilat
turizmi do të jetë funksioni ose njeri nga funksionet më të rëndësishme të zhvillimit. Kështu
duhet të ndahen sektorët e shfrytëzimit primar ose sekondar turistik.
Dihet që turizmi, falë funksionit të tij ekonomik, shfaqet si katalizator i rëndësishëm hapësinor
i veprimtarive ekonomike si dhe një nga faktorët e rrallë të integrimit rajonal.
Bjeshkët e Nemuna janë territor mjaft i dezintegruar dhe heterogjen. Që të realizohet roli i
lartpërmendur i turizmit në këtë territor, është i domosdoshëm harmonizimi i planeve
ekonomike, mjedisore urbanistike dhe turistike të zhvillimit ndërmjet njësive të përmendura
administrative ku bëjnë pjesë Bjeshkët e Nemuna.
Në një të ardhme të afërt këto plane duhet të harmonizohen me planet e zhvillimit
të turizmit të Bjeshkëve të Nemuna që u takojnë Shqipërisë dhe Malit të Zi.
Në procedurën e klasifikimit të zonave dhe lokaliteteve turistike duhet t’i kenë
parasysh kushtet dhe kriteret e caktuara, si:
• Karakteristikat morfologjike,
• Pozita,shpeshtësia dhe rendi i resurseve turistike,
• Mundësia e zhvillimit të turizmit dysezonësh,
• Lidhjet rrugore,
• Mundësia e furnizimit me ujë dhe energji elektrike,
• Elementet estetike,
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•
•

Kërkesat ekologjike,
Atraksionet plotësuese.

Zonat dhe lokalitetet turistike si dhe vendet e shfrytëzimit primar dhe sekondar turistik, janë
klasifikuar në bazë të resurseve që kanë, kushteve, dhe kritereve të lartpërmendura. Në
klasifikimin e lokaliteteve dhe të qendrave turistike, si faktor vendimtar është marrë prania e
një vlere të veçantë ose, më së paku, tri deri në katër vlera komplementare turistike.
Në kuadër të Bjeshkëve të Nemuna, sipas pasurisë dhe shumëllojshmërisë së potencialit të
resurseve, mund të dallohen këto zona turistike
Pjesa e Pejës e Bjeshkëve të Nemuna mund të identifikohen në shumë lokalitete ekzistuese
si: Kopraniku, Rusolia, Zhlebi, Maja e Leqinës, Radavci etj.
Meqë Peja është afër, aktivizimi i Kopranikut parashikohet në fazën e parë të vëllimit të
turizmit dimëror –sportiv në rajonin e Pejës.
Falë afërsisë së Pejës terrenet e skijimit në Kopranik janë studiuar hollësisht.
Te gjitha këto lokalitete futen në zonën primare të shfrytëzimit turistik, por aktivizimi i tyre do
të bëhet radhazi (nga vendet ku mund të shkohet më lehtë në ato më të vështira).
Lokalitetet si Kopraniku, Rusolia, Shtedimi me pozitën e tyre, tërësinë e denivelizimeve dhe
potencialin cilësor të terreneve të skijimit (të shtigjeve ), kanë të gjitha elementet që të
zhvillohen si qendra kryesore të turizmit dimëroro-sportiv në Bjeshkët e Nemuna.
Është fakt se mundësitë për të pranuar turistë janë shumë më të mëdha se sa fertat reale të
parashikuara do të thotë që planifikimi duhet të kuptohet si proces në vazhdim, me etapa,
realizimi i të cilave do të varet nga shkalla e arritur e zhvillimit shoqëroro-ekonomik.
Oferta e planifikuar turistike e ka burimin në nevojën e plotësimit të segmenteve të ndryshëm
të kërkesave turistike gjatë gjithë vitit (sidomos në sezonin veror dhe dimëror), me këto
aktivitete:
Sportet dimërore, alpinizëm, gjueti,peshkim,turizëm shëndetësor.
Si rajone plotësuese të ekspansionit të mëvonshëm turistik parashikohen për nevojat e
popullsisë lokale do të organizohet oferta përkatëse e kapaciteteve turistike- ekskursioniste.
Qendrat e planifikuara turistike do të organizohen si njësi të pavarura themelore të ofertës
turistike që do të plotësojnë të gjitha nevojat për bujtje, argëtim, rekreacion dhe veprimtari të
tjera.
Përparësitë kryesore të një ndërtimi të tillë do të jenë këto:
• Mënyra e vetme e ruajtjes së vlerave natyrore dhe shoqërore në rajon,
• Vendosja e një shkalle të dëshirueshme të jetës shoqërore që rritë mundësitë e
rekreacionit dhe është mënyra më e përshtatshme e organizimit të të gjithë
elementeve të ofertës turistike,
• Arritja e rezultateve të kënaqshme ekonomike në ndërtim dhe afarizmin e
mëtejshëm,
• Zgjidhja më e lehtë e problemit akut të kualifikimit të fuqisë punëtore.
Turizmi transit
Drejtimet transite turistike janë të veçanta, janë hapësira specifike të ofertës turistike
përgjatë korridoreve të rëndësishme të rrugëve vendore dhe ndërkombëtare, si në kuadër të
rajoneve turistike, gjithashtu edhe si ofertë e veçantë. Sipas rëndësisë radhitën në drejtime
rrugore turistike të shkallës së I dhe të II-të Për zhvillimin e qarkullimit të turizmit turistik,
rëndësi të veçantë kanë këto rrugë:
• Pejë-Prizren-Kukës-Durrës,
• Pejë-Mitrovicë-Beograd,
• Pejë Prishtinë-Shkup,
• Pejë-Rozhajë,
• Pejë - Qakor - Podgoricë
Transporti hekurudhor Transporti
Në Pejë është ne dispozicion rrjeti gjithëpërfshirës i rrugëve. Lidhja hekurudhore ekziston dhe
është operacionale me Fushë Kosovën,edhe pse infrastruktura dhe shërbimet janë mjaft
simbolike.
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Transporti ajror
Aeroportet kanë rëndësi qendrore për zhvillimin e turizmit cilësorë. Në turizmin Mesdhetar
nga Evropa Perëndimore udhëtimet çarter nga Evropa Perëndimore për Kosovë mund të rritet
vetëm pasi të ndërtohen qendrat reja turistike dhe pasi të krijohet produkti cilësorë turistik.
Me aftësimin e Aeroportit të Gjakovës si aeroport rajonal, civil dhe si aeroport alternativ i atij
të Prishtinës. Do të krijoheshin kushte optimale për rritjen e zhvillimit turistik cilësor.
Qendra Turistike Qytetare
Llojet prioritare të produktit turistik sipas rajoneve turistike
Rajoni
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

turistik i Bjeshkët e Nemuna
Turizmi malor
Turizmi dimëror-rekreativ
Turizmi rural
Gjuetia dhe peshkimi
Turizmi shëndetësor
Turizmi transitor
Shëndetësor – kurativ
Ekskursionist – rekreativ
Turizmi alpinist
Speleoturizmi
Turizmi transitor

Masat në fushën e zhvillimit hapësinor
Planifikimi cilësor i hapësirës është ndër parakushtet më të rëndësishme për
zhvillimin afatgjatë dhe të qëndrueshëm të turizmit.
Hapësira, në kuptimin e ngushtë dhe të gjerë, është parakushti themelor i ardhjes dhe i
qëndrimit te mysafirëve e njëkohësisht është edhe faktor i zhvillimit të destinimit dhe faktor
aktiv që e kushtëzon. Ndërtimi i infrastrukturës turistike ka karakter afatgjatë, prandaj
planifikimi integral i zhvillimit të hapësirës është kushti themelor i funksionimit të suksesshëm
afatgjatë të destinimit turistik. Planet hapësinore janë njëri nga dokumentet themelore të
zhvillimit të turizmit, sepse orientojnë dhe përcaktojnë planifikimin e të gjitha degëve dhe
veprimtarive ekonomike që aktivisht marrin pjesë në formimin e ofertës turistike.

Synimi:
•
•
•

Optimalizimi i zhvillimit turistik në kuadër të zhvillimit hapësinor të komunës së Pejës
me atë të Kosovës,
Detyra e planifikimit hapësinor është baraspeshimi i shërbimeve bujtinare, qarkullimit,
komunikacionit dhe shërbimeve të tjera duke mbrojtur resurset atraktive në të cilat
bazohet zhvillimi turistik,
Zhvillimi turistik duhet të jetë në pajtim me kushtet e zhvillimit të qëndrueshëm.

Aktivitetet:
•
•

•

•

Definimi i shfrytëzimit të hapësirës për turizëm në nivel kombëtar,
Zhvillimi i turizmit në Pejë të mbështetet në planet hapësinore, si dokumente kyç
juridike, që turizmit i japin rolin e bazës zhvillimore dhe të drejtimit të zhvillimit të
tërësishëm ekonomik, që garantojnë administrimin më me përgjegjësi dhe më efikas
të resurseve të destinimit turistik.
Në bazë të karakteristikave specifike natyrore dhe kulturore të rajoneve dhe të
lokaliteteve duhet të përcaktohet lloji i turizmit që optimalisht do t’i shfrytëzojë
resurset ekzistuese dhe të kushtëzojë atë ndërtim që është i mundshëm dhe i
pranueshëm, varësisht nga karakteristikat kyçe të hapësirës.
Gjatë ndërtimit të objekteve të reja, përkatësisht me rastin e projektimit të stilit të
ndërtimit dhe të zgjedhjes së materialit, duhet të respektohen tradita dhe stili
autokton i mjedisit rrethues që të ruhet harmonia dhe identiteti pamorë i rajoneve të
caktuara.

Hapat themelor për shfrytëzimin përkatës të hapësirës
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•
•
•

Hartimi i Strategjisë së zhvillimit të turizmit për periudhën 2004-2014,
Në një afat sa më të shkurtër të miratohet Plani hapësinor i zhvillimit të turizmit
kosovar. Në Plan duhet të merren parasysh jo vetëm aspektet fizike,por edhe ato
cilësore dhe logjistike të zhvillimit në destinimet turistike;
Hartimi i Masterplaneve – dokumente strategjike për të gjitha rajonet turistike të
komunës së Pejës e te Kosovës,të cilët duhet të jenë në përputhje me strategjinë e
zhvillimit.

Masterplani duhet të përmbajë:
•
•
•
•

Identifikimin dhe valorizimin e resurseve ekzistuese turistike,
Përshkrimin e temave lokale dhe të karakteristikave të produktit turistik që duhet të
zhvillohet (p.sh. turizmi malor, dimëror sportiv,fshatar, etj.),
Përshkrimin e infrastrukturës së nevojshme turistike,bujtjes, logjistikës, distribuimit si
dhe parimet thelbësore për caktimin e çmimeve të marketingut strategjik,
Planin e aksionit për zbatimin e Mast erplanit, përfshirë edhe burimin për financimin e
programit,strukturën e nevojshme organizative lokale,proceset dhe veprimtarët e
nevojshëm.

Hartimi i planeve të hollësishëm urbanistik për:
• Qendrën dimërore-rekreative “Kopranik” dhe
• Qendrën dimërore-rekreative “Bogë” në Pejë.
Prioritet e zhvillimit të turizmit nga aspekti i rregullimit të hapësirës janë:
• T’i jepet përparësi rikonstruktimit të hoteleve ekzistuese të sektorit shoqëror (te
privatizuar) deri në nivelin e kërkesës evropiane,
• T’i jepet përparësi përmirësimit të infrastrukturës së brendshme dhe të jashtme dhe
mbrojtjes së mjedisit,
• Në qoftë se ndërtohen objekte të reja, përparësi t’i jepet ndërtimit në hapësira ku ka
nevojë për sanimin e shumëllojshëm të terrenit dhe jo lokacionet më aktive. Objektet
duhet t’i përshtaten mjedisit lokal,
• Në kuadër të analizës së ndërtimtarisë turistike të hapësirës Pejane, menjëherë duhet
të fillojë hartimi i një studimi të plotë dhe i bazës programore për llojet selektive të
turizmit (gjuetisë, rural, ekoturizmit, turizmit kulturor, turizmit të kongreseve, turizmit
rekreativ, etj.),
• Ndërtimi i kapaciteteve bujtinarë për nevojat e parkut kombëtare të orientohen në
vendet anësore, jashtë kufirit të mbrojtjes.
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Infrastruktura
Duhet një kohë mjaft e gjatë për stabilizimin e infrastrukturës për: ujë të pijshëm, ujërat e
zeza, ujëra atmosferikë, rrugët dhe trotuaret,komunikacion,gjelbërim dhe mirëmbajtje të
ambientit në Komunën e Pejës.
Tërë gjatësia rrugore në brendi të qytetit është 100.3 km prej të cilave 67.8 km janë rrugë
me zhavorr,30 km janë të asfaltuara dhe 2.5 km janë rrugë me kubëza.
Gjatësia e rrugëve lokale në zonat rurale është 120.7 km, prej të cilës 86.5 km janë rrugë të
shtruara me zhavorr dhe 34.2 km janë rrugë të asfaltuara.
Rrjeti rrugor në qendër të qytetit,në lagjet e qytetit,rrugët që lidhen me rrugët rajonale dhe
ato me objektet e tregjeve, kërkojnë rehabilitimin me shtresa të asfaltit, betonit, për shkak se
zhvillohet trafik i dendur dhe shumë rrugë që janë me zhavorr kërkojnë të asfaltohen.

Transporti
Transporti paraqet një aktivitet shumë të rëndësishëm të njerëzimit. Ai është pjesë e
domosdoshme e ekonomisë dhe luan rol të rëndësishëm në relacionet hapësinore midis
lokaliteteve.
Transporti në Pejë kryesisht realizohet përmes rrugëve automobilistike, si dhe Transporti
përmes hekurudhës, i cili është pothuajse simbolik.
Transporti automobilistik - Nëpërmjet rrugëve rajonale,Peja lidhet me Gjakovën,
Prizrenin, Mitrovicën dhe Prishtinën. Me magjistralen e Adriatikut, Kosova mund të lidhet
përmes magjistrales M9 (Prishtinë – Pejë). Kjo do të thotë se këtyre magjistraleve do të duhej
t’u kushtohet rëndësi e veçantë në planifikimin strategjik.
Rrugët rajonale janë:
Pejë-Radavc-Kullë
Pejë-Mitrovicë
Pejë-Baran
Pejë-Deçan-Gjakovë
Rruga magjistrale Pejë-Prishtinë dhe
Rruga Pejë-Kuqishtë, 21km.
Në Pejë janë aktualisht rreth 30.000 automjete të regjistruara.
Dukuria e ndërtimeve ilegale në brezin rrugor është alarmuese.
Transporti hekurudhor – Vija hekurudhore në relacionin F. Kosovë - Pejë është e gjatë
81,2 km e ndërtuar në vitin 1936. Niveli i shërbimeve është shumë i ultë,pothuajse jo
ekzistues për transportin e udhëtarëve. Pa marre parasysh hekurudha është një mundësi e
rëndësishme Vija hekurudhore në relacionin Fushë Kosovë-Pejë është e gjatë 81.2km e
ndërtuar në vitin 1936.

Telekomunikimi
PTK ofron shërbimet për Komunën e Pejës,kemi 8146 para pagues të telefonisë fikse.

Shërbimet e internetit
Shërbimet e Internetit ofrohen nga Dardanet dhe IPKO- net. GJAKOVA

Shfrytëzimi i ujit
Furnizimi me ujë të pijshëm në Komunën e Pejës bëhet nga dy burime; Uji i Burimit të Zi me
500l/s dhe Burimi i Drinit të Bardhë në Radavc me 500l/s.
Për shkak të pozitës gjeografike,Peja ka burime me ujë të mjaftueshëm. Mirëpo siç dihet,
rrjeti i ujësjellësit është mjaft i vjetërsuar dhe humbjet në rrjetin e ujësjellësit të qytetit janë
shumë të mëdha.
Në periudhën e pasluftës, me anën e donacioneve të Agjencionit Evropian, të Kuvendit
Komunal dhe të Ujësjellësit, janë bërë përmirësime në rrjetin e ujësjellësit, për furnizimin me
ujë të pijshëm në disa vija (disa pjesë të qytetit),ndërsa në të ardhmen pritet edhe riparimi i
rrjetit në pjesët tjera të qytetit. Sa i përket pjesëve rurale të Komunës se Pejës,gjendja e
furnizimit me ujë të pijshëm, është shumë e keqe.
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Kemi sisteme të instaluara të ujësjellësve, por popullata rurale, kryesisht përdorë ujin e
puseve të cektë dhe të pambrojtura, vetëm 18 fshatra janë të kyçura në rrjetin e ujësjellësit
d.m.th. 10%.Qyteti është i kyçur 100%.
Në planet investive parashihet që në të dy anët e Pejës të ndërtohen dy kolektorë kryesorë,
për furnizimin me ujë të pijshëm në pjesët rurale të komunës, ku do të parashihen shumica e
pjesëve rurale.

Rregullimi i regjimit të ujërave
Shikuar në tërësi, gjendja e rregullimit të ujë rrjedhave dhe mbrojtja nga vërshimet është e
pavolitshme.

Mbrojtja e ujërave nga ndotja
Në qytet rreth 60% është e kyçur në kanalizim,ndërsa në fshatra rreth 10%. Të gjitha zonat e
sipërme të qytetit nuk kanë kanalizim,si dhe lagjja e Fidanishtes dhe Kristalit. Nuk kemi asnjë
impiant për pastrimin e ujërave të ndotura për qytet dhe fshatra. Për momentin të gjitha
ujërat fekale derdhen në Lumëbardhin. Ujërat e zeza janë njeri nga ndotësit e lumenjve dhe
ujërave nëntokësore. Në pjesët rurale,vetëm në një fshat është i ndërtuar kanalizimi i ujërave
të zeza,por të gjitha fshatrat ujërat e zeza i hedhin qoftë në rrugë,qoftë në ndonjë
proçkë,duke paraqitur rrezik për ambientin,banorët,si dhe të gjitha llojet e bimëve.

Energjetika
Gjendja me ndriçim publik, nuk është e mirë,pasi që vetëm 10% e sistemit është aktiv. Të
gjithë këta konsumatorë furnizohen me rrjetë 276 ST10/04Kv.
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Numri i trafo stacioneve shtohet çdo vit për 26 copë, varësisht nga aktivitetet investive të
distribucionit të Pejës dhe aftësia financiare e participimit e grupeve të konsumatorëve dhe
donacioneve. Stacionet transformatike të konsumit të Pejës furnizohen nga tri objekte St
35/10kv dhe atë:
ST35/10kv Peja-I-lokacioni në lagjen Institut, fuqia instaluese 3x8-24MVA
ST35/10kV Peja-II-lokacioni afër gjimnazit,,Bedri Pejani”-fuqia instaluese 2x8=16MVA dhe
ST35/10kV Peja -III-lokacioni përball Kombinatit të Lëkurë – Këpucëve, me fuqi instalues
4+4+8=16MVA.
Në bazë të gjendjes faktike në teren dhe shënimeve që disponojmë stacionet
transformotorike 35/10kV furnizohen nga stacioni qendror ST110/35Kv, me lokacion në lagjen
e Institutit, ME FUQI INSTALUESE 2X31.5=63mva.

Deponitë e mbeturinave
Procesin e grumbullimit dhe bartjes së mbeturinave prej bazës,deri te deponimi e bëjnë
ndërmarrjet publike për shërbime komunale. Në komunën tonë kemi vetëm një kompani
shërbyese -N.P. ,,Higjiena Publike”, e cila mbledh, grumbullon dhe transporton mbeturinat në
deponinë e qytetit në fshatin Thartin(ish-Svërkë).Kjo kompani kontrakton punë me komunën
e Pejës për pastrimin (fshirjen dhe larjen e rrugëve ) në qytet,mirëmbajtjen e parkut dhe
varrezave të qytetit etj. Kjo kompani, po ashtu angazhohet në mirëmbajtjen e sipërfaqeve të
gjelbëruara dhe trotuareve.
Largimi i mbeturinave të ngurta bëhet në mënyrë të organizuar në deponitë rajonale.
Për mbeturina të ngurta kemi një deponi rajonale në Sverkë,por aty nuk bahet riciklimi i tyre.

Ligjshmëria dhe mirëmbajtja
Punojmë me ligjet e reja
Ligji për planifikim hapësinor. Nr.2003/14 (03.07.2003)
Ligji për mbrojtjen e ambientit. Nr.2002/8 (16.01.2003)
Ligji për ndërtim Nr.2004/15 Nr.2004/15(27.05.2004)
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Dhe me ligjet e aplikueshme.

Qeveria lokale
Element shumë i rëndësishëm për Pejë është lirimi nga pushteti Jugosllav serb,dhe së shpejti
kuptohet edhe fitimi i pavarësisë.
Në vitin 2000 kemi zgjidhjet e para demokratike shumë partiake. Këtu kemi formuar kuvendin
e parë demokratik në historinë e Pejës. Peja ka kompletuar administratën, janë 13 drejtorate
me shërbime e sektorë të nevojshme. Kemi aprovuar emblemën e qytetit
Krijimi i institucioneve komunale ka mbështetje në rregulloren e UNMIK-ut,2000/45 mbi
vetëqeverisjen e komunave si dhe në statusin komunal që e miratoi Kuvendi Komunal.
Peja deri më tash merret si shembulli mirë i bashkëqeverisjes dhe pa probleme të theksuara
ndërpartiake. Kemi bashkëpunim të mirë në mes UNMIK-ut, Administratës dhe KFOR-it.

administration - administrata
security - sigurimi
services - shërbimet

Të dhënat
Materiali i lartshënuar është i bazuar në të dhëna të marra nga drejtoritë e K.K.Pejë:
ekonomia,bujqësia,shëndetësia,arsimi,enti për mbrojtjen e monumenteve, emergjenca, punët
komunale, etj…, nga terreni dhe sektorë të ndryshëm- ujësjellësi, PTT, Enti për punësim,
Higjiena, materiali i profilit komunal nga OSCE (2002), materiali i profilit komunal-UNMIK,
Materiali i profilit të situatës urbane-K.K. Pejë (2002),Plani Hapësinor i Komunës së Pejës demografia studim(prishtinë1987)., Strategjia e Zhvillimit Ekonomik2005-2007(shkurt2005)..
etj., nga grupi që është marrë me trajtimin e temave etj.
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Dispozitat dhe udhëzimet politike të planifikimit komunal
Këto udhëzime nuk janë gjithëpërfshirëse për planifikimin hapësinor dhe urban. Ato nuk janë
kufizuese por kanë karakterin e përkrahjes së planifikimit komunal.
Udhëzuesit trajtojnë çështjet kyçe të zhvillimit të nivelit qendror në lidhje me zhvillimin
hapësinor të komunave, apo paraqesin mbështetje për hartimin e PZHK.
LISTA E UDHËZUESVE (Udhëzuesit politikë për planifikim)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Banimi
Vendbanimet joformale
Lokacionet strategjike dhe portet e zhvillimit ekonomik
Zonat me vlera të larta bujqësore
Parqet nacionale
Konservimi dhe zhvillimi i trashëgimisë
Zonat energjetike dhe minierat
Deponitë dhe trajtimi i mbeturinave
Pikat kyçe të transportit
korridoret e transportit
impiantet për trajtimin e ujërave të zeza dhe industrial
hapësirat e lira –sporti dhe rekreacioni

Vlerësimi i gjendjes ekzistuese
SWOT – Analiza e përparësive, dobësive, mundësive dhe rreziqeve
Kjo analizë shqyrton ndikimin e çështjeve të hulumtuara të cilat në formë të përparësive
dhe dobësive që veprojnë nga brenda, dhe mundësive dhe rreziqeve që veprojnë nga jashtë,
paraqesin faktorët kryesorë për zhvillimet e ardhshme në hapësirën e Kosovës.
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PËRPARËSITË

DOBËSITË

•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pozita gjeografike si zonë kufitare dhe qendër
regjionale
Mosha e re e popullatës
Resurset natyrore dhe kulturore
Burimet njerëzore profesionale dhe me
përvojë
Iniciativa ndërmarrëse
Efekte pozitive nga privatizimi
Lidershipi dhe dëshira për të arritur zhvillimin
e dëshiruar
Ligjet e reja
Prezenca institucionale ndërkombëtare
UNMIK, EU, KFOR, Zyret ndërlidhëse
Bashkëpunimi i vendosur me vendet e rajonit
Orientimi drejt integrimit në BE
Fakulteti i Biznesit
Kushtet e mira Agroekologjike

MUNDËSITË
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pozita gjeografike si zonë kufitare dhe ure
lidhëse nder-regjionale.
Qyteti me i madhe i Rajonit te Dukagjinit
Tradita dhe pervoja ne ndërmarrësin
prodhuese dhe tregtare
Kompani aktive me kapital privat te fuqishëm
Partneritet funksional midis Pushtetit Lokal +
Shoqërisë Civile + Biznesi
Plotësimi i standardeve për Kosovën
Bashkësia Evropiane e përcaktuar për
përmirësimin e situatës
Përkrahje nga shumica e vendeve për zhvillim
Programet e bashkëpunimit në rajon
Diaspora burim potencial për zhvillim
Kyçja në korridoret e infrastrukturës rajonale
Riaktivizimi i artizanateve
Mundësit e zhvillimit te turizmit
Zhvillimi i agroindustrisë
Mundësia e zhvillimit te tregtisë me rajonin
Mundësia e ndërtimit te minicentraleve per
prodhimin e energjisë elektrike
Mundësia e vendosjes se rrjetit te gazifikimit
Mundësia e prodhimit te produkteve
bujqësore, blegtorale ekologjike
Grumbullimi i frutave malore

Buxheti i limituar komunal dhe regjional
Mundësi te limituara për shfrytëzimin e
potencialeve dhe resurseve natyrore
• Furnizimi jo i rregullt me energji elektrike
• Migrimet e pa balancuara fshat-qytet
• Ikja e trurit për punë në Prishtine dhe jashtë
kufirit
• Statusi i pa definuar i Kosovës
• Mungesa e strategjisë kombëtare për zhvillim
• Mungesa e zbatimit të ligjeve ne fuqi
• Mungesa e sistemit informativ qendror dhe
sektorial
• Shkalla e ulët e bashkëpunimit
ndërinstitucional
• Kufizimet financiare dhe teknike
• Mungesa e infrastrukturës
• Mungesa e subvencionit ne bujqësi
• Humbja e tokës bujqësore
• Mungesa e strategjisë së zhvillimit ekonomik
në nivel të Kosovës
• Sist. i ujitjes i amortizuar dhe i
pamjaftueshëm
• Mungesa e stimulimit adekuat të kuadrit
profesional
• Koordinimi i pamjaftueshëm i subjekteve
publike në realizimin e planeve të zhvillimit.
• Konkurrenca jo ojale nga importi i
prodhimeve bujqësore
RREZIQET
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Statusi i pa definuar i Kosovës
Mos regjistrimi i popullatës
Limitet ne qarkullimin e lirë te njerëzve dhe
mallit
Politika diskriminuese bankare ne funksion te
zhvillimit ekonomik.
Politka fiskale dhe doganore jo e favorshme.
Pamundësia e qasjes se prodhimeve vendore
ne tregun evropian
Marrëveshja për statusin merr kohë
Perceptimi për Kosovën si jo stabile
Mos bartja e kompetencave nga UNMIK-u tek
vendorët
Korridoret e infrastrukturës ndërkombëtare e
anashkalojnë Kosovën
Vendet fqinje me atraktive për investime
Prerja ilegale e drunjve
Ndërtimet e pakontrolluara
Eksploatimi i pa kontrolluar i resurseve
natyrore
Ndotja dhe degradimi i mjedisit

Konfliktet dhe sinergjitë
Konfliktet
•
•
•
•

Shtrirja e vendbanimeve me tokën bujqësore
Shtrirja e vendbanimeve në mënyrë horizontale në konflikt me shfrytëzimin e
hapësirës tokës dhe kanaleve të ujitjes
Degradimi i trashëgimisë kulturo-historike në konflikt me zhvillimin e turizmit
Ndërtimi i pakontrolluar i objekteve dhe infrastrukturës në rajonin e Rugovës në
konflikt me shfrytëzimin racional të resurseve natyrore.

Sinergjitë
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Me hartimin e planeve zhvillimore, shfrytëzimi i hapësirave do të ishte racional.
Promovimi i Pejës do të kontribuonte në krijimin e kushteve për mbrojtjen dhe
shfrytëzimin e trashëgimisë kulturore dhe natyrore për ZHEL, stimulimin, ruajtjen,
dhe kultivimin e zejeve tradicionale
Mbrojtja e trashëgimisë natyrore dhe kulturore në sinergji me zhvillimin e turizmit
Investimet në Bjeshkët e Nemuna në sinergji me zhvillimin e turizmit
Ndërtimi i rrugëve transitore për rreth qyteteve, shkarkojnë trafikun urban, ndotja
është më e vogël e ajrit në brendi të qytetit, shkurton kohën e transportit ndërurban,
shtytje për rregullimin e transportit publik
Me hapat e planifikuar për zhvillime urbane e me politika për rritjen e dendësisë
banuese do të kontribuonte në mbrojtjen e tokës bujqësore, kjo e fundit nga aspekti
social ndikon në shtytjen për zhvillime rurale e për më tepër në stimulim të bujqësisë,
me qëllim të zvogëlimit të migrimit, trend shume akut.
Planifikimi i korridoreve rrugore në sinergji me mbrojtjen e tokës bujqësore
Ndërtimi i hidrocentraleve në Bjeshkët e Nemuna në sinergji me zhvillimin ekonomik
lokal.
Me shpalljen e Bjeshkëve të Nemuna - Park Nacional do të bahet Plani Hapësinor për
këtë zonë që do jetë në sinergji me Mbrojtjen e Mjedisit, Resurseve natyrore,
turizmit.
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Vlerësimi i Kapaciteteve Investuese
Është hulumtim i potencialit dhe burimeve të mundshme për financim të zbatimit të Planeve
Zhvillimore, si dhe drejtimit te Investimeve Kapitale Publike nga sektori publik si dhe nga ana
e sektorit privat. VKI, duhet të përfshijë kontributet potenciale financiare nga kapacitetet
ekzistuese dhe atyre te mundshme.
Kapacitetet ekzistuese përfshijnë:
• Buxhetin komunal, sektorin privat, sektorin publik, burimet natyrore, kapacitetet e
infrastrukturës fizike (ndërtesat ), potenciali njerëzor (rinia)
Ndërsa kapacitet e mundshme përfshijnë:
• Investimet nga jashtë, fondet ndërkombëtare, Pakti i Stabilitetit, BE dhe donacionet
tjera, kreditë dhe grandet, dhe investimet e mundshme prej Qeverisë.
Vlerësimi i Kapaciteteve Investuese - Duhet përdorur si baze e te dhënave i cili mund te
konsultohet me vonë,pas identifikimit te llojeve dhe kuantitetit te resurseve,te cilat janë të
nevojshme për implementimin e projekteve dhe programeve specifike. Vlerësimi fillestar
duhet të plotësohet dhe në mënyrë të përhershme të përmirësohet gjatë tërë procesit të
planifikimit.
• Komuna e Pejës është në një situatë ekonomike relativisht të vështirë. Nga lufta doli
njeri ndër qytete më të shkatërruara. Tani pas disa viteve pas mbarimit të luftës ka
arritur që pjesërisht me forcat e veta, por më shumë me ndihmën e donatorëve t’i
rehabilitojë rrënojat dhe t’i aktivizojë disa nga kapacitet ekonomike për të cilat ka
qenë e mundur që të aktivizohen, por ka mbetur edhe shumë për tu bërë që të bëhet
një rimëkëmbje ekonomike.
• Infrastruktura e shkatërruar dhe kapacitetet prodhuese pjesërisht të shkatërruara dhe
pamundësia e meremetimit për shkaqe objektive të realitetit ekzistues janë një
brengë e madhe për stafin udhëheqës dhe qytetarët e kësaj komune.
• Edhe pse pagesa e stafit së bashku me shpenzimet për mallra dhe shërbime
mbulohen nga fondet e Qeverisë Qendrore, mjetet grumbulluara nga të hyrat
vetanake as për së afërmi nuk i plotësojnë nevojat investuese krahas projekteve të
cilat ekzistojnë qoftë në rehabilitimin dhe përmirësimin e infrastrukturës (rrugë,
ujësjellësi, kanalizimi etj.) si dhe ngritjen e kapaciteteve ekonomike e cila do të bënte
të mundur rritjen e vendeve të reja të punës e cila është një sfidë me të cilën po
ballafaqohemi dhe do të ballafaqohemi edhe në vitet në vijim. Andaj është e
domosdoshme që të hulumtohen dhe të gjinden donatorë të cilët do të ndihmonin
këto procese tanimë të filluara.
• Edhe pse programi i emergjencës ka përfunduar qysh vitin e kaluar, ende kanë ngelur
të pa ndërtuara shumë shtëpi të kategorisë së pestë dhe të katërt.
• Komunitetet e biznesit kryesisht përbëhen nga ndërmarrjet e vogla dhe të mesme,
ekonomi familjare kryesisht në lëmine e tregtisë, hotelerisë, zejtarisë, bujqësisë,
ndërtimtarisë dhe të zejeve të tjerë. Një numër i tyre që në start të punës
ballafaqohen me problemin e mjeteve qarkulluese për çka detyrohen të ndërprenë
veprimtarinë.
• Ndërmarrjet shoqërore të cilat tanimë janë privatizuar me njërën nga metodat e
njohura të privatizimit si dhe ato që janë në proces të privatizimit përbëjnë një
potencial të çmueshëm në lëmin e kapaciteteve investuese qoftë në rritje të
punësimit ashtu edhe në përmirësimin e infrastrukturës urbane dhe mirëqenies në
përgjithësi. Këto ndërmarrje në të kaluarën kanë qenë gjigant të vërtet në sferën e
punësimit siç ishin (Kombinati i Lëkurë Këpucëve, Kombinati i Drurit, Fabrika
“R.Sadiku”, “17 Nëntori”, Fabrika e Birrës, Fabrika e Biçikletave, Fabrika e
Konstruksioneve metalike e shumë tjera të cilat po të mund të absorbonin 30% të
kapacitetit veprues të tyre, në të kaluarën do të ishte një ndihmesë e madhe për
kapacitete investuese të Komunës.
• Këto biznese mesatarisht punësojnë 3-5 punëtor. Të ardhurat e këtyre punëtorëve,
por edhe atyre që punojnë në shërbimet publike janë të ulëta.
• Ndërmarrjet publike të cilat janë në përgjegjësi të komunës, pas luftës kanë dalë të
shkatërruara, me mungesë të mekanizmit për ta ushtruar veprimtarinë e tyre, falë
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•

•

•
•

donatorëve të ndryshëm ka arritur që të pajisin pjesërisht me mjete të nevojshëm
dhe po vazhdojnë punën për normalizimin e veprimtarisë së tyre.
Metë gjitha vështirësitë që po përballet Komuna, shumë ndërmarrje janë të gatshme
që të kontribuojnë në rindërtimin e shpejtë të qytetit duke kontribuar si në
përmirësimin e infrastrukturës ashtu edhe në shtimin e kapaciteteve investuese në
mënyrë që të rritet numri i vendeve të punës dhe me këtë do të kontribuonte si në
përmirësimin e infrastrukturës ashtu edhe në shtimin e kapaciteteve investuese në
mënyrë që të rritet numri i vendeve të punës dhe me këtë të kontribuohet direkt në
mirëqenien sociale të qytetarëve të Pejës.
Një numër ndërmarrjesh premtojnë bashkëpunim me autoritetet lokale në sferën e
rindërtimit. Deklarata të tilla kanë bërë ndërmarrja “Ingjinjering”, ndërmarrja “Filips”,
“Energo Trade”, “Auremont”, ndërmarrja publike “Hidrodrini”, N.Sh. “Drini I Bardhë”,
korporata “Dukagjini”, korporata “Devolli”, kompania “Qallaku Petroll”, NTP “Limi
Comerce”, NTP “Molika”, shoqata e zejtarëve dhe shumë të tjerë. Të gjitha
deklarojnë se do të japin ndihmën e tyre me mjete financiare, me makineri dhe
pajisje,por edhe me kuadro.
Ndihmën e tyre na kanë premtuar edhe qytetarët të cilët me forcat të veta tentojnë
që të bëjnë përmirësime në ambientin për rreth tyre,duke rindërtuar shtëpitë e tyre
private, dhe duke ndërtuar kapacitete për biznesin e tyre privat.
OJQ – të po ashtu edhe pse kanë fonde të kufizuara ato mjete i drejtojnë në
aktivitete që janë në përputhshmëri me misionet e tyre. Ato janë të gatshme të
ofrojnë kohën e stafit të tyre dhe asistencë në aspekte të organizmit, logjistikes dhe
ekspertizës.
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Sfidat zhvillimore
Në bazë të hulumtimeve në kuadër të fushave tematike, janë identifikuar 7 (shtatë) sfida
zhvillimore, që kanë ndikim të drejtpërdrejtë në zhvillimin hapësinor. Sfidat janë të
mbështetura në të dhëna, nga hulumtimi i çështjeve, si dhe treguesit të cilët e ngrinin
çështjen si problem.
Sfidat e identifikuara

I. Ekonomia dhe punësimi
•
•

Ekonomia në Komunën e Pejës është e stagnuar, ndërkohë që shkalla e papunësisë
është shumë e lartë.
Si mundet plani zhvillimor të ndihmojë në ringjalljen e ekonomisë?

II. Trashëgimia dhe zhvillimi i qëndrueshëm.
•
•

Trashëgimia jonë natyrore dhe kulturore është duke u shkatërruar.
Si mund të planifikojmë zhvillimin duke i shfrytëzuar këto vlera dhe duke mbrojtur të
ardhmen për fëmijët tanë?

III. Shfrytëzimi joracional i hapësirës:
•
•
•

Me zhvillimin e paplanifikuar, tokat bujqësore shfrytëzohen për ndërtim dhe
korridoret përreth rrugëve magjistrale ngushtohen.
Si mund të arrijmë një zhvillim më të mirë?
Çka duhet të bëjmë me ndërtimet ekzistuese ilegale?

IV. Mjedisi jetësor
•
•
•

Kualiteti (niveli) i mjedisit jetësor në qytete dhe fshatra është i dobët.
Zhvillimi i paplanifikuar gjithashtu i rritë shpenzimet e shërbimeve.
Si mund t’i përparojmë vendbanimet dhe t’i zhvillojmë ato më mirë në të ardhmen?

V. Niveli i ultë i shëndetësisë dhe arsimimit
•
•

Përgjithësisht niveli i shërbimeve në shëndetësi dhe arsim në komunën e Pejës, është
i ulët, madje disa zona kanë nivel tejet të ulët të shërbimeve.
Si dhe ku duhet të përmirësohen shërbimet në mënyrë që të jenë më afër banorit?

VI. Shkalla e varfërisë është në nivel të lartë dhe duke u rritur
•
•

Në disa pjesë të rajonit kjo shkallë është e lartë
Si do të sigurohemi se mënyra në të cilën e drejtojmë zhvillimin e Komunës së Pejës
e adreson këtë çështje?

VII. Standardet, normat dhe parimet
•

Si të planifikojmë zhvillimin për të ardhmen në mënyrë që të arrihen standardet
ndërkombëtare, transparenca, si dhe pjesëmarrja në vendimmarrje?
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II.
Vizioni
Caqet dhe Parimet
e
Zhvillimit Hapësinor
për Pejën
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Vizioni
Peja Rajon i gjelbër dhe Vital
Peja qendër moderne turistike, agroindustriale, arsimore dhe shëndetësore, me synime pro
evropiane të fuqizuara me lidhje të mira rrugore me rajonin, me mjedis të përshtatshëm për
biznese private, zhvillim të vrullshëm ekonomik përmes zonave industriale dhe parqeve të
biznesit duke ndikuar në rritjen e punësimit dhe jetës më të mirë për të gjithë qytetarët ku
qyteti do të karakterizohet me mjedis të pastër dhe të këndshëm, me ruajtjen dhe ripërtrirjen
e monumenteve kulturo-historike dhe traditave të civilizimit të lashtë.

Qëllimet
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7

Krijimi i kushteve të favorshme për zbatimin e Planit Zhvillimor Komunal (PZHK)
Promovimi dhe zhvillimi ekonomik në përgjithësi dhe e turizmit në veçanti duke
transformuar Pejën në vend atraktiv për investitorë dhe turistë, vendor dhe të huaj
Përmirësimi dhe ofrimi i infrastrukturës për nevojat e komunitetit të biznesit dhe
qytetarëve në tërësi
Ruajtja, mbrojtja dhe rehabilitimi i monumenteve të trashëgimisë kulturo dhe
historike dhe resurseve natyrore.
Rritja e atraksionit për investitorët e jashtëm dhe të brendshëm përmes përgatitjes së
ofertës lokale zhvillimore
Përmirësimi i shërbimeve të edukimit, shëndetësisë dhe sportit.
Bashkëpunim ndërkufitar për zhvillime me interes të përbashkët

Synimet
1. Ulja e shkalles së papunësisë dhe varfërisë me vëmendje të veçantë në zonat rurale
2. Zhvillimi hapësinor i balancuar dhe shpërndarja e funksioneve.
3. Sigurimi i qasjes në infrastrukturë për të gjithë dhe përmirësimi i rrjetit të
infrastrukturës së brendshme duke ofruar shërbime publike cilësore, llojllojshmëri dhe
cilësi të telekomunikimeve.
1. Ofrimi i shërbimeve publike dhe infrastrukturës sa më afër qytetarit
2. Arsimimi cilësor dhe i vazhdueshëm për të gjithë
3. Avancimi i shërbimeve mjekësore specialistike.
4. PZHK dhe PZHU synon që secili qytetar të ketë qasje në hapësirë adekuate të
banimit.
5. Aplikimi i politikave që promovojnë zhvillimin e zonave rurale
6. Rregullimi dhe formalizmi i vendbanimeve joformale dhe ndërtimeve ilegale.
7. Përmirësimi i kushteve dhe ngritja e standardit jetësor (sidomos ne 6 qendra i cekur
ne PZHK) në zonat nga të cilat në mënyrë të vazhdueshme është duke u larguar
popullata.
8. Mbrojtja e tokës kualitative bujqësore jashtë zonës urbane.
9. Ulja e shkallës së ndotjes dhe degradimit të mëtutjeshëm të mjedisit dhe mbrojtja e
resurseve natyrore.
10. Ruajtja dhe ripërtëritja e trashëgimisë kulturore
11. Shfrytëzimi sa ma racional i te gjitha resurseve në mënyrë që ato të jenë të
mjaftueshme dhe në shfrytëzimin edhe për gjeneratat e ardhshme.
12. Vendosja e kontrollit dhe menaxhim i zonave të rrezikuara ose ndikuara nga
vërshimet dhe erozioni
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Parimet e përgjithshme për zhvillim
Zhvillim i planifikuar
hapësinor

Çdo zhvillim i ardhshëm duhet të jetë i planifikuar dhe i
mbështetur me vendime përkatëse

Zhvillimi i baraspeshuar

Për aq sa është e mundur, territori i Komunës së Pejës
duhet zhvilluar në mënyrë të baraspeshuar

Zhvillimi kompakt

Në të mirë të shfrytëzimit sa më racional të hapësirës dhe
mbrojtjes së resurseve duhet synuar zhvillim sa më kompakt
në hapësirë, më të fokusuar dhe dendësi më të madhe të
zënies së hapësirës

Zhvillimi i qëndrueshëm

Synon shkallën sa më të lartë të bilancit në mes të zhvillimit
social, ekonomik dhe mjedisor

Stimulimi i sinergjive dhe
shmangie nga konfliktet
potenciale

Parim për të shfrytëzuar në mënyrën më të mirë tendencat
zhvillimore të sektorëve të ndryshëm dhe autoritetet (
komunat fqinje, niveli qendror etj.)

Subsidiariteti

Komuna gjatë zbatimit të PZHK, do të marr përsipër
përgjegjësi apo ndërmarr veprime në raste ku ato më mirë
mund të realizohen në nivelin lokal

Integrimi në Evropë

Çdo zhvillim i udhëzuar me Plan duhet për aq sa është e
mundur të kontribuoj në procesin e integrimit të Kosovës në
BE.

Zhvillimi komplementar

Funksioni themelor i një vendbanimi i plotëson funksionet e
vendbanimit tjetër

Prioritetet strategjike
1. Hartimi i planeve rregulluese urbane
2. Avancimi i lidhjes përmes Çakorrit në lidhje kryesore rrugore me Malin e Zi
3. Ofrimi i infrastrukturës së domosdoshme për krijimin e kushteve për investime në
zhvillimin ekonomik e në veçanti në turizëm.
4. Hartimi i Programit për rregullimin dhe formalizmin e vendbanimeve joformale
5. Themelimi dhe operacionalizimi i transportit publik urban dhe ndër urban
6. Kyçja e të gjitha vendbanimeve në shërbime dhe infrastrukturë publike.
7. Përmirësimi i infrastrukturës rrugore me vëmendje të posaçme në studimin dhe
realizimin i lidhjes se unazës rrugore (bajpas)
8. Përmirësimi i shërbimeve arsimore dhe shëndetësore, përmes plotësimit të kërkesave
teknike dhe ngritjes së kapaciteteve humane, posaçërisht në zonën urbane.
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III.
Korniza dhe Strategjia
e Zhvillimit Hapësinor të
Komunës së Pejës
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Ishte një ditë e lodhshme…
Sytë të pushonin nga gjelbërimi, notat e bukura te gurgullimës së ujit formonin një melodi të
këndshme, mirëmbajtësit e rrugës nuk i shihja aq sepse rrugët dukeshin si një kristal që të
ngjallte në shpirt. Por s’kishte as njerëz shume sepse ishin të angazhuar te gjithë në punën e
tyre, e sidomos të pastrehët që nga uria, u duhej të bredhin në këtë të ftoftë dimri. Isha duke
shkuar në qendrën rinore ku tashme ishte një ndër qendrat më të mira në vend.
Kur arrita në qendër dëgjova se po bisedonin se si kishin kaluar këtë fundjavë, disa në vende
rekreacioni në ‘Alpet Shqiptare’ ku flisnin se kushtet e skijimit ishin në nivel të larte dhe
sidomos gjatë qëndrimit disa ditësh, por ajo që të gjithë e përmendnin ishte shëtitja me
teleferik që ishte një argëtim i mrekullueshëm për të gjithë. Për ata që kishin qëndruar në
shtëpi kishte pasur zgjidhje për këto dy ditë, sepse tashme kishin fushat sportive në lagjet e
tyre. Por një shoqe po fliste se kishte qenë të vizitonte gjyshen e sajë në shtëpinë e pleqve
që ishte magjia e qytetit për gjyshërit tanë.
Kaluam shumë mirë, ora përfundoi, ishte shume vonë, por nuk kishim frikë nga terri i
mprehtë i natës sepse tashmë kishim ndriçimin e qytetit. Rrugës pash lajmërimin për një
shfaqje që do të mbahej të nesërmen në teatër dhe mezi prisja ta shoh. Ndjeja kënaqësi
duke shikuar qytetin tonë në këtë gjendje, dhe arrita në shtëpi me e lumtur se kurrë.
Dëgjova një zile. Mu duk se ishte zilja e derës, por jo ishte zilja e orës që më zgjoi nga gjumi
për në shkollë, dhe mendova se pse këtë ëndërr kaq të bukur mos ta shoh një dite me sy te
hapur?

Kaltrin Idrizi (IX-2)
Shkolla Fillore “Vaso Pashë Shkodrani” – Pejë
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1 Peja planifikon ardhmërinë
1.1

Situata e pasluftës në Pejë

Ndryshimet politike shkaktuan qe investimet në ekonomi të tërhiqen dhe kjo në vazhdimësi
shkaktoi kolaps ekonomik. Në luftën qe u zhvillua kah fundi i viteve të 90’ta shumica e
infrastrukturës ekonomike si dhe shtëpitë u shkatërruan. Shume familje u shpërndanë dhe
grupet etnike u dëbuan.
Pas kësaj lufte udhëheqja serbe u tërhoq nga Kosova. Për arsye të mungesës së udhëheqjes
dhe relacionit të ndjeshëm në mes të grupeve të ndryshme etnike qe jetojnë në Kosove,
Kombet e Bashkuara instaluan një menaxhim të përkohshëm qe të administroj dhe rindërtoj
udhëheqjen vendore. Ende janë prezent forcat e armatosura për të ruajtur vendin dhe
sigurinë. Sa i përket pavarësisë së Kosovës diskutimet janë në zhvillim e sipër.
Në Pejë luftimet ishin të ashpra. Rreth 70% të qytetit të Pejës ishte shkatërruar. Menjëherë
pas përfundimit të luftës filloj rindërtimi i qytetit. Sot, fundi i vitit 2005 qyteti është ringjalle
dhe jeton përsëri. Komuna e Pejës numëron diku rreth 140.000 deri 160.000 banorë. Numri i
saktë nuk dihet. Regjistrimi i fundit është bërë në vitin 1981.
Rindërtimet e shumta në Pejë janë bërë duke ju falënderuar donacioneve të agjencive të
huaja. Qytetarët ndihmuan intensivisht në këto rindërtime pa marr parasysh kombësinë e
tyre. Bombardimet nuk ndikuan që qyteti të merr pamje tërësisht tjetër. Popullata që u kthye
rindërtoj në themelet e mëparshëm prapë shtëpitë e tyre. Në periferi të qytetit lulëzimi i
objekteve në ndërtim e sipër është pamje e zakonshme.
Plan i fundit ,Plani i Përgjithshëm Urban i Pejës është përpiluar në vitin 1993-96. Për shkak të
luftës plani kurrë nuk u aprovua formalisht dhe asnjë kopje e shkruar nuk është gjetur. Para
këtij, plani i mëparshëm i vitit 1983 është i vetmi plan për Pejën në dispozicion (kaptina 3).
Për Komunën e Pejës nuk ekziston një plan i këtillë apo i zoonimit për territorin e Pejës.

1.2 Ligji për planifikimin hapësinorë
Ne pjesën më të madhe të Kosovës ndërtimet janë bërë të pakoordinuara dhe nuk janë
planifikuar dhe drejtuar mirë. Kjo shkakton një shpërndarje banimi, që e bënë ofrimin e
shërbimeve të përshtatshme dhe shërbimet publike të shtrenjta dhe jo efikase. Mungesa e
shërbimeve publike përcillet me ndotjen e ambientit.
Për ti dhëne fund kësaj është nxjerr ligji i ri hapësinor. Kjo është bërë për qellim të
planifikimit racional hapësinore, të arrihet balancim në mes zhvillimit dhe ruajtjes së
sipërfaqeve të hapura si dhe mbrojtjen e ambientit. Po ashtu qe ky ligj të sjellë regjimin e
planifikimit hapësinorë të Kosovës në përputhshmëri me standardet Evropiane. Ky ligj
përfshinë tërë Kosovën.
Plani hapësinorë duhet të krijoj kushte për sigurimin e lokacioneve ku do të bëhen investimet
kapitale për zhvillim ekonomik, përmirësimin e shërbimeve të infrastrukturës dhe mbrojtjen e
pasurisë natyrore dhe kulturore. Ligji i ri obligon çdo komunë të Kosovës të përpiloi Planin
Zhvillimorë Komunal për tërë territorin e vet, Planin Zhvillimorë Urban për sipërfaqet e
urbanizuara më pastaj detajzimin e këtij në Planin Rregullues Urban.

1.3 Plani Zhvillimor i Komunës së Pejës
Kufijtë Komunal të Pejës janë:
Në pjesën jugore kufizohet me Deçanin me fshatrat: Lubeniq, Zllapek, Krushec, Broliç
Kotradiq, Vranoc, Buqan, Gllogjan, Nepole.
Në pjesën lindore që përfshin sipërfaqen e rrugës Pejë - Prishtinë kufizohet me fshatrat:
Jabllanica e Leshanit, Sverka, Tërsteniku.
Në pjesën verilindore kufizohet me fshatrat: Ruhot, Osoje. Në pjesën e rrugës që lidhë Pejën
me Mitrovicën kufizohet me fshatrat: Ozdrim, Dubovë.
Në pjesën veriore kufizohet me fshatrat: Jabllanica e vogël dhe Jabllanica e madhe.
Në pjesën veri perëndimore kufizohet me Malin e Zi, në pjesën perëndimore gjithashtu me
Malin e Zi.
Plani Zhvillimor Komunal (PZHK) përcakton shfrytëzimin e sipërfaqes dhe planifikon zhvillimin
e rajonit për dy dekadat e ardhshme. Ai i aplikon funksionet, aksionet dhe restrikcionet të
hapësirave në komunë dhe në këtë mënyrë mundëson ose pamundëson ca aktivitete në
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hapësire. Në këtë mënyrë PZHK prek banorët, biznesin dhe ambientin e Pejës. Ky plan ka
status juridik. Futja në fuqi dhe mirëmbajtja e këtij plani është në duart e autoriteteve lokale.
Procesi qe udhëheq deri të përpilimi i PZHK është po aq i rëndësishëm sa edhe vet përmbajtja
e tij. Që ti përmbushë kërkesat, të mbrojë ambientin, të ofroj shërbime dhe të mbrojë token
me vlerë, PZHK ka nevojë për një proces të gjithanshëm dhe transparent duke përfshirë
kyçjen e palëve të interesuara. Në shumë diskutime publike në gjithë rajonin e Pejës janë
dëgjuar zërat e grupeve të ndryshme të interesuara si dhe banorëve të sajë. Inventarizimet
janë bërë në bazë të situatës së tanishme dhe nevojave të tyre në të ardhmen. Kjo informatë
është e nevojshme që të jemi në gjendje të marrim vendime në vlerësimin e zhvillimeve dhe
pretendimet e tyre hapësinorë në sipërfaqet tokësore.
Është e qarte së çdo dëshirë individuale nuk mund të trajtohet brenda këtij plani. Qëllimi
kryesor i PZHK është të krijohet një kualitet hapësinorë që do të përgjigjet kërkesës
gjenerale. Megjithatë PZHK merr në konsiderim zhvillimet e vazhdueshme dhe rrethanat
lokale. Sipas ligjit për PH neni 13.2: PZHK përfshin të paktën periudhën 5 vjeçare.
Plani që nuk implementohet është i panevojshëm. Në planin zhvillimorë komunal janë
përshkruar qëllimet (pikësynimet). Këto qëllime nuk mundë të arrihen pa përputhje me
rregulloret dhe politikat, pa informatë të drejtë ose pa sjelljen pro aktive të qeveritarëve
komunal. Figura 1 bënë të qartë këtë relacion të rëndësishëm.
informata

PZHK
sjellja

rregulloret

Figura 1 – PZHK do të ketë sukses vetëm atëherë kur të gjitha këndet do të
ndërlidhen

1.4 Plani Zhvillimor Urban dhe Planin Rregullues Urban përcjellës i
PZHK
Plani Zhvillimor Komunal venë në pah funksionet për tërë territorin e Komunës së Pejës.
Megjithatë sipërfaqet urbane brenda komunës - qyteti dhe rrethina direkt janë shumë të
larmishme që të mundë të planifikohen me një plan të shkallës së lartë siç është PZHK.
Nevojitet një plan i veçantë që të udhëheq zhvillimet në qytet në drejtimin e dëshiruar. Në
shkallën e mëvonshme PZHU do të detajohet më tutje në Planin Rregullues Urban (PRrU) ku
do të emërohen funksionet dhe restrikcionet në nivelin e ngastrave urbane.
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2 SITUATA E TANISHME NË PEJË
2.1 Zhvillimi hapësinorë
Qyteti i Pejës është qendra e rajonit më perëndimor të Kosovës, në rrëzë të “Bjeshkëve të
Nemuna”, më mirë të njohura si Bjeshkët e Rugovës, që ngrihen mbi gryken e Rugovës. Peja
ka një sipërfaqe prej 602 km² dhe është e ndarë në 28 bashkësi territoriale dhe në total 95
fshatra. Komuna numëron diku në mes 140.000 dhe 160.000 banore. Numri i saktë nuk dihet.
Regjistrimi i fundit është bërë në vitin 1981.
Sikur është cekur më parë shumë shtëpi dhe objekte biznesi janë ndërtuar pa ndonjë
planifikim në sipërfaqet tokësore, duke shkaktuar ndotje dhe humbje të sipërfaqeve të tokës
bujqësore. Gjithashtu në qytet janë ndërtuar shumë objekte joformale dhe ilegale. Si
konsekuence shërbimet adekuate nuk janë të rregulluara. Shërbimet në hapësirat rurale siç
janë shërbimet shëndetësore, është vështirë të organizohen në mënyrë permanente, për
arsye se shpërndarja e banimit shkakton një densitet shumë të ulet të banorëve. Për këtë
arsye hapësirat rurale kanë për çdo jave shërbime “mobile”.

2.2 Ekonomia Rajonale
Prej kohërash agrikultura ka qenë sektori më i madh në këtë regjion. Gjatë luftës shumica e
bagëtisë është shkatërruar dhe sistemet e ujitjes janë shkatërruar apo ndotur. Ndërtimi i
paplanifikuar dhe ilegal i objekteve banuese ka ndikuar në humbjen e sipërfaqeve bujqësore.
Për shumë fermer kjo shkaktoi një humbje të konsideruar të burimit të ardhurave. Në këtë
moment ky sektor ka nevojë për përmirësime serioze që të jetë prapë profitabil.
E mbështetur në agrikulturë, Peja ka pas një industri solide para luftës. Industritë e mëdha
kanë qene industritë për përpunimin e fryteve, fabrika për përpunimin e lëkurës dhe
këpucëve, për përpunim të drurit dhe punim të mobileve si dhe birraria. Pas luftës shumë
industri ose u mbyllën ose zvogëluan në mënyre drastike numrin e të punësuarve.
Si rezultat i kësaj; Peja ballafaqohet me një shkallë të papunësisë prej afro 60%. Një aspekt
me rendësi për ekonominë lokale është se shumica e të papunësuarve jeton nga ndihmat
materiale nga anëtaret e familjes të punësuar jashtë vendit.

Figura 2 - Pozita e Pejës në territorin e Kosovës
Disa sektorë tjerë aktiv janë duke u zhvilluar sikur ata ndërtimor dhe bankierë. Por kjo nuk
është e mjaftuar për të luftuar papunësinë në këtë moment. Agjencioni i Kosovës për
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Mirëbesim (AKM) është duke shikuar të zgjeroj interesat private duke privatizuar ndërmarrjet
e mëparshme që ishin pronë shoqërore.

2.3 Mjedisi dhe Uji
Për momentin Peja ballafaqohet me një ndikim të madh nga ndërtimi i shpejt dhe i
pakontrolluar i shtëpive dhe ndërmarrjeve. Mbledhja e pamjaftueshme e mbeturinave dhe
menaxhimi i tyre i dobët si dhe sistemi jo efikas i kanalizimit shkaktojnë ndotje të mëdha të
tokës, ujërave nëntokësore dhe lumenjve. Mungesa e financimit është shkaku kryesor për
këtë gjendje.
Në anën tjetër numri i automjeteve është në rritje e sipër. Rrugët e qytetit janë gjithnjë e më
shumë të bllokuara me automjete dhe kualiteti i ajrit është në keqësim e sipër. Një kontribut
tjetër për këtë janë edhe gjeneratorët e shumtë të cilët aktivizohen gjatë mungesës së
rrymës elektrike.
Një rrezik tjetër është shkatërrimi i pyjeve në Rugove. Nuk ka rregullore adekuate që të bëjë
të mundur ndalimin e këtij procesi të vazhdueshëm ose të mundësoj rimbjellen e drunjve në
këtë regjion.
Pa marr parasysh rreziqet serioze për ambientin që Peja ballafaqohet sot, komuna nuk është
ende e përfaqësuar me një departament për çështje të mjedisit. Si rezultat i kësaj disa
departamente i qasen zgjedhjes së këtyre problemeve, përderisa një koordinim i aksioneve
është i dëshirueshëm.

2.4 Minoritetet
Grupet e ndryshme etnike kanë banuar gjithherë në Kosovë. Një ç’vendosje e madhe e
grupeve të ndryshme etnike është bërë gjatë dhe mbas përfundimit të luftës. Mbas arritjes së
paqes në këtë rajon, shqiptarët, boshnjakët, serbët, romët, egjiptianët si dhe disa grupe tjera
etnike jetojnë prapë në këtë trevë. Shumica dërmuese e popullsisë në Pejë përbëhet nga
shqiptarët (93.5%). Boshnjakët (3.3%) jetojnë në një afërsi me njëri tjetrin, në fshatin
Vitomiricë. Serbet (1%) janë kryesisht të koncentruar afër fshatit Gorazhdevc dhe Bellopole.
Egjiptianet (1.6%) dhe romet (0.7%) jetojnë në përgjithësi në vendbanimet në periferi të
qytetit si në Kristal. Të gjitha grupet etnike janë të përfaqësuara në Asamblenë Komunale.
Secili individ në Pejë ka të drejtat e njëjta sa i përket kombësisë së tij. (burimi i të dhënave:
zyrat rajonale të OSBE dhe UNMIK).
Një numër i banorëve të Pejës janë ende të zhvendosur. Procesi i kthimit të qëndrueshëm
duhet të udhëheqë kthimin e të paktën një pjese të tyre.

2.5 Qeveria Lokale
Ne vitin 2000 u organizuan zgjedhjet e para demokratike. Këto zgjedhje rezultuan me
Asamblenë e parë Komunale. Tani Peja ka një administrim komplet me 13 drejtori.
Administrimi është i bazuar në legjislacionin e UNMIK-ut të ashtuquajtur ‘vetëqeverisja lokale
e komunave. Mund të thuhet se për momentin, administrimi në Peje është solid, pa konflikte
të mëdha politike dhe se kooperimi në mes administrimit komunal dhe UNMIK-ut dhe KFOR-it
është i mirë.
Menaxhimi nuk ka funksionuar si duhet në komunë. Kjo është arsyeja kryesore pse punimi
dhe implementimi i planeve të reja, duke përfshirë edhe mirëmbajtjen e tyre, është i
nevojshëm.

3 PLANET AKTUALE HAPËSINORE
3.1 Plani i Përgjithshëm Urban i vitit 1983
Plani komunal i vitit 1983 është plani i fundit hapësinorë që është aprovuar nga Asambleja
Komunale. Aspektet kryesore të këtij plani ishin zgjerimi i mundësive për transport si dhe
ballafaqimi me migrim nga pjesët rurale në qytet. në mënyre konsekuente është
parallogaritur dhe paraparë një rritje e banorëve në qytetin e Pejës si dhe rritja e kapacitetit
industrial. Shërbimet për banorët sikur gjelbërimi, shkollat, spitalet ishin gjithashtu elemente
me rëndësi në këtë plan. Plani u mor me pak me vlerat kulturore në këtë rajon. Nga ky plan
përafërsisht gjysma është realizuar. në këtë moment ky plan është i vjetërsuar dhe ndryshimi
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drastik në demografinë e këtij rajoni për 20 vitet e kaluara kushtëzojnë qe ky plan të ketë një
revidim.

3.2 Planet tjera të papërfunduara
Plan i fundit Plani i Përgjithshëm Urban i Pejës është përpiluar në vitin 1993-96. Ai nuk është
aprovuar nga asambleja komunale dhe është humbur gjate apo pas luftës. Për bashkësinë
territoriale numër 3 ‘Kapeshincë I’ Asambleja Komunale aprovoi planin rregullues emergjent
(përmban, udhëzimet për rindërtim) në vitin 2000. Më vonë është përpiluar një plan ideorë
për bashkësinë territoriale numër 8 ‘Kristali’ i cili u aprovua nga Asambleja Komunale në vitin
2003. Deri tani realizimi i këtij plani nuk është iniciuar.
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4 PROCESI I PËRPILIMIT TË PLANIT
Në procesin drejt Planit Zhvillimorë Komunal janë përdorë ca metoda planifikimi. Një prej tyre
është qasja shtresore (par. 4.1) e cila është përdorë që të përpilohen dy skenarë për PZHK-në
(par. 4.2). Skenarët kanë qenë të diskutuara intensivisht me palët përgjegjëse, si dhe me
banorët e qytetit dhe fshatrave në mënyrë që të fitohet mbështetja e tyre (par. 4.3).

4.1 Qasja shtresore
Rajoni i Pejës është regjion shumë i larmishëm. Peizazhi i vet rajonit definon lokacionin e
funksioneve si dhe rrjetin hapësinorë. Për planifikimin e zhvillimit të Pejës është përdorë
metoda e ashtuquajtur “qasje shtresore”. Qasja shtresore është bazuar në konceptin që në
rend të parë ka bazën materiale (fizike) dhe më pastaj rrjeti definon shfrytëzimin hapësinorë.
Shtresa materiale paraqet kushtet natyrore në të cilat mund të ndodhin ndryshimet e
ambientit. Në Pejë baza materiale në pjesë më të madhe karakterizohet me lartësi mbidetare,
ujë dhe vegjetacion.

Figura 3. Tri shtresat ne qasjen shtresore
Shtresa e rrjetit referohet në vija dhe pika të cilat së bashku formojnë infrastrukturën: rrugët,
hekurudhën dhe rrugët ujore. Shtresa e ‘okupimit hapësinorë’ përfshin patronin material që
rezulton me shfrytëzimin e sipërfaqes nga popullata. Aktivitetet siç janë: banimi, puna dhe
rekreacioni manifestohen nga mënyra së ku dhe si banorët janë vendosur. Ndryshimet në
mes sipërfaqeve urbane dhe jo urbane si dhe sipërfaqeve të banuara dhe të pabanuara
duken qartë në këtë patron.
Kjo metodë është përdorë që të analizoj situatën dhe të zhvilloj (përpiloj) ca skenarë për
planifikimin e Pejës.

4.2 Skenarët i bëjnë të dukshme opsionet strategjike
Skenarët janë përdorë si ndihmë që të përcaktohen drejtimet e dëshiruara të zhvillimit.
Skenarët definojnë shkallën maksimale të mundësive. Duke u bazuar në analizat e situatës
lokale, si dhe duke u konsultuar për së afërmi me qeveritarët e komunës së Pejës dhe me
grupe tjera të interesuara, janë definuar në vija të përgjithshme disa skenarë për zhvillimin e
rajonit.
Secili skenarë është përshkruar në mënyrë kualitative dhe kuantitative.
Analizat kuantitative ofrojnë program të funksioneve që duhet të realizohen sikur janë:
banimi, industria, infrastruktura, natyra, rekreacioni, bujqësia dhe turizmi. Në figurën 4
skematikisht paraqitet së si për funksionet e ndryshme që pretendojnë hapësirë janë të
mundshme disa opsione. Qe të përcaktohen këto nevoja për Pejën është marr në konsiderim
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kontributi i ekspertëve, palëve me interes të veçantë (stakeholders) si dhe popullatës.
Megjithatë shumë pak të dhëna numerike dhe shënime ishin në dispozicion. Për këtë arsye
skenarët janë kryesisht të përshkruar në mënyre kualitative. Të dhënat numerike janë të
përvijuara.
Analiza kualitative ofron një vizion (pasqyrë) të ambientit të ardhshëm; një hartë skematike
që prezanton secilin funksion dhe lokacionin e tij. Për këtë, faktorë të rëndësishëm janë
shtrirja gjeografike, rrjeti ekzistues dhe sipërfaqja e shfrytëzuar (okupuar).
Ne punuam me skenarë për arsye së këta qartësojnë opsionet e mundshme dhe lejojnë
diskutimet e mprehta. Të fitohet ideja e drejtimit të zhvillimit në të ardhmen, opsionet e
ndryshme janë krahasuar dhe evoluar për nga aspektet sikur janë: realizueshmëria financiare,
shkalla e mbështetjes publike dhe shkalla e kualitetit të ambientit.
Ne përpiluam dy skenarë të ndryshëm për Pejën të cilët përshkruhen në vijim. Sipërfaqet e
ngjyrosura na hartë nuk reflektojnë madhësinë ekzakte të zhvillimeve të dëshiruara. Ato janë
‘sipërfaqe studimi’ në të cilat duhet definuar lokacionet e përshtatshme për nevojat
funksionale.

Figura 4. Gjatë punës me skenarët disa opsione për funksionet e mundshme duhet
hulumtuar
4.2.1 Skenari1: Peja, kopshti i Kosovës
Peja si kopsht i Kosovës: e krijuar nga natyra, e ndërtuar nga njeriu dhe vendbanim i sigurt
për të gjithë. Imazhet e kopshtit ilustrojnë karakterin e gjelbër të komunës, mundësitë për
jetesë të mirë si dhe komunitet të këndshëm për të jetuar. Në ketë skenar agrikultura, turizmi
si dhe biznesi i vogël janë kurrizi i ekonomisë Pejane dhe kështu investimet kryesore duhet ti
mbështesin këta sektorë.
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Ne kopshtin e Kosovës, qyteti do të ketë dendësi më të ulët të popullatës. Lartësia e
objekteve në qytete është limituar dhe pamja e mrekullueshme në bjeshkët e Rugovës do të
jetë prezentë nga çdo kënd i qytetit. Sipërfaqet e reja banuese janë të nevojshme në periferi
të qytetit për të plotësuar nevojën për vendbanime të reja

Figura 5. Skenari I, Peja kopshti i Kosovës
Fshatrat në rrethine do të ruajnë madhësinë ose eventualisht do të kenë një rritje të vogël ku
do të krijohen mjaft vende të punës për shkak të mundësive që ofron zhvillimi i agrikulturës
dhe turizmit. Aty janë mundësitë për hotele, bujtina, vend kampingje dhe mundësit tjera të
zhvillimit të turizmit në shkallë të vogël. Toka pjellore, posaçërisht përgjatë lumit nuk do të
përdoret për qëllime industriale apo për vendbanime, por vetëm për aktivitetet të
agrobiznesit.
Uji në regjion është me rendësi të veçantë. Lumenjtë furnizojnë me ujë rajonin rural dhe
sistemet e ujitjes, prandaj është e nevojshme që të ketë ujë të pastër. Lumi i pastër në qytet
llogaritet si një kualitet për krijimin e një atmosfere idile që do e tërheq turizmin.
Për të rritur qasjen e mirë të qytetit të Pejës, investimet në infrastrukturë janë esenciale.
Rrugët kryesore për dhe nga Prishtina duhet të rregullohen. Po ashtu qasja në fshatra duhet
të përmirësohet. Përqendrimi kryesore është bërë në fshatrat ku turizmi ka gjasa të lulëzoj.
Hekurudha do të duhet të rihapet për transportim, në mënyre që të zbarkoj ngarkesën në
rrugët dhe të mundësoj udhëtimin e shpejt të pasagjereve dhe turistëve. Me tutje, zgjatja e
rrjetit hekurudhorë në drejtim të perëndimit është opsion që duhet hulumtuar seriozisht.
Gjasat për zhvillim të turizmit janë të theksuara si në rrethine ashtu edhe në qytetin e Pejës.
Skijimi, gjuetia, shëtitja, relaksimi por gjithashtu edhe kultura dhe zbulimet arkeologjike janë
atraksionet tipike të turizmit në Pejë. Rugova do të jetë një hapësirë me natyrë tejet të
vlefshme me rendësi nacionale, ku shumë pak aktivitete ekonomike do të lejohen, përveç
ndërtimit e shëtitoreve dhe bujtinave të vogla për turizëm.
Investimet specifike në edukim do të kenë dy drejtime. Universiteti i Prishtinës do të zgjeron
prezencën e tij në Pejë ku turizmi dhe agrikultura do të ligjërohen. Shkollat fillore do të
ndërtohen nëpër disa fshatra duke i zëvendësuar lokalet e përkohshme shkollore.
4.2.2 Skenari 2: Peja, qendra ekonomike e Kosovës Perëndimore
Si qendër ekonomike e Kosovës Perëndimore; Peja do të jetë qytet që do të ringjallet me një
rritje të dukshme të vendeve të punës, posaçërisht nga kompanitë e biznesit mesatar. Kjo
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reflekton aftësitë punuese të komunitetit. Një relacion del në pah në lidhje me Prishtinën, prej
ku kompanitë janë transferuar në Pejë, për arsye të lokacionit të sajë strategjik në mes të
Shqipërisë dhe Malit të Zi. Qyteti do të vazhdoj të tërheq banorët nga pjesët rurale duke
punuar në ose afër qytetit. Si rezultat densiteti i banorëve në Pejë do të rritet dhe objektet e
larta banuese do të zëne vend.
Ne anën tjetër, fshatrat në rrethine do të ballafaqohen me zhvendosjen e popullatës.
Afërsisht tre fshatra do të pësojnë rritje deri në formacion të qytezave ku shërbimet do të
ofrohen më lehtë. E tërë komuna do të vërej rritje të popullsisë e cila si pasojë ka kërkesën e
rritur për banim.

Figura 6. Skenari II: Peja, qendër ekonomike e Kosovës Perëndimore
Roli i ujit në këtë skenar është kryesisht i përqendruar në kanalizim, përpunimin e ujit,
nevojat për agrobiznes, elektricitet dhe mbrojtje nga vërshimet. Për të mbështetur këtë,
nevojiten zgjidhje teknike duke përfshirë penda.
Investimet në infrastrukturë do të bëhen në rrugën Peje – Prishtinë dhe në rrugët lidhëse
veri – jug, si rrugë të rëndësishme në transportin kryesore në mes Malit të Zi dhe Shqipërisë.
Për të liruar qytetin nga komunikacioni i rende, rruga transitore veri-jug është konstruktuar
në rrethine të qytetit. Në Zahaq ku rrugët ndërlidhen është krijuar një lokacion strategjik për
vendosjen e kompanive logjistike. Po ashtu hekurudha do të rihapet për udhëtarët prej
drejtimit të Prishtinës por edhe për transportin e mallrave.
Natyrisht qe në rrethine do të ketë mundësi rekreacioni, por përqendrimi kryesorë do të jetë
tek banorët e rajonit pasi qe ky skenar fokusimin e ka në rritjen ekonomike dhe krijimin e
vendeve të punës, rritja e zhvillimit të turizmit është prezentë por më pak e rëndësishme. Kjo
do të le më shume mundësi të zhvillimit të turizmit në Rugovë dhe për shembull më pak
investime për zbulimet arkeologjike. Peja do të promovohet si vend i mirë për të jetuar, qytet
me shumë kualitete (sport, skijim, shëtitje, peshkim etj).
Meqenëse ç’vendosja e popullsisë në rrethinë do të shtohet, shkollat janë të hapura vetëm në
qytetin e Pejës dhe dy ose tri fshatra me të mëdha. Një degë e Universitetit të Prishtinës do
të hapet në Pejë duke ofruar arsimimin në studime biznesi.
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4.2.3 Mbështetja e dhëne planit
Skenarët i kemi diskutuar me shumë grupe dhe individë. Përmbajtja e skenarëve është
diskutuar në grupe të ndryshme sikur janë pronarët e kompanive, arkitektë, historiane e të
tjerë. Po ashtu, përfaqësuesit komunal kanë bërë disa vizita që të dëgjojnë për situatën e
tanishme si dhe nevojat e fshatrave në të ardhmen. U vizituan edhe komunitetet minoritare si
serbët, boshnjakët dhe romët. Vizitat u bënë në Baran, Zahaq, Novosellë, Vitomiricë, Kristal,
Gorazhdevc dhe Rugovë. Në Pejë skenarët u diskutuan në debat publik.
Shumica e komenteve përputheshin me elementet në skenarë. Asnjë skenarë nuk u hodh
poshtë, por skenarit ekonomik ju dha parapëlqim paksa me i theksuar. Mesazhi ishte i qartë,
të përpilohet plani i cili do të kombinoje pjesët më të mira të dy skenarëve në mënyre që të
jap përgjigje në realitetin e sotëm, ku shkalla e papunësisë është afër 60%.
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5 ARDHMËRI VITALE DHE E GJELBËR PËR PEJËN
Duke i marr parasysh reaksionet e dhëna në dy skenarët, ne kemi përpiluar planin
përfundimtar (final). Ne paragrafin 5.1 është përshkruar atmosfera e tij. Me pastaj e përcillur
me përshkrimin e efektit të planit në të gjitha elementet e ndara të tij (paragrafët 5.2 - 5.12).

5.1 Peja, e gjelbër dhe vitale
Ne PZHK (figura7), Peja është komunë ekonomikisht vitale, por që ende thithë ajrin e saj të
pastër. Kualitetet unike të rajonit do të shfrytëzohen qe të ofrojnë turisteve një vend atraktiv
për të kaluar kohen. Natyra e qetë e bjeshkëve të Rugovës në pjesën perëndimore është
vend i mrekullueshëm për rekreacion siç është shëtitja. Fushat e gjelbërta ne afërsi të burimit
në Radac janë vend për relaksim. Në mes të pemishteve dhe fermave të gjedheve do të ketë
mundësi për vendosjen e shërbimeve për intensifikimin e turizmit. Qyteti ka një atmosfere të
këndshme dhe si i tillë ofron hapësirë, sipërfaqe të gjelbra, lumin dhe peizazhin unik të
bjeshkëve. Ju ofron banorëve dhe vizitorëve një llojshmëri dyqanesh dhe restorantesh.
Sektori i agrikulturës, i rëndësishëm për komunën, ka pësuar rënie vitet e fundi por
megjithatë ka potencial të mjaftueshëm qe të mund të ringjallet. Investimet do të bëhen për
trajtim të këtij sektori. Pjesa më e madhe e rajonit lindorë mbetet në shfrytëzim për bujqësi.
Megjithatë turizmi dhe agrikultura në veçanti nuk mund të krijojnë vende të mjaftueshme
pune për të luftuar shkallen e lartë të papunësisë.
Duhet të zhvillohet një ekonomi e vogël private. Shfrytëzimi i lokacioneve strategjike në Pejë
bënë qe hapësirat e përcaktuara të jen atraktive për vendosjen e këtyre bizneseve. Pasi që
kjo do të tërheq popullatën kah qyteti do të ketë nevojë për krijimin e hapësirës banuese.
Zgjidhje parciale, në ketë kontest, është rritja e dendësisë në disa pjesë përbrenda vet
qytetit, por gjithashtu është planifikuar një sipërfaqe banuese në pjesën jugore të qytetit.
Sipërfaqe për aktivitete industriale dhe biznes do të jenë rezervuar në lokacionet e
përshtatshme në pjesën lindore të qytetit përgjatë infrastrukturës kryesore. Rruga PejëPrishtine do të përmirësohet, po ashtu edhe ndërlidhjet e rrugëve veri-jug. Rrugët transitore
të tanishme janë efikase për të zvogëluar ngarkesën e komunikacionit të ngjeshur në qytet
por ato kanë nevojë për përmirësime. Qarkullimi hekurudhorë do të ristabilizohet dhe kjo do
të shkurtoj kohën e udhëtimit Pejë - Prishtinë.
Aktivitetet ekonomike krijojnë ambient ku do të ketë nevojë për fuqi punëtore të shkathët.
Anasjelltas fuqia punëtore e shkathet do të tërheq ca biznese të veçanta. Për një ardhmëri
ekonomike të ndritshme, rinia ka mundësi të vijoj edukimin e lartë në Pejë. Për ketë
Universiteti i Prishtinës do të hap fakultetet tjera në Pejë për studime në agrikulturë dhe
biznes.
Në bjeshkët e Rugovës është i lejuar një zhvillim i limituar. Është i mundur zhvillimi i turizmit
në shkallë të vogël, po ashtu edhe centrale të vogla hidroenergjetike janë të mirë se ardhura.
Përveç agrikulturës dhe zhvillimit natyrore të gjitha zhvillimet tjera qe e dëmtojnë dhe ndotin
ambientin do të ndalohen. Koncentrimi i shërbimeve për popullatën e Rugovës është i
paraparë në Drelaj.
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Fig. 7. Plani Zhvillimor Komunal i Pejës.
Ne zonat rurale është paraparë rritje (zhvillim) në 5 fshatra, Baran, Vitomirice, Novosellë,
Gorazhdevc dhe Zahaq dhe pjesërisht në Drelaj. Qe të bëhet i favorshëm ofrimi i shërbimeve
siç janë shkollat, ndihma mjekësore, pastaj shërbimet e ndryshme si ujësjellësi, sistemi i
kanalizimit dhe elektriciteti është esencial koncentrimi i objekteve. Kjo është arsye qe shumica
e investimeve për zonën rurale u është e dedikuar këtyre fshatrave.

5.2 Popullata dhe Banimi
Lufta e fundit ka pas efekt të madh në numër dhe përmbajtje të popullatës si dhe nevojës për
banim. Regjistrimi i fundit i popullsisë është kompletuar shumë vite para fillimit të luftës. Kjo
do të thotë se ka shumë pak shënime të sakta statistikore mbi popullsinë. Gjithashtu
mungojnë edhe shënimet mbi rritjen e parashikuar të popullatës. Për arsye se shumica e
banorëve të Pejës ballafaqohen me situatë të dobët ekonomike shumë pak mund të thuhet
mbi kërkesën për banim në të ardhmen. Në këtë moment është shumë vështirë të
parashikohet momenti kurë kjo situate do të përmirësohet. Për këtë arsye ky PZHK nuk i cekë
fare shënimet e përafërta mbi popullsinë, banimin ose punësimin. Është tentuar të
përshkruhet situata e dëshiruar në mënyrë kualitative si dhe të përcaktohen në hartë
sipërfaqet e rezervuara për banim dhe zhvillim industrial, ku në ardhmëri zhvillimi do të jetë
më i shpejt apo më i ngadalshëm varësisht nga kërkesat në kohë.
Për momentin Peja ka popullatë të moshës se re. Kjo është një dukuri tipike në vendet e
pasluftës. Në presim qe në vitet e ardhme shkalla e lindjeve (nataliteti) do të pëson rënie dhe
do të stabilizohet. Nataliteti i lartë dhe mungesa e shtëpive banuese bënë qe në disa raste në
një shtëpi jetojnë nga 7 anëtare. Pasi qe ekonomia të pëson përmirësim (rritje) shumica e
këtyre njerëzve do të kërkoj shtëpi për vetvete. Njashtu kjo rritje ekonomike do të tërheq
njerëzit në qytet. Do të krijohet rritje e kërkesës për vendbanime.
Kërkesa e parapara për vendbanime të reja në qytet nuk mund të zgjidhet vetëm me
zgjerimin e qytetit. Rreth 10% e kërkesës do të plotësohet duke e rritur dendësinë përbrenda
kornizës urbane. Pjesa juglindore në drejtim të transitit duket lokacion i volitshëm për qellim
të ndërtimit të vendbanimeve të reja përbrenda kufijve të qytetit. Hapësirë për vendbanime
shtojcë është përcaktuar pjesa jugperëndimore e qytetit qe në vazhdim është e specifikuar në
PZHU.
Ne zonat rurale është paraparë rritje (zhvillim) në 5 fshatra, Baran, Vitomirice, Novosellë,
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Gorazhdevc dhe Zahaq dhe pjesërisht në Drelaj. Qe të bëhet i favorshëm ofrimi i shërbimeve
siç janë shkollat, ndihma mjekësore, pastaj shërbimet e ndryshme si ujësjellësi, sistemi i
kanalizimit dhe elektriciteti është esencial koncentrimi i objekteve. Kjo është arsye qe shumica
e investimeve për zonën rurale u është e dedikuar këtyre fshatrave.

5.2 Popullata dhe Banimi
Lufta e fundit ka pas efekt të madh në numër dhe përmbajtje të popullatës si dhe nevojës për
banim. Regjistrimi i fundit i popullsisë është kompletuar shumë vite para fillimit të luftës. Kjo
do të thotë se ka shumë pak shënime të sakta statistikore mbi popullsinë. Gjithashtu
mungojnë edhe shënimet mbi rritjen e parashikuar të popullatës. Për arsye se shumica e
banorëve të Pejës ballafaqohen me situate të dobët ekonomike shumë pak mund të thuhet
mbi kërkesën për banim në të ardhmen. Në këtë moment është shumë vështirë të
parashikohet momenti kurë kjo situate do të përmirësohet. Për këtë arsye ky PZHK nuk i cekë
fare shënimet e përafërta mbi popullsinë, banimin ose punësimin. Është tentuar të
përshkruhet situata e dëshiruar në mënyrë kualitative si dhe të përcaktohen në hartë
sipërfaqet e rezervuara për banim dhe zhvillim industrial, ku në ardhmëri zhvillimi do të jetë
më i shpejt apo më i ngadalshëm varësisht nga kërkesat në kohë.
Për momentin Peja ka popullatë të moshës se re. Kjo është një dukuri tipike në vendet e
pasluftës. Në presim qe në vitet e ardhme shkalla e lindjeve (nataliteti) do të pëson rënje dhe
do të stabilizohet. Nataliteti i lartë dhe mungesa e shtëpive banuese bënë qe në disa raste në
një shtëpi jetojnë nga 7 anëtare. Pasi qe ekonomia të pëson përmirësim (rritje) shumica e
këtyre njerëzve do të kërkoj shtëpi për vetvete. Njashtu kjo rritje ekonomike do të tërheq
njerëzit në qytet. Do të krijohet rritje e kërkesës për vendbanime.
Kërkesa e parapara për vendbanime të reja në qytet nuk mund të zgjidhet vetëm me
zgjerimin e qytetit. Rreth 10% e kërkesës do të plotësohet duke e rritur dendësinë përbrenda
kornizës urbane. Pjesa juglindore në drejtim të transitit duket lokacion i volitshëm për qellim
të ndërtimit të vendbanimeve të reja përbrenda kufijve të qytetit. Hapësirë për vendbanime
shtojcë është përcaktuar pjesa jugperëndimore e qytetit qe në vazhdim është e specifikuar në
PZHU.

5.3 Vendbanimet joformale
Prej momentit kur do të fillojnë zhvillimet e akorduara sipas PZHK dhe PZHU nuk do të
tolerohet asnjë ndërtim i objekteve ilegale.
Pasi qe ekziston kërkesa e madhe për vendbanime, shumica prej tyre nuk do të eliminohet.
Në disa raste ç’vendosja është e domosdoshme. Kjo do të ndodhë p.sh. përgjatë brigjeve të
lumit qe të parandalohet ndotja e lumit dhe në qytet të rikthehet pastërtia dhe dukshmëria e
lumit, qe është një kualitet i rëndësishëm për vet qytetin. Vendbanimet joformale duhet të
eliminohen nga lokacionet e rrezikshme siç janë rrënzat e pjerrëta ku erozioni është aktiv.
Opsion serioz për eliminimin e vendbanimeve është edhe pjesa e planifikuar për zonë
industriale. Se cilat zona të banimit joformal duhet legalizuar apo ç’vendosur do të
përcaktohen në kuadër të PZHU.
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Figura 8 – Indikacione per vendbanime joformale në qytetin e Pejës
Nëse vendbanimet joformale janë ndërtuar ne lokacione te sigurta, janë disa situata qe
kërkojnë qasje te ndryshme ne legalizimin e tyre:
• Ne rastet kur ilegalisht është ndërtuar ne pronën private legalizimi do te lejohet.
• Ne rastet kur ilegalisht është ndërtuar ne pronën e komunës ekzistojnë dy opsione:
o Nëse konstruksioni i objektit përshtatet me PZHK dhe me PZHU prona do ti
shitet pronarit te ri.
o Nëse konstruksioni i objektit nuk përshtatët me PZHK dhe PZHU dhe/ose
objekti është ndërtuar ne lokacion jo te sigurt, Komuna do te ofroj lokacion
alternativ për blerje, dhe objekti ilegal do te zhvendoset.
Të dy opsionet e lartpërmendura mund të trajtohen me pëlqimin dhe bashkë punimin me
AKM,në rastet me pronat të cilat janë në mandatin e AKM (Ndërmarjet Publike dhe
Shoqërore).
Plani për zbatimin e Partneritetit Europian për Kosovën, Deklarat e Vienës për rregullimin dhe
formalizimin e vendbanimeve joformale, dhe Udhëzuesi për planifikimin hapësinor të
vendbanimeve joformale ( i lëshuar nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor) do të
përdoret si kornizë përmbajtësore për hartimin e Programit për Rregullimin dhe Formalizimin
e Vendbanimeve Joformale.

Definicion
Vendbanim joformal është term qe përdoret për te përshkruar vendbanimet qe janë ndërtuar
ilegalisht, pa lejen e autoriteteve planifikuese. Vendbanimi joformal është shpesh vendbanim
nën standarde për banim, megjithatë vendbanimet joformale munde të jenë ndërtime
konvencionale pa leje oficiele për arsye se ato nuk janë aprovuar apo inspektuar nga
autoritetet lokale.
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5.4 Industria dhe biznesi
Ne 20 vjetet e ardhme popullata e afte për punë në Pejë do të rritet. Numër i vogël i tyre do
të gjej punë në sektorin e përmirësuar agrar. Të tjerë do të gjejnë punë në sektorin turistik.
Megjithatë shumica e vendeve të punës do të duhet të krijohen nga bizneset e reja.
Posaçërisht nga zhvillimi i biznesit të vogël dhe mesëm llogaritet në rritje të konsiderueshme
të vendeve të punës. në ketë aspekt PZHK ofron mundësitë siç janë në vijim:
• Ne pjesën lindore të qytetit do të zhvillohet një zonë e re industriale. Janë disa arsye për
zgjedhjen e këtyre lokacioneve afër qytetit. Në rend të parë është e dëshirueshme qe
lokacioni te sjellë lëvizje minimale të trafikut nga udhëtimi i të punësuarve. Lokacioni
afër qytetit do të bëjë që shumë punëtorë të shkojnë në këmbë apo do të shfrytëzojnë
transportin publik. Se dyti zona e tanishme ekonomike dhe industriale ka nevojë për
rritjen e koncentrimit qe të bëjë me profitabile ofrimin e shërbimeve dhe biznesit që të
shkëmbejnë shërbimet njëra me tjetrën. Lokacioni i parapare është zgjerim logjik i zonës
së tanishme. Së treti lokacioni i zonës industriale larg prej qytetit do të sjellë deri të
zhvillimet dhe ndërtimet e padëshiruara. Kjo do të kontribuoj në humbjen e tokës
bujqësore.
• Në shënjestër do të jetë industria qe do të shfrytëzon sektorin agrar lokal. Po ashtu do të
ketë vend për kompanitë qe bashkëpunojnë dhe konkurrojnë me industrinë e Prishtinës,
ku toka është me e shtrenjte dhe fuqia punëtore efikase është me pak në dispozicion.
• Është krijuar hapësira për zyra dhe biznese të vogla në qendrën e biznesit e cila është
lokalizuar në zonën industriale ekzistuese në pjesën jugore të hekurudhës. Industrisë
ekzistuese në ketë zonë do ti lejohet zgjerimi këtu, në qytet është mundësia për
zhvillimin e biznesit të vogël.
• Ne hapësirën në mes të Vitomiricës dhe Malit të Zi mund të vendosen bizneset e shkallës
se ulët. Pasi kjo zonë ka një infrastrukturë bujqësore dhe rrugore interesante, zhvillimi i
bizneseve bujqësore sikur zhvillimi i serave, blegtori dhe prodhimtaria e bulmetit ose
procesimi i produkteve bujqësore, do theksohet dhe stimulohet. Duke marr parasysh ketë
lokacion strategjik interesant, një synim tjetër në shënjestër do të jen kompanitë
logjistike. Përveç kësaj, pasi qe në ketë hapësire dominon agrikultura, bizneset qe kan të
bëjnë me përpunimin e produkteve bujqësore mund të vendosen këtu.
• Zona industriale do të jetë strikt e kufizuar, kështu që konflikti në mes industrisë dhe
vendbanimit do të minimizohet.

5.5 Bujqësia
Shikuar të kaluarën, Peja ka qenë komune agrare ku blegtoria ishte burim i rëndësishëm i të
ardhurave. Pas luftës së fundit, shumë bujq humben bagëtinë dhe pasurinë e tyre, sistemet e
ujitjes u ndoten apo u shkatërruan. Përveç kësaj ndërtimet e paplanifikuara dhe ilegale të
shtëpive dhe biznesit shkaktuan humbjen e një pjese të madhe të tokës bujqësore. Pa
mëdyshje, ne e shohim një potencial të madh me këndelljen e këtij sektori, si është i
emërtuar në listën e aksioneve me poshtë:
• Fushat e gjera rrafshinore në pjesën lindore të komunës ofrojnë mundësi për bujqësi
si dhe për kultivimin e gjedhëve. Sistemet e ujitjes në tërë territorin duhet te
përmirësohen.
• Për shitjen e produkteve duhet të formohet një organizatë e cila duhet të bëj
marrëveshjet në mes të bujqve, kompanive për përpunimin e produkteve, tregtarëve
dhe investitorëve.
• Ne hapësirën menjëherë në veri të qytetit të Pejës, janë mundësitë për rikthimin e
kultivimit të pemëve qe dikur lulëzonin në ketë regjion. Kjo gjithashtu ofron mundësi
në zhvillimin e kompanive të vogla lokale për përpunimin e fryteve. Njëkohësisht
gjete organizimit të këtij procesi krijohet hapësira për zhvillimin në infrastrukturën e
transportit.
• Ne veri të qytetit, ku ai kufizohet me Bjeshkët e Rugovës, në duhet ti shfrytëzojmë
mundësitë për kultivimin e produkteve biologjike, bimëve shëruese dhe bletarisë.
• Ne po të njëjtën hapësire në bjeshkët e Rugovës ka mundësi për zhvillimin e
pylltarisë. Me rendësi të veçan është të vendosen rregulloret në mënyre qe ky sektor
të bëhet me profesional, qe të mbrohet hapësira nga shkatërrimi i pyjeve si dhe të
parandalohet erozioni.

81

•
•

•
•
•

Ardhmëria financiare e popullatës qe merret me bujqësi në zonat rurale mund të
përmirësohet duke kombinuar agrobiznesin me turizëm të shkalles se ulët sikur janë
bujtinat në fermë.
AKM duhet të ndihmojë bujqit lokal ne rritjen e pronës se tyre. Ne rend te parë duke
riorganizuar tokën punuese në atë mënyrë qe të krijohen parcelat kadastrale me të
mëdha. Se dyti te bëj te mundshme shitjen e pronës shtetërore bujqve p.sh përmes
ofrimit të ngastrave deri 20 ha aktualisht pronë e ish ndërmarrjeve shoqërore.
Gjatë ekzekutimit te procesit te përmendur me lartë, AKM nuk duhet te përkufizohet
ne kufijtë komunal.
Bashkëpunimi me komunat fqinje duhet të sjellë deri te ndarja optimale e tokës.
Po ashtu, ky bashkëpunim me komunat fqinje është i nevojshëm të bëhen
marrëveshjet në lidhje me rregullimin e përbashkët të sistemeve të ujitjes, të cilët
nuk përfundojnë në kufijtë e komunës.

5.6 Infrastruktura
Hapësira për aktivitete industriale dhe biznesi duhet të rezervohet në lokacionin e
përshtatshëm në lindje të qytetit përgjatë infrastrukturës kryesore në drejtim të Prishtinës.
Rruga Pejë – Prishtine (figura 9) duhet të përmirësohet. Në përputhje me Ligjin për Rrugët,
distanca prej se paku 20 metrash do të rezervohet për këtë qellim ne të dy anët e rrugëve
kryesore.
Rrugët transitore të tanishme janë të mjaftueshme për të liruar qytetin nga trafiku i ngarkuar.
Megjithatë karakteri i rrugëve transitore gjarpëruese ka nevoje të optimalizohet për një
komunikacion të shpejt dhe të rrjedhshëm. Po ashtu përgjatë rrugës unazore, brezi rrugor do
të mbrohet nga ndërtimi. Qasjet individuale apo të paorganizuara në rrugët unazore nuk do
të lejohen.
Megjithatë karakteri i rrugëve transitore gjarpëruese ka nevojë të optimalizohet për një
komunikacion të shpejt dhe të rrjedhshëm me hyrje dhe dalje më të shprehura.
Rëndësi të veçantë do te ketë edhe rruga Pejë – Çakorr - Podgoricë e cila do te lidh Pejën me
fshatrat tjera matanë kufirit dhe kyçjen ne korridorin e Adriatikut si dhe dalja ne det. Kjo
rrugë do te ketë lidhje me rrugën Magjistrale Pejë Prishtinë dhe do te parashihen sa ma pak
ndërhyrje te rrugëve transite.
Komuna ne këto dy dekada te ardhshme duhet te zhvilloj një transport publik te rregullt
komunal si dhe te qëndrueshëm i cili do ti shërbej te gjitha zonave brenda komunës.
Hekurudha do të rihapet. Në rend të parë kjo do të liroj rrugën e cila është e ngarkuar nga
udhëtarët në mes te Pejës dhe Prishtinës. Se dyti kjo do ti stimuloj turistet e Pjesës lindore të
Kosovës; ta vizitojnë Pejën. Së treti; hekurudha mund të përdoret për transportimin e
mallrave prej dhe në distriktin industrial dhe të biznesit në afërsi të qytetit. Stacioni kryesore
hekurudhore është ai në stacionin qendror të Pejës, kurse nënstacioni është në Zahaq ku
është paraparë rritje e kufizuar industriale. Në mënyrë që të parandalohen vështirësitë e
mundshme në transportin e mallrave për zonën industriale, stacioni qendrorë do të
shfrytëzohet vetëm për udhëtarë. Transporti i mallrave do të bëhet në binarët paralel që
kufizohet me zonën industriale.
Peja është një lokacion interesant logjistik; në kryqëzimin e rrugëve prej Shqipërisë në jug
dhe Malit të Zi në veri me Prishtinën. Peja mund të përfitoj nga kjo, nëse vendosja e
bizneseve bëhet në mënyre atraktive. Për ketë janë bërë gjithashtu investime, ndonëse të
pakta, në lidhjen veri-jug prej Malit të Zi në Deçan. Përmes këtij plani, komuna e Pejës është
duke e drejtuar kërkesën MTPT-së që të analizoj dhe shqyrtoj mundësinë e përmirësimit të
lidhjes rrugore në mes Pejës dhe Malit të Zi (drejtimi i Podgoricës) nëpërmjet Çakorrit.
Sa i përket fshatrave prioritet për investime në rruge janë lidhja në mes pesë qendrave
regjionale me infrastrukturën kryesore e përmes kësaj me Pejën.
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Figure 9. Infrastruktura kryesore në Komunën e Pejës. Rrugët ku nevojitet
përmirësimi janë shënuar me ngjyrë portokalli. Hekurudha është e shënuar me të
zezë, me stacionet në Zahaq dhe Pejë.

5.7 Uji
Uji është element i rëndësishëm në ketë regjion. Peja është e privilegjuar qe te ketë burimet
e ujit ne veri qe furnizojnë qytetin me ujë të pastër te pijshëm dhe industrinë me ujë sikur
birraria. Ne pjesët tjera te Kosovës është kërkesa e madhe për ujë te freskët te pijshëm. Për
ketë Peja mund te mendojë shitjen dhe distribuimin e ujit ne rajonet tjera të Kosovës.
Lumenjtë përçojnë ujin e pastër në hapësirat rurale qe përdoret për ujitje. Për ketë arsye
kualiteti i ujit duhet të ngritët dhe të parandalohet ndotja e lumenjve. Kjo do të thotë se nuk
do të tolerohet hedhja e mbeturinave dhe derdhja e ujerave të zeza në lumenj. Për të ndaluar
ndotjen, ndërtimet në brigjet e lumit nuk do të lejohet dhe distance te duhur (50 m) do te
ruhet për lumë.
Duhet te bëhet një marrëveshje me komunat fqinje për gërmimin e përbashkët të kanaleve te
ujitjes si dhe për kualitetin e ujit qe rrjedhe nga Peja ne komunat tjera.
Investimet duhet te bëhen ne rregullimin kanalizimit dhe instalimeve për pastrimin e ujerave
te zeza. Bashkëpunimi me komunat fqinje rreth një studimi për një lokacion optimal është me
se i nevojshëm.
Ne rast te vërshimeve te lumenjve disa akumulime te ujit (retencione) duhet krijuar për te
mbajtur ujin e tepërt. Këto akumulime (liqene) mund të shfrytëzohen edhe për qëllime
rekreacioni. Duhet bërë studime të mëtejshme qe të përcaktohen lokacionet e përshtatshme
dhe përcaktohen masat me efektive qe të kontrollohen vërshimet e lumit.
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Figura 10. Lumenjtë e Pejës, me shpjegim të mundësive për ndërtimin e minihidrocentraleve në Rugovë (ngjyra e purpurt), akumulimet për kaptimin e ujit
(simboli kaltër) dhe ujitja (purpurt – kaltër)
Vërejtje: Vendosja e simboleve për Hidrocentrale,akumulimeve dhe ujitjeve janë
të përafërta në këto lokacione.

5.8 Turizmi
Për shkak të shtrirjes se mirë në rrëze të bjeshkëve si dhe largësisë së madhe nga ambienti
industrial i Prishtinës, Peja ofron mundësi për zhvillimin e industrisë së turizmit (figura 11).
Bjeshkët i ofrojnë vizitorëve mundësi që të shëtisin, peshkojnë dhe të kampojnë. Akomodimet
e vogla në fshatrat e afërta mundësojnë strehim për turistet.
Në veri të qytetit bjeshkët shndërrohen në një peizazh kodrinorë. Në këto zona të pëlleshme
gjendet burimi i Radacit. Rrugët qe qojnë deri te kjo pjesë turistike më rendësi duhet të
përmirësohen. Po ashtu kjo anë ka shpella që vlen të vizitohen dhe ka mundësi për zhvillimin
e turizmit shëndetësor. Të ruhen këto kondita, burimet dhe ajri i pastër duhet të mbrohen
shumë më mirë.
Në zonën juglindore të Rugovës mund të ketë mundësi për zhvillimin e sportit dimërore. Për
ketë duhet shfrytëzua avantazhin që këto aktivitete të kombinohen me planet e komunës së
Deçanit për zhvillimin e zonës se skijimit. Hulumtimet e mëtutjeshme duhet bërë që të
shikohet se a duhet bërë këto lloje të investimeve të mëdha, dhe nëse po, si të realizohen
këto më së miri. Duke marrë në konsiderate aksionet urgjente qe komuna duhet marrë ne
fusha te ndryshme, nuk është e pritshme qe komuna do te investojë në këtë çështje në një të
ardhme të afërt. Respektimi i natyrës dhe mbrojtja e habitatit të shtazëve të rrezikuara duhet
të janë në plan të parë dhe ato mund të limitojnë ekspansionin e turizmit në këtë regjion.
Përveç natyrës, gjithashtu qyteti i Pejës është i vlefshëm për tu vizituar. Dikush mund të
përjetojë zbulimet arkeologjike në afërsi të zonës industriale, patriarkanën në hyrje të grykës
se Rugovës si dhe argëtimin e këndshëm të mbrëmjes në shume kafene dhe restorante.
Investimet private janë me rëndësi te madhe për shtytjen e sektorit turistik ne Pejë. Komuna
do te stimuloj këtë.
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Figura 11. Përmbajtjet turistike. Simbolet tregojnë shtigjet e bjeshkatarëve dhe
akomodimet në zonën e Radavcit.

5.9 Trashëgimia kulturore
Vlerat kulturore reflektojnë historinë e qytetit. I kontribuojnë identitetit te qytetit dhe i japin
një atmosfere të veçantë qytetit. Objektet monumentale dhe elementet tjera janë një vlerë e
rëndësishme për të tërhequr turistet. Por ato mund të jenë të rëndësisë së veçantë religjioze.
Në këtë shoqëri Kosovare, ku shumë vlera kulturore janë humbur gjate kohës së luftës,
mbrojtja e asaj çka ka mbetur është me rendësi të madhe. Elementet me vlerë te posaçme
që duhet mbrojtur janë pjesa e vjetër e qytetit dhe Patriarkana në hyrje të Grykës së
Rugovës, që është e njohur si e tillë nga UNESCO. Objektet tjera monumentale që duhet
mbrojtur do të integrohen në GIS databazën.

5.10 Mjedisi
Natyra e Pejës është shume e vlefshme. Ajo ka shumë funksione, është shtëpi për shumë
lloje të florës dhe faunës, ofron rekreacion. për banorët lokal dhe tërheq turistet qe
kontribuojnë në ekonominë lokale. Pra mbrojtja e ambientit është e rëndësisë së veçantë.
Për të arritur sigurinë dhe mbrojtjen e ambientit duhet të merren Rregulativ për parandalimin
e shkatërrimit te pyjeve, prerja e drunjve do të lejohet vetëm në rastet kur zëvendësohet me
rimbillje. Në sipërfaqet ku ekziston rreziku nga erozioni prerja e drunjve është rreptësisht e
ndaluar.
Te parandalohet ndotja e vazhdueshme e lumenjve dhe ujërave nëntokësore nga kanalizimi,
është shumë e rëndësishme fillimi i punimeve në lidhjen e shtëpive në sistemin e kanalizimit
si në fshatra ashtu dhe qytet. Për shtëpitë e shpërndara në zonat rurale realizimi i sistemit të
kanalizimit do të jetë i shtrenjtë, kështu qe këtu duhet të vendosen rezervuarët septik.
Derdhja e ujërave të zeza në lumenj është rreptësisht e ndaluar. Në zonën urbane, sistemi
kanalizimit do të zhvillohet në përputhje me Strategjinë e Kosovës për trajtimin e ujërave. Për
zonën urbane të Pejës dhe komunat fqinje, impianti rajonal për trajtimin e ujërave do të
planifikohet në verilindje nga Zahaçi. Për vendbanime më të vogla impiante të decentralizuara
(për çdo vendbanim nga një) do të planifikohen.
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Figura 12. harta e detajuar e strategjisë për trajtimin e ujërave në Kosovë (2004)
Në afërsi te fshatit Svërk, ne pjesën lindore te komunës, ekziston një deponim mbeturinash.
Ky lokacion do te përcaktohet si deponim kryesore i mbeturinave për tër komunën. Ky
deponim do të përmirësohet (rregullohet) sikurse edhe rruga qe lidh atë me rrugën kryesore.

Figura 13. Biodiversiteti në Pejë. Gjelbër mbylltë janë zonat malore, gjelbër e
ndritshme janë ultësirat. Kuq dhe verdhë janë simbolet që përfaqësojnë gjitarët
dhe zogjtë përkatës
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5.11 Energjia
Për momentin elektriciteti në Peje ndërpritet disa herë në ditë. Një furnizim i mirë funksional
me energji elektrike është tejet i rëndësishëm për ekonominë lokale. Rënja e lirë e ujit në
bjeshkë mund të shfrytëzohet për prodhimin e energjisë. Duhet bërë hulumtime për
përcaktimin e lokacioneve të përshtatshme për ndërtimin e centraleve të vogla
hidroenergjetike. në rast të prodhimit të tepërt energjia elektrike mund të shitet rajoneve të
tjera në Kosovë.
Pjesa veriore e komunës karakterizohet me erërat e forta dhe kjo mund te nxis studime dhe
Te bëhen hulumtime për caktimin e lokacioneve te përshtatshme (Peklen Tabje) per
ndërtimin e gjeneratorëve për prodhimin e energjisë elektrike me erë – me helika.

5.12 Pozita e fshatrave në zonën rurale
Peja ka shumë vendbanime dhe fshatra ku numri i shtëpive sillet prej ca shtëpive e deri të
qytetet e vogla. Shpërndarja e shërbimeve siç janë: shkollat dhe qendrat mjekësore dhe
shërbimeve tjera si ;rrugët, kanalizimi, ujësjellësi dhe energjia elektrike, janë joefikase dhe
kjo kushton shtrenjtë nëse objektet janë të shpërndara neper regjion. Të bëhet e mundur
ofrimi i këtyre shërbimeve në të ardhmen koncentrimi është esencial.
Arsye tjetër për ketë koncentrim është migrimi në qytet. Fshatrat po zbrazen dhe po e
humbin bazën për ekzistimin e shërbimeve të vogla. Me koncentrimin e zhvillimeve në disa
fshatra mund të formohen qendra të vogla rajonale qe tu ofrojnë shërbime popullatës qe
jeton me larg. Kjo mund të shtyj popullatën të vendoset prej fshatrave të largëta në këto
qendra. Koncentrimi i fshatrave dhe rritja janë paraparë në pesë fshatra Baran, Zahaq,
Vitomorice, Gorazhdevc dhe Novosellë Shumica e investimeve në zonën rurale do të drejtohet
këtyre fshatrave.
Për arsye të lartpërmendura, dhe për parandalimin e ndotjes së tokës nga shpërndarja e
shtëpive të ndara, ndërtimi i objekteve të banimit në këto vendbanime nuk është i lejuar. në
fshatrat e vogla ndërtimi në mase të vogël mund të lejohet, kurse në pesë fshatrat e
lartpërmendura të parapara për koncentrim ndërtimi do të stimulohet.
Rugova është një situate e veçante. Ndërtimi i objekteve të banimit në Rugovë,ndryshe nga
ato të cekura në paragrafin 6.1 nuk është i lejuar. Megjithatë, për të mundësuar shërbimet
efikase në Rugovë do të stimulohet koncentrimi i këtyre shërbimeve në Drelaj.
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6 RAJONET E PEJËS
Ky kapitull do të elaboroj PZHK-në. Peja është e ndarë në rajone në perëndim, veri, veri
lindje, lindje dhe qendrën urbane. Funksioni i rajoneve është përshkruar në vijim dhe ky
përshkrim është i shoqëruar me veprimet dhe restrikcionet lidhur me to për cdo rajon në
veçanti.

6.1 Rajoni perëndimor: Bjeshkët e Rugovës
Funksionet
Bjeshkët e Rugovës janë vlerë kapitale e këtij rajoni të Kosovës. Natyra e sajë e pastër është
territor i ca llojeve të shtazëve të egra dhe ofron llojshmëri të faunës. Është me rëndësi qe
hapësira jetësore e tyre të sigurohet në të ardhmen. Të garantohet kjo, peizazhi ka nevojë
për mbrojtje nga shkatërrimi i pyjeve dhe zhvillimet e pakontrolluara. Njëkohësisht peizazhi i
bukur do të tërheq turistët që është mirë për ekonominë lokale. Kështu që investimet janë
bërë në rrugicat për shëtitje rekreative. Ndërtimi i akomoditeteve të vogla turistike do të
lejohet në fshatrat ekzistuese nëse respektohet mbrojtja e ambientit. Në disa lokacione që
duhet ende të hulumtohen, pjerrtësia e rrëkeve në bjeshkë mund të shfrytëzohet për
ndërtimin e centraleve hidroenregjetike.
Rruga Pejë – Çakorr do ndikoj ne lidhjen më te mirë te Pejës me viset malore te Rugovës si
dhe do ndihmoj ne zhvillimin e turizmit në këto rajone.
Popullata që jeton në fshatra nuk mund të mbijetoj vetëm nga turizmi. Për këtë bujqësia dhe
blegtoria siç është rritja e gjedhëve, kultivimi i bimëve dhe pylltaria - duke e ruajtur natyrën është e lejuar.
Pjesa jugore e bjeshkëve të Rugovës, në drejtim të Deçanit, ka mundësi për zhvillimin e
pistave të skijimit. Por për këtë duhet bërë hulumtime të mëtejshme.

Figura 14 – Hapësira natyrore e Rugovës

Veprimet:
•
•

Rregullimi i i pyllëzimit te pyjeve të degraduara (nevoja e rimbilljes së drunjve).
Zhvillimi i akomoditeteve turistike në një shkallë të vogël, maksimalisht 10 shtretër.
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•
•
•
•

Rrugicat për bredhje (shëtitje), ndërtesat sanitare, qendra informative, ndërtesa për
rojën e parkut.
Hulumtimet për centralet hidroenergjetike të mundshme
Përmirësimi i rrugëve: rruga kryesore Pejë – Mal i Zi dhe rrugët anësore që lidhin
fshatrat me rrugën kryesore.
Koncentrimi i shërbimeve ne Drelaj.

Restrikcionet në ndërtim dhe shfrytëzimin e tokës
•
•
•
•
•
•
•

Parandalimi i ndërtimit të objekteve banuese jashtë fshatrave.
Parandalimi ndërtimit të objekteve banuese përveç në rastin e rritjes natyrore.
Parandalimi i ndërtimit të objekteve më të larta së 3 kate (P+2).
Moslejimi i zhvillimit të turizmit masiv në përmasa të mëdha.
Moslejimi i aktiviteteve industriale.
Moslejimi i shkallës së lartë të agrikulturës.
Shërbimet e reja duhet kufizuar (shkolla, qendra mjekësore etj.)

6.2 Rajoni Verior: Burimet Veriore
Funksionet
Në veri të Radavcit gjendet burimi i Drinit të Bardhe, uji rrjedh në drejtim juglindor me një
rënje të lehte. Hapësira është e gjelbër, atraktive dhe me ndërtime ekstensive. Një burim
termal është në afërsi. Në ketë regjion po ashtu janë gjetë edhe shpella. I kufizuar me
Rugovën e qetë ky është një vend i mrekullueshëm për relaksim të turisteve ose për të bërë
aktivitete të ndryshme siç janë: shëtitja nepër bjeshke, kalërimi ose çiklizmi. Fjetja dhe
mëngjesi, fermat qe kombinojnç rritjen e gjedheve me bujtinë janë zhvillime tipike qe mund
të vendosen këtu.
Gjithashtu ky është një mjedis i qëlluar për shërbime mjekësore sikur janë sanatoriume,
qendra rehabilituese ose pushimore shëndetësore.
Sa i përket agrikulturës, pemishtet ose kultivimi i produkteve biologjike janë aspekte me të
volitshme qe të kombinohen me turizmin ekstensiv dhe qe kontribuon në mbrojtjen e
ambientit natyror. Bletaria është po ashtu e pranishme në ketë regjion. Rritja e gjedheve po
ashtu zë vend në ketë koncept. Kultivimi në shkalle të larte është i padëshiruar në ketë
hapësire.
Përgjatë rrugës munde të ekzistojnë dyqane të vogla. Bizneset me të mëdha se 500m² janë
plotësisht të ndaluara. Industria nuk mund të ekzistoj këtu. Kjo do të zë vend në drejtim
lindje të rrugës për në Mal të Zi.

Veprimet:
•
•
•
•

Pemishtet atraktive.
Zhvillimi i akomodimeve turistike.
Ndërtimi i shëtitoreve.
Stimulo zhvillimin e funksioneve te relatuara me shëndetësi

Restrikcionet në ndërtim dhe shfrytëzimin e tokës
•
•
•
•
•
•
•

Ndalimi i ndërtimit jashtë fshatrave.
Ndalimi i ndërtimit të objekteve për shkaqe tjera përveç për rritjen natyrore me
përjashtim në Novosellë.
Ndalimi i ndërtimit të objekteve me të larta së tre kate.
Ndalimi i zhvillimit të turizmit në përmasa të mëdha.
Ndalimi i aktiviteteve industriale dhe biznesit përveç në Novosellë dhe në sipërfaqe jo
me shume se 500 m².
Ndalimi i shfrytëzimit të tokës për bujqësi në sipërfaqe me të madhe se 5 hektar.
Ndalimi i vendosjes së shërbimeve (shkolla, qendra mjekësore etj.) përveç në
Novosellë
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Figura 15. Zona e burimeve veriore: brezi i turizmit

6.3 Rajoni veri-lindor: Trekëndëshi
Ne pjesën lindore të rrugës për Novosellë peizazhi duket me pak natyral. Pjesa me e madhe
e kësaj hapësire është në përdorim për agrikulture.
Bizneset dhe industria e vogël në zhvillim në pjesën veriore duhet të vendosen këtu dhe në
ketë mënyre të mos ndërhyjnë në aktivitet turistike fqinje. Ky regjion nuk do zhvillohet në një
zonë industriale por zhvillimet qe kapin një sipërfaqe deri 1000m² janë të pranueshme.
Zhvillimet me të mëdha industriale duhet të vendosen në pjesën lindore të qytetit e paraparë
si zonë industriale.
Pasi qe lumi Drini i Bardhe në drejtim lindje përçon ujë të pastër prej burimit dhe është me
rendësi të veçantë për komunën fqinje, ndotja e tij duhet të parandalohet në çdo kohe. Për
ketë arsye ndërtimi në brigjet e lumit nuk është i lejuar. Asnjë aktivitet ndërtues nuk guxon të
zë vend në mes lumit dhe rrugës. Ujërat e zeza nuk mund të derdhen në lum por ato duhet
të mblidhen në rezervuarët septike, përderisa të ndërtohet sistemi përkatës i kanalizimit.
Ndërtimi i objekteve banuese është i lejuar vetëm në rastin e rritjes natyrore të fshatrave.
Shërbimet e ndryshme do të jenë të përqendruara në Vitomiricë dhe Novosellë që do të
stimuloj edhe vendosjen në këto fshatra.

Veprimet:
•
•

Tërheqja e zhvillimit të industrisë për përpunimin e fryteve.
Tërheqja e biznesit të vogël logjistik
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Figura 16. Bizneset e vogla dhe industria janë koncentruar në verilindje

Restrikcionet në ndërtim dhe shfrytëzimin e tokës
•
•
•
•
•
•
•
•

Ndalimi i ndërtimit të objekteve jashtë fshatrave.
Ndalimi i ndërtimit të objekteve tjera në fshatra përveç për rritje natyrore me
përjashtim në Vitomiricë.
Ndalimi i ndërtimit të objekteve me të larta së 4 kate (P+3).
Ndalimi i zhvillimit të turizmit në përmasa të mëdha.
Ndalimi i aktiviteteve industriale dhe biznesi në sipërfaqe me të madhe së 1000m².
Ndalimi i shfrytëzimit të tokës për agrikulture në shkalle të larte.
Ndalimi i shërbimeve (shkolla, qendra mjekësore etj) përveç në Vitomiricë.
Ndalimi i ndërtimeve në mes të lumit Drini i Bardhe dhe rrugës paralele

6.4 Zona Bujqësore
Funksionet
Pjesa më e madhe e rajonit lindor është në përdorim për agrikulture. Është tokë pjellore e
ushqyer nga Lumëbardhi. Po ashtu në të ardhmen është me rëndësi qe të ketë toke
bujqësore qe të siguroj popullatën fshatare me të ardhura. Investimet duhet të bëhen qe të
përmirësohet ujitja e tokës. Struktura bujqësore e kësaj hapësire ka nevoje për përmirësim
dhe ekspansioni të fermave të vogla është i dëshiruar.
Qe të mundësohet ofrimi i shërbimeve të ndryshme dhe fasiliteteteve, është paraparë
përqendrimi në disa fshatra. në juglindje ky është fshati Baran, aty mund të vendoset një
treg i vogël regjional për produkte bujqësore. Rruga prej Baranit në Peje është e mirë. Do të
investohet në një rrugë të mirë që do të lidhet me rrugën kryesore për Prishtine. Në juglindje
të fshatit Baran ka argjilë të kualitetit shumë të mirë. Duhet bërë hulumtime të mëtejshme
për arsye të mundësisë se rihapjes së fabrikës së tjegullave në ketë regjion. Fshati tjetër ku
po ashtu janë paraparë ca zhvillime është Zahaqi. Ky fshat ka lokacion strategjik mu në dalje
të Pejës, përgjatë rrugës kryesore dhe hekurudhës për në Prishtine. Rrugët transitore në
drejtim të veriut dhe jugut janë aty afër. Në veçanti ky mund të jetë një vend interesant për
vendosjen e ndërmarrjeve në sektorin e logjistikes. Në Zahaq një zonë e vogël është
rezervuar për ketë lloj biznesi. Stacioni hekurudhor në Zahaq do të rihapet. Pasi kjo do të jet
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atraktive për punë edhe do ta stimuloj vendosjen në ketë fshat, për ketë arsye sipërfaqe të
kufizuara janë rezervuar për shtëpi banimi.

Veprimet:
•
•
•
•

Renovimi i sistemit të ujitjes.
Ankandet për produktet bujqësore në qendrat regjionale.
Funksionet kryesore në agrikulture.
Suprimimi i restrikcioneve për ekspansionin e tokës punuese dhe negociatat me AKM
për mundësitë e zmadhimit te pronësisë te bujqit.

Figura 17. Zona bujqësore

Restrikcionet në ndërtim dhe shfrytëzimin e tokës
•
•
•
•
•
•
•

Ndalimi i ndërtimit të objekteve jashtë fshatit.
Ndalimi i ndërtimit të objekteve në fshat për arsye tjera përveç për rritje natyrore me
përjashtim në Zahaq, Gorazhdevc dhe Baran.
Ndalimi i ndërtimit të objekteve me të larta së 3 katshe(P+2).
Ndalimi i zhvillimit të turizmit në përmasa të mëdha.
Ndalimi i aktiviteteve industriale dhe biznesi përveç në Baran dhe atë në sipërfaqe
deri 500m².
Ndalimi i aktiviteteve industriale dhe biznesit në sipërfaqe me shumë së 500m²
përveç në zonat e caktuara në Zahaq.
Ndalimi i vendosjes së shërbimeve (shkolla, qendra mjekësore etj) përveç në Baran,
Zahaq dhe Gorazhdevc.

6.5 Rajoni Urban Pejë
Funksionet
Lokacioni i Pejës rrëzë bjeshkëve është ajo që e bënë Pejën kaq unike (figura 18). E bënë
Pejën për nga natyra më atraktive për turistët se vendet tjera në rajon. Lidhja e dukshme në
mes të bjeshkëve dhe Pejës është ajo që duhet mbrojtur. Kjo nënkupton që shikimi nga qyteti
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drejt bjeshkëve duhet mbrojtur. Si pasojë pjesa më e madhe qytetit do të mbetet me
ndërtim të ulët.
Vendbanimet joformale do të largohen në rast se ato janë ndërtuar në vende të rrezikshme
ku ka erozion, ose përgjatë bregut të lumit. Përmes planifikimit të duhur të qytetit hapësira
do të shfrytëzohet më mirë. Në disa pjesë të qytetit kjo na shpie drejt dendësimit të
popullimit të zonës. Në zonat specifike më tutje të elaboruara në Planin Zhvillimor Urban,
ndërtesat e larta do të lejohen.
Lokacioni me i volitshëm për planifikimin e vendbanimeve të reja është hapësira në brendi të
transitit juglindor. Ky është afër qytetit dhe ka qasje të lehtë në rrugët kryesore. Kjo
sipërfaqe do të duhej të ofroj hapësire për afro 600 objekte banimi. Për nevojat tjera të
banimit do të duhej të jap përgjigje planifikimi i hapësirës në jug të qytetit në mes rrugës për
Deçan dhe rrëzës se bjeshkëve. Zhvillimet përgjatë kësaj rruge kanë filluar së bashku me
punimet në infrastrukture. Kjo e bënë ketë pjese lokacion të logjikshëm për vendbanime të
reja. Hapësira përfshinë rreth 200 hektarë dhe është përafërsisht e mjaftueshme për 5000
objekte banimi,duke mos e rritur dendësinë në me shumë së 25 shtëpi për hektar. Është e
qarte së ekspansioni zë vend në faza e jo përnjëherë.
Qyteti duhet të ofroj hapësirë ku njerëzit mund të shëtisin dhe fëmijët të lozin. Kualiteti i
qytetit, siç është lumi, është shfrytëzuar qe të krijoje vende të posaçme. Konditat janë për një
situate të shëndoshë ekonomike në qytet. Dyqanet në Çarshinë e Vjetër dhe restorantet
mund të lulëzojnë dhe tu ofrojnë banorëve dhe vizitoreve një qendër vitale. Zyrat e vogla
mund të vendosen në qytet. Bizneset e shkalles se lartë (me më shumë se 100 punëtorë) do
të udhëzohen në qendrën e re për biznes në zonën e mëparshme industriale. Industria në
qytet nuk do të lejohet sepse shkakton ndotjen e ajrit dhe zhurmë. Për industri është
rezervuar hapësira në lindje të qytetit.

Figura 18. Zona Urbane e Pejës
Ne pjesën jugore të zonës industriale ekzistuese, zhvillimet e mëtutjeshme industriale nuk do
të lejohen. Pasi qe kjo hapësirë është afër qytetit dhe bregut të lumit,industria qe ndot nuk
është e dëshiruar. Hapësira më e afërt e qytetit do të zhvillohet në zonë biznesi. Arsye tjetër
qe hapësira e mbetur të mos shfrytëzohet janë zbulimet e gjetura arkeologjike. Gjurmimet
arkeologjike mund të bëjnë ketë vend me interesant, kjo do të jetë edhe një arsye qe turistet

93

të vizitojnë dhe kalojnë kohen në Peje. Si këmbim për ndalimin e funksioneve të tanishme në
ketë hapësirë,zona industriale ekzistuese do të zgjerohet në drejtim të lindjes duke krijuar
hapësirë prej 160 hektarë në total. Ky zhvillim po ashtu do të zhvillohet në faza.
Aktivitet ekonomike krijojnë një mjedis ku nevojitet fuqi e shkathet punëtore. Anasjelltas,
fuqia punëtore e shkathet tërheq edhe biznese të veçanta. Për një ekonomi të ardhme të
shndritshme rinia ka mundësi të vijoj studime të larta në Pejë. Për ketë Universiteti i
Prishtinës do të hapë degën e re në Peje për të ligjëruar lëmi të lidhura me biznes. Po ashtu
mund të mësohet në lëmite e teknikes së lartë për agrikulturë, qe kjo të parapërgatit
gjeneratat e reja qe tokën bujqësore të Pejës ta bëjnë edhe me produktive. Universiteti do të
vendoset në zonën e biznesit qe u përmend me lartë.

Veprimet:
•
•
•
•

Dislokimi i vendbanimeve joformale nga lokacionet padëshirueshme
Legalizimi i vendbanimeve tjera joformale
Zhvillimi i zonave të reja për banim, industri, biznes
Mbrojtja e zonave të gjelbërta të qytetit

Restrikcionet në ndërtim dhe shfrytëzimin e tokës
•
•
•
•
•
•
•

Dendësia maksimale e vendbanimeve ekzistuese duhet të jetë 40 shtëpi/ ha
Dendësia maksimale e vendbanimeve ekzistuese duhet të jetë 25 shtëpi / ha
Asnjë ndërtesë më e lartë se tri kate (P+2) përveç në zonat e përcaktuara me PZHU
Zyret me më shumë se 100 punëtor do të vendosen në qendrën e biznesit të
përcaktuar me PZHU
Nuk do të lejohen aktivitete industriale dhe të biznesit me më shumë se 1000 m²
përveç në zonën e biznesit ose zonën e re industriale (shiko PZHU)
Nuk do të lejohet industria që ndot ajrin dhe prodhon zhurmë përveç në zonën
industriale të caktuar. (shiko PZHU)
Nuk do të ketë ndërtesa në zonat e rezervuara për gjelbërim (shiko PZHU)
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7 IMPLEMENTIMI I PZHK
Qe të realizohet PZHK duhet bërë ndryshime politika te veprimit. Në paragrafin 7.1 janë të
përmendura shkurtimisht. Nuk janë vetëm politikat ato qe duhet të përshtaten por edhe
organizata duhet të adaptohet në rregullat e reja të punës. Në paragrafin 7.2 këto aspekte
janë diskutuar.

7.1 Implikimet e PZHK në politikat ekzistuese
Te ekzekutohet strategjia e PZHK politikat duhet të përshtaten. Ka nevoje jo vetëm për
politikë të re hapësinore por edhe për përshtatje në politiken sociale dhe ekonomike. Këtu më
poshtë shkurtimisht të përmendura.
7.1.1 Implikimet në politikat hapësinore
Ne mënyre qe zhvillimet e PZHK të shkojnë në drejtimin e dëshiruar duhet të propagohen
politikat hapësinore të përshkruara në vijim.
• Kufizo urbanizimin jashtë kufijve të qytetit të Pejës.
• Përmirëso qasjen në qytet dhe periferi.
• Kufizo dendësinë e qytetit qe të parandalohet keqësimi i kualitetit të jetës
• Defino lokacionet ku komuna do të filloj zhvillimet e reja për vendbanime,
rekreacion,,biznes dhe industri.
• Mbroj ujerat, natyrën dhe token bujqësore nga funksionet urbane.
• Jep një shtytje kualitetit të jetës në qytet duke lansuar programe për pastrimin e
lumenjve dhe rrugëve dhe organizimin e mirëmbajtjes.
• Mbrojtja dhe ruajtja e pasurisë natyrore dhe kulturore.
• Zhvillimi i mëtutjeshëm i vendbanimeve joformale nuk do te tolerohet. Politikat e
definuara ne paragrafin 5.3 do te përcillen.
7.1.2 Implikimet në politikat ekonomike
Qe ta bëjnë Pejën me ekonomi vitale në të ardhmen, politikanet e ekonomisë lokale duhet të
fokusohen në promovimin e Pejës në aspekte të ndryshme. Kjo duhet të nënvizohet me pikat
atraktive unike të Pejës sikur qe janë përmendur në PZHK, qe të tërhiqen bizneset dhe të
krijohen vendet e punës.
• Promovo Pejën si mjedis ideal për biznes të relatuar në sektorin agrar (biologjik dhe
të fryteve) dhe atë turistik (dimëror, verorë, shëndetësore, etj.).
• Promovo Pejën si lokacion ideal për industri shërbimi të vogël dhe mesatare, për
shkak të çmimeve të ultë në ketë regjion dhe ambientit atraktiv.
• Promovo Pejën si qendër logjistike, e përqendruar në aksin rrugore të Pejës për në
Shqipëri dhe Mal të Zi.
• Vendos një Ode Ekonomike (komerciale) aktive.
• Vendos një Bord Turistik i cili do ta promovoj rajonin. Kjo duhet te bëhet ne nivel
lokal, regjional dhe nacional. Një bashkëpunim i mundshëm me Universitet ne
drejtim te turizmit është stimuluar. Komuna do te stimuloje investitorët privat te
marrin pjese ne aktivitetet ne lidhje me turizëm.
• Përmirëso nivelin e popullatës punuese duke ju ofruar edukim profesional.
• Përmirëso organizimin e prodhuesve në sektorin agrare; qëllimi duhet të jet
kooperimi me i mirë në mes të bujqve, ndërmarrjeve, transportuesve, tregetarve dhe
investitorëve në ketë lëmi.
7.1.3 Implikimet në politikat sociale
Me qellim qe të përmirësohet situata socio-ekonomike e banoreve të Pejës, disa hapa duhet
të ndermirën në aspektin e edukimit, shëndetësisë etj. Aspektet e mëposhtme janë me
rendësi të propagandohen:
• Zhvillo shërbimet publike në qendrat e hapësirave rurale duke ndërtuar shkolla,
shërbime shëndetësore etj.
• Përforco pozitën e hapësirave rurale duke e decentralizuar autoritetet lokale tek
këshillat e fshatrave. Kjo mund të nënkuptoj:
o Përcaktimin e hapësirave ku mund të lejohet ndërtimi.
o Epjen e lejeve ndërtimore.
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•

•
•

•

o Shërbimet tjera si ato të ofiqarise dhe lejet e për ngasje të automjetit.
Shkalla e mëtutjeshme e decentralizimit duhet të konsiderohet duke participuar me pilot
projektet në kuadër të decentralizimit të cilët zënë vend në vende tjera të Kosovës.
Rezultatet e këtyre pilot projekteve duhet përdorur gjatë implementimit në komunën e
Pejës.
Përmirëso infrastrukturën sociale në komunitetet e qytetit dhe të fshatrave, duke
planifikuar shkolla, fusha loje, hapësira kulturore, objekte të përbashkëta shoqërore etj.
Përmirësimi i pozitës për të papunësuarit përmes shkollimit me të mirë si dhe projektet
për tu mundësuar atyre eksperience pune, qe të përdoren për ekzekutimin e një pjese të
planeve hapësinore të parapara (punimi i rrugëve, zhvillimin e zonave të reja, pastrimin e
lumit, mësimi në fshatra, organizimi i jetës se përbashkët sociale etj.).
Implementimi i formalizmit të vendbanimeve joformale të Romeve dhe grupeve tjera të
rrezikuara, duke përfshi edhe ato grupe ende të ç’vendosura, sikur është e cekur në
Tryezën e rrumbullaket Punuese Regjionale në tetor të vitit 2003, përveç nëse objektet
janë ndërtuar ne lokacionet tejet të padëshiruara. Në këto raste do të shikohet për një
zgjidhje të drejtë në konsultime të ndërsjella.

7.1.4 Implikimet për qeverinë lokale
PZHK mund të funksionoj me qeveri të mirë lokale të komunës. Komuna vet duhet të inicioje
programet, inicioje zhvillimet dhe ta vendos veten në hartën politike nacionale duke krijuar
kështu një imazh të dëshiruar. Me poshtë të përmendura disa aksione.
• Menaxho zhvillimin privat duke përcaktuar rregulloret.
• Menaxho zhvillimin e vogël (shkollat ose parqet) dhe të madh (hapësirat e reja
banimi) me vet iniciative të komunës.
• Ben lobi tek qeveria nacionale në mënyre të rregull për investime në Pejë.
• Bashkëpuno me komunat fqinje duke theksuar interesat e përbashkëta dhe
mundësitë e bashkëpunimit si për shembull: stimulimin e turizmit, riorganizimin e
tokës bujqësore, hapjen e kanaleve për ujitje dhe ndërtimin e sistemeve për
pastrimin e ujit.
• Përcakto rregulloret të cilat kanë nevojë për diskutime si dhe implementimi i politikes
lokale duhet të jete transparent për opinionin në mënyre qe të krijohet përkrahja dhe
të eliminohet korrupsioni (shiko 7.2.

7.2 Organizimi i Implementimit
Politikat e reja kërkojnë metoda të reja të qasjes së situatës. Para se të jetë komuna në
gjendje tu përgjigjet situatave aktuale në mënyre të dëshiruar, këto metoda duhet zhvilluar
dhe implementuar. në vijim lista se si duhet organizuar metodat e reja.
• Lista detaje e aksioneve qe duhet ndërmarr gjate implementimit të PZHK duhet të
definohet. Kjo do te vendoset ne planifikimin definitiv të aksioneve afatgjata se
bashku me kalkulimet financiare. Investimet e komunës duhet bashkangjitur në
planifikimin afatgjate.
• Te gjitha kërkesat për aktivitete ndërtimore, për kooperim ose për mbështetje
financiare nga komuna ose nga AKM, duhet të verifikohen me ketë PZHK. Aktivitetet
qe nuk janë në përputhje me ketë PZHK si dhe aktivitetet pa leje zyrtare duhet
ndaluar.
• Për një transparencë sa me të mirë një autoritet i tretë do ti kontrollojë vendimet e
marra për lejet e ndërtimit dhe do të angazhohet në lidhje me vërejtjet e qytetarëve
dhe ndërmarrjeve. Masat e përshtatshme institucionale do të diskutohen në një fazë
të mëvonshme.
• Duhet formuar Agjencionin Zhvillimorë Komunal. Kjo organizate koordinon blerjen e
pronës tokësore, ndërtimin e rrugëve dhe infrastrukturës nëntokësore (kanalizimi,
ujësjellësi etj.) në të, qe pastaj ta shes atë pronë tokësore personave privat ose
ndërmarrjeve ndërtimore. Duke vepruar kështu vlera e pronës tokësore rritet. Dallimi
në çmim në mes të blerjes dhe shitjes duhet ti mbuloje harxhimet komunale për
mirëmbajtjen e sipërfaqeve të hapura dhe fasiliteteve tjera. Projektet e para të
mëdha të këtij lloji fillimisht janë zhvillimi i sipërfaqeve të reja banimi dhe zona e re
industriale.
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•

•
•

•
•
•

•

•

Ne sipërfaqet rurale bujqit kanë parcela te vogla të tokës, gjë qe bën kultivimin
përfitues detyre te vështirë. AKM do të ftohet të bëjë të mundshëm rritjen e
parcelave të tokës punuese duke bërë riorganizimin dhe shitjen e pronës shtetërore
bujqve. Për të arritur këtë është i nevojshëm bashkëpunimi me komunat fqinje.
Duke marrë parasysh rreziqet serioze për situatën e ambientit të Pejës sot,
administrata komunale do të zgjerohet me një shërbim të ri për mjedis, e cila do ti
qaset qeshjeve të mjedisit në mënyre integrale.
Mbledhja e shënimeve zyrtare për detajizimin e PZHK-se si dhe revizionet në të
ardhmen duhet të përmirësohet. Kjo do të mbështetet me implementimin e sistemit
të GIS-it. të gjitha drejtoritë komunale si dhe organizatat tjera qeveritare, sikur
kadastra, AKM, ndërmarrjet për furnizim me ujë dhe elektricitet, bordi turistik,
shoqatat e pylltarisë etj, do të stimulohen për shkëmbimin e informatave me
komunën në kuadër të këtij sistemi.
GIS data baza do te plotësohet me fotografi ajrore te aktualizuara për tërë rajonin që
të bëhet inventarizimi i situatës se tanishme. Ndërtimet ilegale, posaçërisht në
Rugovë, në këtë mënyrë do të jenë më mirë te përcaktuara.
Ekzekutimi i PZHK-se duhet evoluuar çdo dy vite. të gjitha grupet e interesuara dhe
opinioni publik duhet inkuadruar në ketë proces.
Autoritetet lokale të Pejës duhet bërë negociata me qeverinë nacionale për këto
qeshje:
o Përmirësimin e rrugëve.
o Riaktivizimin e hekurudhës Prishtinë – Pejë.
o Studimi për mundësitë e shfrytëzimit të potencialit hidroenergjetik në rajonin
e Rugovës.
Heqjen e restrikcioneve legale për formimin e Agjencisë Zhvillimore Komunale
(KZHK). Kjo e fundit kërkon qasje tjetër nga ana e AKM-së që të bëjë këtë
produktive. Me konkretisht Koperata (KZHK) duhet të jetë në gjendje të bleje toke në
vend të nderimit të tokës përmes AKM-së.
Autoritetet komunale duhet të kyçen në vendosjen e kufijve ekzakt për zonat me
interes të veçantë. Zonat hapësinore me interes te veqant për Kosoven janë:
Zona e kalimit kufitar (Kulla,Çakorr)
Parku nacional (Bjeshkët e Nemuna)
Mbrojtja e trashëgimisë Kulturo – Historike (Patrikana e Pejës,Kullat Shqiptare)
Mbrojtja e ujërave (Drini i Bardhë,Lumëbardhi i Pejës) dhe ujërat termal.
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IV.
Dispozitat për zbatim
Për Planin Zhvillimor Komunal
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1. Udhëzime mbi çështjet e interpretimit të Planit zhvillimor
komunal gjatë hartimit të planeve rregulluese dhe planeve tjera
Planet rregulluese Urbane
Përkundër që komuna mund të filloj me implementimin e planit menjëherë pas përfundimit të
tij, një numër i elementeve të përfshira në plan duhet të “përkthehen” në vazhdim në Planet
Rregulluese Urbane (PRrU). PZHU nuk ka definuar përkufizimet, rregullat e ndërtimit kështu
që një numër i madh i aspekteve të ngjashme si këto duhet specifikuar më hollësisht. Për
zonat në qytet që kërkojnë zhvillim aktiv do të hartohen PRrU dhe do të trajtoj se cilat
programe funksionale janë të arsyeshme për çdo zonë në veçanti. Më tutje, të gjitha
hulumtimet e nevojshme duhet zbatuar (p.sh:studimet në zonën arkeologjike, studime
mjedisore dhe studimet e rregullimit të trafikut).
PRrU-të nuk mund të devijojnë nga udhëzimet dhe synimet e përcaktuara nga PZHU e
aprovuar.

Planet Hapësinore për Zona të Veçanta (PHZV)
PHZV-të do të kërkohen për zonat të cilat janë të një niveli më të lartë të interesit dhe
rëndësisë. Sidoqoftë ato do të hartohen nga niveli qendror, PHZV-të duhet të jenë për aq sa
është e mundur në përputhje me udhëzimet dhe synimet e përcaktuara me PZHU.

2 Kushte të përcaktuara nga qeveria lokale mbi çështje të
rëndësishme për zhvillimin dhe shfrytëzimin e tokës në zona
urbane
2.1 Kushtet për përcaktimin dhe përkufizimin e sipërfaqeve publike si dhe atyre
me destinime tjera;
Bregu përgjatë lumit në qytet është përmendur që të jetë një hapësirë publike. Së paku
bregu verior në mes të rrugëve Rashit Gorani në bashkësinë territoriale nr. X dhe asaj të
Tabakeve (në afërsi të ndërmarrjes publike për pastrim “Higjiena Publike”,dhe tregut të
gjelbër”) në bashkësinë territoriale nr.X do të jetë i rregulluar.
Mundësia e pastrimit të ndërtimit në anën jugore në mënyrë që të sigurohet hapësirë për
gjelbërim dhe shtigjeve për ecje do të vlerësohen më vonë.
Në çdo vendbanim ekzistues, me theks në vendbanime joformale, nevoja dhe mundësia e
vendosjes së përmbajtjeve publike sikur janë fushë lojërat, zonat e gjelbëruara dhe hapësira
për parkim do të vlerësohet. Në këto vendbanime ku hartimi i PRrU ose DU është prioritete,
ky vlerësim do të jetë pjesë e procesit të hartimit të këtyre planeve.
Në zonat e reja të planifikuara për zhvillimin e banimit në Kristal dhe Dardaninë e Re,
rezervimi i hapësirës publike do të jetë udhëzimi kryesor në planifikim.
2.2 Kushtet për rregullimin e hapësirës për objektet me rëndësi për Kosovën dhe
komunën;

Objektet e rëndësishme (pikë referimi për kufirin e qytetit)
Në lokacionet në hyrje të qytetit, të cilat janë pjesë e asaj që në këtë moment e quajmë zonë
transitore (në afërsi të rrugëve kryesore nga Prishtina, Deçani dhe Mitrovica ), objektet
karakteristike që mund të ndihmojnë në definimin e kufijve urban mund të lejohen.

Ndërtesat e larta
Për zonat ku nuk ka PRrU valit, ndërtimi i ndërtesave të larta do të kufizohet në përputhje me
rregullat e përcaktuara me PZHU. Në zonat tjera, PRrU-të duhet të jenë të hartuara në
përputhje me udhëzimet dhe synimet e përcaktuara dhe miratuara me PZHU.
Në raste kur ndërtimi më lartë do të lejohet, vëmendje e posaçme duhet kushtuar sipërfaqeve
sic janë: fushëlojërat, parkingut, çasjen dhe peizazhin.
2.3. Kushtet për vendosjen e objektve të veprimtarive ekonomike;

Agjencia Komunale për Zhvillim
Një parakusht tjetër për lansimin e e suksesshëm të këtij plani është një këshill komunal i cili
udhëheqë një numër të projekteve zhvillimore: ata këtë mund ta bëjnë përmes dhënies së
tokës në shfrytëzim, me ndërtimin e rrugëve dhe infrastrukturës tjetër dhe me krijimin e
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kushteve më të mira për shitjen e parcelave individëve privat dhe biznesit. Për këtë qëllim
Agjencia Komunale për Zhvillim duhet themeluar. Qeveria Qendrore në Prishtinë duhet
konsultuar lidhur me kërkesat ligjore dhe financiare të këtij propozimi.

Aktivitetet në zonën industriale dhe atë të biznesit
Zgjerimi mëtutjeshëm i veprimtarive industriale duhet lejuar dhe stimuluar në zonën
industriale. Ky zgjerim parashihet në brezin verior të rrugës Pejë Prishtinë, dhe në lindje nga
rruga qarkore për në Vitomiricë.
Zona e re industriale do të zhvillohet pjesërisht në faza; zona e re jashtë rrugës qarkore do të
mbahet e lirë nga ndërtimi përderisa pjesa e brendshme e zonës së planifikuar industriale
përbrenda rrugës qarkore të jetë në tërësi e zhvilluar.
Aktivitete të reja të një shkalle më të lartë të shitjes me pakicë nuk do të lejohen në zonën
industriale ose jashtë zonës urbane. Ky lloj i aktiviteteve duhet vendosur në zonën e biznesit
ose në zonat më parë të destinuar për këtë veprimtari në qendër të qytetit.

Aktivitetet ekonomike në zonën urbane dhe atë të banimit
Ndërtimet e reja ose renovimet e dyqaneve me më shumë se 40m² nuk do të lejohen jashtë
(nën) qendrës(ve) të përzgjedhura me PZHU.

Aktivitetet ekonomike në zonën rurale
Themelimi i bizneseve të vogla deri në 1000 m² në përdhes, do të lejohen në zonën e
fragmentuar të Vitomiricës. Sidoqoftë, në këtë zonë duhet insistuar dhe stimuluar
agrobiznesin, blegtorinë dhe prodhimin e bulmetit ose procesimin e produkteve bujqësore.
Po ashtu në zonën më parë të përcaktuar në Zahaq, aktivitetet industriale dhe bizneset do të
jenë të lejuara.
Në fshatrat Baran, Novosellë dhe Zahaq (jashtë zonës industriale), themelimi i bizneseve të
vogla me objekte deri në 500 m² të përdhesë do të jenë të lejuara.
Në pjesën tjetër të mbetur të zonës rurale, vetëm bizneset e vogla, që janë ngusht të lidhura
me bujqësinë lokale do të lejohen (fermat dhe procesimi i një shkalle më të ulët të
produkteve).
2.4 Kushtet për vendosjen e objekteve të veprimtarive publike;
Themelimi i shërbimeve të reja dhe përmirësimi i shërbimeve ekzistuese publike për qytetin e
Pejës do të jenë të përqëndruara në zonën urbane.
Në zonën rurale, këto shërbime publike do të jenë të përqendruara në fshatrat Baran,
Vitomiricë, Novosellë, Gorazhdevc dhe Zahaq, dhe deri në një masë të konsiderueshme në
Drelaj. Në vendbanimet tjera rurale, asnjë rritje nuk do të përkrahet.
2.5 Kushtet dhe mënyra e ndërtimit të objekteve të banimit;
Dendësimi në vendbanimet ekzistuese, pas përcaktimit të hapësirës për fushë lojëra,
hapësirave publike dhe parkuese do të jetë i stimuluar. Në këto zona ku hartimi i PRrU është
prioritet, një vlerësim i mundësive për dendësim do të përfshihet në procesin e hartimit të
këtyre planeve.
2.6 Kushtet për përcaktimin e rrjetit të sipërfaqeve të koridoreve apo traseve
telekomunikuese dhe rrjetit të infrastrukturës komunale;

Integrimi i politikës urbane për mobilitet
Përgatitja e një Plani të politikave për Mobilitet nuk është përfshirë fare në dokumentin e
PZHU. Plani i Mobilitetit duhet të hartohet në vazhdim të PZHU. Sfidat krysore në të cilat
duhet bazuar politika e mobilitetit janë:
• Përmirësimi i qasjes në vendet/hapësirat qendrore
• Përmirësimi i qasjes në transport publik
• Përmirësimi i sigurisë në trafik
• Përmirësimi i efikasitetit të trafikut
• Reduktimi i ndikimit në mjedis nga sistemi i transportit
Plani i mobilitetit përkundër çështjeve tjera kyçe, duhet të përfshiej zgjidhje për çështjet në
vijim:
• Kategorizimi i rrugëve, qarkullimi dhe disenjimi i kryqëzimeve kyce, duke marrë parasysh
rritjen e qarkullimit të veturave në trafik, zhvillimet e reja hapësinore dhe planet e
Qeverisë për përmirësimin e kyçjeve në rrugët kryesore.
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•
•
•
•

Transportin Publik (bus linjat,strehat,çmimoret,infrastrukturen, shtigjet e qarkullimit,
hekurudhat).
Politika e parkimit
Politika për çiklistë dhe këmbësorë (rrugët për qasje në brendi dhe jashtë qytetit duhet
përmirësuar duke krijuar shtigje të reja për çiklistë dhe po ashtu shtigje për këmbësorë
Siguria në trafik

Përgjegjësitë e nivelit më të lartë
Përmes këtyre rekomandimeve, Komuna e Pejës ia drejton disa kërkesa Ministrisë së
Transportit:
1. Për shqyrtimin e mundësisë për përmirësimin e lidhjes rrugore në mes të Pejës dhe
Malit të Zi përmes Grykës së Rugovës – Çakorrit – në drejtim të Podgoricës.
2. Përmirësimin e rrugëve kryesore që e lidhin Pejën me qendra tjera, rrugën qarkore
dhe hekurudhën.
3. Zbatimin e Ligjit të rrugëve, lidhur me distancën(20 ose 60 metra nga rrugët
kryesore) e cila duhet mbajtur e lirë nga ndërtimi, dhe lidhur me qasjet e
paorganizuara dhe ilegale në rrugët kryesore
4. Definimi i statusit të rrugëve të reja qarkore (unazore). Komuna rekomandon
klasifikimin e tyre si rrugë kryesore
2.7. Kushtet për rregullimin e zonave dhe tërësive me vlerë të veçantë;

Planet hapësinore për zonat e veçanta
Planet Hapësinor për Zona të Veçanta do të kërkohen për zonat e nivelit më të lartë të
rëndësisë. Përmes këtyre rekomandimeve, Komuna e Pejë është duke e drejtuar një kërkesë
Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor të filloj hartimin e planeve hapësinor për zona
të veçanta për:
• Mbrojtja dhe shfrytëzimi i pjesshëm për turizëm dhe pylltari i Bjeshkëve të Rugovës
• Mbrojtja dhe rehabilitimi i shtratit të lumit Lumëbardhi
• Zonën e Patrikanës së Pejës
2.8. Masat për mbrojtjen e peizazheve, vlerave natyrore dhe tërësive kulturohistorike;
•
•
•
•
•
•

Duhet bërë përzgjedhjen e elementeve të trashëgimisë kulturore të cilat duhet mbrojtur,
dhe rregullore përkatëse duhet miratuar.
Asnjë ndërtim nuk do të lejohet në zonat të cilat në PZHU janë të përcaktuara si zona të
gjelbërimit.
Jashtë zonës urbane, asnjë ndërtim nuk do të lejohet në brigjet e lumit dhe një distancë
prej 50 m’ në të dy anët e lumit do të jetë e mbrojtur.
Prerja e drunjve nuk do të lejohet përderisa nuk të mbjellin fidanët e reja si zëvendësim
për to. Në zona të caktuara ku ekziston rreziku nga erozioni, prerja e drunjve do të
ndalohet.
Ndërtimi i akomodimeve të vogla në fshatrat ekzistuese të Rugovës do të lejohen, nëse
respektojnë mjedisin dhe me një maksimum prej 10 shtretër për akomodim.
Zhvillimet e listuara në vijim nuk do të lejohen në Grykën e Rugovës:
o Ndërtimi për banim jashtë fshatrave
o Ndërtimi i për banim për çështje tjera që nuk kanë për qëllim plotësimin e
kërkesës për rritje natyrore të fshatit
o Ndërtesat më të karta se tri nivele/kate (P+2)
o Zhvillimi i një shkalle të lartë të turizmit masiv
o Veprimtaritë industriale
o Shkalla e lartë e shfrytëzimit të tokës për bujqësi

2.9. Mënyra e trajtimit të hedhurinave (përpunimi, deponimi dhe bartja);
Deponia ekzistuese rajonale e mbeturinave në fshatin Sverkë do të përcaktohet si deponia
kryesore e mbeturinave. Ajo duhet përparuar sikurse edhe rruga që e lidhë atë me rrugën
kryesore. Vizioni i procesimit të mbeturinave duhet trajtuar më hollësisht në një plan për
politika mjedisore.
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Në zonën urbane sistemi i kanalizimit do të zhvillohet në përputhje me Strategjinë për
Trajtimin e Ujërave të ndotur në nivel të Kosovës (2004). Për zonën urbane të Pejës dhe
komunat fqinje, duhet planifikuar Impiantin rajonal për trajtimin e Ujërave të Zeza në veriperëndim të Zahaqit. Për vendbanime më të vogla, impiantet e decentralizuara për trajtim të
ujërave të zeza (një për çdo vendbanim) do të planifikohen.
2.10. Masat për pengimin e ndikimeve të dëmshme në mjedis;
Disa masa lidhur me mbrojtjen e mjedisit (mbrojtja e peizazheve, procesimi i mbeturinave të
forta dhe ujërave të zeza, politikave pylltarisë...) janë përmendur më herët. Sidoqoftë, një
politikë mjedisore duhet reflektuar me një dokument lokal të politikave mjedisore.
Një shërbim i ri për mjedis do të themelohet në kuadër të administratës komunale.
2.11. Masat për parandalimin e ndikimit negativ social;

Vlerësimi dhe zgjedhja e problemeve në vendbanime joformale
Në vendbanimet ku hartimi i PRrU është prioritet, problemet specifike lidhur me vendbanimet
joformale do të vlerësohen dhe zgjidhjet do të propozohen në kuadër të procesit të hartimit
të këtyre planeve.

Vlerësimi dhe zgjidhja e problemeve të ndërtimeve pa leje
Komuna do të zbatojë një strategji për të vlerësuar ndërtimet pa leje. Për këtë qëllim do të
krijohet një bazë e të dhënave e cila do të përmbante informatat për çdo ngastër dhe ato
lidhur me statusin formal të ndërtimit apo posedimit të lejes.
Për çdo ndërtesë që konsiderohet ilegale, komuna do të përcaktojë se a do të mund të
legalizohen ato apo jo. Në rastin e legalizimit, niveli pagesës që duhet ta kryej pronari i
objektit do të përcaktohet në të mirë sigurimit të lejes përkatëse të ndërtimit dhe përdorimit.

Integrimi i projekteve për të kthyer dhe persona të zhvendosur në planifikim urban
Ndërmjetësimi dhe lehtësimi i projekteve për të kthyer duhet të jenë aktivitete të integruara
në një vizion më të gjerë të zhvillimit të vendbanimeve, ku projektet do të zbatohen. Në këto
vendbanime ku hartimi i PRrU janë prioritet, problemet specifike lidhur me projektet për
kthim do të adresohen dhe zgjidhjet do të jenë të propozuara në procesin e hartimit të këtyre
planeve.
2.12. Masat për zbatimin e planit:
2.12.a. Detyrimi për hartimin e planeve detaje rregulluese;

Planet Rregulluese Urbane
Ndonëse hartimi i PRrU duhet të mbulon tërë territorin urban dhe zonat e ndërtuara rurale,
është e qartë se prioritet duhet ti jepet për ato zona ku problemet hapësinore janë të asaj
natyre që duhet adresuar urgjent.
Posaçërisht zonat sikur në situatat:
• Ku qyteti është duke u rritur në një mënyrë të paorganizuar ose më mirë thënë të
pakontrolluar;
• Për zona të cilat konsiderohen vendbanime joformale, që në vete kanë ndërtime me një
status të paqartë;
• Zonat të cilat me ndërtimet e veta nuk janë në pajtim me PGJU të vitit 1983 (i cili është
ende në fuqi dhe vetëm pjesërisht i aplikueshëm), mirëpo të cilat nuk janë në konflikt me
PZHU;
• Aty ku redizanjimi dhe rekonstruktimi i hapësirës publike është i kërkuar dhe kërkon qasje
prioritare.
Zonat e listuara më poshtë janë identifikuar si zona prioritare për të cilat duhet filluar
menjëherë procesin e hartimit të PRrU:
• Kapeshnica dhe Zatra
• Kristali
• Asllan Çeshme
• Shtatë Shtatori
• Dardania
• Qendra e qytetit dhe pjesë përgjatë lumit në afërsi të qendrës së qytetit, përfshirë këtu
edhe Sheshin “Haxhi Zeka”
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Pakoja e dytë e PRrU-ve do të përmbajë planet kryesisht të lidhura me zonat e reja për
zhvillim, sikur zona e kombinuar për sport dhe edukim, zgjerimi i Kristalit, Dardanisë dhe
Zonës Industriale. Sidoqoftë, është me rëndësi që hartimi i PRrU-ve për zonat e reja për
zhvillim të mos shtyhet në të mirë të shmangies nga zhvillimi i mëtutjeshëm i vendbanimeve
joformale. Hartimi i PrrU-ve nga pakoja e dytë mund të realizohet pjesërisht paralel me
hartimin e PrrU-ve nga pakoja prioritare.
Zona në perëndim të rrugës për Deçan, do të rezervohet për një zgjerim të mundshëm, zonë
kjo e cila duhet mbrojtur nga ndërtimi derisa dy zona për një zhvillim të një shkalle më të
lartë në Kristal dhe Dardani të Re të jenë plotësisht të zhvilluara përbrenda rrugës qarkore
(unazore) rreth qytetit.
Si u përmend më parë, për zonat e veçanta si Patrikana, Bjeshkët e Rugovës dhe
infrastruktura kryesore, Komuna e Pejës duhet ti drejtohet Qeverisë së Kosovës në mënyrë që
planet për zona të veçanta të hartohen.

Urban Design
Për disa pjesë të qytetit ku nevojitet një trajtim më i hollësishëm i procesit të vizionit ose për
aty ku një zhvillim aktiv është paraparë, DU do të hartohet para PRrU.
Përkundër PRrU, DU nuk ka karakter obligativ për qytetarët, mirëpo do të shërbej si një vizion
më i detajuar për zhvillimin e një zone dhe do të shërbej si bazë për hartimin e PRrU.
Në procesin e hartimit të DU, hulumtimet dhe propozimet për zgjidhje do përmbajë elementet
sikur:
• Struktura e pronave dhe mundësitë e investimeve private
• Banimi
• Infrastruktura (rrugët, energjia, furnizimi me ujë, kanalizimi, ngrohja publike...)
• Shërbimet publike
• Aktivitetet ekonomike
• Aspektet mjedisore
• Sipërfaqet e hapura, të lira, peizazhet, vlerat natyrore
• Trashëgimia dhe arkeologjia
• Pjesëmarrja e shfrytëzuesve të ardhshëm
• …
2.12.b. Masat për rregullimin dhe mbrojtjen e tokave;

Mbrojtja e Tokës Bujqësore
Për tokën bujqësore përgjatë kufirit të territorit urban, nuk ka nevojë të hartohet PRrU..
Sidoqoftë, zonat bujqësore dhe natyrore duhet mbrojtur nga ndërtimi joadekuat.
Në përputhje me nenin 22.4 të LPH, komuna duhet të përgatisë vendimin për mbrojtjen e
tokës kualitative bujqësore. Këto zona të mbrojtura do të shërbenin si një plotësim për PRrU
të cilat duhet hartuar për zonën urbane, dhe do të ndihmoj orientimin e zhvillimit të ri në
zonat e destinuara për këtë.
Në përgjithësi zhvillimi i banimit nuk duhet lejuar jashtë fshatrave dhe zonës urbane. Zhvillimi
i zonave të pastra të banimit do të stimulohet vetëm në zonën urbane dhe fshatrat e
zgjedhura sikur janë Barani, Vitomirica, Novosella, Gorazhdevci dhe Zahaqi. Përjashtim do të
bëhet vetëm në rastet e banimit lidhur me zhvillimin e blegtorisë.

Organizimi i riparcelimit të pronave në përputhje me synimet hapësinore
Hartimi i PRrU, në raste kur është e nevojshme ose e dobishme, do të zbatohet së bashku me
riparcelimin e ngastrave kadastrale. Zbatimi i riparcelimit dhe eksproprijimit mund të jenë të
domosdoshëm.
Në zonën bujqësore, zgjerimi i tokës me qëllim të përmirësimit të strukturës së aktiviteteve të
blegtorisë do të nxiten, lehtësohen.
2.12.c Rekonstruimi i ndërtesave destinimi i së cilave është në kundërshtim me
destinimin e planifikuar.
Rrënimi i ndërtimeve do të shqyrtohet në rastet kur një ndërtim pa leje nuk do të mund të
legalizohet për shkak të një numri të konsiderueshëm të kontradiktave me planet hapësinore.
Në këtë rast, ndërtimi i një shtëpie të re do ti ofrohet atyre që duhet të braktisin shtëpitë e
veta në raste të rrënimit.
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Në disa raste edhe ndërtesat që kanë leje mund të largohen pas eksproprijimit apo negocimit
me pronarin. Në këto raste komuna duhet të ofroj kompensim adekuat.
Në raste ku ndërtimi ekzistues me apo pa leje është në kundërshtim me planet hapësinore
mirëpo më pak i dëmshëm, duhet vendosur kufizime për zhvillim të mëtutjeshëm (sikur
zgjerimi i ndërtesës, riparcelimi i ngastrës,...).

3. Dispozitat lidhur me konsultimin, bashkëpunimin dhe
pjesëmarrjen;
Përmirësimi i përfshirjes, pjesëmarrjes dhe vetëdijesimit
Zbatimi dhe jetësimi i planeve zhvillimore dhe PRrU-ve do të jenë të suksesshme vetëm
atëherë kur komuna mund të krijoj përkrahje dhe besim të qytetarëve për këto aktivitete.
Fushata e medieve do të organizohet në mënyrë që të forcojë vetëdijesimin e qytetarëve në
mënyrë që të rritet përkrahja e tyre për aktivitetet e planifikimit.

Centralizimi i informatave hapësinore
Shënimet hapësinore në dispozicion do të centralizohen dhe integrohen në sistemin GIS i cili
duhet të jetë i qasshëm së paku nga drejtoratet dhe administrata komunale.

Lejet e ndërtimit
Procesi i ofrimit të lejes apo refuzimit të kërkesë për leje, përfshrë garancën për rolet
transparente të të gjitha palëve me interes (aplikuesit, banorët, palët tjera me interes dhe
administrata) do të përmirësohen përmes qartësimit të procedurave.
Një bazë adekuate e të dhënave dhe sistem i GIS-it duhet ta asistojnë procesin e lëshimit te
lejeve. Ky aktivitet duhet realizuar në bashkëpunim me drejtoratin për Gjeodezi dhe Kadastër.

Monitorimi dhe Evaluimi
PZHK sikur dhe PZHU duhet të evaluohen në baza të rregullta, psh njëherë në dy vite.
Gjithashtu, zhvillimet aktuale dhe shënime më të besueshme demografike, shënimet lidhur
me kërkesën për hapësirë banimi dhe faktorët tjerë do të shqyrtohen. Në evaluim do të
përcaktohet se cilat elemente të planit duhet implementuar. Pas pesë vitesh, të dy planet
duhet rishikuar në tërësi.

Mandati i Agjencisë Kosovare të Mirëbesimit
Agjencia Kosovare e Mirëbesimit (AKM) është themeluar me Rregulloren e UNMIK-ut 2002/12
(e ndryshuar me Rregulloren e UNMIK-ut 2005/18). Neni 5.1 i Rregullores 2005/18 përkufizon
se “Agjencia duhet të ketë kompetenca t’i administroj Ndërmarrjet në pronësi Publike dhe
Ndërmarrjet në pronësi Shoqërore të regjistruara në Kosovë që nga 31 dhjetori 1988 apo
ndonjë datë pasuese (pavarësisht a i është nënshtruar Ndërmarrja Transformimit apo jo)”. Në
bazë të kësaj Rregulloreje, prona të shumta në komunën e Pejës, bien nën mandatin e AKMsë. Patundshmëria urbane dhe bujqësore e natyrës Publike ose Shoqërore nën mandatin e
AKM-së mbase paraqet një përqindje të konsiderueshme të Komunës së Pejës.
Në mes të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal dhe AKM-së është dakorduar e
ashtuquajtura “procedura për shkëmbimin e tokave”, në lidhje me kërkesat komunale për të
siguruar pronë shoqërore për projektet “të interesit të përgjithshëm”. Kjo politikë kërkon që
kërkesat të vlerësohen “rast për rast”, ku Ndërmarrja në Pronësi Shoqërore do të
kompensohej në mënyrë të duhur për cilën do pronë të tyre që do ti transferohet komunës

4. Dispozitat mbi rendin kronologjik apo etapat e zbatimit;
Buxheti i shpenzimeve komunale bazuar në PZHK dhe PZHU
Planifikimi i investimeve komunale, posaçërisht ato me komponente hapësinore (përfshirë
aktivitetet e planifikimit, punëve publike, shpërndarjen e shërbimeve publike, banimi dhe
ndërtimi tjetër), do të realizohet në përputhje me veprimet e theksuara në të dy planet PZHK
dhe PZHU.
Tre muaj pas miratimit të dy planeve (PZHK dhe PZHU), Asambleja Komunale do të miratoj
planin e buxhetit me të cilin do ceket qartë se si do të financohet zbatimi i të dy planeve për
së paku tri vitet e para. Ky plan shtesë i buxhetit do të definoj mes tjerash se si do të
hartohen PRrU-të,se si do të zbatohen hulumtimet e domosdoshme dhe si do të financohet
hartimi i dokumenteve politike zhvillimore sikur janë të përcaktuara me plane zhvillimore.
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Sigurimi i përputhshmërisë me dokumentet ekzistues politike
Tre muaj pas miratimit të dy planeve (PZHK dhe PZHU), komuna duhet të rishikoj politkat
sektoriale në mënyrë që ato të jenë në harmoni me dispozitat e PZHK dhe PZHU.

5. Elementet dhe udhëzimet për hulumtim të mëtutjeshëm;
•

Hulumtimet që duhet udhëhequr dhe planet e politikave që duhet hartuar:
o Politikat e mobilitetit
o Plani i politikave mjedisore (me kujdes të veçantë për ndotjen e ujit, kanalizimin
dhe impiantet e trajtimit të ujërave të zeza; politikat bujqësore; menaxhimi i
mbeturinave)
o Plani i menaxhimit të mbeturinave
o Vlerësimi i gjendjes së ngrohjes dhe prodhimit të energjisë, përfshier këtu edhe
studimet e fizibilitetit për zhvillimin e mini-hidrocentraleve (jo në Lumëbardhin)
dhe energjisë me erë
o Studimi i fizibilitetit për ski-lift me nisje nga qendra e qytetit
o Studimi lidhur me fizibilitetin për zonën arkeologjike
o Studimi i fizibilitetit për zhvillimin e mini hidro-centraleve (jo drejtpërsëdrejti në
Lumëbardhin)
o Studimi i fizibilitetit për zgjerimin e sistemit të ujitjes në afërsi të Baranit dhe
Gorazhdevcit
o Hulumtimi për mundësinë e zgjerimit të qytetit në pjesën veriore
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Strategjitë dhe veprimet për implementim
Strategjia dhe veprimet për implementim do të jenë të klasifikuara në 5 kategori kryesore.
Këto kategori janë të lidhura me planifkim dhe aktivitetet zhvillimore në zonën urbane dhe
rurale, mobilitet dhe infrastrukturë, komunikim, menaxhim të informatave dhe hulumtime të
mëtutjeshme.

Planifikimi Rregullues Urban
Komunës i mungojnë plane moderne dhe realiste të rregullimit urban të cilat mund ta
implementojnë Vizionin e planeve zhvillimore dhe ofrojë transparencë pronarëve të tokave
dhe ndërtesave. Për këtë arsye është me rëndësi të filloj hartimi i disa nga PRrU-të, të cilat
përveç tjerash i adresojnë çështjet e vendbanimeve joformale, zonave të reja për zhvillim dhe
qendrën historike të qytetit.
Zonat prioritare për të cilat procesi i hartimit të PRRU-ve duhet të filloj menjëherë janë të
listuara më poshtë:
• Kapeshnica dhe Zatra
• Kristali
• Asllan Çeshme
• Shtatë Shtatori
• Dardania
• Pjesë të vogla tokësore përgjatë bregut të Lumëbardhit në qendër të qytetit, përfshirë
edhe Sheshin Haxhi Zeka
Pakoja e dytë e PrrU-ve që do të hartohet kryesisht do të përmbajë zonat e reja për zhvillim,
sikur zona e kombinuar e arsimit dhe sportit, zgjerimi i planifikuar i Kristalit, Dardanisë dhe
Zona Industriale. Sidoqoftë, poashtu është me rëndësi që hartimi i PRrU-ve për zonat e reja
të mos shtyhet në mënyrë që të shmangim zhvillimin joformal në zonat e reja për zhvillim.
Hartimi i PRrU-ve nga pakoja e dytë mund të zhvillohet pjesërsiht paralel me ato të pakos së
parë.
Në procesin e hartimit të PRrU-ve, posaçërisht duhet kushtuar vëmendjen për çështjet në
vijim:
• Qasjes sistematike ndaj vendbanimeve joformale
• Rregullores së ndërtimit
• Lokacioneve për koncentrimin e shërbimeve
• Hapësirës shtesë për sipërfaqe të gjelbëruara dhe fushëlojëra
Gjatë periudhës së përpilimit të PrrU-ve, asnjë shitblerje e pronave dhe aktivitet i ndërtimit
nuk do të lejohet në zonat për të cilat hartohet PRrU. Të gjitha vendimet kyçe do të
pezullohen deri në momentin kur Asambleja Komunale merr vendimin final për planin dhe
përderisa interesi i Agjencisë Komunale për Zhvillim të jetë i garantuar. Në zonën e rezervuar
për zgjerimin e ardhshëm të qytetit në jug-perëndim, aktivitetet e ngjashme do të jenë të
ndaluara po ashtu.

Hartimi i Politikave të Moblilitetit
Si përmend më lartë, Plani i Mobilitetit duhet të hartohet në vazhdim të PZHU. Sfidat krysore
në të cilat duhet bazuar politika e mobilitetit janë:
• Përmirësimi i qasjes në vendet/hapësirat qendrore
• Përmirësimi i qasjes në transport publik
• Përmirësimi i sigurisë në trafik
• Përmirësimi i efikasitetit të trafikut
• Reduktimi i ndikimit në mjedis nga sistemi i transportit
Përveç tjerash, veprimet konkrete në vazhdim duhet propozuar dhe realizuar si pjesë e
politikave komunale për mobilitet:
• Adresimi i çështjes së rishikimit të mundësisë për përmirësimin e lidhjeve rrugore në
mes të Pejës dhe Malit të Zi përmes Grykës së Rugovës – Çakorri në drejtim të
Podgoricës para Ministrisë së Transportit dhe PT
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rishikimi i qarkullimit të trafikut dhe regjimit të parkimit
Implementimi i rrugës (trashe) për trafik të ngadalshëm
Transferim i stacionit të autobusëve pranë stacionit të hekurudhës.
Transferim i depos se mallrave të hekurudhës në zonën industriale
Përmirësimi i shtigjeve të tregtisë
Përmirësimi i “portave të qytetit”
Rekonstruktimi i rrugëve kryesore
Urat e reja mbi Lumëbardhin.
Rihapja e stacionit hekurudhor
Startimi i bus-linjave të qytetit
Zëvendësimi i semaforëve dhe ridisenjimi i udhëkryqeve
Përmirësimi i sinjalizimit

Hartimi i Politikave hapësinore për Bujqësi
Për tokën bujqësore përgjatë kufirit të territorit urban, nuk ka nevojë të hartohet PRrU..
Sidoqoftë, zonat bujqësore dhe natyrore duhet mbrojtur nga ndërtimi joadekuat.
Në përputhje me nenin 22.4 të LPH, komuna duhet të përgatisë vendimin për mbrojtjen e
tokës kualitative bujqësore. Këto zona të mbrojtura do të shërbenin si një plotësim për PRrU
të cilat duhet hartuar për zonën urbane, dhe do të ndihmoj orientimin e zhvillimit të ri në
zonat e destinuara për këtë.
Në përgjithësi zhvillimi i banimit nuk duhet lejuar jashtë fshatrave dhe zonës urbane. Zhvillimi
i zonave të pastra të banimit do të stimulohet vetëm në zonën urbane dhe fshatrat e
zgjedhura sikur janë Barani, Vitomirica, Novosella, Gorazhdevci dhe Zahaqi. Përjashtim do të
bëhet vetëm në rastet e banimit lidhur me zhvillimin e blegtorisë.

Përmirësimi i përfshierjes, pjesëmarrjes dhe vetëdijësimit
Aktivitetet e komunikimit dhe pjesëmarrjes në procesin e planifikimit është pjesë integrale e
implementimit. Nëse qytetarët nuk janë të informuar mbi implikimet dhe përparësitë e
planifikimit hapësinor, do të jetë shumë vështirë që rregullat e reja të implementohen.
Masat në vijim duhet të kontribuojnë për vetëdijesim dhe informim më të mirë:
• Vendosja e një strategjie të komunikimit me qytetarë
• Pjesëmarrja të jetë e përcaktuar si parakusht themelor për aktivitetet e ardhshme në
planifikim

Centralizimi i të dhënave hapësinore
Ofrimi i qasjes në informatat ekzistuese hapësinore është kusht i kryesor për funksionimin
normal të administratës komunale, lidhur me planifikimin dhe po ashtu lëshimin e lejeve të
ndërtimit.
Disa shembuj të informatave ekzistuese janë: fotografitë ajrore, hartat e rrugëve, hartat
topografike, hartat e sistemit të ujësjellësit, hartat kadastrale, hartat e zonave të mbrojtura,
planet urbane në të kaluarën, harta e zonave të vlefshme mjedisore, harta e tokave
bujqësore, harta e zonave nën vërshim.
Për shkak se ekziston një mori e informatave, ato duhet të vihen në dispozicion për
shfrytëzim në baza ditore për komunën. Në mënyrë që ato të shfrytëzohen sa më efikas, këto
informata hapësinore duhet grumbulluar dhe për aq sa është e mundur integruar në GIS
sistem, i cili do të menaxhohej nga zyrtarët komunal.

Hulumtimet e mëtutjeshme
Hulumtimet që duhet udhëhequr dhe planet e politikave që duhet hartuar:
o Politikat e mobilitetit
o Plani i politikave mjedisore (me kujdes të veçantë për ndotjen e ujit, kanalizimin
dhe impiantet e trajtimit të ujërave të zeza; politikat bujqësore; menaxhimi)
o Plani i menaxhimit të mbeturinave
o Vlerësimi i gjendjes së ngrohjes dhe prodhimit të energjisë, përfshirë këtu edhe
studimet e fizibilitetit për zhvillimin e mini-hidrocentraleve (jo në Lumëbardh) dhe
energjisë me erë
o Studimi i fizibilitetit për ski-lift me nisje nga qendra e qytetit
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o
o
o
o

Studimi lidhur me fizibilitetin për zonën arkeologjike
Studimi i fizibilitetit për zhvillimin e mini hidro-centraleve (jo drejtpërdrejt në
Lumbardh)
Studimi i fizibilitetit për zgjerimin e sistemit të ujitjes në afërsi të Baranit dhe
Gorazhdevcit
Hulumtimi për mundësinë e zgjerimit të qytetit në pjesën veriore
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Shtojcë
Lista e terminologjisë
Plani hapësinor
Nënkupton planin për rregullimin dhe shfrytëzimin e territorit siç është territori i
komunës,zonës, parkut nacional dhe territorit të Kosovës; ky plan përshkruan afatet kohore
dhe përfshinë projeksionet reale të investimeve.
Plani rregullues urban
Lloji i planit i përshkruar në nenin 15 të Ligjit për Planifikim Hapësinor.
Vendbanim
Nënkupton zonën me karakter urban, qyteti dhe vendbanimi tjetër të cilin kuvendi i komunës
e ka shpallur me karakter banimi.
Qytet
Nënkupton vendbanimin të cilin Kuvendi i Komunës, duke marrë për bazë shkallën e
ndërtimit, veprimtaritë dhe karakteristikat tjera të karakterit urban, e kanë përcaktuar si të
tillë.
Shfrytëzimi i tokës
Nënkupton destinimin ekzistues ose të propozuar për të cilën parcela e tokës shfrytëzohet.
Zonë urbane
Është toka me kufij të përcaktuar brenda suazave të së cilës është planifikuar ndërtimi
urbanistik.
Ngastër Kadastrale
Janë sipërfaqet e tokave bujqësore, pyjore, kullosa, të regjistruara në regjistrat kadastral.
Linjat e rregullimit
Nënkuptojnë vijën kufizuese në mes të ngastrës se ndërtimit dhe të drejtës së shfrytëzimit të
rrugës publike.
Vijat e ndërtimit
Nënkupton vijën kufizuese e cila definon se ku është i lejuar ndërtimi në ngastrën ndërtimore.
Norma urbanistike
Janë normat e planifikimit hapësinor, kushtet dhe rregullat e përdorura gjatë hartimit të
dokumentacionit të planifikimit.
Normativa urbanistike-teknike
Janë kushtet hapësinore ose teknike që përcaktojnë pozitën, raportet reciproke të
infrastrukturës së ndërtesave dhe sigurinë e ndërtesave.
Fshati
Është vendbanimi në të cilin popullsia kryesisht merret me veprimtari bujqësore.
Tokë bujqësore
Është toka e destinuar për kultivimin e kulturave bujqësore.
Toka ndërtimore
Është toka në të cilën janë ndërtuar objektet në përputhje me planin Rregullativ, përkatësisht
urbanistik, ose me aktin tjetër të nxjerrë në bazë të këtij ligji është paraparë për ndërtimin e
objekteve.
Sipërfaqe e mbrojtur
Janë sipërfaqet e vlerave të mbrojtura natyrore dhe mjedisore si dhe sipërfaqet bujqësore,
trashëgimia e paluajtshme kulturore dhe arkeologjike.
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Zonë e mbrojtur
Është pjesa e hapësirës e cila caktohet me qëllim të ruajtjes të vlerave natyrore, kulturorehistorike dhe arkeologjike, të mbrojtjes nga ndotja të mjedisit jetësor ose sigurimi i kushteve
hapësinore për ushtrimin pa pengesë të veprimtarisë dhe siguria e banorëve dhe e hapësirës
për rreth.
Profili
Dokument i cili përshkruan gjendjen ekzistuese të zhvillimit hapësinor të komunës.
Vlerësimi i kapaciteteve investuese
Analizë e cila përshkruan kapacitetet ekzistuese për investim në të ardhmen, përfshirë të
gjitha aspektet dhe mundësitë e investimit duke filluar nga resurset ekzistuese natyrore,
resurset humane, buxheti vendor, sektori privat, organizatat ndërkombëtare financiare.
SWOT analiza (përparësitë,mangësitë, mundësitë dhe rreziqet)
Analiza e Përparësive, Mangësive, Mundësive dhe Kërcënimeve (PMMK), ndihmon që çështjet
e shfaqura(të identifikuara) të klasifikohen në njërin nga këto katër grupe dhe të
menaxhohen më lehtë në procesin e planifikimit.
GIS / SIGJ
Sistemi gjeografik i informatave. Sistem informativ i cili tenton që të gjitha të dhënat të kenë
referencë gjeografike-hapësinore. I rëndësishëm sepse saktëson lokalitetin e dukurisë së
monitoruar.
Vizioni
Deklaratë për të ardhmen e dëshiruar në bazë gjendjes ekzistuese.
Qëllimet / Caqet
Pjesë e vizionit që tregon fokusimin e tendencave për një periudhë afatmesme apo afatgjatë.
Synimet / Objektivat
Pjesë e qëllimit të deklaruar, më shumë mënyrë se si të realizohet qëllimit.
Prioritetet
Synimi parësor në proces i vlerësuar me rëndësi dhe urgjencë të madhe.
Planifikimi Strategjik
Planifikim i orientuar në zgjedhjen e problemeve kryesore, planifikim i përqendruar në numër
të kufizuar të çështjeve, promovon proces proaktiv lidhur me zhvillimet etj.
Konceptet
Mënyrë e të menduarit për të arritur deri te një gjendje e dëshiruar.Koncepti i idesë ndihmon
në kërkimin e zgjidhjes së problemit. Konceptet mund të jenë tema ose fraza të përvetësuara
të cilat mund të sigurojnë hulumtime më të fokusuara.
Skenaret
Janë supozim i situatave të mundshme për një zhvillim të ardhshëm. Parimi kryesor i punës
me skenar është çifti i pyetjeve - çka nëse?
Politikat
•
•
•
•

Mënyra e pranuar nga vendimmarrësit për arritjen e një apo më shumë qëllimeve.
Një orientim i përvetësuar i pasuar nga një apo grup aktorësh për trajtimin e një problemi
apo çështjeje me interes
Një përpjekje për të definuar dhe ndërruar një bazë racionale për veprim ose mosveprim.
Një vendim apo sërë vendimesh që nënkupton zgjedhjen në mes shumë alternativave

Strategjia
Radhë e veprimeve për të realizuar një synim.
Toka kualitative bujqësore
Tokë e kategorizuar prej kl I-IV të bonitetit të tokës bujqësore.
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Sfidat e Zhvillimit Hapësinor
Çështje të pazgjidhura që kërkojnë vëmendje urgjente.
Monitorimi dhe Evaluimi
Proces i vrojtimit dhe vlerësimit të realizimit të ndonjë detyre,- në këtë rast të PHK.
Plani i Veprimit
Rrjedhë e aktiviteteve që përshkruan veprimet, përgjegjësit për ato veprime, rezultatet e
pritura, implikimet kohore, organizative dhe financiare.
Vendbanimet joformale
Janë vendbanime të cilat kategorizohen me vlerësim.
Standardi VI i PZSK
E drejta pronësore.
Degradimi i mjedisit
Ndikim negativ në mjedis me tendencë të shkatërrimit të vlerave të tij.
Zhvillimi i qëndrueshëm
Zhvillim social ekonomik dhe mjedisor i cili shfrytëzimin e resurseve e konsideron si pasuri e
cila duhet të ruhet edhe për gjeneratat e ardhshme.
Zhvillimi i balancuar
Parim i cili synon zhvillim sa më të barabartë të rajoneve të ndryshme brenda një territori,
apo të territorit të Kosovës me vendet e rajonit.
Zhvillimi policentrik
Zhvillim i cili konsiston në zhvillimin e më shumë se një qendre të fortë në një territor, dhe
insiston në shpërndarje të barabartë/komplementare të funksioneve themelore të zhvillimit.
Zhvillimi monocentrik
Zhvillim i cili synon monopolizimin e funksioneve, administrative, sociale, ekonomike etj, në
një qytetzakonisht kryeqytet.
Zhvillimi kompakt, i përqëndruar
Zhvillim i cili tenton shfrytëzim sa më racional të hapësirës përmes të dendësimit të ndërtimit
dhe zhvillimeve brenda një hapësire të kufizuar.
Kohezioni territorial
Parim i cili synon lidhje më të mira hapësinore duke mos marrë parasysh kufijtë administrativ,
por i cili realizohet përmes bashkëpunimit më të mirë social, ekonomik dhe mjedisor.
Parimet
Zakonisht janë vlera të propozuara dhe në vazhdim të dakorduara të cilat duhet respektuar
në të ardhmen. Në rastin tonë në pyetje janë vlerat që duhet respektuar gjatë hartimit dhe
pas miratimit të planit, mendohet në implementimin e tij.
Zonat – brezat e gjelbërt
Zonat të cilat kanë nje kontrollë rigoroze të zhvillimit. Qëllimi i brezeve të gjelbërta të
kontrollojë shtrirjen jo të kufizuar të zonave të ndërtimit, të pengojnë bashkëngjitjen e
qyteteve fqinje, të pengojnë cenimin e peizazhit, të ruajnë mjedisin dhe karakterin specifik të
qyteteve historike dhe të ndihmojë rigjenerimin urban duke inkurajuar rishfrytëzimin e tokës
së braktisur dhe llojeve tjera të tokës.

Lista e dokumentacionit të shfrytëzuar
•
•
•
•
•

Plani Hapësinor i Kosovës
Strategjia e Zhvillimit Ekonomik lokal
Draft PZHK e hartuar nga DHV
Draft PZHU e hartuar nga DHV
Raporti për Shqyrtim Publik
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•
•

Rekomandimet e grupeve punuese
Rekomandimet rajonale nga procesi konsultativ për Strategjinë dhe Planin Zhvillimor të
Kosovës

Hartat
Në pjesën pasuese janë të dhëna hartat:
1. Analiza e rritjes urbane të qytetit të Pejës
2. Harta e përgjithshme e Planit Zhvillimor Komunal
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