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Hyrje 
Ky Plan Zhvillimor Urban (PZHU) është hartuar njëkohësisht me Planin Zhvillimor Komunal 
(PZHK) për Pejë. Në përputhje me Ligjin për Planifikimin Hapësinor (2003/14), Plani 
Zhvillimor Urban është plan strategjik, multisektoral i cili përcakton projeksionet për zhvillim 
dhe menaxhim të zonave urbane për së paku 5 vite. Si i tillë, PZHU do të trajtohet si plan 
zhvillimor më i detajuar i cili përqëndrohet në zonën urbane të Pejës, duke detajuar politikat 
nga PZHK për këtë zonë urbane. 
 
Ashtu sikur është hartuar së bashku me PZHK, PZHU nuk mund të lexohet si dokument i 
ndarë. Posaçërisht Hyrja, Profili, Vizioni dhe Dispozitat për Zbatim që janë të përfshiera në 
PZHK, janë tërësisht të aplikueshme për PZHU ashtu sikur janë për PZHK. Në mënyrë që ti 
shmangemi përsëritjeve të panevojshme, ne vetëm i referohemi kapitujve të lartëpërmendur 
në PZHK në vend se ato ti kopjojmë në dokumentin e PZHU. 
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1 NJË PLAN ZHVILLIMOR URBAN PËR PEJË 
1.1 Tri plane ligjore: PZHK, PZHU dhe PRrU 
Plani Zhvillimorë Komunal (PZHK) i paraprinë Planit Zhvillimorë Urban (PZHU). PZHK 
përcakton shfrytëzimin e hapësirës dhe planifikon zhvillimet e sipërfaqes për dy dekadat e 
ardhme. Ai i aplikon funksionet, aksionet dhe restrikcionet në sipërfaqet brenda komunës dhe 
në këtë mënyrë lejon apo nuk lejon zhvillimin e disa aktiviteteve. PZHK është plan për tërë 
komunën e Pejës. Pasi që hapësirat urbane brenda komunës – qyteti dhe rrethina e afërt – 
janë shumë të larmishme që të planifikohen me një plan të shkalles së lartë sikur është PZHK. 
Nevojitet një plan i veçantë që ti udhëheq zhvillimet në qytet në drejtimin e dëshiruar. Ky 
plan zhvillimor urban përpunon principet e përmendura në PZHK për hapësirën urbane. 
 
PZHU me tutje do të detaizohet në Planin Rregulativ Urban (PRU), ku do të radhiten 
funksionet specifike dhe restrikcionet në sipërfaqet urbane. 
 
Qe të tri planet, PZHK, PZHU dhe PRU janë të obliguara me Ligjin Nacional për Planifikim 
Hapësinorë dhe kanë status legal. Në këtë mënyrë PZHK ndikon tek qytetaret, bizneset dhe 
ambientin e Pejës. Kurse PZHU ndikon tek qytetaret dhe biznesi brenda qytetit. Vërja në fuqi 
dhe mirëmbajtja e planit është në duart e autoriteteve lokale. 

1.2 Hartimi i PZHU 
Nga ideja drejt planit 
Në bazë të komenteve të shumta nga PZHK, këshilltarët e jashtëm së bashku me planerët 
komunal zhvilluan së bashku principet strukturale për dizajnimin e hapësirës urbane. PZHK 
është gjithashtu bazë për PZHU në terme të përmbajtjes. Identiteti që ishte formuluar si “i 
gjelbër dhe vital” i përshtatet edhe qytetit dhe hapësirave për rreth në të njëjtën mënyrë. 
Plani ju parashtrua për diskutim grupit të ekspertëve dhe të interesuarve të tjerë pastaj në 
baze të komenteve të tyre është përshtatur. Përfundimisht plani ju propozua komitetit 
drejtues i cili në radhë të vet e dorëzoi këtë plan Asamblesë komunale për aprovim. 
 

Tre faktorët relevant 
Vendimet hapësinore për PZHU janë të bazuara në tre faktorë; 
 

1. Analiza e situatës ekzistuese dhe e planeve dhe projekteve të aprovuara me parë dhe 
të cilat nuk munde të ndryshohen. 

2. Programi kuantitativ i cili duhet të realizohet në qytet në kuptimin e numrit të 
objekteve të reja të banimit, hektarët e nevojshme për zyre dhe ndërmarrje, numri i 
shkollave dhe dyqaneve. Por gjithashtu ky program do të merë në konsiderate pikat e 
dobëta në funksionimin e qytetit, siç janë ngufatjet në komunikacion, pengesa nga 
zhurma dhe ndotja e ajrit dhe mungesa e kualitetit të mjedisit. 

3. Principet strukturale me të cilat zhvillimet e qytetit në të ardhmen mundë të marrin 
kahen e duhur. 

 

Fleksibiliteti për të ardhmen  
Shumica e të dhënave baze për qytetin mungojnë si për shembull hartat e qytetit, shënime 
mbi numrin e objekteve banuese, të dhënat mbi pronësisë, shënime për komunikacion e 
tjera. Ne këtë moment kjo bën të pamundur që të zhvillohen politika konkrete urbane për 
tere qytetin. Për ketë arsye PZHU është kufizuar në karakteristikat kryesore ku dy objektiva 
janë marr parasysh: së pari shërben si referencë për vlerësimin e iniciative të tjerëve, që 
pastaj ato të përpunohen me tej nga autoritetet lokale. Dhe së dyti, ai shërben si baze për 
elaborime të mëtutjeshme të planit. Për shembull, një rekomandim shumë global në PZHU 
sikur ai për vendosjen e një zone arsimore në jug të parkut të qytetit duhet që së pari të 
përkrahet nga një analize e thuktë para së të fillohet me realizimin e saj. Kërkesat për 
arsimim, vendosje të studentëve, pronësia e tokës dhe konsekuencat financiare janë qeshje 
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që kërkojnë rezultate pozitive para së të fillohet me hartimin e planit detaj për këtë zonë. 
Megjithatë ky PZHU së bashku me rregullat e detaizuara për ndërtim si dhe restrikcionet për 
përdorimin e tokës, do të mund të përdorët për vlerësimin e lejeve ndërtimore. 

1.3 Një proces transparent 
Procesi që udhëheq deri të hartimi i PZHU është po aq i rëndësishëm sa edhe vet përmbajtja 
e tij. Të plotësoj kërkesat, të mbrojë ambientin, të ofroj shërbime dhe të ruaj token e 
pamjaftueshme, plani zhvillimore urban kërkon një proces të gjithëmbarshëm dhe transparent 
duke kyçur shumë grupe të interesuara. Në disa diskutime publike është dëgjuar zëri i 
popullatës. Inventarizimet janë bërë duke u bazuar në situatën momentale dhe në nevojat e 
tyre në të ardhmen. Kjo informate është e nevojshme për të marr vendimet në vlerësimin e 
zhvillimeve si dhe kërkesat e tyre ndaj hapësirës tokësore. 
 
PZHU i përshtatët të gjithë banorëve të komunës së Pejës pa marr parasysh etnitetin ose 
gjininë. Etniteti nuk pati rol në realizimin e këtij plani zhvillimore urban. Është e qarte së çdo 
dëshirë individuale nuk mund të formalizohet në PZHU. Përqendrimi kryesore i PZHU është në 
krijimin e hapësirës kualitative duke i dhënë përgjigje kërkesave të përgjithshme. Megjithatë 
PZHU llogarite në zhvillimet e pandërprera dhe situatën lokale. 
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2 PRINCIPET PËR HAPËSIRËN URBANE 
2.1 Rajonet karakteristike 
2.1.1 Lagjet karakteristike 
Principi struktural në lidhje me ndryshimet në zonat e shpërndara në qytet është bërë në 
bazë të kërkesës që lagjet të kenë karakteristika të ndryshme njëra prej tjetrës. Fakti së edhe 
para luftës nuk kishte restrikcione të duhura për ndërtim si dhe mungesa e mirëmbajtjes 
adekuate shkaktoi një hapësirë urbane amorfe (pa forme) pa ndonjë karakteristike të veçuar 
ose atmosfere të dalluar. Kështu qendra e qytetit u shndërrua në një hapësirë kryesisht 
banuese me lartësi ndërtimi të ndryshueshme. Po ashtu kualiteti i mjedisit nuk ka pasur 
ndonjë prioritet. 
 
Një intervenim i shpejt është i nevojshëm të parandalohet që lagjet e qytetit të bëhen gjithnjë 
e me shumë të ngjashme me njëra tjetrën nën ndikim të dendësisë gjithnjë e më të madhe. 
Intervenimi i vonuar do të shkaktoj që të gjitha zhvillimet e planifikuara të reja për 
vendbanime, industri dhe biznes do të përfundojnë me një karakter të njëjtë të paorganizuar. 
Qeveria lokale dëshiron që në të ardhmen këto ndryshime ti potencoj në qytet dhe për këto 
në përshkrimin e mëtejshëm në plan do të merr vendimet për çdo regjion në veçanti. 
 

 
 

Harta 1: distriktet dhe karakteristikat e tyre 
 

2.1.2 Një qendër aktuale e qytetit 
Shprehja hapësinore e karakterit të qendrës së qytetit ka nevoje për një vëmendje speciale. 
Për qytetaret dhe vizitoret e qendrës së qytetit por edhe për investitorët është me rendësi të 
behet një ndarje e qarte në mes të zonës së qetë të vendbanimeve në njërën anë dhe 
qendrës hektike dhe të ndërtuar dendur në anën tjetër. Qyteti ka nevoje të sigurojë që 
funksionet tipike të qendrës të mos shpërndahen nëpër qytet për ndryshe kjo do të bej që 
vlera e qendrës së koncentruar do të humbet. Koncentrimi i funksioneve do të sjellë më 
shumë tregti. Nëse ekziston një përqendrim i shërbimeve konsumatoret do të jenë më të 
interesuar në vizitimin e dyqaneve individuale dhe kështu me radhë, që është e kundërt nëse 
këto shërbime do të ishin të shpërndara neper tërë qytetin. Në ketë mënyrë shërbimet do të 
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jenë në dispozicion të një grupi më të madh të njerëzve. Një argument tjetër për koncentrim 
është parandalimi i lëvizjeve të panevojshme të automjeteve nëpër qendër të qytetit. Rajoni i 
qendrës shihet në hartën e mëposhtme. 

2.1.3 Një hyrje atraktive nga lindja 
Një regjion specifik është rajoni në veri dhe në jug  të rrugës kryesore për në Prishtinë. Ne të 
kaluarën një zone industriale është krijuar aty. Ne pjesët tjera të qytetit theksi qëndron në 
qetësi, zhvillim të shkallës së ultë dhe në kondita të mira të jetesës (përveç qendrës së 
qytetit, ku mund të jete më gjallëri). Në pjesën lindore të kësaj zone përqendrimi është në 
shërbimet e shkallës më të lartë, rrugët më të mira për komunikacion si dhe në ardhmëri 
shkëmbimin e shpejtë të funksioneve. Për këto arsye në këtë zona qeveria lokale do të 
nevojitet të ketë më shumë kontrolle që të mund ti shfrytëzojë mundësitë ekonomike deri në 
mundësitë e fundit. Rrethina e stacionit të trenit si dhe, pas hyrjes në përdorim, edhe vet 
stacioni bashkërisht formojnë një zone kalimtare në mes të rajonit lindor dhe qendrës së 
qytetit. Mundësitë e kësaj zone do të shfrytëzohen maksimalisht sikur që mund të lexohet në 
përshkrimin e rajonit të Kristalit (shiko gjithashtu kaptinën 3.5 mbi qasjen në komunikacion). 

2.1.4 Kufizime në ndërtim të lartë 
Shpërndarja e paplanifikuar e ndërtesave të larta në qytet ngrit pakënaqësi te një pjese e 
banoreve si dhe po i jep qytetit karakter të parregullt. Po ashtu pamja në peizazhin për rreth 
po shkatërrohet. Ne anën tjetër është nevojë për një dendësi më të madhe në zonën e 
biznesit dhe njëkohësisht nevoja e banoreve të pjesës lindore që të shijojnë më shumë nga 
pamjet e sipërfaqeve të hapura. Për këtë arsye do të përcaktohet lartësia maksimale e 
ndërtimit (etazhiteti) dhe kjo do të rregullohet në këtë mënyre: 

• Ndërtimi mbi katër kate do të lejohet, afër stacionit, në zonën e biznesit, në zonën 
industriale dhe në pjesën lindore tek Kristali dhe Dardania e re. Përveç këtu kjo do të 
lejohet të hyrjet e qytetit nga rrugët magjistrale prej Mitrovicës, Prishtinës dhe 
Deçanit. 

• Në pjesët tjera të qytetit ku nuk ka PRrU valid, nuk do të lejohet ndërtimi i objekteve 
të reja me më shumë së katër kate. 

• Planet Rregulativ për zonat e ndryshme do të lejonin diferencim maksimal varësisht 
nga natyra e rajonit relevant. Për shembull: maksimumi P+2 në vendbanimet 
ekzistuese. Jashtë zonave në fjalë, PRrU-të në parim nuk duhet të lejojnë ndërtimin 
më të lartë se katër kate. Në rastet kur ndërtesat më të larta se katër kate do të 
planifikohen ose lejohen, vëmendje e posaçme do ti kushtohet fushë lojërave dhe 
hapësirave tjera të lira, dispozitat e parkimit, qasja dhe peizazhi. Në zonën qendrore, 
ndërtesat e reja me më shumë se katër kate nuk do të lejohen në asnjë rast. 

• Komuna duhet te bëjë një analizë sa i përket lartësisë ekzistuese së ndërtimeve në 
pjesët e ndryshme të qytetit, gjë qe do të shërbej në zhvillimin e normave 
(rregullave) të ndërtesave apo të PRrU’s,që do te ndihmoj në rregullimin e vijës 
horizontale veçanërisht ne pjesët e pjerrëta. Kështu që rregullat duhet te cekin 
saktësisht lartësinë e lejuar të ndërtesave,të paraqitura ne metër lartësi. 

2.2 Çdo lagje të ketë shërbimet e veta themelore 
2.2.1 Shkollat, shërbimet e mirëqenies sociale dhe tregtia me pakicë 
Si edhe në qytetet tjera, edhe Peja ka një numër të rritur të fëmijëve që kërkojnë arsimim 
fillorë dhe të mesëm për shkak të mungesës së baraspeshës demografike. Shumë shkolla 
punojnë edhe në tri ndërrime në ditë. Edhe pse duhet të parandalohen investimet e 
gabueshme sigurisht që një rritje e numrit të shkollave dhe një shpërndarje e balancuar në 
qytet është me së e dëshiruar. Parallogarite e drejtorisë komunale për arsim tregojnë së ka 
nevoje edhe për tri shkolla fillore dhe dy tjera për shkollim të mesëm. Një zhvillim i ngjashëm 
vlen po ashtu për shërbimet e mirëqenies sociale si çerdhet e fëmijëve (supozohet së qyteti 
ka nevoje edhe për tri çerdhe të reja), qendra për mirëqenien e foshnjave (numri i dëshiruar 
duhet të jetë një qendër për 10.000 banorë), biblioteka, dhe mos të harrohen si më të 
rëndësishmet fushat për të luajtur fëmijët. Për çdo lagje në veçanti do të përcaktohet në plan 
së ku është e mundur të bëhet koncentrimit i këtyre shërbimeve, në mes tyre edhe 
koncentrimit i dyqaneve për blerje ditore. Me këtë koncentrim synohet të bëhet një diference 
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në mes të sipërfaqeve banuese dhe sipërfaqeve me funksion komercial. Kjo mundëson që të 
investohet me mirë në kualitet të duhur hapësinorë. 
 
Shitoret duhet vendosur në qendër të qytetit ose në sub-qendra. Për momentin shumë njerëz 
posedojnë dyqan të vogël afër shtëpisë. Që të mund të garantohet funksionimi i mirë i 
(sub)qendrave, qyteti do të tentoje të ndaloj rritjen e mëtutjeshme të shitoreve të vogla 
shtëpiake si dhe të kufizoj sipërfaqen maksimale të shitoreve në 40 m2. Ndërtimi i shitoreve 
të reja si dhe renovimi i tyre nuk guxon të jetë më i madh së 40 m2 jashtë qendrës dhe sub-
qendrave. 

2.2.2 Hapësirat publike 
Është një mungese e madhe e hapësirave për loje të fëmijëve. Nuk është vetëm mungesa e 
hapësirës por edhe mungesa e shërbimeve dhe siguria e duhur nga rrezikimi prej 
komunikacionit. Çdo plan i ri për distrikte duhet të përmbajë edhe fushat për loje të fëmijëve. 
Ne zonat e ndryshme të qytetit si dhe në qendër ekzistojnë mundësitë që të krijohen 
sipërfaqet të hapura dhe këto të kenë funksion për rekreacion. Këto duhen të jen hapësira ku 
njerëzit të ulen dhe të takohen dhe fëmijët të luajnë. Komuna po tenton që të parandaloj që 
këto sipërfaqe të mbushen me ndërtime ose të përdoren si vend parkingje por i definon këto 
hapësira si sipërfaqe publike. Nuk ka shënime të sakta mbi mungesën e hapësirës për 
parkingje afër shitoreve, bizneseve dhe vendbanimeve. Inventarizimet janë duke u bërë për 
çdo lagje apo distrikt dhe kjo do të sjellë deri të një program dhe plan implementimi për çdo 
lagje. Për të krijuar një mjedis të këndshëm jetësorë, përmirësimi i trotuareve dhe ndriçimin 
publik është bashkangjitur këtyre planeve. 
Komuna duhet te hartoj kriteret dhe kushtet qe do t’u vijnë në ndihmë personave me aftësi të 
kufizuar. Njëkohësisht duhet punuar edhe në ndërtimin e  parkingjeve nëntokësore në zonat 
e ndryshme urbane e posaçërisht në vendet ku intensiteti qarkullimit të automjeteve është i 
lartë. Të detajizohen me PRrU. 

2.3 Zhvillimi ekonomik i strukturuar 
Komuna parasheh për vitet e ardhshme zhvillimet ekonomike në katër zona me këto 
konsekuenca hapësinorë: 
 

• Rritja e industrisë e për këtë do të formohet një zonë e re industriale në pjesën 
veriore të rrugës kryesore për në Prishtinë. 

• Zhvillimi i koncentruar i ndërmarrjeve për shërbime afariste dhe tregti me shumicë. 
• Rritja e shërbimeve afariste dhe tregtisë ekzistuese si funksione themelore në brendi 

të qytetit; 
• Rritja e shërbimeve hotelerie në qendër të qytetit si pasoje e rritjes së turizmit dhe 

vizitave afariste. 
 
Në këshillojmë që këto zhvillime të reja të planifikohen në afërsi me njëra tjetrën ose të 
planifikohet një komunikacion i mirë i trafikut, për arsye së përqendrimi i këtyre zhvillimeve  
do të forcoj shërbimet individuale. Sikur për infrastrukturën e qytetit, kjo do të rezultojë edhe 
në një “unazë” ekonomike sikur që është paraqitur në hartën me poshtë. 
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Harta 2: infrastruktura ekonomike 
 
Principi bazë i kësaj strukture nuk është që në pjesët tjera të qytetit bizneset e vogla nuk 
munden me të vendosen ose të mbesin në përdorim. Nëse ato mbesin të vogla pastaj nuk 
shkaktojnë pengesa për ambientin jetësorë mund të qëndrojnë ose të vendosen aty ku janë. 
E njëjta vlen edhe për tregjet e vogla në tërë qytetin. Bizneset e mëdha dhe zyrat që ju 
lejohet ndërtimi me etazhitet të lartë do të mund të vendosen vetëm në regjionet e 
përcaktuara, enkas për këtë qellim brenda qytetit si dhe zonën e pjesës lindore të qytetit. Atje 
do të investohet në ndërlidhje me të mira për trafik, vend parkingje, rrymë elektrike, ujë dhe 
kanalizim, dhe kualitet të lartë në formë të gjelbërimit publik dhe parqeve. 

2.4 Struktura në funksionet e gjelbra dhe ekologjike 
Megjithatë që qyteti ka shtrirje të mrekullueshme në mes të bjeshkëve dhe hapësirave 
atraktive malore, shfrytëzimi i këtyre hapësirave të gjelbra është i kufizuar për shkak të 
depërtimit të vështire deri aty dhe urbanizimit të shpërndarë dhe pa planifikim në qytet. 
Gjithashtu numri i parqeve publike dhe kopshteve në dispozicion në brendi të qytetit është i 
pamjaftueshëm. Pra, do të duhet të krijohen me shumë sipërfaqe të hapura por edhe lidhje 
me të mira deri në sipërfaqet e gjelbra për rreth qytetit. 
 
Komuna dëshiron që ta strukturon rritjen e sipërfaqeve të gjelbra përmes të ashtuquajturës 
infrastrukture të gjelbër. Kjo është një tërësi e pjesëve dhe lidhjeve të gjelbra. Me të cilën jo 
vetëm që pjesë et ndryshme bëhen me lehte të arritshme për të gjithë qytetaret por edhe 
karakteri guror i qytetit mund të thyhet. Kjo lloj strukture do të mundëson që një fazë me të 
vonshme të luaj një rol në kthimin në qytet të llojeve të ndryshme të florës dhe faunës. 
 

Ne baze të zonave ekzistuese dhe shanseve që në zonat ndryshe të përcaktuara dhe 
hapësirave të mëdha të hapura, komuna përcakton strukturën si në vijim (shiko hartën). 
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Harta 3: infrastruktura e gjelbër 
 
Nuk është e mundur që të gjitha pjesët e kësaj strukture do të mund të realizohen për një 
kohe të shkurtë. Për realizimin e të gjitha pjesëve përbërëse do të hartohet një program 
shumëvjeçar i cili do të varet po ashtu nga mjetet financiare dhe pronësia e tokës. Aktivitetet 
e padëshiruara ndërtuese në vendin e kësaj strukture tani e tutje nuk do të lejohen. 
Më shumë vëmendje në kompletimin e rrjetit urban të kanalizimit. 

2.5 Struktura për trashëgiminë kulturo historike dhe funksionet 
turistike. 
Peja që ka Patriarkanën në pjesën perëndimorë të qytetit dhe gjurmët arkeologjike që ende 
duhet të zbulohen në pjesën lindore të qytetit dhe rrethinën e gjelbër, ka mundësinë e 
tërheqjes së turisteve dhe vizitoreve nga rajoni. Kjo përforcohet nga potenciali i bjeshkëve të 
Rugovës për pushime verore dhe sporte dimërore, për të cilën arsye mund të krijohen 
shërbime në qytet. Një qendër atraktive e qytetit me dyqane, restorante dhe kafiteri dhe me 
një lum që lehte mund ti qasemi e përforcon këtë edhe me shumë. 
 
Nëse vizitori potencial nuk munde ti gjejë këto shërbime dhe humbet në qytet, kjo vetëm 
sjelle humbje për turizëm. Për këtë arsye po punohet në një strukture që të gjitha këto 
shërbime i ndërlidhë dhe përbrenda bënë një ngritje të kualitetit të këtyre shërbimeve. 
Elementet tjera kulturo historike në qytet po ashtu mund të luajnë një rol të rëndësishëm. 
Sikurse edhe tregjet në qytet. 
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Harta 4: infrastruktura kulturore dhe turistike 
 
Edhe për këtë zone vlen që të gjitha elementet e strukturës nuk mund të realizohen për 
menjëherë. Zhvillimi i turizmit duhet të përcillet për së afërmi, po ashtu kërkohet investim i 
madh që vend zbulimi arkeologjik në pjesën lindore të lirohet nga funksionet industriale që 
janë të vendosura aty dhe të bëhet i hapur për vizitoret. 
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3 NJË SHIKIM MË I AFËRT RRETH PEJËS 
3.1 Lumi si kualitet i dukshëm 
Lumi Lumbardhë kalon në mes të qytetit. Në gjendjen ekzistuese lumi fatkeqësisht nuk është 
më kualitet i veçantë për arsye së në brigjet e tij ndërtimet legale dhe ilegale bien në sy në 
pjesë më të madhe dhe lumi vet është shumë i ndotur. Pastaj, për shkak të numrit të kufizuar 
të urave lumi paraqet një barrierë në mes të vendbanimeve që do të mund të shfrytëzonin 
shërbimet e njëra tjetrës. Me tutje është e nevojshme që të bëhen disa ndryshime për 
përmirësimin e shtratit të lumit dhe që rrjedha e Lumëbardhit të përmirësohet. 
 
Komuna dëshiron që për vitet e ardhshme të ndërtoj ura të reja në pjesë të ndryshme. Brigjet 
e lumit duhet përmirësuar që të realizohet rrjedha më e mirë e ujit. Po ashtu qasja deri të 
lumi duhet të përmirësohet. Kjo mund të realizohet me përmirësimin e molit (kejit) dhe 
shkallëve. Për arsye të rrezikut nga vërshimet si dhe për ta përmirësuar kualitetin e lumit, në 
trajektin në mes të rrugës Rashit Gorani dhe e rrugës së Tabakëve (në afërsi të ndërmarrjes 
publike të pastrimit “Higjiena publike”,dhe tregut të gjelbër) e posaçërisht në bregun verior, 
por me dëshirë edhe atë jugor, duhet bërë pastrimin nga ndërtimet në mënyrë që të bëhen 
shëtitoret me gjelbërim. 
 

 
 

Harta 5: përmirësimet në brigjet e lumit dhe në kalueshmërinë e tij 
 

3.2 Kalimet e qarta në mes të qytetit dhe rrethinës 
Peja ka një tejkalim të parregullt në mes të qytetit dhe rrethinës rurale. Në njërën ane kjo 
vjen si pasoje e ndërtimit ilegal të shtëpive dhe ndërmarrjeve në tërë qytetin dhe në anën 
tjetër si pasoje e paqartësisë në përkufizimin e zonës urbane në planet komunale e të cilat 
edhe si të tilla nuk respektohen. Anët negative të këtij zhvillimi janë të shumtë; natyra dhe 
zonat rekreative, toka pjellore që janë në afërsi të qytetit dëmtohen dhe mundësitë për 
ofrimin e shërbimeve kolektive (rrugët, kanalizimi, uji, rryma elektrike pastaj dyqanet, 
shkollat, vendet për loje të fëmijëve) nuk shfrytëzohen optimalisht. 
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Komuna dëshiron që në të ardhmen të këtë një kufizim të definuar qartë në mes të qytetit 
dhe rrethinës. Kjo do të thotë që përbrenda këtij demarkacioni janë të lejuara zhvillimet e 
shumta urbane po ashtu do të stimulohet edhe shfrytëzimi i hapësirës në mënyrë efikase, 
kurse jashtë tij nuk do të lejohen zhvillimet urban. Ne anën tjetër mundësitë e ofruara prej 
kësaj zone kalimtare do të mund të shfrytëzohen më mirë; aty ku pamja kah rrethina 
natyrore është siguruar, toka do të fiton vlere me të madhe, kjo do të thotë që me ndërtimin 
e shtëpive më të mira më shumë njerëz do ta shijojnë atë. Pastaj hyrja prej rrethinës në 
qytet dhe anasjelltas do të rregullohet me rrugica të reja për biçikleta dhe shëtitore. 
 
Në disa lokacione të rëndësishme si për shembull: afër rrugëve kryesore nga Prishtina, Deçani 
dhe Mitrovica, zona kalimtare prej rrethinës në qytet do ti kushtohet një përkujdesje e 
veçante. Me një ndërtesë karakteristike që do të ketë funksion special dhe me rëndësi, këto 
lokacione mund të kontribuojnë në identitetin e qytetit. Posaçërisht në hyrjen jugore dhe 
lindore e qytetit të cilat në këtë moment kanë pamje tejet të parregullt. 
 

 
 

Harta 6: një kufij i ri në mes të qytetit dhe rrethinës së tij rurale  
 
Zgjedhja e tanishme e kufirit në mes të qytetit dhe rrethinës nuk mund të vlejnë më shekuj. 
Nuk është larg mëndësh që pas dhjetë apo njëzet viteve duhet të rishqyrtohet ky kufi edhe 
atë për arsye të zhvillimit demografik dhe ekonomik. Ne anën tjetër kufiri është aq gjere i 
përcaktuar sa që pritet që në dhjet vitet e ardhshme të gjitha funksionet e reja ose 
ndryshimet e funksioneve brenda këtyre kufijve do të kenë hapësire të mjaftueshme për 10 
vitet e ardhshme. 

3.3 Politikat aktive për zonat e reja urbane 
Për arsye të mungesës së informatave në lidhje me kërkesat potenciale për vendbanime të 
reja si dhe sa janë mundësitë ekonomike që këto kërkesa të realizohen për të ndërtuar 
vendbanime të reja për vitet e ardhme, nuk munde të bëhet një program i qarte. Ekziston 
vetëm mundësia e formulimit të një lidhshmërie së si të ofrohen shërbime në këto kërkesa të 
pasigurta. Sa i përket kësaj komuna po synon në dy drejtime: 

• Rritjen e dendësisë në lagje dhe atë pasi që të realizohen nevojat për hapësira për 
lojën e fëmijëve, vend parkingje dhe shërbime tjera.  

• Zhvillimi i dy vendbanimeve të shkalles së larte në Kristal dhe Dardania e re. 
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Pasi që këto dy zona të zhvillohen brenda rrugës rrethore dhe janë plotësisht të ndërtuara do 
të pasoj   zgjerimi i qytetit në pjesën perëndimore të rrugës për në Deçan.  
 
Supozohet së qyteti i Pejës ka përafërsisht 80.000   banorë të cilët jetojnë në afërsisht 15.000 
shtëpi ose banesa. Bazuar në parallogarite konservative që për shkak të rritjes së popullsisë 
dhe nevojat për kokë të banorit, numri i objekteve të banimit do të rritet për 1% çdo vit; kjo 
do të thotë së në periodën planifikuese gjer me vitin 2025 duhet llogaritur me një ngritje nga 
20% që do të thotë rritje për afërsisht 3.000 njësi banimi. Ne kemi marr parasysh së nevoja 
për vendbanime të reja si rezultat i shkatërrimit të objekteve ilegale (shtëpitë të cilat nuk do 
të mund të legalizohen ose të cilat duhet liruar vendin për zhvillime të reja sikur janë zonat 
industriale ose rrugët e reja) do të zgjidhet me anë të rritjes së densitetit të banimit në zona 
urbane ekzistuese. Duke pas parasysh mesataren prej 20 shtëpive për hektar (mesatare e cila 
është standard real në qytet), 3.000 objekte të reja do të kishin nevoje për afërsisht 150 
hektar të hapësirave të reja urbane. Sikur që shihet nga përshkrimi i zonave në kaptinën 4, 
vendbanimet e reja në Kristali dhe Dardania e re do të ofrojnë hapësirë të mjaftuar për këtë 
zgjerim. 
 
Nëse në ardhmëri tregohet së rritja e popullatës i tejkalon parallogarite e lartshënuara ose 
nëse nevoja për banim rritet për shkak të rritjes së standardit të jetesës, zhvillimet e reja në 
pjesën jug-perëndimore mund të fillojnë me herët gjate ekzekutimit të planit ekzistues. Deri 
atëherë asnjë zhvillim urban nuk do të lejohet në këto zona.  
 
Për biznesin industrial, zyrat dhe aktivitetet tjera ekonomike është shumë vështirë të bëhen 
parallogarit të mira. Sipërfaqet e parapara për këto aktivitete nga ana e komunës do të 
zhvillohen dhe vihen në përdorim në faza, për të penguar një dukje të parregullt hapësinore 
sikur që është e zonës ekzistuese industriale. Një pamje e mirë përgjithshme është e 
nevojshme të rritet kërkesa për këto zone nga investitorët (e jashtëm). 
 
 
Ne disa pjese toka është përdorur për të krijuar distrikt banimi ose për të zgjeruar zonën 
industriale. Këtyre zonave të reja banimi dhe industriale duhet ti mundësohet një nivel i 
garantuar i kualitetit. Një arsye tjetër për zhvillimin e këtyre zonave të reja mund të jetë fakti 
së në vende tjera në qytet zhvillimi i mëtutjeshëm nuk është i mundur për arsye të rreziqeve 
nga erozioni ose për shkak të rrugëve të dobëta. Ne këto raste, marrja e këtyre vendimeve 
do të thotë së nganjëherë toka pjellore duhet të sakrifikohet. Megjithatë, do të ketë mjaft 
tokë pjellore në Pejë që të garantoj zhvillim të suksesshëm të agrikulturës në ardhmëri. 
Posaçërisht, në ardhmëri toka pjellore do të mbrohet me kufizim të mirë në mes të qytetit 
dhe rrethinës rurale sikur që është propozuar.  
 
Zonat zhvillimore të planifikuara dhe të përmbledhura, ku komuna aktivisht do të hulumtoje 
mundësinë e blerjes së tokës, do të vendose infrastrukturën dhe realizon shërbimet: 

• Zona banimi në veri-lindje; zona në mes Kristalit dhe rrugës rrethore. 
• Zona banimi në jug-lindje; zona në mes Dardanisë dhe rrugës rrethore. 
• Zona e biznesit; në një pjese të zonës industriale ekzistuese. 
• Zona industriale; në një rrip të gjer në pjesën veriore të rrugës kryesore për në 

Prishtine. 
• Zona për arsim dhe sport; në pjesën jugore të parkut buze rrugës për në Deçan. 
• Rrethina e stacionit qendrore. 
• Një zone e re urbane brenda dhe për rreth Bellopojës nëse në ardhmëri tregohet së 

ka nevoje për zhvillimin e vendbanimeve. 
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Harta 7: zonat e reja të zhvillimit 
 

3.4 Qasja e njëtrajtshme e vendbanimeve jo formale 
Në Pejë sikurse edhe në shumë qytete tjera të Kosovës, qeveritarët duhet të ballafaqohen me 
problemin e vendbanimeve joformale. Vendbanimet joformale janë definuar si vendbanime 
njerëzore të cilat, nuk u mundësojnë banorëve të vet t’i gëzojnë të drejtat e tyre për një 
standard të jetesës, në veçanti banim adekuat. Si të tilla ato shquhen me karakteristikat si 
vijon: 

• Zotërimi joformal ose jo i sigurt i pronësisë  
• Qasje joadekuate ose privim nga shërbimet elementare  
• Pjesëmarrje joadekuate ose mospjesëmarrje në qeverisje  
• Rrezikshmëria deri në diskriminim  

(Definimit nga Standardi VI nga “Qasja e Planifikimit Hapësinorë në Vendbanimet joformale” 
nga Ministria për Ambient dhe Planifikim Hapësinorë në Prishtinë). 
 
Në procesin e përmirësimit të qeverisjes lokale dhe zgjedhjes së problemeve të trashëguara 
nga lufta e fundit në fund të nëntëdhjetave, është shumë me rëndësi të ipet një politike e 
qarte për këtë Çështje  në planet hapësinore të Pejës. Ne kuadër të kësaj duhet konsideruar 
të drejtat e të gjithë banoreve. Kjo politike është përpiluar në kooperim me përfaqësuesit 
lokal të OSCE dhe UNMIK-ut. Deri sa problemi i vendbanimeve joformale nuk duhet 
ngatërruar me atë të ndërtimit ilegal, është e rëndësishme të koordinohen aksionet në këto 
çështje Për këtë arsye në gjithashtu do të qartësojmë këtë çështje në këtë kapitull. 
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MAP 8: Map of informal settlements in the city of Pejë/Peć 
 
Ne jemi të mendimit që në rastin e vendbanimeve joformale në Pejë duhet ndërmarr këto 
hapa: 

1. Komuna do ti identifikoi dhe emëroj vendbanimet joformale në PZHU me kufij të 
qartë. 

2. Pas aprovimit të PZHU komuna do të filloj me përpilimin e programit për secilin 
vendbanim joformal, duke u bazuar në këto faza: 

a. Definimi i pozitës aktuale. 
b. Hartimi i programit për përmirësim.  
c. Përcaktimi i prioriteteve dhe ekzekutimi i programeve për të gjitha zonat 

e emëruara.  
d. Ekzekutimi i programit. 
e. Evaluimin pas disa viteve 

3. Ne përcaktimin dhe hartimin e masave për përmirësimin e gjendjes këto aspekte 
duhet merren parasysh: 

a. Destinimi i ardhshëm, funksioni, rreziqet fizike. 
b. Pronësia dhe statusi juridik i ndërtesave ekzistuese. 
c. Kualiteti i hapësirës publike në terrenet e parkingjeve, kualitetit të 

rrugëve, ndriçimit. 
d. Kualiteti i shërbimeve publike sikur elektriciteti, uji, kanalizimi. 
e. Kualiteti i shkollave dhe shërbimeve tjera sociale. 
f. Mbrojtja e grupeve të rrezikuara si dhe kthimi i refugjateve. 

4. Ne procesin e përcaktimit, hartimit të programit dhe ekzekutimit, komuna do të 
organizoj një pjesëmarrje të mirë të gjithë të interesuarit nga këto vendbanime, e 
posaçërisht grupet e rrezikuara. të gjitha hapat duhet të akordohen me përfaqësuesit 
lokal të UNMIK-ut dhe OSCE. 

5. Për ekzekutimin e programit komuna duhet kërkuar përkrahje financiare dhe politike 
nga qeveria qendrore në Prishtinë si dhe nga organizatat përkatëse joqeveritare. 
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Si pjesë e politikes mbi vendbanimet joformale, komuna do të zgjedh problemin e ndërtimit të 
objekteve ilegale. Për këtë çështje duhet të përcillet ky proces për marrjen e vendimeve: 

1. Ndërtimet ilegale do të legalizohen përveç nëse ato: 
i. Janë ndërtuar në zonat e rrezikshme, sikur rreziku nga erozioni. 
ii. Janë ndërtuar në pjesët e nevojshme për zhvillimet e reja sikur rrugët, shkollat 

dhe funksionet tjera të përcaktuara nga komuna në PZHK dhe PZHU. 
2. Nëse objektet nuk mund të legalizohen, pronari ose shfrytëzuesi duhet ta rrënoj 

objektin. Nëse ai nuk e bën këtë atëherë komuna do ta bëj këtë.  
3. Nëse objekti mund të legalizohet pronësia do ta përcaktoj zgjidhjen: 

i. Nëse shfrytëzuesi është njëkohësisht pronar, objekti do të legalizohet 
menjëherë.  

ii. Nëse komuna është pronar, ata do ta shesin token shfrytëzuesit dhe objekti do 
të legalizohet. 

iii. Nëse pronësia është kontradiktore, komuna do të filloj me hulumtim dhe 
vendimi për pronësi i gjykatësit do ta përcaktoj së në emër të kujt do të behet 
legalizimi 

 
Për personat që janë të detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre në raste të rrënimit të 
objekteve (b) komuna duhet tu ofroj një vend të ri ku ata do të mund ta rindërtojnë shtëpinë 
e tyre të re. Në të njëjtën mënyrë do të veprohet edhe për refugjatet të cilët kthehen në 
fshatrat e tyre apo në qytet. Këto hapësira do të krijohen në hapësirat e përcaktuara për 
zhvillim të vendbanimeve të reja në Dardania e Re dhe Kristali si pjese e Disenjit Urban për 
këto zona. 
 
Opsionet e lartpërmendura mund të trajtohen me pëlqimin dhe bashkë punimin me AKM, në 
rastet me pronat të cilat janë nën mandatin e AKM (Ndërmarrjet Publike dhe Shoqërore). 
 

3.5 Një qytet me qasje të mirë, trafik pa pengesa 
Problemet e komunikacionit në Pejë janë të mëdha. Rrjeti i rrugëve ekzistuese nuk mjafton 
për numrin aq të madh të automjeteve që banoret posedojnë dhe i përdorin, si dhe problemi 
për vend parkingje është gjigant. Çdo ditë rrugët janë të bllokuara me vetura të ndalura. 
Rrugët rrethore në një mase të vogël mund ta zgjedhin këtë problematike por edhe këto nuk 
janë aq funksionale. Shumë qytetarë kanë pengesa nga komunikacioni: pasiguri, zhurmë dhe 
ngufatje. Përveç asaj nuk ka strukturë rrugore ndërlidhëse që të pengoj lëvizjet tërthore të 
automjeteve.  
 
Qe të përmirësohet kjo situate propozohen masat që duhet të ndermirën në vijim: 
 

• Një rrjet të qartë të rrugëve kryesore që do të garantoj kalimin në mes të lagjeve dhe 
me qendrën e qytetit si dhe të funksioneve ekonomike në pjesën lindore (zona e 
biznesit, zona industriale dhe zona e stacionit). 

• Ne pjesën urbane jashtë këtij rrjeti nuk do të ndërtohen rruge tjera kaluese, në 
rrugët ekzistuese do të vendosen ‘shkëputjet’ që të përmirësohet kualiteti jetësorë në 
çdo lagje. Posaçërisht rrethina e shkollave do të mbrohet nga komunikacioni i dendur.  

• Trafiku transitore do të rregullohet nëpërmjet të rrugëve rrethore me rregulla të reja 
të moslejimit të qarkullimit të kamionëve si dhe me rekonstruimin e këtyre rrugëve 
rrethore. Aty ku ekziston nevoja, rrugët do të përshtaten dhe kapaciteti do të rritet. 
Rruga transitore në juglindje duhet të optimalizohet. Ne ketë moment nuk shihet si e 
nevojshme të konstruktohet rruga  transitore në veri nga Rugova në Kristal.  

• Ne rrjetin rrugore qarkullimi do të përmirësohet duke i përshtatur udhëkryqet, duke 
vendosur instalimet e reja për komunikacion dhe duke përmirësuar profilet e 
nevojshme të rrugëve primare dhe sekondare. 

• Shfrytëzimi i qarkullimit publik do të përmirësohet me futjen në përdorim të autobusit 
të qytetit, qarkullimin e autobusëve lokal nëpër zonat e banimit dhe zonat e punës 
dhe kombinimin e një stacionit të përbashkët për qarkullimin regjional dhe lokal në 
zonën e prapme të stacionit qendrore të rihapur.  
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• Për një qasje me të lehtë mes veti të lagjeve për shfrytëzimin e shërbimeve të 
ndryshme siç janë shkollat, vendet për lojë dhe fushat e sportit do të rregullohet në 
tërë qytetin, rrjeti i rrugëve kur shpejtësia do të jetë e kufizuar edhe kjo do të bëhet 
posaçërisht për pjesëmarrësit e ndjeshëm në komunikacion. 

 

 
 

Harta 9: struktura kryesore e qasjes së trafikut  
 

3.6 Principet e hartimit të planit mund të kombinohen mirë 
Nuk është qëllimi që principet e lartpërmendura ndaras të përdoren apo të realizohen. 
Përkundrazi. Duke kombinuar mund të arrihet me shumë me një çmim me të ulet ose me pak 
punë. Kështu që me pastrimin e brigjeve të lumit krijohen sipërfaqe për lidhjet me 
infrastrukturën e gjelbër dhe lidhjet me infrastrukturën turistike. Pastaj një rregullim tjetër i 
zonës afër stacionit për nevojat e ofrimit të shërbimeve për biznes të ndërlidhen dhe në këtë 
mënyrë edhe përmirësimi i qasjes me të mirë. Qasja në lidhje me vendbanimet joformale së 
bashku me vendimet për legalizimin e ndërtimit shumë mirë do të lidhen strategjikisht me 
krijimin e nevojshëm të sipërfaqeve për parking si dhe sipërfaqe të gjelbra për lojën e 
fëmijëve. 
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4. ZONIMI I PEJËS 
Në Pejë, regjionet e ndryshme dallohen me karakter të ndryshëm. Ne shikim të parë, aksi 
lindje perëndim mbi lumë ka karakter ekonomik. Në veri dhe jug kryesisht vendbanimet janë 
të koncentruar. Më poshtë do të përshkruhen këto zona në veçanti. Eventualisht do të 
hartohen Plane Rregullative Urbane për secilën zonë në veçanti. 
 

 
 

Harta 9: distriktet dhe lagjet (sipërfaqja ne hektarë) 
 

4.1 Qendra e qytetit 
Zona qendrore 
Qyteti i vjetër është hapësira me frekuentuese e qytetit ku vendasit dhe turistet mund të 
gjejnë restorante, dyqane dhe tregje të ndryshme. Ne situatën momentale qarkorja në 
qendër nuk është shumë e qartë. Kjo shkakton që njerëzit të humbin në rrjetin jugore të 
ngjeshur. Nuk ka ndonjë rrugë kryesore që në mënyrë automatike njerëzit do ti sjellë deri tek 
vendet interesante por edhe qendrës do ti kishte dhëne një profil të qartë. Ne këtë situate 
mungojnë mundësitë për koncentrim në rritje ekonomike dhe përqendrim në ofrimin e 
shërbimeve.  
 
Një rrugë e tillë do të krijohet duke u nisur nga hyrja në perëndim të qytetit të vjetër në 
drejtim të lindjes. Ne pjesën jugore të qendrës do të kaloj përmes rrugës Fatmir Ukaj  dhe 
asaj Lidhja e Prizrenit duke lidhur sipërfaqet  e hapura në rrugën e Tabakëve dhe rrugën 
Gazmend Berisha duke përfunduar tek rruga Bekim Berisha. Rruga e dyte ekonomike do të 
sjellë prej perëndimit në drejtim të veri-lindjes nëpërmes rrugës Misin Mala përgjatë sheshit 
të tregut dhe rrugës Sali Gjuka në drejtim të sheshit Bill Klinton. 
 
Përgjatë lumit të gjitha shtëpitë janë pronë private por kanë oborre prapa të kufizuara me 
lumin. Duke shndërruar këto oborre në promenada (keje) përgjatë lumit do të duket që lumi 
edhe më shumë do ti takoj qytetit, por do ti ofroj popullatës edhe një shëtitore piktoreske. 
Përgjatë promenadës mund të zhvillohen aktivitetet e vogla ekonomike lëvizëse siç janë shitja 
e librave dhe atë në hapësirat e vogla të gjelbra (harta, lokacioni numër 6). Si kompensim për 
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oborret mbrapa ana e shtëpive nga rruga (Fatmir Ukaj) është krijuar mundësia për ambient 
atraktiv biznesi. Rruga do të përmirësohet dhe do të jetë pjesë ndërlidhëse atraktive e 
aktiviteteve ekonomike me karakter të dallueshëm nga pjesa tjetër e qendrës. Kjo është 
arritur me investimet në hapësirat publike siç është shtruarja e kalldermes dhe ndriçimi i 
rrugës. Ne pjesën tjetër të qytetit të vjetër po ashtu do të jen prezentë aktivitete ekonomike, 
pasi që në përgjithësi shumica e ndërtesave në katin e parë kanë hapësirë për dyqane. 
Megjithatë profili i këtyre rrugëve do të jetë ndryshe nga rruga kryesore. 
 
Sheshet për gjatë këtyre rrugëve do të rekonstruktohen. Funksioni i tyre do të ndryshoj prej 
tregut të pemëve dhe perimeve, vendeve për shkëmbim mallrash deri tek hapësirat për 
rekreacion. Ku është e mundur sheshet do të ofrojnë hapësire për lojë për fëmijët siç janë: 
fusha të vogla basketbolli. Veturat do të largohen nga sheshet. Komunikacioni i rendë nëpër 
qendër nuk do të lejohet. Për këtë arsye hapësira për parking është krijuar në ato sheshe që 
kufizohen me infrastrukturën kryesore të qytetit. Pjese të vogla të sheshit Bill Klinton dhe 
Bekim Berisha do të përdoren për parking. Prej këtu vizitoret mund të shkojnë në këmbë deri 
në qendër. 
 
Sipërfaqet e gjelbra në qytet janë dizajnuar përsëri kështu që ato mund të përdoren si 
hapësira për rekreacion. Promenada dhe qarkorja ekonomike takohen tek fundi i pjesës 
lindore në një shesh, ku gjithashtu janë pjesët e mureve të qytetit të vjetër, të cilat do të 
bëhen të dukshme për publikun që të kontribuoj atmosferës së qytetit të vjetër. 
 
Vlerësimi gjeneral për tërë qytetin, gjithashtu edhe për qendër, është së janë shumë pak 
shkolla, fusha loje dhe sipërfaqe të gjelbra. Nuk ka hapësirë për shkolle të re në këtë distrikt, 
kështu që duhet të gjendet  hapësirë në shkollat e lagjeve të afërta. 
 

 
 

Harta 10: Zona qendrore 
 

Rrokaqielli 
Kjo zone kryesisht është rezidenciale dhe ka mundësi ta përmirësoj karakterin e vet. Kjo do të 
thotë që zhvillimet ekonomike dhe funksionet e biznesit duhet të ç’vendosen prej këtu në 
zonën e qendrës së qytetit. Disa aspekte tjera të kësaj lagje duhet përmirësuar që ti shtohet 
kualiteti. 
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• Ne anën e kundërt të sheshit Bill Klinton një rruge e re për këmbësore kalon prej 
rrugës Esat Mekuli në drejtim të mullirit të ujit në zemër të distriktit. Kiosqet 
joformale të vendosura në pronën e komunës do të largohen që të krijohet hapësire 
përgjatë kanalit të vogël që shkon në drejtim të mullirit. 

• Nuk ka rruge kryesore në brendi të distriktit. Megjithatë rrugët për rreth janë pjesë 
përbërëse e infrastrukturës kryesore të qytetit.  

• Për momentin për gjatë pjesës verilindore shtrihet stacioni regjional i autobusëve. Ky 
trajekt rrugore është një ndër me të ngarkuarit në Pejë. Për këtë arsye stacioni i 
autobusëve do të ç’vendoset në një vend tjetër afër stacionit të trenit që nga 
pikëpamje logjistike është zgjidhje më e mirë. Zona e re të krijuar do të zhvillohet për 
vendbanime. 

• Ne anën e kundërt të mullirit të ujit është një shkollë fillore me sipërfaqe të madhe, 
mundësi për zgjerim dhe krijimin e fushave për lojë. Do ti ngritët kapaciteti i sajë që 
të mund të shërbej edhe për fëmijët nga qendra. 

 

Stacioni qendror 
Stacioni trenit do të rihapet. Stacioni i ri i autobusëve për qarkullimin lokal dhe regjional është 
planifikuar të ndërtohet në pjesën mbrapa stacionit të trenit. Kjo do të bëj që ana e prapme 
me qen si ajo e përparme, që është mbështetje  e rëndësishme për zhvillimin e ri urban në 
Kristal dhe zonën industriale. Udhëtaret që arrin me tren mund të shkojnë në qytet në këmbë 
ose i kalojnë binaret përmes një ure të vogël këmbësoresh deri të stacioni i autobusëve që të 
vazhdoje udhëtimin me tutje. që të mos interferoj me trenin e pasagjerëve transportimi i 
mallrave ndalet në një stacion të veçante që do të vendoset në zonën e re industriale në 
pjesën lindore. Stacioni aktual për trenin e mallrave do të ç’vendoset. 

4.2 Peja jug-perëndimore 
Karagaqi, Kapeshnica dhe Zatra 
Karagaqi është lagje në mes të parkut dhe lumit e që ofron vendosje banimi në një ambient 
komfor urban. Parku në anën e lumit është pjese e strukturës së gjelbër veri-jug të qytetit. 
Duke ardhur nga ura për këmbësore kjo qarkore kalon në jug neper mes këtij parku të vogël 
përgjatë rrugës Fehmi Agani në perëndim të Karagaqit dhe nëpër rrugën Kulla e Sheremetit 
dhe Mbreti Agron vazhdon deri në zemër të kësaj lagje. të dy këto qarkore përfundojnë në 
parkun kryesore të qytetit. Rruga përgjatë këtij parku, ajo e NATO-s, është hyrja kryesore në 
lagjen fqinje Kapeshnicë. 
 
Disa funksione të rëndësishme urbane janë lokalizuar në parkun buzë lumit siç është 
kinemaja, teatri dhe Asambleja komunale. për gjate lumit në të dy anët promenada qon në 
drejtim të qendrës së qytetit. 
 
Pjesa veriore e Kapeshnices është lagje me dendësi të lartë dhe me mungese së sipërfaqeve 
të lira. Patroni rrugore është kaotik dhe nuk ka rruge sekondare tjera për qasje në këtë zonë. 
Për një qarkulli më të mirë një rruge e vogël unazore në patronin rrugore ekzistues do të 
zgjerohet. Kjo do të hapë këtë zonë dhe do të mundëson qarkullimin publik në të ardhmen. 
Kjo rruge unazore do të fillon prej rrugës Fehmi Agani, gjete rrugës Ismajl Qemajli, rrugës 
Mreti Zog, rrugës Lidhja e Prizrenit dhe rrugës Brigadat Kosovare dhe kthehet përsëri tek 
rruga Fehmi Agani. Prej aty lidhet me rrugën e NATO-se dhe arrin të rruga kryesore. 
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Harta 12: zona jug-perëndimore 
 
Rruga më e gjer, Brigadat Kosovare ka mundësi të përmirësohet. Dyqanet për nevoja ditore 
mund të vendosen këtu dhe të formohet një sub-qendër. Me tutje përgjatë rrugës është e 
lokalizuar shkolla fillore. Kjo ka sipërfaqe të madhe për zgjerim dhe krijimin e fushave për lojë 
të fëmijëve e të cilat këtu në lagje mungojnë. 
 
Ne jug të rrugës Brigadat Kosovare është e vendosur lagja Zatra, me shumicë të shtëpive me 
karakter joformal, mungesë të shërbimeve publike. Pjerrtësia bëhet me e thepisur në këtë 
zonë dhe është prezent rreziku nga erozioni. Kjo zonë nuk do të zhvillohet më tutje në drejtim 
të bjeshkëve. Edhe pjesa tjetër e kësaj zone nuk do të zhvillohet përderisa nuk dihet 
lokalizimi i saktë i këtij rreziku. Kjo do të thotë që asnjë aktivitet ndërtimorë në brigje nuk do 
të lejohet. Ne këtë zonë, ndërtesat e reja nuk do të jenë më të larta së ketër katesh. 
 

Zona për arsimim 
Peja ka popullate të shumtë të moshës së re. Rinia është fuqia punëtore që do të punojë në 
ekonominë e ringjallur të Pejës. që të arrihet kjo është me rendësi së veçantë - arsimimi i 
mirë. Një ambient stimulues për studentet do të krijohet duke i koncentruar degët e 
ndryshme në një ambient të gjelbër. Degët ekzistuese të universitetit të Prishtinës që janë në 
pjesë të ndryshme në Pejë do të vendosen në këtë zonë e cila gjendet në jug të parkut 
përgjatë rrugës për në Deçan. Zona ushtarake do të ç’vendoset nga këtu.  
 
Me vendosjen e ndërtesave të universitetit afër njëra tjetrës, studentet mund të kenë qasje 
me të lehte prej një fakulteti në tjetrin. Kjo ofron një nivel më personal të arsimimit që është 
me mirë për tregun punues, pasi që reduktohet gara në mes të njerëzve me arsimim të 
njëjte. Po ashtu objektet tjera arsimimi janë të stimuluara të vendosen në këtë hapësire. 
 
Disa shërbime do të ofrohen në këtë zonë. Palestra ekzistuese për sporte të sallës është 
përmirësuar dhe fushat për trajnim të futbollit janë ndërtuar. Stadiumi i futbollit në anën 
tjetër të rrugës do të transferohet në ketë sipërfaqe. Kjo sipërfaqe mundet të plotësoj 
funksionin për një pishinë të komunës e që për momentin mungon. Shërbimet tjera janë 
konviktet e studenteve dhe funksionet tjera përcjellëse. 
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Në Dizajnin Urban që duhet të punohet duhet ekzaminuar mundësitë e kombinimit të këtyre 
funksioneve me ndërtimin e një apo me shumë hoteleve në këtë zonë. Gjithashtu do ti 
kushtohet vëmendje çështjes së hapësirës së mjaftuar për aktivitete praktike të fakultetit të 
bujqësisë.  
 
Sipërfaqja e parkut do të jetë e hapur për publikun. Ne të ardhmen kjo mund të jetë pikënisja 
për teleferik e që do të sjelle deri të majat e bjeshkëve. Automjetet në qendër të studenteve 
nuk do të lejohen. Vend parking është krijuar në hyrje të qendrës në rrugën Eliot Engel për 
vizitoret e universitetit dhe një vend parking i veçantë për vizitoret e parkut dhe teleferikut. 
 

Bellopoja 
Ne jug të qytetit shtrihet fshati Bellopojë me kryesisht popullate serbe. Ky fshat do të 
përfshihet në zonën urbane të qytetit. Do të lejohet zhvillimi i konsideruar të vendbanimeve  
si dhe disa shërbimeve përmes rritjes së densitetit të banimit dhe kjo do të kontribuoj në 
zgjidhjen e problemit të kthimit të refugjateve. Natyrisht që shërbimet si:  uji, elektriciteti dhe 
qasja e mirë gjithashtu duhet të përmirësohen. 

4.3 Peja jug –lindje 
Qendra jugore e Pejës 
Zona menjëherë në jug të qendrës së vjetër matanë lumit një lagje banimi e vogël e 
përqendruar nga qendra. për rreth saje gjendet pjesa rrugore e transitit. që të këtë qasje me 
të mirë për në qendër dhe të parandalohet lëvizja e panevojshme e automjeteve është vu ura 
e re për këmbësorë mbi lum dhe kjo si një zgjerim prej rrugës Kongresi i Manastirit. 
Promenada për gjatë anëve të lumit vazhdon nga Kapeshnica dhe Karagaqi nëpër këtë lagje. 
Nëpër këtë anë të lumit promenada do të hasë në disa sipërfaqe të vogla të hapura. Këto do 
të shfrytëzohen pjesërisht dhe re-dizajnohen për relaksim. Kjo do të bëj që lumi të përjetohet 
me shumë nga vizitoret dhe do të rritet kualiteti i qytetit. 
 

 
 

Harta 13: Peja jugore 
 
Ne pjesën perëndimore të lagjes është një degë e universitetit që do të ç’vendoset në 
qendrën universitare. Nëse është e përshtatshme ndërtesa do të merr funksionin e shkollës 
së mesme të cilat janë shumë pak në Pejë. Hapësira e madhe e gjelbër në perëndim është e 
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përshtatshme për vendbanime ose për funksionet që për momentin mungojnë siç është një 
pishinë. Ne këtë zonë ndërtesat e reja nuk do të jenë më të larta së katër kate. 
 

Dardania ekzistuese 
Dardania është zonë banimi relativisht e re në jug të Pejës. Ajo është e rrethuar me rrugët 
kryesore të qytetit. Funksione normale banuese po ashtu janë të lejuara në këtë zonë. Hyrja 
jugore e Pejës që vjen nga Gjakova ka nevoje të fitoj një profil me të fortë. Mungesa e vijave 
ndërtuese ofron një pamje të parregullt në rruge. Vendosja e elementeve siç janë aletë e 
drunjve dhe ndërtesat, do ti japin kësaj rruge kryesore me shumë karakter dhe Pejës një 
hyrje të forte. 
 
Një infrastrukture sekondare është dizajnuar që të mundëson hapjen e lagjes. Profili i kësaj 
rruge do të jetë me i gjer dhe për këtë do të ofroj qasje me të shpejt së sa rrugët lokale. 
Qarkorja është planifikuar në atë mënyrë  që distanca maksimale prej shtëpive deri të 
qarkorja është e njëjte dhe është brenda një distance që mund të bëhet edhe në këmbë. Kjo 
përmirëson mundësitë për transportimin publik nëpër lagje. 
 
Ne këndin verior gjendet stadiumi i futbollit. Sipërfaqja përreth stadiumit të futbollit është e 
parregulluar, por ekzistojnë mundësitë për përmirësimin e kësaj hapësire. Për këtë arsye 
stadiumi  të transferohet në zonën arsimore dhe rekreative kurse sipërfaqja e liruar do të 
zhvillohet si zonë e re banimi. Vend parkingje të përshtatshme, hapësirë për tregti të vogël 
dhe shitje të ushqimit të shpejt do të jen pjesë e përmirësimit të gjendjes. Menjëherë në 
lindje të stadiumit është shkolla e vetme fillore në këtë hapësire. Ajo është e stërmbushur  
dhe shkolla e re do të ndërtohet në drejtim të jugut, përgjatë rrugës sekondare. Ne pjesën 
jugore të rrugës Adrian Krasniqi është planifikuar një sub-qendër për të ofruar shërbimet e 
blerjes ditore. 
Ne këtë zonë objektet ndërtimore  të reja nuk do të kalojnë lartësinë mbi katër kate. 
 

Dardania e re 
Pjesa jugore dhe lindore e Dardanisë ende nuk është zhvilluar mirë dhe kryesisht përdoret si 
toke agrare. Këtu lagjet e reja do të zhvillohen nëpër faza. Madhësia e kësaj zone është më 
tepër së 80 hektarë dhe ofron mundësi me një mesatare prej 20 shtëpive për hektarë  për 
afërsisht 1.600 shtëpi. Mundësia e ndarjes në faza do të varet nga zhvillimet në vendet tjera 
në qytet (opsionet për banim me të ngjeshur, Kristali).  
 
Zona ekzistuese banuese do të zgjerohet në drejtim të lindjes, në proporcion me kërkesat për 
shtëpi banimi, përveç për disa zhvillime të vogla të veçanta në lindje përgjatë lumit. 
 
Rruga transitore në jug në drejtim të Prishtinës do të përmirësohet deri në rruge me dy vija 
në një drejtim që të sigurohet së nuk do të këtë përzierje të komunikacionit të shpejte dhe 
atij të ngadalshëm. Rruga transitore do të përmirësohet dukshëm. Kjo rruge do të kyçet drejt 
për së drejti me rrugën për në Deçan. Hapësira në mes të rrugës ekzistuese dhe rrugës 
transitore është pozitë shumë e volitshme për ndërmarrje me karakter logjistik 
(transportues). Ne këtë vend një shenjë karakteristike si për shembull; një ndërtese e lartë do 
të vendoset.  
 
Ne jug të transitit nuk tolerohet fare zhvillimi urban. Ne anën tjetër të transitit kyçja në 
rrugën për Prishtinë duhet të përmirësohet. 
 
Ku në pjesën ekzistuese të Dardanisë është mjaft dendur, densiteti i distriktit të ardhshëm do 
të jetë me i vogël. Do tu lihet fëmijëve mjaft hapësire për të luajtur dhe banorëve për tu 
takuar mes veti. Pjesa e parë që do të zhvillohet do të jetë një përzierje e llojeve të banimit. 
Gjithashtu ndërtesa të larta (deri në maksimum P+6 – P+8) kate do të jen të lejuara në këtë 
pjese të qytetit. 
 
Bashkërisht me zgjerimin e pjesës ekzistuese të Dardanisë, ndërtimet e shkalles së ulet të 
iniciuara afër lumit në pjesën lindore do të jen në vije të kërkesave moderne. Këto janë 
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shanse të mira për banoret me standard me të larte – e posaçërisht familjet me fëmije – të 
jetojnë në mënyrë të bukur dhe të qetë afër lumit në gjelbërim dhe me parcela mjaft të 
mëdha. 
 
Kjo pjesë e veçuar do të jetë e lidhur me infrastrukturën kryesore duke ndërtuar një ure mbi 
lum, duke lidhur rrugën Hysni Ramaj në drejtim të rrugës për në Prishtine dhe Mitrovice. Kjo 
mundëson kyçje me të shpejte në rrugët kryesore për të dale nga Peja dhe liron qendrën nga 
trafiku i rendë. 
 
Për gjatë rrugës kryesore në jug-lindje, në afërsi të rrugës beteja e Loxhes do të ndërtohen 
fushat e futbollit. Një klub amatore duhet të themelohet këtu dhe të filloj garën në kategori të 
rinjve me klubet tjerë si për shembull: ekipin e Kristalit dhe atij të zonës arsimore. 
Ne moment kure e tërë sipërfaqja është ndërtuar; një sub-qendër tjetër do të krijohet në jug 
të rrugës beteja e Loxhes. Kjo do të thotë së shitoret e mëdha (+40m2) mund të vendosen 
në këtë sub-qendër. 

4.4 Hyrja e re lindore 
Zona e biznesit 
Pjesa perëndimore e zonës në mes të rrugës kryesore për në Prishtinë që gjendet në veri dhe 
rrugës Beteja e Loxhës që gjendet në jug përbëhet në pjesë më të madhe nga ndërtesat e 
fabrikave të zbrazëta. Parashikohet së në këtë hapësirë sikur edhe në hapësirat përreth 
shtrihen pasuri arkeologjike në brendinë e tokës. Një transformim i kësaj zone nga përdorimi 
industrial në një zone biznesi modern me zyra dhe shërbime tjera është planifikuar, por kjo 
duhet bërë më përkrahjen e hulumtimeve të tokës për resurse nëntokësore si dhe për ndotje 
të tokës. Ne këtë regjion është po ashtu një hapësire për biznes të shkallës së lartë. Me 
vendosjen e kompanisë ETC është krijuar një nisme e tillë. Për një pamje të bukur atraktive 
të Lumëbardhit dhe vijës lidhëse të gjelbër turistike të planifikuar me parë, format e ndërtimit 
dhe sipërfaqet e hapura në këtë zonë kërkojnë përkujdesje të veçantë. Tërthorazi në ketë 
lagje do të jetë një zone lidhëse e gjelbër që lidhë gjelbërimin prej Kristali deri në Dardani që 
do të mundësoj një eksperience të mirë për këmbësorët. 

Zona arkeologjike 
Ne pjesën lindore të kësaj zone, në mes rrugës kryesore për në Prishtine në veri dhe 
Lumëbardhi në jug, industria ekzistuese do të ç’vendoset në favor të gërmimeve për zbulimet 
arkeologjike. Këto gjurmime mund të tërheqin turistet dhe për këtë arsye planifikohen vend 
parkingje dhe dyqane ushqimore (dhe një hotel). 

Industrial zone 
ç është cekur në PZHK, pjesa ekzistuese e zonës industriale në pjesën lindore të qytetit, ku në 
mes tjerash është vendosur edhe birraria, është zgjeruar në mënyrë që të tërheq industri të 
reja. Ne rripin tokësore në mes të rrugës kryesore për në Prishtine dhe rrugës Zhuj Selmani 
zona mundet nëpër faza të vendoset dhe atë sipas nevojës. Është rezervuar hapësirë për 
zgjerim të mëtejme të kësaj zone deri në fundin e transitit në drejtim të Zahaqit.  
 
Zona ekzistuese dhe zgjerimi i saj do të kenë qasje vetëm  nga rruga kryesore. Dalje të reja 
do të krijohen për këtë, kështu që qarkullimi në rrugën kryesore dhe magjistrale nuk do të 
ngarkohet. Do të vendoset një stacion mallrash te hekurudha ekzistuese në zonën industriale, 
afër rrugës. Depoja ekzistuese e mallrave afër stacionit të trenit në Pejë do të pastrohet dhe 
lokacioni do të përgatitet për zhvillimet e reja. Depoja e re e mallrave duhet të beje të 
mundshme transportimin me të lehtë të mallrave nëpër tërë zonën industriale. 
 
Zona industriale do të jetë një zonë moderne me vend parkingje të mjaftueshme dhe zonë të 
gjelbër që do të bëj që qyteti të bëhet edhe me atraktiv. Prej fillimit do të vendosen 
shërbimet si: rryma elektrike, uji industrial dhe kanalizimi i mirë. 
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Harta 14: Hyrja e re lindore 
 
Objektet ilegale do të ç’vendosen nga zona industriale. Kjo është e domosdoshme në mënyrë 
që të lejohet zhvillimi i një ekonomie të shëndoshë. Përveç kësaj është po aq e rëndësishme 
për popullatën që momentalisht jeton në këtë zonë në kuptimin e rrezikut shëndetësorë që ky 
lokacion paraqet për ta. 
Aktivitetet e shitjes me pakicë në një shkallë më të madhe nuk do të lejohen në zonën 
industriale ose jashtë zonës urbane. Ky lloj i aktiviteteve duhet të vendoset në zonën e 
biznesit dhe në qendër të qytetit në zonat e destinuara për këtë veprimtari. Sidoqoftë, 
aktivitetet e vogla komerciale që janë të lidhura ngushtë me veprimtarinë industriale dhe të 
punësuarit në këtë zonë (sikur bufetë) do të lejohen në zonën industriale. 
 
Ne mënyrë që zona kalimtare prej zonës industriale në qytet të zbutet, do të vendoset një rrip 
i gjelbër që është pjese përbërëse e infrastrukturës së gjelbër veri-jug. Për ta mundësuar një 
kalim të mirë në drejtimin e kundërt edhe një zonë e gjelbër do të realizohet në pjesën 
lindore të zonës industriale. 

4.5 Kristali 
Kristali është vendbanim shumë i madh në verilindje që kryesisht ka ndërtime joformale. 
Megjithatë ka mjaft hapësire të lirë që ofron mundësinë të urbanizohet mirë dhe të bëhet si 
lagje e gjelbër me hapësirë për fëmijët që të luajnë. Ne afërsi të stacionit hekurudhore janë 
disa aktivitete biznesi, sikur ato përgjatë rrugës për Mitrovicë. Ne juglindje kufizohet me 
zonën industriale. Kjo zone është plotësisht e rrethuar nga infrastruktura kryesore e Pejës. Ne 
pjesën lindore kalon transiti. Ekziston vetëm një hyrje kryesore në këtë zonë e i cili gjinden në 
pjesën jugore të stacionit hekurudhore. 
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Harta 15: Kristali 
 
Transiti do të rregullohet që të mund të dyfishohet kapaciteti. Lidhja me rrugën për në 
Prishtine do të përmirësohet dhe do të eliminohen kthesat e panevojshme nga transiti. 
 
Rrjeti jugore i brendshëm në këtë zonë duket kaotik por me zgjerimin dhe lidhjen e disa 
rrugëve të ‘vdekura‘ mund ti kthehet struktura këtij rrjeti.  
Te hapet zona e Kristalit nevojitet të ndërtohet edhe një rrjetë sekondare. Duke ardhur nga 
qyteti në Kristal, hyrja në këtë lagje është nga këndi jug-perëndimore nëpër mes rrugës Zhuj 
Selmani. Rruga lakohet dhe kalon afër kufirit lindor në drejtim të transitit. Me lakesat që kjo 
rrugë bën, ajo lidhet me një rruge sekondare deri të rruga Jeton Dedushaj. Kjo rrugë duhet 
rregulluar dhe lidhur me transitin në lindje. Hyrja e dytë në lagjen Kristal është të rruga Adem 
Jashari. Distrikti i vogël, mirë i planifikuar, ka tri qasje në drejtim të rrugës Adem Jashari. Për 
ti parandaluar ngufatjet në trafik dy hyrjet jugore do të bllokohen dhe qasja e tretë veriore do 
të bëhet hyrja kryesore e dytë. Kjo rrugë të sjell drejt në zemrën e kësaj lagje duke prekur 
rrugën Jeton Dedushaj dhe kthehet në rrugën Adem Jashari disa qindra metra më larg në 
veri. 
 
Kristali do të këtë lidhje me qendrën me një rrugë për këmbësore që është e sigurt dhe e 
mirë. Një rrugë që fillon prej zemrës së Kristalit shkon në drejtim të jugut përgjatë një kanalit 
të vogël duke kaluar disa hapësira të gjelbra. Ajo kalon neper kryqëzimin e përmirësuar në 
rrugën Rifat Begolli dhe vazhdon nëpër distriktin ‘trekëndëshi’ në drejtim të qendrës siç është 
përshkruar në paragrafin 4.1. 
 
Menjëherë pas stacionit hekurudhore dhe afër stacionit të autobusëve gjendet një shkollë e 
mesme. Fëmijët që vijojnë mësimin këtu nga zonat rurale tani do të arrijnë në shkollë më me 
lehtësi. Nëse është e nevojshme kapaciteti i kësaj shkolle duhet të rritet. 
 
Projektet e reja në zonën e Kristalit do të implementohen në faza, dhe do të zhvillohen në 
mënyrë paralele me projektet tjera në qytet. Ne këtë lagje do të lejohen ndërtimet e 
objekteve me të shtrenjta. Banoret do të jen në gjendje ta shijojnë pamjen e bukur. Do të 
ketë edhe hapësira për ndërtim me densitet të ulët. Ne princip ndërtesat nuk do të tejkalojnë 
P+4. 
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Ne lagjen e Kristalit janë rezervuar mjaft sipërfaqe të hapura për fusha të lojës për fëmijë, 
fusha futbolli ose parqe të vogla ku njerëzit mund të takohen. Sipërfaqja e gjelbër në pjesën 
perëndimore të zonës industriale do të mbetet si është, që të shërbeje si zone amortizuese në 
mes vendbanimeve dhe aktiviteteve industriale. Ne mes të kësaj zone një rrugicë për 
këmbësore qon në drejtim të veri-jugut duke i ndërlidhur fushat sportive në Kristal me ato në 
Dardani. 
 
Për momentin është vetëm një shkollë fillore. një shkollë e re është planifikuar që të bëhet 
zgjerimi i Kristalit. Se bashku me disa funksione tjera lokacioni do të jetë aty ku rruga e dytë 
kalon nëpër mes qendrës së Kristalit përgjatë rrugës Jeton Dedushaj. Ne këtë zonë po ashtu 
janë bërë fushat e futbollit dhe basketbollit, dhe një sub-qendër që do të plotësoj nevojat për 
blerjet ditore është planifikuar po ashtu në këtë lokacion. 
 
Me një dendësi prej 20 shtëpive për hektarë lagja Kristali i ri do të shtoje afërsisht 1.500 
shtëpi të reja në Pejë. 

4.6 Rajoni veriore 
7 Shtatori dhe Xhemajl Kada 
Në pjesën perëndimore të rrugës kryesore për Vitomiricë, pjerrtësia e terrenit rritet. Aty janë 
zonat e vendbanimeve të 7 Shtatori dhe Xhemajl Kada. E fundit është një zonë e qetë 
banuese, kurse e para zonë paksa e pa planifikuar, për arsye të pjerrtësisë së bregut të malit 
dhe përdorimit të një pjese për industri. Sipërfaqja e gjelbër e madhe në 7 Shtatori do të 
mbetet ashtu. Për parandalimin e rrezikut nga erozioni aktivitetet e mëtejshme ndërtimore 
nuk do të lejohen në të dy zonat. Në këtë zonë ndërtimi i objekteve të reja nuk do të jetë më 
i lartë së 4 kate. 
 
Një shkolle fillore ekziston në këtë zonë dhe nuk ka nevoje për funksione shtojce. 
Rekomandohet hulumtimi i mundësisë së zgjerimit të qytetit në pjesën veriore. 
 

 
 

Harta 16: Rajoni verior 
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Sahat Kulla dhe Qendra 
Sahat Kulla është vendbanim i organizuar mirë. Ka disa funksione specifike siç është gjimnazi 
i vetëm në Pejë dhe spitali e që ka funksion për tërë rajonin. Një rritje e vogël e dendësisë 
me vendbanime në këtë zonë është lejuar por identiteti i gjelbër i rrethinës së spitalit duhet të 
mbetet si është. Për shkak të erozionit dhe mbrojtjen e peizazhit, zhvillimet e mëtejme në 
zonën nën bregore nuk do të lejohet. Në këtë zonë objektet e reja nuk do të kalojnë lartësinë 
mbi 4 kate. E njëjta politike është parapa për vendbanimet në pjesën veriore të Qendrës në 
veri nga rruga Nene Tereza. 
 

Zona e Patriarkanës 
Në pjesën me perëndimore të Pejës shtrihet zona e mbrojtur e Patriarkanës. Kufijtë ekzakt të 
kësaj zone do të definohen nga qeveria qendrore në bashkëpunim të ngushtë me 
Patriarkanën dhe autoritetet komunale në Pejë. Një plan hapësinorë për këtë zonë do të 
hartohet në bashkëpunim në mes të arkitektit të Patriarkanes dhe qeveris lokale. Në princip 
nuk duhet të ketë projekte për ndërtim të mëtutjeshme në këtë zone përveç për një numër të 
kufizuar të objekteve për nevoja të vet Patriarkanës. Duhet më shumë të hulumtohet 
mundësia së si kjo zonë mbrojtëse të krijoje një përparësi kulturore në lidhje me rrethinën e 
bukur në perëndim dhe qytetin. 
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5 IMPLEMENTIMI I PZHU 
5.1 Integrimi në Planin Rregulativ Urban (PRrU) 
Megjithëse menjëherë pas përcaktimit të planit komuna mund të filloj me implementimin e tij, 
duhet që për një numër të elementeve nga ky plan të bëhet interpretimi i tyre në Planit 
Rregulativ Urban (PRU). PZHU nuk përmban përcaktime ndërtimore dhe të ngjashme dhe 
ende ka nevojë për një detajizim në shumë pika. Për ato zona në qytet ku nevojitet një 
zhvillim aktiv do të punohet Dizajn Urban i cili do ti prij PRU. Dizajni Urban do të hulumtoj së 
cilat programe funksionale janë të mundshme brenda zonave individuale. Gjithashtu të gjitha 
hulumtimet e duhura do të bëhen (sikur studimi mbi zonën arkeologjike, studimet ambientale, 
studimet për rregullimin e trafikut). 

5.2 Lejet e ndërtimit 
Procesi i lëshimit apo refuzimit të kërkesave për leje të ndërtimit duke përfshire edhe 
sigurimin në kyçjes transparente të gjithë pjesëmarrësve (kërkuesi, fqinjët, të interesuarit 
tjerë dhe udhëheqësit komunale) kërkon marrëveshje të qarta që në diskutime me tutje 
duhet të zhvillohen. Nëse kjo nuk realizohet, duke përfshire profesionalizimin e nevojshëm të 
aparatit komunal dhe një ndryshim në mënyrë të punës tek udhëheqësit, nuk do të mund të 
bëhet realizimi i mirfillët i këtij plani. 

5.3 Agjencia e zhvillimit komunal 
Si parakusht i dytë për të bërë të mundshëm remizimin e planit është një komune aktive, që 
merë përgjegjësinë për disa zhvillime, duke blerë toka, vendosë rrugët dhe infrastrukturën 
tjetër dhe përheq kësaj krijon kushte të mira që ti jap ngastrat si personave privat ashtu edhe 
organizatave. për këtë do të formohet një Agjenci Zhvillimore komunale. Nga qeveria 
qendrore në Prishtinë do të kërkohet që pengesat ligjore dhe financiare ti eliminoj. 

5.4 Evaluimi 
Ashtu sikurse PZHK edhe PZHU rregullisht do të evaluohen. Kjo do të thotë çdo dy vite: Çka 
është realizuar, çka jo e perse jo? Ne disa pika kjo do të sjellë deri të aktivitete shtesë e në 
raste tjera deri të përshtatja e planit. Gjithashtu mund të mirën parasysh edhe zhvillimet 
aktuale dhe vlerësimet në lidhje me zhvillimin e popullatës dhe kërkesat për banim si dhe 
faktorët ekonomik. Gjatë evaluimit përcaktohet së cilat pjese të planit duhet ende të 
përpunohen. 
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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 Rregulativ, 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. 



 

36 

Zonë e mbrojtur 
Është pjesa e hapësirës e cila caktohet me qëllim të ruajtjes të vlerave natyrore, kulturore-
historike dhe arkeologjike, të mbrojtjes nga ndotja të mjedisit jetësor ose sigurimi i kushteve 
hapësinore për ushtrimin pa pengesë të veprimtarisë dhe siguria e banorëve dhe e hapësirës 
për rreth. 

Profili 
Dokument i cili përshkruan gjendjen ekzistuese të zhvillimit hapësinor të komunës. 

Vlerësimi i kapaciteteve investiv 
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. 

Skenarët 
Janë supozim i situatave të mundshme për një zhvillim të  ardhshëm. Parimi kryesor i punës 
me skenarë është çifti i pyetjeve – ç’kam, 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. 

Dizajni Urban - DU 
Termi "Dizajni Urban -DU" brenda këtij dokumenti duhet te kuptohet si hulumtim, vizonim 
dhe dizajnim, te cilat në një mënyrë do të jenë si një përgatitje para  se hartimi aktual i PRrU 
të filloj. Kjo do të shërbej më shumë si një vizion thellësisht i punuar në zhvillimin e një zone 
dhe do të përdoret si bazament në hartimin legal të PRrU. Për dallim nga PRrU, një DU nuk 
posedon status legal, pra si rrjedhim për qytetarët nuk ka fuqi rregulluese. 

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 policentrit 
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 qytet zakonisht kryeqytet. 

Zhvillimi kompakt, i përqendruar 
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 dakorduar 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 gjelbër 
Zonat të cilat kanë një kontroll rigoroze të zhvillimit. Qëllimi i brezave të gjelbër të kontrollojë 
shtrirjen jo të kufizuar të zonave të ndërtimit, të pengojnë bashkëngjitjen e qyteteve fqinje, 
të pengojnë cenimin e peizazhit, të ruajnë mjedisin dhe karakterin specifik të qyteteve 
historike dhe të ndihmojë rigjenerimin urban duke inkurajuar ri shfrytëzimin e tokës së 
braktisur dhe llojeve tjera të tokës. 
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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 
• 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. Harta e përgjithshme  e Planit Zhvillimor Urban 
2. PZHU-Zona qendrore 
3. PZHU-Zona jug perëndimore 
4. PZHU-Zona jugore 
5. PZHU-Hyrja e re jugore 
6. PZHU-Kristali 
7. PZHU-Rajoni verior  
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