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1. FJALA E KRYETARIT 
 
 
Të nderuar, 
 
Qeverisja Komunale angazhohet në vazhdimësi për zhvillim të qëndrueshëm dhe me 
projekte të ndryshme të realizuara, qoftë në infrastrukturë, bujqësi, përkrahje të bizneseve 
të reja, arsim, shëndetësi, mirëqenie sociale, kulturë, rini e sport.  Megjithatë, shpeshherë 
mundësitë buxhetore na kufizojnë që të realizojmë shumë projekte të nevojshme për 
qytetarët, por jemi të përkushtuar që në këto kushte, të bëjmë më të mirën për qytetarët 
dhe komunën tonë. 
 
Strategjia për zhvillim ekonomik lokal paraqet një platformë strategjike të bazuar në plan të 
veprimit, që ka për synim zhvillimin ekonomik për nevojat e sektorëve dhe vendimmarrësve 
në komunë. Ky dokument strategjik do të përcaktojë rrugën për të bërë realitet vizionin 
tonë për një komunë me qeverisje efikase, arsim cilësor, mjedis të pastër, shëndetësi dhe 
mirëqenie sociale, ambient të përshtatshëm për biznes dhe bujqësi të zhvilluar me qëllim të 
ngritjes së cilësisë së jetesës. Strategjia mbështet ngritjen e kapaciteteve qeverisëse duke 
përmirësuar zbatimin e ligjeve, krijimin e klimës së partneritetit me biznesin, shoqërinë 
civile dhe qytetarët, që do të ndikonte drejtpërdrejt në përmirësimin e qeverisjes lokale dhe 
jetesës në komunë.  
 
Besoj që ky dokument strategjik do të shërbejë si udhërrëfyes për zhvillim të mundësive dhe 
potencialeve që posedon komuna e jonë dhe pres që ky dokument të pranohet si një vlerë e 
shtuar drejt zhvillimit ekonomik lokal.  
 
 
Agim Veliu 
Kryetar i Komunës së Podujevës     
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2. Ekipi punues 
 
Agim Veliu – Kryetar i Komunës 

Nexhmi Rudari – Nënkryetar i Komunës 

Mehmet Gashi – Kryesues i Kuvendit Komunal 

 

Fatmir Gashi – Drejtor për Administratë 

Isuf Latifi – Drejtor për Buxhet dhe Financa 

Avni Maloku – Drejtor për Arsim 

Agron Hyseni – Drejtor për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale 

Durim Salihu – Drejtor për Urbanizm dhe Mbrojtje të Mjedisit 

Abaz Llugaliu – Drejtor për Pronë Kadastër dhe Gjeodezi 

Agron Gerguri – U.D. Drejtor për Kulture Rini dhe Sport 

Faik Muçiqi – Drejtor për Shërbime Publike Mbrojtje dhe Shpëtim 

Florije Besholli – U.D. Drejtor për Inspekcion 

Avni Fetahu – Drejtor për Bujqesi, Pylltari dhe Zhvillim Rural (UdhëheqësI Ekipit) 

 

Ejup Babatinca – Udhëheqës i sektorit  për Zhvillim Ekonomik (Menaxher i projektit) 

 

*-* 

 

Burim Leci – Udhëheqës i ekipit të MDA-së 

Hamit Qeriqi – Ekspert ne politika lokale dhe zhvillim të qëndrueshëm 

Ylber Beqiri – Ekspert i planifikimit strategjik 

 

Bardhyl Musa – Menaxher i projektit 

 

Shpend Miftari; Genta Agaj - Hulumtues 
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3. QËLLIMI I STRATEGJISË 
Qëllimi i strategjisë është inkorporimi i saj në drejtoritë përkatëse, nëpërmjet mbledhjes së të 

dhënave të nevojshme për Komunën e Podujevës si dhe shndërrimi i të dhënave në informata 

relevante për marrjen e vendimeve të nevojshme nga ekzekutivi i Komunës. 

 

Strategjia paraqet një platformë strategjike dhe aksionale, që ka për synim zhvillimin ekonomik, për 

nevojat e sektorëve dhe vendimmarrësve në Komunën e Podujevës. 

4. Metodologjia 
Për hartimin e strategjisë janëpërdorur metoda kualitative dhe kuantitative në mbledhjen 

dhe analizimin e të dhënave. 

 

Fazat e përshkruara më poshtë janë kyçe në hartimin e strategjisë në fjalë. 

 
 

Analizë e gjendjes aktuale: 

Për analizimin e gjendjes aktuale janë mbledhur të dhëna sasiore dhe cilësore në të gjitha 

drejtoritë e Komunës së Podujevës në mënyrë që të identifikohen të arriturat dhe ngecjet e 

deritanishme në Komunë. Për të implementuar këtë aktivitet janë përdorur pyetësorë dhe 

intervista me të gjitha drejtoritë, të cilat kanë ndikim të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik 

të Komunës. 

 

 

 

 

Gjendja
Aktuale

• Mbledhja e të dhënave
sasiore dhe cilësore
•Pyetësorë
•Baza ligjore, raportet etj..

Ekzaminimi
sektorial

•SWOT analiza
•Intervista
•Pyetësorë

Planifikimi
Strategjik

• Hartimi i strategjisë
• Ëorkshop
• Finalizimi i hartës 

Interaktive
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Drejtoria Informatat e kërkuara 

Administrata 
- Lista e punëtorëve të secilës drejtori dhe të dhënat përcjellëse, të 

gjitha projektet me specifikat e tyre 

Arsimi 

- Të gjitha informatat në lidhje me shkollat në komunën e Podujevës: 

numri i nxënësve, stafi i angazhuar, stafi mësimor, infrastruktura, 

gjendja e shkollave, të gjitha projektet me specifikat e tyre 

Bujqësia 
- Numri i fermerëve sipas fshatrave dhe të gjitha projektet me 

specifikat e tyre 

Inspeksioni 

- Numri i inspektimeve, numri i dënimeve dhe problemet më të 

shpeshta që ndodhin gjatë inspektimeve për sanitari, komunikacion 

dhe ambient, të gjitha projektet me specifikat e tyre 

Kultura 
- Lista e aktiviteteve vjetore të drejtorisë, të gjitha projektet me 

specifikat e tyre 

Zhvillimi ekonomik - Lista e projekteve të drejtorisë 

Planifikimi urban 

dhe mbrojtja e 

mjedisit 

- Informatat specifike për secilën rrugë: gjendja e rrugës, gjatësia, lista e 

projekteve të drejtorisë 

Kadastri, prona 

dhe gjeodezia 
- Boniteti i tokës 

Shëndetësia dhe 

mirëqenia sociale 

- Lista e të gjitha qendrave të mjekësisë familjare me specifikat e tyre 

(numri i stafit, gjendja e objektit) 

- Numri i familjeve me asistence sociale dhe numri i punëkërkuesve të 

regjistruar 

Shërbimet publike 

- Verifikim i kyçjes së të gjitha vendbanimeve në ujësjellës, kanalizim  

dhe mbledhje të mbeturinave 

- Lista e të gjitha projekteve të drejtorisë 

 

Hulumtimi sekondar 

Për hartimin e strategjisë, ekipi është bazuar në dokumente ligjore siç janë Kushtetuta e 

Republikës së Kosovës, Ligji për Vetëqeverisje Lokale, Statuti i Komunës, Korniza Afatmesme 

Buxhetore e Komunës së Podujevës 2015-2017 dhe dokumente të tjera relevante. Poashtu, 

janë shqyrtuar dhe analizuar strategjitë e ndryshme të prodhuara më herët nga organizata 

të ndryshme në lidhje me zhvillimin e Podujevës (Strategjia e Zhvillimit Urban 2011-2021, 

Strategjia e Zhvillimit Ekonomik 2011-2014). Gjithashtu, janë konsultuar dokumente të tjera 

shkencore që kanë në fokus turizmin, atraksionet dhe kapacitetet bujqësore të komunës së 

Podujevës. 
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Ekzaminimi sektorial 

Në mënyrë që të identifikohen pikat e forta, pikat e dobëta, mundësitë dhe rreziqet në 

secilën drejtori, është zhvilluar një SWOT analizë përmes intervistave të drejtpërdrejta me 

drejtorët e drejtorive të Komunës së Podujevës. 

Zhvillimi i kësaj analize është përcaktuar nga analiza "7S" përmes së cilës identifikohen 

kapacitetet dhe ngecjet e një organizate apo institucioni të caktuar. Analiza 7S identifikon të 

dhënat si në vijim: 

 Strukturën e organizatës 

 Sistemin udhëheqës 

 Stilin e udhëheqjes dhe vendimmarrjes 

 Kapacitetet e stafit 

 Aftësitë e drejtorisë në fjalë 

 Strategjia e punës 

 Vlerat e përgjithshme  

Për më tepër, identifikimi i mundësive dhe rreziqeve për t'u zhvilluar është bërë përmes 

analizës PESTEL, e cila e vë në korrelacion zhvillimin e Komunës me aspektet: 

 Politike  

 Ekonomike 

 Shoqërore 

 Teknologjike 

 Mjedisore 

 Ligjore 

Planifikimi strategjik 

Hartimi i strategjisë 

Pas mbledhjes së të gjitha informatave sasiore dhe cilësore janë ndërmarrë hapa konkrete 

rreth hartimit të strategjisë. Pas analizimit të të dhënave të mbledhura nga intervistat, 

hulumtimet sekondare dhe analizimi i të dhënave statistikore, është krijuar një pasqyrë që 

ka reflektuar në gjendjen aktuale në sektorët e analizuar të zhvillimit ekonomik të komunës 

së Podujevës.  

 

Për hartimin e strategjisë është mbajtur një punëtori dy-ditore me drejtorë të drejtorive dhe 

udhëheqës te sektorëve kyç. Qëllimi i kësaj punëtorie ishte analizimi i të dhënave dhe 

vendosja e prioriteteve dhe objektivave specifike qe te shërbejnë si themele për zhvillim të 

qëndrueshëm ekonomik. 
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Profili i komunës dhe Harta interaktive 

Paralelisht është punuar ne profilin e komunës, ne të cilin janë te përfshira të dhënat e 

përgjithshme dhe specifike rreth komunës. Qëllimi i këtij profili është te sigurojë 

informata bazike për Podujevën.  

 

Harta interaktive paraqet një platforme elektronike online e cila ofron informata sasiore 

lidhur me secilën njësi kadastrale te komunës. Këto të dhëna përfshijnë popullsinë, 

llojin e tokës, infrastrukturën, ekonominë etj. 

6. PROFILI I KOMUNËS DHE ARRITJET 

Pozita gjeografike 
Komuna e Podujevës gjendet në veri-lindje të Kosovës. Podujeva posedon sipërfaqe prej 633.86 km2 

(5.8% të sipërfaqes së Republikës së Kosovës). Në aspektin e pozitës gjeografike, komuna e 

Podujevës shtrihet në Luginën e lumit Llap dhe ofron kushte të mira për kultura të ndryshme 

bujqësore. Ajo kufizohet me pesë komuna tjera të Republikës Kosovës (Prishtinë, Vushtrri, Mitrovicë, 

Obiliq, dhe Leposaviq) dhe nga ana verilindore kufizohet me Serbinë. Kjo pozitë e përshtatshme 

gjeografike i ka mundësuar Podujevës të zhvillojë tregtinë për një kohë të gjatë, sidomos përmes 

rrugës Lezhë-Nish (Humolli 2014). Rruga M25, e cila lidhë Kosovën me Shqipërinë në veri-perëndim 

dhe me Serbinë në verilindje është një aks i komunikimit shumë i rëndësishëm, jo vetëm për 

komunën e Podujevës por edhe për tërë Kosovën dhe rajonin.  

 

Territori i komunës së Podujevës ndahet në tre pjesë: 

 Fushëgropa e Llapit - shtrihet prej fshatit Repë në veri dhe në jug deri te fshati Besi-Barilevë, 

me një gjatësi prej më se 35 km dhe me një gjerësi prej 12-15 km; 

 Gryka e Llapit - përfshin territorin prej fshatit Repë deri në fshatin Murgull dhe nga Bellasica 

deri te Kepi i Uglarit, qe është rreth 14 km gjatësi dhe 14 km gjerësi; 

 Gallapi i Llapit - shtrihet nga fshati Batllavë e deri në fshatin Metërgoc dhe nga fshati 

Turuqicë deri ne Keqekollë dhe Koliq.  
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Në territorin e Komunës së Podujevës, relievi është i larmishëm, përbëhet nga male të 

shumta, me majën më të lartë që është maja e Albanikut me 1770 metra. Gjithashtu, ajo 

përmban male si Prugovci, Braina, malet e Turuqicës e Herticës majet e të cilave nuk e 

kalojnë 1100 metra. Fushëgropa e Llapit e cila ka një gjatësi rreth 31 km ndodhet në mes të 

vargmaleve të lartpërmendura. Popullsia është njëkohësisht më e dendur në këto vise në 

krahasim me viset malore. Në pjesën jugore të komunës shtrihen luginat lumore si lugina e 

lumit Llap, Kaqandollit, Batllavës, Tërnavës, Turuqicës e Brainës, të cilat ofrojnë kushte për 

shtrirjen e infrastrukturës rrugore dhe vendbanimeve (Komuna e Podujeves 2012). 

Popullsia, burimet njerëzore dhe tregu i punës 

Momentalisht, sipas statistikave të ASK-së  në Podujevë jetojnë 88,499 persona rezident. 

Edhe pse në Podujevë banojnë edhe përkatësi të tjera etnike, pjesa më e theksuar e 

popullsisë së komunës  rreth 98%, janë shqiptarë. Përkatësia e dytë etnike më e shpeshtë në 
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këtë komunë është komuniteti ashkali, ndërsa pas tyre vijnë romët, boshnjakët, e në fund 

egjiptianët. 

 

Komuna e Podujevës karakterizohet 

me popullatë të re në moshë. Mbi 

57% e popullsisë së Podujevës janë 

nën moshën 30 vjeçare. Numri më i 

vogël i popullsisë gjendet te grup- 

moshat e vjetra ndërsa popullsia 

më e dendur gjendet te grup- 

moshat e reja. Në grafikun e 

paraqitur më poshtë vërehet 

dominimi i dukshëm i grup-

moshave të reja, gjë që nënkupton 

rritjen e popullsisë apo natalitetin e 

lartë në Podujevë.  

 

Sipas gjinisë, popullsia e Komunës së Podujevës është e pothuajse e balancuar ku 50.8% e 

popullsisë janë meshkuj ndërsa 49.2% janë femra. 

 

Sipas të dhënave të komunës, 

popullsia aktive në Podujevë është 

56,573 persona (apo 64% e 

popullsisë) dhe të punësuar në 

sektorët publikë dhe privatë janë 

16,792 persona. Kjo do të thotë se 

përafërsisht 30% e popullatës aktive 

të komunës së Podujevës është e 

punësuar. Pjesa e mbetur e popullsisë 

është popullsia joaktive që i përfshin 

fëmijët, pensionistët. Ky grup 

numëron 31,927 persona, që i bie se 

rreth 36% e popullsisë në Podujevë është ekonomikisht joaktive. 

Sa i përket tregut të punës, grafiku më poshtë paraqet shpërndarjen e të punësuarve të 

Podujevës sipas veprimtarive ekonomike. Vërehet qartë se sektori që punëson më së shumti 

është tregtia, pastaj, me radhë, vjen transporti, shërbimet, hoteleria, ndërtimtaria, bujqësia 

dhe, në fund, industria (Komuna e Podujeves 2011). 
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54%

Hoteleria
9%
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i
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Ekonomia 

Organizimi administrativ i komunës së Podujevës ekziston që nga vitet e 60-ta. Në periudhën 

e viteve të 80-ta Podujeva e ka arritur zhvillim të hovshëm shoqëror dhe ekonomik ku 

veprimtarinë e kanë zhvilluar 16 organizata ekonomike shoqërore me rreth 2,500 punëtorë. 

Gjatë viteve të 90-ta u themeluan rreth 200 ndërmarrje me kapital privat, kryesisht në 

sektorin e tregtisë dhe shërbimeve. Gjatë luftës (1998-1999), këto ndërmarrje u 

shkatërruan, duke lënë pasoja të rënda ekonomike dhe duke ndikuar në shkatërrimin e 

shumë ndërmarrjeve në pronësi shoqërore.  

Momentalisht, në Podujevë figurojnë 4358 biznese (sipas statistikave nga zyra e regjistrimit 

të bizneseve). 

 
Nr 

 
LLOJET  E VEPRIMTARISË 

 
Numri I 

sub. 
Afariste  

 
% 
 

A. Bujqësia,Gjuetia dhe Pylltaria   223   4.50 % 

B. Industria e nxjerrse e gurit       8    0.20 % 

C. Industria Përpunuse   547 12.60 % 

- Industria e produkteve ushqimore      76   1.63 % 

- Industria e Tekstilit     10   0.25 % 

- Industria e veshjës     62   1.36 % 

- Prodhimi i produkteve nga lekura        7   0.15 % 

- Industria përpunuese e drurit     81   2.00 % 

- Botimi dhe shërbimet e shtypit dhe prodhimi i regjistrimeve 
Zanore,Video Informatike  

    13   0.25 % 

- Prodhime prej gome dhe plastike     37   0.82 % 

- Prodhimeve produkteve tjera jo metalike     35   0.84 % 

- Prodhimi i produkteve nga metalet e lehta   157   3.78 % 

- Prodhimi i makinave dhe aparateve elektrike      15   0.35 % 

- Prodhimi i mjeteve motrike,rimorkjove dhe gj.rimork,       1   0.02 % 

- Prodhimi i mobileve në industrin përpunuse      42   0.94 % 

- Rikuperimi i mbeturinave     11   0.22 % 

F. Ndërtimtaria   332   7.56 % 

G. Tregtia 1886 43.55 % 

- Tregtia e automjeteve motorike     21   0.47 % 

- Pompat e Derivateve     47   1.11 % 

- Mirëmbajtja , dhe riparimi i automjeteve   160    3.29 % 

- Tregtia e pjesëve dhe autojeteve  motorike     26   0.62 % 

- Tregtia  tjeter me shumicë dhe ndërmjetesim   323   7.09 % 

- Tregtia me Pakicë 1309 30.97 % 

H. Hotelet dhe Restorantet    440 10.33 % 

- Hotelet dhe Motelet     16   0.30 % 

- Restaurantet dhe DPH   424   10.03 % 

I. Transporti dhe Komunikaioni   409   9.74 % 

- Transporti tjeter tokësor  rrugor i udhetarve     58   1.36 % 
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- Taksi shërbime   247   5.88 % 

- Transporti rrugor i mallrave     51   1.24 % 

- Veprimtari tjera përcillse të agjensi.     53   1.26 % 

J Posta dhe Telekomunikimet   287   6.33 % 

- Sig. dhe fond. e pensi perveq sig.të detyrushem       3   0.08 % 

- Veprimtarit tjera afariste-shërbyese   284   6.20 % 

- Administrimi public dhe mbrojtja e sigurimit sociali të detyrushme        2   0.05 % 

 

Bujqësia 

Njëra nga degët primare të ekonomisë është bujqësia pasi që luan rol të rëndësishëm për 

zhvillimin ekonomik të një vendi. Podujeva disponon sipërfaqe të madhe bujqësore që 

mund të përdoret për aktivitete bujqësore në të ardhmen.  

 

Sipas regjistrimit të fundit të bujqësisë Podujeva ka gjithësejt 9,191 ekonomi bujqësore dhe 

rreth 25,807.27 ha sipërfaqe të shfrytëzuar të tokës bujqësore dhe 15,714 njësi blegtorale.  

Numri i të punësuarve në ekonomitë bujqësore, përfshirë edhe punëtorët sezonal është 

24,135 të punësuar. 

 

Në Komunën e Podujevës kultivohen kultura të ndryshme bujqësore të cilat i gjeni të 

bashkëngjitura në hartën interaktive. 

 

Mjedra konsiderohet si kulturë strategjike për krijimin e vendeve të reja të punës. 

  

L. Arsimi   93   1.98 % 

- Veprimtarit e Autoshkollave   17   0.40 % 

- Arsimi ite rriturve dhe arsimi tjeter   11   0.22 % 

- Mbrojtja shëndetësore    58   1.19 % 

- Stacioni i Veterinës     6   0.15 % 

- Vepritari te mbrojtjës sociale pa strehim     1   0.02 % 

M. Veprimtarit e Sportit dhe Rekreacionit 133   3.21 % 

- Veprimtarit tjera shoqërore të shërbimeve sociale     3   0.05 % 

- Veprimtarit tjera shërbyese 130   3.16 % 

 TOTALI: 4358    100% 
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Të dhënat mbi tokën 

 

Podujeva ka gjithsej 63,386.49 hektarë tokë të cilat janë toka aluviale, deluviale, rendzinë, 

ranker, e murme argjilore liqenore, e mesme e kuqërremtë, pseudogleje etj (Komuna e 

Podujeves 2012). Këto toka shfrytëzohen si arë, livadh, kullotë, kopsht, pemishte, vreshta, 

etj. Pjesa e mbetur është mal, rrugë/hekurudhë, lumenj dhe parqe, apo tokë jopjellore. 

 

 

 
 

Institucionet financiare 

Podujeva ka shumë institucione financiare të cilat i lehtësojnë procedurat e qytetarëve për 

pagesa, transaksione, marrje kredish e shërbime të tjera. Momentalisht, në Podujevë 

gjenden filialet e gjashtë bankave: Procredit Bank, Raiffeisen Bank, NLB, Banka Ekonomike, 

Banka Kombëtare Tregtare dhe Banka për Biznes. Qytetarët kanë qasje të lehtë në shërbime 

si marrja e kredive, rrjedhimisht ata kanë mundësinë të krijojnë dhe rrisin e bizneset e tyre. 

Gjithashtu, Podujeva ka shumë institucione të sigurimeve të cilat gjithashtu ofrojnë 

shërbimet e tyre për banorët dhe bizneset e komunës.  

Burimet Natyrore 

 

Komuna e Podujevës është e pasur me botë bimore e shtazore, e cila eshte mundësuar falë 

relievit të përshtatshëm, temperaturës së duhur dhe burimeve të shumta natyrore që 

ndihmojnë në krijimin e kushteve për jetë. Burimet natyrore më të famshme të Podujevës 

janë Liqeni Artificial i Batllavës, Banja e Sallabajës, Çuka e Batllavës dhe Depozita e 

Bellasicës. 

 

25,972.58 

18,443.43 

7,588.34 7,365.30 

1,394.07 805.21 697.83 615.43 426.37 61.85 16.08 

Të dhënat mbi tokën në ha

Totali ne HA
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Bota Bimore dhe Shtazore 

Podujeva ka shumëllojshmëri në botën bimore. Ka shumë pyje gjetherënëse dhe 

gjethëmbajtëse si: ahu, qarri, bungu, shkoza, pisha etj. Për më tej, shkurret si thana, murrizi, 

kaça, manaferra e egër, shtogu, kulumbria, lajthia dhe fieri shqiponjë janë të përhapura në 

këto vise. Brenda pyjeve gjithashtu rriten edhe bimët barishtore si çaji i malit, kantarioni, 

kamomili, dredhëza, menta, mullagu  etj. 

Sa i përket botës shtazore, në pyjet e komunës së Podujevës jetojnë ujqit, derrat e egër, 

dhelprat, lepuj, iriqa, kaproj etj. Shpezët që jetojnë në këto anë janë: trishtili kokëzi, zogu i 

malit, pëllumbi i egër, qukapikthi, laraska, qyqja, shqiponja e zezë, petriti, dallëndyshja, 

lejleku, thëllënzat etj. Në lumenj jetojnë gjarpi i ujit, bollujca, kërmilli i vreshtës, breshka e 

ujit dhe shumë peshq si: trofta, mlyshi, krapi etj (Komuna e Podujeves 2012). 

Liqeni Artificial i Batllavës 

Liqeni i Batllavës është krijuar në vitin 1965 si liqen artificial. Ky liqe ka sipërfaqe prej 

3.29km2 dhe është rreth 48 metra i thellë. Liqeni i Batllavës shërben si burim uji për shumë 

komuna. Nga ky liqe furnizohet Podujeva, gjysma e Prishtinës, Lipjani e vende të tjera 

përreth. Ujësjellësi nga liqeni fabrikon 34 milion kub ujë brenda një viti.  

Përndryshe, liqeni i Batllavës, është liqeni më i vizituar me shkallë përdorimi për rekreacion 

dhe turizëm në Kosovë. Relievi përreth këtij liqeni është i butë i vegjetuar me bimë të larta 

drunore, gjetherënëse dhe halore (Humolli 2014). 

Banja e Sallabajës (Lluzhanit) 

Banja e Sallabajës është burim natyror që përmban ujë termo-mineral që mendohet se i 

shëron mbi 80 sëmundje. Uji i burimit në këtë banjë ka temperaturë 23°, dhe së bashku me 

ujë dalin gazra si dioksidi i karbonit, biokarbonati etj. Këto kushte e bëjnë këtë banjë të jetë 

një burim potencial i të ardhurave përmes turizmit.  

Çuka e Batllavës 

Çuka e Batllavës gjendet ne trekëndëshin Herticë – Turuçicë – Batllavë. Ky regjion në 

përgjithësi, ka male të buta me shumë pisha e drunjë. Maja më e lartë në këtë regjion është 

Çuka (1018 m), ndërsa maja më e ultë gjendet ne luginën e lumit Hertica (693 m) (Instituti 

Gjeologjik i Kosoves 2012). Regjioni i Çukës së Batllavës është në përgjithësi i përbërë nga 

formime Paleosike, sedimente (mbledhje) kretake jurasike, dhe efuzive tertiare.  

Rezervat 
Në nivelin 695 metra të strukturës Çukë – Lajthishtë gjendet një hapësirë 6000 metra katrorë e përbërë 3.16% 

Plumb dhe 7.31% Zink. Në nivelin 749 metra, gjendet një hapësirë 9000 metra katrorë me përbërje 1.29% 

Plumb dhe 2.89% Zink. Rezerva totale e llogaritur në vitin 1989 nga Instituti Gjeologjik Trepça është si vijon: 

Cat. A – 467.707 t, 2.09% Pb, 4.26% Zn, 25 gr/t Ag  

Cat. B – 1.168.735 t, 3.16% Pb, 6.98% Zn, 47 gr/t Ag  

Cat C1 – 3.097.584 t, 2.23% Pb, 4.25% Zn, 47 gr/t Ag  

Shuma totale: 4.734.027 t Pb – 2.44%; Zn – 4.92% ;Ag – 45 gr/t 
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Depozita e Bellasicës 

Depozita e Bellasicës gjendet në pjesën veri-perëndimore të Podujevës. Kjo hapësirë mund 

të arrihet përmes rrugës së asfaltuar Podujevë-Murgull. Struktura gjeologjike e këtij regjioni 

është e përbërë nga format diabaz-Flint; sedimente të ulët dhe të lartë Cretac; andesites, 

quartzlatites, bazalte, listphenites, etj (Instituti Gjeologjik i Kosoves 2012). 

Bazuar në hulumtimin e bërë për këtë zonë, dhe analiza laboratorike, rezulton se në 

Bellasicë, mineralet e mëposhtme janë të pranishme: silicified antigorite, sphalerite, pirite-

limonite, chlorite, galenite, kuarc, feldspat, karbonat, zirkon, turmalinë dhe muskovite. 

Klima 

Temperatura 

Komuna e Podujevës ka klimë të mesme kontinentale. Stacioni meteorologjik i kësaj 

komune u krijua në vitin 1953 me qëllim të matjes se temperaturave. Temperatura 

mesatare vjetore e ajrit është 9.3° C, kurse sasia mesatare vjetore e reshjeve për Podujevën 

është 658.1 mm. 

Hidrologjia 

Komuna e Podujevës ka shumë ujë, si në formë të lumenjve ashtu edhe liqene.  

 

Lumi i Llapit është lumi me mësë shumti ujë dhe gjatësi në këtë komunë me gjithsej 82.7 

km. Ky lum është i gjerë 9 deri në 12 metra dhe i thellë 1.2 metra. Për më tej, ky lum ka 

prurje 4.9m3 për sekond deri në 25 m3 për sekond. Burimi i këtij uji është 1703 metra mbi 

nivelin e detit në anën jug-lindore të Albanikut dhe rrjedh deri në lumin Sitnicë.  

 

Lumi i Dumnicës është25.5 km dhe i ka 87 km2 që përdoren për ujitje. Prurjet e burimit të 

këtij lumi janë 40 deri 100 litra për sekond. 

 Lumi Batllava i ka 315 km² dhe derdhet në lumin Llap. 

 Lumi i Kaqanollit është 32.5 km i gjatë dhe ka sipërfaqe prej  193.6 km2. Për shkak se 

ka aq shumë uje, ky lum nuk është në rrezik për të shteruar. (Gis Consulting 2011) 

 

 

 

Trashëgimia Kulturore 

 

Gjurmë të vendbanimeve të lashta janë gjetur në shumë vendbanime të Podujevës. 

Gërmadhat e gjetura në Podujevë tregojnë se në këtë regjion kanë ekzistuar disa 

vendbanime të lashta. Fillimisht, Vendenisi (Gllamniku) mendohet të jetë banuar që nga 

periudha e neolitit. Në bazë të kështjellave, gërmadhave të vendbanimit të lashtë, stolive të 
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argjendit, altarit të hyjneshës dardane mendohet se Gllamniku i sotëm gjendet mu në 

vendin ku lokalizohet Vendenisi antik, në trasenë e rrugës Lezhë-Nish. Gjurmë të ngjajshme 

janë gjetur në Sibovc të Epërm, Sibovc të Poshtëm, Surkish, Llaushë, Llapashticë të Epërme, 

Llapashticë të Poshtme, Letanc, Obrançë, etj (Instituti Arkeologjik i Kosoves 2012). 

Arsimi 

Podujeva ka gjithsej 41 institucione arsimore me 23,850 nxënës. Nga këto institucione, 36 

janë shkolla fillore të mesme e të ulëta, 3 janë shkolla të mesme të larta dhe 1 është çerdhe 

publike për fëmijë. Të gjitha këto institucione arsimore punësojnë 1401 persona nga të cilët 

1144 janë staf mësimor dhe 257 janë administrativ. 

 

 

 

Mesatarja e nxënësve në klasë 

Në Podujevë, mesatarja e nxënësve në klasa dallon varësisht shkollave. Sipas figurës së më 

poshtme,në shumicën e shkollave numri i nxënësve ne  klasë sillet nga 24 deri ne 28 nxënës. 

Nëntë shkolla i kanë klasat me nga 19 deri ne 23 nxënës, gjashtë shkolla i kanë 29 deri në 32 

nxënës në klasë dhe pesëshkolla i kanë klasat me nga 14 deri 23 nxënës.  
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Numri i klasave nëpër shkolla 

Sa i përket numrit të klasave në institucionet shkollore, shumica e institucioneve i kanë 9 

deri ne 13 klasa në shkollë. Njëmbëdhjetë shkolla i kanë 14 deri në 18 klasa dhe tetë shkolla 

i kanë 4 deri ne 8 klasa. Në fund, pjesa e mbetur e shkollave i kanë mbi 19 klasa në objektet 

e tyre.  

 

 

 
 

 

Shëndetësia në Komunën e Podujevës 

Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare (QKMF) 

QKMF në Podujevë është institucion i cili bën pjesë në rrjetin e institucioneve shëndetësore 

publike të Ministrisë. QKMF në Podujevë ka filluar punën më 30/08/1945, fillimisht si Shtëpi 

e Shëndetit. 

Komuna ka Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare (QKMF), 4 Qendra të Mjekësisë 

Familjare (QMF) si dhe 18 punkte shëndetësore. Gjithsej, sipas Drejtorisë së Shëndetësisë 

dhe Mirëqenies Sociale, numri i të punësuarve në këtë sistem është 246 persona. Prej tyre 

181 janë pjesë e Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare, 33 pjesë e QMF-së dhe 32 pjesë e 

AMF-së. Nga ky numër 181 janë punëtorë shëndetësorë dhe 65 punëtorë jo shëndetësorë. 

Stafi cilësohet si staf i përgatitur dhe me punëtorë pro aktivë.  
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Kujdesi shëndetësorë në QKMF ofrohet nga profesionistët shëndetësor të paraparë në Ligjin 

për Shëndetësi:  

- Mjek specialist 

- Specialist i mjekësisë familjare  

- Specializanti ose doktori i mjekësisë (në mungesë të specialistit të mjekësisë 

familjare) 

- Doktori i stomatologjisë 

- Infermierët familjarë 

- Teknikët mjekësorë 

Në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare (QKMF) funksionojnë: Shërbimi, emergjent 

reparti i stomatologjisë, farmacisë, infermierisë, materniteti me ambulant gjinekologjike, 

pediatrisë, pulmologjisë dhe radiologjisë, laburatorik, këshillimorja për hipertension dhe 

diabet, shërbimi specialistik, ( Internisti, Dermatologu, Oftamologu), shërbimi i vaksionimit. 

Këto qendra kryejnë shërbime të kujdesit parësorë mjekësor si: Përparimi, parandalimi, 

mjekimi, shërimi dhe rehabilitimi që kanë të bëjnë me sëmundjet, çrregullimet dhe 

lëndimet; imunizimin dhe vaksinimin, kujdesin themelor stomatologjik, zbulimin e hershëm 

të sëmundjeve ngjitëse, kryerjen e shërbimeve specialistike dhe diagnostiko-analizave 

laboratorike dhe të rengenit në kujdesin parësor shëndetësor.  

Shërbime parësore ofrohen edhe nga qendrat private të cilat janë të koncentruar kryesisht 

afër Qendrës Kryesore të Mjekësisë Familjare (QKMF). 

Përgjithësisht gjendja e shëndetësisë në Podujevë është përafërsisht e njëjte me gjendjen 

në komunat e tjera të Kosovës.  Mesatarja e vizitave në vit ne QKMF është 286,757 vizita, 

10,603 në QMF dhe 1,584 në AMF (Ambulancat e mjekësisë familjare). Pra 3.35 herë në vit 

një qytetar e viziton mjekun. Sipas drejtorisë përkatëse, në këtë komunë nevojat për mjekë 

janë plotësuar 61% ndërsa mungesë të mjekëve ka për 39%, Sipas strategjisë dhe 

standardeve të mjekësisë familjare synohet që një mjek familjar duhet të ushtrojë kujdes 

shëndetësor për 2000 deri në 2500 banorë sipas shtrirjes territoriale, gjeografike dhe 

1 Qendër 
Kryesore e 
Mjeksisë 
Familjare

• 181 punëtorë

4 Qendra të 
Mjeksisë 
Familjare 

• 33 punëtorë

18 Punkte 
shëndetësore 
& Ambulanta

• 32 punëtorë



18 
 

organizimit të QKMF. Distanca e këtyre institucioneve shëndetësore është 0-3 km, ndërsa 

më e madhja është 8 km (Orllan-Metërgoc). 

Mirëqenia sociale 

 

Sa i përket mirëqenies sociale, Podujeva momentalisht i ka 1,131 familje nën asistencë 

sociale. Ky numër pjesëtuar me numrin e përafërt të familjeve në Podujevë qëështë 13,450, 

rezulton në 8.4% të familjeve të cilat pranojnë asistencë. Nga këto familje, 415 kanë anëtarë 

të aftë për punë, gjë që nënkupton potencial që komuna duhet tashfrytëzojëpër t’i punësuar 

këta persona.  

Infrastruktura 

Gjatësia e rrugëve në Podujevëështë1,078,392.48 metra. Nga këto, 61% janë të asfaltuara 

që i bie 662,861.27 metra. Të dhënat e detajuara janë të bashkangjitur në hartën 

interaktive. 

Infrastruktura rrugore 

Komuna e Podujevës karakterizohet me lidhje shumë të mira të komunikacionit rrugor të 

cilat ndihmojnë zhvillimin e transportit të udhëtarëve dhe të mallrave. Podujeva ka rrugë 

magjistrale (Prishtinë - Merdare), rrugë rajonale (R129 Podujevë-Mitrovicë, R128 Podujevë - 

Vushtrri, R126 Podujevë- Pollatë, 125 Podujevë-Orllan, R127 Podujevë-Perpellac), rrugë 

lokale (rrugët të cilat i lidhin 78 zona kadastrale me gjithsej 78 vendbanime, duke përfshirë 

edhe rrugët që lidhin lagjet më të rëndësishme të vendbanimeve) dhe rrugë të pa 

kategorizuara (të cilat lidhin lagjet e fshatit si dhe i lidhin të gjitha hapësirat në të cilat 

zhvillohen aktivitete socio-ekonomike). 

Transporti Publik 

Banorët e Podujevës kanë qasje të mirë në transport publik. 40 nga 78 vendbanimet e 

Podujevës kanë qasje në autobusë publikë, 21 kanë qasje në kombi-bus publik.  

Jeta kulturore dhe sportive 

Kultura 

Qytetarët e Llapit, me traditë, gjithmonë kanë kontribuar në kulturë dhe art. Manifestimet 

kulturore kanë zënë vend të rëndësishëm për Qytetin e Podujevës. Teatri i qyteti ka shfaqur 

shumë shfaqje e drama, që kanë lënë përshtypje jo vetëm në Podujevë por edhe në tërë 

vendin. Një numër i madh artistësh që veprojnë ose ne Podujevë ose në vende tjera 

kanë origjinë nga Llapi. Në Podujevë vepron një numër i rëndësishëm të shoqërive artistike. 

Aktivitetet në të cilin fokusohen këto shoqëri janë drama, komeditë, recitalet e ndryshme, 

garat sportive dhe të tjera. Zakonisht, vendet ku zhvillohen këto aktivitete janë salla e 

kulturës, palestra sportive, stadiumi i qytetit dhe shkollat e ndryshme. 



5. PLANI STRATEGJIK 

5.1 Vizioni 

Podujeva – komunë me qeverisje efikase, arsim cilësor, mjedis të pastër, shëndetësi dhe 

mirëqenie për të gjithë, ambient të përshtatshëm për biznes, bujqësi të zhvilluar, ngritje të 

cilësisë së jetesës. 

5.2 Misioni 

Komuna e Podujevës përkushtohet në përmirësimin e jetës së qytetarëve, në zhvillimin e 

qëndrueshëm, rritjen e mirëqenies sociale dhe ekonomike, ofrimin e arsimit cilësor, 

zhvillimin e turizmit, promovimin dhe përkrahjen e aktiviteteve kulturore dhe sportive, si 

dhe  administratë efikase. 

5.3 Qëllimet strategjike 

 
1. Zhvillimi i qëndrueshëm 

1.1 Zhvillimi i qëndrueshme ekonomik përmes stimulimit të sektorit privat dhe krijimit të 

mjedisit  të përshtatshëm për zhvillim të biznesit dhe rritjes së investimeve dhe 

punësimit: 

 

1.1 Përmirësimi i klimës së biznesit dhe mbështetja e tyre (Ofrimi i këshillave 

profesionale për bizneset; Lehtësira në taksat dhe tarifat komunale për bizneset që 

gjenerojnë punësim; Ndihmesë dhe asistim për bizneset në aplikim për fonde). 

1.2 Deri në fund të vitit 2016, bëhet inventarizimi i pronës komunale që mund të jepet 

në shfrytëzim për nevoja ekonomike; si dhe gjatë viteve në vazhdim të përgatiten 

dhe ofrohen këto hapësira për punë për bizneset që gjenerojnë punësim. 

1.3 Deri në mes të vitit 2017, krijohet dhe funksionalizohet inkubatori i biznesit me 

qëllim të ofrimit të shërbimeve për bizneset dhe ndërmarrësit. 

1.4 Deri në fund të vitit 2016, ngrihen kapacitetet komunale për shqyrtimin e 

projekteve që mund të realizohen përmes PPP (Partneritetit Publiko-Privat). 

1.5 Deri nëfund të vitit 2017, përfundohet studimi i fizibilitetit për projektet që mund 

të realizohen përmes PPP-së. 

1.6 Gjatë vitit 2016,ngritët dhe funksionalizohet zyra për promovim dhe tërheqje të 

investimeve. 

1.7 Gjatë vitit 2016, themelohet dhe funksionalizohet Zyra për Diasporë. 
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1.8 Gjatëviteve 2016 dhe 2017, ngrihet ‘Klubi i Mërgatës së Podujevës’, me qëllim të 

promovimit të mundësive investive në Podujevë nga mërgata e saj.  

1.9 Deri në fund të vitit 2018 funksionalizohet zona industriale 

 

1.2 Zhvillimi i qëndrueshëm i bujqësisë duke ofruar kushte dhe infrastrukturë të 

përshtatshme, ngritje të kapaciteteve të fermerëve për kultivimin e kulturave të 

ndryshme bujqësore me qëllim të krijimit të vendeve të reja të punës. 

 

1.1 Promovimi i Podujevës si liderë e pemëve të imta, shpallja e mjedrës produkt 

strategjik si dhe organizimi i përvjetshëm i ditës së mjedrrës 

1.2 Deri në fund të vitit 2018, kryhet kategorizimi dhe klasifikimi i bonitetit të tokës 

bujqësore, me qëllim të identifikimit se cilat kultura bujqësore mund të kultivohen 

me rendiment më të lartë dhe përfundon plani për zhvillimin e bujqësisë. 

1.3 Deri në fund të vitit 2016, në bashkëfinancim me fondet e BE-së, funksionalizohet 

pika grumbulluese për pemë dhe perime në fshatin Sfeqël. 

1.4 Deri në vitin 2017, sigurohen fondet nga donatorët për bashkëfinancim në ngritjen 

e pikës grumbulluese të qumështit në fshatin Kërpime, si dhe ofrimi i pajisjeve për 

grumbullim të qumështit tek fermerët. 

1.5 Gjatë vitit 2016, shtohet numri i serave për 20%, në vitin 2017 për 25% sera, dhe 

në vitin 2018 për 30% sera. 

1.6 Gjate vitit 2016, në bashkëpunim me USAID dhe donator të tjerë, mbështeten  

fermerë në ngritjen e sistemit të ujitjes dhe në vitet në vijim. 

1.7 Ndihmesë në ngritjen profesionale të bletarëve si dhe subvencionimi i bletarëve 

dhe rritja e shoqërive të bletëve  

1.8 Deri në fund të vitit 2018,rritet fondi te bagëtisë deri në 15%. 

1.9 Deri në fund të vitit 2018, mbështeten fermerët në rritjen e sipërfaqes së 

pemishteve në 30%. 

1.10 Deri në vitin 2017, krijohet sistemi mbikëqyrës elektronik i procesit të dhënies së 

lejes dhe ekzekutimit të prerjes së pyjeve, me qëllim të mbrojtjes së fondit pyjor. 

1.11 Deri në fund t• vitit 2017 punesohen dy ekspertë të mjedrres dhe pemëve të imeta 

për ofrimin e asistences gjithë fermerëve të komunës në 

mbjelljen,trajtimin,mbrojtjen ,kultivimin dhe vjeljen e tyre. 

 

1.3 Sigurimi i cilësisë në arsim, ngritja profesionale e personelit arsimor, si dhe avancimi i 

infrastrukturës fizike për mësimdhënie dhe mësim nxënie. 
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1.1 Përmirësimi i infrastrukturës fizike shkollore dhe jashtëshkollore në zonat rurale. 

1.2 Deri në vitin 2018, bëhet pajisja me kabinete të shkollave të mesme të ulëta dhe të 

mesme të larta, me numër të madh tënxënësve. 

1.3 Vlerësimi i performancës së drejtorit të shkollës për arritshmëritë në shkollë, në 

baza vjetore. 

1.4 Ngritja e rolit të komunitetit lokal dhe atij të biznesit në vendimmarrjen e shkollës, 

kryesisht në përshtatjen e drejtimeve profesionale me nevojat e tregut.  

1.5 Ngritja profesionale e vazhdueshme për nivelin e ulët dhe të mesëm të 

mësimdhënësve në fushën pedagogjike dhe metodologjike si dhe aplikimin e TI-së 

në mësimdhënie. 

1.6 Trajnime të vazhdueshme për udhëheqje dhe menaxhim të personelit shkollor. 

1.7 Sigurimi i transportit shtëpi-shkollë-shtëpi për të gjithë nxënësit e nivelit obligativ 

shkollor që banojnë 4 km larg shkollës.  

1.8 Krijimi i kushteve për gjithëpërfshirës aktive të fëmijëve me nevoja të veçanta në 

sistemin arsimor.  

1.9 Riaftësimi i personave që janë të papunë për tregun e punës. 

1.10 Deri në mes të vitit 2016, të hapen drejtime bazuar në analizën e nevojave të 

tregut në shkollat profesionale. 

 

1.4 Promovimi i aktiviteteve kulturore dhe sportive në funksion të zhvillimit të turizmit 

 

1.1 Deri në fund të vitit 2018, bëhet ndërtimi dhe funksionalizimi i qendrës së kulturës 

dhe bibliotekës në qytetin e Podujevës, në bashkëfinancim me MKRS. 

1.2 Deri në fund të vitit 2016, bëhet ndërtimi i kompleksit sportiv të hapur në qytetin e 

Podujevës. 

1.3 Përkrahja e kuotizimit të klubeve sportive dhe disa nga ngjarjet e shënuara 

sportive. 

1.4 Deri në fund të vitit 2016, kryhet renovimi i stadiumit të qytetit në bashkëfinancim 

me MKRS. 

1.5 Në vitin 2016,  bëhet zgjerimi dhe renovimi i sallës së teatrit të qytetit, si dhe 

funksionalizimi i saj. 

1.6 Deri në fund të vitit 2017, bëhet themelimi i muzeut të trashëgimisë kulturore të 

luajtshme dhe fillimi i inventarizimit me artefakte. 

1.7 Deri në fund tëviti 2016, bëhet ngritja e SH.K.A."Josip Rela" në Ansamblin e 

Këngëve dhe Valleve Popullore. 

1.8 Deri në fund të vitit 2016, bëhet përcaktimi i një hapësire komunale për galeri të 

arteve. 
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1.9 Përkrahja dhe promovimi i vazhdueshëm i festivalit ambiental “Teatri Ndryshe” në 

funksion të zhvillimit të turizmit kulturor. 

1.10 Deri në mesin e vitit 2016,bëhet katalogimi i trashëgimisë kulturore, historike dhe 

atyre me rëndësi të veçantë kulturore. 

1.11 Përkrahja e organizatave rinore në realizimin e aktiviteteve të tyre. 

1.12 Identifikimi dhe përkrahja e talenteve të reja. 

1.13 Deri në fund të vitit 2016,bëhet studimi i fizibilitetit për potencialet turistike 

sportive, rekreative, të turizmit kulturor, eko-turizmit dhe turizmit rural.  

1.14 Deri në fund të vitit 2016, kryhet shënimi i shtigjeve dhe vendosja e koordinatave 

në GPS për marshutat e hikingut. 

1.15 Deri në fund të 2018, hartohet master plani për zonën e liqenit të Batllavës. 

1.16 Deri në fund të vitit 2017,bëhet shënimi i shenjave të objekteve të trashëgimisë 

kulturore (tabelat në të kaftë). 

1.17 Deri në fund të vitit 2017, bëhet funksionalizimi dhe ridestinimi i objektit 

"Pushimorja e Fëmijëve" në Orllan. 

 

1.5 Përmirësimi i vazhdueshëm i infrastrukturës dhe mbrojtja e mjedisit dhe e tokave 

bujqësore. 

1.1 Deri në vitin 2018, bëhet hartimi i hartave zonale për tërë territorin e komunës. 

1.2 Deri në vitin 2018, bëhet hartimi i planeve rregulluese detale për zonën urbane. 

1.3 Në fillim tëvitit 2016, zhvillohen kapacitetet e personelit teknik/profesional për 

hartimin dhe korrigjimin e planeve, si dhe përdorimin e sistemeve të TI që 

ndërlidhen me vendin e punës. 

1.4 Deri në vitin 2018, bëhet eliminimi i tërësishëm i deponive ilegale. 

1.5 Deri në mesin e vitit 2017, bëhet krijimi i bazës së të dhënave në sistemin GIS për 

infrastrukturën komunale (asfalti, elektrifikimi, kanalizimi, ujësjellës, shenjëzim të 

rrugëve, ndriçimi publik, etj.) 

1.6 Deri në fund të vitit 2016, bëhet krijimi i sistemit dhe bazës së të dhënave për 

menaxhim të projekteve infrastrukturore. 

1.7 Deri në vitin 2018, krijohen mundësitë për bashkëfinancim në ndërtimin e 

kolektorit tëujerave të zeza. 

1.8 Deri në fund të vitit 2017, bëhet rregullimi i shtretërve tëlumenjve në funksion të 

mbrojtjes nga vërshimet dhe tokës bujqësore. 

1.9 Deri në fund të vitit 2017, bëhet rikonstruktimi i rrugës "Zahir Pajaziti" së bashku 

me infrastrukturën nëntokësore, dhe krijimi i sheshit në qendër të qytetit dhe te 

vazhdohet me projekte te tjera infrastrukturore, sipas vleresimit te nevojave te 

infrastrukturës. 
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1.10 Deri në fund të vitit 2017, bëhet hartimi i projektit për parking nëntokësor në 

qendër të qytetit. 

1.11 Deri në vitin 2018, në bashkëfinancim me Agjencionin Kadastral të Kosovës, bëhet 

rindërtimi i dhjetë (10) zonava kadastrale dhe bartja e pronave tek qytetarët. 

1.12 Deri në fund të vitit 2018, bëhet ndërtimi i qendrës rekreative sportive në Batllavë, 

në bashkëfinancim me Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. 

1.13 Mirëmbajta dhe rritja e sipërfaqeve tëgjelbëruara në qytet.  

1.14 Deri në fund të vitit 2018, në bashkpunim me KUR "Prishtina" hartohet projekti për 

ndërtimin dhe funksionalizimin e ujësjellësit në vendet në të cilat ka rrjet të 

ujësjellësit por që nuk janë të kyqura. 

2. Mirëqenia e qytetarëve 

2.1 Përmirësimi  dhe ofrimi efikas i  shërbimeve shëndetësore dhe sociale për qytetaret e 

komunës 

1.1 Gjat viteve 2016, 2017 dhe 2018, përmirësohet  infrastrukturës shëndetësore 

përmes paisjes së QKMF dhe AMF-ve-së me aparatura shëndetesore 

1.2 Deri në vitin 2018 ndërtohen 3 AMF  

1.3 Në vitin 2018, përfundon renovimi i objekteve shëndetësore. 

1.4 Në vitin 2016, bëhet funksionalizimi i objektit të maternitetit, furnizimi me 

aparaturë për maternitet (Pritet investim nga Ministria e Shëndetësisë apo nga 

ndonjë donator tjetër). 

2.2 Përmirësimi i dhe ofrimi efikas i shërbimeve komunale administrative për nevoja te 

qytetarëve: 

 

1.1 Deri në fund të vitit 2016,bëhet vlerësimi i kapaciteteve të stafit/analiza e 

boshllëqeve në aftësitë e stafit (Skills Gap Analysis). 

1.2 Në fillim të vitit 2017, organizohen trajnime për stafin në bazë të analizës 

paraprake. 

1.3 Deri në vitin 2018, hartohet plani i resurseve njerëzore. 

1.4 Deri në fund të vitit 2018, digjitalizohet procesi i menaxhimit dhe monitorimit të 

resurseve njerëzore 

1.5 Deri në vitin 2018, digjitalizohet procesi i aplikimit për dokumentet e gjendjes 

civile.  



 
 

 
 

8. Plani Operacional 

Plani Strategjik Zhvillimor dhe Operacional pёr Komunёn e 
Podujevёs 

      

Qёllimet / Objektivat /  Pёrgjegjёsit Afati kohor Buxheti 

Qёllimi Strategjik 1:  Zhvillimi i qëndrueshëm   

1.1     Përmirësimi i klimës së biznesit dhe mbështetja e tyre (Ofrimi i këshillave 
profesionale për bizneset; Lehtësira në taksat dhe tarifat komunale për bizneset që 
gjenerojnë punësim; Ndihmesë dhe asistim për bizneset në aplikim për fonde).  

 DHZE 2016-2017 2000  

1.2     Deri në fund të vitit 2016, bëhet inventarizimi i pronës komunale që 
mund të jepet për nevoja ekonomike; si dhe gjatë viteve në vazhdim të përgaditen 
dhe ofrohen këto hapësira për punë për bizneset që gjenerojnë punësim. 

 DHZE ~ 
dhe te 
tjerat 

2016 30000  

1.3     Deri në mes të vitit 2017, krijohet dhe funksionalizohet inkubatori i 
biznesit me qëllim të ofrimit të shërbimeve për bizneset dhe ndërmarrësit. 

DHZE  2017 80000  

1.4     Deri në fund të vitit 2016, ngriten kapacitetet komunale për shqyrtimin e 
projekteve që mund të realizohen përmes PPP (Partneritetit Publiko-Privat).  

DZHE  2016 0  

1.5     Deri në fund të vitit 2017, përfundohet studimi i fizibilitetit për projektet 
që mund të realizohen përmes PPP-së. 

DHZE  2017 2000  

1.6     Gjatë vitit 2016, ngritet dhe funksionalizohet zyra për promovim dhe 
tërheqjen e  investimeve. 

DHZE  2016 1000  

1.7     Gjatë vitit 2016, themelohet dhe funksionalizohet Zyra për Diasporë.  DHZE 2016 2000  

1.8     Gjatë vitit 2016 dhe 2017, ngritet ‘Klubi i Mërgatës së Podujevës’, me 
qëllim të promovimit të mundësive investive në Podujevë nga mërgata e saj.  

DZHE  2017 1000  

1.9 Deri në fund të vitit 2018 funksionalizohet zona industriale DZHE 2018 
 

20000 

Zhvillimi i qëndrueshëm i bujqësisë duke ofruar kushte dhe infrastrukturë të përshtatshme, ngritje të kapaciteteve të fermerëve për 
kultivimin e kulturave të ndryshme bujqësore me qëllim të krijimit të vendeve të reja të punës. 



 
 

 
 

1.1        Promovimi i Podujevës si liderë e pemëve të imta, shpallja e mjedrës 
produkt strategjik si dhe organizimi i përvjetshëm i ditës së mjedrrës 

DBPZHR  2016,2017 ,2018 5000  

1.2        Deri në fund të vitit 2018, kryhet kategorizimi dhe klasifikimi i bonitetit 
të tokës bujqësore, me qëllim të identifikimit se cilat kultura bujqësore mund të 
kultivohen me rendiment më të lartë dhe perfundon plani për zhvillimin e 
bujqesisë. 

 DBPZHR 2016,2017 ,2018 50000  

1.3           Deri në fund të vitit 2016, në bashkëfinancim me fondet e BE-së, 
funksionalizohet pika grumbulluese për pemë dhe perime në fshatin Sfeqël.  

 DBPZHR  2016  486664.19 

1.4           Deri në vitin 2017, sigurohen fondet nga donatorët për bashkëfinancim 
në ngritjen e pikës grumbulluese të qumështit në fshatin Kërpime, si dhe ofrimi i 
pajisjeve për grumbullim të qumështit tek fermerët. 

DBPZHR, 
ZKK  

2017 450,000 

1.5           Gjatë vitit 2016, shtohet numri i serave për 20%, në vitin 2017 për 25% 

sera, dhe në vitin 2018 për 30% sera.   

DBPZHR  2016,2017,2018  445,000 

1.6           Gjate vitit 2016, në bashkëpunim me USAID, mbështeten fermerët në 
ngritjen e sistemit të ujitjes dhe në vitet në vijim. 

DBPZHR 2016,2017,2018  27,509 

1.7           Ndihmesë në ngritjen profesionale të bletarëve si dhe subvencionimi i 
bletarëve dhe rritja e kosherëve të bletëve (përkrahja për kosherë me bletë të 
gjindet nga mesatarja e viteve të fundit). 

 DBPZHR 2016,2017,2018  250,000 

1.8           Deri në fund të vitit 2018, mbështeten blegtorët në rritjen e fondit te 
bagëtisë deri në 10% nga numri aktual, si dhe përkrahje në pajisje për mjelje dhe 
koncentrat ushqyes. 

 DBPZHR 2016,2017,2018 50000 

1.9           Deri në fund të vitit 2018, mbështeten fermerët në rritjen e sipërfaqes 
së pemishteve në 10% nga sipërfaqja aktuale. 

DBPZHR  2018  50000 

1.10       Deri në vitin 2017, krijohet sistemi mbikëqyrës elektronik i procesit të 
dhënies së lejes dhe ekzekutimit të prerjes së pyjeve, me qëllim të mbrojtjes së 
fondit pyjor. 

 DBPZHR 2017  10000 

1.1           Përmirësimi i infrastukturës fizike shkollore dhe jashtë shkollore në 
zonat rurale. 

DKA  2016,2017, 
2018  

 25000 



 
 

 
 

1.2           Deri në vitin 2018, bëhet pajisja me kabinete të shkollave të mesme të 
ulëta dhe të mesme të larta, me numër të madh të nxenësve. 

DKA  2018  100000 

1.3           Vlerësimi i performancës së drejtorit të shkollës për arritshmëritë në 
shkollë, në baza vjetore. 

DKA  2016,2017 
,2018 

 0 

1.4           Ngritja e rolit të komunitetit lokal dhe atij të biznesit në vendimmarrjen 
e shkollës, kryesisht në përshtatjen e drejtimeve profesinale me nevojat e tregut.  

DKA 2016, 2017, 
2018 

 0 

1.5           Ngritja profesionale e vazhdueshme për nivelin e ulët dhe të mesëm të 
mësimdhënësve në fushën pedagogjike dhe metodologjike si dhe aplikimin e TI-së 
në mësimdhënie. 

DKA  2016, 2017 
,2018 

 1000 

1.6           Trajnime të vazhdueshme për udhëheqje dhe menaxhim të personelit 
shkollor. 

DKA 2016, 2017, 
2018 

 1000 

1.7           Sigurimi i transportit shtëpi-shkollë-shtëpi për të gjithë nxënësit e 
nivelit obligativ shkollor që banojnë 4 km larg shkollës.  

DKA 2016, 2017, 
2018 

  

1.8           Krijimi i kushteve për gjithpërfshirjen aktive të fëmijëve me nevoja të 
veçanta në sistemin arsimor.  

DKA 2016, 2017, 
2018 

 10000 

1.9           Riaftësimi i personave që janë të papunë për tregun e punës. 
DKA, 

DSHMS 
2016, 2017, 

2018 
 10000 

1.10       Deri në mes të vitit 2016, të hapen drejtime bazuar në analizën e 
nevojave të tregut në shkollat profesionale. 

DKA 2016  0 

1.11     Deri në fund të vitit 2017 punesohen dy ekspertë të mjedrres dhe 
pemëve të imeta për ofrimin e asistences gjithë fermerëve të komunës në 
mbjelljen,trajtimin,mbrojtjen ,kultivimin dhe vjeljen e tyre. 

 

DBPZHR 2017 10000 

1.1           Deri në fund të vitit 2018, bëhet ndërtimi dhe funksionalizimi i qendrës 
së kulturës dhe bibliotekës në qytetin e Podujevës, në bashkëfinancim me MKRS. 

DKRS 2018  180000 

1.2           Deri në fund të vitit 2016, bëhet ndërtimi i kompleksit sportiv të hapur 
në qytetin e Podujevës. 

DKRS 2016  200000 

1.3           Përkrahja e kuotizimit të klubeve sportive dhe disa nga ngjarjet e 
shënuara sportive. 

DKRS 2016, 2017, 
2018 

 10000 

1.4           Deri në fund të vitit 2016, kryhet renovimi i stadiumit të qytetit në DKRS 2016  100000 



 
 

 
 

bashkëfinancim me MKRS. 

1.5           Në vitin 2016,  bëhet zgjerimi dhe renovimi i sallës së teatrit të qytetit, 
si dhe funksionalizimi i saj. 

DKRS 2016  100000 

1.6           Deri në fund të vitit 2017, bëhet themelimi i muzeut të trashëgimisë 
kulturore të luajtshme dhe fillimi i inventarizimit me artefakte. 

DKRS 2017  50000 

1.7           Deri në fund të viti 2016, bëhet ngritja e SH.K.A. "Josip Rela" në 
Ansamblin e Këngëve dhe Valleve Popullore. 

DKRS 2016  5000 

1.8           Deri në fund të vitit 2016, bëhet përcaktimi i një hapësire komunale për 
galeri të arteve. 

DKRS 2016  0 

1.9           Përkrahja dhe promovimi i vazhdueshëm i festivalit ambiental “Teatri 
Ndryshe” në funksion të zhvillimit të turizmit kulturor. 

DKRS 2016, 2017, 
2018 

 10000 

1.10       Deri në mesin e vitit 2016, bëhet katalogimi i trashëgimisë kulturore, 
historike dhe atyre me rëndësi të veçantë kulturore. 

DZHE, DKRS 2016  10000 

1.11       Përkrahja e organizatave rinore në realizimin e aktiviteteve të tyre. DKRS  2016,2017,2018  10000 

1.12       Identifikimi dhe përkrahja e talenteve të rinjë. DKRS 2016  5000 

1.13       Deri në fund të vitit 2016, bëhet studimi i fizibilitetit për potencialet 
turistike sportive, rekreative, të turizmit kulturor, eko-turizmit dhe turizmit rural.  

DZHE  2016  50000 

1.14       Deri në fund të vitit 2016, kryhet shënimi i shtigjeve dhe vendosja e 
koordinatave në GPS për marshutat e hikingut. 

 DZHE , 
DKRS 

 2016  2000 

1.15       Deri në fund të 2018, hartohet master plani për zonën e liqenit të 
Batllavës. 

DHZE  2018  10000 

1.16       Deri në fund të vitit 2017, bëhet shënimi i shenjave të objekteve të 
trashëgimisë kulturore (tabelat në të kaftë). 

DHZE, 
DKRS, 

DPUMM,  

 2017  10000 

1.17       Deri në fund të vitit 2018, bëhet funksionalizimi dhe ri-destinimi i 
objektit ‘pushimorja e fëmijëve’ në Orllan. 

 DZHE, 
DPKGJ 

 2018  0 

1.1           Deri në vitin 2018, bëhet hartimi i hartave zonale për tërë territorin e 
komunës. 

DPUMM   2018  20000 

1.2           Deri në vitin 2018, bëhet hartimi i planeve rregulluese detale për zonen 
urbane. 

 DPUMM   2018  50000 



 
 

 
 

1.3           Në fillim të vitit 2016, zhvillohen kapacitetet e personelit 
teknik/profesional për hartimin dhe korrigjimin e planeve, si dhe përdorimin e 
sistemeve të TI që ndërlidhen me vendin e punës. 

 DPUMM, 
DSHPMSH 

 2016  5000 

1.4           Deri në vitin 2018, bëhet eliminimi i tërësishëm i deponive ilegale. 
DSHPMSH, 

DPUMM  
 2018  10000 

1.5           Deri në mesin e vitit 2017, bëhet krijimi i bazës së të dhënave në 
sistemin GIS për infrastrukturën komunale (asfalti, elektrifikimi, kanalizimi, 
ujësjellës, shenjëzim të rrugëve, ndriçimi publik, etj.) 

DPUMM, 
DSHPMSH 

 2016  10000 

11.6           Deri në fund të vitit 2016, bëhet krijimi i sistemit dhe bazës së të 
dhënave për menaxhim të projekteve infrastrukturore. 

DPUMM 
DSHPMSH 

 2016  10000 

1.7           Deri në vitin 2016, krijohen mundësitë për bashkëfinancim në 
ndërtimin e kolektorit të ujrave të zeza.  

DSHPMSH  2016 0  

1.8           Deri në fund të vitit 2018, bëhet rregullimi i shtretërve të lumenjëve në 
funksion të mbrojtjes nga vërshimet dhe tokës bujqësore. 

DSHPMSH  2017 100000  

1.9           Deri në fund të vitit 2017, bëhet rikonstruktimi i rrugës "Zahir Pajaziti" 
së bashku me infrastrukturën nëntokësore, dhe krijimi i sheshit në qendër të qytetit 
dhe te vazhdohet me projekte te tjera infrastrukturore, sipas vleresimit te nevojave 
te ifrastruktures. 

DPUMM, 
DSHPMSH 

 2017 200000  

1.10       Deri në fund të vitit 2017, bëhet hartimi i projektit për parking 
nëntokësor në qendër të qytetit. 

DPUMM, 
DSHPMSH 

 2017 3000  

1.11       Deri në vitin 2018, në bashkëfinancim me Agjencionin Kadastral të 
Kosovës, bëhet rindërtimi i dhjetë (10) zonava kadastrale dhe bartja e pronave tek 
qytetarët. 

DPKD, AKK  2018 1000  

1.12       Deri në fund të vitit 2018, bëhet ndërtimi i qendrës rekreative sportive 
në Batllavë, në bashkëfinancim me Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit. 

DKRS, DZHE  2018 90000  

1.13       Mirëmbatja dhe rritja e sipërfaqeve gjelbëruese në qytet.  
DPUMM, 
DSHPMSH 

 2016,2017,2018 50000  

1.14       Deri në fund të vitit 2018, në bashkpunim me KUR "Prishtina" hartohet 
projekti për ndërtimin dhe funksionalizimin e ujësjellësit në vendet në të cilat ka 
rrjet të ujësjellësit por që nuk janë të kyqura. 

DSHPMSH,   2018 50000  



 
 

 
 

2. Mirëqenja e qytetarëve 

Gjat viteve 2016, 2017 dhe 2018, përmirësohet  infrastrukturës shëndetësore 
përmes paisjes së QKMF dhe AMF-ve-së me aparatura shëndetesore 

DSHMS  2016 200000  

Deri në vitin 2018 ndërtohen 3 AMF  DSHMS 2018 150000  

Në vitin 2018, përfundon renovimi i objekteve shëndetësore.  DSHMS  2018 50000  

    

Në vitin 2016, bëhet funksionalizimi i objektit të maternitetit, furnizimi me 
aparaturë për maternitet  

 DSHMS  2016  

1.1        Deri në fund të vitit 2016, bëhet vlerësimi i kapaciteteve të stafit/analiza 
e boshllëqeve në aftësite e stafit (Skills Gap Analysis). 

DA  2016  10000 

1.2        Në fillim të vitit 2017, organizohen trajnime për stafin në bazë të analizës 
paraprake. 

DA  2017  10000 

1.3        Deri në vitin 2018, hartohet plani i resurseve njerëzore. DA  2018  20000 

1.4        Deri në fund të vitit 2018, digjitalizohet procesi i menaxhimit dhe 
monitorimit të resurseve njerëzore 

DA  2018  30000 

1.5        Deri në vitin 2018, digjitalizohet procesi i aplikimit për dokumentet e 
gjendjes civile.  

DA  2018  20000 

 



 
 

 
 

9. AMZA E PROJEKTEVE TË KOMUNËS NË IMPLEMENTIM DHE TË PLANIFIKUARA 

PËR PERIUDHEN 2016 – 2018 
Viti Sektori Projekti Buxheti 

2016 Administrata Inventarizimi i Objektit te ri te Administrates 80,000 

2016 Administrata Ndërtimi i zyres se vendit ne Lluzhan 40,000 

2016 Arsimi Zgjerimi dhe renovimi i objekteve shkollore 140,000 

2016 Kultura Ndërtimi i Qendres së hapur për sport dhe 
rekreacion 

171,513 

2016 Kultura Zgjërimi i sallës së teatrit (kultures) 90,000 

2016 Planifikim dhe 
Zhvillim Ekonomik 

Participim me donator 135,000 

2016 Planifikim dhe 
Zhvillim Ekonomik 

Blerja e një softweri 5,000 

2016 Shendetesi Blerja e nje mamografie per QKMF ne Podujeve 105,000 

2016 Shendetesi Ndertimi i nje ambulance  shendetsore ne Bradash 50,000 

2016 Shendetesi Paisje mjeksore 50,000 

2016 Shendetesi Renovimi i objekteve shendetsore 35,509 

2016 Shendetesi Ndërtimi i objekteve ndihmse për QMF dhe AMF 15,000 

2016 Sherbime Publike Kolektori i ujrave të zeza  Gllamnik  Konushec 195,000 

2016 Sherbime Publike Kolektori i ujrave të zeza pergjat lumit Dumnnicë 170,000 

2016 Sherbime Publike Kolektori i ujrave të zeza Batllavë- Gërdoc 90,000 

2016 Sherbime Publike Pastrimi dhe zgjerimi i shtratit te lumenjve 85,000 

2016 Sherbime Publike Rregullimi i trotuareve afer shkollave , ( ne rruget 
regjionale dhe magjistr 

80,000 

2016 Sherbime Publike Rregullimi i trotuareve 80,000 

2016 Sherbime Publike Kanalizimi fekal në qytet dhe fshatra 60,000 

2016 Sherbime Publike Kanalizimi fekal Balloc-
(l.Pollomi,Toverlani,Breca),Dobërdol,Sallabajë 

58,000 

2016 Sherbime Publike Kanalizimi fekal në disa fshatra -
lagje(Popovë,Repë,Merdar,Livadicë) 

55,000 

2016 Sherbime Publike rregullimi i shtratit të lumit Llap(Lupq i 
poshtëm)Faza -I 

54,000 

2016 Sherbime Publike Mirëmbajtja e rrugve të asfaltuara 50,000 

2016 Sherbime Publike Meremetimi i rrugve me zhavorr 50,000 

2016 Sherbime Publike Kanalizimi fekal lluzhan Godishnjak 47,000 

2016 Sherbime Publike Rregullimi dhe mirmbajtja e ndriqimit në qytet 45,500 

2016 Sherbime Publike Investimet kapitale per raste emergjente 45,000 

2016 Sherbime Publike Rindertimi  dhe mirmbajtja e kanalizimit fekal dhe 
atmosferik 

45,000 

2016 Sherbime Publike Kanalizimi fekal në disa fshatra-
lagje(Lladoc,Herticë,Sibofc dhe 

44,500 

2016 Sherbime Publike Ndertimi i ures ne qytet 40,000 

2016 Sherbime Publike Kanalizimi fekal Bradash(lagja Kodralit)lagje 40,000 



 
 

 
 

(Peran,Metehi,Bajqinë) 

2016 Sherbime Publike Shenjezimet horizontale dhe vertikale 35,000 

2016 Sherbime Publike Ndërtimi i urës në Dvorishtë 30,000 

2016 Sherbime Publike Riparimi dhe ndertimi i urave 30,000 

2016 Sherbime Publike Rregullimi dhe mirmbajtja e varrezave 30,000 

2016 Sherbime Publike Kanalizimi fekal në Dyz 25,000 

2016 Sherbime Publike Ndërtimi i urësl në Pakashticë të Epërme 22,000 

2016 Sherbime Publike Ndërtimi i urës në Konushevc(lagja  Shala) 19,000 

2016 Sherbime Publike Zgjerimi i rrjetit te ujsjellsit 10,000 

2016 Urbanizmi Asfaltimi i rrugve -ne qytet 817,888 

2016 Urbanizmi Asfaltimi i rrugës Peran lagja Idrizi -Orrzhanët 172,076 

2016 Urbanizmi Eksproprijimi i tokes (për rrugëte qytetit ) 100,000 

2016 Urbanizmi Asfaltimi i rruges ne fshatin Zhiti 90,000 

2016 Urbanizmi Asfaltimi i disa rrugës Batllave - Dyz 90,000 

2016 Urbanizmi Asfaltimi i disa  rrugeve ne fshatin Bajqinë  lagja 
Revuqi -Lepaj 

90,000 

2016 Urbanizmi Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Shtedim 80,000 

2016 Urbanizmi Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Merdar 79,946 

2016 Urbanizmi Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Livadicë 70,000 

2016 Urbanizmi Hartimi i projekteve ( Hartat Zonale ) 70,000 

2016 Urbanizmi Asfaltimi idisa rrugeve ne fshatin Majac 65,000 

2016 Urbanizmi Asfaltimi i disa rrugeve ne fshatin Bajqinë 65,000 

2016 Urbanizmi Asfaltimi i  rrugëve në fshatin Sfeqel 60,000 

2016 Urbanizmi Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Halabak 60,000 

2016 Urbanizmi Hartimi  i Planeve  Rregulluese  Detale  (  Zona  
Qender ) 

60,000 

2016 Urbanizmi Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Herticë - Surdull 50,021 

2016 Urbanizmi Ndertimi i rruges Podujeve - Livadice 50,000 

2016 Urbanizmi Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Konushefc 50,000 

2016 Urbanizmi Asfaltimi i rruges në fshatin Kushevicë lagja Shillovët 
+ Haliti (faza-I ) 

50,000 

2016 Urbanizmi Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Peran (te 
autoservisi ) 

50,000 

2016 Urbanizmi Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Orllan(lagja 
Kameri ) 

50,000 

2016 Urbanizmi Rregullimi ,riparimi,pastrimi i shtratit te Lumit Llap 
dhe hapesirave pergjat b 

50,000 

2016 Urbanizmi Asfaltimi i rrugës në fshatin Baraina faza e I 45,000 

2016 Urbanizmi Asfaltimi i rrugës në fshatin Braine faza e I 45,000 

2016 Urbanizmi Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Shakovicë 45,000 

2016 Urbanizmi Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Dobërdol 40,000 

2016 Urbanizmi Ndertimi i parqeve,shtimi i hapësi-rave të 
gjelberuara si dhe mirembajtja e 

35,000 

2016 Urbanizmi Asfaltimi i rruges Obranqe-permendorja Llapashtice 10,000 

2016 Urbanizmi Asfaltimi i rruges në fshatin Metergofc 10,000 

2017 Administrata Rrethoja per Zyra te vendit 40,000 



 
 

 
 

2017 Administrata Ndërtimi i zyrave të vendit në Gllamnik dhe 
Dumnicë 

80,000 

2017 Arsimi Zgjerimi dhe renovimi i objekteve shkollore 130,000 

2017 Kultura Ndërtimi i  Qendrës  së Kulturës 271,513 

2017 Planifikim dhe 
Zhvillim Ekonomik 

Promovim i pikave turistike 10,000 

2017 Planifikim dhe 
Zhvillim Ekonomik 

Participim me donator 130,000 

2017 Shendetesi Rregullimi i oborrit të QMF-së dhe AMF-ve 15,000 

2017 Shendetesi Renovimi i objekteve shendetsore 27,509 

2017 Shendetesi Ndërtimi i një ambulance në Obranqë 60,000 

2017 Shendetesi Paisje mjeksore 153,000 

2017 Sherbime Publike Rindertimi  dhe mirmbajtja e kanalizimit fekal dhe 
atmosferik 

20,000 

2017 Sherbime Publike Zgjerimi i rrjetit te ujsjellsit 23,000 

2017 Sherbime Publike Rregullimi dhe mirmbajtja e varrezave 25,000 

2017 Sherbime Publike Riparimi dhe ndertimi i urave 35,000 

2017 Sherbime Publike Shenjezimet horizontale dhe vertikale 35,000 

2017 Sherbime Publike Rindërtimi i ures Lupq i poshtëm 40,000 

2017 Sherbime Publike Investimet kapitale per raste emergjente 45,000 

2017 Sherbime Publike Rregullimi dhe mirmbajtja e ndriqimit në qytet 50,000 

2017 Sherbime Publike Mirëmbajtja e rrugve të asfaltuara 50,000 

2017 Sherbime Publike Meremetimi i rrugve me zhavorr 50,000 

2017 Sherbime Publike Rregullimi i trotuareve afer shkollave , ( ne rruget 
regjionale dhe magjistr 

70,000 

2017 Sherbime Publike Pastrimi dhe zgjerimi i shtratit te lumenjve 90,000 

2017 Sherbime Publike Rregullimi i trotuareve 110,220 

2017 Sherbime Publike Kolektori i ujrave te zeza  gjat  lumit Lupq Majac 
Lupq i epërm 

120,000 

2017 Sherbime Publike Kolektori i ujrave të zeza pergjat lumit Dumnnicë 150,000 

2017 Sherbime Publike rregullimi i shtratit të lumit Llap(Lupq i 
poshtëm)Faza -I 

161,780 

2017 Sherbime Publike Rregullimi i kolektorit për ujrat  të zeza Lumi Llap 260,000 

2017 Sherbime Publike Kolektori i ujrave të zeza Gërdoc- Shakovicë Faza e I 303,721 

2017 Urbanizmi Hartimi i projekteve 30,000 

2017 Urbanizmi Ndertimi i parqeve,shtimi i hapësi-rave të 
gjelberuara si dhe mirembajtja e 

30,000 

2017 Urbanizmi Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Kerpimeh 40,000 

2017 Urbanizmi Asfaltimi i  rruges Dobratin - faza I 44,780 

2017 Urbanizmi Asfaltimi i  rruges në fshatin Bollopojë 45,000 

2017 Urbanizmi Asfaltimi i disa rrugicave ne Batllave 50,000 

2017 Urbanizmi Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Metehi 50,000 

2017 Urbanizmi Hartimi  i Planeve  Rregulluese  Detale  (  Zona  
Qender ) 

50,000 

2017 Urbanizmi Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Llapashticë e 
eperme 

55,000 



 
 

 
 

2017 Urbanizmi Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Tërrnavë 55,000 

2017 Urbanizmi Asfaltimi i rruges në fshatin Surkish 60,000 

2017 Urbanizmi Asfaltimi i rruges në fshatin Ballofc 60,000 

2017 Urbanizmi Asfaltimi i  rruges në fshatin Dumnicë e poshtme 
(tek shkolla) 

60,000 

2017 Urbanizmi Hartimi i projekteve ( Hartat Zonale ) 60,000 

2017 Urbanizmi Asfaltimi i rruges në fshatin Pakashticë e epërme 65,000 

2017 Urbanizmi Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Katunishtë 65,000 

2017 Urbanizmi Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Gllamnik 70,000 

2017 Urbanizmi Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Livadicë 70,000 

2017 Urbanizmi Rregullimi ,riparimi,pastrimi i shtratit te Lumit Llap 
dhe hapesirave pergjat b 

71,894 

2017 Urbanizmi Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Shtedim 80,000 

2017 Urbanizmi Asfaltimi i rruges ne fshatin Zhiti 90,000 

2017 Urbanizmi Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Herticë - Surdull 100,000 

2017 Urbanizmi Eksproprijimi i tokes (për rrugëte qytetit ) 100,000 

2017 Urbanizmi Ndertimi i rruges Podujeve - Livadice 120,000 

2017 Urbanizmi Asfaltimi i rrugve -ne qytet 1,148,300 

2018 Administrata Automjetet 50,000 

2018 Administrata Rregullimi i rrethojave dhe hapja  e puseve në zyra 
të vendit  në Kërpimeh 

70,000 

2018 Arsimi Zgjerimi dhe renovimi i objekteve shkollore 130,000 

2018 Kultura Ndërtimi i  Qendrës  së Kulturës 271,513 

2018 Planifikim dhe 
Zhvillim Ekonomik 

Promovim i pikave turistike 10,000 

2018 Planifikim dhe 
Zhvillim Ekonomik 

Participim me donator 130,000 

2018 Shendetesi Blerja e karrigeve stomatologjike 15,000 

2018 Shendetesi Renovimi i objekteve shendetsore 50,509 

2018 Shendetesi Ndertimi i nje ambulance ne Majac 55,000 

2018 Shendetesi Paisje mjeksore 135,000 

2018 Sherbime Publike Rregullimi dhe mirmbajtja e varrezave 35,000 

2018 Sherbime Publike Shenjezimet horizontale dhe vertikale 40,000 

2018 Sherbime Publike Zgjerimi i rrjetit te ujsjellsit 45,000 

2018 Sherbime Publike Investimet kapitale per raste emergjente 55,000 

2018 Sherbime Publike Kanalizimi fekal në qytet dhe fshatra 65,000 

2018 Sherbime Publike Rregullimi dhe mirmbajtja e ndriqimit në qytet 85,000 

2018 Sherbime Publike Meremetimi i rrugve me zhavorr 95,000 

2018 Sherbime Publike Pastrimi dhe zgjerimi i shtratit te lumenjve 105,000 

2018 Sherbime Publike Kolektori i ujrave te zeza  gjat  lumit Lupq Majac 
Lupq i epërm 

120,000 

2018 Sherbime Publike Rregullimi i trotuareve 120,000 

2018 Sherbime Publike Kolektori i ujrave të zeza Gërdoc- Shakovicë Faza e I 125,000 

2018 Sherbime Publike Mirëmbajtja e rrugve të asfaltuara 135,000 

2018 Sherbime Publike Rregullimi i trotuareve afer shkollave , ( ne rruget 
regjionale dhe magjistr 

175,000 



 
 

 
 

2018 Sherbime Publike Rregullimi i kolektorit për ujrat  të zeza Lumi Llap 300,000 

2018 Sherbime Publike Kolektori i ujrave të zeza pergjat lumit Dumnnicë 300,000 

2018 Urbanizmi Asfaltimi i rruges ne fshatin Konushefc 40,000 

2018 Urbanizmi Asfaltimi i  rruges në fshatin Dyz 45,000 

2018 Urbanizmi Asfaltimi i rruges ne fshatin Pakashtice e Poshtme 45,000 

2018 Urbanizmi Asfaltimi i disa rrugve ne fshatin Llapashtice e 
Poshtme 

50,000 

2018 Urbanizmi Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Herticë 50,000 

2018 Urbanizmi Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Lluga 50,000 

2018 Urbanizmi Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Lupq 50,000 

2018 Urbanizmi Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Gerdofc 50,000 

2018 Urbanizmi Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Penuh 50,000 

2018 Urbanizmi Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin  Majac - Zhegrovë 50,000 

2018 Urbanizmi Hartimi i projekteve 50,000 

2018 Urbanizmi Ndertimi i parqeve,shtimi i hapësi-rave të 
gjelberuara si dhe mirembajtja e 

50,000 

2018 Urbanizmi Asfaltimi i rrugës Revuq-vazhdim 60,000 

2018 Urbanizmi Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Bradash 60,000 

2018 Urbanizmi Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Llaush -Bajqinë 60,000 

2018 Urbanizmi Rregullimi ,riparimi,pastrimi i shtratit te Lumit Llap 
dhe hapesirave pergjat b 

70,000 

2018 Urbanizmi Asfaltimi i rruges në fshatrat rreth liqenit -fshati 
Ballaban 

80,000 

2018 Urbanizmi Hartimi  i Planeve  Rregulluese  Detale  (  Zona  
Qender ) 

98,944 

2018 Urbanizmi Asfaltimi i disa rrugëve në fshatin Sibovc 100,000 

2018 Urbanizmi Eksproprijimi i tokes (për rrugëte qytetit ) 100,000 

2018 Urbanizmi Ndertimi i rruges Podujeve - Livadice 150,000 

2018 Urbanizmi Rruget e asfaltuara me nje shtres mbrojtse 250,000 

2018 Urbanizmi Asfaltimi i rrugve -ne qytet 1,147,021 

 
  



 
 

 
 

Harta interaktive 
 
Krahas zhvillimit të strategjise për zhvillim ekonomik është zhvilluar edhe harta interaktive 
online me informata bazike për zonat kadastrale (fshatrat), www.podujevaonline.net. 

 
Harta interaktive përmbane këto informata: 
 

 Të dhenat mbi popullësine 
o Sipas gjinisë 
o Sipas grupmoshws  

 0-9 vjet; 10 deri 19 vjet; 20 deri 29 vjet; 30 deri 39 vjet; 40 deri 49 
vjet; 50 deri 59 vjet; 60 deri 69 vjet 70 deri 79 vjet; mbi 80 vjet 

 Numri i familjeve 

 Të dhënat bujqësore 
o Numri i familjeve që posedojne bagëti 
o Numri i koshereve dhe bletëve 
o Numri i deleve dhe dhive 
o Numri i lopëve qumshtore 

 Të dhënat mbi token 
o Sipërfaqja e arave  
o Sipërfaqja e kopshteve 
o Sipërfaqja e kullosave 
o Sipërfaqja e livadheve 
o Sipërfaqja e pemishteve 
o Sipërfaqja e vreshtave 
o Sipërfaqja e malit 
o Sipërfaqja e tokës ndërtimore 
o Sipërfaqja e Rrugeve/Hekurudhave 
o Sipërfaqja natyrore (Lumenje, Parqe) 
o Sipërfaqja e tokes jopjellore 
o Sipërfaqja Totale 

 Te dhenat mbi punesimin 
o Popullesia ekonomikisht aktive 
o Popullesia ekonomikisht aktive 
o Te punesuar 

 Urbanizmi 
o Gjatësia e Rrugeve 
o Gjatësia e rrugeve te asfaltuara 
o Gjatësia e trotuareve 
o Gjatësia e Kanalizimit Fekal 
o Gjatësia e Ujesjellesit, Ndriqimit efiqient dhe jo-efiqient 
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