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1.HYRJE 

Bazuar në të drejën elemenatare të egzistencës njerëzore nëpër të  të gjitha kohrat dhe etapat historike e 

që ajo është  si thuhet kulm  mbi kokë ose ndryshe thënë banimi, kjo zen vend në Konventën Evropiane 

për të Drejtat dhe Liritë e Njeriut (ECHR),Konventën  Ndërkombëtare për të Drejtat Ekonomike,Sociale 

dhe Kulturore në veqanti Shënimi i Përgjithshëm Nr.4 ( E Drejta në Banim të Përgjithshem).  

Banimi social si definicion, ndryshon  në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian (EU) dhe Evropën 

Juglindore (SEE).Duke u nisur nga ky fakt përcaktimi i jonë është sigurimi i infrastrukturës ligjore , 

planeve, programeve dhe Projekteve të cilat u përgjigjen kushteve egzistuese te Kosovës përkatësisht 

komunës tonë. 

Në rastin konkret ,me  theks të veqant kemi banimin social e që kjo nënkupton daljen në ndihmë 

familjeve në nevoj gjegësist atyre  të cilat vet nuk munden me e zgjidhur këtë problem.Në këtë kontekst, 

kjo lëmi shoqërore  aq sa është komplekse është edhe sfiduese sepse nga këtu buron formësimi civilizues i 

familjës dhe shoqërisë si nga aspekti i stabilitetit psiko-social, ai shoqëroro tradicional dhe ekonomik. 

Lufta e fundit me shkatrrimet që bëri, krijoj një kaos total, përpos dëmtimeve njërezore, shkatrroj thuajse 

tërë infrastrukturën, ekonomin,objektet industriale, tregtare dhe ate te banimit ,dogji më tepër se 5.000 

shtëpi. Të gjitha këto ,ndikuan në ndërrimin e struktur të familjes në tërësi, shumë fshatra u boshatisen, 

migrimi në qyetet u shtua me të madhe , u shtua numri i familjeve sepse derisa para lufte në familje 

bashkëjetonin 10-12-13 anëtar  kjo ra në 4-5 anëtar etj.Prandaj lindi nevoja që të krijohen rregulla,kritere , 

strategji dhe Ligje që të krijohet një politikë e mirëfillt , e qëndrueshme dhe afatgjate për këtë segment  

thuajse fundamental në burmet njerëzore. 

Komuna e Podujeves  pernga teritori eshte komuna e parë në Kosovë e e shtata përkah numri i banorve. 

Perbehet nga  77 vendbanime të cilat  ndërlidhen  nëpërmjet të trafikut shetëtror( e tani se voni edhe 

nëpërmes te atij privat).Kjo ndërlidhje bëhet nëprmes te rrugës magjistrale M-25 (Prishtinë-Merdare) , 

rrugës regjionale R–126 (Batllavë-Podujevë-Pollatë), trafikut regjional nëpërmjet rrugëve regjionale R-125 

(Lluzh-Batllave-Orllan deri në kufi me Serbinë), rruga R-127 (Llapashticë e Poshtme-Podujevë-Perpellac), 

rruga R-129 (Bajçinë-Mitrovicë tani svoni edhe nga Kerpimehu), pastaj trafikut lokal nëpërmjet të rrugëve 

lokale që lidhin gjithsejtë 77 vendbanime në territorin e komunës dhe pothuajse të gjitha të 

afaltuara.Pastaj, zgjërimi i ujsësjellsit,kanalizimit, objkteve shkollore, atyre shëndetësore etj. E tërë kjo 

është një bazë e mire në mirëvajtjen dhe mirëqenjen e zhvillimeve të përgjithshme të popullates.  

Organizimi dhe  ndërlidhja administrative  e qendrës komunale  me qendrat nëpër bashkësi lokale dhe 

fshatra është shumë e mire, praktike dhe funksionale për cdo shërbim të qytetarit, tani svoni tërësisht  

është bër edhe   rrjetit rugor . Këtë eë dëshmon harta në vijim:                                          

 

 



Harta e organizimit administrative dhe rrugor. 
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QELLIMI 

 Pas nxjerrjes se Ligjit Nr.03/L-164 per financimin e programeve te veqanta te banimit dhe te te gjitha 

udhezimeve Administrative qe rregullojn kete sfere jetesore me programin tre-vjeqar te banimit  kemi per 

qëllim  te sigurojm një seri rregullash dhe kriteresh mjedisore te domosdoshme  per ndertim banimi sepse 

nëse kjo nuk behet  mbi baza të shëndosha parimore edhe mjedisore, planet apo strategjitë mund të 

përfundojnë duke shkaktuar dëme mjedisore afatgjata dhe të llojit strategjik. Për këtë specifikë, ato i 

nënshtrohen një procedure të veçantë dhe të ndryshme nga VNM-ja, siç është Vlerësimi Strategjik 

Mjedisor (VSM), (Ligji Nr. 03/L-230). Qëllimi i këtij ligji është që: Me vlerësim strategjik mjedisor të 

planeve dhe programeve, të sigurojë shkallë të lartë të mbrojtjes së mjedisit dhe shëndetit të njeriut 

. Cdo  zhvillim nga ana njerëzore shkakton ndikim mjedisor, në shkallë të ndryshme. Ketu eshte arsyeja 

se pse duhet tu ipet  shumë rëndësi aspekteve mjedisore të zhvillimit dhe qëndrueshmërisë në tërësi të 

investimeve të propozuara. Bazuar në parimin mjedisor të “parandalimit” sipas të cilit çdo ndërhyrje e 

planifikuar duhet të provojë paraprakisht që nuk do të ketë pasoja negative në mjedis, të gjitha vendet me 

legjislacion mjedisor bashkëkohor kryejnë atë që quhet Vlerësim i Ndikimit në Mjedis. Kjo eshte e 

percaaktuar edhe me Ligjin nr.03/L-214 I cili ka per qellim: Parandalimin ose zvogëlimin e ndikimeve 

negative të projekteve të propozuara publike dhe private dhe në këtë mënyrë të kontribuojë në ruajtjen 

dhe përmirësimin e mjedisit, mbrojtjen e shëndetit të njeriut si dhe përmirësimin e cilësisë së jetës. Ndersa 

nga ana tjeter, programi duhet te mundesoj: 

(a) Hartimin e te gjitha  dokumenteve relevante planifikuese dhe raporteve sipas hierarkise; 

 (b) Rishikimin dhe monitorimin e dokumenteve planifikuese në gjithë territorin e komunes;  

(c) Sigurimin e përputhshmërisë e procedurave planifikuese të parashikuara në pjesën e III-të Kapitullit II 

të këtij ligji; 

(d) Ndertimi te jete në harmoni  me planet komunale hapësinore dhe ato rregulluese komunale; 

(e) Organizimin, menaxhimin dhe mirëmbajtjen e bazës së të dhënave dhe shënimeve të planifikimit 

hapësinor për komun; 

 (f) Inkurajimin dhe sigurimin e participimit të publikut në proceset vendim-marrëse planifikuese;  

 (i) Koordinimin me organizatat lokale-donator me qëllim të harmonizimit të planifikimit hapësinor në 

komune me normat dhe standardet e kosoves ato  evropiane dhe ndërkombëtare të banimit  te 

planifikuar.Ky dokument duhet te kaloj neper mes te kuvendit komunal, dhe më tej miratimi  

përfundimtar eventual nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor(MMPH) 

 

 



SFIDAT 

1. Shkalla e lartë e papunësisë dhe varfërisë 

Në komunën e  Podujevës  sin ë  tërë Kosovën ekziston shkallë  e lartë e papunësisë dhe varfërisë. Sipas 

të dhënave del se shkalla e papunësisë është rreth 45 %. Papunësia më e lartë është e shprehur te grup 

mosha e re e popullsisë 15-24 vjeç (66.67%). Krahas shkallës së lartë të papunësisë paraqitet edhe shkallë 

mjaft e lartë e varfërisë në komunën e  Podujevës. Të dhënat tregojnë për një përqindje të lartë të varfërisë 

së përgjithshme në komunë që sillet rreth 70 %, ndërsa shkalla e varfërisë ekstreme arrin në rreth 17 % të 

popullsisë së përgjithshme. 

2.Infrastruktura jo e mjaftueshme  

Përkundër investimeve të konsiderueshme në komunën e Podujevës, ende ka nevoj për  objekte arsimore  

me ato shëndetësore thuajse veq mbulohen nevojat.. 

Ekzistojnë disa vendbanime në komunën e Podujevës që shtrihen në pjesë të thella kodrinore-malore, 

brezin kufitar dhe me mungesë të infrastrukturës së nevojshme. Vendbanimet e tilla, për shkak të 

kushteve të vështira, pasigurisë për jetës, larg qendrës urbane dhe shërbimeve të tjera të nevojshme po 

zbrazen vazhdimisht. 

Vizioni  

Bazuar në të dhëna dhe  situatatën ekzistuese të komunës së Podujevës, analiza e përparësive, 

mundësive, dobësive dhe rreziqeve, është përcaktuar edhe vizioni për të ardhmen e komunës. Ky vizion 

përqendrohet kryesisht në zgjidhjen apo minimizimin e problemeve kryesore me të cilat përballet 

komuna e Podujevës.  

Qëllimet janë mjaft të qarta dhe të dallueshme sipas fushave të ndryshme. Përmes realizimit të këtyre 

qëllimeve, njëkohësisht jepen edhe zgjidhje edhe për sfidat që janë identifikuar më parë. 

Vizioni për komunën e Podujevës parasheh zhvillime konkrete dhe të realizueshme si janë: 

o Planifikim të ndërtimeve dhe infrastrukturë adekuate, 

o Zhvillim të harmonizuar ekonomik dhe social, 

o Mundësi punësimi dhe zvogëlim të shkallës së varfërisë, 

o Shfrytëzim racional të mjedisit, 

        o      Mbrojtje të vlerave të trashëgimisë natyrore dhe kulturore. 

Në të gjitha këto fusha, ekzistojnë probleme të theksuara të cilat do të gjejnë zgjidhje në të ardhmen. Këto 

fusha janë të përfshira në formë të qëllimeve të përgjithshme, por te pjesa e qëllimeve do të përshkruhen 

më konkretisht edhe synimet si veprime më specifike që duhet të arrihen.  

 

 



 Objektivat     

Objektivat strategjike të programit janë në përputhje me parimet e lartpërmendura të planifikimit 

hapësinor të qëndrueshëm, ato janë shprehje e nevojave te zhvillimit të Podujevës, keto parashohin: 

 

 Komuna e Podujevës– komunë me vendbanime atraktive dhe që përballojnë nevojat për banim; 

 Komuna e Podujevës– Komunë e shëndetshme 

 Komuna e Podujevës – Komunë policentrike; 

 Shtimi i sipërfaqeve pyjore dhe tjera të gjelbra duke synuar rritjen e potencialit ekologjik dhe 

krijimin e korridoreve ekologjike vendbanimeve; 

 Përmirësime dhe zgjerimi i rrugëve përfshire edhe koristë për biçikleta dhe këmbësoret; 

 Përmirësim transportit publik (përmirësim i shërbimit te autobusëve), 

 Zgjerim i vendbanimeve në drejtimin e tokës më pak kualitative bujqësore dhe 

 Përfshirja dhe integrimi në planifikim e situatës faktike të ndërtimeve dhe tipologjisë se 

përdorimit të tokës [psh. përdorim toke i përzier në vendbanimet që kanë kushte për zhvillime të 

tilla. 

Objektivat strategjike të mësipërme synojnë përmirësimin e cilësisë së jetës në komunë (rritja e sigurisë, 

shtim i mundësive për mënyrë aktive të jetesës, shtim i sipërfaqeve të gjelbra, përmirësim i cilësisë së 

ajrit, etj.). Ato duhen shoqëruar me veprime operacionale konkrete që çojnë në përmbushjen e objektivave 

strategjike te planit. 

Ndër të tjera, me planin zhvillimor ekonomik  janë paraparë disa parime dhe modele zhvillimeve të 

pranuara gjerësisht, si psh. Komuna e Podujevës komunë e X-sit policentrik, ku qytetari gjen shërbimet 

pranë vendbanimit të tij dhe nuk ka nevoje të udhëtojë për të siguruar shërbimet veç në qendrën 

administrative. 

Janë parashikuar zhvillimet e Komunës si një e tërë me territor të bashkuar me vendbanimet, lagjet, e deri 

tek zonat e vogla të banimit. Në këtë faze, duke qenë plan i zhvillimit komunal, do jepen kufijtë, kriteret, 

intensitetet, densitetet dhe standardet e parashikuara për tërë komunën që nënkupton edhe refleksion në 

çdo vendbanim, dhe më pas puna do vijoje me planet rregulluese urbane të detajojnë zhvillimin për çdo 

zonë banimi. Plani do përpiqet të përfshijë konceptin e formulës së menaxhimit të pronës në mënyrë 

adekuate pa dallime të pronarëve gjatë destinimeve në zona ndërtimi, gjelbërim etj. 

PZhK-së parasheh një zhvillim me miqësor me mjedisin, duke synuar pyllëzimin, ripyllëzimin, krijimin e 

disa shiritave të gjelbër, tampon zonave, parqeve dhe shume mundësi të rritjes se sipërfaqeve te gjelbra 

brenda vendbanimeve. Parashikohet krijimi i një mundësie qarkullimin me biçikleta përgjatë disa 



rrugëve e sidomos në disa vendbanime të mëdha. Një sfidë e veçantë mbetet zbatimi në praktikë i këtyre 

synimeve të PZhK-së; për pyllëzim, ripyllëzim, shirita të gjelbër, tampon zona dhe në përgjithësi shtimin 

e hapësirave të gjelbra, krijimi i zonave rekreative dhe përmirësimi i treguesve mjedisore të komunës. 

Gjithashtu plani synon të integrojë dhe përmirësoje situatën aktuale komunale, si psh. zgjerimi i 

vendbanimeve në drejtimin më të favorshëm në kuptimin e shtrirjes në tokë me plleshmëri të dobët dhe 

me përdorim të përzier. 

Një tjetër aspekt mjedisor i Planit është rehabilitimi i pikave të nxehta mjedisore, ndërrmarje që krijon 

mundësi për shtimin e sipërfaqeve të gjelbra, për çlodhje dhe argëtim. E tërë kjo që u potencua më lartë 

spakut krijon optimizem se zbatimi I projekteve te banimeve sociale pak a shumë ka një kosto më vogël 

në ndërtim. 

Shtrirja gjeografike dhe  fakte  historike 

Podujeva shtrihet në pjesën verilindore të Kosovës. Ne jug kufizohet me Prishtinës, në gjatësi të vogël me 

Obiliqin, Vushtrrinë, Mitrovicën dhe Leposaviqin në perëndim. E tërë pjesa veriore dhe lindore kufizohet 

me Republikën e Serbisë, ne gjatësi kufitare prej 96,139,834 km. Kufiri eshte kryesisht  terren malor. Me 

Prishtinën kufizohet 37,39 kufiri shtrihet  nëpër terrene kodrinore-malore dhe kah perëndimi lëshohet në 

luginën e lumit Llap te Lupçi i Poshtëm. Nga kjo pikë kufiri merr drejtim verior dhe kufizohet në distancë 

2,8 km me komunën e Obiliqit. Kah veriu vazhdon kufizimi me komunën e Vushtrrisë duke u ngritur 

maleve të Kopaonikut me gjatësi 18,9 km. Me Mitrovicën gjatësia është 17,52 km, me Leposaviqin gjatësia 

është 7,7 km duke u rritur lartësia mbidetare. Me Republikën e Serbisë gjatësia është 90,9 km. Lartësia 

mbidetare e kufirit në pjesën perëndimore është mjaft e lartë ngase shtrihen në pjesën jugore të maleve të 

Kopaonikut. Në kufizim me komunën e Leposaviqit në majën Shatorica lartësia mbidetare është 1770 m. 

Pika më e ulët e kufirit është në pjesën jugore në fshatin Lupç i Poshtëm në luginën e lumit Llap me rreth 

550 m. Duke u bazuar në burime të shumta historike, treva e Llapit është heret e banuar sepse ka kushte 

të volitshme natyrore. Komuna e Podujevës ka shënuar rritje të konsiderueshme të popullsisë që nga viti 

1948 kur kishte 43783 banor. Sipas  regjistrimit të  vitit1981 kishte 127.376 ndërsa me regjistrimin e fundit  

ne vitin  2011, popullsia e komunës së Podujevës ka rreth 88,499  banorë1.Kjo tregon se në mes këtyre 

periodave vërehet një zvoglim  për më tepër se 38.000 banor. 

                                                           
1
 Regjistrimi i popullsisë në vitin 2011 - Komuna e Podujevës, të dhëna nga publikimi i fundit i Agjensisë së 

Statistikave të Kosovës 

 

 

 

 

 



TË DHËNAT ARKEOLOGJIKE 

Vendbanimet e komunës së Podujevës janë formuar në mënyrë spontane, pa ndonjë rregull të 

planifikimit hapësinor apo urban. Madje, edhe pjesa më e madhe e vet qytetit të Podujevës është 

zhvilluar në mënyrë spontane, ndërsa vetëm një pjesë e qytetit është zhvilluar në bazë të planeve 

rregullative. Forma e parregullt e vendbanimeve është si pasojë e kushteve natyrore në terren, por edhe 

faktorëve shoqëror-ekonomik dhe historik.  

Për shkak të kërkesave të reja për njësi banimi në territorin e komunës së Podujevës ka ndodhur edhe një 

tjetërsim intensiv në përdorimin e tokës, duke konvertuar në truall ndërtimi sipërfaqe të gjera dikur me 

përdorim bujqësor në periferi të disa vendbanimeve, dhe duke rritur intensitetin dhe koeficientin e 

ndërtimit.  

Në pjesën më të madhe, mënyra e akomodimit të popullsisë ka qenë e paplanifikuar, dhe e përqendruar 

sidomos në zonat periferike të vendbanimeve dhe në zonat afër rrugëve. Kjo gjë ka vënë nën presion 

edhe infrastrukturën dhe shërbimet ekzistuese, të cilat nuk kanë arritur t‟u përgjigjen kërkesave në rritje 

si pasojë e këtij zhvillimi,padyshim , prej vitit 2010 dita me dite kjo dukuri ka filluar me u  nderruar ne 

kuptimin pozitiv sepse orientimi i zhvillimit të Podujevë për të siguruar shërbime efektive (dhe 

funksionale) dhe sigurimi i qëndrueshmërisë së aspekteve mjedisore ka sukse inkurajuese.  

Karakteristike e veçant e Podujeves eshte edhe  pasuria e vlerave te  madha trashigimtare kulturore. Sipas 

të dhënave dhe zbulimeve historike e arkeologjike  komuna e Podujevës, pjesë e Dardanisë antike, është 

tejet e pasur me vlera materiale autoktone. Zbulime arkeologjike janë gjetur në shumë vendbanime. 

Monumente arkeologjike  

1 

Lokaliteti arkeologjik "Vrlab" 

shek.XIII-XIV,  

nr.V.E.K.02-475/58 

Bellasica 

(I - 20) 
1958 

2 

Lokaliteti arkeologjik "Poljanice" 

shek.III-VI, 

nr.V.E.K.0301-607/85 

Gllavnik 

(III - 7) 
1985 

                                                                                                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

Lokaliteti arkeologjik "Qyteza" 

shek.IV p.e.sonë dhe shek.VI të Erës sonë, 

nr.V.E.K.0301-78/86 

Lupçi i Poshtëm 

(I - 26) 
  

4 

Lokaliteti arkeologjik "Gumurishtë" 

shek.IV-V, 

nr.V.E.K.0301-80/86 

Surkish 

(III - 8) 
  

5 

Lokaliteti arkeologjik "Kalaja" 

shek.V-XIV, 

nr.V.E.K.0301-81/86 

Ballovc 

(I - 28) 
  

 

Varreza  

6 

Mbeturinat e varreve të vjetra, vendi i kishës dhe lisi 

shekullor 

shek.XIV, 

nr.V.E.K.02-596/65 

Palatna 

(I - 21) 
1965 

Monumete te besimit ortodoks dhe katolik 

7 

Kisha e vjetër e braktisur e Shën Arkangjel Mëhillit (të 

verës) 

shek.XV, 

nr.V.E.K.02-1008/67 

Rakinicë 

(I - 24) 
1967 

8 

Mbeturinat e kishës së zonjës së bekuar-Zonja e Brainës 

shek.XIV, 

nr.V.E.K.524/66 

Brainë 

(I - 22) 
1966 

9 

Mbeturinat e kishës "Perandori Konstantin dhe 

Perandoresha Jelenë" me varr 

shek.XIV, 

nr.V.E.K.978/66 

Orllan 

(I - 23) 
  

10 

Mbeturinat e kishës së Marisë së zjarrtë 

shek.XVII, 

nr.V.E.K.0301-77/86 

Batllava 

(I - 25) 
1986 

11 

Mbeturinat e them. të kishës së Shën Arkangjelit 

shek.XIV, 

nr.V.E.K.0301-79/86 

Bradash 

(I - 27) 
  

 

 

 



Këto 11 vend monumente  Komuna bashke me MKRS duhet ti ve nen mbrojtje fizike dhe ligjore . 

Për shkak të vlerave të larta natyrore të  tërsis së Liqenit të Batllavës por edhe rendesia e shfrytezimit te 

ujit te pijshem ( kater komuna te Kosoves) , kete vend e begaton edhe  Kulla e Zahir Pajazitit në Turiçic 

keshtu qe keto deomos duhet te hyjn ne  mbrojtjen  e monumenteve te rendesise se veqant. Gjatë sezonit 

verorë ky liqen tërheq mijëra vizitorë të cilët vijnë për pushime në hapësirat përgjatë tij, ku në shumicën e 

rasteve manifestohet edhe me krijimin e problemeve të caktuara mjedisore. Ky liqe dhe hapësira për rreth 

tij është propozuar të shpallet edhe park naciona. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 Liqeni i Batllaves 

 

 

 

 



Vend-banimet  

Sipas regjistrimit të vitit 1981 komuna e Podujevës kishte 127.376 banor, me regjistrimin e vitit 2011 janë 

evidentuar  88,499  banorë, qe nenkupton se 38.000 ose  30% me pake se ate vit . Podujeva ka nje teritor 

prej 633 km2. 

Pjesa dërmuese e popullsisë (64.5 %) jeton në fshat,. Ndërsa 35.5 % e saj jeton në qytet, respektivisht në 

qendrën e vetme, që është Podujeva. 

Pjesa më e madhe e objekteve të banimit i takon karakterit individual, ndërsa në qendërë urbane janë një 

numër i vogël i objekteve banesore që i takon karakterit kolektiv. Numri i përgjithshëm i objekteve të 

banimit në kuadër të komunës së Podujevës është 12315, nga tw cilat, 7891 objekte ose 64.1 % janë të 

ndërtuara në zonat rurale, ndërsa 4424 objekte të banimit, ose 35.9 % e tyre janë të ndërtuara në zonën 

urbane. 

Në zonën e ulët të fushës vendbanimet zakonisht janë të tipit të grumbulluar, prandaj edhe dendësia e 

banimit është më e madhe. Në viset kodrinore-malore shumica e tyre janë të tipit gjysmë të dendur, të 

organizuara në lagje dhe të tipit të shpërndarë. Dendësia e banimit brenda zonës së ndërtuar në këto 

vendbanime është më e vogël. Pra, faktorët natyror (relievi) kanë ndikuar dukshëm në formën dhe 

dendësinë e vendbanimeve. Te vendbanimet që ndodhen afër qendrës urbane dhe atyre afër rrugëve,  

vërehen tendencat e zhvillimit linear, duke i përcjellë vijat komunikative. Për këtë arsye objektet e 

banimit dhe ato të bizneseve shtrihen në formë vargore. Kjo arsyetohet edhe me faktin se popullsia 

vazhdimisht po heq dorë nga bujqësia. Kjo dukuri njihet si eksod agrar.2 

Numri më i madh i objekteve të banimit është ndërtuar në zonën e ulët të fushës, ku shtrihet edhe numri 

më i madh i vendbanimeve të komunës, që njëkohësisht është edhe hapësira më e banuar. Për nga cilësia 

e materialit ndërtimor, sipërfaqes së ndërtuar dhe pajisjes së hapësirës banuese, kjo hapësirë gjithashtu 

disponon me një fond më cilësor banesor.  

Dendësia mesatare e banimit në nivel të komunës arrin në 137.9 banorë në një km2, në territorin e 

komunës kadastrale të qytetit arrin në rreth 4800 banorë në km2, kurse në vendbanimet rurale është 130.7 

banorë në km2. Hapësirat me dendësi më të madhe janë rreth qendrës komunale dhe në zonën e rrafshët, 

ku dendësia e banimit arrin mbi 500 banorë në km2 dhe kështu tejkalon mesataren e dendësisë së 

hapësirës së komunës. 

Objektet e vjetra të banimi janë të pakta sepse materiali i dobët i tyre nuk ka mundur t’i rezistoi kohës. 

Objektet e banimit dhe oborret kanë dallime, varësisht nga vendi i ndërtimit, si: qyteti, vendbanimet 

pranë qytetit, vendbanimet kodrinore-malore. Nw kohwn e fundit vwrehet tendenca e eliminimit tw 

thurjes sw oborreve tw objekteve të banimit me mure qw kjo ishte pjesw e traditws sw shqiptarwve. 

                                                           
 

 



Ndërsa, në oborre dallohen edhe objektet tjera ekonomike bujqësore; shtalla për mbajtjen e bagëtisë, 

objektet për sigurimin e ushqimit të bagëtisë gjatë dimrit, hambarët, garazhet për automjete dhe teknikën 

bujqësore etj.  

Deri para tri dekadash objektet e banimit ndërtoheshin me material të dobët; qerpiçi dhe druri, që 

zakonisht forma e objekteve i ngjante shkronjës L dhe T. Kohëve të fundit objektet e banimit ndryshuan 

tërësisht si në formë ashtu edhe në cilësi. Tani objektet e banimit ndërtohen me një e më shumë kate, 

kulmet me dy ujëra, ndërsa material ndërtimor janë; tullat, blloku i pjekur, betoni e hekuri. Objektet e 

banimit në fshatra, fare pak ose hiq dallojnë me ato në qytet. Nuk ka ndonjë stil unik të ndërtimit të 

objekteve të banimit, si pasojë e mungesës së planeve dhe planifikimit.  

Në vendbanimet rurale dendësia e banimit (në zonën e ndërtuar) është dukshëm më e ulët në raport me 

qytetin dhe këto vlera sillen rreth 36.6 banorë në ha. Ndërsa, në qytetin e Podujevës, dendësia e banimit 

arrin në 153.6 banorë në ha, që është dendësi normale për vendbanimet urbane. Gjendja e banimit në 

vendbanimet e komunës së Podujevës u dëmtua në masë të konsiderueshme në luftën e fundit, gjatë së 

cilës u shkatërruan një numër i konsiderueshëm i objekteve të banimit dhe ekonomike, ndërsa pasojat po 

evitohen ngadalë. 

Hapësira e banimit në raport me sipërfaqet e ndërtuara është dominante, me rreth 50 % në raport me 

zonën e ndërtuar në vendbanimet rurale, kurse në vet qytetin hapësira e banimit dominon me rreth 80 %. 

Kjo tregon se aktivitetet tjera janë në nivel shumë të ulët të zhvillimit të tyre. 

Sipërfaqja e banimit për banorë është me sa vijon, 15 m2 për anëtarë në qytetin e Podujevës, në 12.1 m2 për 

anëtarë në vendbanimet rurale, që konsiderohet si shifër e pavolitshme. 

Me qëllim të organizimit sa më funksional dhe zhvillimit të kontrolluar të vendbanimeve, Plani 

Zhvillimor Komunal propozon shfrytëzim racional të tokës, me rritje të dendësisë së banimit. Ky qëllim 

do të arrihet me shfrytëzimin racional të zbrazëtirave brenda zonave të ndërtuara, nga se vendbanimet në 

komunën e Podujevës, në shumicën e rasteve, janë të tipi të shpërndarë dhe ka hapësirë të mjaftueshme 

për ndërtime brenda strukturës së tyre fizike, ndërsa kjo do të reflektohej në dendësimin e tyre. Kjo do të 

ndikonte në zhvillimin efikas të infrastrukturës, uljen e shpenzimeve për investime në infrastrukturë, si 

dhe qasjen më të lehtë të banorëve në këtë sistem, ndërsa në anën tjetër do të zvogëlohen distancat në 

shërbime tjera si: shkolla, institucione shëndetësore, administratë, etj.  

Kujdes i veçantë duhet ti kushtohet ruajtjes së tokës bujqësor, aty ku ato vendbanime tangojnë me 

sipërfaqet produktive, pastaj zhvillimit të infrastrukturës dhe aktiviteteve tjera. Për minimizimin e 

konfliktit në mes tokave bujqësore dhe sipërfaqeve të ndërtuara dhe atyre në zhvillim, vendbanimet do të 

zhvillohen brenda kufirit të zonës së ndërtuar, nga se ato janë zhvilluar në mënyrë disperse, ndërsa 

sipërfaqet e lira brenda kufijve ndërtimor janë të konsiderueshme. Në këtë mënyrë do të parandalohet 

zhvillimi dispers, ndërsa në anën tjetër, dendësimi i këtyre vendbanimeve do të shprehet pozitivisht gjatë 

zhvillimit të më tejmë të tyre. Vetëm një zhvillim kompakt i vendbanimeve mund ta kursej sipërfaqen e 



kufizuar të tokës nga ndërtimet e pakontrolluara, ndërsa në anën tjetër vendbanimet ndryshojnë 

strukturën e tyre fizike duke u shndërruar në zona tërheqëse dhe funksionale për banorët. 

Tërë intenca dhe qëllimi është që të jetë një zhvillim kompakt i ndërtimit të banimeve, ndalimi i 

ndërtimeve përgjatë akseve rrugore kontribuon në ruajtjen dhe zhvillimin e tokës bujqësore. Me ketë 

zhvillim edhe investimet në bujqësi janë atraktive dhe afatgjata dhe si rrjedhim arrihet që farmerët 

bujqësor të ken ndikimin e vet në politikat komunale të shfrytëzimit të tokës.  

Në zonën veri-perëndimore-malet dhe pejzazhet  përfshin tërsinë malore të Shalës dhe Bajgorë, me 

sipërfaqe prej 27700 ha. Në këtë zonë gjenden vetëm 27 vendbanime me gjithsej 19823 banorë, ose 16.4% 

të popullsisë së komunës. Pra, është një hapësirë që përbëhet kryesisht nga sipërfaqet pyjore me 15421 ha, 

livadhet me 1266 dhe kullosat me 5651 ha. Zona malore e Shalës dhe Bajgorës karakterizohet me vlera 

natyrore dhe pejzazhe tërheqëse për bukuritë natyrore.   

Tabela dhe grafikoni në vijim tregon  mundësin e shfrytëzimit tok 
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Nga 62.870.8 ha tokë, vetem 2589 ha ose 4.12% është vendbanime dhe kjo signalizon se në shfryrzim të 

tokë duhet të ketë racionali                                                                              

Vlerësimi strategjikë mjedisor I planit zhvillimor komunal 2012 

 

 

Hapësirat ha % 

Pyje 29680.8 47.21 

Bujqësia 18764.8 29.85 

Vendbanimet   2589     4.12 

Varrezat 77.33 0.12 

Livadhe 3526 5.61 

Kullosa 7293.8 11.60 

Mbeturina 61.6 0.10 

Hapësira të lira 80.06 0.13 

Degradim 47.05 0.07 

Liqe 257.50 0.41 

Lumej 77 0.12 

Rrugë 415.86 0.66 

Gjithsej 62870.8 100.00 



 Vendbanimet,numri i popullsisë dhe nacionaliteti 

Nr. Vendbanimi Gj Sh S R A E Tjera 

1 Bajçinë 2.358 2.351     7 

2 Balloc 2.131 2.115     16 

3 Barainë 98 98      

4 Batllavë 2.334 2.286   43  5 

5 Bellopojë 1.412 1.411     1 

6 Bervenik 72 72      

7 Bllatë 9 9      

8 Bradash 2.567 2.561    1 5 

9 Brainë 268 268      

10 Brecë 119 118     1 

11 Buricë 246 246      

12 Dobërdol 1.106 1.104 1    1 

13 Dobratin 1.576 1.571     5 

14 Dumnicë e ep. 497 496     1 

15 Dumnicë e po. 2975 2972     3 

16 Dumosh 1207 1207      

17 Dvorishtë 143 143      

18 Dyz 573 573      

19 Gërdoc 1.263 1.261     2 

20 Gllamnik 3.794 3.791     3 

21 Godishnjak 353 350     3 

22 Halabak 623 623      

23 Herticë 741 738     3 

24 Kaçibeg 494 494      

25 Kalaticë  89 88     1 

26 Kerpimeh 755 755      

27 Kushevicë  204 204      

28 Kunushec 873 871     2 

29 Letanc 2080 2076     4 

30 Livadicë 296 296      

31 Lladoc 821 821      

32 Llapash.e Ep. 2363 2360     3 

33 Llapash.e Po. 2071 2700     1 

34 Llaushë 980 976     4 

35 Llugë  1044 1043     1 

36 Lluzhan 757 756     1 

37 Lupç i Epërm 275 274     1 



38 Lupç i Posh. 2113 2111     2 

39 Majac  1622 1621     1 

40 Merdare 188 187     1 

41 Metehi 1251 1243     8 

42 Metergoc 79 71 7    1 

43 Mirofc 132 132      

44 Muhazob --- ----     - 

45 Murgullë 135 134     1 

46 Obrançë 3092 3086     6 

47 Orllan 844 803   2 33 6 

48 Paka.e Ep. 732 732      

49 Paka. e Po. 292 292      

50 Penuhë 539 538    1  

51 Peran 1241 1238     3 

52 Perpellac --- ----      

53 Podujevë 23453 22696      

54 Pollatë 239 239      

55 Popovë 181 181      

56 Potok 61 61      

57 Radujevc ---- ----- -     

58 Rakinicë 14 14      

59 Recicë ----- -----      

60 Repë 484 483     1 

61 Revuq 924 923     1 

62 Sallabajë 506 505     1 

63 Sfeçël 1739 1735     4 

64 Shajkoc 1504 1500     4 

65 Shakovicë 619 617     2 

66 Shtedim 1148 1140     8 

67 Siboc i Ep. 961 959     2 

68 Siboc i Posh. 454 454      

69 Sllatinë 130 130      

70 Surdull 27 27      

71 Surkish 1091 1091      

72 Sylevicë 63 63      

73 Terrnavë  853 853      

74 Terrnavicë 27 27      

75 Turuçicë  109 109      



76 Velikarekë 544 544      

77 Zakut 453 448     5 

78 Zhiti 98 98      

 

 

 

 

 

              ---------------------------------------------------------------------------------------------  

              Regjistrimi i popullsisë 2011. Enti statistikor I Republikës së Kosovës   

 

 

 

 

 

 

GJENDJA FAKTIKE-NUMRI I SHTEPIVE-BANESAVE 

Numri i pergjithshem i ekonomive familjare është 13.316 kurse shtëpi individuale te banimit janë 18.011, 

urbane 4.829, ndërsa rurale 13.182. Banesa kolektive16 me 200 njesi banimi.Ne kanalizim jane te lidhura-

kyqura 100%e ne ujsjelles jane100%.Deri para viteve 1990 neper familje kane jetuar deri ne tri gjenerata 

p.sh. nipi (ne raste te veqanta edhe sternipi),babai dhe gjyshi, pastaj dy-tre e me shume vellezer dhe 

numri i anetarve deri në 20 e me teper, ndersa trended e reja dita me dite po e eliminojn patriarkalitetine 

familjes shqiptare dhe bashkejetesa po behet vetem ne familjen e ngusht dhe nurmi i antarve 4-5-

6.Pikerisht kjo po ndikon qe per cdo dite shtohen kerkesat per njesi te reja banimi.Gjendja egzistuese e 

banesave koletive te ndertuara pas viteve 2000 eshte e mire ndersa ato te ndertuara me heret jane 

ndertuar me material te fort ndertimore dhe I plotsojn kushtet dhe standardet e banimit. Gjuthashtu edhe 

shepite individuale kryesisht jane ndertuar dhe po ndertohen me plan dhe sipas standardeve teknike te 

ndertimit.Pak a shume verehet nje disparitet ne ndertim te shtepive ne rapor me numri e anetrave të 

familjes dhe  nevojave p.sh, ke shume raste qe nje familje 5-6 anetarshe, nderton shtepi 2-3 katshe ose deri 

300 m2 dhe ajo nuk mund te finalizohet ne ndertim e per shfrytezim te saj dihet. 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel. Gjendja aktuale, kërkesat dhe analizat 

     

                     Pershkrimi 

KOMUNA    Podujevë 

Nr.i popullsis   88.499 

Zona  rurale         77 

Zonat urbane           1 

Nr .fshatrave/nr I lagjeve       77 

  Nr.i objekteve para 1999                      16.863 

  Banimi individual Nr. Objekteve pas pas 1999 18.011 

  Etazhiteti mesatar       P+1 

   Nr objekteve     13 

   Para 1999 Nj.banimi  162 

  Banimi kolektiv  Nr objekteve     3 

   Pas 1999 Nj. Banimi     37 

   Etazhiteti mesatar  P+4 

 Statusi pronesor (banim kolektiv)para 19999 Privat (nj.banimi) ska 

   Shoqeror (nj.banimi) 162 

Raport banimi individual/ banim kolektiv ne (%)  8.9% 

0Kyqjet  ne infrastruktur te objektve te banimit ne (%)  18% 

Nr i objekteve te pabanuara  ska 

Nr i objekteve me vler kulturo historike qe shfrytezohen per banim ska 

Aplikimi i masave termo-izoluese ne objektet e banimit ne (%). 21% 

   Ndertimet  ska 

   Ndertimet ilegale  Ndertimet tjera  ska 

   Ndertimet ne prone shoqerore 1 

Numri i kerkesave per zgjedhjen e qeshtjes se banimit 49 

Lokacionet  (siperfaqja e tokes) per programet e veqanta te banimit              1.85,99 ha 

Nr. i objekteve /nj. Banimi e ndertuara nga Komuna,Qeveria dhe 111 

Donatoret    39 

Nr. I objekteve /nj.banimi me qira nga dhe vlera mes.e qirase ska 

Nr. I objekteve/ nj.banimi te disponueshem per qira te uleta te tregut ska 

Nr. I objekteve /nj. Banimi ne pronesi te Komunes  qe mund te ska 

adaptohen     

  Numri i QPK  1 

  Vendndodhja / emertimi                    Balloc 

Qendrat e perkohshme Nr. I familjeve                           72 

   kolektive (QPK) Nr. I banoreve                         343 

Planet rregulluese- sa jane bere dhe sa jane qe duhet te behen                        2+4 

 



 

.Ne rastin konkret pasi qe kemi të bëjmë me banimin social, këtë problematikë pas viteve 2000, kryesisht e 

ka percjellur DSHMS në bashkëpunim me DU,DSHP dhe DMSH. Me vonë është themeluar edhe Zyra e 

komuniteteve dhe shërbimi per riatdhesim të të kthyerve nga emigracioni.Më parë u tha se lufta dogji 

dhe shkatrroj më tepër se 5000 shtëpi banimi. Nga AER-I u rindertuan mbi 4000 shtëpi. Kjo nënkupton se 

komunes i mbeten barrë mbi 1000 shëpi.Kësaj I shtohen edhe rastet e reja  por edhe të tjera që me vite të 

tëra qështjen e një shtëpie e kishin problem dhe kështu u krijua një situatë ku kërkoheshin shuma te 

mëdha mjetesh për zbutjen e këtij problem. 

Programi I rindërtimit të shtëpive përfundoj në vitin 2003, pas kësaj periode deri në  vitint 2009, zgjidhja e 

problemit të strehim-banimit është bërë më tepër në mënyrë emergjente, vendosje të përkohshme nëpër 

objekte të lira të banimit ose objekte shoqërore të ndryshme (shumë në bashkëpunim me UNMIK-un, 

HABITAT-in, POLICINË etj) dhe në QPK  në ,,Lagjën Kuvajtjane”  në Balloc tani Lagja e Deshmorve. Kjo 

ishte ndërtuar në nëntor 1999 nga Shteti i Kuvajtit, tipi kantanjer metalik, dy katësh, nje kantanjer me 8 

njësi banimi, ambullanta, salla per aktivitete të lira, depo etj , me tepër se 5000m2 hapsirë. Kapaciteti i 

banesave ishte për 132 familje. Vlen të potencohet se ishte rregulluar e gjithë infrastruktura përcjellse e 

banimit. 

 

Fotoja  në vijim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Në vitin 2014, me Memorandumin e nëshkruar në mes të Komunës dhe MPMS  , komuna morri per 

obligim sigurimin e lokacionit, ndërsa Ministra mori per obligim ndërtimin e shtëpive individuale dhe 

dhënjen e materialit ndërtimor për familjet qe kane truall. Ne dy faza u ndërtuan gjithësejt 5o shtepi dhe 

ato me hapsir prej 55m2. Faza e parë në te cilen u ndertuan 30, Ministria shpenzoi 425.000 eu, ndërsa  në 

fazën e dytë u ndërtuan 20 , për  të cilat u dhanë 300.000 eu. Sistemimi i familjeve është b ëre nga 

Komisioni I përzgjedhur ngaKuvendi komunale përbërja e të cilit është gjithëpartiak, një përfaqesues nga 

shoqatat e dala nga lufta dhe një përfaqësues nga Komuna përkatësisht nga DSHMS.  Baze e perzgjedhjes  

ka qenë  Ligji mbi financimin e programeve te veqanta te banimit dhe Rregullorja e Kuvendit komunal 

per kete qëllim. Janë marrur në shqyrtim 132 familje qe ishin me status te banorit te QPK, 10 prej tyre 

kane bere zgjidje, per te arshmen kane mbetur per shqyrtim edhe 72 familje.                       

 

 

 

Foto shtepive ne lagje… 

 

 



STRUKTURA E 50 FAMILJEVE TE CILAT PERFITUAN SHTEPITE NE DY FAZAT: 

 

 

 

                Gjithësejt:……………………….50 

Këtë vit duhet vazhduar e Projekti ne Lagjen e Deshmorve ne Balloc. Kane mbetur edhe 72 familje te cilat 

gezojn statusin e familjeve ne kete Lagje .Kemi obligim qe veq e veq ta analizojm cdo familje,nese 

konstatohet se ndonje prej tyre nderkoh ka bere zgjidhje ajo apo ato duhet eliminuar nga e drejta e 

perfitimit te shtepise.Lokacini  eshte aty ku jane ndertuar shtepit e tjera.MeMemorandumit e nenshkruar 

ne vitin 2014 ne mes te Komunes dhe MPMS, Ministria  ka marrur për obligim që familjeve te cilat kanë 

apo sigurojn truall u ofron vetm materialin ndërtimor ( gjithëherë fjala është për familjet në Lagjë). E 

veqant e vazhdimit te Projektit është  (shtëpitë e nderuara në vitin 2014 të gjitha kanë qenë në sipërfaqe 

prej 55m2) e shtepit  të cilat do të ndërtohen  hapsira do të jenet në proporcion me numrin e anëtarve të 

familjës.   

 

    Struktura e këyre familjeve është: 

 

                

 

 

1 Familje të dëshmorve      17 

2 Veteran të luftës      10 

3 Invalid të luftës        7 

4 Viktima civile të luftës      14   

6 Me asistencë sociale        2 

1 Veteran të luftës       3 

2 Invalid të luftës       5 

3 Viktima civile të luftës       3 

4 Asistencë sociaale     39 

6 Pa t`ardhura       8 

7 Në marrëdhënje pune     14 

       Gjithësejt:     72 



 

 

Prej vitit 2009-2014, Komuna nga mjetet  vetanake ka nda nga 100.000 eu dhe jane ndertuar nga 10 shtepi 

neper fshatra dhe qyetetin e Podujeves. Gjate periodes se apostrofuar , me donator dhe njerez te vullnetit 

te mire jane ndertuar 36 shtepi. 

 Ne vitin 2011, komuna ndau 50.000 euper kulma shtepish. Ndarja e shtepive si dhe kulmeve eshte bere 

nepermes te konkursit dhe nga Komisioni I autorizuar nga Kryetar I komunes. 

Shtepite sociale( 61 nga mjetet vetanake te komunes dhe 38 me donator), Të gjitha me siperfaqe prej 55m2, 

sepse 99% te familjeve përfituese janë 4-5-6 anëtareshe e kjo është në përputhshmeri me standardet 

Evropiane. 

Foto e shtëpive sociale 

 

U tha mëheret se me rastin e zbatimit të Projektit për ndërtimi ishtëpive sociale cdo vit është shpallur 

konkurs, në vitin 2014 konkuruan 104 familje. Prej tyre 10 përfituan nga Projekti I komunës 5 të tjera me 



donator. Në listë kanë mbetur edhe 89 familje. Sipas të të gjitha shënimeve e të dhënave 49 prej tyre janë 

në gjendje më ekstreme të banimit. 

Struktura e këyre familjeve është: 

 

 

 

 

 

 

 

Obligime të tjera janë, familjet e vendosura vetëvetiu pas lufte  nëpër  objekte shoqërore te të cilat akoma 

stusi I pronësisë është diskutabil, I pa zhgjidhur, këto ojekte janë: 

Objekti banesor afër stacionit hekurudhor, 22 familje. I ndërtuar pas vitit 1990 nga pushteti i Beogradit 

për kolon nga viset e tjera të ish Jugosllavisë. Ka qenë vetem punë e vrazhda të kryera.Familjet vetë kanë 

ivestuar në to. 

 

 

 

 

 

 

 

1 Veteran të luftës 1 

2 Invalid të luftës 2 

3 Viktima civile të luftës 1 

4 Asistencë sociaale 25 

6 Pensione 4 

7 Pa t`ardhura 6 

8 Pa t`ardhura 9 

 Gjithësejt: 49 



Objekti banesorRr.,,Hekurudha” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

      Objektet në rr.,Zahir Pajaziti``, zyre të ish NNT ,,Ramiz Sadiku`` 7 situatë e njejt me te parat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objekti ,,montazh`` rruga për fshatin Letanc, ish zyre të atëher BVI-a për sigurim cocial,4 familje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 Struktura ekërkesat faktike për 

përkrahje 

Numri i 

kërkesave 

Kërkesa 

në 

komunë 

Kërkesa 

në Lagjë 

Kërkesa 

në 

ob.kolek. 

 

1 Me asistencë  sociale 64 25 39 -  

2 Kategoritë e dala nga lufta 15 4 11 -  

3 Te kthyer ska - - -  

4 Te riatdhesuar 51 37 - -  

5 Te moshuar 5 3 -   

6 Te rinjë 39 37 - -  

7 Te punësuar nga buxheti shtetëror  4 kërkesa 4 - -  

8 Minoritete 5 kërkesa 5 - -  

9 Tregu i banimit I pa organizuar - - -  

10 Shitje e banesave ne treg 400-500 m2 - - -  

11 Te dhenat me qira Nuk ka - - -  

12 Me qira ne kushte te caktuara Nuk ka - - -  

13 Pa qira Nuk ka - - -  

KORNIZA E SHPENZIMEVE: 

Pasi që Programi Tre Vjeqar i Banimit është hartuar pas miratimit të buxhettit komunal, imponohet 

nevoja që parashikimet e mjeteve të bëhen në vija të trasha dhe të parashihen afatet e realizimit si ato 

afatëshkurtëra,afatëmesme dhe afatëgjata. 

Eshte mundesia që më rastin e rishikimit të buxhetit të parashihen mjete spakut për rstet më urgjente të 

banimit.   



 

Projektet Kosto e vlerësuar  nga projektet e realizuara 

L. e Dëshmorve- Shtëpi dhe material ndërtimor  

Material për kulma shtëpishë                       20.000-30.000 

Pasi  të përcaktohet privatësia e objekteve, caktohen mënyrë 

e shfrytëzimit-bonuset 

 

Sektori i banimit                             2.000 

MUNDËSIT-KAPACITET NJERËZORE 

Ligji I aprovuar për financimin e programeve të veqanta  të banimit si dhe Strategjia kombëtare e 

Kosovës, e hartuar nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor  kanë krijuar bazë të mirë për hapa 

konkret  që të gjenden mundësi për ballafaqim serioz  me këtë lëmi. Komuna duhet të formoj, zyrë, njësi 

apo sector të veqant për këtë qështje. Deri më tani këtë punë e ka patur në barrë pothuajse vetem një 

zyrtar. Kjo mundë të bëhet me riorganizim të brendshëm sepse ka potencial njerëzor. 

Nëse themelohet sektori,  ai do të menaxhoj  në mënyrë më efikase fondet e banimit si arkëtimi I qiras 

jo profitabile, ky fond garanton mirëmbajtjen e rregullt të fondit komunal banesor e forma të tjera që I 

parasheh ligji. 

INSTRUMENTET MBIKQYRËSE 

Sektori i banimit si koordinator  I mundëson komunës që direkt ta mbikqyr zbatimin e Ligjit dhe 

Programin e banimit. Megjithate edhe vetë Ligji e parasheh që MMPH nëpër mes të inspektorve 

urbanistik ta bëjë mbikqyrje e zbatimit. 

Kohëzgjatja e realizimit të programeve2015-2017 afatshkurtër afatmesem afatgjatë 

Korniza e shpenzimeve    6-mujore     1-2 vite     2-3 vite 

1 Projekti ne L.e Dëshmorve-Balloc        X  

2 Projekti për material-kulma shtëpish         X   

3 Projekti për familjet në objek.kolektive          X 

4 Formimi i sektorit të banimit        X  



TRANSPARENCA MBI DOBIT E PROGRAMIT 

Programi pas debateve, vërejtjeve dhe plotësimevenë Kuvendu aprovua dhe u  publika në web faqen e 

komunës dhe pastaj iu ,dërgua MPMS. Jemi të vetëdishëm se ka qenë dasht që transparenca  të jet më 

në nivel por: 

-Koha e shkurtër për hartimin e këtij programi (PTB), 

-Mungesa   e sektorit  për ta udhëhequr procesin, 

-Mungesa e mjeteve financiare, hapsira për realizimin e detyrave, takimeve, kontakteve, fushatës etj 

kanë qenë pemgesë për transparence të mjaftueshme.  

SWOT ANALIZA  

Pas përfundimit të profilit komunal, ku janë përshkruar në mënyrë shumë konkrete të gjitha fushat 

tematike me të dhëna dhe analiza, është bërë edhe SWOT analiza. Kjo metodë e analizës në planifikim 

shërben për identifikimin e të gjitha përparësive dhe mundësive që ka komuna dhe në anën tjetër të 

gjitha dobësitë dhe rreziqet. Analiza pra shërben që në të ardhmen, gjatë procesit të hartimit të planit 

komunal të shikohen mundësit për shfrytëzimin e të gjitha përparësive dhe mundësive që ka komuna 

dhe në anën tjetër, do të tentohet që dobësitë dhe rreziqet të evitohen apo të minimizohen. 

 

Kriteri 

përkatës  

A është marrë 

parasysh PZHK?  

Si është trajtuar problemi në PZHK?              

Treguesi  

Forma e 

vendbanimeve 

dhe dendësia  

 

Po  Propozime konkrete në kodin e zonimit për lartësinë e 

ndërtimeve. Ato bazohen në ruajtjen e formës së 

vendbanimeve, mbushjen e zonave me densitet të 

ulët, dhe identifikimin e zonave ku do të lejohet 

zhvillimi i ndërtimeve në lartësi.  

               

√  

 



Integrimi i zonave 

rurale në komunë dhe 

ulja e shkallës së 

përjashtimit ekonomik 

dhe social të banorëve 

të tyre  

 Po  Është marr në konsideratë që në 

fazën e nismës së hartimit të PZHK-

së, zonat rurale të trajtohen njëjtë si 

vendbanimet tjera.  

√  

 

c. Zhvillimi i parqeve 

dhe hapësirave të reja 

çlodhëse  

 

Po  Njeh problemin e mungesës së tokës 

për ketë qëllim vetëm brenda 

vendbanimeve  të mbrojtura. janë të 

përcaktuara kufijtë, duhen marrë 

vendimet përkatëse për shpalljen 

zona të interesit komunal, dhe 

duhen aprovuar Planet e 

Menaxhimit lidhur me zhvillimet 

brenda këtyre kufijve.  

 

 

Afirmon rolin e 

Podujevës në nivel të 

Kosovës, krahas 

ofrimit të mundësive 

të reja që përforcojnë 

funksionet aktuale 

dhe që tërheqin 

aktivitete të reja. 

Po  Orientohen drejtimet e konfirmimit 

te  Podujevës si qendër dhe si pike 

fokale për të gjitha anët e vendit në 

kuptimin e zhvillimit të turizmit dhe 

fuqizimit të trashëgimisë kulturore. 

 

 

 

 

√ 

 



f. Fuqizimi dhe 

zgjerimi i 

vendbanimeve në dy 

akset kryesor që 

formojnë konceptin e 

X-sit  

 

Po  Ky koncept ka si qëllim të ndihmojë 

zhvillimin dhe rigjenerimin e 

vendbanimeve në sistemin 

policentrik. Ai përfshin propozime 

mjedisore në formën e ruajtjes së 

zonave të gjelbra edhe përtej kufijve 

ndërtimor të vendbanimeve  

√  

g. Strukturimi dhe 

ekuilibrimi i zhvillimit 

komunal rreth nën-

qendrave të reja 

 

 

    Po  

Ky propozim ka si qëllim zhvillimin e 

nënqendrave të tjera për të ulur 

stresin në një zonë qendrore. Si i tillë, 

ai propozon ndërtimin e një serie 

funksionesh nëpër këto nënqendra.  

√ 

 

Edhe swot analiza po tregon se thuajse janë përfshirë të gjitha poret ligjore, rregullative dhe fakte të 

cilat janë ikurajuese se baza e krijuar  ofron mundësi që cdo ndërtim të jetë në përputhshmëri me 

planet  rregullative dhe normat e tjera të ndertim banimit. 

       BAZA LIGJORE 

-Vendimi i Kryetarit të Komunës së Podujevës nr.02-005-3189 i dt. 13 janar 2015 për Përgatitjen e 

Projektit të Programit për banim  për periudhën 2015-2017. 

-Vendimi i Kryetarit të Komunës nr.02-005-3191 i dt.13 janar 2015  për ngritjen eGrupit punues për 

Hartimin e PTB për periudhën 2015-2017. 

-Në Komision u përfshin përfaqësuesit e DSHMS, DU dhe DGJPK. 

-Ligji mbi vetëqeverisjen lokale nr.03/L-040, 

-Statuti i komunës, 

-Udhëzimi për hartimin e prograameve komunale  tre-vjeqare të banimit, 

-Ligji nr.03/L-164  për financimin e programeve të veqanta të banimit, 

-Udhëzimi administrativ-për procedurat e përfitimit nga programet e veqanta tëbanimit, 

-Udhëzimet administrative për bonuset,kontratat, procedurat, normat, përparësit dhe qështjet e 

tjera lidhur me përfitimet nga  këto programe. 

-Ligji nr.03/L-091  për shfrytëzimin , administrimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesës në bashkëpronësi.  


