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I.HYRJE

Qëllimi i projektit – Qëllimi kryesor i këtij projekti është që komuna e Podujevës të ketë 
një plan zhvillimor urban modern, efikas dhe të bazuar në norma e standarde 
evropiane. Ky projekt do të jetë në harmoni të plotë me objektivat e ,,Ligjit për 
Planifikim Hapësinor nr. 2003/14 dhe Ndryshimi i Ligjit nr. 03/L-106 për Ndryshimin e 
Ligjit për Planifikim Hapësinor nr. 2003-14.‘’ si dhe në harmonizim të plotë me Planin 
Zhvillimor Komunal të Podujevës.
Plani Zhvillimor Urban do të sigurojë një bazë për zhvillim të qëndrueshëm për qytetin
e Podujevës. Zhvillimi i qëndrueshëm nuk nënkupton vetëm ruajtjen e mjedisit urban,
por edhe shfrytëzimin e përkohshëm të resurseve për zhvillim ekonomik të qytetit, për 
gjeneratat e ardhshme dhe balancimin e zhvillimeve hapësinore. Kjo do të thotë që të ri 
koordinohen kërkesat sociale dhe ekonomike për hapësirën me funksionet e saj 
kulturore dhe ekologjike, kështu që të kontribuojnë në balancimin e zhvillimit urban.
Plani zhvillimor është dokument që hartohet për territorin e qytetit të Podujevës për 
periudhën e ardhme kohore deri në vitin 2022 dhe jep udhëzime konkrete për veprimet 
që duhet të ndërmerren: Pse duhet ndërmarr ato veprime, po ashtu, sqaron se si duhet 
të realizohen veprimet e tilla? Veprime këto që do të ndikonin në përmirësimin e jetës së 
qytetarëve të qytetit të Podujevës, duke ndikuar në ngritjen e kualitetit social, ekonomik 
dhe fizik të hapësirës urbane. 
Plani Zhvillimor Urban jep mundësi të vazhdimësisë së planifikimit edhe për  të 
ardhmen (pas periudhës së caktuar). Në dokumentin e planit merren vendime afatgjate, 
por gjithmonë duke pasur parasysh fleksibilitetin e planit, kur dihet se: në të ardhmen 
mund të paraqiten rrethana të reja që kërkojnë modifikime të vazhdueshme (kërkesat e 
ndryshme të popullsisë, ndryshimet në politikën qeveritare, parimet ndërkombëtare 
etj.). 
PZHU sot orientohet kah procesi dhe veprimi, fillon me konsensus mbi çështjet, është 
seleksionuar dhe i fokusuar duke adresuar përparësitë dhe mangësitë. Është proces në 
të cilin përfshihet edhe ajo që është e paplanifikuar. Këtij procesi i paraprinë një vizion 
realist dhe i qëndrueshëm. Me aprovimin e dokumentit, i cili do të jetë i hartuar përmes 
procesit të konsultimeve publike dhe i bazuar në vlerësimin e gjendjes ekzistuese,  
resurseve potenciale,  duke identifikuar çështje apo fusha ku duhet ndërmarrë veprime 
urgjente, me qëllim të mbrojtjes, kultivimit dhe zhvillimit të vlerave socio-ekonomike 
dhe mjedisore të qytetit të Podujevës.
Rezultat i përfundimit të Planit do të jetë informata përmbajtjesore për gjendjen socio-
ekonomike, demografike, të infrastrukturës, mjedisit etj., në qytetin e Podujevës. Në
shtrirjen hapësinore të dukurive do të duken qartë caqet e zhvillimit të qytetit dhe zonat 
me prioritet për intervenim nga do të rrjedhin  propozimet për zhvillimin e ardhshëm 
hapësinor dhe mënyrën se si do të arrihet ky zhvillim.
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1.1. SISTEMI I PLANIFIKIMIT HAPËSINOR NË KOSOVË

Sistemi i planifikimit në bazë të Ligjit për Planifikim Hapësinor nr. 2003/14 dhe 
Ndryshimi i Ligjit nr. 03/L-106 për Ndryshimin e Ligjit për Planifikim Hapësinor nr. 
2003-14. Nivelet e planifikimit  në bazë të Nenit 9 ndahet në dy nivele:

1. Planifikimi për territorin e  Kosovës 
2. Planifikimi për territorin e Komunave 

Llojet e planeve në bazë të Nenit 10.2, në nivel të Komunës janë:
1. Plani zhvillimor i komunës 
2. Plani zhvillimor urban
3. Plani rregulativ  urban

Në bazë të Nenit 14.1,  Komuna përgatitë Planin Zhvillimor dhe Urban për të gjitha 
territoret urbane brenda territorit të komunës. Plani Zhvillimor Urban është plan 
strategjik multi-sektorial, i cili përcakton synimet afatgjata për zhvillimin dhe 
menaxhimin e zonave urbane, për periudhën më së paku pesë (5) vjeçare.
PZHU bazohet në gjendjen ekzistuese sociale, ekonomike dhe mjedisore dhe është 
proces gjithëpërfshirës, transparent me pjesëmarrjen e publikut në vendimmarrje. 
Pjesëmarrja publike nënkupton involvimin e të gjithë faktorëve relevant me interes: 
Ministritë e Qeverisë së Kosovës, Institucionet shkencore dhe hulumtuese,
Drejtoritë komunale, Organizatat e shoqërisë civile etj.
Më poshtë është dhënë skema e mobilizimit institucional të pjesëmarrjes në procesin e 
hartimit te PZHU-së.

Skema  1. Skema e mobilizimit institucional

Plani Zhvillimor Urban bazohet në:
 Parimet e përcaktuara me Ligj
 Vizionin dhe caqet strategjike
 Raportet e sektorëve të rëndësishëm
 Strategjitë zhvillimore të sektorëve të ndryshëm
 Elemente tjera të përcaktuara me akte të veçanta

Si i tillë Plani përcakton parimet dhe qëllimet afatgjate të planifikimit hapësinor për 
periudhën deri në vitin 2022. Gjithashtu përcakton afatet kohore reale dhe implikimet 
buxhetore.

VEN DI M MAR RËS IT

Komuna e Po duj evës
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Korniza për hartimin e Planit Zhvillimor Urban përbëhet nga pesë faza:
Faza I -Përgatitja e profilit dhe vlerësimi i gjendjes ekzistuese urbane
Faza II   - Vizioni, Parimet dhe Caqet
Faza III  - Korniza e Zhvillimit Hapësinor Urban
Faza IV  - Strategjitë dhe veprimet për zbatim
Faza V - Dispozitat për zbatim

 Profili dhe vlerësimi i gjendjes ekzistuese – Në këtë fazë evidentohet gjendja
ekzistuese e zhvillimit hapësinor në tërë territorin e qytetit. Ky është dokumenti 
bazë për njohjen dhe vlerësimin e gjendjes ekzistuese të zhvillimeve në 
hapësirën urbane, si dhe përcakton orientimet themelore për hartimin e PZHU –
së.

 Vizioni, Parimet dhe Caqet – Përfshin fazën e dytë ku përcaktohet vizioni për të
ardhmen si dhe caqet strategjike të zhvillimit hapësinor të qytetit. 

 Korniza e Zhvillimit Hapësinor – Kjo fazë përcakton parashikimet e dëshiruara 
të zhvillimeve afatgjata hapësinore për territorin e qytetit.

 Strategjitë dhe veprimet për zbatim - Kjo fazë formulon pakon e strategjive  dhe 
veprimet për realizimin e qëllimeve brenda kornizës hapësinore, afatet kohore, 
implikimet financiare dhe kornizën institucionale.

 Dispozitat për zbatim - Përfshin  elementet e Zbatimit obligativ që ndërlidhen 
me nivelin komunal.

Gjatë hartimit të Planit Zhvillimor Urban projekti do të ndahet në katër fusha kryesore:
1. Popullsia - çështjet sociale, banimi dhe vendbanimet.
2. Mjedisi - trashëgimia kulturore, natyrore, peizazhet, etj.
3. Zhvillimi ekonomik - industria, turizmi, rekreacioni, tregtia, bujqësia etj;
4. Infrastruktura - transporti urban, komunikimet, rrjeti i ujësjellësit dhe 

kanalizimit etj.
Pas përfundimit të të gjitha fazave të planit dhe gjatë realizimit të tërë aktivitetit 
planifikues, komuna do t’i arrij këto rezultate:

1. Plani Zhvillimor Urban (përgatitja e dokumentit final dhe pranimi i planit 
nga asambleja komunale) duke përfshirë edhe planin gjeneral të shfrytëzimit 
të tokës, i cili është në pajtueshmëri me ligjin për planifikim hapësinor të 
Kosovës. Drafti i planit rregullues urbanistik nuk është pjesë e këtij projekt 
propozimi. Gjatë procesit të planifikimit ekipi punues do të konsultohet 
vazhdimisht me drejtorinë e urbanizmit për punë të mëtutjeshme. 

2. Rregullimi afatgjatë i zhvillimit hapësinorë dhe ekonomik i qytetit të 
Podujevës, duke u bazuar në koncepte të ndryshme të zhvillimit hapësinor.

3. Bashkëpunimi i ngushtë dhe trajnimi i stafit të qeverisë lokale gjatë hartimit 
të Planit zhvillimor urban, si dhe do tu mundësohet atyre për të vazhduar 
detyrimet dhe përgjegjësit të cilat dalin nga plani zhvillimor urban.

4. Trajnimi i stafit të selektuar nga komuna në GIS, i cili do të ofroj njohuri të 
mira në GIS, si dhe do të jetë ndihmë e madhe në implementimin e projektit. 
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 Paketën e GIS softuerit (me të cilën kompania e realizon projektin) 
komuna mund ta propozoj, ndërsa kompania Data GISconsulting do 
ta siguroj brenda ofertës së vet solucionin e MapInfos v. 8.0. 

5. Ofrimin e konceptit për GIS infrastrukturë dhe menaxhimin e të dhënave me 
GIS.

1.2. PËRFITUESIT E PROJEKTITI

Ky projekt është gjithëpërfshirës dhe shumë dimensional. Andaj, përftimet janë shumë 
të rëndësishme nga fakti se do të planifikohet një zhvillim i përgjithshëm në përputhje të 
plotë me interesat e qytetareve të qytetit të Podujevës.  Projekti, gjithashtu do të jetë në 
harmoni të plotë me politikat e zhvillimit dhe mbrojtes që ka Qeveria e Republikës së 
Kosovës dhe vetë Qeveria lokale, e që do të jenë në harmoni të plotë edhe me qëllimin e 
politikave të Unionit Evropian. 
Perspektiva evropiane e zhvillimit hapësinor është e orientuar drejt një zhvillimi të 
balancuar dhe të qëndrueshëm të territorit të vet Unionit Evropian. 

Ministrat përgjegjës për Planifikimin Hapësinor në Shtetet Anëtare të Unionit  Evropian
dhe anëtari i Komisionit Evropian, përgjegjës për Politikën Regjionale, theksuan në 
Potsdam se: qëllimi i politikave të zhvillimit hapësinor është që të punohet drejt një 
zhvillimi të balancuar dhe të qëndrueshëm të territorit të Unionit Evropian. Sipas 
pikëpamjes së Ministrave, është e rëndësishme që të arrihen baraz tri qëllimet 
fundamentale të politikës evropiane në të gjitha regjionet e UE-së: 

 Kohezioni ekonomik dhe social;
 Ruajtja dhe menaxhimi i resurseve natyrore dhe i trashëgimisë kulturore;
 Konkurrencë më e balancuar e territorit evropian.

Në përputhje me këto politika është edhe Plani hapësinor i Kosovës  që ka për synim 
arritjen e një zhvillimi të balancuar dhe të qëndrueshëm. Harmonizimi i politikave të 
tilla zhvillimore ka një rol të rëndësishëm edhe për qytetin e Podujevës, që gjatë këtij 
procesi do të arrij të krijoj një bazë të mirë të planifikimit hapësinor në përputhje me 
këto politika. 
Plani Zhvillimor Urban, që do të hartohet në përputhje të plotë me interesat e qytetarëve 
të qytetit të Podujevës dhe që do të bëhet në harmoni me politikat e zhvillimit hapësinor 
të Kosovës dhe të Unionit Evropian, paraqet një përfitim real dhe afatgjatë për të 
ardhmen e qytetit. Në këtë kontekst përfituesit kryesor të këtij projekti do të jenë: 
Komuna e Podujevës, Institucionet e Kosovës, komuniteti, sektori shoqëror, sektori 
privat, OJQ-të, grupet e interesit etj. 

1.3. BURIMI I TË DHËNAVE PËR HARTIMIN E PLANIT

Mbledhja e të dhënave si bazë për hartimin e Planit Zhvillimor Urban është element i 
domosdoshëm. Gjatë hartimit të profilit urban si dhe për vlerësimin i gjendjes 
ekzistuese janë shfrytëzuar burime dhe metoda të ndryshme për grumbullimin, 
sistemimin dhe analizimin e të dhënave të nevojshme. Grumbullimi i të dhënave është 
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bërë nga strukturat komunale të Podujevës dhe stafi i kompanisë përmes një 
bashkëpunimi të ngushtë mes grupeve punuese. 
Të dhënat bazë për hartimin e Planit Zhvillimor Urban janë shfrytëzuar nga burime të 
ndryshme: 
 Të dhënat zyrtare nga sektorët e Qeverisë Komunale – plotësimi i veglave të 

punës;
 Të dhënat nga zyrat komunale dhe regjionale të Qeverisë së Kosovës (Zyra e 

Punës dhe punësimit, Qendra për punë sociale, ESK etj);
 Të dhënat nga sektorë të ndryshëm të Qeverisë së Republikës së Kosovës.
 Të dhënat nga kompanitë publike komunale;
 Parcelat kadastrale – zyra komunale për Kadastër;
 Hartat topografike: 1:  50 000, 1:25 000;
 Orto-fotot  (prodhim: viti 2000 dhe 2004) - zyra komunale për Kadastër;
 Puna në terren (ekipet e kompanisë kanë vizituar të gjitha pjesët e qytetit);
 Aplikimi i GIS dhe GPS;
 Literatura shkencore.

Në vazhdimësi të procesit të hartimit të planit do të grumbullohen të dhëna të reja dhe 
të rëndësishme që do të inkorporohen në dokumentin e profilit. Kjo nënkupton 
plotësimin e profilit me të dhëna të reja në të ardhmen deri në përfundimin e projektit. 

1.4. ROLI DHE NATYRA E PLANIT ZHVILLIMOR URBAN

a) Promovon interesat e përbashkëta të popullatës në katër fushat kryesore:
 Zhvillim social
 Mjedis dhe shfrytëzim të tokës
 Zhvillim ekonomik dhe
 Infrastrukturë 

b) Plani Zhvillimor  Urban duhet të:
 Mundësojë që përmes një procesi gjithëpërfshirës dhe transparent, të përcaktojë 

kahet e zhvillimit social, shfrytëzimin mjedisor, mbrojtjes mjedisore, zhvillimit të 
qëndrueshëm ekonomik dhe infrastrukturë për qasje dhe lidhje më të mirë, e 
mbi të gjitha rritjen e cilësisë së jetesës;

 Ndikojë në vendimet politike lidhur me investimet publike në infrastrukturë për 
t’i përmirësuar shërbimet ndaj qytetarëve;

 Përkrahë zhvillimin e balancuar në mes të zonave urbane me zhvillim ekonomik 
më të ulët;

 Të jetë udhëzues në hartimin e Planeve Rregulluese;
 Identifikojë lokacionet me potencial të zhvillimit hapësinor të qytetit;
 Mundësojë përfshirjen e vendimeve lidhur me zonat e industrisë dhe biznesit, 

banimit, shërbimeve, turizmit dhe trashëgimisë natyrore e kulturore;
 Identifikojë rolin e zonave kryesore në zhvillimin e përgjithshëm socio-ekonomik 

dhe kulturor të qytetit.
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c) Roli i qeverisë lokale – Qeverisja lokale si vendimmarrëse dhe implementuese  e 
vendimeve duke u mbështetur në parimet kryesore:

 Pjesëmarrja publike;
 Sundimi i ligjit;
 Transparenca;
 Përgjegjësia;
 Konsensusi;
 Barazia dhe gjithë përfshirja;
 Efikasiteti dhe
 Llogaridhënia.

2. ROLI I PJESËMARRËSVE

Në respektim të parimeve ndërkombëtare të rekomanduara me ligj, e posaçërisht të 
Agjendës 21 dhe Agjendës së UN-HABITAT, procesi tenton të përfshijë një numër sa më 
të madh të pjesëmarrësve në fazën përgatitore për hartimin e Planit Zhvillimor Urban, 
në mënyrë që parimet e gjithë-përfshirjes, transparencës, efikasitetit, barazisë dhe 
qëndrueshmërisë, të promovohen dhe zbatohen në praktikë nga Komuna.
Në bazë të Ligjit për Planifikim Hapësinor, Plani Zhvillimor Urban është plan multi-
sektorial, i cili merr parasysh zhvillimet e sektorëve që menaxhohen nga komuna, 
involvimi i të gjithë pjesëmarrësve të cilët mund të kenë ndikim ose të jenë të ndikuar 
nga plani esencial për të zbatuar parimet e pjesëmarrjes publike dhe transparencës së 
procesit të hartimit të Planit Zhvillimor Urban.

2.1. ROLET VENDIMMARRËSE / JO VENDIMMARRËSE

Roli në vendimmarrje përveç qeverisë lokale duhet të jetë transparent edhe për 
pjesëmarrësit e tjerë në proces siç janë shoqëria civile, sektori privat, OJQ, shoqatat e 
ndryshme, ekspertë të pa varur, institucioneve të ndryshme që involvohen në proces të 
planifikimit.
Pjesëmarrësit nga niveli qendror, përfaqësues të Ministrive të Qeverisë së Kosovës –  me 
të dhënat, raporte dhe strategji të sektorëve përkatës e plotësojnë përmbajtjen e 
dokumentit.
Një pjesë e konsiderueshme e të dhënave rrjedhin nga sektori jo-qeveritar, analizat dhe 
raportet e të cilëve në të shumtën e rasteve kanë shërbyer për krahasim, e në disa raste 
edhe si të vetmet burime të  të dhënave.

2.2. QEVERISJA KOMUNALE

Pas përfundimit të Luftës në qershor të vitit 1999 Kosova hyn nën administrimin 
ndërkombëtar të Kombeve të Bashkuara. UNMIK-u shtriu ndikimin e vet edhe në 
qeverisjen lokale, ku sipas Nenit 3 të rregullores së vet Nr. 2000/45, komunave ju ndanë 
rolet dhe përgjegjësit, si dhe, rolin në ofrimin e kushteve themelore bazike për zhvillim 
të qëndrueshëm ekonomik. 
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Procesi i decentralizimit në Kosovë qartëson edhe kompetencat për vetëqeverisje lokale.  
Në bazë të Ligjit për vetëqeverisje lokale Nr. 03/L-040  .
Kreu III Kompetencat komunale, Neni 15  Parimi i subsidiaritetit – Komunat ushtrojnë
kompetencat e tyre sipas parimit të subsidiaritetit dhe, Neni 16 – Komuna ushtron 
kompetenca vetjake, të deleguara dhe të zgjeruara në përputhje me ligjin si dhe  Neni 17 
–Komuna ka kompetenca të plota dhe ekzekutive për sa i përket interesit lokal, duke i 
respektuar standardet e përcaktuara në legjislacionin e zbatueshëm në fushat që vijojnë:

a. Zhvillimi ekonomik lokal
b. Planifikimi urban dhe rural
c. Shfrytëzimi i tokës dhe zhvillimi
d. Zbatimi i rregulloreve të ndërtimit dhe standardeve për kontrollimin e ndërtimit
e. Mbrojtja e mjedisit lokal
f. Ofrimi dhe mirëmbajtja e shërbimeve publike dhe shërbimeve komunale,

përfshirë furnizimin me ujë, kanalizim dhe drenazhim, trajtimin e ujërave të
zeza, menaxhimin e mbeturinave, rrugëve lokale, transportit lokal dhe skemave 
të nxehjes lokale.

g. Përgjigje ndaj rasteve emergjente lokale
h. Ofrimin e arsimit publik parashkollor, fillor dhe të mesëm, duke përfshirë

regjistrimin dhe licencimin e institucioneve edukative, punësimin pagesën e 
rrogave dhe trajnimin e instruktorëve dhe administratorëve të arsimit.

i. Promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut
j. Ofrimin e përkujdesit publik primar shëndetësor
k. Ofrimin e shërbimeve familjare dhe shërbimeve të  tjera të mirëqenies sociale, siç

është përkujdesi për të cenueshmit, strehimin familjar, përkujdesin fëmijnor, 
përkujdesin për të moshuarit, duke përfshi regjistrimin dhe licencimin e këtyre 
qendrave përkujdesëse, punësimin, pagesën e rrogave dhe trajnimin e 
profesionistëve të mirëqenies sociale.

l. Banimi publik
m. Shëndetësinë publike
n. Licencimin e shërbimeve publike dhe objekteve, duke përfshirë ato që kanë të

bëjnë me argëtimin, aktivitete kulturore dhe të lira, ushqimin, strehimin, tregjet, 
shitësit në rrugë, transportimin lokal publik dhe taksitë.

o. Emërimin e rrugëve, rrugicave dhe vendeve të tjera publike
p. Ofrimin dhe mirëmbajtejen e parqeve dhe hapësirave publike
q. Turizmit
r. Aktivitete kulturore dhe të lira
s. Çdo çështje që nuk është përjashtuar shprehimisht nga kompetencat e tyre, apo 

që nuk i është pacaktuar një autoriteti tjetër
Neni 18 kompetencat e deleguara  pika 18.1 pika f) 
Neni 28 bashkëpunimi ndërmjet komunave të Republikës së Kosovës
Ky ligj na obligon lidhshmërinë e PZHK –së dhe PZHU-së
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Organet kryesore udhëheqëse komunale janë:
 Kuvendi i Komunës
 Kryetari i Komunës

Komitetet  obligative:
 Komiteti për Politikë dhe Financa
 Komiteti për Komunitete

Drejtoritë komunale:
1. Drejtoria e Administratës
2. Drejtoria e Buxhetit
3. Drejtoria e Buxhetit dhe Financave
4. Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale
5. Drejtoria e Planifikimit Urban dhe mbrojtjes së Mjedisit
6. Drejtoria e Pronës Kadastrit dhe Gjeodezisë
7. Drejtoria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit
8. Drejtoria e Shërbimeve Publije, Mbrojtjes dhe Shpëtimit
9. Drejtoria e Inspeksionit
10. Drejtoria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural
11. Drejtoria për Planifikim dhe Zhvillim Ekonomik

ORGANIZIMI ADMINISTRATIV 

Podujeva është qendër komunale me 78 vendbanime, me sipërfaqe prej 633 km2 dhe
me rreth 120 000 banorë. 
Territori urban i qytetit të Podujevës shtrihet në katër zona kadastrale; në zonën 
kadastrale të Podujevës me 279.1 ha, në zonën kadastrale të Obrançës me 126.8 ha, 
në zonën kadastrale të Llapashticës së Epërme 38.1 ha, në zonën e Llapashticës së 
Poshtme me 33.2 ha dhe Letancë me 21.3 ha. Territori urban i Podujevës, në aspektin 
administrativ, është i organizuar në dy bashkësi lokale, me sipërfaqen prej 451.5 ha, 
në të cilin territor jetojnë rreth 40 000 banorë. Brenda kësaj zone të përgjithshme 
urbane, për qëllime apo aktivitete të ndryshme urbane, dominojnë sipërfaqet e 
banimit me rreth 85 %. Të gjitha këto tregojnë se vendbanimi i Podujevës si qendër 
urbane ende ndodhet në nivel të ulët të zhvillimit dhe organizimit shoqëror-
ekonomik. Në qytetin e Podujevës, në aspektin administrativ, gravitojnë 
drejtpërdrejtë këto vendbanime; Letanci, Perani dhe Obrança, ndërsa banorët e 
këtyre tre vendbanimeve i realizojnë interesat e tyre nëpërmjet bashkësive lokale 
brenda qytetit.
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Harta 1. Organizimi administrativ i qytetit 
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Pjesëmarrës kyç në hartimin e Planit Zhvillimor Urban
Grupet punuese nga kompania:

1. Menaxher i projektit – Prof. Dr. Sc. Ibrahim Ramadani, Urbanist
2. Udhëheqësit e grupeve punuese:

a. Popullsia dhe zhvillimi social – Mr. Sc. Hazer Dana, demograf -planer
b. Mjedisi dhe shfrytëzimi i tokës – Prof. Dr. Sc. Gani Gashi
c. Infrastruktura – Mr.Sc. Idriz Shala /Gjeograf – GIS specialist

3. Stafi profesional:
a. Tomor Çela / Gjeograf
b. Bajram Kafexholli, GIS ekspert
c. Hasim Kryeziu / GIS ekspert
d. Luljeta Krasniqi, ekonomiste
e. Ramush Aliu, Ing. Ndert
f. Dervish Qerreti, Ing. Ark.
g.   Izjah Çelaj, Prof.Lektor, 

Pjesëmarrës kyç në hartimin e Planit Zhvillimor Urban
Nga Komunën e Podujevës - Udhëheqës i të gjitha grupeve punuese dhe tërë procesit 
janë:

1. Kryetar i Komunës
2. Drejtori DPUMM

Mbikëqyrësi i projektit nga Komuna Podujevë:
1. Fatmir Uka – 044-166-818- uka_f@hotmail.com

Grupet punuese:
1. Demografia dhe çështjet sociale

1.  Zenel Zenel udhëheqës i grupit 

2.  Ejup Abazi                anëtar

3.  Ruzhdi Dema             anëtar 

4.  Abdulla Muqolli          anëtar

2. Zhvillimi ekonomik

1. Ejup Babatinca udhëheqës i grupit 

2. Ali Podvorica       anëtar 

3. Shaban Ejupi          anëtar

4. Xhafer Sekiraqa        anëtar

3. Mjedisi dhe shfrytëzimi i tokës

1.  Rasim Fejza udhëheqës i grupit           

2.  Rizah Muqolli     anëtar                               

3.  Fitim Restelica      anëtar
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4.  Eset Restelica        anëtar

4. Infrastruktura

1. Shemsedin Latifi udhëheqës i grupit

2. Fatmir Latifi         anëtar

3. Florie Mani          anëtar

4. Veton Aliu         anëtar

Këshilli i ekspertëve:

Emri Mbiemri Profesioni

Shaban Azemi Ing. i dipl i ndertimtarisë

Ferid Fazliu Ing. i dipl i ndertimtarisë

Bahtije Maçestena Ing.Arkitekturës

Durim Salihu Ing.Arkitekturës

Naser Kajtazi Ing. i dipl i ndërtimtarisë, hidroingjinier

Blerim Thaqi Ing. Arkitekturës

Vedat Shabani Ing. i dipl i ndertimtarisë

Isuf Avdiu Ing. i dipl i ndertimtarisë
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3. PROFILI I ZHVILLIMIT HAPËSINOR URBAN

Gjendja ekzistuese do të hulumtohet në sfera të ndryshme me qëllim të inkorporimit të 
të gjitha elementeve hapësinore. Për këtë qëllim formohen grupet punuese që do të 
punojnë në fusha të ndryshme (popullsia, zhvillimi social, mjedisi, shfrytëzimi i tokës, 
zhvillimi ekonomik, infrastruktura etj). Qëllimi është që të grumbullohen sa më shumë 
informata të nevojshme për fusha të ndryshme, sepse kjo fazë përbën një bazë të 
rëndësishme të procesit të planit zhvillimor urban. Kjo për faktin se, duke e ditur 
gjendjen aktuale në hapësirën urbane, më lehtë mund të planifikohen zhvillimet e 
ardhshme. Në bazë të hulumtimeve dhe konsultimeve që do të realizohen për paraqitjen 
e gjendjes ekzistuese, në sektor dhe fusha të ndryshme, duhet të identifikohen të gjitha 
problemet dhe çështjet që ekzistojnë në hapësirë. Përcaktimi i çështjeve do të shërbej si 
bazë e mirë për hapat e mëtejmë të procesit, duke planifikuar vazhdimisht të gjitha 
mundësitë e zgjidhjes së tyre. 

3.1. ZHVILLIMI HISTORIK 

Gjurmët e banimit nga lashtësia vërehen në lokalitetet e shumta të Podujevës, ndërsa 
këtë e dëshmon kultura materiale në formë gërmadhash të gjetura në disa vendbanime 
të kësaj hapësire, edhe pse shumica prej tyre janë dëmtuar. Gjurmët më të zakonshme 
janë themelet e kalave, varrezat, materialet e ndryshme, si dhe emërtimet e ndryshme. 
Në vendbanimin Gllamnik (5 km në jug të Podujevës) janë gjetur kështjella, gërmadha 
të vendbanimit të lashtë, stoli argjendi, Altari i Hyjneshës dardane, ndërsa ky 
vendbanim mendohet se ishte i banuar që nga neoliti e vazhdon në antikë me banorët 
iliro-dardan. Gllamniku i më hershëm gjendet mu në vendin ku lokalizohet Vendenisi 
antik, që ishte zhvilluar në trasenë e rrugës Lissus-Naissus (Lezhë-Nish), e cila lidhte 
brendinë e Ballkanit me bregdetin Adriatik. Gjurmë të njëjta ekzistojnë edhe në
vendbanimet: Sibovc i Epërm, Sibovc i Poshtëm Surkish, Llaushë, Llapashticë e Epërme, 
Llapashticë e Poshtme, Letanc, Obrançë etj. Kjo hapësirë në kohën e ilirëve ishte pjesë e 
Dardanisë. Dokumente arkeologjike të kësaj periudhe hasen në shumicën e 
vendbanimeve në komunën e Podujevës. Në vitin 395 kjo trevë bie nën sundimin e 
perandorisë Bizantine që zgjati deri kah mesi shek IX. Kah fundi i shek XII sllavët 
depërtuan në këto anë. Nga kjo kohë fillon ndërrimi i toponimeve dhe përvetësimi i 
kishave katolike shqiptare. 
Pas rrënimit të qytetit Vendenis, roli i lokalitetit të Podujevës rritet gjithnjë. Në 
dokumentet e vjetra Podujeva përmendet në defterin kadastral osman të vitit 1455 me 
43 shtëpi, ndërsa në vitin 1566 ky vendbanim kishte 80 shtëpi.
Për shkak të pozitës së mirë Podujeva rritej dhe zgjerohej shpejt. Nga fundi shekullit 
XIX Sylejman Pasha meremetoi rrugën Prishtinë-Podujevë-Dumnicë, ndërsa qendër e 
Nahisë së Llapit ishte Podujeva. Aty u ndërtuan mullinj, dyqane, u ndërtuan shtëpi të 
reja dhe u zgjeruan lagjet e qytetit,
Në sallnamet e Vilajetit të Kosovës të vitit 1893 është i regjistruar si vendbanim me 
emrin Podjeva.
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Pas dëbimit të shqiptarëve nga trevat e Toplicës e Jabllanicës, në vitet 1877-78, këtu 
gjetën strehim shumë familje shqiptare muhaxhire.
Podujeva fillon të zhvillohet kah fundi i shekullit XIX kur fiton rëndësi si qendër 
strategjike e Turqisë ndaj Serbisë nga se, me vendimin e Kongresit të Berlinit, kufiri i ri 
tërhiqet në afërsi të Podujevës 
Gjatë sundimit osman ekonomia kryesore ka qenë blegtoria, vreshtaria, pemëtaria dhe 
lavërtaria. Uji i lumit Llap ka shërbye si bazë e mirë që kjo anë të ketë mjaft mullinj me 
ujë për bluarjen e drithërave. 
Pas dobësimit dhe përfundimisht tërheqjes së pushtetit osman më 1912 këto treva i 
okupoi Serbia. Okupimi i ri u përcoll me shumë vrasje, djegie dhe shpërngulje të 
popullatës. Që nga kjo kohë shumë shqiptarë nga kjo anë morën rrugën e emigrimit për 
në Turqi për të mos u kthyer kurrë më në vatrat e tyre.1

Podujeva si vendbanim përmendet në defterin osman të shekullit XV. 
Në vitin 1913 kishte 521 banorë.
Në vitin 1921 kishte 134 shtëpi me 756 banorë.
Në vitin 1928 kishte 172 shtëpi me 1050 banorë.
Në vitin 1953 kishte 629 shtëpi me 3253 banorë.
Në vitin 1961 numri i banorëve arriti në 4870, ndërsa numri i shtëpive ishte 985.
Në vitin 1971 numri i banorëve ishte 8490, ndërsa numri i shtëpive ishte 1506.
Në vitin 1981 numri i banorëve arriti në 15937, ndërsa numri i shtëpive ishte 2288.
Në bazë të shënimeve për Emigracion dhe Refugjatë, në vitin 1999 Podujeva kishte 3100 
ekonomi familjare me 27500 banorë.
Ndërsa, në bazë të dhënave të ofruara nga organet kompetente komunale,  Podujeva 
numëron rreth 40000 banorë.
Shkalla e urbanizimit të Podujevës dhe vendbanimeve përreth është ende në nivel jo të 
kënaqshëm. Kjo pasqyrohet me zhvillimin e pamjaftueshëm ekonomik dhe mungesës së 
industrisë, rrjetit të dobët rrugor në vet qytetin dhe vendbanimet përreth, pastaj, niveli 
ulët i pajisjes me infrastrukturë komunale, ndërtim i shumë njësive banuese dhe biznesi 
në mënyrë të pa planifikuar, të cilat në të shumtën e rasteve janë pa infrastrukturë 
përcjellëse urbane.

3.2. ORGANIZIMI HAPËSINOR DHE ADMINISTRATIV 

Podujeva shtrihet në pjesën veri-lindore të Kosovës, në Fushëgropën e Llapit, përmes të 
cilës rrjedh lumi Llap duke e ndarë vendbanimin në dy pjesë.
Podujeva ka mikropozitë relativisht të mirë gjeografike. Qendra komunale e Podujevës 
ndodhet pothuajse në qendër të territorit të komunës. Kjo është përparësi ngase 
vendbanimet përreth kanë qasje më të mirë për shërbime komunale dhe nevoja tjera që i 
ofron qendra urbane. Për shkak të pozitës së volitshme qysh heret nëpër këtë territor 
kalonte rruga nga Lezha për në Nish. Kjo i mundëson lidhjet si me lindjen, veriun, ashtu 
edhe me perëndimin dhe jugun. Kah jugu lidhet me Prishtinën përmes luginës së lumit 
Llap. Në veri, përmes qafës së Përpellacit dhe Merdarit lidhet me Serbinë. 

                                                          
1 . J. Osmani; Vndbanimet e Kosovës nr. 17-Besiana (Podujeva), Prishtinë, 2005, f.114.
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Podujeva me hekurudhë lidhet në vitin 1948. Treni i udhëtarëve ka qarkulluar nga Nishi 
në Podujevë, Prishtinë, Fushë Kosovë etj. 
Distanca Podujevë-Prishtinë është 30km. Kjo afërsi dhe lidhje e mirë me kryeqendrën e 
Kosovës i jep Podujevës një vlerë dhe rëndësi për zhvillim të më tejmë të sigurt dhe 
atraktiv për banorët e saj.
Fillet e banimit në territorin e Podujevës datojnë që nga periudha dardane e më herët, 
ndërsa këtë e dëshmojnë gjurmët e lashta në formë të gërmadhave që ndodhen përreth 
këtij vendbanimi, por të pa hulumtuara.2 Vet pozita e volitshme e vendbanimit në 
Fushëgropën e Llapit duhej të ishte atraktive për banim që nga parahistoria. 

Fig. 1. Ndërtesa e Kuvendit të Komunës së Podujevës

Për shkak të atraktivitetit të rrugëve kryesore dhe zhvillimit të dobët të rrugëvë 
sekondare vendbanimi u zhvillua në mënyrë të zgjatur përgjat boshteve kryesore 
komunikative, por edhe përgjat rrjedhës lumore, ndërsa kjo kushtëzoi formën lineare të 
kësaj qendre urbane. 

                                                          
2 .Jusuf  Osmani, Vendbanimet e Kosovës, Besiana (Podujeva)  f.20.
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Harta 2. Zona urbane, Ortofoto 2004
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3.3. ZHVILLIMI DEMOGRAFIK 

3.3.1. Numri i popullsisë
Në qytetin e Podujevës jetojnë rreth 40000 banorë3. Dihet se të dhënat për popullsinë 
mungojnë jo vetëm për qytetin e Podujevës, por edhe në nivel të Kosovës. Regjistrimi i 
fundit për popullsinë në Kosovë është realizuar në vitin 1981 dhe pas këtij viti janë bërë 
vetëm vlerësime. 
Për vlerësimet dhe analizat demografike të qytetit të Podujevës janë shfrytëzuar të 
dhëna të ndryshme siç janë ato nga regjistrimet e më hershme si dhe të vlerësimit të vitit 
1991, të dhënat nga vlerësimi i UNHCER-it të vitit 1998, pastaj të dhënat nga orto-fotot 
duke e identifikuar numrin e objekteve të banimit etj. Literaturë tjetër që është 
shfrytëzuar gjatë këtyre analizave janë edhe hulumtimet e ndryshme, që janë realizuar 
nga Enti i Statistikës së Kosovës (ESK).
Që nga viti 1948, e deri më sot, qyteti i Podujevës ka pasur një rritje të vazhdueshme të 
popullsisë. Në vitin 1948 Podujeva kishte 2435 banorë, ndërsa në vitin 2005 janë gjithsej
43003 banorë, që do të thotë se për këtë periudhë kohore (57 vjeçare) numri i popullsisë 
është shumfishuar.

Tabela 1. Zhvillimi demografik i Podujevës

Viti Ekonomi 
familjare

banorë Anëtar për ekonomi familjare

1948 485 2435 5
1953 629 3253 5.2
1961 985 4870 4.9
1971 1506 8490 5.6
1981 2327 15894 6.8
1991 4061 25847 6.4
2005 40003

Numri i popullsisë në qytetin e Podujevës ka shënuar një rritje të konsiderueshme me 
rreth 37568 banorë nga vitit 1948 deri në vitin 2009. Pra, në bazë të kësaj rritje, brenda 
periudhës kohore 57 vjeçare, del se mesatarisht popullsia ka shënuar rritje prej rreth 660
banorë në vit.

                                                          
3 Vlerësimi i numrit të popullsisë për qytetin e Podujevës nga komuna e Podujevës për vitin 2005
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Grafiku 1. Rritja e numrit të popullsisë sipas regjistrimeve

Sipas të dhënave nga tabela dhe grafiku, vërehet se deri në vitet e 60-ta, qyteti i 
Podujevës ka shënuar rritje demografike, por intensiteti i rritjes ishte shumë i vogël, për 
faktin se kishte shkallë të lartë të natalitetit dhe mortalitetit, ku si pasojë e kësaj shtimi 
natyror ishte i ulët. Pas viteve të 60-ta, gjegjësisht viteve të 70-ta, vërehet një rritje më e
theksuar e popullsisë, si pasojë e zvogëlimit të shkallës së mortalitetit dhe në anën tjetër, 
shkalla e natalitetit mbetet ende e lartë, ku si pasojë e kësaj paraqitet shkalla e lartë e
shtimit natyror. Rritja demografike pas viteve të 70-ta ndërlidhet edhe me zhvillimin e 
qytetit të Podujevës si zonë urbane e kësaj ane dhe zgjerimit të aktiviteteve, me çrast 
pati edhe migrim të popullsis nga viset rurale drejt qytetit.

3.3.2. SHTIMI NATYROR I POPULLSISË

Të dhënat për shtimin natyror për vitin 2008 janë vlerësuar duke i shfrytëzuar të dhënat 
për lindjet dhe vdekjet nga Enti i Statistikës së Kosovës në tërë Kosovën dhe për 
komunën e Podujevës. Këto të dhëna nuk janë të specifikuara vetëm për qytetin e 
Podujevës por ekzistojnë në nivel të komunës së Podujevës. Andaj, për ta analizuar 
shkallën e shtimit natyror janë shfrytëzuar të dhënat në nivel komune për të nxjerrë 
vlerat relative që gjithashtu janë të përafërta edhe për vetë qytetin e Podujevës.
Gjatë vitit 2008 në komunën e Podujevës janë shënuar 1872 lindje4 dhe 303 vdekje5. 
Bazuar në këto të dhëna është llogaritur shkalla e natalitetit, mortalitetit dhe shtimit 
natyror në promilë dhe në përqindje për komunën e Podujevës që njëherit janë 
konsideruar edhe si vlera që paraqesin gjendjë edhe për qytetin e Podujevës. 

                                                          
4 ESK, Statistikat e lindjeve në Kosovë 2008.
5 ESK, Statistikat e vdekjeve në Kosovë 2008
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Shtimi natyror në komunën e Podujevës në promil
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Grafiku 2. Shtimi natyror në vitin 2008

Siç shihet edhe nga grafiku, shkalla e natalitetit në Podujevë është 15.5 promil apo 1.55 
%. Shkalla e mortalitetit është 2.5 promil apo 0.25 %. Në bazë të këtyre shkalleve të 
natalitetit dhe mortalitetit del se shtimi natyror i popullsisë është 13 promilë apo 1.3 %. 

3.3.3. Struktura e popullsisë sipas moshës dhe gjinisë
Struktura e popullsisë sipas moshës dhe gjinisë ka rëndësi jashtëzakonisht të madhe për 
zhvillimin demografik dhe ekonomik të një vendi, si për të tanishmen ashtu edhe për të 
ardhmen. Nga kjo strukturë rrjedhin kontingjentet kyç të popullsisë, që kanë ndikim në 
zhvillimin demografik dhe socio-ekonomik të një popullate. Në aspektin demografik kjo 
strukturë ka rëndësi për riprodhimin biologjik sepse krijohet kontingjenti fertil, ndërsa 
në aspektin socio-ekonomik ndikon në krijimin e kontingjentit të punës. Struktura e 
popullsisë sipas gjinisë dhe moshës ka rëndësi edhe për strukturat tjera demografike, 
për faktin se strukturat e popullsisë sipas veçorive të ndryshme socio-ekonomike (sipas 
aktivitetit, veprimtarisë, profesionit, arsimit etj.) hulumtohen njëkohësisht edhe sipas 
gjinisë dhe moshës. 
Qyteti i Podujevës e aspektin e zhvillimit demografik ka veçorit e sajë edhe në përbërjen 
e popullsisë sipas moshës dhe gjinisë. Në këto struktura kanë ndikuar shumë faktor 
demografik dhe socio-ekonomik dhe janë krijuar shumë karakteristika dhe efekte të 
tjera sasiore dhe cilësore në zhvillimin demografik. Podujeva ka popullsi kryesisht të re 
dhe me bazë të zgjeruar të piramidës sipas moshës, edhe pse në periudhat e fundit 
kohore vërehen disa tendenca me ndryshime të vogla në zvogëlimin e grup-moshave të 
reja. Struktura gjinore e popullsisë po ashtu është karakteristike, me dominim të 
popullsisë mashkullore dhe me ndryshime të theksuara të koeficientit të maskulinitetit 
sipas grup-moshave. 
Podujeva ka një popullatë që i takon tipit progresiv, ku shkalla e lartë e natalitetit dhe 
rëniet e vazhdueshme të mortalitetit kanë ndikuar drejtpërdrejtë në krijimin e këtij tipi 
të popullsisë. Ndryshimi i rrethanave socio-ekonomike dhe politike pas viteve të 90-ta 
kanë ndikuar në zhvillimin e përgjithshëm demografik të komunës dhe qytetit të 
Podujevës, njëherit edhe në ndryshime në strukturën e popullsisë sipas moshës. Pothuaj 
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gjatë gjithë pjesës së dytë të shekullit të kaluar, piramida e popullsisë së Podujevës 
kishte bazë të zgjeruar me dominimin e grup-moshave 0 deri 4 vjeç. Kjo strukturë e 
moshës dhe gjinisë paraqitet gjatë analizave të të dhënave nga viti 1991, por ndryshimet 
në shkallën e shtimit natyror të popullsisë pas vitit 2000 kanë ndikuar edhe në formën e 
piramidës, ku baza e saj ka mundur të ngushtohet.

Grafiku 3. Piramida e popullsisë në vitin 19916

Në përgjithësi grup-moshat e reja të popullsisë (0 deri 19 vjeç) dominojnë dukshëm në 
popullatën e përgjithshme, dhe kjo është një indikator mjaft i rëndësishëm që tregon se 
në të ardhmen do të ketë natalitet të lartë, nga fakti se këto grup-mosha në të ardhmen 
japin një përqindje të konsiderueshme të popullsisë fertile që konsiderohet si burim i 
lindshmërisë.
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Grafiku 4. Tri grup-moshat e popullsisë 

                                                          
6 Të dhënat nga regjistrimi i popullsisë në vitin 1991
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Rreth gjysma e popullsisë së Podujevës janë me moshë të re 0 deri 19 vjeç, ndërsa grup-
moshat mbi 65 vjeç kanë pjesëmarrje të vogël me rreth 4 % të popullsisë së 
përgjithshme. 
Struktura gjinore e popullsisë ka karakteristikat e veta me dominim jo të madh të gjinisë 
mashkullore. Koeficienti i maskulinitetit është rreth 1096, që do të thotë se mesatarisht 
ekzistojë 1096 meshkuj në çdo 1000 femra.

52.50%

47.50%

Grafiku 5. Përqindja e popullsisë sipas gjinisë 

Siç shihet edhe nga grafiku, ekziston një deballans i vogël gjinor në popullsinë e 
Podujevës, ku popullsia mashkullore dominon me 52.5 përqind në krahasim me 
popullsinë femërore që ka 47.5 përqind të popullsisë së gjithmbarshme.
Struktura e krijuar e moshës dhe gjinisë dhe ndryshimet e tyre gjatë kohës krijojnë 
efekte të reja socio-ekonomike dhe demografike. Këto dy struktura vazhdimisht 
ndikojnë në krijimin e kontingjenteve të rëndësishëm siç janë: Kontingjenti i punës, 
fertil, shkollor, i moshuar etj.

3.3.4. Familja dhe karakteristikat e sajë
Madhësia mesatare e familjes në qytetin e Podujevës është më e vogël se në viset rurale. 
Në qytetin e Podujevës mesatarisht familjet i kanë nga 6.4 anëtar, ndërsa mesatarja e 
anëtareve të familjes në fshatrat e Podujevës është 6.5 anëtar. Këto vlerësime janë 
llogaritur nga numri i popullsisë dhe ekonomive familjare të vitit 1991, pasi që 
aktualisht mungojnë të dhënat e sakta.

3.4. ÇËSHTJET SOCIALE

3.4.1 Arsimi në qytetin e Podujevës
Qyteti i Podujevës arsimin para fillor, fillor dhe të mesëm e ka të orientuar në 9 objekte 
shkollore: tri shkolla të mesme, pesë shkolla fillore dhe një çerdhe. Qyteti numron 
gjithsejtë 11 462 nxënës në dy nivelet (fillor dhe të mesëm). Numri i arsimtareve në 
zonën urbane është 467. Nga kjo del se mesatarja e numrit të nxënësve për një 
mësimdhënës është rreth 24.5, duke marrë parasysh të gjitha shkollat e qytetit. 
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Çerdhe dhe kopshte –– Qyteti i Podujevës edukimin parashkollor e ka të organizuar në 
një çerdhe të vetme, Çerdhen “ DRITA “ që përfshin fëmijët e moshës 1 deri në 5-6 vjeç. 
Brenda këtij organizimi janë edhe dy grupe tjera: a) grupi foshnjor prej moshës 1-3 vjeç 
dhe b) grupi edukativ prej moshës 
3-6 vjeç. Punohet me normë të plotë 
me një numër prej 63 fëmijë. Në 
grupin e par (1-3 vjeç) janë gjithsej 23 
fëmijë, prej tyre 10 janë femra dhe 13 
meshkuj, pastaj në grupin e dytë (3-6 
vjeç) janë 40 fëmijë, prej tyre 13 janë 
femra dhe 27 meshkuj. Personeli 
edukativo arsimor në çerdhen 
DRITA është 15, prej tyre 8 janë 
edukatorë (të gjitha femra), 2 
personel administrativ dhe 5 
punëtorë ndihmës. Raportet 
nxënës/1mësimdhënës është 7.87. 
Hapësira e brendshme e çerdhes “Drita” është 360 m2, nga kjo del se 5.71 m2/1 fëmijë. 
Personeli edukativ i kësaj çerdhe është 87.5% të kualifikuar dhe 12.5% të pa kualifikuar. 
Aktualisht kjo çerdhe është duke u rinovuar dhe në të ardhmen (pas renovimit) ky 
objekt do të jetë shumë më i përshtatshem.

Arsimi fillor dhe i mesëm i ulët (i obliguar)- në zonën urbane të Podujevës mësimi 
fillor dhe i mesëm i ulët zhvillohet në 5 objekt shkollor ku mësimet i ndjekin rreth 6090
nxënës, me 226 mësimdhënës. Numri i nxënësve për 1 mësimdhënës është 26.9. Në 
shkollat fillore të Podujevës mësimi zhvillohet në tri turne, ndërsa, 80 % të personelit 
arsimor janë të kualifikuar dhe 20 % janë të pa kualifikuar. Gjendja fizike e objekteve të 
shkollave fillore në Podujevë është mesatarisht e mirë. Aktualisht është duke u ndërtuar 
edhe një shkollë e re fillore e cila në të ardhmen do ti plotësonte nevojat e qytetareve.

Fig 3. Shkolla Fillore Shaban Shala                                   Fig 4. Shkolla Fillore Naim Frasheri

Fig 2. Qerdhe – në ndertim
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Shkollat e mesme – Në qytetin e Podujevës ekzistojnë 3 Shkolla të mesme: 
1. Gjimnazi – “Aleksandër Xhuvani”
2. Shkolla e mesme teknike – “Fan S. Noli”
3. Shkolla e mesme ekonomike – “Isa Boletini”

Aktualisht është duke u ndërtuar edhe një shkollë e mesme me rreth 20 klas. Në këto 
shkolla përfshihen tri dhe katër vite të shkollimit për nxënësit e grup-moshës 15 deri 18 
vjeç. Në këto tri shkolla, shkollimin e vijojnë 5372 nxënës, ndërkaq numri i 
mësimdhënësve që japin mësim është 241 arsimtar, çka do të thotë se 22.29 nxënës i 
takon një mësimdhënësi. Sa i përket kualifikimit të  personelit arsimor në këto shkolla të 
mesme mund të konstatojmë se 90 % të mësimdhënësve janë të  kualifikuar dhe 10% të 
pakualifikuar. 

Fig 5. Gjimnazi “Aleksandër Xhuvani”                   Fig 6. Shkolla e mesme teknike “Fan S. Noli”

Hapësira e brendshme shkollore e të gjitha shkollave të mesme raporti m2/nxënës sillet 
rreth 2.31 m². Në bazë të standardeve dhe kritereve të përcaktuara nga MASHT-it dhe 
standardeve ndërkombëtare me hapësirë të brendshme shkollore të pa mjaftueshme na 
paraqitet SHME Isa Boletini me 1.15 m2/nxënës dhe Gjimnazi Aleksandër Xhuvani me 
1.87 m2/nxënës.
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Harta.3. Shtrirja e objekteve shkollore në zonën urbane
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3.4.2 Shëndetësia
Në qytetin e Podujevës investimet u përqendruan në reformimin e kujdesit parësor dhe 
avancimin e mjekësisë familjare si bartëse e këtij kujdesi. Në këtë drejtim u organizua 
për herë të parë shkollimi superior i mjekëve dhe personeli shëndetësorë që sot e ngritin 
konceptin e mjekësisë familjare, në nivelin e kërkesave të Strategjisë shëndetësore të 
Kosovës 2005-2015, ku mjekësia familjare është sektor mjaft me rëndësi në zbatimin e 
prioriteteve shëndetësore kryesore dhe synimeve të identifikuara nga Ministria e 
Shëndetësisë. Kujdesi shëndetësor primar apo mjekësia familjare është shtylla kryesore 
e sistemit shëndetësorë, e cila udhëhiqet nga Drejtoria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies 
Sociale (DSHMS) në komunë. DSHMS organizon punën në shërbimet primare 
shëndetësor, shërbimet sociale dhe shërbimet e inspektimit sanitar, të cilat janë synime 
dhe obligime të MSH si dhe janë në përputhje me Ligjin për shëndetësi.
Në qytetin e Podujevës ekzistonë Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare (QKMF), një 
Qendër e Mjekësisë Familjare (QMF) dhe një Ambullant (AM). Gjendja fizike e 
objekteve shëndetësore është kryesisht e mirë. Numri i mjekëve gjithsej është 28 dhe 
rreth 100 motra medicinave. Mjekët kanë bazë të mirë kualifikuese për kryerjen e 
shërbimeve mjekësore, ku kryesisht kanë shkollim superior nderësa motrat medicinale 
janë me shkollim të mesëm.
Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare (QKMF), si bartëse e kujdesit primarë , është e 
vendosur në qytetin e Podujevës dhe ofron shërbime në tri objekte me hapësirë më se
2000 m2. Ky objekt është rindërtuar në vitet e ‘80ta me destinim shëndetësor që nga 
fillimi si objekt dhe sot gjendja fizike e tij është e kënaqshme.
Në këtë qendër puna është e organizuar në dy ndërrime, derisa emergjenca ofron 
shërbime 24 orë. Gjatë vitit 2008 janë ofruar shërbime shëndetësore në shumë lëmi 
mjekësore që si bazë kanë shërbimin e mjekësisë familjare-kujdesit primarë shëndetësor, 
emergjenca, mbrojtjen shëndetësore të grave nëpërmjet dispanzerit të grave me 
maternitet dhe këshillimore, mbrojtjen shëndetësore të fëmijëve, shërbimet e 
diagnostikës me laboratorë biokimikë dhe kabinete të rëntgenit dhe ultrasonografisë, 
pastaj shërbimet stomatologjike dhe ato specialistike - konsultative, shërbimi i mbrojtjes 
së shëndetit publik me sektorin e imunizimit dhe vaksinimit si dhe edukimi shëndetësor 
i popullatës.
Në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare në Podujevë paraqitet munges e stafit 
profesional mjekësor e sidomos me stomatolog.
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Grafiku 6. Raporti mjekëve dhe stomatolog për 2000 banorë në QKMF

Në grafikun 6 vërehet se në QKMF në Podujevë, bazuar në standardet e MSH për 
raportin mjek dhe stomatolog/nr. të banorëve, ka mungesë të stafit profesional, do të 
thotë se me nr. të mjekëve janë plotësuar vetëm 72% të standardit të paraparë dhe 20% 
të kërkesës për stomatolog.7
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Grafiku 7. Raporti mjekëve dhe teknik për 2000 banorë në QKMF

Në nivel të QKMF në Podujevë edhe pse raporti 2.18 teknik/2000banor, i tejkalon 
kriteret e parapara për numër të teknikëve(2 teknik / 2000 banor), nuk mund të thuhet 
se ka tepricë të stafit, , për arsye se tekniket/infermierët janë të angazhuar në QMF-të 
dhe AMF-të nëpër vendbanime të komunës.

                                                          
7 Programi i punës së QKMF Podujevë për vitin 2009



Plani Zhvillimor Urban – PODUJEVË           DRAFT              30

                                      

Harta 4. Objektet shëndetësore
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3.4.3. Kultura, Rinia dhe Sporti
Në qytetin e Podujevës zhvillohen numër i madh i aktiviteteve të natyrave të ndryshme, 
duke filluar nga ato kulturore, sportive, konferenca, (për ambient, mjekësi, 
telekomunikacion etj), ku të rinjtë mundohet të përcjellin mesazhe të qarta tek shoqëria 
e gjithmbarshme Llapiane. Të gjitha aktivitetet kulturore-sportive zhvillohen dhe 
organizohen në: Sallën e Kulturës, Palestrën Sportive, Stadiumin e Qytetit dhe 
Bibliotekën e Qytetit e në raste të veçanta shfrytëzohen edhe objektet shkollore dhe disa 
aktivitete mbahen edhe në ambient të hapur.
KULTURA –  Llapjanët kane treguar gjithmonë një interes te madh për të kontribuar ne 
art dhe kulturë. Kultura tregon të kaluarën dhe të tashmen e një populli. Në qytetin e 
Podujevës zhvillimet kulturore kanë zënë vend qe një kohë të gjatë. Në teatrin e qytetit 
kanë dalë shumë herë shfaqje e drama, që kanë bërë jehon të madhe jo vetëm në qytetin 
e Podujevës por edhe në nivel vendi. Shumë Artist, Këngëtar dhe Figura Politike kanë 
origjinë nga Llapi. Në qytetin e Podujevës veprojnë organizata jo qeveritare dhe shoqëri 
kulturore-artistike. Aktivitetet e tyre kryesisht janë të përqendruara në; dramë, komedi, 
recitale të ndryshme, ambient, gara sportive dhe aktivitete të lira. Këto aktivitete 
zhvillohen në lokale të ndryshme e kryesisht në Sallën e Kulturës, Palestrën Sportive, 
Stadiumin e Qytetit dhe në objekte shkollore. Manifestimet kulturore të cilat i zhvillojnë 
këto organizata dhe shoqëri kulturore në qytetin e Podujevës janë: Dita e Pavarësisë, 
Dita e Dëshmorëve dhe Martirëve, Ditët e Shpresës, Muaji i Rinisë, Festa e Mësuesit, 
Dita e Gruas, Festivali Provo Talentin, Bukurezat, Për Flamur, Takimet e Kulturës 
“Kadri Kadriu”, Vera kulturore në Llap. 
RINIA- Aktivitetet rinore zhvillohen në shtëpinë e kulturës, palestrën sportive, 
bibliotekën e qytetit, qendrën rinore të qytetit, stadiumin e qytetit, fushat e vogla 
sportive (të mbuluara), dhe në objekte shkollore etj. Por jo vetëm kaq, të rinjtë Llapjanë 
merren me organizimin e kurseve dhe trajnimeve të ndryshme rinore me karakter 
edukativo arsimor. Një ndihmesë të madhe rinisë i ofron edhe shtrirja e internetit. 
Mandej, themelimi i shumë 
organizatave rinore, qëllimi 
i të cilave është organizimi i 
aktiviteteve të ndryshme 
rinore etj. Edhe pse, të 
arriturat (përmirësimi i 
kushteve rinore) në 
dekadën e fundit janë të 
prekshme si do që të jetë 
mbetët edhe shumë për tu 
bërë.

Fig 7. Qendra rinore
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SPORTI – është njëri ndër lëmit më të preferuara nga të gjitha shtresat e shoqërisë. Të 
rinjtë e qytetit të Podujevës aktivitetet e tyre sportive i realizojnë në Palestrën Sportive, 
Stadiumin e Qytetit dhe në fushat e mbuluara Sportive. Në këtë komunë ekzistojnë një 
numër i madh i klubeve sportive si: KF Llapi, KF Besiana, KF Hysi, KF Gocat Llapjane, 
KF Futsall, KH Llapi, KK Fudoqi, KK Llapi, KK Besa, Ping Pongu Llapi, KA Llapi, KN 
Orllani, Klubi Kroni Fitnes. 
Pjesa dërmuese e këtyre klubeve garojnë në nivele lokale, regjionale dhe nacionale, ku 
janë shpërblyer me tituj në fund të kampionateve.

Fig 8. Stadioni i qytetit                                                          Fig 9. Salla e sportit
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3.5. SHFRYTËZIMI I TOKËS DHE BANIMI

3.5.1. Shfrytëzimi i tokës 
Duke u mbështetur nga hulumtimet në terren, përdorimit të ortofotove dhe hartave tjera
përmes të cilave shprehen karakteristikat e mjedisit, konstatohet se pjesën më të madhe 
të territorit të Podujevës e përbëjnë sipërfaqet e rrafshëta të tokave që i takojnë klasit të 
lartë të bonitetit. Pjesa më e madhe e këtyre sipërfaqeve është mbuluar nga ndërtimet e 
objekteve të ndryshme. Pjesa më e madhe e hapësirës urbane shtrihet përgjatë rrafshit 
aluvial të lumit Llap si dhe në drejtim të rrugës kryesore që lidhë qendrat e rëndësishme 
të Kosovës, pranë të cilave shihet perspektiva dhe lidhjet më të shpejta me këto qendra. 
Funksionet e shërbimeve të ndryshme janë të koncentruara përgjatë aksit kryesor të 
rrugës Skenderbeu dhe në dy anët e lumit Llap si; objektet më të rëndësishme 
administrative, tregtare, kulturore, etj. Nga qendra në drejtim të periferisë shtrihen 
zonat e banimit. Depot e materialit ndërtimor janë të vendosura afër rrugës magjistrale 
dhe hekurudhës dhe të lidhura mirë me komunikacionin ndërurban.
Dominon kryesisht ndërtimi i ulët, kurse sipërfaqja e zonave industriale dhe biznesve 
është e vogël. Në të dy anët e qytetit shtrihen sipërfaqet e gjelbra, ndërsa pak më larg 
strihen vargmalet me pamje impozante. Në drejtim të jugut rrjedh lumi Llap që 
njëkohësisht është jetë, krenari dhe identitet për qytetin dhe rrethinën. 

Tabela 2. Bilanci i sipërfaqeve ekzistuese sipas mënyrës së përdorimit
në kuadër të territorit urban

Përshkrimi Njësia në ha %

Banimi 382 93.7
Institucionet edukative arsimore 10.3 2.5
Institucionet kulturore (qendra kulturore, sport, rekreacion 2.9 0.7
Objektet shëndetësore 1.1 0.3
Shërbime administrative (k. komunal dhe qeverisja lokale) 0.50 0.1
Shërbime tjera publike (zjarrfikësit, policia, posta, banka, etj) 0.30 0.07
Biznese, industri, depo 10.0 2.4
Objekte religjioze 0.50 0.2
Gjithsej sipërfaqe e ndërtuar 407.6 100

Varreza 3.30 68. 7
Pikë karburanti 1.10 22.9
Trafostacion 0.40 8.3
Gjithsej sipërfaqe me destinim të veçantë 4.8 100

Korridore transporti 31.9 93.0
Stacion i autobusëve 0.20 0.6
Parking 2.20 6.4
Gjithsej sipërfaqe transporti 34.3 100

Sipërfaqe bujqësore dhe të lira 172 97.4
Park 0.50 0.3
Lum 4.10 2.3
Gjithsej sipërfaqe e gjelbër 176.6 100.0

Sipërfaqja e përgjithshme e  territorit urban 623.3 100.0
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Në kuadër të territorit urban shfrytëzimi i sipërfaqeve ka këtë strukturë; sipërfaqet e 
banimit, institucionet publike, sipërfaqet e transportit, objektet religjioze, bizneset dhe 
sipërfaqet e veçanta, sipërfaqet e gjelbra, etj.
Hapësira e ndërtuar e Podujevës dhe sipërfaqet tjera (të veçanta dhe infrastruktura) 
përfshin sipërfaqen prej 446.7 ha, kryesisht e ndërtuar në tokë bujqësore të kategorisë së 
dytë dhe tretë. Në tri dekadat e fundit hapësira e kompleksit ndërtimor u zgjerua nga 
224.2 ha, sa ishte në vitin 1982, në 446.7 ha në vitin 2004. 
Sipërfaqet e ndërtuara përfshin 407.6 hektar, nga e cila sipërfaqe pjesa më e madhe i 
takon funksionit të banimit, me 382 hektar. Industria, depot dhe bizneset zënë rreth 10 
hektar, ndërsa hapësirat me përmbajtje publike dhe institucione administrative, sociale, 
etj. janë 15.7 hektar, sipërfaqet e mbuluara nga trafiku janë 34.3 hektar, sipërfaqet ujore 
4.1 hektar, ndërsa sipërfaqet e veçanta ose specifike janë 4.8 hektar.
Sipërfaqe të rregulluara (gjelbëruara) në vendbanimin e Podujevës ka shumë pak, vetëm 
0.50 ha, të cilat sipërfaqe shtrihen në pjesën qendrore të qytetit në të dy anët e lumit 
Llap. Podujeva në periudhën e pas Luftës së Dytë Botërore, por edhe deri sot, u zhvillua 
në mënyrë të paplanifikuar dhe me disa kondita edhe në mënyrë stihike. Kjo në radhë të 
parë ishte si pasojë e statusit të pa zgjidhur që e kishte deri vonë e tërë Kosova, ndërsa 
nga kjo arsye mungonin edhe planet dhe programet e mirëfillta që duhet t’i ketë një 
qendër komunale si kjo. 
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Harta 5. Shfrytëzimi i tokës për zonën urbane
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3.5.2. Banimi 
Një nga pesë funksionet themelore të njeriut është edhe funksioni i banimi që ka  
rëndësi të madhe për shoqërinë në përgjithësi. Mënyra e banimit është masë e zhvillimit 
ekonomik, të mirave materiale dhe nivelit kulturor të shoqërisë njerëzore.8 Madje edhe 
gjendja shëndetësore e popullsisë qëndron në korrelacion të ngushtë me cilësinë e 
kushteve të banimit.

Tabela 3. Territori i analizuar në hektar

Njësia Sipërfaqja e hapësirës
urbane

Kompleksi i zonës
së banimit

Podujevë 444.2 ha              100 % 382 ha           86   %

Nga tabela shihet se sipërfaqja e përgjithshme e hapësirës së ndërtuar është 444.2 hektar, 
ndërsa kompleksit të banimit i takojnë 382 hektar, ose 86 % të sipërfaqes së ndërtuar. 
Sipërfaqet tjera janë të destinuara për funksionet qendrore dhe infrastrukturë tjetër 
përcjellëse.
Banimi është kryesisht i ulët dhe vetëm përreth qendrës janë prezentë ndërtesat e 
banimit kolektiv. Raporti mes banimit individual dhe kolektiv është 95/5 %.
Banimi individual karakterizohet me parcela relativisht të mëdha në periferinë e zonës 
urbane dhe në të shumtën e rasteve të rrethuara me mure të larta. 
Karakteristikë e ndërtimit individual të banimit në Podujevë është:

 ndërtimi stihik dhe pa plan (në masë të konsiderueshme)
 dendësia e vogël e banimit, sidomos në periferinë e zonës urbane (është llogaritë 

vetëm për zonën e banimit) 
 dendësia e banimit në zonën e qendrës arrin në 120 banorë/ha,
 dendësia e banimit në periferi është rreth 50 b/ha,
 sipërfaqja e banimit për anëtar (14.9 m2/banorë
 pjesëmarrja e konsiderueshme e objekteve me material të dobët, sidomos në 

zonën e qendrës.

Podujeva në aspektin hapësinor-morfologjik i takon tipit të grumbulluar të 
vendbanimeve. Ndërsa, në aspektin funksional është qendër e rëndësishme për 
territorin administrativ prej 628.7 km2 dhe gravitimin e popullsisë prej 121 087 banorë, e 
koncentruar në 78 vendbanime.
Zona kadastrale e Podujevës zë sipërfaqen prej 890 ha, në të cilën jetojnë rreth 30 000 
banorë. Zona e ndërtuar e saj arrin në 280 ha, ose 31.4% të territorit dhe, dendësia e 
banimit në 33.7 b/ha. në raport me zonën kadastrale të saj.
Pjesëmarrja e numrit të banorëve të qytetit të Podujevës në raport me numrin e 
përgjithshëm të komunës ka ndryshuar dukshëm nga viti 1948 e deri sot. 

                                                          
8 .M. Vresk; Osnovi Urbane Geografije, Skolska knjiga, Zagreb, 1980, f.26.
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Grafiku 8. Rritja e numrit të popullsisë në qytetin e Podujevës, 1948-2003

Derisa në vitin 1948 Podujeva si qendër komunale kishte 2435 banorë, ose 5.8% të 
popullsisë së territorit të njëjtë administrativ, në vitin 1991 numri i popullsisë ishte 
25 847 banorë, ndërsa pjesëmarrja e numrit të banorëve në raport me numrin e 
përgjithshëm të popullsisë së komunës arrin në 27.8%. Në vitin 2003 numri i popullsisë 
arrin në 43 000 banorë, kurse pjesëmarrja e popullsisë urbane në raport me popullsinë e 
komunës rritet në 35.5% që jeton në këtë qendër komunale. Pra, numri i popullsisë në 
qytetin e Podujevës rritet për 16.4 herë në periudhën 50 vjeçare.
Zhvillimi i qytetit të Podujevës në gjysmë shekullin e fundit karakterizohet me rritje të 
shpejtë demografike, ndryshime në strukturën shoqërore-ekonomike dhe hapësinore, 
por pa ndonjë planifikim të mirëfilltë, që nuk u realizua në kontinuitet. Ndryshimet 
gjatë kësaj periudhe mund të vërtetohen me këto parametra:
Sipërfaqja e territorit urban, në periudhën 30 vjeçare u zgjerua për rreth 2 herë. Ndërsa 
numri i popullsisë u  rrit për 2.6 herë
Në kuptimin hapësinor, pjesa e konsiderueshme e qytetit u zhvillua në mënyrë të 
pakontrolluar dhe pa infrastrukturë përcjellëse për jetë normale.
Të dhënat demografike dhe urbanistike tregojnë se: 

 numri mesatar i anëtarëve në ekonomi familjare është 7.8 anëtarë, 
 sipërfaqja mesatare e banesave është 115.9 m2, 
 sipërfaqja e shfrytëzuar e banesave është 14.9 m2/banorë,
 dendësia mesatare e banimit është 88.6 b/ha,  
 sistemi i infrastrukturës urbane nuk është i kompletuar dhe në nivelin e duhur.

Numri i banesave dhe sipërfaqja banesore është nxjerrë nga regjistrimet e popullsisë 
deri në vitin 1981, ndërsa tani këto vlera janë nxjerrë nga imazhet satelitore dhe janë 
kombinuar me të dhënat e siguara nga organet kompetente komunale të Podujevës. 
Sipas regjistrimeve të fundit, në qytetin e Podujevës kanë dalë këto rezultate:

Tabela 4. Fondi i banesave dhe sipërfaqet banesore
Banesat Sipërfaqja

Viti Numri                        Indeksi                           m2 Indeksi
1971 1460                             100.0                             70 454 100.0
1981 2232                            152.9                            151 210 214.6
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2003 5150                            230.7                           597 090 394.8

Nga regjistrimet shihet se numri i banesave në vitin 1981, në raport me regjistrimin e më 
hershëm u rrit për 1.5 herë, kurse sipërfaqja banesore u rrit për 2.1  herë. Nga të dhënat 
e fundit numri i banesave u rrit për 2.3 herë. Kjo rritje e ndërtimit ndikoi pozitivisht në 
përmirësimin e kushteve të banimit.

Tabela 5. Madhësia dhe sipërfaqja mesatare e banimit për anëtar
1971 1981 2003

Madhësia mesatare e banesave m2 51.5 83.0 115.9
Sipërfaqja mesatare e banimit për anëtar  m2 8 11.2 14.9
Numri mesatar i anëtarëve për një banesë 5.6 7.0 7.8

Në vitin 1981 sipërfaqja banesore për banorë ishte diçka më e mirë se mesatarja e nivelit 
të Kosovës (10.1 m2) me vlerën prej 11.2 m2. Kohët e fundit dukshëm ndryshoi edhe 
struktura sipas madhësisë së banesave. Kjo ndodhi si rezultat i ndërtimit të objekteve të 

banimit me dimensione më të mëdha.

    Fig 10. Banesa (ndërtim publik)                                       Fig 11. Ndërtim publik-privat

Sa i përket vjetërsisë së banesave, rreth 90% u ndërtua pas luftës së dytë botërore dhe 
një numër i konsiderueshëm u ndërtua pas luftës së fundit të vitit 1999, kurse nga kjo 
mund të konstatohet se fondi i banesave është relativisht i ri.
Funksioni i banimit zë rreth 85 % të sipërfaqes së vendbanimit. Parcelat që shfrytëzohen 
për banim kanë forma të parregullta, ndërsa madhësia e sipërfaqes së tyre sillet rreth 
600 m2. Në shumë raste, afër objektit të banimi janë prezentë edhe objektet tjera 
ekonomike, si: shupa, garazha, etj. Kohët e fundit objektet e banimit janë ndërtuar nga 
materiali i fortë: tulla, betoni, hekuri.
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Tabela 6. Treguesit urbanistik të gjendjes ekzistuese 
Sipërfaqja e zonës së banimit 382 ha
Numri i popullsisë 40003 banorë
Numri mesatar i anëtarëve në ekonomi familjare 7.8 anëtarë
Dendësia neto e banimit 104 b/ha
Dendësia bruto e banimit 88.6 b/ha
Koeficienti  bruto i ndërtueshmërisë 0.150
Koeficienti i shfrytëzueshmërisë së tokës 6.7
Sipërfaqja e shfrytëzuar banesore për banorë 14.9 m² / ban
Sipërfaqja e përgjithshme e banuar 597 090 m²
Numri i objekteve dhe banesave 5150

Harta 6. Zgjerimi i zonës së ndërtuar sipas periudhave
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3.5.3.Vendbanimet joformale
Institucionet komunale, në bashkëpunim me ekipin për hartimin e planit zhvillimor 
komunal kanë identifikuar vendbanime joformale që duhet trajtuar urgjent. Gjatë 
analizës së vendbanimeve jo formale është identifikuar vetëm një vendbanim në tërë 
territorin  urban të Podujevës. Lokacioni i këtij vendbanimi joformal gjendet në periferi 
të qytetit të Podujevës, (2.18 ha), e cila karakterizohet me objekte jo adekuate për banim, 
ku popullata jeton në objekte kontejner, me material të llamarinës, hekurit dhe letrës. 
Materiali ndërtimor i këtyre objekteve është shumë i dobët dhe i pa përshtatshëm për 
banim ngase gjatë dimrit kërkohet energji e madhe për ngrohje, ndërësa gjatë verës 
krijohen kushte të pa volitshme nga temperaturat e larta. 

Harta 7. Vendbanimet jo formale

Ky vendbanim joformal karakterizohet me kushte jonormale për jetë. Në këtë lokacion 
janë të ndërtuara 18 objekte 2 katëshe me formë të banimit kolektiv, me 132 familje dhe 
858 banorë. 
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3.6. ZHVILLIMI EKONOMIK 

3.6.1.Historiku i shkurtër i zhvillimit ekonomik
Organizimi administrativ i komunës së Podujevës daton që nga vitet e 60-ta. Është 
vlerësuar se zhvillimin më të hovshëm shoqëror dhe ekonomik Podujeva e ka arritur në 
vitet e 80-ta. Në këtë periudhë veprimtarinë e vet 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 nga lëmi i tregtisë dhe shërbimeve. Gjatë 
luftës të gjitha këto ndërmarrje u shkatërruan. Pasojat ekonomike të luftës së fundit kanë 
qenë të rënda dhe kanë ndikuar në shkatërrimin e shumë ndërmarrjeve në pronësi 
shoqërore. Shumica e ndërmarrjeve tregtare ndërprenë aktivitetin e tyre.
Në periudhën e pasluftës, qoftë me ndihmën e donatorëve, por më tepër me financim 
vetanak, ka filluat veprimtaria ekonomike dhe sipas evidencës janë të regjistruara 2,458 
biznese, kryesisht në fushën e tregtisë dhe të shërbimeve9 me gjithësej rreth 6145 të 
punësuar.

Graf. 9. Bizneset dhe të punësuarit sipas veprimtarive ekonomike

Pas Luftës së fundit, sektori privat i ekonomisë ka shënuar një zhvillim të 
konsiderueshë. Gjithashtu qyteti i Podujevës si një qendër e rëndësishme urbane në këtë 
pjesë të Kosovës ka realizuar një zhvillim të vazhdueshëm ekonomik. Ndër veprimtaritë
kryesore ekonomike të këtij qyteti është tragtia që prinë me rreth 1316 biznese dhe me 
3290 të punësuar. Pastaj renditet transporti, depot dhe telekomunikacioni me 326 
biznese dhe me rreth 815 të punësuar. Shërbimet kanë një rol të rëndësishëm në 
strukturën ekonomike të qytetit me rreth 309 biznese dhe 691 të punësuar. Aktivitet 
tjetër mjaft i shprehur në qytetin e Podujevës janë edhe hotelet dhe restaurantet me rreth 
227 biznes edhe rreth 567 të punësuar. Numri më i vogël i bizneseve dhe të punësuarve 

                                                          
9 Strategjia e Zhvillimit Ekonomik Lokal 2003-2006, faqe 6.
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është në ndërtimtari me 164 biznese dhe 492 të punësuar si dhe industria me 116 biznese 
dhe 290 të punësuar. Veprimtaritë primare ekonomike në këtë qytet janë shumë pakë 
prezente nga fakti se Podujeva si qender urbane ka shënuar një zgjerim të 
konsiderueshë sidomos periudhat e fundit kohore dhe kjo ka ndikuar në zvogëlimin e 
siërfaqeve të punueshme bujqësore si dhe orientimin e vazhdueshëm të popullatës drejt 
veprimtarive tjera jo bujqësore.  

3.6.2. Bujqësia
Bujqësia është degë primare ekonomike dhe si e tillë luan rrol të rëndësishëm në 
zhvillimin ekonomik të një vendi. Në zonën kadastrale të Podujevës ekzistojnë rreth 172 
ha sipërfaqe bujqësore dhe sipërfaqe të lira që mund të shfrytëzohen për aktivitete të 
ndryshme bujqësore. Kjo përbënë rreth 28 % të tërë territorit të zonës kadastrale të 
Podujevës. Kjo hapësirë është e konsiderueshme që në të ardhmen të përdoret për
aktivitete bujqësore edhe pse Podujeva si qendër urbane është e orientuar kryesisht në 
aktivitete tjera ekonomike. Sipërfaqja bujqësore në të ardhmen duhet të mbrohet nga 
invazioni i ndertimeve sepse ajo mund të jetë një bazë e mirë në ekonominë e qytetit dhe 
për një pjesë të konsiderueshme të popullsisë.
Nese merret parasysh numri i banoreve që jetojnë në qytetin e Podujevës (rreth 40000) 
dhe sipërfaqes bujqësore dhe të lirë, del se rreth 0.0043 ha tokë bujqësore i takon një 
banori që është mjaft e vogël. Por, kjo sipërfaqe megjithatë ka rëndësi pasi që një pjesë e 
popullsisë mund ta ketë prodhimtarinë bujqësore si aktivitet të rëndësishëm ekonomik. 

3.6.3.Tregtia 
Pozita gjeografike e komunës së Podujevës duke përfshi këtu edhe qytetin e Podujevës 
dhe situata e përgjithshme në 10 vitet e fundit kanë kushtëzuar për një dominim të 
sektorit tregtar duke marr në konsideratë disa elemente strategjike siç janë edhe afërsia e 
qendrave të rëndësishme urbane siç është Prishtina, rrugët e karakterit nacional, 
hekurudhën, nyje lidhëse, etj.
Nga të gjitha bizneset që janë aktive në qytetin e Podujevës, tregtia zë vendin kryesor 
për nga përqindja e pjesëmarrjes së ndërmarrjeve dhe punëtorëve me rreth 53%.
Në qytetin e Podujevës janë gjithsej 1316 biznese të regjistruara, me rreth 3290 të 
punësuar. Kjo veprimtari prin sa i përketë numrit të bizneseve dhe numrit të të 
punësuarve.
Qyteti i Podujevës konsiderohet si qendër tregtare e komunës. Përqendrimi i bizneseve 
në qytetin e Podujevës rrjedh nga fakti se në këtë qytet ekziston e gjithë infrastruktura 
adekuate për funksionimin e një biznesi, duke përfshirë; shërbimet bankare, 
administratën, transportin, frekuentimi shumë dimenzinal, koncentrimi më i madh i 
popullatës, fuqi punëtore e kualifikuar etj.

Komuniteti i biznesit mbetet i angazhuar edhe më tutje, ndërsa, në anën tjetër, ka filluar 
të zhvillohet një rrjet për mbështetjen e bizneseve. Mirëpo, kapaciteti i Qeverisë Lokale 
për të mbështetur zhvillimin ekonomik është i kufizuar për shkak të mungesës së 
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mjeteve financiare. Anketa e fundit që është bërë me bizneset ekzistuese tregon që niveli 
i vështirësive dhe mundësia për ti tejkaluar ato arrin 50%10.

3.6.4.Turizmi
Podujeva edhe pse dallohet me pozitë mjaft të mirë për zhvillimin e turizmit, si dhe 
prezenca e hapësirave të ndryshme për rekreacion; lumi, parku, objekte hoteliere, 
objekte të trashëgimisë etj., të gjitha këto elemente me rëndësi turistike deri tani nuk 
kanë ndihmuar shumë në zhvillimin e turizmit në qytetin dhe komunën e Podujevës.
Aktualisht numri i bizneseve të regjistruara si hotele dhe restauronte janë rreth 227 dhe 
rreth 567 të punësuar.

Fig 12. Hotel Besiana

3.6.5. Industria
Pas çlirimit të Kosovës zhvillimi i sektorit sekondar apo industrisë është përcjell 
kryesisht me zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme edhe në fushën e 
prodhimit. 
Zhvillimi i ndërmarrjeve industriale ka 
qenë më i ngadaltë se sa sektorët tjerë të 
ekonomisë së Podujevës
Qyteti i Podujevës ka një traditë të 
hershme manufakturale dhe private. 
Aktualisht industria në këtë qytet luan një 
rol të rëndësishëm në ekonominë e 
qytetit. Ekzistojnë rreth 116 objekte 
industriale të natyrave të ndryshme me 
rreth 290 të punësuar.

                                                                    Fig 13. Sillosi               

                                                          
10 Strategjia e Zhvillimit Ekonomik Lokal 2003-2006, faqe 9.
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Dekadёn e fundit vërehet njё zhvillim i konsiderueshëm te disa ndërmarrjeve private 
industriale me veprimtari tё ndryshme.

Fig 14. Fabrika e tullave                                                                            

Mund të konkludohet se edhe industria në aspektin e lokacionit i ka rrugët e karakterit 
nacional, udhëkryqet, stacionet e trenit, pikat kufitare, dhe pothuajse të gjitha këto 
kushte ka qyteti i Podujevës.

3.6.6.Tregu i punës dhe papunësia
Në Kosovë shkalla e lartë e papunësisë, është një sfidë shumë e madhe e cila reflektohet 
me probleme të shumta në shoqëri. Shkalla e papunësisë në nivel të Kosovës është 
44.4%11 dhe llogaritet më e larta në rajon. Vlerësohet se 1/3 e popullsisë së Kosovës 
është nën moshën 16 vjeç, ndërkaq rreth 60% e popullsisë i takon kontingjentit të punës. 
Papunësia me shkallë më të lartë prek femrat me (58.06%), pavarësisht nga shkalla 
shumë e lartë e jo aktivitetit për to. Edhe pse nuk ka të dhëna të sakta për shkallën e 
papunësisë, hulumtimet e ndryshme vlerësojnë se papunësia është e lartë
Bazuar në të dhënat e UNDP, në vitin 2004, shkalla e papunësisë në komunën e 
Podujevës është 55,17%12 Sipas këtyre të dhënave kjo komunë, bënë pjesë në dhjetë 
komunat e para me shkallë më të lartë të papunësisë në Kosovë.

                                                          
11 UNDP, Raporti i Zhvillimit Njerëzor, Kosovë 2004,
12 UNDP, Raporti i Zhvillimit Njerëzor, Kosovë 2004,
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Grafiku 10. Shkalla e pjesëmarrjes në % dhe shkalla e papunësisë sipas gjinisë

Sipas të dhënave për numrin e bizneseve dhe numrin e të punësuarve del se në qytetin e 
Podujevës janë të punësuar rreth 6145 punëtorë.

Tabela 7. Të punësuarit Sipas bizneseve

Vendbanimi Popullsia
Nr. të 

punësuarve %

Qyteti i Podujevës 40 000 6145 15.4

Rreth 15 % e popullatës së përgjithshme në qytetin e Podujevës janë të punësuar sipas 
bizneseve të ndryshme, kryesisht në sektorin privat. Nese llogaritet kjo përqindje në 
krahasim me popullsinë aktive dhe gjithashtu nëse i shtohet edhe numri i të punësuarve 
në institucione publike, natyrisht se kjo përqindje e punësimit do të jetë edhe më e lartë. 
Megjithatë papunësia mbetet edhe më tejë një sfidë serioze për qytetin e Podujevës

3.6.7. KAPACITETET INVESTIVE

Buxheti i komunë së Podujevës përbëhet prej të hyrave vetanake dhe të hyrave apo 
transfereve qeveritare. 
Të hyrat vetanake përbëhen prej:
 Tatimit në pronë
 Taksave komunale
 Ngarkesat komunale
 Shitja e aseteve
 Granteve dhe donacioneve dhe
 Të hyrave tjera.

Transferet qeveritare ose grantet qeveritare përbëhen prej:
 Granti i përgjithshëm
 Granti specifik për arsim
 Granti specifik për shëndetësi dhe
 Granti specifik për shërbime sociale.

Komuna e Podujevës për vitin 2008 kishte të aprovuar buxhetin prej 8551672 €, nga e
cila 1000000€ ose 11.69% ishin të hyra vetanake, kurse 7551672 € ose 88.31% ishin
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transfere qeveritare. Për vitin 2009 komuna e Podujevës kishte një buxhet prej 
11429164.56 €. Prej tyre 980999.59 € ose 8.58% ishin të hyra vetanake, ndërsa 10448164.97 
€ ose 91.42% ishin transfere qeveritare.

Plani afatmesëm i të hyrave totale të buxhetit komunal të komunës së 
Podujevës
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Grafiku 11. Plani afatmesë i të hyrave të buxhetit komunal

Sa i përket planit të të hyrave për vitin 2010 kemi një rritje të të hyrave, si nga të hyrat 
vetanake ashtu edhe nga transferet qeveritare. Shuma e të hyrave buxhetore për vitin 
2010 është 12990190 €. Prej tyre 1280556 € ose 9.86% janë të hyra vetanake dhe 11709634 
€ ose 90.14% janë transfere ose grante qeveritare. Gjithashtu edhe vlerësimet për vitet 
2011 dhe 2012 tregojnë rritje të buxhetit komunal, si të hyrave vetanake ashtu edhe të 
trasfereve ose granteve qeveritare deri në 13.5 milion €13.


Te hyrat komunale gjithesejt ne komunen e Podujeves
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Grafiku 12. Të hyrat komunale

Prej të hyrave vetanake pjesën më të madhe e përbëjnë taksat komunale të cilat 
përbëhen prej këtyre nënkategorive të taksave, siç janë:
 Licencat dhe lejet
 Çertifikatat dhe dokumentet zyrtare

                                                          
13 MEF; Buxheti i Kosovës për vitin 2010 - 2012 Komunat
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 Taksat e pajisjeve motorike
 Lejet për ndërtim, si dhe
 Taksat e tjera komunale

Taksat komunale për vitin 2009 përbënin 46.89% të të hyrave vetanake në komunën e 
Podujevës të cilat janë pasuar nga tatimi në pronë me 20.08%, të hyrat e tjera 17.74% dhe 
ngarkesat komunale me 15.29%. Ndërsa për vitin 2010, plani buxhetor parasheh që 
taksat komunale të përbëjnë 49.24% të të hyrave komunale, kurse gjysmën tjetër do ta 
përbëjnë të hyrat e tjera me 21.87%, tatimi në pronë 15.62% dhe 13.28% ngarkesat 
komunale. Pjesëmarrje e njëjtë vlerësohet të jetë edhe për vitet 2011 dhe 2012, duke 
shënuar kështu një rritje të konsiderueshme të të hyrave komunale në përgjithësi. 
Vlen të theksohet se lejet për ndërtim përbëjnë një faktor shumë të rëndësishëm në të 
hyrat komunal të cila janë nënkategori e taksave komunale, duke përbërë rreth 40% të 
pjesëmarrjes së kësaj kategorie. Në vitin 2008 lejet për ndërtime përbënin 35.57% të 
kategorisë së taksës komunale, ndërsa në vitin 2009 përbënin 32.17%. Për vitin 2010 
vlerësohet se pjesëmarrja e kësaj nënkategorie të jetë 40.53%, duke vazhduar me një 
ritëm të njëjtë edhe për vitet 2011 dhe 2012. Shtrirja e kësaj takse në të gjithë territorin e 
komunës së Podujevës do të rriste buxhetin e të hyrave komunale në vlerë të 
konsiderueshme, për faktin e njohur se taksa për leje ndërtim mblidhet vetëm në 
hapësirat urbane dhe jo edhe në hapësirat rurale.
Transferet qeveritare për vitin 2009 për komunën e Podujevës kapnin vlerën 
10448164.97 € ose 91.42% të buxhetit të kësaj komune. Siç u përmend edhe më lartë, 
transeret ose grantet qeveritare përbëhen prej katër nënkategorive buxhetore, si: granti i 
përgjithshëm, granti specifik për arsim, granti specifik për shëndetësi dhe shërbime 
sociale.

Transferet qeveritare ose grantet qeveritare
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Grafiku 13. Transferet qeveritare

Nga viti 2008 deri në vitin 2010 grantet specifike qeveritare tregojnë rritje nga viti në vit, 
me përjashtim të grantit specifik për shërbime sociale, i cili për vitin 2008 dhe 2009 nuk 
ka pasur grant qeveritar për komunën e Podujevës, ndërsa për vitin 2010 planifikohet të 
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ketë grante qeveritare edhe për shërbime sociale. Ky grant specifik qeveritar për vitin 
2010 parashihet të përbëj 0.55% të grantit të përgjithshëm qeveritar ose 64475€.
Në vitin 2008 raporti në mes të shpenzimeve kapitale dhe shpenzimeve operative ishte 
mjaft i madh edhe përkundër buxhetit disa milionësh që kishte komuna e Podujevës. Në 
mungesë të informatave për vitin 2009, 2010 dhe më tutje, jemi shërbyer me të dhënat e 
vitit 2008, të cilat janë marrë nga MEF14. Shpenzimet kapitale në vitin 2008 kanë qenë 
2157036€ ose 26%, ndërsa shpenzimet operative kanë qenë 6137796€ ose 74% e të gjitha 
shpenzimeve komunale.

Pasqyra financiare e komunes se Podujeves per vitin 2008
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Grafiku 14.Pasqyra financiare,2008

Nga grafiku kuptojmë se në ndarjet buxhetore rrogat dhe pagat përbëjnë pjesën 
kryesore të buxhetit me 4870808€ ose 59%, investime kapitale me 2157036€ ose 26%, 
mallrat dhe shërbimet me 969088€ ose 12%, shpenzimet komunale me 232900€ ose 3% 
dhe subvencionet dhe transferet me 65000€ ose 1% të buxhetit të tërësishëm të komunës 
së Podujevës për vitin 2008. 

                                                          
14 MEF; Pasqyra Financiare 2008, faqe 45. 
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3.7. INFRASTRUKTURA 

3.7.1. Infrastruktura Rrugore
Podujeva paraqet qendër të rëndësishme komunikative në të cilën kryqëzohen rrugë të 
niveleve të ndryshme, sikurse rruga nacionale Prishtinë-Nish me rrugën regjionale 
Podujevë-Perpellac, Podujevë-Kërpimeh, pastaj Podujevë-Batllavë-Orllan, si dhe shumë 
rrugë tjera lokale në drejtim të vendbanimeve përreth. Nëpër zonën urbane të Podujevës 
kalon edhe hekurudha Fushë Kosovë-Nish, që e rritë dukshëm vlerën komunikatave të 
kësaj qendre. Rëndësinë komunikative të Podujevës e rritë veçanërsht edhe prezenca 
dhe funksionimi i stacionit të autobusëve dhe stacioni hekurudhor.
Komunikacioni paraqet element me rëndësi në qarkullimin e njerëzve, mallrave dhe 
informatave. Pozita qendrore e Podujevës brenda territorit komunal mundëson zhvillim 
efikas të komunikacionit duke lidhur kështu shumicën e vendbanimeve të komunës e 
më gjerë. Lidhjet e mira të komunikacionit rrugor ndihmojnë zhvillimin e transportit të 
udhëtareve dhe të mallrave. Magjistralja Prishtinë-Podujevë është arteria kryesore që e 
lidhë Podujevën me kryeqendrën e Kosovës dhe kjo e ndihmon shumë në zhvillimin 
hapësinor dhe socio-ekonomik.

Harta 8. Infrastruktura rrugore
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Në zonën urbane të Podujevës ekziston niveli i tri kategorive të rrugëve (të klasifikuara 
në Kosovë), duke filluar prej rrugëve magjistrale, lokale dhe ato të pa kategorizuara. 
Me rrethinën e saj të afërt dhe të largët Podujeva lidhet përmes shumë segmenteve 
rrugore të kategorive të ndryshme:

 Prishtinë-Podujevë-Merdar
 Podujevë-Perpellac
 Podujevë-Batllavë-Orllan
 Podujevë-Vushtrri
 Podujevë-Mitrovicë
 Podujëvë-Letanc
 Podujevë-Obranqe
 Podujevë-Llapashticë e Poshtme
 Podujevë-Shtedim
 Podujevë-Pollatë-Reçicë.

Gjendja e rrugëve në zonën urbane 
Sistemi rrugor në zonën urbane zë hapësirën prej 31.88 ha, ndërsa gjatësia arrin në 
33.8 km.  
Rruga kryesore është mjaft mirë e profilizuar me shiritin lëvizës dykahor, dhe 
trotuarit për lëvizjen e këmbësorëve në një sipërfaqe të mjaftueshme. Është 
karakteristike se profilin e rrugës nuk e përcjellin shiritat gjelbërues në të dy 
anët. 
Hapësira e lëvizjes për këmbësor—trotuari është mjaftë i gjerë por për fat të keq 
nuk është gjithnjë në shërbim të qytetarëve. Në mungësë parkingjesh në këtë 
zonë qëndrore të qytetit, e cila në të njëjtën kohë ofron pothuajse të gjitha 
shërbimet publike administrative dhe komerciale për qytetin, veturat zënë vend 
pikërisht në zonat për lëvisje të këmbësorëve duke e rrezikuar lëvizjen e tyre. 
Ndërsa kjo e bënë këtë hapësirë publike jofunksionale.

Fig 15. Rruga kryesore Podujevë-Prishtinë
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Kjo rrugë është indi kryesor që i jep jetë gjithë qytetit me përfshirjen e të gjitha 
përmbajtjeve publike dhe njikohësisht është rrugë e nivelit të lartë që lidh 
Podujevën me kryeqytetin e më gjer.
Gjatësia e rrugëve të asfaltuara arrin në 23.7 km, gjerësia 5-7 metra dhe sipërfaqja arrinë 
në 22.3 ha.
Rrrugë me makadam janë 10.1 km gjatësi, deri 5 metra gjerësi dhe sipërfaqe prej 9.6 ha.

Tabela 7. statusi i rrugëve 

Nr. Përshkrimi Gjatësia
km

Të 
asfaltuara

% Gjendja e 
rrugëve 

1 Rrugë nacionale 3.17 3.17 100.00 E mirë

2 Rrugë regjionale 8.57 8.57 100.00 E mirë
3 Rrugë lokale 22.1 15.5 70.00 Mesatare
Total 33.84 27.24 80.5

Rruga magjistrale Prishtinë – Podujevë-Nish, e cila kalon në pjesën lindore të zonës 
urbane është e asfaltuar, ndërsa nga totali i përgjithshëm i rrugëve lokale me gjatësi prej 
22.1km janë të asfaltuara vetëm 15.5 ose rreth 70% e tyre, përderisa rrugët e pa 
kategorizuara nuk janë të asfaltuara fare. Nga tabela gjithashtu  mund të shihet se rruga 
magjistrale dhe rrugët regjionale kanë gjendje relativisht të mirë, përderisa rrugët lokale 
dhe ato sekondare brenda zonës urbane janë në gjendje relativisht të mirë, kurse disa 
prej tyre janë të shtruara vetëm me shtresë të rërës dhe zhavorrit.

3.7.2. Rrjeti hekurudhor 
Rrjeti hekurudhor që kalon nëpër territorin urban të Podujevës ka shtrirje veri-jug, 
përkatësisht i takon kategorisë së komunikacionit nacional e cila e lidhë Podujevën me 
Prishtinën, por njikohësisht ka edhe karakter internacional.
Segmenti që kalon nëpër zonën urbane të Podujevës është me gjatësi 4.9 km dhe zë 
sipërfaqen prej 2.9 ha. Sigurisht se shtrirja e rrjetit hekurudhor ka rendësi shumë të 
madhe për zonën urbane, sepse ka ndikuar pozitivisht në zhvillimin socio-ekonomik të 
saj. 

3.7.3. Energjia Elektrike 
Furnizimi i qytetarëve të Podujevës me energji elektrike bëhet nëpërmjet linjës së 
Prishtinës me kapacitet prej 220KV (Kosova B – Besian) deri te trafo-stacioni kryesor, i 
cili gjendet në komunën kadastrale të Podujevës dhe ka gjatësi prej 30.67 km dhe linja 
Mazgit – Podujeve 35KV me gjatësi prej 25.88 km .
Shtrirja e rrjetës energjetike të qytetit nga stacioni kryesor deri te shfrytëzuesit bëhet 
nëpërmjet daljeve:

1. Dalja e Podujevës 1 
2. Dalja e Podujevës 2 
3. Dalja e Podujevës 3 
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4. Dalja e Podujevës 4 
5. Dalja e Podujevës 5 

Harta 9. Rrjeti energjetik

Shikuar nga aspekti i furnizimit me energji elektrike mund të konstatojmë se 100% e 
popullsisë së qytetit kanë qasje në rrjetin energjetik të Kosovës.
Në tabelën në vijim do të paraqesim numrin e përgjithshëm të: TS, statusin dhe numrin 
e shfrytëzuesve.
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Tabela 8. Trafo-stacionet në qytetin e Podujevës
Nr 

rendor
Emri i daljes Nr-TS Individuale Kolektive

Nr. 
Kons.

%

3 Podujevë 1 12 1 11 1460 28.7

4 Podujevë 2 7 0 7 1055 20.7

5 Podujevë 3 4 0 4 992 19.5

6 Podujevë 4 6 1 5 788 5.3

7 Podujevë 5 6 1 5 788 5.3

Totali: 35 3 32 5083 100%

Duke u bazuar në pjesmarrjen e numrit të konsumatorëve sipas daljeve, shihet se dalja e 
Podujevës 1 përfshinë linjën me të rëndësishme të furnizimit me energji elektrike, sepse 
bënë furnizimin e 1465 shfrytëzuesve ose 28.7 % në nivel të qytetit, ndërsa më pas vjen 
dalja e Podujevës 2 me 1055 shfrytëzues ose 20.7 % të shfrytëzuesve në qytet.

 Dalja e Podujevës 1 - 10KV - është drejtimi i parë për nga rëndësia e furnizimit. 
Sipas numrit të konsumatorëve (28.7%), ka gjithsejtë 12 trafo-stacione, me 1460 
konsumator. Prej 12 TS një është individual dhe 11 janë kolektive. 

 Dalja e Podujevës 2 - 10KV - është dalje në të cilin janë të kyçur gjithsej 1055 
shfrytëzues ose 20.7% e shfrytëzuesve, me gjithsej 7 trafo-stacione, prej të cilave 
të gjitha janë kolektive.

 Dalja e Podujevës 3 - 10KV - është dalje në të cilin janë të kyçur gjithsej 992 
shfrytëzues ose 19.5% e shfrytëzuesve, me gjithsej 4 trafo-stacione prej të cilave 
të gjitha janë kolektive.

 Dalja e Podujevës 4 - 10KV - është dalje në të cilin janë të kyçur gjithsej 788 
shfrytëzues ose 15.3% e shfrytëzuesve, me gjithsej 6 trafo-stacione, prej të cilave 1 
është individuale e 5 tjerat janë kolektive.

 Dalja e Podujevës 5 - 10KV - është dalje në të cilin janë të kyçur gjithsej 788 
shfrytëzues ose 15.3% e shfrytëzuesve, me gjithsej 6 trafo-stacione, prej të cilave 1 
është individuale e 5 tjerat janë kolektive.

Cilësia e furnizimit me energji elektrike – sipas statistikave të furnizimit me energji 
elektrike, si dhe gjendjes së rrjetës energjetike në nivel të zonës urbane të Podujevës, 
mund të vërejmë se ka një furnizim me energji elektrike në nivelin e kënaqshëm nëse i 
referohemi % së popullsisë që përfshinë drejtimet e furnizimit me energji elektrike.
Ndriçimi Publik në zonën urbane ka gjatësi prej 4150 metra15. Rrjeti i sistemit të 
ndriçimit është i përbërë prej 153 shtyllave, prej tyre 80janë metalike ndërsa shtylla të 
drurit janë 73. Rrjeti është i shpërndarë në rrugën “Zahir Pajaziti” me 35 shtylla të 
metalta me lartësi (H=8.5 m) dhe me gjatësi 500 metra, rruga e “28 Nëntorit me 15 
shtylla të metalta me lartësi (H=8.5 m) dhe me gjatësi 450 metra, rruga “Hakif 
Zejnullahu” me 30 shtylla të drurit me gjatësi 900 metra, rruga “Skenderbeu” me 30 

                                                          
15 Të dhënat janë nga  Kuvendi komunal i Podujevës - Zyra për shërbime publike
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shtylla të metalta me ndriçim me lartësi (H=9 m) dhe gjatësi 1000 metra , pjesa tjeter e 
rrugës “Skenderbeu” me 30 shtylla të drurit me lartësi (H=9 m) dhe gjatësi 1000 metra 
dhe rruga “Abdyl Lahu me 13 shtylla të drurit me lartësi (H=9 m) dhe gjatësi 300 metra.

3.7.4. Furnizimi me ujë
Sistemi i ujësjellësit në qytetin e Podujevës menaxhohet nga njësia operative e 
Kompanisë regjionale për ujësjellës dhe kanalizim “Prishtina” në Prishtinë. 
Gjatë hartimit të planit zhvillimor urban duhet të harmonizohen planet e investimeve 
kapitale me nevojën për rehabilitimin dhe zgjerimin e infrastrukturës së furnizimit me 
ujë në territorin urban të Podujevës. Kjo nënkupton interesin dhe përgjegjësinë e 
Komunës për ofrimin e shërbimeve cilësore për pjesën e përfshirë të popullatës me këto 
shërbime, po ashtu dhe për zgjerimin e infrastrukturës dhe krijimin e kushteve për 
përfshirjen e zonave aktualisht të pambuluara me këto shërbime.
Furnizimi me ujë të pijshëm në mënyrë të organizuar në qytetin e Podujevës daton që 
nga vitet ’50-ta. Stacioni i vjetër i pompimit në qytet furnizohej me ujë nga dy bunare-
shpime me kapacitet prej 6 litra/sec, të vendosura në qendër të qytetit. Nga ky sistem 
furnizohej vetëm qyteti i Podujevës. 
Nga viti 1983 qyteti i Podujevës furnizohej me ujë të pijshëm nga fabrika e përpunimit të 
ujit në Shajkofc (Albanik), ku prej deponisë qendrore të ujit të pijshëm uji distribuohet 
në drejtim të deponisë së ujit të pijshëm në Podujevë përmes tubacionit magjistral me 
gjatësi 8.22 km, me diametër DN 300 mm dhe me kapacitet Q=130 l/sec.16 Në këtë 
tubacion magjistral janë të kyqur edhe nëntë vendbanime të komunës .
Për furnizim të qytetit, uji grumbullohet në deponitë kryesore me kapacitet 6000 m3, që 
ndodhet në lokacionin “te pishat” në kuotën 640 mnm. Kjo deponi është e përbërë prej 
tre rezervuarve cilindrik, dy me kapacitet nga 1500m3 dhe një me 3000m3. Dy 
rezervuarët Q=1500m3 aktualisht janë jofunksional për shkak të dëmtimeve-rrjedhjeve. 
Nga rezervuari Q=3000m3 del tubacioni kryesor Ø 400 dhe me rrjetin primar Ø 250 
degëzohet në qytet. Pjesa e konsiderueshme e rrjetit është e vjetruar, e ndërtuar nga 
materiali Azbest-çimento dhe një pjesë nga materiali PVC, derisa rrjeti i ri i ndërtuar pas 
vitit 2000 është nga materiali polietilen. Në rrjetin primar furnizohet qyteti i Podujevës, 
dhe tre vendbanime tjera. 

                                                          
16 Monografia-Kompanija ujësjellësi Rajonal”Prishtina”; Mr.sc.Ç.Bajrushi;2007
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Harta 10. Shtrirja e ujesjellsit në zonën urbane

Në pjesën e sistemit të mbikëqyrur nga njësia operative në Podujevë, që mbulon qytetin 
me paralagje, janë të kyçur 4182 konsumatorë nga të cilët janë të evidentuara: 

 560 objekte zejtare, 
 49 institucione dhe 
 3590 amvisni.

Krahas vështirësive në inkasim problem në veti paraqesin humbjet e ujit në sistemin 
distributiv të cilat llogariten të jenë në shkallë mjaftë të lartë, prej 40% deri 60%. Këto 
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humbje paraqesin ndryshimin ndërmjet sasisë së prodhuar dhe sasisë së faturuar të ujit. 
Faktorët kryesor që ndikojnë në këtë shkallë të lartë vlerësohet të jenë: rrjeti i vjetruar i 
ujësjellësit, kyçjet ilegale, mosmatja e saktë e ujit etj. Sasia e ujit që është në dispozicion 
(konsumimi mesatar ditor për banorë), vlerësohet të jetë përafërsisht 90-100 litra në ditë. 
Krahasuar me nivelet e BE-së, konsumimi i ujit për kokë banori është i ulët. Vetëm për 
qytetin e Podujevës, në proporcion me rritjen e numrit të banorëve, nevoja për ujë është 
12600m3 në ditë ose 265 litra/sec. 17

Dezinfektimi i ujit të pijes bëhet me klor në sistemin e pompimit, ku është i instaluar 
sistemi i klorizimit me gaz klor, por aktualisht bëhet me klor të lëngët për arsye të 
mungesës së klorit të gazët. Kjo mënyrë nuk është konform standardeve të përcaktuara 
me dispozitat ligjore dhe reflektohet në cilësi të ujit. Cilësia e ujit për pije nga ujësjellësi i 
Podujevës kontrollohet nga IKSHPK-Prishtinë që nga fillimi i funksionimit të 
ujësjellësit. Frekuenca dhe numri i pikave të testimit përcaktohet në përputhshmëri me 
standardet e parapara me IA 2/99.
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Grafiku 15. Cilësia e ujit për pije nga sistemi qendror i furnizimit, 2002-2008

Nga rezultatet laboratorike të mostrave të ujit për pije të ekzaminuar në laboratoret e 
IKSHPK-së, gjatë viteve 2005-2006 raportohet nivel i lartë i ndotjes bakterore. E tëra kjo 
ndodhë për shkak të mosfunksionimit të sistemit të dezinfektimit, dëmtimeve dhe 
punimeve në rrjetin shpërndarës si dhe përdorimi i klorit të lëngët i cili nuk i arrin 
standardet e parapara për dezinfektim të ujit për pije.18

3.7.5. Sistemi i kanalizimit   
Funksionimi i kanalizimit të ujërave të ndotura në komunën e Podujevës është ndërtuar 
në vitet 1950 – 1970 së bashku me instalimin e ujësjellësit për qendrën e qytetit. Sistemi i 
kanalizimit i ujërave fekale është i shtrirë në 38 rrugë me gjatësi të rrjetit përmbledhës 39 
km. Vlerësohet se aktualisht rreth 50% e rrjetit është i amortizuar. Tubacioni kryesor, i 
vendosur më herët, është nga betoni  1000 mm, me gjatësi 2 km, i cili degëzohet në 

                                                          
17 Raporti i njësisë operative Podujëvë KUR “Prishtina”
18 Raporti vjetor-IKSHPK, uji/sanitacioni/ 2008; Prishtinë
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rrjetin sekondar, me tubacione nga më të ndryshme duke filluar nga ato me diametër 
200 mm deri  500 mm, i ndërtuar në vite të mëvonshme nga materiali asbest-çimento 
dhe PVC, me gjatësi 37 km. Pjesa më e madhe e ujërave të zeza të kanalizimeve derdhen 
pa asnjë trajtim paraprak në shtratin e lumit Llap në lokacionin te lagja Polonicë që 
ndodhet në jug të qytetit. 

Harta 11. Rrjeti i kanalizimit

Përkundër investimeve të mëdha në vitet e fundit ky sistem është shumë pak i zhvilluar. 
Sistemi i kanalizimit të ujërave fekale tani është në menaxhim të njësisë operative të 
ujësjellësit dhe ofron shërbime për qytetin e Podujevës me lagjet për rreth. 
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Nga të dhënat e njësisë operative të ujësjellësit në Podujevë, raportohet se numri i 
ekonomive  të mbuluar me shërbime të kanalizimit dhe të ujësjellësit është i njëjtë dhe 
sipas faturimit për vitin 2009 raportohet:

 Amvisëri – zona urbane – 100% kyçje, - 60% inkasim
 Institucione – zona urbane – 100% kyçje, - 100% inkasim 
 Biznese – zona urbane – 100% kyçje, - 70% inkasim

Fabrika e armaturës–FAN në Podujevë ka sistemin e vetë të kanalizimit me gropa 
septike prej nga ujërat e ndotura shkarkohen në lumin Dumnicë e përfundimisht në 
rrjedhjen e lumit Llap. 
Sistemi i rrjetit të kanalizimit të ujërave atmosferik është në mbikëqyrje të ndërmarrjes 
për menaxhim të mbeturinave.
Rrjeti përmbledhës i ujërave atmosferike në qytet është i shpërndarë në gjatësi prej 20-25 
km me kapacitet  200 mm -  400mm, me puseta të vendosura në largësi 40-50 m për 
gjatë rrugëve të qytetit. Këto puseta janë të vjetruara dhe të dëmtuara dhe mirëmbajtja e 
tyre është e vështirësuar. Pjesa më e madhe e rrjetit të kanalizimit të ujërave atmosferike 
janë të rehabilituara me ndërtimin e rrugëve pas vitit 2000. Ujërat atmosferike derdhen 
në lokacione të ndryshme përgjatë rrjedhjes së lumit Llap dhe në këtë mënyrë 
shkaktojnë ndotje të lumit, tokës dhe sigurisht edhe ujërave nëntokësor. Një ndotje e 
tillë paraqet kërcënim serioz për shëndetin e popullatës dhe për mjedisin në tërësi.19

3.7.6. Telekomunikacioni
Telefonia Fikse – Rrjeti i telefonisë fikse në komunën e Podujevës është i lidhur 
nëpërmjet fibrit optik, i cili i përket linjës së trasesë Prishtinë–Podujevë. Ky rrjet 
menaxhohet nga njësia e PTK-së në Podujevë e cila ka vetëm një objekt postar dhe ka 
centralin e lidhur me fibër optik. Kapaciteti total i centralit të postës në Podujevës është 
gjithsej 7200 qifte20, prej të cilave 1771 shfrytëzohen, ndërsa pjesa tjetër është e pa 
shfrytëzuar.

Tabela 9. Popullsia me qasje në telefoni fikse

Nr. Nr. i pop.

Pop. me qasje ne tel. fikse 40000
Numri i ekonomive familjare 4800
% e shfrytëzimit të telefonisë fikse 90%

Nga tabela shihet se rrjeti i telefonisë fikse në komunën e Podujevës është i kapacitetit të 
mjaftueshëm por shfrytëzimi i këtij rrjeti nga qytetarët është shumë i vogël dhe nuk e 
kalon shifrën prej 30%. 

                                                          
19 Raporti i ujësjellësit Podujevë-2008/2009
20 Zyra e PTK-së në komunën e Podujevës
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Fig 16. Ndërtesa e Postës dhe Telekomit

Telefonia mobile – në territorin e zonës urbane është e mbuluar mjaftë mirë. Të gjithë 
qytetarët e zonës urbane të Podujevës kanë qasje në shërbimet e telefonisë mobile, të 
cilat ofrohen nga dy operatorët e licencuar nga ART-ja. Këtë e mundëson numri i 
konsiderueshëm i antenave (27) që janë të vendosura në territorin e komunës.
Shërbimet e Internetit –Operatorët që ofrojnë shërbime të internetit në qytetin e 
Podujevës janë:

1. PTK - Darda NET, nëpërmjet të telefonisë fikse
2. IPKO – ofron shërbime të internetit nëpërmjet të antenave (individuale) 

dhe 
3. KUJTESA - ofron shërbime të internetit nëpërmjet të antenave 

(individuale)
Radiotelevizioni – Rrjeta e Radiotelevizionit në komunën e Podujevës është e 
shpërndarë pothuajse në tërë territorin e komunës. Në këtë komunë ekzistojnë disa 
forma të shfrytëzimit të valëve radio-televizive të ndara në dy grupe:

1. Radio-televizionet Nacionale – RTK, RTV21 dhe KTV,
2. Radio - lokale – Radio Llapi,
3. Radio-televizionet nëpërmjet antenave Satelitore, 
4. Radio-televizionet nëpërmjet sistemeve kabllore. 
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Harta 12. Antenat e telefonisë mobile

3.7.7. Menaxhimi i mbeturinave
Në komunën e Podujevë menaxhimin dhe shërbimin e grumbullimit, bartjen dhe 
deponimin e realizon KUR ,,PASTRIMI’’ Shoqëria aksionare-Prishtinë, njësia operative 
në Podujevë. Në këtë ndërmarrje janë të punësuar 33 punëtor të cilët merren me 
grumbullimin, bartjen dhe deponimin e mbeturinave të ngurta nga amvisnit dhe 
industria. 
Kjo kompani i kryen shërbimet në zonën urbane dhe para lagjet e qytetit. Veprimtarinë 
e tyre nuk e kanë të shtrirë në vendbanime rurale. Nga gjendja reale e paraqitur në bazë 
të faturimit kjo njësi ofron shërbim për:

 650 objekte biznesi nga të cilët faturimi i realizuar është 30.77% , 
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 2800 amvisni me vetëm 39.38% inkasim. 
 Objektet e industrisë (7-8 prodhimtari në komunë) kanë kontrata të veçanta dhe 

realizimi i faturave është 100% të kontratës. Në këtë grup numërohen  
institucionet shoqërore (shëndetësi, banka, shkolla, komuna, institucionet fetare 
etj).

Mesatarisht grumbullohen 20 000 kg mbeturina në ditë ose 350-400 ton në muaj. Po që 
se merret mesatarja e sasisë së përgjithshme të mbeturinave për kokë banori për një ditë 
që në Kosovë është 2 kg, atëherë vlerësohet se sasia mesatare e prodhimit të 
mbeturinave në komunën e Podujevës është 95632kg /në ditë ose 34 905 680 kg në vit 
( 34906 t ). 
Mbeturinat mblidhen në sistem derë në derë. Gjithashtu janë të shpërndarë 50 kontejner 
1.1m3 dhe 4 kontejner të mëdhenj 7 m3 të vendosur në lokacionin e tregut dhe 
institucionet-prodhimtaritë me kontratë të veçantë. Kjo njësi operative për bartje të 
mbeturinave posedon 2 kamion special-mulli për kontejner të vegjël dhe një kamion për 
kontejner të mëdhenj, si dhe 2 kamion–kiper të cilët aktivizohen gjatë vikendit për 
bartjen e mbeturinave ilegale. Sasi e mbeturinave të grumbulluara bartet në lokacionin e 
deponisë në Dumnicë, e ndërtuar nga AER në vitin 2005. Kjo deponi nuk i përmbush 
standardet meqë paraprakisht nuk ka klasifikim ose ndarje të mbeturinave, hedhurinat 
e lëngëta dhe ujërat nga deponia nuk mblidhen dhe nuk trajtohen, gazrat nga deponia 
lëshohen në mënyrë të pakontrolluar etj. Si e tillë kjo deponi paraqet rrezik permanent 
për ndotje të mjedisit dhe rrezikon shëndetin e banorëve të komunës. 
Pos menaxhimit dhe organizimit të mbeturinave, kompania bënë edhe pastrimin e 
rrugëve dhe mirëmbajtjen e rrjetit të kanalizimit të ujërave atmosferik. Ky rrjetë i gjatë 
20-25 km është i shtrirë në zonën urbane dhe disa para lagje. Gjatë sezonit veror rrugët 
pastrohen çdo ditë në orët e natës. Uji për këtë qëllim merret nga pusi i kompanisë i cili 
ndodhet në vendbanimin Peran. Brengosë fakti se për shkak të mungesës së mjeteve për 
punë, nuk ka mundësi të mirëmbajtjes së rrugëve gjatë sezonit dimëror.
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3.8. SWOT ANALIZA 

Pas përfundimit të profilit urban, 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 qyteti i Podujevës dhe në anën tjetër të gjitha dobësitë dhe rreziqet. Kjo 
analizë shërben që në të ardhmen, gjatë procesit të hartimit të planit urban të shikohen 
mundësitë për shfrytëzimin e të gjitha përparësive dhe mundësive që ka qyteti. Në anën 
tjetër, do të tentohet që dobësitë dhe rreziqet të evitohen apo të minimizohen.

SWOT analiza është punuar në katër pjesë, duke u bazuar në katër fushat tematike që 
është hartuar profili urban. Në fillim është bërë SWOT analiza për fushën e popullsisë, 
zhvillimit social dhe banimit, pastaj në fushën e mjedisit dhe shfrytëzimit të territorit 
urban, zhvillimit ekonomik dhe infrastrukturës. Bazuar në gjendjen ekzistuese dhe të 
dhënat nga këto fusha tematike janë identifikuar përparësitë, mundësitë, dobësitë dhe 
rreziqet për këto katër fusha.

TË BRENDSHËM TË JASHTËM

P
O

Z
IT

IV
Ë

Përparësitë 

o Pozita e mirë gjeografike;
o Moshë e re e popullsisë;
o Kuadër i kualifikuar në arsim dhe 

shëndetësi; 
o Resurset të konsiderueshme ujore 

(Llapi)
o Potenciale të favorshme në zhvillimin 

e turizmit
o Pozitë e mirë për zhvillim të sektorit 

tregtarë (transport nacional dhe 
ndërnacional si dhe afërsia me disa 
qendra të mëdha urbane .

o Qasje e mirë në rrugë dhe hekurudhë 
ndërshtetërore 

o Qasja e popullsisë në sistemin e 
ujësjellësit dhe kanalizimit

o Qasja e popullsisë në telefoni fikse 
dhe mobile 

o OJQ aktive;

Mundësitë 

o Programe të veçanta-profesionale sipas 
kërkesave të tregut;

o Rritja e sipërfaqes së banimit;
o Peizazhe  të përshtatshme për pushim dhe 

rekreacion;
o Vetëdijesimi i popullatës për mbrojtjen e 

ambientit;
o Zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik
o Ruajtja e trashëgimisë natyrore dhe 

kulturore 
o Mundësi të mira për zhvillimin e tregtisë;    
o Përmirësimi i kushteve për kredi (ulja e 

kamatave);  
o Mirëmbajtja e rrugëve lokale të asfaltuara; 
o Menaxhimi adekuat i ujësjellësit;
o Përmirësimi i rrjetit të energjisë elektrike; 
o Shtrirja e rrjetit të kanalizimit në tërë 

qytetin
o Ndriçimi i rrugëve në zonën urbane;

TË BRENDSHËM TË JASHTËM

N
E

G
A

T
IV

Ë Dobësitë 

o Niveli jo i kënaqshëm i shërbimeve në 
arsim dhe shëndetësi;

o Shkalla e lartë e papunësisë dhe 
varfërisë;

Kërcënimet

o Mungesa e mjeteve financiare për 
programe profesionale; 

o Zgjerimi i vendbanimeve jo formale;
o Ndotja e mjedisit; 
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o Vendbanimet jo formale; 
o Mungesa e trajtimit adekuat të ujrave 

të zeza
o Ndotja e mjedisit nga mbeturinat 
o Mbrojtja jo e  mirë  nga vërshimet 
o Ndotja e lumit;
o Mungesa e pronave të duhura 

komunale që do të mund të 
destinoheshin për zhvillim ekonomik;

o Buxheti i kufizuar komunal për 
projekte kapitale;

o Gjendja fizike jo e mirë e rrugëve 
o Gjendja fizike jo e mirë e rrjetit të 

energjisë elektrike; 

o Fatkeqësitë e mundshme natyrore: 
tërmetet dhe vërshimet;

o Investimet jo te mjaftueshme në mjedis;
o Mungesa e informacioneve për investitorë 

të huaj për fushat e mundshme të 
investimit; 

o Mungesa e sinjalizimeve në zonën urbane;
o Rritja e vazhdueshme e shkallës së 

papunësisë;

3.9. SFIDAT E IDENTIFIKUARA

Bazuar në gjendjen ekzistuese (profilin) urban janë identifikuar edhe sfidat kryesore si 
probleme më të theksuara me të cilat aktualisht përballet qyteti i Podujevës. Gjatë gjithë 
punës së hartimit të profilit janë identifikuar 8 problemet kyçe të cilat e rëndojnë
situatën në qytetin e Podujevës:

1. Niveli jo i lartë i shërbimeve në administratë publike
2. Mungesa e infrastrukturës dhe pajisjeve në arsim dhe shëndetësi
3. Mungesa e banimit adekuat dhe ndërtimet e pa planifikuara
4. Prania e vendbanimeve joformale
5. Papunësia e lartë
6. Infrastrukturë  jo cilësore dhe e pa mjaftueshme 
7. Ndotja e mjedisit 

SFIDA 1. Niveli jo i lartë i shërbimeve në administratë publike
   Si ta rritim nivelin e shërbimeve në administratë?

Shërbimet administrative në qytetin e Podujevës nuk janë edhe aq të dobëta, mirëpo 
është shumë e rëndësishme që niveli i tyre të ngritët edhe më shumë. Ngritja e nivelit të 
shërbimeve elektronike do të shkurtojnë kohën e marrjes së shërbimit nga qytetarët dhe 
do të rrisë bashkëpunimin e ndërsjellë. Shërbime cilësore mund të kemi atëherë kur 
administrata posedon kuadër të specializuar, shërbime të internetit, intranetit, 
kompjuter, server, softuer, GPS, skaner, plloter, telefoni fikse, etj.

SFIDA 2. Mungesa e infrastrukturës dhe pajisjeve në arsim dhe shëndetësi
              Si ta përmirësojmë infrastrukturën arsimore dhe shëndetësore?
Në zonën urbane të Podujevës ekziston një numër i konsiderueshëm i objekteve 
arsimore, po ashtu edhe ato shëndetësore me gjendje jo edhe aq të mirë fizike. 
Gjithashtu mungojnë pajisjet teknike për arsim dhe shëndetësi. Ekziston vetem një 
qerdhe në këtë qytet që nuk i plotëson kërkesat aktuale. Po ashtu mësimi zhvillohet në 
tri turne në disa shkolla. Në disa shkolla na paraqitet mungesa e bibliotekave. Që të 
ngritët niveli i shërbimeve në arsim dhe shëndetësi, kërkohet ndërmarrja e masave 
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konkrete dhe realizimi i disa projekteve që ndërlidhen me përmirësimin e gjendjes fizike 
të objekteve arsimore dhe shëndetësore, si dhe rregullimin e infrastrukturës fizike. 
Gjithashtu duhet siguruar edhe pajisjet adekuate në arsim dhe shëndetësi. 

SFIDA 3. Mungesa e banimit adekuat dhe ndërtimet pa plan
              Si ta përmirësojmë nivelin e banimit dhe të ndalen ndërtimet pa plan?
Për shkak të zhvillimit horizontal dhe dispers të qytetit sipërfaqet për zgjerim të më 
tejmë vazhdimisht po ngushtohen, ndërsa shumë ndërtime bëhen përgjatë korridoreve 
të rrugëve. Kushtet e banimit gjithashtu nuk janë të përshtatshme si pasojë e mungesës 
së infrastrukturës përcjellëse për objektet e banimit. Pjesa më e madhe e objekteve të 
banimit (rreth 95%) në qytetin e Podujevës është e karakterit individual.
Për të përmirësuar këtë gjendje, është me rëndësi të hartohen, në radhë të parë, planet 
rregulluese që nuk janë pjesë e këtij projekti, të cilat duhet realizuar në fazat e 
mëvonshme. Mundësitë e zgjerimit të qytetit janë të favorshme në të gjitha drejtimet 
ngase topografia e terrenit e lejon këtë, por duhet pas kujdes në ruajtjen e sipërfaqeve 
bujqësore.

SFIDA 4. Prania e vendbanimeve joformale
              Si ta zgjidhim problemin e vendbanimeve joformale?
Vendbanimet joformale janë një sfidë serioze në nivel të Qeverisë së Kosovës, andaj 
identifikimi dhe trajtimi i tyre është ndër prioritetet kryesore. Edhe në qytetin e 
Podujevës janë identifikuar vendbanime të tilla të cilat ballafaqohen me mungesë të 
infrastrukturës adekuate, por edhe rrezikim i vazhdueshëm i jetës së banorëve në këto 
zona. Këto zona duhet trajtuar në mënyrë të veçantë, duke krijuar mundësi të dislokimit 
të tyre në vende më të përshtatshme dhe adekuate për banim. 

SFIDA 5. Papunësia e lartë
  Si ta zvogëlojmë shkallën e papunësisë?

Konsiderohet se shkalla e papunësisë në qytetin e Podujevës është mjaft e madhe, 
sigurisht më e vogël se sa mesatarja komunale. Profilizimi dhe profesionalizimi i fuqisë 
punëtore, zhvillimi i kushteve të mira për operimin e bizneseve, riaktivizimi i plotë i 
ndërmarrjeve industriale si dhe inkurajimi dhe përkrahja e prodhimeve lokale si nga 
shteti ashtu edhe nga vet banorët lokal do të mundësoj zvogëlimin e dukshëm të 
shkallës së papunësisë.

SFIDA 6. Infrastrukturë jo cilësore dhe e pa mjaftueshme 
               Si t’i përmirësojmë shërbimet në infrastrukturë?
Qyteti i Podujevës është një vendbanim transit ku kalojnë rrugë magjistrale dhe 
regjionale të cilat e shkarkojnë komunikacionin urban. Rrugët e asfaltuara janë të 
dëmtuara dhe pa infrastrukturë përcjellëse. Sistemi i kanalizimit nuk është në gjendje të 
mirë, ndërsa mungesa e impiantit për trajtimin e ujërave të zeza shprehet negativisht në 
mjedis. 
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Brenda qytetit (zonës urbane) është me rëndësi të përmirësohet rrjeti rrugor me 
infrastrukturë përcjellëse dhe kualitet sipas standardeve. Intervenimi në sistemin e 
ujësjellësit, kanalizimit, rrjetit energjetik si dhe impiantit për trajtimin e ujërave të zeza 
paraqet masa bazë për përmirësimin e infrastrukturës fizike të qytetit. Gjithashtu rrjeti i 
ndriçimit publik në zonën urbane do ta plotëson dukshëm kualitetin e jetës së 
qytetarëve.  

SFIDA 7. Ndotja e mjedisit 
                Si ta mbrojmë mjedisin?
Qyteti i Podujevës  përballet me ndotje të ujit, tokës dhe ajrit. Menaxhimi jo i plotë i 
mbeturinave dhe ndotja e ujit, janë veprime negative që e ndotin mjedisin. Në zonën 
urbane duhet ndërmerren masa për minimizimin e veprimeve të dëmshme në mjedisin 
urban, si: zgjerimi i hapësirave të gjelbra, mbrojtja e peizazheve, si brenda ashtu edhe 
përreth qytetit, parandalimi i hedhjes së mbeturinave si dhe mbrojtja e trashëgimisë 
natyrore dhe kulturore. 

3.10. POTENCIALET PËR ZONËN URBANE

1. Popullsi e shëndoshë dhe në moshë të re (nën 30 vjeç);

2. Fuqia punëtore;

3. Numër i konsiderueshëm i emigrantëve;

4. Sipërfaqe cilësore të peizazheve të natyrës dhe tokave  bujqësore;

5. Potenciale për  zhvillimin e turizmit kulturor dhe natyror

6. Mundësi për zhvillim të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme;

7. Aktivitetet shërbyese dhe tregtare;

8. Gatishmëria e participimit të qytetarëve në projektet e përbashkëta; 

9. Shtrirja e planifikuar e trasesë së magjistrales Prishtinë – Merdar

10. Pozitë të mirë në rrjetin e  infrastrukturës nacionale, mundësi atraktive 
për vendosje të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme (kryesisht tregtare)
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II. VIZIONI, PARIMET DHE CAQET – FAZA DYTË
Faza e dytë për hartimin e Planit Zhvillimor Urban është “Vizioni, Parimet dhe 
Caqet” e zhvillimit. Në këtë fazë përcaktohen kahet e zhvillimit të ardhshëm për 
qytetin e Podujevës. Derisa në fazën e parë të planit është përshkruar gjendja 
ekzistuese, kjo fazë jep udhëzimet se ku duam të arrijmë, duke i përcaktuar të 
gjitha caqet. Faza e parë e planit që ishte profili urban dhe vlerësimi i gjendjes 
ekzistuese jep përgjigje në pyetjen se ku jemi tani? që do të thotë se e 
përshkruan saktësish gjendjen ekzistuese në tërë territorin e qytetit. Ndërsa kjo 
fazë (Vizioni, parimet dhe caqet) jep përgjigje në pyetjen se ku duam të 
shkojmë? duke i përcaktuar të gjitha qëllimet që duhet të arrihen në të ardhmen.
Përcaktimi i vizionit për të ardhmen nuk mund të jetë vetëm dëshirë, por duhet 
shikuar gjendjen ekzistuese duke i vlerësuar të gjitha përparësitë, mundësit, 
dobësitë dhe rreziqet dhe gjithashtu duhet të mbështetet në potencialet 
ekzistuese, me qëllim që ai vizion të jetë i arritshëm dhe i zbatueshëm. Në këtë 
fazë duhet të përcaktohet mënyra për zgjidhjen e të gjitha problemeve që e 
rëndojnë qytetin.
Harmonizimi me planin hapësinor të Kosovës dhe me Planin Zhvillimor 
Komunal të Podujevës është me rëndësi të veçanet edhe në këtë fazë, nga fakti se 
aty ekzistojnë zona me interes nacional e që hyjnë në kuadër të territorit të 
Podujevës. Për këtë arsye kërkohet që të përcaktohen qëllimet e njëjta për zonat 
me interes nacional siç janë përcaktuar edhe në Planin Hapësinor të Kosovës.
Në radhë të parë është përshkruar deklarata e vizionit, e cila si një parathënie e 
shkurtër përmbledh tërë parashikimin për të ardhmen e qytetit të Podujevës. Aty 
përmblidhen me fjali të shkurtra të gjitha qëllimet që duhet të arrihen në fusha të 
ndryshme. Më pas janë përcaktuar qëllimet specifike, përmes të cilave janë 
dhënë në mënyrë më detaje qëllimet që duhet të arrihen në fusha më konkrete. 
Kjo fazë fillon me konsensus mbi çështjet dhe është e fokusuar drejt adresimit të 
përparësive dhe mundësive. Këtij procesi i paraprinë, një vizion realist dhe i 
qëndrueshëm. 

2. PROCESI I PLANIFIKIMIT 

Plani Zhvillimor Urban bazohet në ligjin për Ndryshimin e Ligjit për Planifikim 
Hapësinor të Kosovës dhe është në harmoni me Planin Hapësinor të Kosovës. 
Sipas këtij Ligji, Planifikimi Hapësinor është i ndarë në dy nivele; 

1. Planifikimi për territorin e Kosovës 
2. Planifikimi për territorin e Komunave 

Në nivelin komunal të planifikimit ekzistojnë tri lloje të planeve:
1. Plani zhvillimor komunal 
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2. Plani zhvillimor urban
3. Planet rregulluese urbane

Ligji obligon të gjitha komunat e Kosovës për përgatitjen e Planit zhvillimor 
Komunal dhe Urban, i cili mbulon territorin e saj. Ky plan është strategjik dhe 
muti-sektorial, i cili përcakton caqet afatgjata të zhvillimit ekonomik, shoqëror 
dhe hapësinor. Plani zhvillimor i qytetit duhet të përfshijë planin për zhvillimin 
e zonave të ndryshme urbane. 
Plani zhvillimor urban bazohet në:

 Parimet e përcaktuara me Ligj
 Vizionin dhe caqet strategjike
 Raportet e sektorëve të rëndësishëm
 Strategjitë zhvillimore të sektorëve të ndryshëm
 Elemente tjera të përcaktuara me akte të veçanta

II.2. PLANI HAPËSINOR I KOSOVËS 

Dokumenti kryesor për planifikim hapësinor në nivel të shtetit është Plani 
Hapësinor i Kosovës 2010-2020+. Me Plan Hapësinor të Kosovës është bërë 
ndarja territoriale e Kosovës sipas veçorive sociale, ekonomike dhe fiziko -
natyrore. 
Struktura hapësinore e territorit të 
Kosovës është ndarë në katër pjesë 
si:

1. Porti i Kosovës - zona e 
kaltër

2. Thesari i Kosovës - zona e 
gjelbër

3. Urat e Kosovës - zonat e 
verdha

4. Kopshtet e Kosovës - zonat 
e portokallta

Komuna e Podujevës shtrihet 
gjeografikisht në hapësirën: Porti i 
Kosovës - zona e kaltër
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PORTI I KOSOVËS (HAPËSIRË E KALTËR)
Kryesisht dominojnë:
shërbimet administrative, arsimore, shëndetësore, shërbyese tregtare, industri e 
lehtë, agro-industriale, turistike etj.
Karakteristikat e hapësirës së kaltër - Kjo tërësi paraqet pjesën verilindore të 
Kosovës të përbërë nga komunat: Prishtina, Obiliqi, Shtime,  F. Kosova, Lypjani, 
Drenasi dhe Podujevë në qendër me qytetin e Prishtinës.
Kjo tërësi e paraqitur me ngjyrë të kaltër, e përbërë nga 7 qytete, me Prishtinën 
në qendër, ka karakteristika të rajonit të dendur të qendrave urbane dhe atyre 
rurale në zhvillim e sipër, tokë bujqësore të kualitetit të lartë, pasuri nëntokësore 
(linjit, Ni, Pb, zink, ari), hapësirave dhe objekteve të rëndësishme arkeologjike 
dhe kulturore, hapësirave të lira të gjelbra, ndërsa për nga aktivitetet ekonomike 
karakterizohet me ato industriale, tregtare dhe shërbyese, ato administrative 
qeveritare vendore dhe ndërkombëtare si dhe atij akademik arsimor e shkencor.

VIZIONI PËR ZONËN E KALTËR

Zonë e gjallë dhe me prosperitet, ku qytetet tentojnë zhvillimin e tyre 
bashkëkohor urban të vazhdueshëm të planifikuar e konkurrente me njëra 
tjetrën, ndërsa në të njëjtën kohë të bashkuara e kooperative për konkurrim me 
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qytetet fqinje dhe më gjerë me rajonin, me kualitet të lartë të jetesës, atraktive për 
të jetuar dhe punuar në to, me të ardhura vetjake efikase në rritje, në shërbim të 
qytetarit, dhe në rritjen ekonomike të Kosovës. 

Hapësira e kaltër me qendër Prishtinën si metropol, kryeqytet kombëtar, me seli 
të qeverisë dhe zyrave të huaja diplomatike, qasje të mira me qytetet fqinje 
kosovare dhe ato jashtë kufijve, nëpërmes të rrjetit të infrastrukturës fizike (rrugore, 
hekurudhore, ajrore, energjetike) si dhe asaj administrative dhe institucionale. Të 
lidhura në rrjetë do të krijonin kushte e hapësira të volitshme për veprimtari ekonomike, 
industriale, komerciale dhe shërbyese. Udhërrëfyese për planifikimin e ardhshëm të 
strukturave urbane dhe tentimeve për shfrytëzim të tokës, do të ishte ofrimi i 
mundësive për investime private. Në qendër të zonës së kaltër, parashihet 
TZHEK - Trekëndëshi i Zhvillimit Ekonomik të Kosovës, të ashtuquajtur kurriz i 
zhvillimit ekonomik me interes kombëtar, burim i të ardhurave për ekonominë 
kosovare si dhe vend i mundshëm për investitorët e kompanive multinacionale. 
Arsyet për një përcaktim të tillë të zhvillimit të ardhshëm hapësinor të TZHEK-
ut janë: 1) afërsia e qytetit të Prishtinës si qendër e ardhshme më e madhe 
administrative, arsimore-shkencore dhe shërbyese në Kosovë si vend i 
mundshëm joshës për investitorë të vendit dhe të huaj si dhe për turizëm 
kongresjan, 2) korridoret kryesore të infrastrukturës rrugore, hekurudhore, 
ajrore, telekomunikacionit dhe energjetike, 3) Aeroporti Ndërkombëtar i 
Prishtinës si pikë strategjike e ardhshme për ndërlidhje me botë në aspektin e 
shkëmbimit të mallrave dhe njerëzve, e dëshmuar si nyje e rëndësishme për 
zhvillimin ekonomik, 4) pozita e afërt me korridoret rajonale.
TZHEK - Trekëndëshi i Zhvillimit Ekonomik të Kosovës merr rolin e kurrizit të 
zhvillimit ekonomik jo vetëm të zonës por në të njëjtën kohë do të jetë njëra ndër 
shtyllat e zhvillimit të gjithmbarshëm të ekonomisë kosovare. Për këtë arsye si 
hap i parë do të ishte përpilimi i Planit Strategjik të Zonës së Kaltër, gjegjësisht të 
TZHEK-ut. 

Qëllimet e përgjithshme: 
o Zhvillimin e rrjetit të qyteteve, me qasje të lehtë, atraktive për jetë dhe 

punë,
o Promovimi i ekonomive lokale të qëndrueshme urbane, të decentralizuara 

dhe të afta për konkurrencë,
o Zhvillimin e lidhjeve efikase brenda urbane, ndër urbane me 6 hapësirat e 

tjera dhe më gjerë atë rajonale nëpërmjet zhvillimit të rrjetit të 
infrastrukturës (rrugor, hekurudhor, ajror, TI-së). 
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o Promovimi i aktiviteteve hulumtuese dhe zhvillimore, për një ekonomi të 
njohurive, përmes Universitetit Publik të Prishtinës, atyre të reja private, 
instituteve dhe agjencive hulumtuese zhvillimore, përmes masave për 
forcimin e bazës së Ekonomisë së Njohurisë (bazës ekonomike, kualitetit 
të jetës, barazisë sociale etj), aktiviteteve të Ekonomisë së Njohurive (me 
mbështetjen e kapaciteteve organizative, mbështetjen politike, 
udhëheqjes, mbështetjes shoqërore, rrjeteve strategjike etj), për të 
promovuar potencialin e qytetit të Prishtinës si qendër e njohurive të 
rajonit më të gjerë të Evropës Juglindore.

Përparësitë, mangësitë dhe mundësitë e zhvillimit të ardhshëm të zonës së kaltër 

Përparësitë dhe mundësitë Mangësitë
o Pozitë qendrore gjeografike në 

Evropën juglindore,Qyteti i Prishtinës 
me pozitë qendrore në Kosovë, me 
koncentrim të institucioneve qeveritare, 
administrative e zhvillimore hulumtuese 
të rëndësishme,

o Nyje e ndërlidhjeve të linjave të 
trafikut vendor e rajonal (rrugor, 
hekurudhor, ajror, energjetik, 
potencialisht të TI-së),

o Dominim i popullatës me moshë të 
re krahasuar me vende tjera evropiane, 
të orientuar kah Evropa, me njohuri të 
trendëve të reja dhe teknologjisë 
informative,

o Ekonomi të orientuar kah Evropa e 
cila me prezencën e shpirtit ndërmarrës 
dhe trendin aktual të shërbimeve të 
llojllojshme tregtare, premtojnë dhe 
duhet shfrytëzuar,

o Prezenca si përparësi e numrit të 
konsiderueshëm të organizatave 
ndërkombëtare diplomatike e 
zhvillimore në Prishtinë, me vullnet për 
ndihmë Kosovës në zhvillime,

o Mundësi për ndërtim të transportit 
efikas publik, për shkak të motorizimit 
ende jo të lartë dhe rrugëve e projekteve
tjera të trafikut të planifikuara, të 
mbështetura financiarisht.

o Prezenca e trendit të ndërtimeve 
(banimit individual, kolektiv, afarist) 
dëshmi e potencialit investiv privat,

o Mundësi për orientimin e kapitalit 
privat drejt investimeve të rëndësishme 
sipas planeve zhvillimore,

o Koncentrim i institucioneve të 
arsimit të lartë në Prishtinë, Universitetit 
të Prishtinës, Universiteteve private, 

o Pamjaftueshmëri e Kapaciteteve 
Organizative (Mbështetjes politike, 
shoqërore, rrjetave strategjike, 
partneritetit publiko privat etj)

o Të dhëna të pamjaftueshme dhe jo 
të sigurta për strukturën e popullatës 
dhe e parashikimeve.

o Mungesë e planifikimit racional për 
shkaqe të qëllimeve jo të vendosura në 
planifikim me skenarë të mundshëm 
bazuar në rritjen e ardhme të popullatës.

o Zhvillimi paplanifikuar i 
vendbanimeve, jo të kontrolluar, objekte 
të papërfunduara e jo të përdorshme për 
treg të banimit, infrastrukturë joadekuate 
sipas standardeve moderne teknike, të 
cilat zhvillime bllokojnë zhvillimin e 
qyteteve në shumë drejtime.

o Pasiguri për investime afatgjata, 
dominim i ekonomisë i bazuar në 
ndërmarrje të vogla, kryesisht aktive në 
tregti dhe shërbime, me prodhim e 
shërbime të sofistikuara industriale 
minimale dhe me jo perspektivë të qartë 
për investime ekuivalente në industri të 
mëdha.

o Mangësi të shumta në sistemin dhe 
kualitetin e arsimit,

o Lidhje të pamjaftueshme me rrjetin 
e transportit Evropian, standard i ulët i 
rrugëve, hekurudhës dhe transportit 
publik brenda kosovar, me vendet e tjera 
në regjion.

o Furnizim i pasigurt, i pa 
mirëmbajtur dhe i pamjaftueshëm t’i 
plotësojë nevojat më ujë të pijes, 
mungesë e masave për trajtim të ujërave 
të zeza dhe industrial, kanalizimit,

o Nivel i lartë i ndotjes, nga linjiti, 
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Qendrës Klinike Universitare, instituteve 
dhe agjencive zhvillimore hulumtuese 
që mund të shërbejnë si bazë për 
aktivitete të Ekonomisë së Njohurive, 
grupim të krijuar për zgjerim dhe 
aplikim të tyre në veprimtaritë 
prodhuese ekonomike dhe e kundërta.

o Prezenca e vlerave historike dhe 
kulturore të cilat do të kontribuonin në 
identitetin e zonës dhe atraktivitetin e 
zonës njëkohësisht ndihmë Ekonomisë 
së Njohurive,

minierat e qymyrit si dhe termocentralit, 
ndotjes dhe degradimit të lumenjve, 
përrenjve, tokës dhe ujërave nëntokësor 
nga ujërat e zeza, prezencë e deponive të 
egra të mbeturinave si dhe mungesë e 
menaxhimit të ujërave dhe mbeturinave.

o Rrezik i madh i hapësirave të 
pazhvilluara dhe potencialeve natyrore, 
si dhe mungesë apo gjendje e neglizhuar 
e hapësirave të gjelbra e atyre rekreative 
në hapësirat urbane, kushte jo të 
favorshme për këmbësorë dhe çiklistë,

o Mungesë e vetëdijes në mbrojtjen e 
trashëgimisë kulturore dhe të mbrojtjes 
së mjedisit.

Hapësirat me interes të veçantë për Kosovën në zonën “Porti i Kosovës”:
 Pika kufitare Merdar
 Liqeni i Batllaves 

6.2. ZONAT ME INTERES TË VEÇANTË NË KOMUNËN E PODUJEVËS

Me Planin Hapësinor të Kosovës janë propozuar zonat me interes të veçantë, të 
cilat gjenden në Portin e Kosovës
Zonë me Interes të veçanet për Republikën e Kosovës në Komunën e Podujevës 
është: 

1. Autosdrada Merdar –Morin
Për harmonizimin e dokumenteve hapësinore nga niveli lokal në atë qendror ka 
shërbyer Plani Hapësinor i Kosovës 2010-2020+, Ligji për Planifikim Hapësinor 
dhe dokumentet tjera relevante. 
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II.4. VIZIONI PËR QYTETIN E PODUJEVËS

Bazuar në të dhëna dhe nga situata ekzistuese e qytetit të Podujevës, analiza e 
përparësive, mundësive, dobësive dhe rreziqeve, është përcaktuar edhe vizioni për të 
ardhmen e qytetit. Ky vizion përqendrohet kryesisht në zgjidhjen apo minimizimin e 
problemeve kryesore me të cilat përballet qyteti i Podujevës. Që në fillim është 
përshkruar deklarata e vizionit e cila në pika të shkurtra e përmbledh tërë parashikimin 
e këtij plani për zhvillimin e ardhmen. 

PARIMET E PËRGJITHSHME TË ZHVILLIMIT 
Parimet e përgjithshme të planit zhvillimor urban bazohen në dokumentet e 
rëndësishme për planifikim hapësinor, si:
• Ligji për Ndryshimin e Ligjit për Planifikim Hapësinor
• Parimet Udhëzuese për Zhvillimin e Qëndrueshëm Hapësinor të BE – ESDP
• Parimet e zhvillimit të qëndrueshëm –Agjenda 21
• Parimet e qeverisjes së mirë urbane – Agjenda e Habitatit
Parimet bazë mbi të cilat do të fokusohen zhvillimet e përgjithshme të qytetit të 
Podujevës në raport me parimet ndërkombëtare janë:

o Promovimin e interesave të përbashkëta të komunës duke mbrojtur dhe 
zhvilluar resurset natyrore dhe duke mbështetur zhvillimin e qëndrueshëm.

o Promovimin e procesit demokratik të pjesëmarrjes dhe përfshirjes në formulimin 
e strategjive zhvillimore dhe planeve fizike.

o Promovimin e transparencës së plotë në planifikim dhe procesin e marrjes së 
vendimeve duke iu lejuar pjesëmarrësve qasjen në të dhëna dhe hartat e 
nevojshme.

o Promovimin e të drejtave të barabarta ekonomike dhe shoqërore për të gjithë 
kosovarët.

o Promovimin e kualitetit të përmirësuar të jetës dhe forma të balancuara të 
vendbanimeve.

o Promovimin e harmonizimit me parimet dhe planet e vazhdueshme të zhvillimit 
hapësinor Evropian.

“Podujeva, qendër e zhvilluar administrative, me shërbime të avancuara 

në arsim, kulturë dhe shëndetësi, banim të planifikuar e bashkëkohor dhe 

trajtim të vendbanimeve joformale, ekonomi të zhvilluar që rritë  cilësinë 

e jetesës, mjedis të pastër dhe atraktiv, infrastrukturë moderne dhe urë 

lidhëse me karakter ndërkombëtar.
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PARIMET E QEVERISJES SË MIRË 

 QËNDRUESHMËRIA - të ketë qasje të integruar e cila përfshin elementet 
hapësinore të transportit, zhvillimit shoqëror-ekonomik, mjedisor dhe politikat 
tjera strategjike për komunë.

 SUBSIDIARITETI – marrja e vendimeve mbi baza të hierarkisë nga niveli qendror 
në atë lokal dhe zbatimi sa më efikas.

 BARAZIA - plani duhet të merr parasysh aspektet e barazisë: minoritetet, femrat, 
fëmijët, të moshuarit, personat me aftësi të kufizuara (adresimi i nevojave të 
grupeve të tilla përmes pjesëmarrjes publike) të ketë në konsideratë aspektet e 
ndjeshmërisë gjinore.

 EFIKASITETI - ti prijë zhvillimit strategjik në territorin e komunës dhe të trajtojë 
çështjet e rëndësisë strategjike për fushat përkatëse.

 TRANSPARENCA – të gjitha zhvillimet të cilat ndodhin në hapësirë duhet të kenë 
arsyen, dhe personat përgjegjës duhet të jenë transparent për zhvillimet në
hapësirë.

 PJESËMARRJA – në këtë rast plani zhvillimor dhe urban si dy projekte shumë të 
rëndësishme për të ardhmen e komunës duhet të përfshijnë pjesëmarrje të gjerë 
me qëllim të përfaqësimit të interesave të të gjithëve pa dallime.

 PËRGJEGJSHMËRIA – për të gjitha zhvillimet të cilat ndodhin në hapësirë duhet të 
jemi të përgjegjshëm. Këtë duhet ta bëjë si sektori publik, privat dhe deri te 
qytetari.
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II.5. QËLLIMET AFATËGJATE TË ZHVILLIMIT
Analiza e gjendjes aktuale dhe evidentimi i problemeve, (njohja e së kaluarës dhe të 
tashmes) hapin shtigje dhe mundësi të reja për përmirësimin e kushteve jetësore. Qyteti
ka burime të limituara në dispozicion, por megjithatë është e rëndësishme që këto 
burime të përqendrohen në sektorët adekuat të cilat mundësojnë një zhvillim më të 
sigurt dhe me perspektivë.

Qëllimi 1. Qendër e zhvilluar Administrative
Q1S1. Transparencë të lartë
Q1S2. Rritje të efikasitetit
Q1S3. Digjitalizim i administratës  

Qëllimi 2.   Avansimi i shërbimeve në arsim dhe shëndetësi
Q2S1. Rinovimi i  hapësirave-objekteve  arsimore dhe shëndetësore 
Q2S2. Trajnimet e vazhdueshme profesionale
Q2S3. Objekte të reja shkollore apo anekse
Q2S4. Rritja e numrit të mësimdhënësve
Q2S5. Pajisja e shkollave me biblioteka
Q2S6. Sigurimi i pajisjeve teknike moderne për shërbime arsimore dhe    
           shëndetësore
Q2S7. Sigurimi i autoambulancës  për nevoja të pacientëve në dializë.

Qëllimi 3. Banim bashkëkohor e të planifikuar
Q3S1. Përcaktimi i vijës ndërtimore për zgjerim të zonës urbane
Q3S2. Shfrytëzim racional i hapësirës  ndërtimore
Q3S3. Hartimi i planeve rregulluese 
Q3S4. Rritja e dendësisë së banimit
Q3S5. Ndërtim i lartë i objekteve të banimit

Qëllimi 4. Trajtim të vendbanimeve joformale
      Q4S1. Trajtim adekuat i vendbanimeve joformale dhe sigurimi i lokacionit
     
Qëllimi 5: Ekonomi të zhvilluar e shprehur në cilësin e jetesës

Q5S1. Mundësi adekuate për punësim dhe jetë të barabartë në komunitet
Q5S2. Zhvillim ekonomik dhe rritje të prosperitetit individual dhe kolektiv
Q5S3. Përkrahje financiare dhe teknike për bizneset
Q5S4. Përkrahja e prodhimeve lokale  

Qëllimi 6. Mjedis të paster dhe atraktiv
Q6S1. Zgjerimi i hapësirave të gjelbra
Q6S2. Mbrojtja e peizazheve natyrore përreth qytetit
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Q6S3. Mbrojtja e trashëgimisë natyrore dhe kulturore
Q6S4. Parandalimi i hedhjes të mbeturinave
Q6S5. Rregullimi i shtratit të lumit si mjedis i përshtatshëm për rekreacion

Qëllimi 7. Infrastrukturë moderne
Q7S1. Përmirësim i rrjetit rrugor me infrastrukturë përcjellëse (trotuari, 

shtigje për çiklist, mbikalime, sinjalizim adekuat në hekurudhë, 
parkingjet, shtigje dhe parkingje për persona me aftësi të kufizuara, 
gjelbërimi skaj rrugës).

Q7S2. Përmirësimi i sistemit të furnizimit me ujë 
Q7S3. Përmirësimi i sistemit të kanalizimit fekal dhe atij atmosferik
Q7S4. Ndërtimi i impiantit për ujëra të zeza
Q7S5. Përmirësimi i rrjetit energjetik
Q7S6. Ndriçimi publik për tërë zonën urbane

      Q7S7. Menaxhimi efikas i mbeturinave
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III. KORNIZA E ZHVILLIMIT  HAPËSINOR URBAN 

III.1 KONCEPTET KRYESORE TË ZHVILLIMIT HAPËSINOR

Në bazë të analizës së gjendjes ekzistuese-profilit të qytetit të Podujevës, vizionit të 
përcaktuar nga Plani Hapësinor i Kosovës, parimeve dhe prioriteteve strategjike, Plani 
Zhvillimor përcakton strukturën e zhvillimit të ardhshëm urban. Në këtë kontekst, 
struktura zhvillimore mbron vlerat natyrore dhe çmon ato të trashëgimisë brenda kësaj 
kornize.

Potencialet e hapësirës urbane, brenda dhe rreth saj, mundësojnë orientimin në 
avancimin e aktiviteteve socio-ekonomike, qëndrueshmërinë e strukturës së ndërtuar 
dhe zhvillimin e sipërfaqeve të gjelbra. Në bazë të këtyre komponentëve rrjedhin 
synimet dhe konceptet për një qytet me perspektivë, qytet kompakt dhe qytet i 
gjelbëruar.

Podujeva qytet me perspektivë - orientohet në ngritjen e nivelit socio-ekonomik, me 
qëllim të përmirësimit të standardit jetësor. Disa zona industriale në skajet e territorit 
urban dhe niveli i lartë i shërbimeve brenda kësaj zone ofrojnë mundësi për ngritjen e 
kësaj qendre urbane në nivel të kënaqshëm dhe tërheqëse për banorët e Podujevës e më 
gjerë:
 Zhvillimi i zonave ekonomike/industriale në lokacionin ekzistues dhe në periferi të

zonës urbane
 Zhvillimi i bizneseve
 Zhvillimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme/kapaciteteve prodhuese, duke rritë 

numrin dhe nivelin e fuqisë punëtore
 Zhvillimi i turizmit përmes potencialeve natyrore dhe trashëgimisë kulturore
 Ngritja e nivelit në sistemin e infrastrukturës fizike.

Koncepti i qytetit kompakt - Struktura hapësinore e qytetit në një masë të 
konsiderueshme është kompakte, por hapësira periferike që është në zhvillim e sipër 
ende është e ndërtuar rrallë. Nga kjo arsye, koncepti kryesor i zhvillimit orientohet në 
ndërtimin e një qyteti kompakt në tërë territorin urban.
Konceptet kryesore që do të bazohemi gjatë hartimit të planit janë:
Përforcimi i strukturës fizike ekzistuese (bërthamës) dhe ruajtja e asaj me vlerat që 
disponon.
 Definimi i tokës për ndërtim
 Rritja e dendësisë së banimit
 Plotësimi i hapësirave në zonat e ndërtuara
 Revitalizimi i qendrës
 Qasje e lehtë në shërbime dhe infrastrukturë
 Lidhja funksionale e zonave urbane dhe qytetit me rrethinën.

Koncepti qytet i gjelbër - Duke marrë në konsideratë vizionin e përcaktuar nga Plani 
Zhvillimor Komunal për komunën e Podujevës, e cila mbështetet në ruajtjen dhe
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respektimin e vlerave natyrore, me peizazhe atraktive që e rrethojnë qytetin në të gjitha 
anët, sipërfaqet e gjelbra do të orientohen në rekreacion dhe turizëm:
 Mbrojtja e hapësirave të gjelbra ekzistuese 
 Zgjerimi i sipërfaqeve të gjelbra
 Lidhja e sipërfaqeve të gjelbra urbane me ato natyrore (pylli, lumi, zonat 

turistike).
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III.2. STRUKTURA E ZHVILLIMIT HAPËSINOR
Strukturat kryesore hapësinore që e përbëjnë konceptin e përgjithshëm të qytetit janë:

 Sipërfaqja e ndërtuar 
 Infrastruktura dhe transporti
 Sipërfaqet e gjelbra

Sipërfaqja e ndërtuar
Lidhur me strukturën ndërtimore të qytetit të Podujevës, koncepti kryesor është 
kompaktësimi i ndërtimeve me qëllim të ndaljes së dukurisë së zhvillimit dispers dhe 
zgjerimit të pakontrolluar. Sipas këtij koncepti, zhvillimi duhet të kufizohet brenda 
sipërfaqes së ndërtuar. Kjo mund të arrihet duke kompletuar strukturën ekzistuese 
fizike dhe duke iu përmbajtë parametrave urbanistik. Identiteti i qendrës do të forcohet 
në këtë plan, ndërsa funksionalizimi i kësaj hapësire do të jetë tërheqëse jo vetëm për 
banorët e qytetit por edhe për rrethinën. 
Qendra e qytetit, si pikë strategjike, do të veçohet me ofrimin e shërbimeve 
administrative, tregtare e turistike (qendra komunale, shtëpia e mallrave, bankat, etj). 
Në vazhdim e sipër, pjesa e re e zonës së qendrës, përveç funksionit të banimit,  do të 
ketë përmbajtje kulturore, sportive e zbavitëse (qendra e kulturës, lumi, shtigjet përgjatë 
lumit etj). Ndërsa, zonat periferike do të kenë përmbajtje afariste, tregtare, arsimore, 
sportive (stadiumi, shkollat, bizneset private) etj. 
Zonat industriale vazhdojnë të zhvillohen në lindje, ndërsa disa nga këto zona vendosen 
dhe zhvillohen në periferi të qytetit. Lokacionet e propozuara në lindje, afër rrugës 
Prishtinë-Merdar, ofrojnë kushte të volitshme për zhvillim dhe lidhje të mira me 
trafikun. Kjo formë shmangë konfliktet mes funksionit të punës e banimit, zvogëlon 
ndotjen nga gazrat, zhurma, etj. 

Infrastruktura dhe transporti
Infrastruktura dhe transporti paraqet sistem funksional, përmes të cilës lidhen të gjitha 
aktivitetet e brendshme dhe të jashtme të qytetit, ndërsa krahas zgjerimit të 
nënsistemeve tjera furnizuese të infrastrukturës ngritët edhe cilësia e standardit jetësor. 
Kjo do të arrihet me përmirësimin e cilësisë së rrugëve ekzistuese, hapjen e lidhjeve të 
reja që integrojnë të gjitha zonat urbane në një sistem unik, ndërsa magjistralja dhe vija 
hekurudhore vazhdon ta ruaj identitetin e qytetit të Podujevës si urë lidhëse me 
karakter ndërkombëtar.

Sipërfaqet e gjelbra
Struktura e sipërfaqeve të gjelbra përbënë hapësirat e gjelbra të cilat lidhen mes veti, 
duke krijuar sipërfaqe unike. Në këtë sistem gjelbërues bëjnë pjesë sipërfaqet e gjelbra 
në qytet, shiritat e gjelbër në të dy anët e lumit dhe rrugës kryesore, pastaj sporti e 
rekreacioni, varrezat dhe sipërfaqet gjelbëruese në periferi të qytetit.
Të gjitha hapësirat e lira publike në qytet do të  kombinohen me korridore të gjelbra, 
duke arritur nga periferitë në qendër të qytetit. Korridoret e gjelbra paraqesin peizazhe 
të hapura, përderisa pika përfundimtare në qendër të qytetit është sheshi i qytetit. 
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Brigjet e lumit Llap që kalon përgjatë qytetit do të gjelbërohen në dy anët me drunjë dhe 
të integrohen në zonën e gjelbër. 
Zona sportive e cila ze pozite veriore në raport me qytetin, respektivisht në zonen 
kadastrale të Merdarit perfshin sipërfaqen prej 8.14 ha, në të cilën mund të zhvillohen 
aktivitete sportive dhe zbavitëse.



Plani Zhvillimor Urban – PODUJEVË           DRAFT              80

                                      

Lokacioni i varrezave ndodhet në perëndim të qytetit, respektivisht në zonën kadastrale 
të vendbanimit Llapashticë e Epërme me sipërfaqe prej 5.9 ha. 
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III.2.1. ZHVILLIMI EKONOMIK

Strukturat ekonomike urbane në qytetin e Podujevës përbëhen kryesisht prej 
ndërmarrjeve-objekteve tregtare; tregtisë me shumice dhe pakicë, industriale, shërbyese 
dhe aktivitete primare. Të gjitha këto lloje të objekteve kanë specifikat e tyre në 
dimensionin hapësinorë (forma, madhësia, pozita) të nevojshme për ushtrimin e 
aktivitetit të tyre prodhues, tregtare ose shërbyes. Edhe në qytet bujqësia është një ndër 
sektorët ekonomik me rëndësi. Qyteti, sidomos periferia e tij merret edhe me aktivitete 
bujqësore-blegtorale të cilat janë të shprehura në dy forma, si biznese ose ndërmarrje 
ekonomike por edhe si aktivitet ndihmës në ekonominë familjare. Fondi i tokës 
bujqësore në qytet është shumë i vogël por pavarësisht kësaj aktivitetet primare ose 

bujqësore në qytet janë me rëndësi. Fondi i vogël i tokës bujqësore dhe aktivitetet 

bujqësore që zhvillohen në qytet janë si rezultat në të cilën rrethina shumë e afërt e qytet 
është tërësisht agrare dhe mund të shërbej si plotësim kërkesash për të gjithë ata që 

merren me veprimtari primare. Gjithashtu për zhvillim të bujqësisë urbane nuk 

nevojiten edhe shumë hapësira të tokës punuese por nevojiten ide të cilat e profilizojnë 
fermerin ose bujkun karshi kërkesave dhe mundësive të tregut urban. Pra, zhvillimi i 
agrobiznesit në qytetin e Podujevës do të jetë i orientuar kryesisht në prodhimin e 
fidanëve, luleve dekorative, perimtarisë intensive (me sera), blegtorisë intensive si dhe 
duke mundësuar edhe aktivitetet të tjera. 
Në mënyrë që të definohen strukturat e ardhme urbane në qytetin e Podujevës është më 
rëndësi të merren në konsideratë ose të analizohen disa faktorë bazë për lokacionin dhe 
vendimmarrjen në lokacion. 

Faktorët bazë të lokacionit (me karakter ekonomik)
Faktorët e lokacionit mund të ndahen në tri kategori funksionale të përgjithshme:

 Pozita; karakteristikat specifike mikro-gjeografike, duke përfshirë resurset 
tokësore, shërbimet bazë, dukshmëria (për aktivitetet që lidhen me prestigje të 
tilla si, përfaqësitë e kompanive), shërbimet bazë (cilësia e jetës) natyrën dhe 
nivelin e qasjes në transportin lokal (si afërsinë në një autostradë). Këto faktorë 
kanë efekt shumë te rëndësishëm në koston e një lokacioni ose përzgjedhjen e një 
lokacioni për nevoja ekonomiko-shërbyese.

 Qasja; përfshinë një numër të faktorëve të mundshëm të cilët kanë të bëjnë me 
lokacionin ose hapësirën, kryesisht faktorë që kanë të bëjnë me fuqinë punëtore 
(pagesën, shkallën e kualifikimit), material (kryesisht për materialet e 
papërpunuara, aktivitetet e varura), energjinë, tregjet (lokale, rajonale dhe 
globale) dhe qasjes për furnizuesit dhe konsumatorët (e rëndësishme për 
aktivitetet e ndërmjetme). Këta faktorë kanë tendencë dhe ndikim mezorajonal.

 Mjedisi socioekonomik; janë faktorë specifik makro-gjeografik që kanë 
tendencë ndikimi në njësitë juridiksionale (shtete, rajone dhe lokalitete). Këta 
faktorë marrinë parasysh gatishmërinë e kapitalit (investimet, ndërmarrjet), 
subvencionet e ndryshme, rregulloret apo legjislacionin, tatimet dhe 
teknologjinë. 
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Figura 1 .Faktorë bazë të lokacionit

Roli dhe rëndësia e secilit faktorë varet nga natyra e aktivitetit për lokacionet e 
mundshme.
Mbështetur në këta faktorë do të bëhet edhe definimi funksional dhe hapësinorë i 
strukturës ekonomike në qytetin e Podujevës. Sigurisht, jo për të gjithë faktorët, ka qenë 
e mundur sigurimi i informacioneve ose i analizave, por në bazë të të gjitha informatave 
të trajtuara në profilin e zhvillimit urban si dhe në mbështetje të SWOT analizës kanë 
definuar strukturat mikste banim-bujqësi, banim-afarizëm dhe industriale.

Vendimmarrja strategjike për lokacione
Ndërmarrjet kërkojnë të përgjigjen në katër çështje kryesore në lidhje me 
vendimmarrjen strategjike, siç janë: çfarë veprimtarie duhet zhvilluar, në çfarë sasie, si 
dhe lokacioni?

Figura 2. Vendimmarrja strategjike për lokacione
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Dy pyetje janë të lidhura me strategjinë ekonomike të firmës ose ndërmarrjes, kryesisht i 
varur nga tregjet (kërkesa) dhe planifikimi i prodhimit. Pyetja e tretë thekson strategjinë 
e punës dhe teknologjisë e cila është kryesisht e lidhur me të hyrat ose imputet. Ndërsa 
pyetja e katërt është e dimensionit hapësinorë e cila përcakton ndarjen hapësinore të 
ndërmarrjeve (prodhimit ose shërbimit). Këto çështje janë të ndërvarura dhe veprojnë si 
një sistem. Për shembull, gjetja e një vendi (ku?) është e lidhur me natyrën e produktit 
(çfarë duhet të prodhojmë?), dhe shkallën e produktit (në çfarë sasie?) si dhe imputet 
ose rezultatet (si?).
Pozita e mirë në rrjetin e transportit nacional dhe afërsia me qendrat e mëdha urbane do 
të jetë faktorë i stimulimit të zhvillimit të industrisë, pastaj industrisë ushqimore 
(mundësi), bazuar në ofrimin e produkteve ushqimore cilësore. Industria ushqimore 
mund të jetë një ndër aktivitetet shumë të rëndësishme në zhvillimin ekonomik të 
komunës së Podujevës. 
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Përpunimi i lëndëve të para që ofron komuna e Podujevës për industri janë kryesisht 
prodhimet bujqësore dhe blegtorale. Zhvillimi i industrisë ushqimore është një 
potencial i pamohueshëm në komunën e Podujevës në përgjithësi. 
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Gjithashtu edhe zhvillimi modern i veprimtarive shërbyese-rekreative, si hoteleria 
(motelet, restorantet dhe pishinat), do të ndihmojë jo vetëm në ofrimin e shërbimeve për 
nevojat e banorëve të Podujevës, por do të kenë ndikim në rritjen e mundësive për 
punësim dhe zhvillim ekonomik të qytetit.
Ndërtimi i shtigjeve për çiklizëm do të ndihmoj lëvizjen e qytetarëve brenda qytetit si 
dhe do të mbuloj kryesisht transportin urban në qytetin e Podujevës. Kjo nismë e 
transportit me biçikleta fillimisht nuk do të pranohet në tërësi por më vonë do të 
krijohet shprehia dhe nevoja që biçikleta do të jetë zgjidhja më e mirë e transportit në 
ketë qytet. 
Gjatë analizimit të faktorëve ekonomiko-funksional në qytetin e Podujevës janë 
evidentuar tri struktura kryesore urbane: 

 Struktura mikste banim-afarizëm 
 Struktura mikste banim-bujqësi
 Struktura industriale

Struktura mikste (banim-afarizëm) është e përbërë kryesisht prej shtëpive të banimit 
dhe bizneseve afariste të cilat ndodhen në përdhesë, katet e para të ndërtesave 
(shtëpive) dhe banimi në katet e sipërme. Në qytetin e Podujevës janë të koncentruar 
rreth 78% e bizneseve të cilat veprojnë në komunën e Podujevës. Kjo strukturë krijon një 
formë kryesisht lineare dhe përcjell rrugët më të rëndësishme të qytetit. Kjo zonë do të 
ketë edhe në të ardhmen këtë karakter mikst mirëpo do të rehabilitohet në mënyrë që do 
ti ofroj bizneseve hapësirë të mjaftueshme për ushtrimin e aktiviteteve të tyre. Në këtë 
rast duhet ti jepet rëndësi shtëpisë së mallrave në qendër të qytetit, e cila do ta 
ndryshonte dukshëm formën dhe mënyrën e funksionalizimit të kësaj qendre. 

Struktura mikste (banim-bujqësi) është e përbërë kryesisht prej ekonomive familjare të 
cilat merren edhe me aktivitetet primare apo bujqësore dhe përbën kryesisht zonën 
periferike të qytetit të Podujevës. Përveç tregtisë, shërbimeve dhe industrisë edhe 
bujqësia ka një rol shumë të rëndësishëm në të ardhurat e ekonomive familjare të një 
pjesë të konsiderueshme të banorëve të Podujevës. Kjo strukturë edhe në të ardhmen do 
të ketë rëndësi por do të rehabilitohet si për nga funksioni ashtu edhe nga forma. Do të 
pajiset me infrastrukturë adekuate dhe do ti nënshtrohet plotësisht rregullave urbane të 
ndërtimit, kurse në aspektin funksional do të investohet në bujqësi ose blegtori 
intensive, duke bërë shtimin e sipërfaqeve nën sera dhe kultura perimtarie, krijimin e
sistemit të ujitjes aty ku është e mundur.

Struktura industriale
Është e lidhur kryesisht me fabrikën e prodhimit të bllokave. Fabrika do të jetë aty ku 
është me funksion të njëjtë vetëm se do të bëhet pajisja dhe instalimi me teknologji 
bashkëkohore e cila i plotëson kriteret e nevojshme mjedisore të lidhura me zonën 
urbane. Fillimisht duhet të bëhet një raport për VNM të kësaj ndërmarrje pastaj të 
investohet në infrastrukturën e nevojshme të sajë.
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Ndërësa zona tjetër e rëndësishme industriale do të shtrihet në lindje të qytetit, aty ku 
vijat komunikatave mundësojnë zhvillimin e saj.

III.2.2. DESTINIMI I SIPËRFAQEVE

Strukturën urbane të Podujevws e përbëjnë tri zona kryesore, të cilat korrespondojnë 
njëra me tjetrën, duke përbë një tërësi urbane, ndërsa sipërfaqet e zbrazëta brenda 
kufirit urban vazhdojnë të plotësohen me ndërtime.
Zona e qendrës përfshin bërthamën e qytetit, duke përfshi lumin Llap me shtratin e 
rregulluar, parkun, sheshin, dhe duke vazhduar në drejtim të veriut me rrugën Afrim 
Zhitia, në pjesën veriperëndimore me rrugën Skënderbeu, në pjesën veriore me 
hekurudhën dhe në jug me rrugën Bedri Bajrami. Zona e qendrës dallohet me prezencën 
e objekteve publike, kulturore e tregtare, e mbuluar kryesisht me objekte banimi të
karakterit shumëfamiljarë.
Zonat e banimit: zona e II-të dhe III-të, me aktivitete tjera e rrethojnë qendrën e qytetit. 
Rrugët kryesore në drejtim të qendrës, si dhe disa rrugë anësore ndaj qendrës, dallohen 
me aktivitete tregtare, në formë dyqanesh që përmbajnë mallra të llojeve të ndryshme. 
Qendrat sekondare (Lluzhan, Orllan dhe Kërpimeh) do t‘a plotësojnë qendrën e qytetit 
me disa aktivitete. Zonat e banimit zhvillohen në të gjitha anët e qendrës së qytetit, 
ndërsa zona industriale shtrihet në lindje të qytetit, buzë magjistrales Prishtinw-Merdar. 
Strukturën urbane të Podujevws në të ardhmen e përbëjnë edhe sipërfaqet e zbrazëta 
(qw vërehen nw plan), të cilat do të plotësohen me ndërtime. Destinimi i sipërfaqeve 
trajtohet në suaza të kufirit kadastral të qytetit, në të cilën hynë sipërfaqet e ndërtuara, 
transporti, sipërfaqet e veçanta dhe sipërfaqet e gjelbra. Një pjesë e qytetit do të vazhdoj 
të zhvillohet jashtë komunës kadastrale, gjegjësisht nw drejtim të vendbanimive
Obrançë dhe Letanc , me përmbajtje të rëndësishme dhe vitale për qytetin. 
Sipërfaqja e ndërtuar në periudhën kohore të planifikuar sipas Planit Zhvillimor Urban 
(2011-2020) do të jetë 621.85 ha,. Nga sipërfaqja e përgjithshme e ndërtuar prej 621.85 ha, 
pjesën më të madhe e zë funksioni i banimit me 584.86 ha, ose 94.05%, Nga kjo 
sipërfaqe, pjesa qendrore zë 32.75 ha, ose 5.26%(banim dhe shërbime), institucionet e 
shërbimeve publike do të zënë sipërfaqen prej 21.4 ha, ndërsa sipërfaqja e zonës 
industriale do të jetë në 11.64 ha.
Sipërfaqja e ndërtuar përfshin hapësirën prej 621.85  ha.
sipërfaqja e transportit zë hapësirën prej 38.86 ha.
sipërfaqe të veçanta janë 5.86 ha,(tregu i gjelbër,varrezat,pika karburanti,trafostacioni )
sipërfaqe të gjelbra janë 485.62 ha.
Sipërfaqet e gjelbra do të rriten dukshëm në qytet ngase qyteti i Podujevws disponon 
pak sipërfaqe të rregulluara gjelbëruese, si: parku, sipërfaqet për sport dhe rekreacion, 
korridoret dhe shiritat e gjelbër përgjatë lumit dhe rrugës së qendrës, etj. Këto sipërfaqe 
do të arrijnë në rreth 25 ha. 
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Strukturën urbane e përbëjnë njësi të caktuara urbane, përmes të cilës shihet destinimi i 
sipërfaqeve (shfrytëzimi i tokës):

Tabela 1. Bilanci i sipërfaqeve sipas mënyrës së përdorimit

Sipërfaqet sipas
mënyrës së përdorimit Sipërfaqe në ha Sipërfaqe në %

Zona-I-Zona e qendrës 24.06 3.87
Zona–II-banim i përzier 169.69 27.29
Zona-III-banim i përzier-zgjerim 391.11 62.89
Objekte edukative-arsimore 14.05 2.26
Shëndetësi 1.23 0.2
Institucione kulturore dhe religjioze 4.33 0.7
Administratë 1.79 0.29
Industri 11.64 1.87
Biznese 3.95 0.64
Gjithsej sipërfaqe e ndërtuar 621.85 100

Korridore transporti 29.14 74.99
Parking 2.32 5.97
Hekurudhë 7.4 19.04
Gjithsej sipërfaqe transporti 38.86 100

Tregu i gjelbër 1.07 18.26
Varreza 3.28 55.97
Pikë karburanti 1.11 18.94
Trafo stacion 0.40 6.83
Gjithsej sipërfaqe e veçantë 5.86 100

Park 13.62 2.8
Sport dhe rekreacion 1.14 0.23
Korridor gjelbërimi 2.6 0.54
Sipërfaqe bujqësore 464.14 95.60
Lum 4.10 0.84
Gjithsej sipërfaqe e gjelbër 485.62 100

Sipërfaqja e përgjithshme e 
Komunës Kadastrale dhe v. tjera 1152.19 100



Plani Zhvillimor Urban – PODUJEVË           DRAFT              89

                                      

Zona e qendrës-I– dallohet me  hapësirë të mjaftueshme për banim, biznese, tregti, 
administratë dhe aktivitete tjera. Qendrat sekondare plotësojnë qendrën e qytetit me 
shërbime lokale. 
Aktivitetet që do të zhvillohen janë:
 Objekte banimi 
 Hapësira për kulturë religjion dhe trashëgimi
 Zyra për administratë dhe biznese, 
 Tregti me pakicë, 
 Vendparkim për automjete

Zonat me destinim të përzier II, janë zona që sigurojnë hapësirë për banim dhe 
aktivitete të domosdoshme që përcjellin funksionin e banimit, pastaj aktivitete 
komerciale të cilat nuk e pengojnë njëra tjetrën, si:
 Objekte banimi,
 Biznese të vogla,
 Tregtia me pakicë, 
 Hapësira kulturore, shëndetësore, fetare, sociale, sportive, argëtimi, etj. 

Zonat me destinim të përzier III, janë zona që sigurojnë hapësirë për banim dhe 
aktivitete të domosdoshme që përcjellin funksionin e banimit, pastaj aktivitete 
komerciale të cilat nuk e pengojnë njëra tjetrën, si:
 Objekte banimi,
 Biznese të vogla,
 Tregtia me pakicë, 
 Hapësira kulturore, fetare, sociale, sportive, argëtimi, etj. 

Zonat për përdorim të përbashkët (hapësirat me përmbajtje publike) - sigurojnë 
hapësirë për funksione publike, si: administratë, shkolla, çerdhe për fëmijë, qendra të 
kujdesit shëndetësorë, qendra kulturore, etj.

Zona industriale dhe bizneset- sigurojnë hapësirë për të gjitha llojet komerciale, 
kryesisht aktivitete që nuk janë të lejuara në zonat tjera. Në këto zona parashihen 
aktivitete si në vijim:
Të gjitha llojet e ndërmarrjeve komerciale dhe industriale, ndërtesat e dyqaneve, depotë
dhe ndërmarrjet publike,  
Biznes, zyra dhe administratë për ndërmarrjet, 
Pika furnizuese karburantesh,
Hapësira sportive. 

Sipërfaqet e transportit-paraqesin korridore ku qarkullojnë automjetet, këmbësorët dhe 
çiklistët, si dhe sipërfaqet e parkimit.
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Sipërfaqet e gjelbra-paraqesin hapësira për sport dhe rekreacion, hapësira për pushim-
park, korridore gjelbërimi, shirita të gjelbër mbrojtës, sipërfaqe bujqësore, pyll, sipërfaqe 
me ujë.

Sipërfaqet e veçanta (specifike)-janë sipërfaqe të cilat sigurojnë hapësirë për përdorime 
të ndryshme: Tregu i gjelbër, pika furnizuese karburantesh, varreza, trafo stacion, etj.

III.2.3.  POPULLSIA DHE BANIMI

Duke marrë parasysh elementet bazë të zhvillimit demografik në qytetin e Podujevës, 
janë dhënë edhe rezultatet e parashikimit demografik. Këto rezultate japin vlera për 
rritjen e popullsisë dhe parashikimin demografik për të ardhmen, deri në vitin 2020.
Gjatë vlerësimit të popullsisë për qytetin e Podujevës deri në vitin 2020 janë llogaritur 
dy komponentët themelore që ndikojnë drejtpërdrejtë në rritjen demografike siç janë: 
shtimi natyror dhe migrimi. Pasi që për migrimet nuk kemi të dhëna statistikore, kjo 
shkallë është vlerësuar, duke u bazuar në rritjen e popullsisë në qytetin e Podujevës dhe 
duke e zbritur rritjen nga shtimi natyror. Në vazhdim do të paraqitet ky parashikim 
sipas formulës:

Pa=Po x w(Sn + Sm) x V/100 + 1

Shpjegimet e simboleve:

Pa =  parashikimi i popullsisë për vitin 2020

Po=  vlerësimi i popullsisë për vitin 2009

Sn =  shkalla vjetore e shtimit natyrorë

Sm=  shtimi vjetorë nga migrimi

V=  vitet e llogaritura deri në vitin 2020

Parashikimi i numrit të popullsisë për qytetin e Podujevës për vitin 2020:

Pa=Po x w(Sn + Sm) x V/100ë + 1

Pa=40003x (1.3 + 0.45) x 15/100 + 1=

=40003 x 1.26 = 50504

Sipas këtyre llogaritjeve del se numri i popullsisë për qytetin e Podujevës do të jetë 
50504 banorë në vitin 2020, ose për 10501 banorë më shumë se në vitin 2005 që 
vlerësohet se kishte 40003 banorë.
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Në bazë të parashikimeve demografike mund të konstatohet se numri i ekonomive 
familjare do të shtohet për 1640, nëse llogarisim numrin e anëtarëve nga 6.4 për 
ekonomi familjare. Nëse kalkulohet me këto parametra, qyteti do të ketë nevojë edhe 
për ndërtimin e rreth 1640 banesave në të cilat do të vendoseshin këto ekonomi 
familjare. Hapësira e nevojshme për ndërtimin e këtyre sipërfaqeve të banimit, duke 
përfshirë edhe infrastrukturën dhe hapësirat tjera të nevojshme, do të arrij në rreth 220 
ha.
Gjatë procesit të zhvillimit të zonës urbane plani do të mbështet parimin e dendësimit 
me qëllim të arritjes së dendësisë normale për zonat urbane, duke favorizuar zonën e 
qendrës së qytetit (pjesa e re qendrës). Kjo do të shprehet në funksionalizimin e 
shërbimeve dhe qasjen më të lehtë të banorëve me distanca më të vogla. Gjatë analizës 
së situatës aktuale supozohet se deri në vitin 2020 duhet të rritet dendësia mesatare e 
banimit në rreth 90 banorë për ha, me disa dallime mes qendrës dhe periferisë, ndërsa 
dendësia maksimale mund të arrijë në qendrën e saj (pjesa e re e qendrës), me rreth 300 
banorë për ha. Në zonën e qendrës, ndërtimi do të lejohet në lartësi prej P+5 deri P+7, 
ndërsa në pjesën e periferisë, ndërtimi do të lejohet deri në P+2. Me këtë lloj ndërtimi, 
qyteti i Podujevës do të ndryshojw dukshëm dhe do ti përngjajë qendrave bashkëkohore 
urbane, si gjithkah në vendet e përparuara. 
Në këtë rast, është shumë me rëndësi të llogaritet edhe koeficienti i ndërtueshmërisë së 
objekteve të banimit. Ky koeficient ndryshon prej zonës në zonë. Në zonën e qendrës 
koeficienti i ndërtueshmërisë arrin në: Kn=0.40, ndërsa në pjesën periferike, ky 
koeficient do të arrij në: Kn=1.5. Në zonat tjera vlerat e koeficientit të ndërtueshmërisë 
ndryshojnë. Në zonën e dytë vlerat e koeficientit të ndërtueshmërisë arrin në: Kn=0.30, 
ndërsa në zonën e tretë ato vlera do të jenë: Kn=0.18.
Koeficienti i shfrytëzimit të tokës në zonën e qendrës, e mbuluar me objekte të banimit 
kolektiv, ky koeficient arrin në: Ksht=0.6.
Në zonën e dytë vlera e koeficientit të shfrytëzimit të tokës është: Ksht=3.0, ndërsa në 
zonën e tretë ky koeficient do të arrij në Ksht=5.6, çka tregon se në këtë zonë 
ngarkueshmëria e tokës me ndërtime është dukshëm më e vogël se në zonat tjera
urbane.
Me planin zhvillimor urban, qyteti do të ndërrojw strukturën e banimit, nga banimi i 
ulët individual, me pjesëmarrje të konsiderueshme të banimit kolektiv. Raporti në mes 
banimit individual dhe atij të përbashkët (kolektiv) do të jetë 95% me 5%. Ndërsa, 
dendësia minimale do të jetë rreth 60 b/ ha (periferia). Ndërtesat nuk duhet të jenë më 
të larta se dy kate (P+2), përveç në zonat e përcaktuara me PZHU.
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III.2.4. INFRASTRUKTURA SOCIALE

Arsimi
Qyteti i Podujevës, arsimin para fillor, fillor dhe të mesëm e realizon në 9 objekte 
shkollore: 3 shkolla të mesme, 5 shkolla fillore dhe një çerdhe. Ky qytet numëron 
gjithsejtë 11462 nxënës. Numri i arsimtarëve në zonën urbane është 467. Nga kjo del se 
mesatarja e numrit të nxënësve për një mësimdhënës është 24.5 duke marrë parasysh dy 
nivelet e shkollimit, atë fillor dhe të mesëm. 
Aktualisht është duke u ndërtuar edhe një shkollë fillore në këtë qytet e cila pasi të 
vehet në funksion do të plotësonte në mas të duhur kërkesat e qytetareve. Gjithashtu, 
gjatë 10 viteve të ardhme mund të parashihet edhe ndertime të aneksave të reja në 
shkollat ekzistuese. Gjithashtu, parashihet edhe renovimi i objekteve ekzistuese të 
shkollave fillore si dhe pajisja me mjete adekuate mesimore.
Shkollat e mesme në qytetin e Podujevë nuk i plotësojnë kushtet ekzistues, andaj një 
objekt i ri është duke u ndërtuar dhe kjo do të ndikonte shumë pozitivisht në ngritjen e 
nivelit arsimor si dhe pajisja e të gjitha objekteve arsimore me mjete përkatëse mësimore 
dhe infrastrukturë perciellëse.
Çerdhe dhe kopshte – zona urbane posedon një çerdhe për fëmijë e cila është duke u 
rinovuar dhe më pas do të jetë më funksionale. Kjo çerdhe nuk i plotëson nevojat 
aktuale dhe për të ardhmen, andaj nevoitet nevojitet ndertimi i objekteve të reja të këtij 
niveli arsimor.

Shëndetësia
Shoqëri e shëndoshë, me perspektivë për të ardhmen.
Në zonën urbane ndodhet Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare e cila afron shërbime 
shëndetësore në tri objekte me hapësirë më se 2000 m2. Në këtë qendër puna është e 
organizuar në dy ndërrime, derisa emergjenca ofron shërbime 24 orë. Objekti i kësaj 
qendre ka nevojë për staf profesional shëndetësor në mënyre që shërbimet shëndetësore 
të jenë në nivelin sa më cilësor. Gjithashtu, kërkohet që të investohet në pjisje 
shëndetësore dhe infrastrukturë të nevojshme.

III.2.5. ORGANIZIMI ADMINISTRATIV

Nga analiza e profilit është konstatuar se tërë territori i qytetit të Podujevës është i 
organizuar në tri qendra administrative. Numri i popullsisë në qytetin e Podujevës deri 
në vitin 2020 do të rritet rreth 10500 banorë dhe në bazë të prognozës demografike qyteti 
do ti ketë rreth 50500 banorë. Për këtë numër të popullsisë nuk do të mjafton vetëm tri 
qendra administrative andaj është e arsyeshme që të riorganizohet hapësira urbane në
këtë aspekt, me qëllim të qasjes më të mirë të popullsisë në shërbime administrative. 
Krahas rritjes së popullsisë ndihet nevoja edhe për institucione dhe shërbime shtesë për 
t’i plotësuar kërkesat e banorëve, prandaj plani propozon hapësira të reja publike në 
lokacione të cilat i përgjigjen rrezes gravituese në distanca normale. Kjo formë e 
organizimit hapësinor urban do të jetë më e favorshme nga se popullsia ka qasje më të 
mirë duke shfrytëzuar qendrën dhe rrugët me rëndësi. Secila nga këto njёsi duhet të 
ketë përafërsisht numër të barabartë të banorëve. 
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Kjo do të mundësonte një funksionalizim më të mirë të njёsive dhe qytetit në përgjithësi, 
nga se më lehtë do të administrohet dhe do të funksionojë zhvillimi urban. Njёsitё
administrative nё zonёn urbane do të jenë: Njёsia I, që përfshinë qendrën e qyteti, Njёsia 
II që përfshin pjesën veri- lindore të territorit urban. Njёsia III përfshin zonën  veriore në 
raport me qendrën dhe vendbanimin Letanc. Njёsia IV përfshin zonën  veri-
perendimore të qytetit nga qendra në anën e djatht të rrugës Skenderbeu, duke përfshi 
edhe vendbanimet Obraqe dhe Peran. Njesia V perfshine zonen perendimore duke 
filluar nga hyrja e qytetit në anen e djathtë të lumit dhe njesia e VI perfshin pjesen jug-
lindore të qytetit,  që secila nga këto 6 njёsi do t’i ketë mesatarisht nga rreth 8.400 
banorë.
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III.2.6. TRAFIKU DHE TRANSPORTI
Infrastruktura Rrugore
Rrugët Magjistrale – Rruga magjistrale Prishtinë – Podujevë - Nish e cila kalon në 
pjesën lindore të zonës urbane viteve të fundit ka mjaf frekuentim të automjeteve, 
prandaj nga Ministria e Infrastrukturës planifikohet ndërtimi i autostrades e cila do të 
lehtësoj shumë qarkullimin në këtë drejtim. Autostrada është e planifikuar sipas 
standardeve ndërkombëtare.

Rrugët lokale 
Pjesa më e madhe e rrugëve lokale të cilat shtrihen në territorin e zonës urbane 

duhet të permisohen me asfalt të kualitetit të lartë, si dhe të përcillen me trotuare 
në të dy anët e rrugëve.
Në të gjitha lokacionet ku frekuentimi i rrugëve është i madh duhet të ketë vija 

sinjalizuese për këmbësor.
Në rrugën kryesore lokale që e lidh qytetin me magjistralen apo në të ardhmen me 

autostraden, duhet të ndërtohet një urë e cila do të kalon mbi hekurudhë 
Në rrugët kryesore lokale të zonës urbane duhet të ndalohen të gjitha aktivitetet 

socio-ekonomike, në distancë prej 6m. 
Të gjitha rrugët urbane duhet të emërtohen dhe të vendosen shenjat treguese me 

emrin dhe drejtimin e rrugëve.
Të ndërtohet sistemi fizik dhe elektronik i adresave. 

III.2.7. INFRASTRUKTURA TEKNIKE
Rrjeti energjetik 
Pozita gjeografike dhe roli administrativ i zonës urbane ka ndikuar që edhe 
trafostacionet kryesore të jenë të ndërtuara në zonën urbane. Në zonën urbane duhet të 
rritet kapaciteti i rrjetës së tensionit të lartë prej 10 kv në 20 kv. Gjithashtu duhet të
përmirësohet rrjeti fizik energjetik në të gjithë sipërfaqen e zonës urbane duke përfshi 
edhe ndërtimin e rrjetit të ri, në pjesët e planifikuara për zhvillim të qytetit.
Në zonën urbane duhet të zgjerohet edhe rrjeti i ndriçimit publik të qytetit, preferohet të 
jetë ndriçim solar.
Rrjeti i ujësjellësit - rrjeti i ujësjellësit në zonën urbane është i shtrirë mjaft mirë dhe 
krijon mundësi të qasjes së të gjithë banorëve në ujësjellësin publik. Në të ardhmen që 
popullata të ketë ujë të pijshëm në aspektin cilësor dhe në sasi të mjaftueshme do të 
propozohet që të rinovohet rrjeti i furnizimit me ujë të pijes me qëllim të zvogëlimit të 
humbjeve. Për shkak të specifikave të terrenit ku shtrihet rrjeti i ujësjellësit është e 
nevojshme që të investohet në  mirëmbajtjen e rrjetit dhe në instalimin e sistemit për 
dezinfektim të ujit. Në të njëjtën kohë duhet të hulumtohen mundësitë për shtim të 
kapacitetit prodhues të ujësjellësit, ndërrimi i gypave aty ku janë të dëmtuar dhe rritja e 
kapacitetit shpërndarës të rrjetit në tërë zonën urbane e cila do të riorganizohet në 
periudhen e planifikuar. Realizimi i këtyre aktiviteteve do të ndikojnë në  furnizim të 
kësaj zone  me ujë për pije si nga aspekti cilësor  ashtu edhe sasior. 
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Rrjeti i kanalizimit në qytet është mjaft i amortizuar, andaj në të ardhmen në një pjesë 
të konsiderueshme të këtij rrjeti duhet të intervenohet. Ujrat e zeza derdhen në lum pa 
asnjë trajtim paraprak. Kjo ndikon negativisht në shëndetin e popullatës dhe në 
përgjithësi në botën e gjallë. Ndërtimi i një impianti për trajtimin e ujrave të zeza ka 
rëndësi tëveçanët.
Rrjeti i kanalizimit të ujërave atmosferik - Zgjerimi i rrjetit të kanalizimit të ujërave 
atmosferik në tërë zonën urbane, rinovimi i pusetave ekzistuese dhe ndërtimi i pusetave 
me madhësi adekuate. Rinovimi i rrjetit ekzistues dhe rritja e kapacitetit përmbledhës të 
tij. 
Ndërtimi i rrjetit  të kanalizimit  me sisteme të ndara, nga aspekti teknik është lehtë i 
realizueshëm dhe nuk kërkon investime të mëdha andaj  edhe nga aspekti ekonomik 
është i qëndrueshëm.  

Menaxhimi i mbeturinave
Në qytetin e Podujevës shërbimin e menaxhimit të mbeturinave e kryen Kompania 
Rajonale për Mbeturina KUR ,,PASTRIMI’’- Prishtinë, njësia operative në Podujevë. Ky 
shërbim është ende në shkallë të ultë. Për të përmirësuar këtë gjendje është mase e 
nevojshme që ky shërbim të shtrihet në të gjitha zonat urbane, si dhe futja e sistemit të 
ndarjes dhe klasifikimit të mbeturinave. Kjo do të realizohet me vendosjen  dhe 
avancimin e sistemit për mbledhjen, trajtimin dhe bartjen e mbeturinave,  që do të jetë 
një ndër obligimet me rëndësi të administratës së qytetit, dhe në aspektin tjetër do të 
ndikoj në vetëdijesimin e popullatës për mbrojtjen e mjedisit jetësor.

III.2.8. PEIZAZHI DHE MJEDISI

Peizazhi
Qyteti i Podujevës shtrihet në fushën e Llapit, gjegjësisht në të dy anët e lumit Llap. 
Topografia e terrenit është mjaft e përshtatshme dhe krijon mundësi mjaft të mira për 
zhvillimin e qytetit në të gjitha drejtimet dhe lidhjen me rrethinen dhe peizazhet 
natyrore rreth zonës urbane. Fondi i sipërfaqeve të gjelbra të qytetit dhe rrethinës së tij 
lehtësojnë qasjen e banorëve për pushim dhe rekreacion. Zonat e lidhura mes veti 
formojnë një ambient të volitshëm, duke freskuar mjedisin urban dhe duke krijuar
mikroklimë të përshtatshme urbane. Sipërfaqet e gjelbëra, fushat e sportit, dhe hapësirat 
tjera të hapura në qytet janë të lidhura me njëra tjetrën dhe formojnë tërësi të gjelbër 
unike. Korridoret e gjelbëra zhvillohen nga peizazhi i hapur në drejtim të qendrës së 
qytetit. Lumi që kalon përgjatë qytetit paraqet korridor të gjelbër që lidhet me parqet 
dhe hapësirat e lira. Pika fillestare dhe pikëvështrimi i këtij sistemi ndodhet te parku i 
pishave që ndodhen në lindje të qytetit, ndërsa pika përfundimtare për këtë sistem të
gjelbër është shiriti i gjelbër i qendrës së qytetit që përfundon te sheshi. Ambienti i 
përshtatshëm gjelbërues përgjatë qendrës, që lidhet me shiritin gjelbërues të lumit, bëhet 
tërheqës dhe pikë takim për banorët e qytetit. Sipërfaqet tjera gjelbëruese ofrojnë 
mundësi rekreative për banorët e rrethinës së tyre. Sipërfaqet gjelbëruese zhvillohen 
edhe gjatë rregullimit të pjesëve të qytetit me plane rregulluese. Rritja e nivelit të ujit në 
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lumin Llap, në mënyrë artificiale, që rrjedh përmes qytetit do të shndërrohet në ambient 
rekreativ dhe sportiv për banorët e qytetit dhe rrethinës, ndërsa ambienti i gjelbër 
përreth ofron freski, ajër të pastër dhe pejzash atraktiv.

Mjedisi
Transporti dhe shfrytëzimi intensiv i burimeve të ndryshme, gjithnjë paraqesin 
kërcënim serioz për mjedisin, shëndetin dhe mirëqenien. Politikat e zbatuara dhe masat 
e marra për mbrojtjen e cilësisë së ajrit kanë për qëllim që të ulin përqendrimet e 
ndotësve në shtresat e ulëta të atmosferës deri në vlera që nuk janë të dëmshme për 
shëndetin e njeriut dhe mjedisin. Ky synim mund të arrihet vetëm nëpërmjet një 
pakësimi të vazhdueshëm të sasisë totale të ndotësve që shkarkohen në ajër nga të gjitha 
kategoritë e burimeve të ndotjes së ajrit.
Në bazë të analizave paraprake, furnizimi me ujë në qytet është i kënaqshëm, por ka 
nevojë të përmirësohet ky sistem edhe më tej. 
Administrimi i hedhurinave të ngurta urbane përbën një hallkë shumë të dobët dhe një 
sfidë të vërtetë mjedisore si për autoritetet ashtu edhe për shoqërinë civile. Brenda 
territorit komunal nuk ka ndonjë vendtrajtim të hedhurinave të ngurta urbane. Nga 
organizimi i dobët i trajtimit të tyre ato hidhen gjithkund. Ujërat e zeza shkarkohen 
drejtpërdrejtë në mjedis pa asnjë lloj trajtimi paraprak. Disa lagje i hedhin mbeturinat në 
lum, ndërsa përmes kanalizimit shkarkohen drejtpërdrejtë edhe ujërat e zeza në lumin 
Llap.

Cilësia e ujërave urbane
Përgjatë zonës urbane të Podujevës rrjedh lumi Llap, ku cilësia e ujit i takon shkallës së 
kategorisë IIb. Nuk ka analiza të besueshme sa i përket cilësisë së ujit. Në bazë të 
vrojtimeve në terren Lumi Llap ka ngjyrë më të errët, që nënkupton se ndotja është më e 
madhe, si pasojë e shkarkimit të ujërave të zeza si dhe shkarkimit të mbeturinave në 
shtratin e lumit.

Figura 17. Degradimi i lumit Llap
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Tendenca negative të zhvillimit natyror të vijës ujore janë konstatuar përgjatë tërë vijës 
ujore të lumit Llap. Ndikimet negative për shkak të ndotjes janë prezentë në 
papastërtinë e ujit, ndikimit në botën bimore dhe shtazore të lumit, ujërave nëntokësore 
etj.

Rregullimi i shtratit të lumit Llap në zonën urbane paraqet një atraktivitet të veçantë për 
qendrën e qytetit, rregullimi i të cilit duhet të vazhdohet krahas rritjes së qytetit.

Cilësia e ajrit 
Shumë probleme të cilësisë së ajrit në qytet shkaktohen nga prania e ndotësve, si SO2, 
grimcat e pezullta, NO2, monoksidi i karbonit, komponimet organike flurore (volatile) 
dhe metalet e rënda, të shkaktuara kryesisht nga komunikacioni.
Ndotja atmosferike përbën një problem të veçantë në qytete, sepse pjesa më e madhe e 
burimeve antropogjene që shkaktojnë ndotje janë përqendruar pranë këtyre zonave 
(qarkullimi rrugor), çka ndikon seriozisht në cilësinë e ajrit. 
Seizmika-Zona kadastrale e Podujevës i takon shkallës VII të rrezikshmërisë andaj 
duhet pas parasysh që ndërtimet, si ato individuale dhe kolektive, ti përshtaten 
qëndrueshmërisë së terrenit.
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IV. STRATEGJITË E ZHVILLIMIT URBAN – FAZA E KATËRT

IV.1 STRATEGJITË PËR ZBATIM DHE PLANET E VEPRIMIT TË SHOQËRUARA ME 

KONCEPTET HAPËSINORE OSE PARIMET  

IV.1.1. Strategjia e zhvillimit ekonomik të qytetit të Podujevës
Më poshtë janë sqaruar synimet, janë zbërthyer objektivat në masa, aktivitete dhe 
projekte:
Ekonomi të zhvilluar e shprehur në cilësin e jetesës
Zhvillimi ekonomik i qytetit të Podujevës orientohet në zhvillimin e përgjithshëm urban, 
ku sektoret ekonomik do të jenë në harmoni dhe përkrahje të plotë mes veti. Gjithashtu 
planifikohet zhvillim i balansuar hapësinor për tërë territorin urban. 
Shfrytëzimi i potencialeve lokale si ato humane, organizative dhe kapitale me qëllim të 
arritjes së një zhvillimi ekonomik ku do të plotësohen nevojat momentale dhe do të 
ruhen interesat e gjeneratave të ardhme. 
Shfrytëzimi i pozitës shumë të favorshme që ka qyteti i Podujevës (afërsia me 
kryeqendrën) mundëson koncentrimin dhe zhvillimin e bizneseve të vogla dhe të 
mesme nëpër disa qendra komerciale.
Funksionalizimi i zonës industriale do të ndihmoj zhvillimin e bizneseve të vogla dhe të 
mesme si dhe do t’u mundësoj atyre një organizim më të mirë duke ju ofruar edhe 
shërbimet e nevojshme.
Shfrytëzimi i potencialeve turistike kulturore mundëson zhvillimin afatgjatë dhe të 
qëndrueshëm si dhe mundëson zhvillimin kulturor të qytetit.  

Synimi 1. Mundësi adekuate për punësim dhe jetë të barabartë në komunitet
Krijimi i mundësive dhe kushteve që qytetarët e Podujevës të kenë mundësi punësimi 
sipas përgatitjes së tyre profesionale dhe eksperiencës, si dhe organizimi i trajnimeve 
adekuate të cilat vazhdimisht përmirësojnë aftësitë dhe profesionalizmin e punëtorit. Me 
këtë synim do të arrihet që fuqia punëtore të zen vendin e duhur sipas përgatitjes dhe 
aftësive, dhe kështu do të krijohen edhe mundësi adekuate për një jetë më të mirë, të 
bazuar në vlera dhe angazhime. Ngritja e kapitalit human përmes koordinimit të tij dhe 
ngritjes së vetëdijes kolektive për të mirat e përbashkëta në komunitet do të mundësoj që 
komunitetet e caktuara sociale të jenë më të koordinuara dhe të qëndrueshme.
Projekti në vijim ndihmon arritjen e këtij qëllimi,

 Organizimi i trajnimeve dhe vorkshopeve për komunitete në lidhje me mundësit 
që së paku secili të mund të mbajë vetën me të ardhurat që krijon
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Qëllimi Synimi Projektet Kohëzgjatja Shuma në € Përgjegjësit 

Zhvillimi i 
ekonomisë së 
qëndrueshme

Mundësi adekuate 
për punësim dhe 
jetë të barabartë 
në komunitet

Organizimi i trajnimeve 
dhe punëtorive për 
komunitete në lidhje 
me mundësit që së 
paku secili të mund të 
mbajë veten me të 
ardhurat që krijon

2011-2020 30,000 Komuna, MBPZHR, 
MPMS, MTI, 
MMPH, OJQ, BB.

Synimi 2. Zhvillim ekonomik dhe rritje të prosperitetit individual dhe kolektiv
Zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik ka për qëllim që një territor ose një komunitet të 
krijoj të ardhura në mënyrë që ti mbuloj shpenzimet për nevojat elementare të jetës dhe 
të mund të krijoj kapital për investim. Përmirësimi i infrastrukturës fizike dhe sociale, 
shpërndarja adekuate e shërbimeve sociale dhe rritja e kualitetit të tyre krijon prosperitet 
të përgjithshëm kolektiv dhe hapë mundësi edhe të plasimit të potencialeve dhe vlerave 
individuale. Plasimi i këtyre vlerave qoftë nga ndonjë grup ose nga individ me vlera të 
caktuara mundëson zhvillimin e kreativitetit dhe vlerave tjera në të gjitha fushat e 
rëndësishme shoqërore në qytetin e Podujevës.

Synimi 3. Përkrahje financiare dhe teknike për bizneset
Bizneset private janë pasqyra e nivelit të zhvillimit ekonomik në qytetin dhe komunën e 
Podujevës. Bizneset hasen me probleme të shumta duke përfshirë hapësirën, pozitën, 
mungesën e infrastrukturës së nevojshme fizike, energji jo të mjaftueshme, mungesë të 
kapitalit për investime etj. Bizneset përveç që duhet të përkrahen nga komuna duhet 
krijuar edhe mundësi për përkrahje financiare përmes kredive më të volitshme dhe 
përmes konsultave për profilizim ose funksionalizim të tyre. 
Podujeva ka mundësi edhe të zhvillimit të bujqësisë urbane dhe turizmit në të cilën janë 
definuar disa zona të zhvillimit të bujqësisë dhe turizmit por jo me karakter të veçant.
Për të arritur këtë objektiv duhet të realizohen disa projekte, si në vijim:

 Instalimi i infrastrukturës elementare në zonat e interesit të caktuar ekonomik 
dhe promovimi i këtij interesi,

Qëllimi Synimi Projektet Kohëzgjatja Shuma në € Përgjegjësit 
Zhvillimi i 
ekonomisë së 
qëndrueshme

Përkrahje 
financiare 
dhe teknike 
për bizneset

Instalimi i 
infrastrukturës 
elementare në 
zonat e 
interesit të 
caktuar 
ekonomik dhe 
promovimi i 
këtij interesi 

2011-2020 10,000,000 Komuna, MTI 
dhe komuniteti 
i biznesit
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Synimi 4. Përkrahja e prodhimeve lokale
Qyteti i Podujevës karakterizohet me ekonomi të mbështetur në tregti të ndërmarrjeve të 
vogla dhe të mesme si dhe me industri të trashëguar.
Prodhimet lokale duhet favorizuar nga qeverisja lokale duke ju dhënë atyre mundësi 
zhvillimi dhe avancimi të përgjithshëm. Ka pak mundësi për aktivitete primare në 
qytetin e Podujevës. Zonat potenciale për bujqësi janë ato në pjesët periferike të qytetit të 
cilat duhet të orientohen në prodhimet serike të nevojave ditore. Gjithashtu edhe 
investimi në hoteleri në pjesën juglindore të qytetit është mundësi e mirë e zhvillimit të 
këtij sektori në qytet duke shfrytëzuar lidhjet e mira komunikative me kryeqendrën e 
Kosovës dhe më gjërë. 
Ndër projektet të cilat do të realizohen në këtë sektorë ekonomik-kulturorë janë:

 Zhvillimi i bujqësisë urbane
 Zhvillimi i hotelerisë

Qëllimi Synimi Projektet Kohëzgjatja Shuma në € Përgjegjësit 
Zhvillimi i 
ekonomisë së 
qëndrueshme

Përkrahja e 
prodhimeve 
lokale

Zhvillimi i 
bujqësisë 
urbane

2011-2020 50,000 -
100,000

Komuna 
dhe 
komuniteti

Zhvillimi i 
hotelierisë

2011-2020 10,000,000 Komuniteti i 
biznesit
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IV.1.2. Destinimi i sipërfaqeve dhe mënyrat e përdorimit 
Synimi 1:  Sigurimi i tokës publike
Komuna duhet të siguroj tokë (përmes blerjes) për qëllime publike që ajo të jetë 
plotësisht pronë e komunës.
Komuna duhet të hartojë një politikë aktive si instrument për sigurimin e tokës, ndërsa 
tokën që e ka në pronësi ta ofroj për shfrytëzim të caktuar.

 Politikat afatgjate për sigurimin dhe shfrytëzimin e tokës për qëllime publike do 
ti ndihmojnë komunës në realizimin e synimeve të PZHU-së. 

 Komuna duhet të krijoj një platformë të partneritetit publik-privat që ndihmon 
në realizimin efikas të politikave banimore duke ndarë bashkërisht përgjegjësitë, 
investimet dhe të mirat e një ambienti të ardhshëm më të qëndrueshëm.

 Komuna në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit hapësinor 
duhet të siguroj tokë dhe mjete për objekte të banimit social në shërbim të rasteve 
të rënda sociale përbrenda qytetit dhe komunës. Kjo do të zbus çështjen e 
banimit për rastet sociale me të ardhura të vogla vjetore.

Synimi 2: Hartimi i planit kadastral  
 Komuna duhet të ketë kadastër të avancuar, funksional dhe transparent për 

shfrytëzimin e tokës, sikurse edhe në shërbim të realizimit të projekteve.
 Komuna duhet ta përtërijë kadastrin ekzistues.
 Plani kadastral duhet të jetë bazë për hartimin e planeve rregulluese, ndërsa kjo 

do të mundësoj zbatimin e PZHU-së në mënyrë precize.

Synimi 3: Arritja e dendësisë së planifikuar me PZHU
 Rritja e dendësisë së banimit. 
 Promovimi i banimit të lartë në zonën e qendrës. 
 Identifikimi i zbrazëtirave në qytet si lokacione potenciale për zhvillim të 

ardhshëm (plotësimi i zbrazëtirave).
 Ndërtimet e reja të respektojnë korridoret e propozuara nga PZHU dhe të jen në 

harmoni me zhvillimet e rëndësishme në rrethinë, si: vija ndërtimore, lëvizja e 
këmbësorëve, gjelbërimi, etj.

 Kufizimi i ndërtimeve në zonat e reja mikse të banimit të definuara si zona të 
rezervuara për zgjerim në të ardhmen.

 Trajtimi i strukturës ekzistuese përmes: rikonstruktimit, rehabilitimit, 
interpolimit, dhe revitalizimit. 

 Ndërtimi në zonat e reja të banimit të lejohet pasi të hartohen planet rregulluese.
Arritja e dendësisë së planifikuar në PZHU ndihmon në shfrytëzimin racional të tokës 
ndërtimore, ruajtjes së tokës bujqësore, me qëllim të përkrahjes së konceptit të qytetit 
kompakt.
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Planet rregulluese
Në lidhje me implementimin e projekteve të vendbanimeve, është i nevojshëm mbulimi i 
zonës urbane me Plane Rregulluese ( Neni 15, Ligji për Planifikimin Hapësinor). 
Planet Rregulluese Urbane, “i përcaktojnë kushtet për rregullimin e hapësirave si dhe 
rregullat për lokacionin e ndërtesave në ngastrat urbane”. Përmes themelimit të bazës 
ligjore për ndërtimin e ndërtesave ato e vendosin kornizën për investime private. Si 
rrjedhim, Planet Rregulluese Urbane janë si instrumente kyçe për implementimin e 
zonave të përcaktuara ndërtimore.
Plani Rregullues –Zona e Qendrës
Zona e Qendrës ka pësuar ndryshime të konsiderueshme zhvillimore. Zhvillimi i 
pakontrolluar tani po reflektohet në shfrytëzimin jo efikas të tokës ndërtimore. Për ta 
rregulluar zhvillimin e ardhshëm duhet të hartohet plani rregullues urban për këtë zonë 
me qëllim të orientimit më të mirë për ndërtim të mëtutjeshëm.
Vendbanimet Joformale ( VBJF)
VBJF duhet të zyrtarizohen. Forma e formalizimit të tyre është dhënë në Udhëzuesin për 
formalizimin e VJ të MMPH-së.
Preferohet që komuna të bëjë profilizimin e të gjitha VBJF në qytet dhe krijimin e një 
baze të të dhënave për qytetin. Komuna duhet të përgatis profilin e gjendjes ekzistuese 
të vendbanimeve joformale në territorin e saj. Kjo do të shërbente për të përcaktuar 
prioritetet e rregullimit të vendbanimeve joformale, kurse donatorëve të mundshëm do 
t’u ofronte informata të nevojshme për nevojën e përkrahjes financiare, humane dhe 
teknike në rregullimin e tyre.
Shërbimet e kadastrit dhe pronës duhet të sigurojnë planet gjeodezike dhe shënimet 
pronësore në mënyrë që saktësia e informatave të mos paraqes problem për planifikim.
Lidhur me çështjen e pronësisë nevojitet një angazhim intensiv i Komunës për të 
përcaktuar të drejtat pronësore. Të gjitha dokumentet e nevojshme pronësore duhet të 
mblidhen dhe verifikohet vlefshmëria e tyre. Çështjet e pazgjidhura pronësore duhet të 
zgjidhen në mënyrë që të krijohet baza ligjore për fillimin e procesit të planifikimit.
Procesi i planifikimit - Rregullimi i vendbanimeve joformale duhet të realizohet përmes 
një procesi gjithëpërfshirës në mënyrë që pjesëmarrësit të kenë mundësi të artikulojnë 
kërkesat e tyre dhe marrja e vendimeve të jetë transparente. Për këtë qëllim duhet të 
organizohen banorët e vendbanimeve të tilla që të jenë të gatshëm të kyçen në proces 
përmes udhëheqësve të komunitetit apo pjesëmarrjes së të gjithëve.
Kostoja dhe kohëzgjatja e formalizimit dhe rregullimit të vendbanimeve joformale duhej 
të jetë komponentë e obligueshme e strategjisë afatmesme dhe afatgjate të rregullimit të 
vendbanimeve joformale në qytet.
Ndryshimet dhe plotësimet në PZHU mund të bëhen brenda periudhës 5 vjeçare për ndonjë 
arsye me interes të caktuar. Këto ndryshime duhet të miratohen nga Asambleja Komunale. 
Zbatimi efikas i planit duhet të jetë i qartë për të gjithë akterët kyç (Autoritetet Qendrore dhe 
Lokale, Komuniteti i Biznesit, OJQ-të, institucionet e tjera publike, komuniteti).
Komuna në këtë rast ka një rol menaxhues dhe monitorues në zbatimin e PZHU-së.
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Destinimi i sipërfaqeve dhe mënyrat e përdorimit

Objektivi
Nr 
Aktivitetit

Aktiviteti 
Akterët
vendimmarrës

Përgjegjës
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A1

Komuna si entitet legal duhet të siguroj 
tokë (përmes blerjes) për qëllime 
publike që ajo të jetë plotësisht pronë e 
komunës.

Kuvendi Komunal Kuvendi Komunal  ***
Kuvendi 
Komunal 
dhe AKM

e lartë

A2

Komuna duhet të ketë kadastër të 
avancuar, funksional dhe transparent 
për shfrytëzimin e tokës, sikurse edhe 
në shërbim të realizimit të projekteve.

Kuvendi Komunal Kuvendi Komunal **

Kuvendi 
Komunal 
dhe 
Agjencioni 
Kadastral 
i Kosovës

e lartë

A3

Plani Rregullues për zonën e qendrës

Kuvendi Komunal Kuvendi Komunal *
Kuvendi 
Komunal 

15000

A4
Planet Rregulluese për zonën mikse dhe 
zonën periferike

Kuvendi Komunal Kuvendi Komunal **
Kuvendi 
Komunal 

250000

A5
Hartimi i planeve për trajtimin e 
vendbanimeve joformale

Kuvendi Komunal Kuvendi Komunal * Komuna 
dhe 
MMPH

15 000
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IV.1.3. Transporti dhe trafiku 
Synimi 1.Korridoret e transportit – për të ofruar qasje në rrugë të asfaltuara për të gjithë 
qytetarët e zonës urbane është e nevojshme që të ndërmerren këto aktivitete:

 Asfaltimi i  rrugëve lokale brenda zonës urbane 
o Pjesa më e madhe e rrugëve lokale të cilat shtrihen në territorin e zonës 

urbane duhet të permisohen me asfalt të kualitetit të lartë, si dhe të 
përcillen me trotuare në të dy anët e rrugëve.

o Në të gjitha lokacionet ku frekuentimi i rrugëve është i madh duhet të 
ketë vija sinjalizuese për këmbësor.

o Në rrugën kryesore lokale që e lidh qytetin me magjistralen apo në të 
ardhmen me autostraden, duhet të ndërtohet një urë e cila do të kalon 
mbi hekurudhë 

o Në rrugët kryesore lokale të zonës urbane duhet të ndalohen të gjitha 
aktivitetet socio-ekonomike, në distancë prej 6m. 

o Të gjitha rrugët urbane duhet të emërtohen dhe të vendosen shenjat 
treguese me emrin dhe drejtimin e rrugëve.

o Të ndërtohet sistemi fizik dhe elektronik i adresave. 
 Sigurimi i hapësirave për parking 

 Komuna duhet të përmirësojë çështjen e parkimit në zonën 
ekzistuese të qytetit duke përdorur qasje të ndryshme, si: 

 Sigurimi i ngastrave për parkim aty ku është e mundur për 
shfrytëzim më të gjatë (afër tregut të gjelbër si dhe shërbimeve të 
tjera administrative dhe tregtare)

 Parkimi për shtëpitë individuale duhet të organizohet përbrenda 
parcelës përkatëse. Komuna duhet të ndjek standardet dhe 
regullativat e parkimit në lidhje me ndërtimet e reja në qytet për 
të siguruar: hapësira të nevojshme të parkingjeve për zonat e 
banimit, parkingje për zonat e punës, parkingje për zonat e 
sportit dhe rekreacionit, parkingje për shërbime tjera.

 Shtegu çiklistëve – me qëllim të krijimit të kushteve të volitshme për zhvillimi e 
çiklizmit në zonën urbane duhet të ndërtohet shtegu i çiklistëve në rrugët 
kryesore të zonës urbane.

 Lëvizja e këmbësorëve – për të krijuar kushte normale për lëvizjen e 
këmbësorëve brenda zonës urbane është e nevojshme që të behet plotësimi i 
hapësirave përgjatë rrugëve lokale me trotuare për këmbësor.
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Infrastruktura në zonën urbane

Objektivi
Nr 
Aktivitetit

Aktiviteti 
Akterët
vendimmarrës

Përgjegjës
për zbatim

Afati
kohor

Burimi
financiar

Çmimi (€)
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A1 Asfaltimi i rrugëve lokale brenda zonës 
urbane

Kuvendi Komunal Kuvendi Komunal  ***
Kuvendi 
Komunal

500000.00

A2

Shtigjet e çiklistëve

Kuvendi Komunal Kuvendi Komunal *
Kuvendi 
Komunal 

75000.00

A3

Lëvizja e këmbësorëve

Kuvendi Komunal Kuvendi Komunal **
Kuvendi 
Komunal 

20000.00
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IV.1.4.Strategjia e zhvillimit social
Synimi 1. Administratë publike efikase
Shërbimet administrative luajnë një rol të rëndësishëm në jetën shoqërore. Për të pasur 
shërbime administrative sa më cilësore duhet të krijohen këto kushte;

 Avancimi i sistemit elektronik, ku çdo qytetar të ketë mundësi të informohet me 
gjithçka që i intereson dhe të mund të plotësoj formular dhe parashtroj kërkesa 
sipas nevojës së tij përmes sistemit elektronik digjitalizimit të administratës.

Të gjitha të arriturat si më lartë na mundësojnë shërbime më cilësore administrative.

Synimi 2. Avansimi i shërbimeve në arsim dhe shëndetësi
Për ngritjen e cilësisë mësimore dhe shëndetësore, nevojitet krijimi i kushteve më të mira 
duke përfshi; 

 Përfundimin e dy shkollave të reja (një fillore dhe një të mesme)
 Ndërtimin e anekseve të shkollave sipas kërkesave
 Themelimin e dy çerdheve për fëmijë në zonën urbane të moshës 6 muaj deri 6 

vjeç.
 Organizimi i trajnimeve profesionale për personelin mësimor. 
 Kompjuterizimi i shkollave në hap me trendët bashkëkohore. 

Vetëm atëherë kur të jenë realizuar të gjitha projektet e parapara me këtë plan 
përkatësisht strategji, mund të themi se kemi arsimim dhe shëndetësi të avancuar. Këto 
projekte do të duhet të realizohen me kohë dhe sipas rëndësisë që kanë (shih tabelën më 
poshtë për më tepër).  

Synimi 3. Minimizim të shkallës së  papunësisë dhe varfërisë 
Shkalla e papunësisë është e lartë dhe prek të gjitha strukturat e popullsisë pa dallim 
moshe, gjinie, etnie etj. Që të minimizohet papunësia kërkohet të hartohen plane 
konkrete të veprimit si;

 Përkrahja e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme përmes qasjes së lehtë në 
dokumente dhe ligje të nevojshme, kredi me kamata të ultë dhe afatgjata, 
sigurimi i hapësirës së nevojshme në rast interesimi të donatorëve, etj.

 Organizimin e trajnimeve profesionale sipas kërkesave të tregut (rrobaqepësi, 
frizeri, teknik të bardhë, tregti, turizëm rural, bagëti, pemëtari, perimtari etj). 

 Lidhja e kontratës zezonave me ndonjë vend - shtet.
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Synimi 5. Kultura, sporti dhe rekreacioni
Për zhvillimin e aktiviteteve kulturore, sportive dhe krijimin e hapësirave rekreative 
nevojitet marrja e masave adekuate si;

 Ndërtimi i zonës sportive
 Funksionalizimi i shtëpisë së kulturës në qytet.
 Zgjerimin e hapësirës së bibliotekës së qytetit me elementet përcjellëse.
 Organizimi i ngjarjeve kulturore me karakter edukativo-kulturor gjatë vitit.
 Krijimi i hapësirave gjelbëruese. 
 Ndërtimi i mini kopshteve (vende lodrash) për fëmijë në vende publike 

përkatësisht në oborre shkollore dhe vende të ngjashme.  
Të gjitha këto të arritura do të ndikojnë në përmirësimin e jetës së qytetarëve.      
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S T R A T E G J I A  E  Z H V I L L I M I T  S O C I A L 

Objektivi
Nr. 
Aktivitetit

Aktiviteti
Aktorët
vendimmarrës

Përgjegjës
për zbatim

Afati
kohor

Burimi
financiar

Çmimi 
(€)
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A1 Digjitalizimi i administratës komunale. K. Komunal Podujevë Kuvendi Komunal •• Buxheti Komunal 50000
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A1 2 çerdhe / kopsht për fëmijë.
K. Komunal, MASHT, 
Sektori privat.

K. Komunal, MASHT •&••• K. Komunal 40000

A2 Hapësira të nevojshme shkollore. K. Komunal, MASHT K. Komunal, MASHT • K. Komunal, MASHT 150000

A3
Organizim të trajnimeve profesionale 
për mësimdhënës.

MASHT MASHT •+ MASHT,K. Komunal 20000

A4 Kompjuterizimi i shkollave. MASHT, K. Komunal MASHT, K. Komunal •+ MASHT, K. Komunal 15000

A5
Organizimi i trajnimeve profesionale 
sipas kërkesave të tregut.

MPMS, MBPZHR, K. 
Komunal.

MPMS, MBPZHR, K. 
Komunal.

•+
MPMS, MBPZHR, K. 
Komunal

20000
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A1 Renovimi i shtëpisë së kulturës në qytet. MKRS, K. Komunal MKRS, K. Komunal. • MKRS, Komunal 42000

A2 Organizimin e ngjarjeve kulturore. MKRS, K. Komunale K. komunal •+ MKRS, Komunal 10000

A3 Krijimin e hapësirave gjelbëruese.
K. komunal, Sektori 
privat

K. komunal, Sektori 
privat

•+ K. Komunal 25000

A4
Krijimin e mini kopshteve (vend 
lodrash) për fëmijë.

K. Komunal, Sektori 
privat

K. Komunal •+ K. Komunal 15000
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IV.1.5. Mjedis të pastër dhe atraktiv
Synimi 1. Minimizimi i ndikimeve të dëmshme të veprimeve të njeriut në mjedis
Shkalla e degradimit të mjedisit ne zonën urbane është evidente në ujë, ajër dhe tokë.
Masat parandaluese do të kenë efekte pozitive në mjedisin jetësor si dhe parandalimin e 
efekteve negative. Ato paraqiten në forma të ndryshme si psh. hedhja e mbetjeve të 
amvisërisë, hedhja e mbetjeve të materialeve të ngurta, hedhja e mbetjeve bujqësore, 
shkarkimi i ujërave të zeza në trupat ujor, shkarkimi i vajrave në ujera dhe tokë, 
ndërtimet e pa kontrolluara në tokë bujqësore dhe përgjatë korridoreve, mënyra e 
punimit të tokës, shkarkimi i gazrave nga automjetet dhe djegia për nevojat e 
amvisërisë, shkatërrimi i florës për rreth zonës urbane etj.
Masat

 Rregullore komunale për Inspektoratin konform Ligjit për mjedis si dhe zbatimi 
i saj me masa ndëshkimore si për personat juridik dhe fizik.

 Rritja e kapaciteteve për Njësinë punuese ,,Pastrimi” për menaxhim efikas.
 Zvogëlimi i zhurmës dhe ndotjes  së ajrit.

Synimi 2. Krijimi i kushteve për mbrojtje nga rreziqet e ndryshme natyrore
Masat mbrojtëse ne rast rreziku ndaj fatkeqësive të ndryshme duhet reaguar me  kohë 
dhe hapësira të caktuara. Komuna është e obliguar që në bashkëpunim me Ministrin e 
Administratës Publike gjegjësisht me Departamentin e Emergjencave të hartoj projektin 
apo udhërrëfyesin në rast rreziku si të veprohet.
Në kuadër të komunës të formohet  Shtabi i emergjencës multi diciplinarë që varësisht 
nga cili lloj kanosje të jen e parapërgatitur komuna të veproj në kohë dhe hapësirë. Në 
kuadër të shtabit të emergjencave në trupat punuese duhet involvuar edhe pjesëtaret e 
FSK, SHPK, Njësisë së zjarrfikësve, Njësinë punuese të ujësjellësit, Njësinë punuese 
,,Pastrimi’’, grupe dhe shoqata punuese profesionale të komunitetit.

Grupet punuese të Shtabit të Emergjencave :
 Për bujqësi
 Për zjarre
 Për vërshime
 Për mjekësi
 Për tërmete 
 Fatkeqësi natyrore 
 Për raste lufte 

Me PZHU është paraparë edhe ndërtimi i strehimores së qytetit në rast rreziku për 
evakuim.
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Synimi 3. Zgjerimi i hapësirave të gjelbra dhe mbrojtja e peizazheve natyrore përreth 
qytetit
Koncepti qytet i gjelbër  duhet të arrihet përmes hartimit të një udhëzuesi për hapësirat 
e gjelbra të qytetit i cili duhet të merret në konsideratë gjatë hartimit të planeve 
rregulluese me qëllim të mbrojtjes së tij.
Mbrojtja, mirëmbajtja dhe zgjerimi e zonave të gjelbra

 Toka bujqësore të mbrohet me kujdes.
 Parku i qytetit në qendër dhe kompleksi i pishave dhe gjelbrimi perreth lumit me 

gjithësej 25 ha.
 Lumi të pastrohet dhe shtrati i lumit të rregullohet deri në dalje të zonës urbane.
 Sigurimi i hapësirës për parkun e ri të qytetit dhe fuqizimi i lidhjeve me shiritin e 

gjelbër të rrugës kryesore dhe lumit.
 Sigurimi i hapësirës për parqet e vogla dhe fushat e lojës pran bashkësive lokale.
 Sigurimi i hapësirës për sport dhe rekreacion.  
 Korridori i gjelbër të rregullohet përgjatë rrugës kryesore të Zonës së Qendrës..
 Krijimi i brezit gjelbërues përgjatë lumit Llap dhe mbrojtja nga aktivitetet 

ndërtimore. 
 Brezi i gjelbër përgjatë lumit të pajiset me infrastrukturë adekuate (ndriçim, 

shtigje për lëvizje, ulëse për pushim, etj ).
 Krijimi i brezit të gjelbër mbrojtës mes zonës industriale dhe qytetit.

Të gjitha sipërfaqet dhe korridoret e gjelbra, duke përfshirë edhe zonat rekreative dhe 
sportive, të lidhen mes vendi duke krijua një sistem unik dhe funksional për qytetarët.

Synimi 4. Parandalimi i hedhjes të mbeturinave
Gjatë vizitave në terren si dhe në bazë të faturimit nga Kompania ,,Pastërtia’’ janë 
konstatuar mbetje të amvisërisë ilegale si përgjatë shtratit të lumit ashtu edhe në masat 
tokësore që ndikojnë në ekosistemin urban.
Masat

 Zgjerimi i kapaciteteve në Kompaninë ,,Pastërtia’’
 Rritja dhe vendosja e kontejnerëve në tërë zonën urbane 
 Pastrimi dhe mirëmbajtja e rrugëve kryesore në qytet
 Eliminimi i të gjitha mbetjeve ilegale si ato të amvisërisë dhe atyre të ngurta.
 Ndëshkimi i ndotësve nga Inspektorati mjedisor.

Synimi 5. Rregullimi i shtratit të lumit si mjedis i përshtatshëm për rekreacion
Bukuria e një mjedisi urban varet edhe nga shtrirja hidrografike e lumenjve nëpër 
qendrën urbane. Aktivitetet e pushimit, rekreimit, argëtimit mundë të zhvillohen 
pikërisht për gjatë vijës ujore.
Masat: 



Plani Zhvillimor Urban – PODUJEVË             DRAFT              

Përgatiti: N.Sh.P. Data GIS consulting                                       tetor, 2011

  112

 Vazhdimi i rregullimit të shtratit të lumit edhe për pjesën e mbetur.
 Krijimi i brezit të gjelbër në dy anët e lumit me druj dekorativ si dhe vendosja e 

ulëseve të drurit për pushim.
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    URBANE         Q8. Mjedis të shëndosh dhe respektim të trashëgimisë

Objektivi
Nr 
Aktivitetit

Aktiviteti 
Akterët
vendimmarrës

Përgjegjës
për zbatim

Afati
kohor

Burimi
financiar

Çmimi (€)
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A1

Rregullore komunale për Inspektoratin 
konform Ligjit për mjedis si dhe zbatimi i saj 
me masa ndëshkimore si për personat juridik 
dhe fizik.

K. Komunal
Inspektorati i 
mjedisit

*
Buxheti 
Komunal

1500

A2
Rritja e Efikasitetit dhe kapaciteteve për 
Njësinë punuese ,,Pastrimi” për menaxhim 
efikas

Kuvendi Komunal 
dhe Zyra regjionale 
e mbeturinave 

Njësia 
punuese,,Pastrimi

**

Buxheti 
Komunal,Zyra 
regjionale dhe 
Donatoret

10000

A3 Zvogëlimi i zhurmës dhe ndotjes  së ajrit MTPT, K. Komunal MTPT **
Buxheti i 
Kosovës

20000
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A1
Ndërtimi i strehimores së qytetit në rast 
rreziku për evakuim.

K. 
Komunal,MPL,MAP

K. Komunal **
Buxheti i 
Kosovës dhe 
K. Komunal

50000

A2
Në kuadër të komunës të formohet  Shtabi i 
emergjencës multi diciplinar

K. Komunal

K. Komunal, 
ShPK, FSK, Njësia 
Punuese e 
Ujësjellësit, Njësia 
e Zjarrfikësve, 
Drejtoria e 
Shëndetësisë

*
S’ka 
implikime 
buxhetore

A3
Krijimi i fondit emergjent dhe krijimi i
rezervave ushqimore

K. Komunal
Shtabi I 
emergjencave

*

Buxhet000i 
komunal dhe 
Buxheti i 
Kosovës

30000
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Synimi 3. 
Zgjerimi i 
hapësirave 
të gjelbra 
dhe 
Mbrojtja e 
peizazheve 
natyrore 
përreth 
qytetit

A1 Parqet e qytetit K. Komunal K. Komunal *
Buxheti 
Komunal

25000

A2
Krijimi i zonës së gjelbër për gjatë shtratit të 
lumit Llap

K. Komunal K. Komunal **
Buxheti 
Komunal

15000

A3
Krijimi i brezave të gjelbër me dru dekorativ 
në qendër të qytetit

K. Komunal K. Komunal **
Buxheti 
Komunal

10000

A4
Komuna me akt të veçantë ndalon çdo 
aktivitet ekonomik në dëm të peizazhit

K. Komunal K. Komunal * S’ka 
S’ka 
implikime 
buxhetore

A5
Përveç sanimit dhe prerjes fitosanitare të 
ndalohet çdo aktivitet

K. Komunal
K. Komunal-
Drejtorati për 
bujqësi

* S’ka 
S’ka 
implikime 
buxhetore

Synimi 4. 
Parandalimi 
i hedhjes të 
mbeturinave

A1
Zgjerimi i kapaciteteve në Kompanin 
,,Pastërtia’’

Janë trajtuar në InfrastrukturëA2
Rritja dhe vendosja e kontejnerëve në tërë 
zonën urbane

A3
Pastrimi dhe mirëmbajtja e rrugëve kryesore 
në qytet

A4
Eliminimi i të gjitha mbetjeve ilegale si ato të 
amvisërisë dhe atyre të ngurta brenda zonës 
urbane.

Kuvendi Komunal 
dhe Zyra regjionale 
e mbeturinave

Njësia 
punuese,,Pastrimi

*
Buxheti 
komunal

30000

A5
Ndëshkimi i ndotësve nga Inspektorati 
mjedisor.

Kuvendi Komunal 
Inspektorati i 
mjedisit

* S’ka 
S’ka 
implikime 
buxhetore
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A1
Vazhdimi i rregullimit të shtratit të lumit edhe 
për pjesën e mbetur 

Kuvendi Komunal 
Kuvendi 
Komunal 

*** 50000

Buxheti 
komunal dhe 
buxheti i 
Kosovës

A2
Krijimi i brezit të gjelbër në dy anët e lumit me 
drunjë dekorativ si dhe vendosja e ulëseve të 
drurit për pushim

Kuvendi Komunal 
Kuvendi 
Komunal 

** 45000

Buxheti 
komunal dhe 
buxheti i 
Kosovës



Plani Zhvillimor Urban – PODUJEVË                     DRAFT            116

Përgatiti: N.Sh.P. Data GIS consulting              tetor, 2011

V. DISPOZITAT PËR ZBATIM 

V.1. UDHËZIMET MBI ÇËSHTJET E INTERPRETIMIT TË PLANIT ZHVILLIMOR URBAN 

LIDHUR ME HARTIMIN E PLANEVE RREGULLATIVE DHE PLANEVE TJERA

Komuna mund të filloj me zbatimin e planit menjëherë pas aprovimit të tij. Një numër i 
elementeve të përfshira me plan duhet të sqarohen me Plane Rregulluese. Për çdo zonë 
urbane duhet të hartohen plane rregulluese. Përveç rolit udhëzues për zhvillimin e 
zonës urbane, PZHU definon kushtet e zhvillimit të pjesëve të qytetit-planeve 
rregulluese për lagjet dhe blloqet urbane. Planet rregulluese nuk duhet të jenë në 
kundërshtim me dispozitat e Planit Zhvillimor Komunal.
Dispozitat:
PZHU duhet të jetë i bazuar në Planin Hapësinor të Kosovës dhe vendimet për 
zhvillimet me rëndësi për nivelin e Kosovës duhet të respektohen në tërësi.
PZHU duhet të jetë i bazuar në PZHK dhe vendimet për zhvillimet me rëndësi për 
nivelin Komunal duhet të respektohen në tërësi.
PZHU do të jetë plan bazë për çfarëdo plani rregullues që do të hartohet për zonat 
urbane. 
Planet rregulluese nuk duhet të cenojnë dispozitat e PZHU.
Nëse ndonjë pjesë e planit rregullues urban nuk është në harmoni me PZHU, duhet 
rishikim adekuat dhe miratim në Asamblenë Komunale.

V.2. KUSHTET E PËRCAKTUARA NGA QEVERIA LOKALE MBI ÇËSHTJE TË RËNDËSISHME 

PËR ZHVILLIMIN DHE SHFRYTËZIMIN E TOKËS NË ZONËN URBANE 

Në PZHU toka për zhvillim është e paraparë për shfrytëzim si në vijim:
 Sipërfaqet e ndërtimit (Hapësira e qendrës, banimi i përzier, hapësira me 

përmbajtje publike, biznes/industri
 Sipërfaqet specifike (tregu i gjelbër, trafo stacioni, varreza, pikë karburanti)
 Sipërfaqet e gjelbra (sport dhe rekreacion, park, shirit dhe korridor gjelbërimi, 

bujqësi, pyll, lum)
 Sipërfaqet e transportit (rrugët, shtigjet për këmbësor dhe çiklist, parking

publik)
Kushtet për shfrytëzimin e tokës janë sqaruar detajisht në kornizën e PZHU që ka të bëj 
me destinimin e sipërfaqeve dhe mund të përdoren për këtë qëllim.

V.3. Kushtet për rregullimin e hapësirës
V.3.1. Kushtet për rregullimin e hapësirës për objektet me rëndësi për Kosovën 
Ndërtimi do të jetë i lejuar vetëm në zonat e destinuara për ndërtim të përcaktuara me 
PZHU. Të gjitha zhvillimet përgjatë korridorit të autostradës Morin-Merdar dhe zonës 
së kryqëzimit Komuna do ti fus në kontroll të ashpër.
Për të zvogëluar ndikimet mjedisore – emetimin e gazrave, zhurmës dhe pluhurit, 
komuna do të siguroj një zonë mbrojtëse, brez të gjelbër përgjatë pjesë së korridorit të 
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autostradës. Rregullimi i hapësirës për distancat ndërtimore përgjatë këtij korridori 
duhet të zbatohet.

V.3.2. Toka ndërtimore për zhvillimin e qytetit 
Ndërtimi është i lejuar vetëm në tokën ndërtimore të definuar sipas PZHU-së 2011-2020.
Zhvillimi në qytetin e Podujevës të rregullohet me Plane Rregulluese Urbane.
Infrastruktura publike do të ofrohet vetëm në zonat e destinuara për ndërtim. 
Në zonat ku Planet Rregulluese Urbane nuk janë të miratuara, duhet zbatuar 
hulumtimin për kërkesat, mundësitë dhe ofrimin e infrastrukturës.
Zhvillimet në hapësirën e lirë duhet bazuar në rregullat mjedisore për mbrojtjen e 
natyrës. 
Në mungesë të planit rregullues urban, komuna duhet të nxjerrë udhëzimet përkatëse të 
karakterit obligues.
Në zonat ku zhvillimi është i lejuar, kushtet e lokacionin duhet të përcaktohen me sa 
vijon:
Formën dhe madhësinë e zonës së zhvillimit,
Mënyrën e shfrytëzimit apo përdorimin e autorizuar për ngastrën tokësore,
Rregullat e ndërtimit dhe distancën në mes të objekteve në ngastër,
Rregullat për kyçje të objektit në rrjetin e infrastrukturës,
Masat për mbrojtjen mjedisore dhe mbrojtjen e tërësive të trashëgimisë natyrore dhe 
kulturore.
Përgatitja e lokacionit si: lirimi nga pengesat dhe rehabilitimi i dheut (tokës), 
hulumtimet gjeo-mekanike të terrenit.

V.3.3. Kushtet për vendosjen e objekteve të veprimtarive ekonomike 
Komuna do të siguroj tokë të mjaftueshme që të përkrahë zhvillimin e biznesit i cili 
është i bazuar në shfrytëzimin e fuqisë punëtore vendore.
Komuna do të përkrahë themelimin e Këshillit Komunal për Zhvillim për ofrimin e 
hapësirës për zhvillim ekonomik, lokacion të biznesit dhe menaxhim.
Parakusht tjetër për implementimin e suksesshëm të këtij plani është një këshill 
komunal i cili do të udhëheqë një numër të projekteve zhvillimore. Kjo mund të bëhet 
përmes dhënies se tokës në shfrytëzim, me ndërtimin e rrugëve dhe infrastrukturës 
tjetër dhe me krijimin e kushteve më të mira për ofrimin e parcelave individëve privat 
dhe biznesit. Këshilli gjithashtu do ta bënte ndërlidhjen e planeve dhe programeve 
zhvillimore Evropiane dhe të Qeverisë Qendrore me qëllim të thithjes së investimeve 
dhe donacioneve të ndryshme të dedikuara për zhvillim në nivele të ndryshme 
organizative. Këshilli do të informonte dhe këshillonte investuesit privat gjatë 
promovimit të partneritetit privat/shoqëror.
Aktivitetet ekonomike-tregtare dhe ato të industrisë së lehtë jo shqetësuese deri në 
1500m² do të lejohen edhe në zonat banuese-mikse në pjesën urbane.

Zonat komerciale/industriale
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Zonat komerciale dhe industriale sigurojnë hapësirë për të gjitha llojet e çështjeve 
komerciale, kryesisht përdorimet që nuk janë të lejuara në zonat tjera. Janë paraparë 
përdorimet si në vijim:

 Të gjitha llojet e ndërmarrjeve komerciale dhe industriale, ndërtesat e dyqaneve, 
depot dhe ndërmarrjet publike,

 Biznes, zyra dhe administratë,
 Pika të karburantit,
 Pajisje sportive,

Përdorimet në vijim janë paraparë vetëm në raste të veçanta:
 Objekte për kulturën, pajisjet sociale dhe kujdesit shëndetësorë,
 Banimin për stafin mbikëqyrës, menaxherët ose pronarët e prodhimeve,
 Objektet e ndërmarrjeve.

V.3.4. Kushtet për vendosjen e objekteve të veprimtarive publike 
Themelimi i shërbimeve të reja dhe përmirësimi i shërbimeve ekzistuese publike për 
qytetin do të jenë të përqendruara në zonën urbane.
Plani Zhvillimor Urban duhet të siguroj tokë rezervë për kërkesa të veçanta (banimi për 
të moshuarit, asistencë sociale, etj.), dhe zgjerimin e zonave të aktivitetit publik në 
përputhej me funksionin e Vendbanimit.
Komuna duhet të siguroj hapësirë për shkolla të reja dhe institucione parashkollore. Ato 
duhet rregulluar me breza mbrojtës dhe të jenë të arritshme nga transporti publik.
Komuna mund të siguroj një ngastër të përbashkët për ndërtimin e një objekti me 
destinim për: qendra të komunitetit, edukim, kulturë, shëndetësi dhe shërbimet sociale.
Zonat e destinuara për sport dhe rekreacion duhet te jenë të lidhura me shtigje, 
infrastrukturë dhe gjelbërim. Në kuadër të këtyre zonave do të lejohet ndërtimi i 
objekteve të hapura dhe të mbyllura sportive, hapësira për parkim, restorante të vogla 
dhe dyqane që shërbejnë për pajisje sportive rekreative.
Zonat e siguruara për ndërtim duhet ti përmbushin dhe ndjekin këto kritere:

Institucioni parashkollor - çerdhja
Arritshmëria në distancë, maksimum 600 m, për dendësinë rreth 120 b/ha
Sipërfaqja e lokacionit të jetë 0.25-0.3ha (25m² fëmijë)
Sipërfaqja e ndërtuar 4.5-6.5 m2/ fëmijë ( numri i fëmijëve në një ndërtesë duhet të jetë 
deri 120 fëmijë)
Shkolla fillore
Distanca shtëpi–shkollë duhet të jetë maksimum 800m (ecje–biçikletë) bazuar në 
dendësinë e banimit
Sipërfaqja e lokacionit të jetë deri në 2 ha
Sipërfaqja e ndërtuar 2.5m² / nxënës ( numri i nxënësve të jetë prej 300-400 ( 25-35 
nxënës në një klasë).
Shkolla e mesme
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Distanca shtëpi – shkollë duhet të jetë maksimum 1500m (ecje-biçikletë), bazuar në 
dendësinë e banimit të qytetit.
Sipërfaqja e lokacionit të jetë maksimum 8 ha,
Sipërfaqja e ndërtuar 1.5 m2/nxënës ( hapësirat e mësimit 60m2) numri i nxënësve në
shkollë të jetë rreth 600),
Komuna mund të siguroj vend të përbashkët ndërtimi për aktivitetet publike si: 
edukimi, kultura, sporti, shërbimet sociale, qendra e komunitetit.21

V.3.5. Kushtet dhe mënyra e ndërtimit të objekteve të banimit 
Dendësimi në zonat ekzistuese, pas përcaktimit të hapësirës për fusha të lojës, 
hapësirave publike dhe parkingjeve do të jetë i stimuluar. Në këto zona, ku hartimi i 
PRrU është prioritet, një vlerësim i mundësive për dendësim do të përfshihet në 
procesin e hartimit të këtyre planeve.
Zonat e banimit për ndërtim dhe zhvillim janë definuar me PZHU. Ndërtimi është i 
lejuar kryesisht brenda kësaj zone.
Komuna do të përkrah dhe zbatoj konceptin e qytetit kompakt (i propozuar nga PZHU) 
për zhvillimin e ardhshëm përbrenda qytetit, duke e rritur dendësinë e banimit dhe 
strukturën fizike në zonën e qendrës.
D-1 / Dendësia rreth 120 b/ha në bërthamën e qytetit, kurse maksimale 300 b/ha
D-2 / Dendësia minimale 90 – maksimale 120 b/ha (në zonën mikse të banimit)
D-3 / Dendësia minimale 60 – maksimale 90 b/ha (në zonat skajore ose brezit të fundit 
të tokës ndërtimore).
Ndërtimi në zonën qendrore (rreth K. Komunal) maksimum P+5 deri P+7
Ndërtimi në zonat mikse të banimit P+1 deri P +2 
Ndërtimi në zonën periferike P+1 deri P+2.
Shumica e zonave të banimit kryesisht sigurojnë hapësirë për banim. Në këto zona janë 
paraparë përdorimet si në vijim:
Objektet për banim,
Furnizimi i zonave të nevojshme për tregti me pakicë, të furnizimit të ushqimit, dhe 
përdorimet komerciale jo shqetësuese,
Objekte për kulturën, pajisjet sociale të kujdesit shëndetësorë, dhe çështje sportive,
Përdorimet si në vijim janë paraparë vetëm në raste të veçanta:
Tregtia e akomodimit ,
Përdorimet tjera jo shqetësuese komerciale,
Ndërtesat për administratë,
Ndërmarrjet kopshtare.
Komuna duhet të sigurojë tokë edhe për ndërtesat e banimit social,
Komuna duhet të krijojë një platformë të partneritetit publik-privat për zhvillimin e 
banimit (investime të përbashkëta, dhënia e tokës publike me koncesion, etj),
Objektet ekzistuese të banimit të cilat janë në zonën e gjelbër (jashtë tokës ndërtimore) 
mund të mbesin, por nuk mund të zgjerohen dhe rikonstruktohen.

                                                          
21 . Maretić. M. Gradski centri, Zagreb, 1996. Krahaso; M. Cukovic, Gradski Centri, Sarajevë, 1985.
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V.3.6. Kushtet për rregullimin e zonave dhe tërësive me vlera të veçanta 
Do të rregullohen me Plane Hapësinore të parapara për zona të veçanta.

V.3.7. Masat për zhvillimin e sipërfaqeve sportive dhe rekreative
Qasja, vendosja dhe tipat e hapësirave për sport dhe rekreacion,
Fushë loje në lagje me sipërfaqe 0.2-0.3 ha dhe distanca lëvizëse  maksimum 800m,
Gjelbërimi përbrenda lagjes me sipërfaqe 0.5 ha dhe distanca lëvizëse  maksimum 600m,
Hapësira për sport dhe rekreacion në kuadër të qytetit me sipërfaqe rreth 2ha dhe 
distanca lëvizëse  maksimum 1500 m,
Parku i qytetit me sipërfaqe 13.6 ha dhe distanca lëvizëse maksimum 1000m,
Zonat natyrore të gjelbra dhe mbulueshmëria deri 2000m,
Bazuar në normat për sipërfaqet e duhura për sport dhe rekreacion ( 3m²/b, nga të cilat
0.25 m²-0.3 m² duhet të jenë të mbuluara), komuna duhet të sigurojë 4.5 ha për aktivitete 
të sportit dhe rekreacionit, andaj:

 Komuna duhet të sigurojë tokë për fusha të lojës dhe parqe të vogla përbrenda 
lagjeve për përdorim të komunitetit,

 Komuna duhet të rregulloj parkun e propozuar me infrastrukturën e nevojshme,
 Komuna duhet të siguroj tokë në afërsi të lumit për gjelbërimin e ri të propozuar 

dhe të krijojë një rrjet të qarkullimit për çiklist dhe këmbësor për të lidhur 
parkun e ri me natyrën,

 Komuna duhet të siguroj tokë për zonën e propozuar për sport dhe rekreacion.22

V.3.8. Mënyra e trajtimit të hedhurinave
 Të angazhoj kompani të licencuar për grumbullimin e mbeturinave për tërë 

territorin urban
 Kompania të marr përgjegjësinë për grumbullimin, deponimin dhe bartjen e 

mbeturinave. 
 Vendosja e kontejnerëve në vende të nevojshme dhe zgjedhja e këtyre vendeve.
 Masa ndaj ndotësve të ujit dhe mos lejimi i hedhjes së mbeturinave në lum.

V.3.9. Masat për zbatimin e planit 
PZHU-ja duhet të ndryshohet nëse konditat e përgjithshme kanë ndryshuar në 
dimension esencial.
Bazuar në ligjin për planifikim hapësinor PZHU duhet të revidohet çdo 5 vite.

V.3.9.a. Detyrimi për hartimin e planeve rregulluese 
Plani Zhvillimor Urban duhet të revidohet çdo 5 vite, ndërsa rishikimi i tij duhet të 
bëhet çdo 2 vite. Meqenëse hartimi i PRrU duhet të mbuloj tërë territorin urban, është e 

                                                          
22 Maretić. M. Gradski centri, Zagreb, 1996. Krahaso; M. Cukovic, Gradski Centri, Sarajevë, 1985
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ditur se prioritet duhet ti jepet atyre zonave ku problemet hapësinore janë të asaj natyre 
që duhet reaguar me shpejtësi, e posaçërisht në zonat si në vijim:
-Për zona të cilat konsiderohen vendbanime joformale, që në vete kanë ndërtime me një 
status të pa çartë,

 Zonat të cilat me ndërtimet e veta nuk janë në pajtim me PZHU,   
 Në zonat apo objektet ku ridizajnimi dhe rikonstruimi i hapësirës publike 

kërkon zgjidhje të shpejtë.
Zonat në vijim janë identifikuar si zona prioritare për të cilat duhet filluar menjëherë 
procesin e hartimit të PRrU:

 Zona e Qendrës,
 Zona periferike e zhvillimit,
 Sipërfaqet e gjelbra,
 Zonat rekreative sportive,
 Brezi i lumit.

V.3.9.b. Masat për rregullimin dhe mbrojtjen e tokave 
Ndërtesat ekzistuese në zonat e gjelbra nuk duhet të zgjerohen.
Problemet specifike në lidhje me vendbanimet joformale do të vlerësohen dhe do të 
propozohen zgjidhje sipas direktivave MMPH-së dhe DPH-së. Prandaj duhet të krijohet 
një bazë e të dhënave me informata detale për çdo objekt.
Rrënimi i ndërtesave mund të konsiderohet në ato raste ku ndërtimet nuk mund të 
legalizohen sipas Ligjit mbi ndërtimet ilegale.
Komuna do të ofrojë një lokacion për ndërtimin e shtëpive të reja për njerëzit që duhen 
ti lëshojnë shtëpitë e tyre në rast të rrënimeve. Gjatë zbatimit të planit, nëse kërkohet,
ndërtesat e ndërtuara ilegale mund të largohen pas shpronësimit apo marrëveshjes me 
pronarin. Në këtë rast, komuna duhet të ofrojë kompensim adekuat.
Në përgjithësi zhvillimi i banimit nuk duhet lejuar jashtë zonës urbane (tokës së 
planifikuar për ndërtim). Përjashtime mund të bëhen vetëm për objekte të caktuara, që 
janë në përkrahje të aktiviteteve në këto zona (bujqësi, prodhim, etj)

V.4. DISPOZITAT LIDHUR ME KONSULTIMIN, BASHKËPUNIMIN DHE PJESËMARRJEN 

Përmirësimi i pjesëmarrjes, përfshirjes dhe vetëdijesimit
Jetësimi dhe zbatimi i PZHU dhe PRrU-ve është i mundshëm vetëm atëherë kur 
komuna krijon përkrahje dhe besim të qytetarëve për këto aktivitete, besim i cili do të 
arrihet me kontakte të drejtpërdrejta dhe fushata mediale me qëllim të vetëdijesimit të 
qytetarëve. 
Centralizimi i informatave hapësinore
Shënimet dhe informatat duhet të centralizohen në një sistem të GIS-it.
Lejet e ndërtimit
Lejet e ndërtimit duhet të qartësohen si procedura dhe të përmirësohen. Baza e të 
dhënave dhe sistemi i GIS-it duhet ti përgjigjen kësaj procedure.
Monitorimi dhe rishikimi
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Nevojat për tokë ndërtimore dhe furnizim të infrastrukturës mund të ndryshojnë në 
mënyrë të papritur. Për këtë arsye, është e nevojshme që të monitorohet në mënyrë të 
vazhdueshme zhvillimi i qytetit. Të rishikohet përmbajtja e PZHU-së së paku njëherë në 
2 vite. Rishikimi i tërësishëm i planit bëhet pas 5 vitesh.

V.5. DISPOZITAT MBI RENDIN KRONOLOGJIK APO ETAPAT E ZBATIMIT 

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

V.6. ELEMENTET DHE UDHËZIMET PËR HULUMTIM TË MË TUTJESHËM

Hulumtimet, planet dhe politikat që duhet hartuar:
 Plani i politikave mjedisore, në veçanti mbrojtja e ujërave, tokës bujqësore, 

pyjeve,
 Plani i infrastrukturës teknike,
 Politikat e mobilitetit,
 Hulumtimi i energjisë alternative,
 Zonat arkeologjike,
 Studimi i mundësive dhe i një furnizimi të qëndrueshëm me ujë të pijes,
 Zhvillimi ekonomik,
 Turizmi,
 Prodhimet ekologjike,
 Gjelbërimi, etj.
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