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Duke marr parasysh përgjegjësinë e komunës për krijimin e një ambienti të favorshëm për zhvillimin 

e aktiviteteve ekonomike komuna e Podujevës vendosi të hartoj Strategjinë e re të Zhvillimit 

Ekonomik  2011-2014. 

 

Duke dhënë përgjigjen në pyetjen se ku jemi, ku dëshirojmë të jemi në të ardhmen dhe si të shkojmë 

atje, ky dokument jo vetëm që përcakton caqet e ardhshme të zhvillimit por ofron edhe mënyrën e 

organizimit sa më të mirë të potencialeve dhe burimeve ekzistuese  dhe mobilizimin e tyre drejt një 

të ardhme më të mirë për të gjithë qytetarët e komunës së Podujevës. 

 

Zhvillimi Ekonomik Lokal  (ZHEL) bashkëkohor  është një proces ku partneriteti mes sektorit 

publik, atij privat dhe shoqërisë civile është vendimtar në ngritjen e mirëqenies. Përmirësimi i 

ambientit për bizneset është pikë kthese në zhvillimet pozitive. 

Ne shpresojmë se pikërisht ky dokument do të nxitë një zhvillim më të shpejtë dhe më të 

qëndrueshëm të komunës sonë duke krijuar  një ambient më të favorshëm për biznese dhe për 

tërheqjen e investitorëve të rinj.  

 

Kjo Strategji  është hartuar në bashkëpunim të ngushtë me komunitetin e biznesit, shoqërinë civile 

dhe përfaqësuesit e komunitetit. Prandaj, konsiderojmë se ky dokument do të stimulojë krijimin e 

partneriteteve midis sektorit publik dhe privat, por edhe me shoqërinë civile dhe qytetarët në 

implementimin e projekteve të identifikuara me këtë strategji.  

 

Strategjia e re ZHEL e komunës është hartuar sipas standardeve më të fundit të Bankës Botërore dhe 

institucioneve të tjera të rëndësishme financiare ndërkombëtare. 
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Komuna e Podujevës,  si përfituese e fazës së parë të Projektit DELTA,  e ka pasur Strategjinë e vet 

afatmesme të  zhvillimit ekonomik lokal që në vitin 2003. Udhëheqja  komunale e ka vlerësuar se, 

pasi që strategjisë paraprake i ka skaduar afati dhe se janë realizuar objektivat dhe projektet e saj, ka 

vendosur që të fillojë hartimin e Strategjisë së re të ZHEL për periudhën 2011-2014. 

 

Instituti Riinvest është kontraktuar nga komuna për dhënien e asistencës teknike dhe ngritjen e 

kapaciteteve njerëzore të komunës ndërsa ekspertët e Riinvestit kanë bashkëpunuar me ekipin 

komunal të ZHEL gjatë tërë kohëzgjatjes së procesit të rishikimit të strategjisë dhe hartimit të draftit 

të ri duke ofruar asistencë permanente profesionale në këtë proces. Për ekipin e gjerë komunal të 

ZHEL, Riinvesti ka zhvilluar dy module trajnimi në këtë fushë.  

 

Procesi i hartimit të kësaj strategjie si dhe programet trajnuese për stafin e komunës kanë qenë të 

pasuruara me përvojat pozitive të cilat instituti RIINVEST dhe ekspertët e tij i kanë përfituar gjatë  

zhvillimit në katër faza të Projektit DELTA – Zhvillimi Ekonomik Lokal në 18 komuna të Kosovës 

gjatë periudhës 2001-2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

 

 

 

 

 

Komuna e Podujevës ka treguar interesim dhe motivim për rishikimin e strategjisë për zhvillim 

ekonomik lokal (ZHEL) për periudhën 2011 – 2014. Me një mbështetje të plotë të kryetarit të 

komunës, Z. Agim Veliut, dhe me angazhimin e pakursyer të drejtorëve të departamenteve të 

administratës komunale janë krijuar kushtet e nevojshme teknike dhe njerëzore për zhvillimin e këtij 

projekti shumë të rëndësishëm për komunën. 

Kryetari i komunës, z. Agim Veliu e ka thirr dhe e ka udhëhequr takimin e parë nismëtar  të projektit 

më 22 qershor 2010, në të cilin kanë marr pjesë drejtorët dhe udhëheqësit e njësive administrative 

komunale dhe përfaqësuesit e Institutit Riinvest.  Në këtë takim janë caktuar kriteret dhe detyrat për 

formimin e Ekipit Komunal për Zhvillimin Ekonomik Lokal (Ekipi ZHEL).  

 

Kryetari formoi Ekipin Komunal për ZHEL në këtë përbërje: 

 

1. Isuf Latifi (udhëheqës i ekipës) – Drejtor i Drejtorisë  për Ekonomi dhe Financa 

2. Mehmet Gashi (zv. udhëheqës) –  Drejtor i Drejtorisë  për Planifikim,Urbanizëm dhe 

Mbrojtje te Mjedisit 

3. Faik Muçiqi –  Drejtor i Drejtorisë  për Shërbime Publike, Mbrojtje dhe Shpëtim 

4. Ismet Jashari- Drejtor i Drejtorisë për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale 

5. Vezir  Januzi – Drejtor i Drejtorisë për Bujqësi, Pylltari dhe Zhvillim Rural 

6. Nexhmi  Rudari – Drejtor i Drejtorisë  për Arsim 

7. Avni  Shabani – Përfaqësues nga komuniteti i biznesit  

 

Ekipa ZHEL ka qenë bartëse kryesore e hartimit të dokumentit të cilët në bashkëpunim me institutin 

Riinvest, në fillim të procesit kanë formuar edhe katër (4) grupe punuese1 të organizuara sipas 

drejtorive komunale, të cilat grupe i kanë ndihmuar ekipës ZHEL nëpër faza të zhvillimit të 

projektit, sidomos në sigurimin dhe pasurimin e dokumentit me të dhënat më te reja për sektorët 

përkatës dhe të rëndësishëm për zhvillim ekonomik lokal të komunës së Podujevës.  

                                                 
1 Aneks 1: Përbërja e grupeve punuese 
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Pas konsultave të gjata është formuar edhe Forumi i Palëve të Interesit në këtë përbërje: 

- Avni  Shabani – Agro produkt 

- Zuk  Nishefci – NLB   

- Rrahim  Fazliu -  BPB 

- Skender Mustafa  Zyra e punësimit 

- Agim  Hyseni – Komuniteti  hashkali 

- Muhamet  Imeri – Galenteria 

- Bashkim  Osmani – Dona Laberion 

- Agim  Behluli – Kos Comerc 

- Selvete  Fetahu-  “Shpresa e Llapit “ 

- Mustaf  Deda – Blegtorë 

- Bejtush  Dushi – Pemëtar 

 

 

 

ORGANIZIMI DHE FUNKSIONIMI I KUVENDIT KOMUNAL2 

 

Kuvendi i Komunës së Podujevës  funksionon në bazë të Ligjit për vetëqeverisjen lokale (Ligji Nr. 

03/L-040), Statutit dhe akteve të tjera nënligjore.  

 

Ky ligj ka për qëllim ndërtimin e një sistemi të qëndrueshëm të vetëqeverisjes lokale dhe të përmirësimit 

të efikasitetit të shërbimeve publike në të gjitha komunat në Republikën e Kosovës.  
 

Neni 2.1 i këtij ligji, përkufizon statusin ligjor të komunave, kompetencat dhe parimet e përgjithshme të 

financave komunale organizimin dhe funksionimin e organeve komunale, marrëdhëniet brenda-komunale 

dhe bashkëpunimin ndër-komunal, duke përfshirë bashkëpunimin ndërkufitar dhe marrëdhëniet ndërmjet 

komunave dhe pushtetit qendror. 

 
Komunat i ushtrojnë kompetencat e tyre sipas parimit të subsidiaritetit, (i) kompetencat vetanake, (ii) 

kompetencat e  deleguara dhe (iii) kompetencat e zgjeruara,  në përputhje me ligjin.  

 

Komunat kanë kompetenca të plota dhe ekskluzive, për sa i përket interesit lokal, duke i respektuar 

standardet e përcaktuara në legjislacionin e zbatueshëm.  

 

 

                                                 
2 Aneks 2: Struktura Organizative e Komunës së Podujevës 
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Kuvendi i Komunës  së Podujevës është organi më i lartë në Komunë i cili  zgjedhet në mënyrë të 

drejtpërdrejtë nga qytetarët në pajtim me Ligjin mbi zgjedhjet lokale. 

Kuvendi ka 41 këshilltarë dhe dy Komitete, të cilat konsiderohen si të nevojshme për kryerjen e 

përgjegjësve të tyre::  

 Komiteti për Politikë dhe Financa; 

 Komitetin për Komunitete.  

Administrata komunale e komunës së Podujevës është e organizuar në 10  Drejtori të cilat 

menaxhohen nga drejtorët komunal në përputhje me udhëzimet strategjike dhe politike të Kryetarit dhe 

në pajtim me ligjet dhe rregulloret komunale në fuqi.  

   

1. Drejtoria e Administratës 

2. Drejtoria e Buxhetit, Financave, Planifikimit dhe Zhvillimit 

3. Drejtoria e Arsimit 

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 Publike, Mbrojtjes dhe Shpëtimit 

9. Drejtoria e Inspeksionit 

10. Drejtoria e Bujqësisë, Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural 

 

 

BUXHETI I KOMUNËS 

  Buxheti dhe financat komunale në përgjithësi rregullohet me Ligjin për Menaxhimin e Financave 

Publike dhe Përgjegjësitë , i cili përbëhet prej të hyrave vetanake; granteve nga Qeveria; donacioneve 

dhe të hyrave të tjera. 

  Tabela e  në vijim tregon se granti qeveritar gjatë periudhës së viteve 2007, 2008,  dhe 2009 ka 

qenë kontribuuesi kryesor në buxhetin e komunës, duke arritur një pjesëmarrje prej 91.43% në vitin 

2009.  

Tabela 1: Struktura e buxhetit të Komunës së Podujevës për vitin fiskal 2007, 2008, 2009 

 Përshkrimi 
2007 2008 2009 

Vlera në € % Vlera në € % Vlera në € % 

Granti qeveritar 6,777,700  87.14  7,278,384  84.99  10,461,181  91.43  

Te Hyrat vetanake 1,000,000  12.86  1,285,768  15.01  981,000  8.57  

Totali 7,777,700 100.00 8,564,152  100.00 11,442,181  100.00 

  Burimi: Drejtoria për buxhet dhe financa, KK. Podujevë 

 

 

Totali i të Hyrave  Vetanake për vitin 2009  paraqitur në tabelë është  kufiri i cili është caktuar nga 

MEF-i në kufijtë buxhetor.  
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Ndërsa struktura e buxhetit komunal sipas programeve për periudhën e njëjtë 2007 - 2009 është 

paraqit në tabelën në vazhdim: 

 
Tabela 2: Struktura e buxhetit sipas programeve  për periudhën 2007, 2008, 2009 

 Përshkrimi 
2007 2008 2009 

Vlera në € % Vlera në € % Vlera në € % 

Administrata komunale 3,070,913  39.48  3,411,600  39.84  4,872,356  42.58  

Arsimi 3,676,780  47.27  4,054,650  47.34  5,179,178  
        

45.26  

Shëndetësia 1,030,007  13.24  1,097,902  12.82  1,390,647  
        

12.15  

Totali 7,777,700 100.00  8,564,152  100.00  11,442,181  100.00  

  Burimi: Drejtoria për buxhet dhe financa, KK. Podujevë 

 

 

                                        

Me kornizën afatmesme buxhetore 2011 – 2013 të komunës së Podujevës janë dhënë vlerësimet e të 

hyrave për vitin 2010 si dhe projeksionet për vitet 2011, 2012 dhe 2013, si në tabelën e mëposhtme: 

 

 
Tabela 3: Të hyrat për vitin fiskal 2010-2013 

Përshkrimi 
2010 2011 2012 2013 

Vlera në € % Vlera në € % Vlera në € % Vlera në € % 

Granti qeveritar 11,993,886 90.35  12,882,669 92.30  12,950,000 92.20  13,150,000 92.31  

Të Hyrat vetanake 1,280,556 9.65  1,075,000 7.70  1,095,000 7.80  1,095,000 7.69  

Totali 13,274,442 100.00  13,957,669 100.00  14,045,000 100.00  14,245,000 100.00  

Burimi: Drejtoria për buxhet dhe financa, KK. Podujevë 

 

Nga tabela shihet se  komuna e Podujevës në përgjithësi planifikon një rritje të buxhetit, por me një 

rritje të lehtë të pjesëmarrjes së grantit qeveritar dhe rënie të pjesëmarrjes së të hyrave vetanake në 

krahasim me tri vitet e kaluara.  Pra kontributi i granteve qeveritare planifikohet të mbetet si 

kontribuesi më i lartë në sigurimin e buxhetit të komunës së Podujevës (92%). 
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Në detaje këto parashikime janë paraqitur në tabelën në vijim:  

 
Tabela 4: Plani Afatmesëm i të hyrave totale të buxhetit komunal 

Përshkrimi 2009 Aktuale 2010 Buxheti 2011 Plani 2012 Vlerësimi 2013 Vlerësimi 

b  c d e f g 

TË HYRAT KOMUNALE TOTALE      

TË HYRAT VETANAKE 981,000 1,280,556 1,075,000 1,095,000 1,095,000 

Tatimi në pronë  197,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

Taksat komunale  460,000 630,556 480,000 480,000 480,000 

Licencat dhe lejet 80,000 90,000 80,000 80,000 80,000 

Certifikatat dhe dokumentet zyrtare 105,000 110,000 110,000 110,000 110,000 

Taksat e pajisjeve motorike           

Lejet për ndërtesa 148,000 255,556 160,000 160,000 160,000 

Taksat tjera komunale 127,000 175,000 130,000 130,000 130,000 

Ngarkesat komunale 150,000 170,000 160,000 160,000 160,000 

Ngarkesat regullatore            

Të hyrat nga qiraja 50,000 70,000 60,000 60,000 60,000 

Bashkë-pagesat për arsim 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 

Bashkë-pagesat për shëndetësi  75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 

Ngarkesat tjera komunale           

Të hyrat tjera 174,000 280,000 235,000 255,000 255,000 

Shitja e aseteve           

Grantet dhe donacionet 0 0 0 0 0 

Vendore           

Të huaja           

      
Burimi: Drejtoria për buxhet dhe financa, zyra e tatimit në pronë, KK. Podujevë 

 

Ndërsa tabela në vijim japin të dhëna të planifikimit të buxhetit sipas programeve (tabela 5) 

respektivisht sipas kategorive ekonomike (tabela 6).  

 

 
Tabela 5: Planifikimi i buxhetit sipas programeve 

Përshkrimi 
2010 2011 2012 2013 

Vlera në € % Vlera në € % Vlera në € % Vlera në € % 

Administrata 

komunale 
5,759,103 43.38 6,292,649 45.08 6,312,649 45.16 6,312,649 45.16 

Arsimi 5,786,343 43.59 5,727,466 41.03 5,727,466 40.98 5,727,466 40.98 

Shëndetësia 1,728,996 13.02 1,937,554 13.88 1,937,554 13.86 1,937,554 13.86 

Totali 13,274,442 100.00 13,957,669 100.00 13,977,669 100.00 13,977,669 100.00 

Burimi: Drejtoria për buxhet dhe financa, KK. Podujevë 

 

 

 



 9 

  
Tabela 6: Planifikimi  i buxhetit  sipas kategorive ekonomike 

Përshkrimi 

2010 2011 2012 2013 

Vlera në € % Vlera në € % Vlera në € % Vlera në € % 

Paga dhe mëditje  6,726,699 50.67  6,788,263 48.63  6,801,322 42.86  6,801,322 42.86  

Mallra dhe 

shërbime 
752,608 5.67  808,588 5.79  808,588 5.10  808,588 5.10  

Shpenzime 

komunale 
291,182 2.19  292,580 2.10  292,580 1.84  292,580 1.84  

Subvencione 145,000 1.09  149,548 1.07  149,548  0.94  149,548 0.94  

Investime kapitale 5,358,953 40.37  5,918,690 42.40  7,816,000 49.26  7,816,000 49.26  

TOTALI: 13,274,442 100.00  13,957,669 100.00  15,868,038 100.00  15,868,038 100.00  

Burimet e financimit  

Grandi i Qeverisë 11,993,886  90.35 12,882,669  92.30 14,773,038  93.10     14,773,038  93.10 

Të Hyrat vetanake     1,280,556  9.65 1,075,000  7.70 1,095,000  6.90 1,095,000  6.90 

TOTALI: 13,274,442  100.00     13,957,669  100.00    15,868,038  100.00       15,868,038  100.00 

Burimi: Drejtoria për buxhet dhe financa, KK. Podujevë 
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HISTORIKU 

 

Komuna e Podujevës si qendër administrative komunale daton nga vitet e 60-ta. Para luftës së fundit 

në Kosovës, komuna e Podujevës është ranguar në grupin e komunave më të pazhvilluara në Kosovë 

dhe në ish Jugosllavi. Megjithatë, vlerësohet se zhvillimin më të hovshëm ekonomik Podujeva e ka 

arritur në vitet e 80-ta. Me fillimin e viteve të 90-ta filluan të zhvillojnë aktivitetin e vetë edhe 

bizneset private, kryesisht në sektorin e tregtisë dhe shërbimeve. 

    Gjatë luftës së fundit në Kosovë u shkatërrua edhe ajo bazë e vogël ekonomike si në sektorin 

shoqëror ashtu edhe në atë privat.Dëmet që ka pësuar komuna e Podujevës në luftën e fundit 

llogariten të jenë 350 milion euro. 

    Territori i komunës së Podujevës, që ndryshe njihet edhe si rajoni i Llapit3 zë hapësirën veriore 

dhe është një tërësi mikrogjeografike, që në kuptimin e gjerë përfshinë territorin e ujëmbledhjes se 

lumit Llap që fillon nga Mali i Argjendtë (Mote Argentorum ose Albanikos), (1789m), të cilin me 

vonë serbët e quajtën Kopaonik. Ujëmbledhësi topografik i lumit Llap përfshinë sipërfaqen prej 

945,4 km, hapësirë kjo e cila përafërsisht përputhët me territorin administrativ të komunës së 

Podujevës në ndarjen e tashme të Kosovës.Podujeva si qytet në rajonin e Llapit është qendra më e 

rëndësishme ekonomike, politike, administrative, arsimore, kulturore, shëndetësore dhe të tjera. 

Rajoni i Llapit gjate historisë ka pasur ndryshime territoriale dhe administrative Edhe pse në këtë 

qendër gravitojnë rreth 120 fshatra, sot komuna e Podujevës në aspektin administrativë përfshin 78 

fshatra, ndërsa fsahtrat tjera u  përkasin qendrave  tjera s; Prishtinës, Vushtrrisë dhe Mitrovicës. 

     Në periudhën e pushtetit osman ky rajoni Llapit përfshinte territor më të gjerë dhe në aspektin 

administrativ  ishte i organizuar si Nahija e Llapit dhe Nahija e Kosovës me qendër në Kosovë ose 

Bellasicë, si quhej ndryshe. Rajoni i Llapit ne aspektin territorial pësoi pas Kongresit të Berlinit 

1878, kur me shume se gjysmën e tokave te tij e pushtoj Serbia, ndërsa popullsia nga ato fshatra u 

shpërngul me dhunë. Podujeva, nga kjo kohë deri në vitin 1912 , për shkak të afërsisë se kufirit turk-

serb, u bë qendër e rëndësishme strategjike.  

                                                 
3 Dr.Fehmi Pushkolli; “LLAPI GJATË HISTORISË” 
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Emri Llap-Treva e Llapit është emërtuar nga emri i hidronimit Llap. Ky emërtim fillon të përdoret 

ne Antike, Mesjete, por është ruajtur edhe në Kohën e Re. Këto gjurmë u përkasin disa shtresimeve 

etno-kulturore dhe gjuhësore: 

- (para) indoevropiane: LAB 

- (proto) shqiptare: LLAP 

Në Mesjetë haset trajta Lapia, ndërsa forma fonetike te shqipfolësit është Llap derisa te serbët është 

Llab. Ka pasur përpjekje edhe për riemërtim tjetër, por nuk kanë gjetur përkrahje edhe pse nepër 

harta gjeografike shpesh janë shënuar. Pushtuesit nuk arritën ta ndryshojnë emërtimin e lumit Llap 

dhe rajonit të Llapit. 

POZITA GJEOGRAFIKE 

     Komuna e Podujevës është njësi administrative në pjesën veri-lindore të Kosovës dhe ka një 

sipërfaqe prej 633 km². Podujeva shtrihet në fushëgropën e Llapit pjesët kodrinore-malore të malit të 

Albanikut  në perëndim dhe maleve lindore kosovare në lindje.  

 

 

 

Figura 1: Pozita e Podujevës në hartën e Kosovës 
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     Komuna e  Podujevës kufizohet  me pesë komuna tjera të Republikës Kosovës (Prishtinës, 

Vushtrrisë, Mitrovicës dhe Leposaviqit) dhe nga ana verilindore kufizohet me Serbinë. Komuna 

ndahet në njësi kadastrave4: qytetin e Podujevës dhe 78 fshatra5 si njësi të veçanta kadastrale, dhe si 

njësi administrative i takon rajonit të Prishtinës.  Territori i komunës së Podujevës si  tërësi mikro-

gjeografike ndahet ne tri pjese: 

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

me një gjatësi prej më se 35 km dhe me një gjerësi prej 12-15 km në vijën Batllavë-Llapashticë e 

Epërme. 

2. Gryka e Llapit, e cila përfshinë territorin prej fshatit Repë deri ne fshatin Murgull, me një gjatësi 

prej rreth 14 km, dhe nga Bellasica deri te Kepi i Uglarit, qe është rreth 14 km ne gjerësi dhe 

3. Gallapi i Llapit, i cili shtrihet nga fshati Batllavë e deri në fshatin Metërgoc dhe nga fshati 

Turuqicë deri ne Keqekollë dhe Koliq. Rajoni i Llapit ka lartësinë mesatare prej 826 m. në vetëm 4,8 

km të sipërfaqes se Llapit.Ky territor ka ma shume vise kodrinore- malore. 

  Territori i rajonit të Llapit fillon nga Kepi i Uglarit dhe shtrihet rrjedhës se lumit Llap i cili e lidh 

me Kosovën me qafën e Përpellacit me Nishin. 

Ky territor ndodhet në qendër të Ballkanit, nëpër të cilin kalon rruga transitore që e lidh Kosovën me 

magjistralen e Adriatikut dhe magjistralen e Shkupit, që e bënë Podujevën si qendër të rëndësishme 

gjeografike e strategjike. Nga Prishtina është larg 30 km,  nga aeroporti është vetëm 40 km larg, 

ndërsa përveq lumit Llap që kalon në tërë gjatësinë e territorit, në këtë komunë gjendet edhe Liqeni i 

Batllavës, liqeni më i madh  në Kosovë.   

 

 

POPULLSIA 

 

Komuna e Podujevës ka shënuar rritje të konsiderueshme  të  numrit të banorëve që nga viti 1948 

kur kishte 43,783 banorë, ndërsa vlerësohet se sot komuna ka 122,179 banorë. Gjatë kësaj periudhe 

kohore, popullsia e komunës së Podujevës ka shënuar rritje vjetore  për rreth  2,221 banorë, ndërsa 

sipas parashikimeve deri më 2020 kjo rritje do të jetë për 153.945 banorë. 

 
 

                                                 
4 Neni 6, pika 1 e statutit të komunës 
5 Aneks 3:  Lista e fshatrave 
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Tabela 7: Regjistrimet e popullsisë sipas viteve 

Vitet Nr. i banorëve 

Viti 1948 43,783 

Viti 1953 48,272 

Viti 1961 53,480 

Viti 1971 62,324 

Viti 1981  77,423 

Viti 1991(vlerësim) 94,943 

Viti 2003(vlerësim) 122,179 

Burimi: Plani Zhvillimor Komunal-Podujevë 

 

    Nga ky numër (122,179 banorë), 50% i takojnë grup moshës prej 0-19 vjet, 46% prje moshës 20-

64 dhe vetëm 4% i takojnë moshës mbi 64 vjeç. Nga kjo argumentohet fakti se si Kosova në 

përgjithësi edhe komuna e Podujevës në veçanti pjesa më e madhe e popullatës është popullatë e re,  

që konsiderohet edhe si përparësi e cila duhet shfrytëzuar.  

Ndërsa sa i përket gjinisë, nuk ekziston ndonjë dallim i madh dhe  52.5% janë meshkuj, ndërsa 

47.5% femra.  

   Dendësia e popullsisë në komunën e Podujevës është 194.3 banorë në 1 km2. Brenda territorit të 

komunës ekzistojnë dallime të theksuara sa i përket dendësisë së popullsisë , ndërsa dendësia më e 

madhe është në qytet.  

Shtimi natyror i popullsisë në komunë është 15.5 promil apo 1.55 %., ndërsa shkalla e mortalitetit 

është 2.5 promil apo 0.25% 

Në përgjithësi komuna e Podujevës karakterizohet me numër të madh të anëtarëve të familjes që 

është karakteristikë  për vise të pa zhvilluara dhe kryesisht rurale, dhe sipas të dhënave me të cilat 

disponon komuna, mesatarja e madhësisë së familjes është  6.5 anëtarë. 

 

 

SISTEMI I EDUKIMIT – ARSIMI  

Gjendja fizike e institucioneve të arsimit  

 Marrë në tërësi gjendja fizike e institucioneve të arsimit në komunën e Podujevës nuk është e 

kënaqshme. Nga gjithsej 66 objekte shkollore gjendja e mirë na paraqitet vetëm në 20 prej tyre, në 

25 objekte gjendja paraqitet e kënaqshme kurse në 21 objekte gjendja është e dobët (nga këto në 7 

objekte gjendja paraqitet si shumë e rëndë ose me shkallë të lartë të rrezikshmërisë për sigurinë e 

nxënësve).  
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   Nga gjithsej 66 objekte shkollore në 37 prej tyre gjendja e pajisjes me inventar të domosdoshëm 

shkollor paraqitet e mjaftueshme kurse në 29 prej tyre inventari shkollor është i pamjaftueshëm. 

Vetëm  në 11 shkolla ka kabinete (me 21 kabinete të informatikës dhe laboratorë të tjerë) kurse në 55 

objekte shkollore nuk ka fare kabinete.   

Ujë të pa ndërprerë të pijshëm kanë 55 objekte shkollore kurse 11 prej tyre nuk e kanë siguruar ujin 

e pijshëm në mënyrë të pa ndërprerë kurse kyçje në sistemin e kanalizimit kanë vetëm 39 objekte 

shkollore, 27 prej tyre janë kyçura në gropat septike që paraqesin një zgjidhje jo të mirë si për 

shkollën ashtu edhe për komunitetin që jeton afër shkollave.  

Vetëm 12 objekte arsimore kanë kyçje në telefoninë fikse dhe së këndejmi edhe mundësinë për ta 

shfrytëzuar internetin. Nga 66 objekte të institucioneve arsimore në komunë 41 e sigurojnë ngrohjen 

me lëndë djegëse dru, 15 dru dhe thëngjill (ngrohje qendrore) dhe 10 prej tyre e shfrytëzojnë naftën 

si lëndë djegëse për ngrohje. Jemi duke përgatitur paramasat dhe parallogaritë që edhe këto 10 

objekte arsimore që shfrytëzojnë naftën si lëndë djegëse t’i kthejmë në lëndë djegëse dru dhe 

thëngjill për shkak të uljes së  kostos.    

Numri i nxënësve nëpër nivele dhe paralele  

Duke marrë parasysh që me Ligj, arsimi parafillor është bërë i obligueshëm, është shtuar nevoja për 

përfshirjen e të gjithë fëmijëve në këtë nivel dhe së këndejmi është shtuar edhe nevoja për hapësirë 

shtesë shkollore por edhe për buxhet. Gjendja ekzistuese në këtë nivel të edukimit është jo e 

kënaqshme. 

 Numri i nxënësve në nivelin 0 (niveli parashkollor) 1167 

 Numri i nxënësve në nivelin I (niveli fillor kl. I-V) 10049 

 Numri i nxënësve në nivelin II (niveli i shkollës së mesme të ultë kl. VI-IX) 6799 

 Numri i nxënësve në nivelin III (niveli i shkollës së mesme të lartë kl. X-XII/XII) 

5372, 1938 janë në gjimnaz kurse në dy shkollat e mesme të larta profesionale 3434 

nxënës. Gjithsej nxënës në  arsimin parauniversitar janë 23387.  
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Struktura kualifikuese e mësimdhënësve  

 Një prej shtyllave kryesore të programit të qeverisjes komunale për fushën e arsimit është ngritja 

dhe sigurimi i cilësisë  ku komponentë të rëndësishme të kësaj shtylle janë:  

 ngritja e strukturës kualifikuese të kuadrit mësimdhënës, 

 ngritja profesionale dhe menaxhuese e personelit, 

 funksionalizimi i shërbimeve profesionale në shkolla, 

Në komunën e Podujevës funksionojnë 36 shkolla fillore dhe të mesme të ulëta, 3 shkolla të mesme 

të larta dhe 1 çerdhe e fëmijëve  me një strukturë jo të kënaqshme kualifikuese. Në të gjitha këto 

nivele punojnë gjithsej 1489 të punësuar ku me kualifikim superior janë 417, me kualifikim të lartë 

janë 519, me kualifikim të mesëm janë 458 dhe me kualifikim fillor janë 95. Raporti gjinor është 

1,043 meshkuj dhe 446 femra. Nga këto të dhëna shihet qartë se duhet kushtuar vëmendje të 

posaçme trajnimit të mësimdhënësve në shërbim por edhe atyre para shërbimit.  

Vlenë të theksohet fakti se në komunë nuk funkisonon asnjë shkollë private.  

SHËNDETËSIA DHE MIRËQENIA SOCIALE 

Shëndetësia – Sipas ligjeve në fuqi, komunat janë kompetente për ofrimin e kujdesit primar 

shëndetësor. 

Komuna e Podujevës ka një gjendje relativisht të mirë të objekteve shëndetësore . 

Objektet shëndetësore të cilat funksionojnë në komunën e Podujevës janë: 1 QKMF (Qendra 

Kryesore e Mjekësisë Familjare) 14 QMF (Qendra të Mjekësisë Familjare) dhe 7 AMF.  

Numri i përgjithshëm i  të punësuarve në shëndetësinë publike është 246, prej tyre 181 punëtor 

shëndetësor dhe 65 punëtorë jo shëndetësor.  

Shërbime parësore të fushave të specializuara mjekësore ofron gjithashtu edhe sektori privat. Vlen të 

përmendet se koncentrimi  i sektorit privat është kryesisht afër Qendrës Kryesore të Mjekësisë 

Familjare në qytet. 

Distanca prej vendbanimit deri te institucionet shëndetësore është 0-3 km ndërsa më e madhja deri 

në 8 km (Orllan-Metërgoc). 

Në komunën e Podujevës,  momentalisht nevojat me mjek janë të plotësuara vetëm 61%, ndërsa 

mungesë të mjekëve ka për 39%, nisur nga raporti një mjekë në 2,000 banorë6.  

                                                 
6 Sipas standardeve ndërkombëtare në 2000 banor duhet të jetë një mjek, kriter i përcaktuar edhe në Strategjinë e 

Ministrisë së Shëndetësisë.  
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Mirëqenia Sociale – Komuna e Podujevës është në mesin e komunave të mëdha , jo mjaft të 

zhvilluara të Kosovës,  prandaj edhe varfëria është shumë e theksuar. Sipas një studimi të kryer nga 

UNDP (Raporti i zhvillimit njerëzorë, Kosovë, 2004),rezulton se 50.3% e popullësisë jetojnë në 

varfëri të përgjithshme, kurse 13 % jetojnë në varfëri të skajshme. Trajtimi i personave dhe familjeve 

me gjendje të rëndë sociale  bëhet përmes skemes sociale nga MPMS dhe QPS. Në 6 mujorin e parë 

të këtij viti kemi 1,194 familje që shfrytëzojnë asistencë sociale. Prej tyre 760 përfitues me 3,247 

anëtarë bëjnë pjesë në kategorinë  e I-rë ndërsa 434 në kategorinë e II-të. 

Me gjithë shkatërrimet  gjatë luftës së fundit, çështja e banimit është e kënaqshme falë programeve 

të rindërtimit pas luftës që janë mbështetur nga donatorë të ndryshëm. Komuna e Podujevës 

disponon me Qendrën Kolektive të banimit të përkohshëm (Lagjja e Kuvajtit) me 130 banesa. Në 

këtë lagje 80% të familjeve janë kategori sociale, prej tyre  gra-kryefamiljare, familje të dëshmorëve, 

viktima civile, të invalidëve të luftës, të moshuar etj. E tërë infrastruktura përcjellëse e banimit është 

e kompletuar,.megjithatë banimi në kontinier nuk i plotëson standardet e banimit, andaj obligimi i 

parë për këtë QPK (Qendra e Përkohshme Kolektive) është që pushteti qendror në bashkëpunim me 

komunën  të bëjë zgjidhje të qëndrueshme në të ardhmen.  

  Komuna në kuadër të mundësive buxhetore dy vitet e fundit ka ndërtuar  20 shtëpi të karakterit 

social, dhe është e përkushtuar që të vazhdojë me  këtë projekt. 

KULTURË,  RINI  DHE SPORT 

Institucionet , shoqatat, OJQ – të, grupet muzikore, ekipet sportive në komunën e Podujevës,  të cilat 

ushtrojnë veprimtari kulturore, artistike apo sportive: teatër, art figurativ, muzikë apo vallëzim,  nuk 

kanë hapësirë të nevojshme për  ushtrimin e aktiviteteve dhe projekteve të parapara.  

Tabela 8: Numri i institucione kulturore në komunën e Podujevës 

Emri i institucionit Hapësira - resurset Nr. i objekteve 

      

Salla e kulturës 
425 ulëse(holli, ballkoni) 1 

Qendra e kulturës Zyrat e DKRS + holli për prova 1 

Halla e sporteve 800 ulëse – zyra përcjellëse 1 

Biblioteka e qytetit 

Bibl. për të rritur 

Bibl. për fëmijë 

Salla e leximit 

Hapësira e 

pamjaftueshme 
1 

Biblioteka në Orllan  1 

Biblioteka në Lluzhan  1 
 

Burimi: Drejtoria për kulturë, rini dhe sport, KK. Podujevë 
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Teatri i qytetit  

Teatri i Qytetit është institucioni më i suksesshëm artistik i cili vepron në mënyrë të organizuar në 

komunën e Podujevës. Fitues i shumëfishtë i Festivalit të Teatrove të Kosovës (Prishtinë, Ferizaj, 

Prizren, Gjilan, Ulqin, Durrës). Nga ky Teatër kanë dal shumë talentë të cilët janë shkolluar për artin 

dramatik. Është bazë e mirë e punës dhe traditës për t`u avancuar në teatër profesional. 

Në komunën e Podujevës  janë mbi 10 aktorë të shkolluar, dramaturg, regjisor, skenograf të cilët 

mund të marrin përsipër punën në një teatër profesional. 

Ansambli i valleve “Valltarët e Qendrës”, është themeluar në vitin 2002. Ansambli vepron në 

kuadër të Qendrës për Kulturë. Ai përgatit dhe shfaq valle popullore, të traditës dhe valle moderne. 

Në kuadër të ansamblit ekziston edhe grupi i valltarëve të vegjël. 

Ansambli me sukses është prezantuar në festivalet ndërkombëtare (Austri, fëmijët e paqes) dhe në 

disa festivale të folklorit në Kosovë Ansambli numëron mbi 50 anëtarë në të dy grup moshat. 

Sporti – Institucionet e sportit, të cilat funksionojnë në komunën e Podujevës janë të shumta, mirëpo 

meqë buxheti i ndarë i komunës për këtë sektor është shumë i vogël, vetëm një numër i kufizuar i 

klubeve sportive kanë përfituar nga përkrahja e komunës. Disa nga klubet që në ndonjë mënyrë janë 

përkrahur nga komuna: KF Llapi, KF Gocat e Llapit, KH Llapi, Klubi i pingpongut, KA Llapi, 

KK Llapi dhe Klubi i shahut 

 Në komunën e Podujevës veprojnë edhe klube të tjera sportive me status jopublik siç është KF  

“Besiana”, e regjistruar si OJQ, dhe KF “Hysi” që vepron në territorin e  Komunës së Podujevës, 

ndërsa është i regjistruar në komunën e Prishtinës. 

    Organizatat joqeveritare, shoqatat të cilat merren me veprimtari kulturore e që funksionojnë në 

komunën e Podujevës janë: 

1. OJQ  “Provo Ndryshe” – Organizim i manifestimeve kulturore/ teatër 

2. OJQ  Dielli – Veprimtari teatrore 

3. OJQ  ART –  Organizim manifestime shoqërore, art 

4. OJQ Lart LABIRINTH – Art figurativ; 

5. OJQ Vizioni i paqes – Art figurativ,  ambient 
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PAPUNËSIA/PUNËSIMI 

 

Në bazë të të dhënave jo definitive (në mungesë të statistikave) konsiderohet se në komunën e 

Podujevës janë mbi 10.000 të punësuar në të dy sektorët. Sektori publik konsiderohet se ka rreth 

2,100 të punësuar ndërsa në sektorin privat konsiderojmë se janë rreth 8,000 të punësuar.Në anën 

tjetër, të dhënat zyrtare të punëkërkuesve sipas Zyrës së punësimit në Podujevë tregojnë se ky numër 

për vitin 2010 është  10,036 punëkërkues prej të cilëve 5,853 janë meshkujt ndërsa 4,183 femra. 

Konsiderohet se numri i të papunëve është shumë më i lartë pasi ende shumë të papunë hezitojnë të 

regjistrohen pranë Zyrës së punësimit në Podujevë. 

Ndërkaq sa i përket nivelit të arsimit me shkallë të lartë të papunësisë prijnë ata me shkollë fillore 

74.51 % ku gjinia femrore merr pjesë me 40.92 %,pastaj radhiten ata me shkollë të mesme 25.26 % 

ku gjinia femërore merr pjesë me 3.63 % dhe krejt në fund radhiten ata me  shkollë të lartë dhe me 

fakultet me 0.23 % ku gjinia femërore merr pjesë me 0.1 %. 

 

Tabela 9:  Shkalla e papunësisë sipas kualifikimeve 

  sh/fillore sh.mesme sh.lart&fakultet total 

Femra 40.92 3.63 0.1 44.65 

Meshkuj 33.83 21.76 0.13 55.72 

Total 74.75 25.39 0.23 100.37 

 Burimi:Zyra e Punësimit -Podujevë (30/06/2010) 

 

PROFILI EKONOMIK  

 

Resurset – Komuna e Podujevës ka mundësi dhe perspektiva zhvillimi falë resurseve të saj. Pasuria 

më e madhe është popullata e re. 

Bujqësia, padyshim është mundësia më e madhe për një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik. Sektorët 

si blegtoria, pemëtaria, perimtaria, bletaria si dhe industria përpunuese e prodhimeve bujqësore 

ofrojnë mundësi të jashtëzakonshme. 

Pozita gjeografike dhe bukuritë natyrore të zonës veriore dhe asaj të Liqenit të Batllavës ofrojnë 

kushte shumë të mira për zhvillimin e turizmit. Rikuperimi i pyjeve do të jet një bazë e mirë për 

industrinë e drurit dhe përpunimit. 
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Lartësia mbidetare ofron kushte për prodhimin e energjisë alternative. Pasuritë nëntokësore në   

pjesën e Herticës  do të jenë mundësi e mirë e eksploatimit të tyre. Lumi Llap dhe i Kaqandollit janë 

në funksion të shfrytëzimit të këtyre resurseve. 

Afërsia me tregjet e rajonit dhe pika kufitare janë mundësi e aktiviteteve ekonomike dhe shërbyese. 

 

HISTORIKU I ZHVILLIMIT EKONOMIK 

 

Organizimi i tanishëm administrativ daton nga vitet 60-ta. Është vlerësuar se zhvillimin më të 

hovshëm ekonomik Podujeva e ka arritur në vitet 80-ta. Në këtë kohë aktivitetin e vet ekonomik e 

kanë zhvilluar 16 organizata shoqërore me rreth 2500 punëtorë. 

Vitet e 90-ta karakterizohen me fillimin e rritjes së bizneseve private sidomos në tregti dhe shërbime. 

Gjatë luftës të gjitha këto u shkatërruan dhe periudha e rimëkëmbjes ka qenë e gjatë dhe e vështirë. 

Pas luftës sektori privat ishte bartës i zhvillimit ekonomik ku pati një rritje të konsiderueshme në 

aktivitetin e tij. 

Në fund të vitit 2002 në komunën e Podujevës kishte 2251 biznese të regjistruara. Gjatë viteve 2003-

2005 pati rënje të theksuar të numrit të bizneseve, kurse nga viti 2005 e këtej ky numër ka ardhur 

vazhdimisht duke u rritur. 

Sektori Privat7 – Sipas shënimeve nga Zyra e Bizneseve,  në Komunën e Podujevës janë të 

regjistruara 3122 biznese.  

Struktura e bizneseve vazhdon të jetë jo e favorshme për një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik të 

komunës  pasi shumica  prej tyre janë tregtare ose 46.22 % . Fillimi i ndryshimit të kësaj strukture në 

favor të atyre prodhuese do të jetë një nga prioritetet  e komunës.  

Tabela 10: Struktura e bizneseve private 

 Veprimtaria e bizneseve Nr. i bizneseve Nr. punëtorëve 

1 Tregtare 1,505 3,702 

2 Prodhuese 311 956 

3 Shërbyese 798 1909 

4 Të tjera 508 1,416 

5 Total 3,122 7,983 

Burimi: Drejtoria për Ekonomi dhe Financa, KK. Podujevë 

 

                                                 
7 Aneks 4: Lista e 50 Top kompanive  në komunën e Podujevës 
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   Nëse analizohet8 struktura e bizneseve në komunën e Podujevës atëherë do të konstatojmë se afro  

gjysma e tyre apo saktësisht 46.22% i përkasin sektorit të tregtisë dhe pastaj vjen me radhë industria 

me 13.42%, transporti me 9.19%, hoteleria me 9.10%, shërbimet  6.44%  dhe 15.63 % të tjera.  

 Shpërndarja territoriale është jo proporcionale. Në qytet dhe rrethinë operojnë  2,458 biznese kurse 

vetëm 664 biznese në pjesët rurale  të komunës. 

   Numri i bizneseve që janë mbyllur viteve të fundit është relativisht i madh dhe sillet rreth 500 

sosh. Bizneset e mbyllura janë nga sektori tregtar, shërbyes dhe prodhues. Njëkohësisht kemi edhe 

një numër të konsideruar të bizneseve të reja që hapen. Numri i bizneseve të reja gjatë periudhës 

2005-2009 është afër 1200 biznese të veprimtarive të ndryshme. 

Numri i bizneseve joformale llogaritet të jet  rrethë 300. Këto biznese janë të koncentruara në 

periferi dhe zonat rurale të komunës. 

Struktura e bizneseve të reja vazhdon të jetë jo e qëndrueshme (shumica tregtare, shërbyese e të 

ngjashme) edhe pse vërehet një rritje e lehtë e bizneseve bujqësore. 

Mbështetja Institucionale për Ambientin Biznesor 

    Me gjithë përkushtimin për krijim të ambientit të volitshëm për zhvillimin e bizneseve nuk është 

arritur të krijohen mekanizma apo trupa që në mënyrë specifike do të merreshin me këtë sfidë. 

Mungesa e fondeve për mbështetje të bizneseve, mungesa e hapësirave të punës, mungesa e 

agjencioneve të specializuara në mbështetje të biznesit, janë disa nga nevojat që duhet adresuar në të 

ardhmen. Duhet theksuar se së fundi është hapur Qendra Komunale e Regjistrimit të Bizneseve  

  Me gjithë disa përpjekjeve të pushtetit lokal në aspektin e stimulimit dhe krijimit të lehtësirave, 

përgjithësisht ambienti biznesor ka vend për tu përmirësuar. 

Në një anketë me komunitetin e biznesit shumica e të anketuarve deklaruan se kreditimi, energjia, 

statusi i pazgjidhur i pronës, ekonomia joformale dhe procedurat e tejzgjatura burokratike janë 

pengesa në ushtrimin e veprimtarisë së tyre. 

Fqinjët/Regjioni – Deri vonë nuk ka pasur nisma dhe as ndonjë përpjekje për të bashkëpunuar në 

projekte  apo punë me interes të përbashkët.Gjatë vitit 2010 një Projekt i financuar nga Komisioni 

Europian përmes Agjencionit Të Zhvillimit Rajonal-Qendër është hartuar Strategjia për Zhvillimin 

Rajonal Socio-Ekonomik për Zonën Ekonomike Qendër 2010-2013. Ka një tendencë pozitive për 

unifikim dhe shfrytëzim të kapaciteteve rajonale për një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik. 

                                                 
8 Aneks 5: Struktura e biznese sipas veprimtarive 
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BUJQËSIA  

Komuna e Podujevës është kryesisht rurale. Mbi 65% e popullatës jetojnë në zonat rurale, ose 

88.745 banorë. 

Struktura gjinore e popullsisë rurale është si mposhtë: 

- meshkuj     48.675 

- femra         40.070 

Shpërndarja e popullësisë sipas grup moshes është praqitur në tabelën e mëposhtme: 

 

Tabela 11: Struktura e popullsisë në rajonin e Podujevës 

 Grup-mosha numri % 

1 Deri 14 vjeç 24,002        27.05  

2 Prej 15 deri 29 vjeç 29,891        33.68  

3 Prej 30 deri 49 vjeç 20,354        22.94  

4 Prej 50 deri 64 vjeç 9,325        10.51  

4 Mbi 65 vjeç 5,173          5.83  

Gjithsej 88,745 100.00 

Burimi:: Drejtoria e Bujqësisë,,Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural-Komuna e Podujevës 

 

    Nga tabela shihet se si në Kosovë në përgjithësi, ashtu edhe komunën e Podujevës në veçanti, më 

tepër se gjysma e popullësisë janë të rinjë, mirëpo dukuri që shqetëson është migrimi i vazhdueshëm 

drejt zonave urbane. Sidomos largimi i popullatës nga zonat kufitare me Serbinë, ku një numër i 

fshatrave kanë ngelur pa asnjë apo me numër shumë të vogël të ekonomive familjare.  

Është detyrë imediate ndalimi i këtij fenomeni.  

  Komuna e Podujevës ka resurse të mira për zhvillimin e bujqësisë pasi ka toka të mjaftueshme, ujë 

si dhe një traditë të gjatë në këtë fushë. Përgjithësisht, deri vonë bujqësia është llogaritur si një sektor 

sekondar pasi që i gjithë rendimenti është përdorur për nevoja familjare. 

Kohët e fundit vërehet një trend që kjo veprimtari mund të jetë edhe më profitabile. Ky duhet të jetë 

sektor strategjik për një zhvillimi të qëndrueshëm ekonomik. 

Sipërfaqet e tokës:  

 Tokë bujqësore 33.295 ha 

 Tokë e punueshme 18.562 ha 

 Kullosa 5.186 ha 
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 Livadhe individuale  7.598  ha 

 Livadhe shoqërore         444 ha 

 Djerrina         1.119  ha 

 Tokë e zhveshur    150  ha 

 Të tjera               9.547  ha 

Blegtoria – Komuna e Podujevës ofron mundësi të kënaqshme për zhvillimin e blegtorisë. Pozita 

gjeografike, madhësia e territorit, lartësia mbi detare, e bëjnë këtë veprimtari shumë atraktive dhe në 

rritje e sipër. 

 Gjendja e tanishme në sektorin e blegtorisë sipas fermave dhe krerëve është si në tabelën në vijim: 

 
Tabela 12: Struktura e bagëtisë në komunën e Podujevës   

Nr. Lloji i kafshës Numri i fermave Numri i krerëve 

1 Lopë 374 3.740 

2 Dele 70 4.500 

2 Dhi 10   520 
Burimi: Drejtoria e Bujqësisë, Pylltaris dhe Zhvillimit Rural-Komuna e Podujevës 

  

Në këtë numër nuk janë përfshirë ekonomit familjare por vetëm fermat. 

Me gjithë këto të dhëna inkurajuese duhet cekur se ne ende nuk jemi në nivelin e viteve 80 – ta sa i 

përket fondit të bagëtisë, ndërsa sot ky sektor duhet të jetën ndër prioritetet.  

Bletaria – Një veprimtari shumë profitabile, në rritje dhe me mundësi e resurse të mëdha për t’u 

zhvilluar dhe për të ndihmuar ekonomitë familjare dhe më gjerë. Në territorin e komunës së 

Podujevës kultivohen gjithsej rreth 3782 shoqëri bletësh në lokalitete të ndryshme  

Shpezëtaria – Me këtë veprimtari në komunën e Podujevës aktivisht merren 8 ferma të cilat 

posedojnë rreth 75000 krerë pula vojse. 

Perimtaria – është një nga fushat ku kemi rritje të vazhdueshme të sipërfaqeve të mbjellura,  si në 

fushë të hapur po ashtu edhe në sera. Nga një veprimtari familjare është shndërruar në një veprimtari 

shumë profitabile. 

Sipërfaqet e mbjellura 

Kultura              Sipërfaqja                

Perimet                 2.130 ha 

Serra-                         39 h 
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Tabela 13: Kulturat perimore që më së shumti mbillen janë si mposht: 

 Lloji Rendiment 

Speci 25 - 30 ton/ha 

Domatja 40 - 50 ton/ha 

Lakra 50 - 55 ton/ha 

Karota 20 ton/ha 

Qepa 25 - 30 ton/ha 

Sallata 15 ton/ha 

Spinaqi 15 ton/ha 

Tranguj 30 ton/ha 

Purrini/preshi 30 ton/ha 

Lule lakra 40 ton/ha 

Hudhra 8 ton/ha 
Burimi: Drejtoria e Bujqësisë, Pylltaris dhe Zhvillimit Rural-Komuna e Podujevës 

 

Pemëtaria – Kohët e fundit komuna e Podujevës ka shënuar rritje pozitive në ngritjen e 

plantacioneve të reja me pemë. Mundësitë e shumta dhe kushtet e volitshme si tokësore ashtu edhe 

klimatike diktojnë kalimin  nga pemëtaria ekstensive në atë intensive. 

 

Tabela 14: sipërfaqet e mbjellura sipas kulturave pemëtare/rendimentit 

Kultura Sipërfaqe Rendiment 

Mollë 6 ha 8,000 - 10,000 kg/ha 

Dardhë 4 ha 10,000 kg/ha 

Kumbullë 25 ha 9,000 kg/ha 

Dredhëz 1.8ha 3,000 kg/ha 

Mjedër 4 ha 6,000 - 7,000 kg/ha 

Burimi: Drejtoria e Bujqësisë, Pylltaris dhe Zhvillimit Rural-Komuna e Podujevës 

 

 

Lavërtaria – Tradicionalisht konsiderohet si sektori më i kultivuar në komunën e Podujvës, mirëpo 

për shkak se nuk është profitabile si sektorët të tjerë, ka tendenca të zvogëlimit të sipërfaqeve të 

mbjellura me këto kultura.  

Tabela 15: sipërfaqet e mbjellura sipas kulturave lavërtare/rendimentit 

Drithëra Sipërfaqe Rendiment 

Grurë  4,380 ha 5,000 kg/ha 

Elb 22 ha 3,500 kg/ha 

Thekër 112 ha 3,000 kg/ha 

Misër 2,928 ha 6,500 kg/ha 

Tërshërë 1,485 ha 3,500 kg/ha 
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Patatja 1,936 ha 50,000 kg/ha 

Bimë foragjere Sipërfaqe Rendiment 

Sanë  3,200 ha 6,000 kg/ha 

Jonxhë  2,800 ha 6,500 kg/ha 

Burimi: Drejtoria e Bujqësisë, Pylltaris dhe Zhviilimit Rural-Komuna e Podujevës 

 

Pylltaria – Deri vonë komuna e Podujevës është identifikuar  si një prej komunave me sipërfaqe më 

të madhe me pyje në nivel Kosove  Pas lufte  si pasojë e menaxhimit jo të mirë ka ardhur derti te një 

degradim dhe shkatërrim i  madh i pyjeve. Rikuperimi i këtij sektori do të jetë një sfidë për të 

ardhmen. 

Sipërfaqet me pyje të cilat shtrihet në komunën e Podujevës janë gjithsej 29050 ha, prej të cilave, 

në:: 

 Sektorin publik               17600 ha 

 Sektorin privat/individual               11450 ha 

Gjithsej                                         29050 ha 

 

GJENDJA E  INFRASTRUKTURËS FIZIKE 

Infrastruktura Rrugore 

   Pozita gjeografike e komunës së Podujevës në të cilën kalojnë rrugë të rëndësishme nacionale, 

mundëson komunikim të mirë dhe mjaft efikas, ku në territorin e komunës janë të shtrira gjithsej 

1225 km rrugë të të gjitha kategorive. Komuna e Podujevës karakterizohet me lidhje shumë të mira 

të komunikacionit rrugor të cilat ndihmojnë zhvillimin e transportit të udhëtareve dhe të mallrave. 

Shtrirja e Magjistrales Prishtinë – Merdar, kryesisht në pjesën qendrore dhe jug-lindore të komunës 

ia shton rëndësinë kësaj hapësire.  

Në komunën e Podujevës ekziston niveli i katër kategorive të rrugëve (të klasifikuara në Kosovë), 

duke filluar prej rrugëve magjistrale e deri tek ato të pa kategorizuara.  

Rrjeti i rrugëve në komunën e Podujevës përbëhet nga: 

- Rruga magjistrale - M25 (Prishtinë - Merdar) 

- Rrugë rajonale - (R129 Podujevë-Mitrovicë, R128 Podujevë - Vushtrri, R126 Podujevë - 

Pollatë, 125 Podujevë-Orllan, R127 Podujevë - Perpellac) 

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

përfshire edhe rrugët që lidhin lagjet më të rëndësishme të vendbanimeve) 
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- Rrugë të pa kategorizuara (të cilat lidhin lagjet e fshatit si dhe i lidhin të gjitha hapësirat në të 

cilat zhvillohen aktivitete socio-ekonomike). 

   Nga totali i përgjithshëm i rrugëve 1225 km sa janë në komunën e Podujevës sipas gjatësisë, rrugë 

magjistrale janë 188 km (1.53%), rrugë rajonale 80km (6.53%), rrugë lokale 370.1 km (30.21%) dhe 

rrugë të pa kategorizuara janë gjithsej 756.3 km (61.73%).  

Tabela16: Sipërfaqja e rrugëve në ha sipas kategorive 

 

 

 

 

 

 

 
Burimi: Drejtoria për Bujqësi,Pylltari dhe Zhvillim Rural 

 

Tabela e njejtë paraqet edhe shtrirjen e rrugëve sipas gjatësisë në km dhe sipërfaqen e tyre në hektar 

(ha). 

A – sipërfaqe të mbuluara me asfalt dhe zhavorr – ha 

B – Sipërfaqe që shfrytëzohen për sinjalizim dhe hapësira tjera – ha 

Rruga magjistrale M25 – e cila kalon nëpër territorin e komunës së Podujevës është rrugë e 

rëndësishme në nivel nacional e cila lidhë dy shtete: Republikën e Kosovës dhe Republikën e 

Serbisë apo aksin rrugor Prishtinë – Podujevë –Merdar – Kurshumli.  Kjo rrugë magjistrale 

përshkohet në një gjatësi prej 18.8 km dhe lidhë 11 zona kadastrale, si: Lupç i Poshtëm, Shakovicë, 

Lluzhan, Penuhë, Kunushec, Gllamnik, Llapashticë e Poshtme, Shtedim, Livadicë, Merdar, duke 

përfshirë edhe zonën urbane të Podujevës.   

Rrugët regjionale – Rrugët e kësaj kategorie i mundësojnë komunës së Podujevës lidhje shumë të 

mirë në nivel rajonal dhe kanë shtrirje në katër drejtime, me gjatësi prej 80 km. Gjithashtu, këto 

rrugë janë të asfaltuara dhe menaxhohen nga MTPT: 

Rruga R-125, Lluzhan - Batllavë – Orllan –deri në kufi me Serbi me gjatësi 25.31km 

Rruga R-126 , Batllavë - Podujevë – Pollatë me gjatësi 28.13 km 

Rruga R127 , Llapashticë e Poshtme - Podujevë - Perpelac me gjatësi 14.67km 

Rruga R128, Podujevë – Llapashticë e Epërme me gjatësi 3.38 km 

Rruga R129 , Bajçinë – deri në kufirin e Komunës së Mitrovicës me gjatësi  7.74km 

 

 

Nr. Përshkrimi Gjatësia/km % A B Total/ha 

1 Rrugë magjistrale 18.80 1.53 16.54 4.51 21.05 

2 Rrugë rajonale 80.00 6.53 47.44 14.23 61.67 

3 Rrugë lokale 370.10 30.21 166.40 63.10 229.5 

4 Rrugë e pa kategorizuar 756.30 61.73 185.48 0 185.48 

Gjithsej: 1,225.00 100.00 415.86 81.84 497.70 
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Tabela17: Qasje në rrugët magjistrale dhe regjionale 

Nr. Vendbanimi 
Numri i 

Banorëve 

Nr. 

rend 
Vendbanimi 

Numri i 

banorëve 

1 Gllamnik 4,803 20 Kacibeg 764 

2 Kunushec 989 21 Kalatice 397 

3 Livadhia 348 22 Kerpimeh 808 

4 Llapashtice e Poshtme 1,164 23 Letanic 2,384 

5 Lluzhan 775 24 Llapashtice e Eperme 1,992 

6 Lupc i Eperm 2,564 25 Lluge 1,316 

7 Merdar 27 26 Metehi 1,605 

8 Penuhe 688 27 Obrance 2,429 

9 Podujeve 43,003 28 Orllan 1,286 

10 Shakovice 762 29 Pakashtice e Poshtme 474 

11 Shtedim 1,302 30 Peran 1,578 

12 Bajcine 1,896 31 Perpellac 0 

13 Baraine 175 32 Pollate 624 

14 Batllave 2,892 33 Radujevc 144 

15 Bervenik 342 34 Repe 783 

16 Bradash 2,752 35 Sfeci/Sfeqel 2,688 

17 Doberdol 1,592 36 Shajkofc 1,869 

18 Dobratin 1,824 37 Surkish 1,087 

19 Dumnice e Poshtme 2,978 38 Zakut 836 

Total: 93,943 

Totali i Popullsisë: 122,179 

% e pop. me qasje në rrugë magjistrale dhe regjionale: 76.89% 
  Burimi:  

 

Numri i banorëve që lidhen me rrugët magjistrale e rajonale dhe kanë qasje direkte në to është 

93943/b, ose 7689% e totalit të popullsisë së komunës. Pra, pjesa me e madhe e popullsisë kanë 

qasje në këto dy kategori të rrugëve. Kjo nga fakti se ato vendbanime që shtrihen përgjatë këtyre 

rrugëve janë kryesisht vendbanime me numër më të madh të popullsisë në nivel komune.  

 

 

 

Rrugë lokale  
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   Gjithsej rrugë lokale në komunën e Podujevës janë 370.1 km ose 30.2% nga totali i përgjithshëm i 

rrugëve.  

Rrugë të pa kategorizuara  

Gjithsej rrugë të kësaj kategorie në tërë territorin e komunës së Podujevës janë 756.3 km ose 

61.73%, e totalit të rrugëve. Kjo kategori e rrugëve nuk është e asfaltuar, mirëpo rrugët të cilat 

shfrytëzohen për lidhjen e hapësirave në brendësi të vendbanimeve, si dhe ato të cilat i lidhin 

vendbanimet në thellësi të komunës. 

Gjatësia e rrugëve të asfaltuara në komunën e Podujevës është rreth 132 km. 

 Rrjeti hekurudhor – në komunën e Podujevës është i karakterit nacional dhe ka shtrirje në pjesën 

qendrore të komunës së Podujevës, përkatësisht i takon kategorisë së komunikacionit magjistral i cili 

lidhë Republikën e Kosovës dhe Republikën e Serbisë.  

Si pasojë e luftës, kjo linjë ka pësuar dëmtime të shumta në infrastrukturë fizike kështu që për 

funksionalizimin eventual të saj nevojiten investime të konsiderueshme. 

Tunelet – Karakteristikë e komunikacionit hekurudhor është tuneli afër Merdarit (tuneli në zonën 

kadastrale të Merdarit me gjatësi prej 1500 m në rrjetin hekurudhor).  

Transporti publik organizohet nëpërmjet të autobusëve, kombi-busëve dhe automjeteve të tjera të 

transportit. Nga 78 vendbanime sa ka komuna e Podujevës, 40 prej tyre kanë qasje në transport 

publik nëpërmjet të autobusëve, 21 nëpërmjet të kombi-busëve dhe vetëm 17 vendbanime nuk kanë 

transport publik.  

Energjia Elektrike – Pozita gjeografike e komunës i mundëson një rrjet të rëndësishëm të furnizimit 

me energji elektrike. Përveç linjave të furnizimit me energji elektrike me kapacitet 35kv, të cilat 

vijnë nga drejtimi i Prishtinës (Obiliq – Mazgit – Koliq – Podujevë), në territorin e komunës kalojnë 

edhe linjat transite të tensionit të lartë Ndërkombëtar (Prishtinë – Podujevë – Krushevc 220KV) dhe 

Obiliq - Podujevë – Nish me kapacitet 400KV. 

Furnizimi i qytetarëve të Podujevës me energji elektrike bëhet nëpërmjet linjës së Prishtinës me 

kapacitet prej 220KV (Kosova B – Podujevë) deri tek trafo-stacionit kryesor, i cili gjendet në zonën 

kadastrale të Podujevës dhe ka gjatësi prej 30.67 km dhe linja Mazgit – Podujeve 35KV me gjatësi 

prej 25.88 km .Në rrjetin e furnizimit me energji elektrike të komunës sipas drejtimeve të 

shpërndarjes së shfrytëzuesve janë të vendosura gjithsej 237 trafo-stacione të kapaciteteve të 

ndryshme. Duke u nisur nga ky fakt mund të konstatojmë se nga 237 TS funksionale, 23 prej tyre 
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janë individuale, ndërsa 214 të tjera janë kolektive. Numri i përgjithshëm i shfrytëzueseve të 

energjisë (bazuar në orë regjistruese) është 14,452 shfrytëzues.  

 
Tabela 18: Statusi i furnizimit me energji elektrike 

Statusi i furnizimit  
Nr. komunave 

kadastrale 
% Nr. popullsisë % 

Normal 66 84.6 114,530 94 

Dobët 12 15.4 7,649 6 

Total 78 100.00 122179 100.00 
Burimi: 
  

Ndriçimi Publik – është funksional vetëm në zonën urbane të komunës dhe ka gjatësi prej 4150 

metra.  

Sistemi i ujësjellësit – në komunën e Podujevës menaxhohet nga njësia operative e Kompanisë 

rajonale për ujë dhe kanalizim “Prishtina” në Prishtinë.. 

Furnizimi me ujë të pijshëm në komunën e Podujevës përmes sistemit të ujësjellsist daton nga vitet 

’50-ta. Stacioni i vjetër i pompimit në qytet furnizohej me ujë nga dy puse me kapacitet 6 litra/sec., 

të vendosura në qendër të qytetit. Nga ky sistem furnizohej vetëm qyteti i Podujevës, ndërsa sot 

komuna e Podujevës furnizohet me ujë nga dy drejtime: nga Liqeni i Batllavës dhe nga sistemi i 

pompimit nga puset në Peran. 

Rrjeti i ujësjellësit i shtrirë në komunën e Podujevës ka gjatësi  rreth 70 km . 

   Fabrika e përpunimit të ujit në Shajkoc funksionon nga viti 1983 prej nga edhe  komuna e 

Podujevës furnizohet me ujë të pijshëm përmes tubacionit magjistral me gjatësi 8.22 km, me 

diametër DN 300 mm, nga materiali daktil dhe me kapacitet Q=130 l/sec.9 Në këtë tubacion 

magjistral janë të kyçur nëntë vendbanime (Balloc, Dumosh, Gllamnik, Lladoc, Llapashticë e 

Poshtme, Sfeqël, Shajkoc dhe Shtedim) .Drejtimi tjetër nga sistemi i pompimit, nga puset në Peran, 

ka filuar të funksionojë rreth viteve të ’80-ta dhe njihet si faza e parë e furnizimit me ujë në komunë. 

Uji merret nga tri shpime-puse bazë me thëllësi 7-9m. Pompat në sistemin e Peranit furnizojnë rrjetin 

me pompim me kapacitet Q=20 litra/sec. Në këtë sistem uji dezinfektohet në të dy mënyrat, me klor 

në gjendje të gazët dhe të lëngët.  

   Sasia e ujit që është në dispozicion (konsumimi mesatar ditor për banorë), vlerësohet të jetë 

përafërsisht 90-100 litra në ditë.  

                                                 
9Monografia-Kompanija ujësjellësi Rajonal”Prishtina”; Mr.sc.Ç.Bajrushi;2007 
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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 12,600m3 në ditë ose 

265 litra/sec10.  

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.11 

 

Sistemi i kanalizimit – Funksionimi i kanalizimit të ujërave të zeza në komunën e Podujevës është 

ndërtuar në vitet 1950 – 1970 se bashku me instalimin e ujësjellësit për qendrën e qytetit.  

Sistemi i kanalizimit të ujërave fekale tani është në menaxhim të njësisë operative të ujësjellësit dhe 

ofron shërbime në: 

 qytetin e Podujevës me lagjet për rreth,  

 vendbanimet: Dobërdol, Zakut dhe Letanc  

 dhe pjesërisht vendbanimet: Peran, Shajkofc dhe Bradash 

 

Pjesa e popullatës të komunës që nuk kanë qasje në rrjetën e kanalizimit kolektiv, ujërat e zeza i 

derdhin në mënyrë të egër në lokacione të ndryshme në shtratin e përroskave dhe lumenjve të 

vendbanimeve ku jetojnë.  

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 lokacionin të ndryshme përgjatë rrjedhjes së 

lumit Llap12.  

Telekomunikacioni 

                                                 
10 Raporti i njësisë operative Podujëvë KUR “Prishtina” 
11 Raporti vjetor-IKSHPK, uji/sanitacioni/ 2008; Prishtinë 
12 Ndërmarrja për menaxhim të mbeturinave “Pastrimi”-Podujevë-2009 
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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. Kapaciteti total i centralit të postës në 

Podujevës është gjithsej 7200 qifte13, prej të cilave 1771 shfrytëzohen, ndërsa pjesa tjetër është e pa 

shfrytëzuar. 

Nga gjithsejtë 78 zona kadastrale (78 vendbanime) sa ka komuna e Podujevës, vetëm 12 (15.4%) e 

zonave kadastarale janë të kyqyr ne rrjetin e telefonisë fikse.  

Telefonia mobile – në territorin e Podujevës është e mbuluar mjaftë mirë. Të gjitha vendbanimet e 

Podujevës kanë qasje në shërbimet e telefonisë mobile, të cilat ofrohen nga dy operatorët e licencuar 

nga ART-ja.  

Shërbimet e Internetit – Ekzistojnë disa operatorë të cilët ofrojnë shërbime të internetit në komunën 

e Podujevës. Territori i komunës nuk është i mbuluar plotësisht me shërbime të internetit, kryesisht 

nuk janë të mbuluara viset malore dhe disa pjesë të vendbanimeve rurale. Operatorët me ndikim më 

të madh që ofrojnë shërbime të internetit në komunën 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 – Rrjeti i Radiotelevizionit në komunën e Podujevës është i shpërndarë pothuajse 

në tërë territorin e komunës. Në komunë ekzistojnë disa forma të shfrytëzimit të valëve radio-

televizive të ndara në dy grupe: 

Radio-televizionet Nacionale – RTK, RTV21 dhe KTV, 

Radio - lokale – Radio Llapi, Radio Vizioni 

Radio-televizionet nëpërmjet antenave Satelitore,   

Radio-televizionet nëpërmjet sistemeve kabllore.  

Menaxhimi i mbeturinave – Në komunën e Podujevë menaxhimin dhe shërbimin e grumbullimit, 

bartjen dhe deponimin e mbeturinave e kryen KMR ,,PASTRIMI’’ - Prishtinë, njësia operative në 

Podujevë.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Zyra e PTK-së në komunën e Podujevës 
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FAKT-
ORËT                                                 

TË BRENDSHËM TË JASHTËM 

 

 

POZI-  
TIVË 

 

 

Përparësitë  

1. Burimet natyrore (Lumenjët, liqeni i 
Batllavës, etj.) 

2. Tokë e punueshme e përshtatshme për 
zhvillimin e bujqësisë 

3. Infrastrukturë fizike e kënaqshme (rrugë, 
ujësjellës kanalizim, objekte shkollore dhe 
shëndetësore) 

4. Ambient i pastër dhe kushte të përshtatshme 
për turizëm 

5. Mjedis i sigurt biznesor 

6. Administratë efikase dhe burime njerëzore 

7. Pozita gjeografike 

Shanset  

1. Aktivizimi i transportit hekurudhor dhe 
autostradës: Morinë – Merdar  

2. Rezerva të konsiderueshme të 

mineraleve   

3. Përfshirja më e madhe në arsimin e lartë 
dhe hapja e profileve bujqësore 

4. Kushte të favorshme për prodhimin e 
energjisë alternative (ri-përtritëshme) 

5. Shfrytëzimi i partneritetit publiko-privat 

6. Marrja e fondeve nga BE sidomos për 
bujqësi dhe blegtori 

 

 

 

 

NEGA-
TIVË 

 

 

Dobësitë  

1. Papunësia e madhe dhe shkallë e lartë e 
varfërisë 

2. Shfrytëzimi jo i drejtë i pronave publike dhe 
mungesa e pronës komunale 

3. Mungesa e infrastrukturës fizike për 
strehimin e rasteve sociale  

4. Migrim i madh i brendshëm (nga fshatrat në 
qytetin e Podujevës) 

5. Strukturë jo e kënaqshme e biznesit 

6. Mostrajtimi i ujërave të zeza dhe 
mbeturinave 

7. Shkatërrimi i pakontrolluar i pyjeve 

8. Rrjetë dhe furnizim i dobët me energji 
elektrike 

Rreziqet  

1. Marrëdhëniet jo të mira me fqiun verior 
(Serbinë) 

2. Rrëshqitja e tokës dhe vërshimet nga 
lumenjtë 

3. Largimi i kuadrit në kryeqytet 

4. Vonesa e përfundimit të autostradës 
Morinë-Merdar  

5. Statusi i paqartë i ndërmarrjeve publike 

6. Zvogëlimi i donacioneve dhe grantit 
qeveritar  

7. Konkurrenca jo lojale 
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     Podujeva Komunë moderne, me zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, administratë moderne dhe 

efikase, arsim cilësor, mbrojtje shëndetësore dhe sociale, mirëqenie  për të gjithë  qytetarët, atraktive 

për zhvillimin e aktiviteteve ekonomike, ambient të përshtatshëm për biznes,  ndërmarrësi  të bazuar 

në iniciativën  private, bujqësi dhe turizëm të zhvilluar . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

Synimi 1. Krijimi i ambientit te përshtatshëm për biznese 

  

Objektivi 1.1. Rritja e investimeve nga diaspora dhe investimeve të jashtme deri në fund 

të vitit 2012 me pjesëmarrje së paku 20%. 

               Objektivi 1.2. Rritja e numrit të bizneseve të reja për 10% në vit përmes ngritjes të cilësisë  

                                      së shërbimeve administrative për biznese.    

              Objektivi 1.3. Përmirësimi i strukturës së biznesit për 15-20% në favor të atyre prodhuese 

                                     deri në 2014 

 

Synimi 2. Zhvillimi i qëndrueshëm i Bujqësisë dhe Fshatit 

 

Objektivi  2.1. Ngritja e numrit të produkteve bujqësore dhe cilësisë së tyre për 30% deri 

në vitin 2013. 

Objektivi  2.2. Rritja e fondit të bagëtisë për 20% deri më 2014 

Objektivi 2.3.  Rritja e sipërfaqeve në pemëtari  për 20% deri më 2014    

Objektivi  2.4. Rritja e sipërfaqeve në perim-kulturë për 20% deri më 2014 

Objektivi  2.5. Pyllëzimi i sipërfaqeve të zhveshura për 100  ha deri më 2014 

 

 

Synimi 3. Zhvillim i qëndrueshëm hapësinorë dhe urban  

 

                 Objektivi 3.1. Kompletimi i planit zhvillimor urban dhe planeve rregulluese deri më 2013 

                 Objektivi 3.2. Shtimi i sipërfaqeve të gjelbëruara  për 25% deri më 2014 
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Synimi 4. Përmirësimi i infrastrukturës fizike  

                Objektivi 4.1. Deri më 2013 të asfaltohen 75 km rrugë të reja  

                Objektivi 4.2. Deri më 2014 të ndërtohen 60 km kanalizime fekale dhe atmosferike 

                Objektivi 4.3. Deri më 2014 të ndërtohen 30 km rrjet të ujësjellësit  

             Objektivi 4.4.  Deri më  2014 ndërtimi i 15.000 m2 trotuare 

  

Synimi 5. Përmirësim i shërbimeve shëndetësore dhe nivelit të mirëqenies sociale  

                Objektivi 5.1. Zvogëlim i vdekshmërisë  së të porsalindurve për 10% deri më 2014 

                Objektivi 5.2. Zgjerim i shërbimeve shëndetësore në zonat rurale si dhe funksionalizimi i           

                QKMF dhe QMF. 

                           Objektivi 5.3. Ngritja e nivelit të përkujdesjes ndaj kategorive sociale. 

                Objektivi 5.4. Zvogëlim i numrit të pastrehëve për 20% deri më 2014 

                  

                         
Synimi 6. Sigurimi dhe ngritja e cilësisë në arsim  

  

                Objektivi 6.1. Dyfishimi i numrit të përfshirjes së fëmijëve në institucionet e arsimit 

                 parashkollor deri më 2014 

                Objektivi 6.2. Rritja e numrit prej 50% e përfshirjes së fëmijëve me nevoja të  veçanta në 

institucionet e arsimit të detyrueshëm deri më 2014 
 

                Objektivi 6.3. Shtimi i numrit të përfshirjes së nxënësve prej 30% në arsimin e mesëm të   

                  lartë deri më 2014 

  

                Objektivi 6.4. Kompletimi i infrastrukturës fizike në shërbim të arsimit fillor dhe të 

mesëm deri më 2014 
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Vizioni Synimet Objektivat Programet Projektet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S1: Krijimi i ambientit  të 

përshtatshëm për biznese  

S1O1: Rritja e investimeve nga diaspora 

dhe investimeve të jashtme deri në fund të 

vitit 2012 me pjesëmarrje së paku 20%. 

S1O1Pg.1: Program i rritjes 

së  investimeve 

S1O1Pg1Pr1: Ngritja e klubit të 

ambasadorëve 

S1O1Pg1Pr2: Ngritja e zyrës për 

mërgimtarët 

S1O2: Rritja e numrit të bizneseve të reja 

për 10% në vit përmes ngritjes të cilësisë 

së shërbimeve administrative për biznese.    

S1O2Pg.1: Mjedis i 

përshtatshëm për afarizëm 

S1O2Pg1Pr1: Hapja e Zyrës me 

një ndalesë - One Stop Shop  

S1O2Pg.2: Infrastrukturë e 

ligjore 

S1O2Pg2Pr1: Rishikimi i  

rregulloreve komunale në lidhje 

me aktivitetin biznesor 

S1O2Pg.3: Mjedis i 

përshtatshëm për afarizëm 

S1O2Pg3Pr1: Nxjerrja e buletinit 

informativ për biznese 

S1O2Pg3Pr2: Ngritja e tregut për 

prodhuesit vendor 

S1O3: Përmirësimi i strukturës së biznesit 

për 15-20% në favor të atyre prodhuese 

deri në 2014. 

S1O3Pg.1: Mjedis i 

përshtatshëm për afarizëm 

S1O3Pg1Pr1: Ndërtimi i 

Inkubatorit të biznesit 

S1O3Pg1Pr2: Ngritja e qendrave 

të biznesit 

S1O3Pg1Pr3: Ngritja e fondit për 

zhvillim ekonomik lokal - ZHEL 
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S2: Zhvillimi i 

qëndrueshëm i Bujqësisë 

dhe Fshatit 

S2O1: Ngritja e numrit produkteve 

bujqësore dhe cilësisë së tyre për 30% deri 

në vitin 2013.  

S2O1Pg.1: Programi i 

asistencën teknike në bujqësi 

S2O1Pg1Pr1: Ngritja e agjencionit 

për promovimin bizneseve dhe 

inovacioneve në fushën e 

bujqësisë 

  

S2O2: Rritja e fondit të bagëtisë për 20% 

deri në  2014.  

S2O2Pg1: Programi i 

subvencionimit në blegtori 

S2O2Pg1Pr1: Rritja e numrit të 

gjedhëve në fermat komerciale 

S2O2Pg1Pr2: Rritja e numrit të 

fermave komerciale me dele 

S2O1Pg2Pr3: Rritja e numrit të 

fermave komerciale me dhi 

S2O1Pg1Pr4: Ngritja e pikës 

grumbulluese për tepricat e 

qumështit 

S2O3: Rritja e sipërfaqeve në pemëtari  

për 20% deri në 2014.    

S2O3Pg1: Program i 

subvenciominit në pemëtari 

S2O3Pg1Pr1: Ngritja e 

plantacioneve me mollë 

S2O3Pg1Pr2: Ngritja e 

plantacioneve me kumbull 

S2O3Pg1Pr3: Ngritja e 

plantacioneve me pemë të imta 

S2O3Pg1Pr4: Ngritja e pikës 

grumbulluese për fruta 
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S2O4: Rritja e sipërfaqeve në 

perimekulturë  për 20% deri në vitin 2014. 

S2O5Pg.1: Program i 

subvenciominit në 

perimekulturë 

S2O4Pg1Pr1: Rritja e sipërfaqeve 

me perimekulturë në fushë të 

hapur 

S2O4Pg1Pr2: Rritja e sipërfaqeve 

në perimekulturë në fushë të 

mbyllur (serra) 

S2O5: Pyllëzimi i sipërfaqeve të 

zhveshura për 100  ha deri në 2014 

S2O5Pg.2: Programi i 

regjenerimit të pyjeve 

S2O5Pg1Pr1: Rritja e fondit pyjor 

për 25 ha 

S3: Zhvillim i 

qëndrueshëm hapësinorë 

dhe urban  

S3O1: Kompletimi i planit zhvillimor 

urban dhe planeve rregulluese deri më 

2013 

 

 

S3O1Pg1Pr1: Hartimi i planit 

rregullues,, Qendra” 

S3O1Pg1Pr1: Hartimi i një pjese 

të planit rregullues në Zona e II 

S3O1Pg1Pr1:  Hartimi i planit 

rregullues në Orllan. 

S3O2: Shtimi i sipërfaqeve të gjelbëruara  

për 25% deri më 2014. 

S3O2Pg1: Infrastrukturë 

fizike/shkollore në shërbim të 

mbrojtjes së ambientit 

S3O2Pg1Pr1: Rregullimi i 

sipërfaqeve të gjelbëruara në 

gjimnazin “Aleksandër Xhuvani” 

– Podujevë 

S3O2Pg1Pr2: Rregullimi i 

sipërfaqeve të gjelbëruara në 

SHMTL ‘Fan Noli” 
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S3O2Pg1Pr3: Rregullimi i 

sipërfaqeve të gjelbëruara në 

SHMLE “Isa Boletini” 

S3O2Pg1Pr4: Rregullimi i 

sipërfaqeve të gjelbëruara në ShF 

dhe SHM “Enver Maloku” 

S3O2Pg1Pr5: Rregullimi i 

sipërfaqeve të gjelbëruara në ShF 

“Sh. Shala” 

S3O2Pg1Pr6: Rregullimi i 

sipërfaqeve të gjelbëruara në Sh.F. 

“Xh. Rekaliu” 

S3O2Pg1Pr7: Rregullimi i 

sipërfaqeve të gjelbëruara te 

shkolla e re fillore, te Javori 

S3O2Pg1Pr8: Rregullimi i 

gjelbërimit të oborrit të bllokut të 

banesave pranë PTK-së. 

S3O2Pg1Pr9: Rregullimi i 

hapësirave në parkun e qytetit në 

pjesën “Podujeva 2”. 
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S4: Përmirësimi i 

infrastrukturës fizike  

S4O1: Asfaltimi i 75 km rrugë të reja    

deri më  2013 

S4O1Pg1: Infrastrukturë 

Fizike 

S4O1Pg1Pr1: Asfaltimi i  rrugës 

Godishnjak – faza e II 

S4O1Pg1Pr2: Asfaltimi i  rrugës 

në fshatin Batllavë, lagja 

Bajraktari – faza e II, 

S4O1Pg1Pr3: Asfaltimi i  rrugës 

në fshatin Sibovc i Eperm 

S4O1Pg1Pr4: Asfaltimi i  rrugës 

te Lagjja Vukufi-Mavriqi  

S4O1Pg1Pr5: Asfaltimi i  rrugës 

në fshatin Kërpimeh-lagja e 

Kastratve-faza  

S4O1Pg1Pr6: Asfaltimi i  rrugës 

në fshatin Revuq-faza e II 

S4O1Pg1Pr7: Asfaltimi i  rrugës 

Katunishtë-Llapashtic e Epërme-

faza e II 

S4O1Pg1Pr8: Asfaltimi i  rrugës 

në fshatin Lupq i Epërm - faza e II 

S4O1Pg1Pr9: Asfaltimi i  rrugës 

në fshatin Orllan-Brain 

S4O1Pg1Pr10: Asfaltimi i  rrugës 

në Pollatë-Murgull,  

S4O1Pg1Pr11: Asfaltimi i  rrugës 

qytet 
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S4O1Pg1Pr12: Asfaltimi i  rrugës 

në fshatin .Zakut 

S4O1Pg1Pr13: Asfaltimi i  rrugës 

në fshatin Bajqinë, lagja Ismajli 

S4O1Pg1Pr14: Asfaltimi i  rrugës 

Konushefc-Buricë 

S4O1Pg1Pr15: Asfaltimi i  pjesës 

se mbetur të rrugës në fshatin 

Halabak 

S4O1Pg1Pr16: Asfaltimi i  rrugës 

në fshatin Orllan-lagja e Gajtonve 

S4O1Pg1Pr17: Asfaltimi i  rrugës 

në fshatin Sfeqel 

S4O1Pg1Pr18: Asfaltimi i  rrugës 

dhe ndërtimi i urës te  lagja 

Kosumi-Avdyli në fshatin 

Gllamnik 

S4O1Pg1Pr19: Asfaltimi i  rrugës 

në fshatin Peran 

S4O1Pg1Pr20: Asfaltimi i  rrugës 

në fshatin Surkish-vazhdim faza e 

II 

S4O1Pg1Pr21: Asfaltimi i  rrugës 

Shtedim –Mirofc 

S4O1Pg1Pr22: Asfaltimi i  rrugës 

Podujeve -Livadicë 2 km 
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S4O2: Deri në vitin 2014 të ndërtohen  

60 km kanalizime fekale dhe atmosferike 
S4O2Pg1: Infrastrukturë fizike 

S4O2Pg1Pr1: Kanalizimi fekal në 

fshatin Balloc 

S4O2Pg1Pr2: Kanalizimi fekal 

fshatin Lladoc 

S4O2Pg1Pr3: Kanalizimi 

atmosferik në fshatin Letanc 

S4O2Pg1Pr4: Kanalizimi fekal në 

fshatin Shtedim 

S4O2Pg1Pr5: Kanalizimi fekal në 

fshatin Dumosh 

S4O2Pg1Pr6: Kanalizimi fekal në 

fshatin Halabak 
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S4O2Pg1Pr7: Kanalizimi fekal në 

fshatrat: Katunishtë-Obranqë 

S4O2Pg1Pr8: Zgjerimi i 

kapaciteteve të kanalizimit në 

qytet 

S4O2Pg1Pr9: Kanalizimi fekal në 

fshatin Batllavë-lagja bajraktari 

S4O2Pg1Pr10: Kanalizimi fekal 

në fshatin Llapashticë e Poshtme 

S4O2Pg1Pr11: Kanalizimi fekal 

në fshatin Dobratin 

S4O2Pg1Pr12: Kanalizimi fekal 

në fshatin Revuqë 

S4O3: Deri në vitin 2014 të ndërtohen  

30 km rrjet të ujësjellësit 
S4O3Pg1: Infrastrukturë fizike 

S4O3Pg1Pr1: Rregullimi i gypit 

kryesor të ujësjellësit: Sveçël-

Podujevë 

S4O3Pg1Pr2: Ujësjellësi në Peran 

S4O3Pg1Pr3: Ujësjellësi në Dyz    

S4O3Pg1Pr4: Zgjerimi dhe 

përmirësimi i rrjetit të ujësjellësit  

në qytet 

S4O3Pg1Pr5: Ujësjellësi në 

Dobratin 

S4O3Pg1Pr6: Ujësjellësi në 

Llapashticë e Epërme 
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S4O4: Deri më 2014 ndërtimi i 

15.000 m2 trotuare 

 

 

 

 

 

 

S4O4/S4O1Pg1Pr1: Trotuaret në 

rrugën ” Bahri Fazliu “ 

S4O1Pg1Pr2: Trotuaret në rrugën  

“ 20 Qershori “ 

S4O1Pg1Pr3: Trotuaret në rrugën  

“Brigadat “ 

S4O1Pg1Pr4: Trotuaret në rrugën  

“Ilir Konushefci“ 

S4O1Pg1Pr5: Trotuaret në rrugën  

“Ali Ajeti “        

S4O1Pg1Pr6: Trotuaret në rrugën  

“Ram Obranqa “     

S4O1Pg1Pr7: Trotuaret në lagjen 

e Kuvajtit        

S4O1Pg1Pr8: Trotuaret në afërsi 

të shkollave :,  Shtedim,  Bajqinë, 

Dobërdol, Letanc, Lluga     

S5: Përmirësim i 

shërbimeve shëndetësore 

dhe nivelit mirëqenies 

sociale  

S5O1: Zvogëlimi i vdekshmërisë të 

posalindurve për 10%. 

S5O1Pg.1: Programi për 

Edukim shëndetësor 

S5O1Pg1Pr1: Ligjërata   dhe 

këshillime për edukim 

shëndetësore për shtatzëni dhe 

gjidhënie 

S5O1Pg1Pr2: Parandalimi dhe 

evidentimi i sëmundjeve ngjitëse 

S5O2: Zgjerimi i shërbimeve shëndetësore 

në QKMF dhe QMF për 30 % deri në vitin 

S5O2Pg1: Shërbime efikase   

shëndetësore 

S5O2Pg1Pr1: Organizimi i punës 

me dy ndërrime në QMF 
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2013.  S5O2Pg1Pr1: Pajisja me laborator 

bazik në tri QMF: Kërpimeh, 

Lluzhan dhe Orllan 

S5O2Pg1Pr1: Riaktivizimi i 

ordinancës stomatologjike në 

QMF në: Kërpimeh, Lluzhan dhe 

Orllan 

S5O2Pg1Pr1: Organizimi i 

shërbimit emergjent mobil. 

S5O3: Ngritja e nivelit të përkujdesjes 

ndaj kategorive sociale së paku 10% për 

çdo vit.  

S5O3Pg1: Ngritja e 

Mirëqenies Sociale 

S5O3Pg1Pr1: Krijimi i fondeve 

për ndihma intervente për raste të 

veçanta sociale. 

S5O4: Zvogëlimi i numrit të pastrehëve 

20% deri më 2014.  

S5O4Pg1: Infrastrukturë 

banimi 

S5O4Pg1Pr1: Ndërtimi i shtëpive 

të karakterit social 

S5O4Pg1Pr2: Furnizimi me 

material ndërtimor për kulme të 

shtëpive për kategoritë sociale 

S5O4Pg1Pr3: Ndërtimi i objektit 

banesor social 

S6: Sigurimi dhe ngritja 

e cilësisë në arsim 

S6O1: Dyfishimi i numrit të përfshirjes së 

fëmijëve në institucionet e arsimit 

parashkollor deri më 2014 

S6O1Pg1: Infrastrukturë fizike 

S6O1Pg1Pr1: Ndërtimi i çerdhes 

së re në qendër të qytetit.   

S6O1Pg1Pr2: Funksionalizimi i 

çerdhes te shkolla teknike 

 

S6O2: Deri në vitin 2014, në institucionet 

 

 

 

S6O2Pg1Pr1: Identifikimi i 

fëmijëve me nevoja të veçanta 
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e arsimit të jenë të përfshirë 50% e 

fëmijëve me nevoja të veçanta.  

 

S6O2Pg1: Infrastrukturë e 

butë 

 

 

S6O2Pg1Pr2: Sigurimi i 

transportit për të gjithë fëmijët me 

nevoja të veçanta 

S6O2Pg2: Infrastrukturë fizike 

shkollore 

 

S6O2Pg2Pr1: Shtimi i numrit të 

paraleleve për fëmijët me nevoja 

të veçanta 

S6O3: Shtimi i numrit të përfshirjes së 

nxënësve prej 30% në arsimin e mesëm të 

lartë deri më 2014 

S6O3Pg1: Infrastrukturë fizike 

shkollore 

 

S6O3Pg1Pr1: Themelimi i 

gjimnazit klasik (liceut) 

S6O3Pg1Pr2: Hapja e paraleleve 

të bujqësisë në kuadër të shkollës 

së mesme ekonomike 

S6O4: Kompletimi i infrastrukturës fizike 

në shërbim të arsimit fillor dhe të mesëm 

deri më 2014 

 

 

S6O4Pg1: Infrastrukturë fizike 

shkollore 

 

S6O4Pg1Pr1: Ndërtimi i 

objektit ri të shkollës fillore 

dhe të mesme të ulët “Naim 

Frashri” në Podujevë 

S6O4Pg1Pr2: Ndërtimi i objektit 

të ri të shkollës fillore dhe të 

mesme të ulët “Enver Maloku” në 

Podujevë 

S6O4Pg1Pr3: Renovimi 

komplet i objektit të shkollës 

së mesme të lartë teknike “Fan 

Noli” në Podujevë  

S6O4Pg1Pr4: Ndërtimi i objektit 

të ri të shkollës fillore në Batllavë 

(Batllava II).  
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S6O4Pg1Pr5: Ndërtimi i objektit 

të ri të shkollës fillore “Pavarësia” 

në Sibofc. 

S6O4Pg1Pr6: Ndërtimi i objektit 

të ri të shkollës fillore në Halabak. 

S6O4Pg1Pr7: Ndërtimi i 

objektit të ri të shkollës 

fillore “Emin Duraku” në Bajçinë. 

S6O4Pg1Pr8: Ndërtimi i objektit 

të ri të shkollës fillore në 

Llapashticë të Poshtme 
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 PROJEKTET S1 S2 S3 S4 S5 S6 

 INFRASTRUKTURË E BUTË/INSTITUCIONALE       

1 Ngritja e klubit të ambasadorëve X      

2 Ngritja e zyrës për mërgimtarët X      

3 Hapja e Zyrës me një ndalesë - One Stop Shop X      

4 Rishikimi i  rregulloreve komunale në lidhje me aktivitetin biznesor. X      

5 Nxjerrja e buletinit informativ për biznese X      

6 Ngritja e fondit për zhvillim ekonomik lokal - ZHEL X      

7 
Ngritja e agjencionit për promovimin bizneseve dhe inovacioneve në 

fushën e bujqësisë 
X      

8 Rritja e numrit të gjedhëve në fermat komerciale  X     

9 Hartimi i planit rregullues “Qendra” X  X    

10 Hartimi i një pjese të planit rregullues në Zona II X  X    

11 Hartimi i planit rregullues në Orllan. X X X    

12 
Ligjërata dhe këshillime për edukim shëndetësore për shtatzëni dhe 

gjidhënje 
    X  

13 Parandalimi dhe evidentimi i sëmundjeve ngjitëse     X  

14 Organizimi i punës me dy ndërrime në QMF     X  

15 Organizimi i shërbimit emergjent mobil.     X  

16 Krijimi i fondeve për ndihma intervente për raste të veçanta sociale     X  

17 Identifikimi i fëmijëve me nevoja të veçanta     X  
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18 Sigurimi i transportit për të gjithë fëmijët me nevoja të veçanta     X  

 INFRASTRUKTURA FORTË/FIZIKE       

1 Ngritja e tregut për prodhuesit vendor  X     

2 Ndërtimi i Inkubatorit të biznesit X X X X   

3 Ngritja e qendrave të biznesit X X X X   

4 Rritja e numrit të fermave komerciale me dele  X     

5 Rritja e numrit të fermave komerciale me dhi  X     

6 Ngritja e pikës grumbulluese për tepricat e qumështit  X     

7 Ngritja e plantacioneve me mollë  X     

8 Ngritja e plantacioneve me kumbull  X     

9 Ngritja e plantacioneve me pemë të imta  X     

10 Ngritja e pikës grumbulluese për fruta  X     

11 Rritja e sipërfaqeve me perimekulturë në fushë të hapur  X     

12 Rritja e sipërfaqeve në perimekulturë në fushë të mbyllur (serra)  X     

13 Rritja e fondit pyjor për 25 ha  X     

14 
Rregullimi i sipërfaqeve të gjelbëruara në gjimnazin “Aleksandër 

Gjuvani” – Podujevë 
 X  X  X 

15 Rregullimi i sipërfaqeve të gjelbëruara në SHMTL ‘Fan Noli”  X  X  X 

16 Rregullimi i sipërfaqeve të gjelbëruara në SHMLE “Isa Boletini”  X  X  X 

17 Rregullimi i sipërfaqeve të gjelbëruara në ShF dhe SHM “Enver Maloku”  X  X  X 

18 Rregullimi i sipërfaqeve të gjelbëruara në ShF “Sh. Shala”  X  X  X 

19 Rregullimi i sipërfaqeve të gjelbëruara në Sh.F. “Xh. Rekaliu”  X  X  X 

20 Rregullimi i sipërfaqeve të gjelbëruara te shkolla e re fillore, te Javori  X  X  X 

21 Rregullimi i gjelbërimit të oborrit të bllokut të banesave pranë PTK-së  X  X  X 

22 Rregullimi i hapësirave në parkun e qytetit në pjesën “Podujeva 2”  X  X  X 

23 Asfaltimi i  rrugës Godishnjak – faza e II X X  X   

24 Asfaltimi i  rrugës në fshatin Batllavë, lagja Bajraktari – faza e II, X X  X   

25 Asfaltimi i  rrugës në fshatin Sibovc i Eperm X X  X   

27 Asfaltimi i  rrugës te Lagjja Vukufi-Mavriqi X X  X   

27 Asfaltimi i  rrugës në fshatin Kërpimeh-lagja e Kastratve-faza X X  X   

28 Asfaltimi i  rrugës në fshatin Revuq-faza e II X X  X   

29 Asfaltimi i  rrugës Katunisht-Llapashtic e Epërme-faza e II X X  X   

30 Asfaltimi i  rrugës në fshatin Lupq i Eperm - faza e II X X  X   

31 Asfaltimi i  rrugës në fshatin Orllan-Brain X X  X   

32 Asfaltimi i  rrugës në Pollatë-Murgull, X X  X   

33 Asfaltimi i  rrugës qytet X X  X   
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34 Asfaltimi i  rrugës në fshatin .Zakut X X  X   

35 Asfaltimi i  rrugës në fshatin Bajqin, lagja Ismajli X X  X   

36 Asfaltimi i  rrugës Konushefc-Buricë X X  X   

37 Asfaltimi i  pjeses se mbetur të rugës në fshatin Halabak X X  X   

38 Asfaltimi i  rrugës në fshatin Orllan-lagja e Gajtanve X X  X   

39 Asfaltimi i  rrugës në fshatin Sfeçël X X  X   

40 
Asfaltimi i  rrugës dhe ndertimi i urës te  lagja Kosumi-Avdyli në fshatin 

Gllamnik 
X X  X   

41 Asfaltimi i  rrugës në fshatin Peran X X  X   

42 Asfaltimi i  rrugës në fashtin Surkish-vazhdim faza e II X X  X   

43 Asfaltimi i  rrugës Shtedim -Mirofc X X  X   

44 Asfaltimi i  rrugës Podujeve –Livadicë X X  X   

45 Trotuaret në rrugën ” Bahri Fazliu “ X X  X   

46 Trotuaret në rrugën  “ 20 Qershori “ X X  X   

47 Trotuaret në rrugën  “Brigadat “ X X  X   

48 Trotuaret në rrugën  “Ilir Konushefci“ X X  X   

49 Trotuaret në rrugën  “Ali Ajeti “ X X  X   

50 Trotuaret në rrugën  “Ram Obranqa “ X X  X   

51 Trotuaret në lagjen e Kuvajtit X X  X   

52 
Trotuaret në afërsi të shkollave :  

Shtedim,  Bajqinë, Dobërdol, Letanc, Lluga 
X X  X   

53 Kanalizimi fekal në fshatin Balloc  X X  X   

54 Kanalizimi fekal fshatin Lladoc X X  X   

55 Kanalizimi atmosferik në fshatin Letanc X X  X   

56 Kanalizimi fekal në fshatin Shtedim X X  X   

57 Kanalizimi fekal në fshatin Dumosh X X  X   

58 Kanalizimi fekal në fshatin Halabak X X  X   

59 Kanalizimi fekal në fshatrat: Katunishtë-Obranqë   X X  X   

60 Zgjerimi i kapaciteteve të kanalizimit në qytet X X  X   

61 Kanalizimi fekal në fshatin Batllavë-lagja bajraktari X X  X   

62 Kanalizimi fekal në fshatin Llapashticë e Poshtme X X  X   

63 Kanalizimi fekal në fshatin Dobratinë X X  X   

64 Kanalizimi fekal në fshatin Revuqë X X  X   

65 Rregullimi i gypit kryesor të ujësjellësit: Sveçël-Podujevë X X  X   

66 Ujësjellësi në Peran X X  X   

67 Ujësjellësi në Dyz X X  X   

68 Zgjerimi dhe përmirësimi i rrjetit të ujësjellësit  në qytet X X  X   
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69 Ujësjellësi në Dobratin X X  X   

70 Ujësjellësi në Llapashticë e Epërme X X  X   

71 Pajisja me laborator bazik në tri QMF në Kërpimeh, Lluzhan dhe Orllan    X X  

72 
Riaktivizimi i ordinancës stomatologjike në tri QMF: Kërpimeh, Lluzhan 

dhe Orllan 
   X X  

73 Ndërtimi i shtëpive të karakterit social    X X  

74 
Furnizimi me material ndërtimor për kulme të shtëpive për kategoritë 

sociale 
   X X  

75 Ndërtimi i objektit banesor social    X X  

76 Ndërtimi i çerdhes së re në qendër të qytetit.    X X X 

77 Funksionalizimi i çerdhes te shkolla teknike    X X X 

78 Shtimi i numrit të paraleleve për fëmijët me nevoja të veçanta    X X X 

79 Themelimi i gjimnazit klasik (liceut)    X X X 

80 

Ndërtimi i objektit ri të shkollës fillore dhe të mesme të ulët “Naim 

Frashëri” në Podujevë 
   X  

X 

81 

Ndërtimi i objektit të ri të shkollës fillore dhe të mesme të ulët “Enver 

Maloku” në Podujevë 
   X  

X 

82 

Renovimi komplet i objektit të shkollës së mesme të lartë teknike “Fan 

Noli” në Podujevë 
   X  

X 

83 Ndërtimi i objektit të ri të shkollës fillore në Batllavë (Batllava II).    X  X 

84 Ndërtimi i objektit të ri të shkollës fillore “Pavarësia”  në Sibofc    X  X 

85 Ndërtimi i objektit të ri të shkollës fillore në Halabak    X  X 

86 Ndërtimi i objektit të ri të shkollës fillore “Emin Duraku”  në Bajçinë.    X  X 

87 Ndërtimi i objektit të ri të shkollës fillore në Llapashticë të Poshtme    X   
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Nr. Emri i projektit Vlera në € 

Burimi(et) e financimit (%) 
Organizatat 

zbatuese dhe 

partnerët 

Kohë-

zgjatja 

Data e 

fillimit 

Target grupet/ 

përfituesit 
QL 

(Komuna) 

Qeveria 

Qendrore 
Donatorët Komuniteti 

1 Ngritja e klubit të ambasadorëve 20,000         

Komuna 

Diaspora 

Donatorët 

2 vite Maj 2013 
Diaspora 

Bizneset 

2 Ngritja e zyrës për mërgimtarët 5,000         

Komuna 

Diaspora 

Donatorët 

4 vite 
Qershor 

2011 

Diaspora 

Investitorët 

Bizneset 

3 
Hapja e Zyrës me një ndalesë - One 

Stop Shop 
20,000         

Shoqatat e 

biznesit dhe 

sektori privat 

Qeveria lokale,  

NVM-me 

Diaspora 

Organizatat 

ndërkombëtare 

6 muaj Maj, 2011 

Ndërmarrësit e 

rinj dhe ata 

ekzistues 

 

 

4 
Rishikimi i  rregulloreve komunale në 

lidhje me aktivitetin biznesor  
1,000         

Komuniteti i 

biznesit, 

Qeveria lokale,   

NVM-me 

6 muaj Prill, 2011 

Komuniteti i 

Biznesit, 

Qeveria lokale 

 

5 
Nxjerrja e buletinit informativ për 

biznese 
5,000         

Shoqatat e 

biznesit dhe 

sektori privat 

Qeveria lokale,  

NVM-me 

Bizneset e reja 

6 muaj 
Mars, 

2011 

Bizneset e reja 

dhe ato 

ekzistuese 

6 Ngritja e tregut për prodhuesit vendor 100,000         

Prodhuesit 

vendor dhe 

sektori privat, 

Qeveria lokale,  

NVM-me 

Bizneset e reja 

 Prill, 2012 

Komuniteti i 

Biznesit 

vendor 

Qeveria lokale 

 



 52 

7 Ndërtimi i Inkubatorit të biznesit  150,000         

Bizneset e reja 

dhe ekzistuese 

Qeveria lokale,  

6 muaj Maj, 2012 

Bizneset e reja 

dhe ato 

ekzistuese, 

Qeveria lokale 

8 
Ngritja e qendrave të biznesit – Zona 

Industriale 
150,000         

Komuna,  

Komuniteti i 

biznesit, 

Donatorët 

 
Korrik 

2013 

Bizneset,  

Të papunët  

 

9 
Ngritja e fondit për zhvillim 

ekonomik lokal - ZHEL 
100,000         

Komuna,  

Donatorët 
2 vite 

Janar, 

2013 

Komuna, 

Komuniteti, 

Biznesi  

 

10 

Ngritja e agjencionit për promovimin 

bizneseve dhe inovacioneve në fushën 

e bujqësisë 

50,000         

Komuna, 

Kuadri 

profesional 

bujqësor, 

Donatorët, 

Agjencionet e 

specializuara 

2 vite Maj, 2012 

Bujqit 

Të rinjtë 

Të papunët 

11 
Rritja e numrit të gjedhëve në fermat 

komerciale 
400,000         

Komuna 

Fermerët 

Donatorët 

4 vite 
Qershor,  

2011 

Fermerët 

Konsumatorët 

Të papunët 

12 
Rritja e numrit të fermave komerciale 

me dele 
240,000         

Komuna 

Fermerët 

Donatorët 

4 vite 
Korrik, 

2011 

Fermerët 

Konsumatorët 

Të papunët 

13 
Rritja e numrit të fermave komerciale 

me dhi 
160,000         

Komuna 

Fermerët 

Donatorët 

4 vite 
Shtator, 

2011 

Fermerët 

Konsumatorët 

Të papunët 

14 
Ngritja e pikës grumbulluese për 

tepricat e qumështit 
50,000         

Fermat dhe 

fermerët, 

Rritja e 

punësimit 

2 vite Maj, 2012 
Fermerët, 

Shoqatat 
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15 Ngritja e plantacioneve me mollë 100,000         

Komuna 

Fermerët 

Donatorët 

4 vite 
Shtator,  

2011 

Fermerët 

Konsumatorët 

Të papunët 

16 Ngritja e plantacioneve me kumbull 100,000         

Komuna 

Fermerët 

Donatorët 

4 vite 
Shtator,  

2011 

Fermerët 

Konsumatorët 

Të papunët 

17 
Ngritja e plantacioneve me pemë të 

imta 
100,000         

Fermerët 

Konsumatorët 

Të papunët 

4 vite 
Shtator,  

2011 

Komuna 

Fermerët 

Donatorët 

18 Ngritja e pikës grumbulluese për fruta 30,000         

Fermerët 

Pemëtarët 

Komuna 

Donatorët 

afatgjate 2013 
Fermerët dhe 

shoqatat 

19 
Rritja e sipërfaqeve me perimekulturë 

në fushë të hapur 
400,000         

Komuna 

Fermerët 

Donatorët 

4 vite 
Tetor, 

2012 

Fermerët 

Konsumatorët 

Të papunët 

20 
Rritja e sipërfaqeve në perimekulturë 

në fushë të mbyllur (serra) 
400,000         

Komuna 

Fermerët 

Donatorët 

4 vite 
Mars, 

2011 

Fermerët 

Konsumatorët 

Të papunët 

21 Rritja e fondit pyjor për 100 ha 200,000         

Komuna 

Agjencioni i 

pyjeve të 

Kosovës 

4 vite Prill, 2011 

Zonat rurale 

Industria  

përpunuese e 

drurit 

Konsumatorët 

22 Hartimi i planit rregullues “Qendra” 15,000          1 vit  janar 2011  

23 
Hartimi i një pjese të planit rregullues 

në Zona II 
50,000          1 vit  janar 2011  
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24 Hartimi i planit rregullues në Orllan. 120,000          1 vit  janar 2011  

25 

Rregullimi i sipërfaqeve të gjelbëruara 

në gjimnazin “Aleksandër Gjuvani” – 

Podujevë 

40,000          1 vit  prill 2011   

26 
Rregullimi i sipërfaqeve të gjelbëruara 

në SHMTL ‘Fan Noli” 
70,000          1 vit  prill 2011   

27 
Rregullimi i sipërfaqeve të gjelbëruara 

në SHMLE “Isa Boletini” 
35,000          1 vit  prill 2011  

28 
Rregullimi i sipërfaqeve të gjelbëruara 

në ShF dhe SHM “Enver Maloku” 
30,000          1 vit  prill 2011  

29 
Rregullimi i sipërfaqeve të gjelbëruara 

në ShF “Sh. Shala” 
30,000          1 vit  prill 2011   

30 
Rregullimi i sipërfaqeve të gjelbëruara 

në Sh.F. “Xh. Rekaliu” 
60,000          1 vit  prill 2011   

31 
Rregullimi i sipërfaqeve të gjelbëruara 

te shkolla e re fillore, te Javori 
70,000          1 vit  prill 2011   

32 
Rregullimi i gjelbërimit të oborrit të 

bllokut të banesave pranë PTK-së. 
20,000          1 vit  prill 2011  
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33 
Rregullimi i hapësirave në parkun e 

qytetit në pjesën “Podujeva 2”. 
50,000          1 vit  mars 2011   

34 
Asfaltimi i  rrugës Godishnjak – faza 

e II 
200,000          1 vit  maj 2011  

35 
Asfaltimi i  rrugës në fshatin Batllavë, 

lagja Bajraktari – faza e II, 
200,000          1 vit  

qershor 

2011 
 

36 
 Asfaltimi i  rrugës në fshatin Sibovc i 

Eperm 
180,000          1 vit 

qershor 

2011 
 

37 
Asfaltimi i  rrugës te Lagjja Vukufi-

Mavriqi  
120,000          1 vit  

qershor 

2011 
 

38 
Asfaltimi i  rrugës në fshatin 

Kërpimeh-lagja e Kastratve-faza  
230,000          1 vit  maj 2011  

39 
Asfaltimi i  rrugës në fshatin Revuq-

faza e II 
144,000          1 vit  maj 2011  

40 
Asfaltimi i  rrugës Katunisht-

Llapashtic e Epërme-faza e II 
200.000          vit  prill 2011  

41 
Asfaltimi i  rrugës në fshatin Lupq i 

Eperm - faza e II 
120,000          1 vit  

qershor 

2011 
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42 
Asfaltimi i  rrugës në fshatin Orllan-

Brainë 
800,000          1 vit  

qershor 

2011 
 

43 Asfaltimi i  rrugës në Pollatë-Murgull,  1,200,000          2 vjet  maj 2011  

44 Asfaltimi i  rrugës qytet 800,000          1 vit  
korrik 

2011  
 

45 Asfaltimi i  rrugës në fshatin .Zakut 50,000          1 vit  
qershor 

2011 
 

46 
Asfaltimi i  rrugës në fshatin Bajqin, 

lagja Ismajli 
150,000          1 vit  prill 2011  

47 Asfaltimi i  rrugës Konushefc-Buricë 245,000          1 vit  prill 2012  

48 
Asfaltimi i  pjeses se mbetur të rrugës 

në fshatin Halabak 
50,000          1 vit  

korrik 

2011 
 

49 
Asfaltimi i  rrugës në fshatin Orllan-

lagja e Gajtonve 
40,000          1 vit  

korrik 

2011 
 

50 Asfaltimi i  rrugës në fshatin Sfeqel 400,000          1 vit  maj 2011  
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51 

Asfaltimi i  rrugës dhe ndertimi i urës 

te  lagja Kosumi-Avdyli në fshatin 

Gllamnik 

150,455          1 vit  
qershor 

2011 
 

52 Asfaltimi i  rrugës në fshatin Peran 300,000          1 vit  
korrik 

2011 
 

53 
Asfaltimi i  rrugës në fashtin Surkish-

vazhdim faza e II 
200,000          1 vit  m,qj 2011  

54 Asfaltimi i  rrugës Shtedim -Mirofc 250,000          1 vit  prill 2011  

55 
Asfaltimi i  rrugës Podujeve –

Livadicë  
400,000          1 vit  prill 2012   

56 Trotuaret në rrugën ” Bahri Fazliu “ 20,000          

Bizneset 

 Qeveria lokale 

Komuniteti 

2 muaj 
Gusht 

2011 

Komuniteti, 

Qeveria, 

Lokale 

57 Trotuaret në rrugën  “ 20 Qershori “ 28,500         

 

Bizneset 

 Qeveria lokale 

Komuniteti 

2 muaj 
Gusht 

2011 

Komuniteti  

Qeveria 

Lokale 

58 Trotuaret në rrugën  “Brigadat “ 46,000         

Bizneset 

 Qeveria lokale 

Komuniteti 

3 muaj 2011-12 

Komuniteti  

Qeveria 

Lokale 

59 Trotuaret në rrugën  “Ilir Konushefci“ 33,000         

Bizneset 

 Qeveria lokale 

Komuniteti 

2 muaj 2012 

Komuniteti  

Qeveria 

Lokale 
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60 Trotuaret në rrugën  “Ali Ajeti “            72,000         

Bizneset 

 Qeveria lokale 

Komuniteti 

3 muaj 2011 

Komuniteti  

Qeveria 

Lokale 

61 Trotuaret në rrugën  “Ram Obranqa “            50,000         

Bizneset 

 Qeveria lokale 

Komuniteti 

3 muaj 2012 

Komuniteti  

Qeveria 

Lokale 

62 Trotuaret në lagjen e Kuvajtit 24,000         

Bizneset 

 Qeveria lokale 

Komuniteti 

2 muaj 2013 

Komuniteti  

Qeveria 

Lokale 

63 

Trotuaret në afërsi të shkollave : 

“Shtedim,  Bajqinë, Dobërdol, Letanc, 

Lluga 

75,000         

Bizneset 

 Qeveria lokale 

Komuniteti 

5 muaj 2013 

Komuniteti  

Qeveria 

Lokale 

64 Kanalizimi fekal në fshatin Balloc 25,000         
Qeveria Lokale 

Komuniteti 
3 muaj  2011  

65 

 
Kanalizimi fekal fshatin Lladoc 65,000         

Qeveria Lokale 

Komuniteti 
3 muaj 2011 

Komuniteti 

Qeveria 

Lokale 

66 

 

Kanalizimi atmosferik në 

fshatinLetanc 
40,000         

Qeveria Lokale 

Komuniteti 
1 muaj 2011 

Komuniteti 

Qeveria 

Lokale 

67 

 
Kanalizimi fekal në fshatin Shtedim 40,000         

Qeveria Lokale 

Komuniteti 
2 muaj 2011 

Komuniteti 

Qeveria 

Lokale 

68 

 
Kanalizimi fekal në fshatin Dumosh 45,000         

Qeveria Lokale 

Komuniteti 
2 muaj 2011 

Komuniteti 

Qeveria 

Lokale 
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69 

 
Kanalizimi fekal në fshatin Halabak 30,000         

Qeveria lokale 

Komuniteti 
2 muaj 2011 

Komuniteti 

Qeveria 

Lokale 

70 
Kanalizimi fekal në fshatrat: 

Katunishtë-Obranqë 
135,000         

Qeveria lokale 

Komuniteti 

Donatoret 

5 muaj 2011 

Komuniteti 

Qeveria Lok 

 

71 
Zgjerimi i kapaciteteve të kanalizimit 

në qytet 
250,000         

Qeveria lokale 

Komuniteti 

Donatoret 

5 muaj 
2011-12-

13 

Komuniteti 

Qeveria 

Lokale 

 

72 
Kanalizimi fekal në fshatin Batllavë-

lagja Bajraktari 
35,000         

Qeveria lokale 

Komuniteti 
2 muaj 2012 

Komuniteti 

Qeveria 

Lokale 

73 
Kanalizimi fekal në fshatin 

Llapashticë e Poshtme 
50,000         

Qeveria lokale 

Komuniteti 
3 muaj 2012 

Komuniteti 

Qeveria 

Lokale 

74 Kanalizimi fekal në fshatin Dobratin 300,000         

Qeveria lokale 

Komuniteti 

Donatoret 

6 muaj 2012-13 

Komuniteti 

Qeveria Lok 

 

75 Kanalizimi fekal në fshatin Revuqë 75,000         

Qeveria lokale 

Komuniteti 

Donatoret 

4 muaj 2012 

Komuniteti 

Qeveria 

Lokale 

76 
Rregullimi i gypit kryesor të 

ujësjellësit: Sveçël-Podujevë 
150,000         

KUR,,Prishtina

” 

Donatoret 

4 muaj 2011 

Komuniteti 

Qeveria 

Lokale 

KUR,, 

Prishtina” 

77 Ujësjellësi në Peran 40,000         
Qeveria lokale 

Komuniteti 
3 muaj 2012 

Komuniteti 

Qeveria 

Lokale 
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78 Ujësjellësi në Dyz    33,000         
Qeveria lokale 

Komuniteti 
2 muaj 2013 

Komuniteti 

Qeveria 

Lokale 

79 
Zgjerimi dhe përmirësimi i rrjetit të 

ujësjellësit  në qytet 
100,000         

Qeveria lokale 

Donatoret 
6 muaj 2011-12 

Qeveria 

Lokale 

KUR  

,,Prishtina” 

80 Ujësjellësi në Dobratin 80,000         

Qeveria lokale 

Komuniteti 

Donatoret 

3 muaj 2012 

Komuniteti 

Qeveria 

Lokale 

81 Ujësjellësi në Llapashticë e Epër 95,000         

Qeveria lokale 

Komuniteti 

Donatoret 

4 muaj 2012 
Komuniteti 

Qeveria lokale 

82 

Ligjërata dhe këshillime për edukim 

shëndetësore për shtatëzani dhe 

gjidhënje 

50,000         

Qeveria Lokal, 

Stafet e 

përgaditura 

profesionale 

 

3 vjet 2011 

Shtatëzanat 

Gratë në 

menopauzë, 

Pacientet me 

ankesa të tjera 

83 
Parandalimi dhe evidentimi i 

sëmundjeve ngjitëse 
40,000         

Qeveria Lokal, 

Qeveria 

qendrore, 

Komuniteti,  

 

20  muaj 
Mars, 

2011 

Të posalindurit 

 Të sëmurit me 

sëmundje 

ngjitëse 

(vaksinë 

preventabile) 

Invalidët e të 

gjitha 

kategorive 

84 
Organizimi i punës me dy ndërrime në 

QMF 
100,000         

Personeli 

mjekësor 

Komuniteti 

4 vjet 
Mars, 

2011 

Pacientët, 

Komuniteti i 

fshatrave 

85 
Pajisja me laborator bazik në tri QMF 

në Kërpimeh, Lluzhan dhe Orllan 
100,000         

Donatorët, 

Qeveria 

Qendrore 

Qeveria Lokale,  

 

3 vjet 
Maj,  

2011 
Pacientët 
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86 

Riaktivizimi i ordinancës 

stomatologjike në tri QMF: Kërpimeh, 

Lluzhan dhe Orllan 

30,000         

DSHMS, 

Shkollat 

 

3 vjet Mars 2011 

Fëmijët deri në 

moshën 15 

vjeçare 

Pacientët e 

tjerë 

87 
Organizimi i shërbimit emergjent 

mobil. 
50,000         

Qeveria 

lokale/DSHMS, 

Donator, 

OJQ 

1 vit 
shtator 

2011 
Komuniteti 

88 
Krijimi i fondeve për ndihma 

intervente për raste të veçanta sociale 
120,000         

Donatorët, 

Bizneset e 

mëdha, 

Komuniteti/dias

pora 

4 vjet 
Janar, 

2011 

Pushteti lokal 

Komuniteti 

89 Ndërtimi i shtëpive të karakterit social 400,000         

Komuna 

- OJQ-të 

Donatoret 

4 vjet 
Maj, 

 2011 

Familjet 

sociale të pa 

strehë 

90 
Furnizimi me material ndërtimor për 

kulme të shtëpive për kategorit sociale 
50,000         

Donatorët, 

Bizneset e 

mëdha, 

Komuniteti 

5 muaj 
Mars, 

2011 

- Komuna 

Familjet 

nevojtare 

91 Ndërtimi i objektit banesor social  1,100,000         
Donatoret 

KAD i Kuvajtit 
2 vjet 2012 

Komuna 

Komuniteti 

92 
Ndërtimi i çerdhes së re në qendër të 

qytetit.   
170,000         DKA 8 muaj 

Shkurt, 

2011 

Prindërit, 

Fëmijët e 

moshës 

parashkollore,  

Komuniteti i 

tërë, 

Edukatoret 
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93 
Funksionalizimi i çerdhes te shkolla 

teknike 
120,000         

Donatorët 

DKA 
1 vit 

Gusht, 

2011 

Fëmijët e 

moshës 

parashkollore,  

Komuniteti i 

tërë, 

Edukatoret 

 

94 
Identifikimi i fëmijëve me nevoja të 

veçanta 
10,000         

Donatorët  

MASHT  

 

1 vit 
Mars, 

2011 

Fëmijët me 

nevoja të 

veçanta 

Prindërit   

Komuniteti 

 

95 
Sigurimi i transportit për të gjithë 

fëmijët me nevoja të veçanta 
65,000         

Donatorët  

MASHT  

 

4 vite 
Shkurt, 

2011 

Fëmijët me 

nevoja të 

veçanta 

Prindërit   

Komuniteti 

 

96 
Shtimi i numrit të paraleleve për 

fëmijët me nevoja të veçanta 
110,000         

Donatorët  

MASHT  

 

4 vite 
Shtator, 

2011 

Fëmijët me 

nevoja të 

veçanta 

Prindërit   

Komuniteti 

97 Themelimi i gjimnazit klasik (liceut) 110,000         

Donatorët  

MASHT  

 

4 vite 
Shtator, 

2011 

Fëmijët me 

nevoja të 

veçanta 

Prindërit   

Komuniteti 

98 

Ndërtimi i 

objektit ri të shkollës fillore 

dhe të mesme të ulët “Naim 

Frashëri” në Podujevë 

1,800,000     
Donatorët 

EULOG 
2 vite 

Mars, 

2012 

Nxënësit 

Personeli 

Prindërit 

Komuniteti 

 

99 

Ndërtimi i objektit të ri të shkollës 

fillore dhe të mesme të ulët “Enver 

Maloku” në Podujevë 

1,500,000     

Donatorët 

MASHT 

DKA 

2 vite 
Shtator, 

2012 

Nxënësit 

Personeli 

Prindërit 

Komuniteti 
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100 

Renovimi 

komplet i objektit të shkollës 

së mesme të lartë teknike “Fan 

Noli” në Podujevë  

550,000     

Donatorët 

MASHT 

DKA 

1 vit Maj, 2011 

Nxënësit 

Personeli 

Prindërit 

Komuniteti 

101 
Ndërtimi i objektit të ri të shkollës 

fillore në Batllavë (Batllava II). 
450,000     

Donatorët 

MASHT 

DKA 

1 vit 
Mars, 

2012 

Nxënësit 

Personeli 

Prindërit 

Komuniteti 

102 
Ndërtimi i objektit të ri të shkollës 

fillore “Pavarësia”  në Sibofc 
450,000     

Donatorët 

MASHT 

DKA 

1 vit 
Mars, 

2013 

Nxënësit 

Personeli 

Prindërit 

Komuniteti 

103 
Ndërtimi i objektit të ri të shkollës 

fillore në Halabak 
450,000     

Donatorët 

MASHT 

DKA 

1 vit 
Shtator, 

2012 

Nxënësit 

Personeli 

Prindërit 

Komuniteti 

104 

Ndërtimi i 

objektit të ri të shkollës 

fillore “Emin Duraku”  në Bajçinë. 

550,000     

Donatorët 

MASHT 

DKA 

1 vit 
Shtator, 

2012 

Nxënësit 

Personeli 

Prindërit 

Komuniteti 

105 
Ndërtimi i objektit të ri të shkollës 

fillore në Llapashticë të Poshtme 
350,000     

Donatorët 

MASHT 

DKA 

1 vit 
Shtator, 

2012 

Nxënësit 

Personeli 

Prindërit 

Komuniteti 

Gjithsej vlera e projekteve në euro 
   

20,461,955 
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PROJEKTI 1 

NGRITJA E KLUBIT TE AMBASADOREVE 

LLOJI I PROGRAMIT 

PROGRAM I RRITJES SE INVESTIMEVE 

Përshkrimi i shkurtër i projektit:  

 

Komuna e Podujevës ka numër të madh të qytetarëve që jetojnë në botën e jashtme dhe deri tani nuk ka pasur një 

komunikim institucional me këtë kategori. Ngritja e një grupi  nga përfaqësuesit e këtyre qytetarëve që do të jenë pikë 

referimi dhe lobimi për komunën tonë në kuptimin e mundësive për investime në komunën tonë do të krijonte raporte të reja 

partneriteti në të mirë të qytetarëve të komunës sonë. Ky klub do të përfshin vendet me koncentrim të madh të qytetarëve 

nga komuna jonë  në vendet ku ata jetojnë dhe punojnë. Detyra primare e klubit do të jetë thithja e investimeve nga diaspora 

në komunën tonë. 

Rezultatet e pritura: 

- Ngritje e partneritetit 

- Rritje e investimeve 

- Vende të reja pune 

 

Grupet e targetuara/synuara: 

- Diaspora 

- Bizneset 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 

- Komuna 

- Diaspora 

- Donatorët 

Kontributet e mundshme për projektin: 

- Lobimi 

- Përfaqësimi 

 

 

Parakushtet: 

- Gatishmëria e diasporës për investime 

- Gatishmëria e komunës për partneritet 

 

Faktorët e rrezikut: 

- Informacionet e shkapërderdhura 

- Fondet e limituara 

 

Shpenzimet e përllogaritura: 

20.000 euro 

Kohëzgjatja: 

2 vite 

Fillimi i punëve: 

2013 
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PROJEKTI 2 

NGRITJA E ZYRES PËR MËRGIMTARËT 

LLOJI I PROGRAMIT 

PROGRAM I RRITJES SE INVESTIMEVE 

Përshkrimi i shkurtër i projektit:  

 

Duke u bazuar në faktin se komuna jonë ka një numër të madh të qytetarëve që punojnë dhe jetojnë në vendet e Evropës 

dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe nuk ka ende një komunikim institucional. Andaj është parapa si nevojë e kohës, 

ngritja e një zyre që në mënyrë specifike  do të merrej me këtë kategori të qytetarëve. Brengat, nevojat,  mundësit për 

investim në komunën tonë janë disa nga prioritetet me te cilat do te merret kjo zyre. 

Rezultatet e pritura: 

- Ngritje e partneritetit 

- Rritje e investimeve 

 

Grupet e targetuara/synuara: 

- Diaspora 

- Investitorët 

- Bizneset 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 

- Komuna 

- Diaspora 

- Të papunët 

Kontributet e mundshme për projektin: 

- Asistenca administrative 

- Shërbime specifike 

 

 

Parakushtet: 

- Zyra e identifikuar 

- Staf i pregaditur 

 

Faktorët e rrezikut: 

- Mungesa e te dhënave të sakta për diasporën 

- Centralizimi i shërbimeve 

 

Shpenzimet e përllogaritura: 

5.000 € 

Kohëzgjatja: 

4 vite 
Fillimi i punëve: 

 Qershor 2011 
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PROJEKTI 3 

HAPJA E ZYRËS ME NJË NDALESË – ONE STOP 

SHOP 

LLOJI I PROGRAMIT 

MJEDIS I PËRSHTATSHËM PËR AFARIZËM 

Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

 

Me këtë projekt parashihet që të hapet një zyrë për ofrimin e këshillave profesionale në menaxhment, financa, marketing, 

personel të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Të interesuarit do të kenë mundësinë të marrin informata dhe ndihmë për 

të qenë në pajtim me procedurat administrative lidhur me themelimin dhe zhvillimin e bizneseve të tyre. Këto shërbime do 

të përfshijnë: ndihmë menaxherëve të biznesit, organizimi i kurseve dhe seminareve, mbështetja e komuniteteve të biznesit 

përmes komunikimit (tryeza të rrumbullakëta, konferenca) me administratën lokale. Zyra do të bëhet gradualisht e 

qëndrueshme sepse klientët do të paguajnë për shërbimet e tyre; përveç disa prej tyre të cilat lirohen nga pagesa si: 

seminaret ose asistenca  për fillimin/hapjen e biznesit. Shpenzimet e zyrës në fillim do të mbulohen nga buxheti i komunës 

ose fondet e donatorëve. Themelimi i kësaj zyre do të këtë ndikim afatgjatë në zvogëlimin e papunësisë, do të ndikoi në 

zhvillimin ekonomik  dhe do të këtë të hyra më të larta lokale. 

Rezultatet e pritura: 

- Ulja e papunësisë 

- Zvogëlimi i dështimeve ne biznes 

- Rritja e numrit të bizneseve 

- Rritja e kontributit të sektorit privat në buxhetin komunal 

dhe ekonomin komunale 

- Përmirësimi i rrethinës afariste 

Grupet e targetuara/synuara: 

- Ndërmarrësit  ekzistues që dëshirojnë të zgjerojnë 

biznesin e tyre 

- Njerëzit me ide afariste por që nuk kanë njohuri apo 

mjete për fillimin e biznesit 

- Tërheqja e investitorëve të rinj 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 

- Shoqatat e biznesit dhe sektori privat 

- Qeveria lokale,  

- NVM-me 

- Diaspora mundësi për investime 

- Organizatat ndërkombëtare për zhvillimin e NVM-ve  

Kontributet e mundshme për projektin: 

- Udhëheqësi i projektit 

- Donatorët ose investitorët për të ndihmuar bizneset. 

- Ekspert lokal ose të huaj që ofrojnë  ndihma 

profesionale 

- Studentet  

Parakushtet: 

- Ekziston udhëheqësi i projektit 

- Stafi i zyrës është identifikuar 

- Objektet dhe pajisjet në dispozicion 

- Resurset financiare  

Faktorët e rrezikut: 

- Mundësia që qendra të bie nën kontrollin e grupeve të 

veçanta të interesit 

- Resurset e kufizuara financiare për bizneset. 

 

Shpenzimet e përllogaritura:    20.000 € 

Kohëzgjatja: 

 

6 muaj 

Fillimi i punëve: 

 

Maj 2011 
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PROJEKTI 4 

RISHIKIMI I RREGULLOREVE KOMUNALE NE 

LIDHJE ME AKTIVITETIN BIZNESORË 

LLOJI I PROGRAMIT 

INFRASTRUKTURË LIGJORE  

Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

 

Ky projekt parasheh që të rregulloi infrastrukturën ligjore për zhvillimin e aktiviteteve biznesore  në komunën e Podujevës.  

Të interesuarit do të kenë mundësinë që të pajisen me rregullore për mirëvajtjen e aktiviteteve biznesore. Me këto  

rregullore njoftohen mbi të gjitha të drejtat e tyre dhe detyrimet e veta ndaj  qeverise lokale. Me realizimin e këtij projekti 

përfitues do të jetë  komuniteti i biznesit, do të rritet numri i të punësuarve dhe i të ardhurave dhe përveç kësaj planifikohet 

edhe rritje e të hyrave vetanake. 

Rezultatet e pritura: 

- Ndikon ne hapjen e biznese të reja 

- Rritja e kontributit të sektorit privat në buxhetin 

komunal dhe ekonomin komunale 

- Përmirësimi i rrethinës afariste 

Grupet e targetuara/synuara: 

- Komuniteti i Biznesit vendor 

- Qeveria lokale 

 

 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 

- Komuniteti i biznesit  privat 

- Qeveria lokale,   

- NVM-me 

- Bizneset e reja 

  

Kontributet e mundshme për projektin: 

- Udhëheqësi i projektit 

- Shoqatat  afariste. 

- Buletini informativ 

-  Mediat 

Parakushtet: 

- Ekziston numër i madhe i bizneseve lokale 

- Interesimi për  aplikimin e infrastrukturës ligjore 

 

Faktorët e rrezikut: 

- Mundësia që qendra të bie nën kontrollin e grupeve të 

veçanta të interesit 

- Keq  interpretimi i infrastrukturës ligjore. 

Shpenzimet e përllogaritura: 

1.000€ 

Kohëzgjatja: 

6 muaj 
Fillimi i punëve: 

Prill  2011 
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PROJEKTI 5 

NXJERRJA E BULETINIT INFORMATIV PER 

BIZNESE 

LLOJI I PROGRAMIT 

 MJEDIS I PËRSHTATSHËM PËR AFARIZËM 

Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

 

Me këtë projekt parashihet të nxirret një buletin për bizneset e komunës së Podujevës ku do të jepen të dhënat për numrin, 

strukturën, përfshirjen territoriale të bizneseve, veprimtarin si dhe kapacitetet prodhuese dhe shërbyese të bizneseve. Ky do 

të jetë një letërnjoftim biznesor i komunës sonë. Të gjitha informatat relevante do të jenë në një vend dhe ky doracak do të 

rifreskohet  në mënyrë periodike.  

Rezultatet e pritura: 

- Informon  drejt dhe qartë hap rrugën për zhvillimin e 

biznesit 

- Ndikon në hapjen e bizneseve të reja 

- Rritja e kontributit të sektorit privat në buxhetin komunal 

dhe ekonomin komunale 

- Përmirësimi i rrethinës afariste 

Grupet e targetuara/synuara: 

- Komuniteti i Biznesit 

- Njerëzit me ide afariste por që nuk kanë njohuri  për 

fillimin e biznesit 

- Tërheqja e investitorëve të rinjë 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 

- Shoqatat e biznesit dhe sektori privat 

- Qeveria lokale,  

- NVM-me 

- Bizneset e reja 

  

Kontributet e mundshme për projektin: 

- Udhëheqësi i projektit 

- Shoqatat  afariste 

- Zyra për regjistrimin e biznesit 

-   Mediat 

Parakushtet: 

- Ekziston numër i madh i bizneseve 

- Interesimi për hapjen e biznese te reja 

 

Faktorët e rrezikut: 

- Mundësia që qendra të bie nën kontrollin e grupeve të 

veçanta të interesit 

- Resurset e kufizuara financiare për bizneset 

Shpenzimet e përllogaritura: 

5.000 € 

Kohëzgjatja: 

6 muaj 

Fillimi i punëve: 

Mars  2012 
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PROJEKTI 6 

NGRITJA E TREGUT PËR PRODHUESIT VENDOR 

LLOJI I PROGRAMIT 

MJEDIS I PËRSHTATSHËM PËR AFARIZËM 

Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

 

Me këtë projekt  komuna parasheh që të ndërtoj tregun për prodhuesit vendor  në një zonë të caktuar  për zhvillimin e 

aktiviteteve biznesore. Bizneset e interesuara do të kenë mundësinë që në këtë treg t’i shesin dhe të bëjnë promovimin e 

produkteve të  tyre. Me realizimin e këtij projekti përfitues do të jenë prodhuesit vendor, komuniteti i biznesit, do të rritet 

numri i të punësuarve dhe i të ardhurave. Caktimi i këtij lokacioni do të këtë rëndësi të madhe sepse do të ndikoi 

drejtpërdrejt në zhvillimin ekonomik dhe në ngritjen e punësimit për të gjitha komunitetet. 

Rezultatet e pritura: 

- Ndërtimi i tregut ndikon në zhvillimin e bizneseve 

- Ndikon në hapjen e bizneseve të reja 

- Rritja e kontributit të sektorit privat në buxhetin komunal 

dhe ekonomin komunale 

- Përmirësimi i rrethinës afariste 

Grupet e targetuara/synuara: 

- Komuniteti i Biznesit vendor 

- Qeveria lokale 

 

 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 

- Prodhuesit vendor dhe sektori privat 

- Qeveria lokale,  

- NVM-me 

- Bizneset e reja 

  

Kontributet e mundshme për projektin: 

- Udhëheqësi i projektit 

- Shoqatat  afariste. 

- Buletini informativ 

-  Mediat 

Parakushtet: 

- Ekziston numër i madh  i prodhuesve vendor 

- Interesimi për  promovimin e produkteve vendore 

 

Faktorët e rrezikut: 

- Mundësia që qendra të bie nën kontrollin e grupeve të 

veçanta të interesit 

- Mungesa e mjeteve financiare 

Shpenzimet e përllogaritura: 

300.000 € 

Kohëzgjatja: 

 
Fillimi i punëve: 

Prill  2012 
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PROJEKTI 7 

NDËRTIMI I INKUBATORIT TË BIZNESIT 

LLOJI I PROGRAMIT 

MJEDIS I PËRSHTATSHËM PËR AFARIZËM 

Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

 

Ky projekt parasheh që të caktohet një lokacion për ndërtimin e Inkubatorit të biznesit, ku të interesuarit do të kenë 

mundësinë të marrin  hapësira për zhvillimin e biznesit të tyre në veprimtari të ndryshme. Me realizimin e këtij projekti 

përfitues do të jenë komuniteti i biznesit. Caktimi i këtij lokacioni do të këtë rëndësi të madhe sepse do të ndikon 

drejtpërdrejt në zhvillimin ekonomik dhe në ngritjen e punësimit. Ndërtimi i inkubatorit mund të jetë si mjet për inkurajimin 

e grupeve specifike më pak të avancuara. Ky projekt mund të monitorohet për këshilla nga ndonjë institucion profesional 

afarist. Shpenzimet për ndërmarrësit do të jenë më të vogla si në: asistencë, energji, telefon, kanalizim, menaxhim për 

mirëmbajtjen e librave administrative, rrjetë kompjuterike, etj. 

 

Rezultatet e pritura: 

- Inkubatori i biznesit hap rrugën për zhvillimin e bizneseve 

- Ndikon ne hapjen e biznese te reja  

- Rritja e kontributit të sektorit privat në buxhetin komunal 

dhe ekonomin komunale 

- Përmirësimi i rrethinës afariste 

Grupet e targetuara/synuara: 

- Komuniteti i Biznesit 

- Qeveria lokale 

- Njerëzit me ide afariste por që nuk kanë njohuri  për 

fillimin e biznesit 

 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 

- Bizneset e reja dhe ekzistuese 

- Qeveria lokale,  

 

  

Kontributet e mundshme për projektin: 

- Udhëheqësi i projektit 

- Shoqatat  afariste 

- Buletini informativ 

-  Mediat 

Parakushtet: 

- Infrastruktura ligjore 

- Interesimi për hapjen e bizneseve të reja 

Faktorët e rrezikut: 

- Mundësia që qendra të bie nën kontrollin e grupeve të 

veçanta të interesit 

- Mungesa e mjeteve financiare 

Shpenzimet e përllogaritura: 

 

2.000. 000 € 

Kohëzgjatja: 

6 muaj 
Fillimi i punëve: 

Maj 2012 
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PROJEKTI 8 

NGRITJA E QENDRAVE TE BIZNESIT- ZONA 

INDUSTRIALE 

LLOJI I PROGRAMIT 

MJEDIS I PËRSHTATSHËM PËR AFARIZËM 

Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

 

Qeveria lokale do të shpall një apo disa lokacione si zona industriale. Në realizimin e këtij projekti do të kontribuojnë: 

Komuna, Komuniteti i biznesit dhe OJQ-të profesionale, përmes partneritetit publiko-privat.. 

Pasi të kalkulohen të gjitha paramasat dhe parallogarit do të shpallet tenderi për lejimin e shfrytëzimit të pronës, ku me 

marrëveshje do të përfshiheshin: struktura e veprimtarive biznesore, shkalla e punësimit, tregjet e blerjes  - ruajtja e 

ambientit – çmimi i infrastrukturës, çmimi i projektit, çmimi i tokës në shfrytëzim. 

Rezultatet e pritura: 

- Tërheqja e investitorëve potencial  

- Orientimi i mjeteve monetare ne teknologji te avancuar 

-  Rritja e punësimit  

Grupet e targetuara/synuara: 

- Bizneset  

- Të papunët  

 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 

- Komuna  

- Komuniteti i biznesit  

- Donatoret 

Kontributet e mundshme për projektin: 

- Hapësira pune  

- Kostoja e lire e punës  

Parakushtet: 

- Lokacioni i identifikuar  

- Gatishmëria e bizneseve për participim  

Faktorët e rrezikut: 

- Fondet e limituara  

- Problemet pronësore juridike 

Shpenzimet e përllogaritura: 

150.000 €  

Kohëzgjatja: 

 

Afatgjate  

Fillimi i punëve: 

 

2013 
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PROJEKTI 9 

NGRITJA E FONDIT PËR ZHVILLIM EKONOMIK 

LOKAL – ZHEL 

LLOJI I PROGRAMIT 

MJEDIS I PËRSHTATSHËM PËR AFARIZËM 

Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

 

Pushteti lokal, komuniteti i biznesit dhe OJQ-te do të krijojnë një fond për përkrahjen e bizneseve të reja respektivisht të 

rinjve që kanë projekte konkrete për biznese të reja. Fondi do të krijohet në vazhdimësi nga këto burime: Taksat komunale 

që i paguan komuniteti i biznesit, nga të hyrat të cilat arkëton komuna, përmes sistemit fiskal. Ekipi i ekspertëve do të 

analizoi projektet dhe do të vendos cili prej tyre është më i arsyeshëm për implementim. 

Rezultatet e pritura: 

- Jetësimi i ideve për realizimin e bizneseve nga të rinjtë 

- Krijimi i ambientit te shendosh për biznese  

-  Rritja e punësimit  

Grupet e targetuara/synuara: 

- Komuna 

- Komuniteti  

- Biznesi  

 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 

- Komuna  

- Donatorët  

Kontributet e mundshme për projektin: 

- Asistenca financiare dhe teknike për bizneset e reja 

 

Parakushtet: 

- Serioziteti i palëve implementuese  

- Përgatitjet paraprake 

Faktorët e rrezikut: 

- Injorimi i ideve të reja 

Shpenzimet e përllogaritura: 

100.000 € 

Kohëzgjatja: 

 2 vite 
Fillimi i punëve: 

Janar , 2013 
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PROJEKTI 10 

NGRITJA E AGJENCIONIT PËR PROMOVIMIN E 

BIZNESEVE DHE INOVACIONEVE NË FUSHË E 

BUJQËSISË 

LLOJI I PROGRAMIT 

PROGRAM I ASISTENCËS TEKNIKE NË BUJQËSI 

Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

 

Për momentin përpos Drejtorisë së Bujqësisë në komunën e Podujevës nuk ekziston asnjë organizatë apo agjencion që 

ofrojnë ndihmë dhe asistencë në promovimin dhe zhvillimin e bujqësisë. Andaj me këtë projekt mendohet të ngritet një 

institucion që specifikisht do të merret me ofrimin e asistencës për bujqit në sektorë, si: Blegtoria, Pemëtaria, Perimtaria, 

Lavërtaria, Bletaria, etj. Në komunën tonë ekzistojnë profile të ndryshme profesionale dhe bashkimi i tyre nën një agjencion 

do të kishte përfitime të shumta  për bujqësinë e komunë sonë. 

Ky Agjencion do të jetë urë lidhëse  mes  Komunës dhe donatorëve  me bujqit e komunës sonë dhe nevojat e tyre.  

Rezultatet e pritura: 

- Zhvillim i bujqësisë 

- Aplikim i inovacioneve në bujqësi 

- Identifikim i nevojave dhe problemeve të buqëve 

- Qasje më e lehtë në fonde 

Grupet e targetuara/synuara: 

- Bujqit 

- Të rinjtë 

- Të papunët 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 

- Komuna 

- Kuadri profesional bujqësor 

- Donatorët 

- Agjencionet e specializuara 

Kontributet e mundshme për projektin: 

- Komuna, Drejtoria e bujqësisë 

- Ministria përkatëse 

- Shoqatat afariste 

Parakushtet: 

- Gatishmëria e komunës 

- Gatishmëria e ekspertëve për të dhënë kontributin e tyre 

- Gatishmëria e buqëve për aplikim të inovacioneve 

Faktorët e rrezikut: 

- Fondet e limituara 

- Mos stimulimi i kuadrit profesional 

- Mos interesimi i të rinjve për bujqësi 

Shpenzimet e përllogaritura: 

 

50.000 € 

Kohëzgjatja: 

2 vite 
Fillimi i punëve: 

 Maj 2012 
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PROJEKTI 11 

RRITJA E NUMRIT TË GJEDHEVE NË FERMAT 

KOMERCIALE 

LLOJI I PROGRAMIT 

PROGRAM I SUBVENCIONIMIT NË BLEGTORI 

Përshkrimi i shkurtër i projektit:  

 

Përkundër resurseve të shumta që ofron komuna jonë për këtë veprimtari, kemi konstatuar se hapi i parë në këtë drejtim 

është të rritet fondi i gjedheve në fermat komerciale. Ne ende jemi nën nivelin e bagëtisë që ka ekzistuar në vitet e 80-ta. 

Me këtë projekt parashihet të mbështeten fermat komerciale, krijimi i  atyre të reja dhe fuqizim atyre ekzistuese. Ky projekt 

lidhet drejtpërdrejt me  rritje vjetore të fondit të gjedheve prej 100-krerësh. Kjo formë do të bëhet përmes subvencionimit 50 

% nga komuna dhe 50 % nga fermerët dhe nëse arrihet të gjendet ndonjë donatorë ky raport i pjesëmarrjes financiare mund 

të ndryshojë. 

Rezultatet e pritura: 

- Fuqizim i fermave dhe fermerëve 

- Rritje e ofertës për treg 

- Ulje e importit 

- Vende të reja pune 

Grupet e targetuara/synuara: 

- Fermerët 

- Konsumatorët 

- Të papunët 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 

- Komuna 

- Fermerët 

- Donatorët 

Kontributet e mundshme për projektin: 

- Asistenca financiare 

- Mbikëqyrja e projektit 

 

Parakushtet: 

- Fermat e identifikuara 

- Gatishmëria e palëve 

Faktorët e rrezikut: 

- Mundësia e keqpërdorimit të fondeve 

- Mungesa e mjeteve financiare 

Shpenzimet e përllogaritura: 

 

100.000 € 

Kohëzgjatja: 

 

4 vite  

Fillimi i punëve: 

 

 Qershor 2011 
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PROJEKTI 12 

RRITJA E NUMRIT TË DELEVE NË FERMAT  

KOMERCIALE  

LLOJI I PROGRAMIT 

PROGRAM I SUBVENCIONIMIT TË BLEGTORISË 

Përshkrimi i shkurtër i projektit: 

Komuna e Podujevës ofron resurse të jashtëzakonshme për zhvillimin e blegtorisë dhe një nga projektet e identifikuara 

është rritja e fondit ë bagëtisë, në këtë rast të deleve. Numri i deleve është ende më i ulët se i viteve të 80-ta, dhe rritja e 

fondit të deleve do të ndikojë në fuqizimin e fermave ekzistuese si dhe ngritjen e fermave të reja komerciale. Duke rritur 

fondin e deleve për 600 krerë për çdo vit,  do të kemi rritje të ofertës për treg të qumështit si dhe produkteve të qumështit 

dhe mishit. Ky projekt parashihet  të realizohet përmes subvencionimit 50 % nga komuna dhe 50 % të paguhet nga 

fermerët, ndërsa do të kërkohet edhe përfshirja e donatorëve potencial. Përveç tjerash, komuna do të ofron edhe asistencë 

teknike për fermerët.  

Rezultatet e pritura: 

- Fuqizim e fermave komerciale 

- Ofertë e rritur në treg 

- Shfrytëzimi i resurseve 

Grupet e targetuara/synuara: 

- Fermerët 

- Konsumatorët 

- Të papunët 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 

- Komuna 

- Fermerët 

- Donatorët 

Kontributet e mundshme për projektin: 

- Asistencë financiare 

- Asistenca teknike 

 

Parakushtet: 

- Identifikimi i fermerëve 

- Fermerët potencial 

- Resurset njerëzore në dispozicion 

Faktorët e rrezikut: 

- Mungese a fondeve 

- Tregu i zi 

- Politikat fiskale jo të favorshme 

Shpenzimet e përllogaritura: 

 

60.000 € në vit x 4 vite = 240.000 € 

Kohëzgjatja: 

 

4 vite  

Fillimi i punëve: 

 

Korrik 2011 
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PROJEKTI 13 

RRITJA E NUMRIT TË  DHIVE NË FERMAT 

KOMERCIALE  

 

LLOJI I PROGRAMIT 

PROGRAM I SUBVENCIONIMIT NË BLEGTORI 

Përshkrimi i shkurtër i projektit:  

 

Duke pasur parasysh resurset që ofron komuna jonë për zhvillimin e blegtorisë dhe duke u bazuar në numrin e dhive në 

fermat komerciale ne kemi identifikuar si nevojë edhe rritjen e numrit të dhive, si në fermat ekzistuese komerciale ashtu dhe 

ngritjen e fermave të reja. Me këtë projekt ne parashohim rritje të numrit të dhive për 400 krerë për çdo vit. Me këtë do të 

kemi fuqizim të fermave çka do të kemi rritjen e  ofertës në treg të qumështit, mishit dhe produkteve të tyre. 

Ky projekt pritet të realizohet përmes subvencionimit 50 % nga komuna dhe participimit 50 % nga fermerët. Eventualisht 

kyçja e ndonjë donatori do ta  rriste mundësin e rritjes së numrit të përfitueseve. 

 

Rezultatet e pritura: 

- Rritje e fondit të dhive 

- Fuqizim i fermave 

- Ofertë e rritur në treg për prodhime vendore 

- Shfrytëzim i resurseve 

Grupet e targetuara/synuara: 

- Fermerët 

- Konsumatorët 

- Të papunët 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 

- Komuna 

- Fermerët 

- Donatorët 

Kontributet e mundshme për projektin: 

- Asistenca financiare 

- Asistenca teknike 

 

Parakushtet: 

- Ferma te identifikuara 

- Fermer të interesuar 

- Resurse të mjaftueshme 

Faktorët e rrezikut: 

- Buxhet i limituar 

- Tregu i zi 

- Politikat fiskale jo të favorshme 

Shpenzimet e përllogaritura: 

 

40.000 € në vit x 4 = 160.000€ 

Kohëzgjatja: 

 

4 vite 

Fillimi i punëve: 

 

Shtator , 2011 

 

 



 77 

 

 

 

PROJEKTI 14 

NGRITJA E PIKES GRUMBULLUESE PËR TEPRICAT 

E QUMSHTIT 

LLOJI I PROGRAMIT 

PROGRAM I SUBVENCIONIMIT NË BLEGTORI 

Përshkrimi i shkurtër i projektit:  

 

Komuna e Podujevës ka një numër të konsiderueshëm të  fermave dhe kafshëve shtëpiake,  mirëpo numri i tyre nuk është i 

mjaftueshëm në krahasim me mundësit  dhe sipërfaqet e kullosave. Në disa vise të komunës ekzistojnë pikat grumbulluese 

siç janë pika në Orllan dhe Herticë, ndërsa mungojnë në disa ane sikurse është rasti në anën e Kerpimehut e cila  përfshinë 

shumë lokalitete, ku mund të grumbullohet sasi e konsiderueshme e qumështit. Përveç kësaj, në Kerpimeh  ekziston edhe 

objekti i cili vetëm duhet të pajisen me mjetet e duhura dhe të vihet në funksion të fermerëve. Problemi i tepricave është një 

nga problemet kryesore që destimulon fermerët për të rritur kapacitetet e tyre. Ky projekt do të mund të realizohet në 

partneritetin komune-biznesi privat apo fermerët. 

 

Rezultatet e pritura: 

- Përfitimi fermerëve 

- Konsumatorët 

Grupet e targetuara/synuara: 

- Fermerët  

- Shoqatat  

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 

- Fermat dhe fermerët 

- Rritja e punësimit 

Kontributet e mundshme për projektin 

- Komuna 

- Donatoret 

 

Parakushtet: 

- Fermat ekzistuese 

- Objekti ekzistues 

Faktorët e rrezikut: 

- Mungesa e mjeteve dhe donatorëve 

 

Shpenzimet e përllogaritura: 

 

50,000 € 

Kohëzgjatja: 

 

2 vite 

Fillimi i punëve: 

 

2012 
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PROJEKTI 15 

NGRITJA E PLANTACIONEVE ME MOLLË 

LLOJI I PROGRAMIT 

PROGRAM I SUBVENCIOMINIT NË PEMTARI 

Përshkrimi i shkurtër i projektit:  

Komuna e Podujevës ofron kushte ideale për kultivimin e mollës. Sipërfaqet  e mbjella me këtë kulturë nuk janë në nivelet 

e dëshiruara, prandaj me këtë projekt parashihet të mbillen 20  ha me mollë brenda vitit. Kjo do të ndikoj në rritjen e 

sipërfaqeve të plantacioneve me mollë, rritjen e ofertës për treg me mollë, qëndrueshmërinë ekonomike të fermerëve.  

Ky  projekt parashihet të realizohet përmes subvencionimit prej 50 % nga komuna dhe 50 % participim nga fermerët. 

Komuna, gjithashtu do të ofroj edhe asistencë teknike. 

Rezultatet e pritura: 

- Rritje e sipërfaqeve me mollë 

- Rritje e ofertës për treg me prodhim vendor 

- Vende të reja pune 

Grupet e targetuara/synuara: 

- Fermerët 

- Konsumatorët 

- Të papunët 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 

- Komuna 

- Fermerët 

- Donatorët 

Kontributet e mundshme për projektin 

- Asistenca financiare 

- Asistenca teknike 

 

Parakushtet: 

- Resurse të mjaftueshme 

- Interesim për plantacione 

- Traditë në kultivimin e mollës 

 

Faktorët e rrezikut: 

- Fondet e  limituara 

- Tregu i zi 

- Politikat fiskale jo të favorshme 

Shpenzimet e përllogaritura: 

 

100.000 € 

Kohëzgjatja: 

 

4 vite 

Fillimi i punëve: 

 

Shtator,  2011 
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PROJEKTI 16 

NGRITJA E PLANTACIONEVE ME KUMBULL 

LLOJI I PROGRAMIT 

PROGRAMI I SUBVENCIONIMIT NË PEMTARI 

Përshkrimi i shkurtër i projektit:  

 

Komuna e Podujevës ofron mundësi  ideale për kultivimin e kumbullës, ndërsa duhet cekur se sipërfaqet e mbjella me 

kumbull janë ende shumë larg  niveleve të  dëshirueshme. Kjo është një fushë që tradicionalisht është zhvilluar në 

komunën tonë por si pemëtari ekstensive, dhe është intencë e komunës që të ndihmoj kalimin nga pemëtaria ekstensive në 

atë intensive.  

Me këtë projekt planifikohet mbjellja e 22 ha me kumbull brenda një viti. 

Ky projekt  parashihet të realizohet përmes subvencionimit 50 % nga komuna dhe participimi 50 % nga fermerët, ndërsa 

komuna do të ofrojë gjithashtu edhe asistencë teknike.  

Rezultatet e pritura: 

- Rritje e sipërfaqeve me kumbull 

- Rritje e ofertës për treg me kumbull 

- Ulje e papunësisë 

Grupet e targetuara/synuara: 

- Fermerët 

- Konsumatorët 

- Të papunët 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 

- Komuna 

- Fermerët 

- Donatorët 

Kontributet e mundshme për projektin: 

- Asistenca financiare 

- Asistenca teknike 

 

Parakushtet: 

- Zonat  e identifikuara për mbjellje 

- Interesim në rritje për këtë veprimtari 

 

Faktorët e rrezikut: 

- Fondet e limituara 

- Mungesa e përvojës në pemëtari intensive 

- Politikat fiskale jo të favorshme për prodhues 

Shpenzimet e përllogaritura: 

 

25.000 (në vit) x 4 vite = 100.000 € 

Kohëzgjatja 

 

4 vite 

Fillimi i punëve: 

 

Shtator 2011 
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PROJEKTI 17 

NGRITJA E PLANTACIONEVE ME PEMË TË IMËTA 

LLOJI I PROGRAMIT 

PROGRAM I SUBVENCIOMINIT NË PEMTARI 

Përshkrimi i shkurtër i projektit:  

 

Komuna e Podujevës ofron kushte shumë të mira për kultivimin e pemëve të imta si mjedër, manaferrë, dredhëz etj. Kjo 

veprimtari kohët e fundit ka filluar me disa sipërfaqe të vogla dhe është treguar shumë fitimprurëse. Andaj me këtë projekt 

parashihet të rriten sipërfaqet e mbjella për 30 ha brenda katër vitesh. 

Drejtoria e Bujqësisë do të specifikon kulturën dhe lokacionet e përshtatshme për kultivimin e këtyre kulturave. 

Rezultatet e pritura: 

- Rritje e sipërfaqeve me pemë të imta 

- Rritje e punësimit 

- Ofertë e rritur për treg 

Grupet e targetuara/synuara: 

- Fermerët 

- Konsumatorët 

- Të papunët 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 

- Komuna 

- Fermerët 

- Donatorët 

Kontributet e mundshme për projektin: 

- Asistencë financiare 

- Asistencë teknike 

 

Parakushtet: 

- Toka 

- Klima 

- Interesi në rritje për këtë veprimtari 

Faktorët e rrezikut: 

- Fondet e limituara 

- Hezitimi i fermerëve ndaj praktikave të reja 

Shpenzimet e përllogaritura: 

 

100.000 € (25.000 € në vit) 

 

Kohëzgjatja: 

 

4 vite 

Fillimi i punëve: 

 

Shtator , 2011 
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PROJEKTI 18 

NGRITJA E PIKËS GRUMBULLUESE PËR FRUTA 

LLOJI I PROGRAMIT 

PROGRAM I SUBVENCIOMINIT NË PEMTARI 

Përshkrimi i shkurtër i projektit:  

 

Komuna e Podujevës ka një sipërfaqe shume te përshtatshme për kultivimin e pemëve e bën të mundur toka e mjaftueshme 

dhe e pasur me materie dhe sasi te ujit te mjaftueshme. Në kohët e fundit kemi një rritje dhe interesim të shtuar për  ngritje 

të sipërfaqeve të reja me pemishte dhe pemë të imta. Problemet më të mëdha te pemëtaria është shitja e prodhimeve të 

frutave si dhe grumbullimi i tepricave të frutave ku deri më tani nuk kemi pasur pika grumbulluese si dhe është nevojë e 

pemëtarëve. Ky projekt do të mund të realizohej në bashkëpunim me Shoqatën e pemëtarëve  si dhe lokacionin në fshatin 

Peran ku e edhe është selia e shoqatës.  

Projekti do të konsistonte në rritje të kapaciteteve të ruajtjes së tepricave të prodhuara dhe futja e tyre në  treg kur ato do të 

kenë çmimin më të mirë. Përveç kësaj, sigurimi i aparaturës për ftohje do të mundësonte trajtim të mirë për frutat. 

Rezultatet e pritura: 

- Grumbullimi  i tepricave të frutave 

- Rritja e punësimit 

- Përmirësimi i kushteve të jetesës 

Grupet e targetuara/synuara: 

- Fermerët dhe shoqatat 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 

- Fermerët 

- Pemëtarët 

- Komuna 

- Donatorët 

Kontributet e mundshme për projekti: 

- Komuna  

- MBPZHR 

- Donatoret 

 

Parakushtet: 

- Motivimi i Komunitetit për investime 

Faktorët e rrezikut: 

- Mungesa e mjeteve financiare 

 

Shpenzimet e përllogaritura: 

 

30.000 € 

Kohëzgjatja: 

 

Afatgjate 

Fillimi i punëve: 

 

2013 
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PROJEKTI 19 

RRITJA E SIPËRFAQEVE ME PERIMEKULTURË NË 

FUSHË TË HAPUR 

LLOJI I PROGRAMIT 

PROGRAM I SUBVENCIONIMIT NË 

PERIMEKULTURË 

Përshkrimi i shkurtër i projektit:  

 

Me këtë projekt parashihet të rriten sipërfaqet e mbjella me perimekulturë në fushë të hapur. Kulturat si speci, lakra. 

trangulli, sallata, karota, domatja, etj., kanë një përdorim të gjerë në Kosovë prandaj edhe nevojat e tregut janë mjaft të 

mëdha. Kur dihet afërsia me Prishtinën dhe kapacitetet absorbuese të tregut në kryeqytet kjo veprimtari ka një prioritet 

zhvillimor në komunën tonë. Me këtë projekt parashihet rritja e sipërfaqeve me këto kultura për 33 ha në vit. Kjo do të 

rrisë pozitivisht ofertën e prodhimeve të perimekulturës për treg dhe do të rritë qëndrueshmërinë ekonomike të fermerëve. 

Ky projekti parashihet të realizohet përmes subvencionimit 50 % nga komuna dhe 50 % me participim të fermerëve. 

Ekspertët e Drejtorisë së Bujqësisë do të specifikojnë kulturat dhe sipërfaqet që do të subvencionohen. Gjithashtu do të 

ofrohet edhe asistenca teknike për fermerët. 

Rezultatet e pritura: 

- Rritje e sipërfaqeve me perime 

- Rritje e ofertës së prodhimeve vendore për treg 

- Hapje e vendeve të reja pune 

Grupet e targetuara/synuara: 

- Fermerët 

- Konsumatorët 

- Të papunët 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 

- Komuna 

- Fermerët 

- Donatorët 

Kontributet e mundshme për projektin: 

- Asistenca financiare 

- Asistenca teknike 

 

Parakushtet: 

- Sipërfaqet e mjaftueshme të tokës 

- Uji për ujitje 

- Interesimi për këtë fushë nga qytetarët 

 

Faktorët e rrezikut: 

- Fondet e limituar 

- Problemet me tepricat prodhuese 

- Tregu i zi 

- Politikat fiskale jo të favorshme për prodhues 

Shpenzimet e përllogaritura: 

 

100.000 € për vit 

Kohëzgjatja: 

 

4 vite 

Fillimi i punëve: 

 

Tetor,  2012 
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PROJEKTI 20 

RRITJA E SIPËRFAQEVE NË PERIMEKULTURË NË 

FUSHË TË MBYLLUR (SERRA) 

LLOJI I PROGRAMIT 

PROGRAM I SUBVENCIONIMIT NË 

PERIMEKULTURË 

Përshkrimi i shkurtër i projektit:  

 

Meqenëse nevojat e tregut për perime janë konstante në aspektin kohor dhe duke pasur parasysh  klimën në komunën tonë e 

që nuk mundëson prodhim gjatë gjithë vitit, kemi identifikuar si nevojë rritjen e sipërfaqeve me perime në fushë të mbyllur 

gjegjësisht serra. Kjo do të mundësonte plotësimin e nevojave të tregut gjatë tërë vitit. Kjo do tu jepte qëndrueshmëri 

sezonale fermerëve dhe furnizim të tregut gjatë tërë vitit me prodhime të perimeve vendore. Dhe njëkohësisht edhe 

përfitime për fermerët. Me këtë projekt parashihet të mbillen 0.50 ha me perime në serra brenda vitit. 

Ky projekt do të realizohet në formën e subvencionimit 50 % nga komuna ose donatorët dhe 50 % nga fermerët. Drejtoria e 

Bujqësisë do të specifikon  kulturat dhe sipërfaqet për subvencionim si dhe do të ofron asistencë teknike. 

Rezultatet e pritura: 

- Rritje e sipërfaqeve të mbjella në serra 

- Rritje e ofertës për treg me perime gjatë gjithë vitit 

- Hapje e vendeve të punës 

Grupet e targetuara/synuara: 

- Fermerët 

- Konsumatorët 

- Të papunët 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 

- Komuna 

- Fermerët 

- Donatorët 

Kontributet e mundshme për projektin: 

- Asistenca financiare 

- Asistenca teknike 

 

Parakushtet: 

- Sipërfaqet e mjaftueshme për mbjellje 

- Interesimi i fermerëve 

 

Faktorët e rrezikut: 

- Fondet e limituara 

- Tregu i zi 

- Politikat fiskale jo të favorshme për prodhuesit 

Shpenzimet e përllogaritura: 

 

100.000 € në vit 

Kohëzgjatja: 

 

4 vite 

Fillimi i punëve: 

 

Mars, 2011 
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PROJEKTI 21 

RRITJA E FONDIT PYJOR PËR 25 ha 

LLOJI I PROGRAMIT 

PROGRAM I RIGJENERIMIT TË PYJEVE 

Përshkrimi i shkurtër i projektit:  

Si pasojë e keq-menaxhimit të pyjeve kemi një gjendje jashtëzakonisht alarmante sa i përket fondit pyjor. Me këtë projekt 

parashihet pyllëzimi i 25 ha për çdo vit deri më 2014. Duke rikuperuar një sektor shumë të rëndësishëm për ekonomin e 

komunës,  me këtë projekt do të ndikohet edhe në ambientin jetësorë. Si pasojë e mundësive të ulëta buxhetore, projekt do 

të realizohet në faza. Drejtoria e bujqësisë do të hartojë prioritetet e lokacioneve që do të pyllëzohen. 

Rezultatet e pritura: 

- Rritje e fondit pyjor 

- Ambient më i pastër 

- Lëndë e parë 

 

Grupet e targetuara/synuara: 

- Zonat rurale 

- Industria  përpunuese e drurit 

- Konsumatorët 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 

- Komuna 

- Agjencioni i pyjeve të Kosovës 

- Shkollat 

 

Kontributet e mundshme për projektin: 

- Asistenca financiare 

- Asistenca teknike 

 

 

Parakushtet: 

- Zonat e identifikuara 

- Projekti ideor 

- Gatishmëria e komunës 

Faktorët e rrezikut: 

- Fondet e limituara 

- Rreziku i dëmtimit të fidaneve 

 

Shpenzimet e përllogaritura: 

 

Vlera e projektit  

Kohëzgjatja: 

 

4 vite 

Fillimi i punëve: 

 

Prill, 2011 
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PËRSHKRIMI I PROJEKTEVE 

Projekti:  22 
Hartimi i planit rregullues “ Qendra “  

Lloji i programit: 
Mjedis i përshtatshëm për te jetuar  

Përshkrimi i shkrutër i projektit:: 
Hartimi i planit rregullues „ Qendra „ për  Qendrën e Qytetit te Podujevës rruga „  Zahir  Pajaziti “ prej kafiterisë  Pranvera deri te qendra tregtare Germia ma 

sipërfaqe  përafërt 16.0 ha  është i domosdoshëm dhe mjafte i rendesishem për  zhvillimin dhe rregullimin e hapësirës se Qytetit. Mungesa e planit rregullues ( 
planit detal ) paraqet veshtersi ne zhvillimin e jetës normale te qytetareve te  Podujevës dhe  rrethinës  . Me hartimin e planit rregullues te  „ Qendrës „  se 

qyteti  do te behet  organizimi i sipërfaqes  ( hapësirës ) : Përcaktimi i hapësirave për  banim  kolektiv dhe individuale, arsim ,shëndetësi , përcaktimi i lartësisë 

se këtyre objekteve ,vijës se ndërtimit  etj   .  Përcaktimi i hapësirave për rregullimin e infrastrukturës :  rrjetit te ujësjellësit dhe kanalizimi , rrugëve ,  
trotuareve , rrjetit elektrik, rrjetit te ngrohjes, komunikacionit , parkingjeve , si dhe përcaktimi i hapësirave me gjelbërim   etj. Përcaktimi i hapësirave për 

zhvillimin e aktiviteteve te ndryshme kulturore dhe sportive etj. Përcaktimi i Hapësirës për  objekte te ndryshme afariste etje. Mungesa e planit rregullues ( 

detal ) ka ndikuar ne prishjen e strukturës se qytetit si pasoje e ndërtimeve te egra (vend e pa vend),dhe paraqet vështirsi   për zhvillimin e jetës normale te 
banoreve te qytetit,por edhe banoreve tjerë te rrethinës . Me realizimin  e keti   projekti se pari do te krijohet një ambient me i përshtatshëm  dhe me i pastër  

për te jetuar , zhvillimin ekonomik te qytetit etj. 

Financimi  nga donatoret e mundshëm dhe te hyrat vetanake. 

Rezultatet e pritura: 
*Hartimi i planit rregullues  hap mundësi per 
zhvillimin ekonomoik  
*Ndikon ne hapjen e biznese te reja 
*Rritja e kontributit të sektorit privat  dhe 
zhvillimin ekonomik  
*Përmisimi i infrastruktures  

Grupet e targetuara/synuara: 
*  Komunitet 
*Qeveria lokale 
 
 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 
* Bizneset e reja 
*Qeveria lokale,NVM-me 
* Komuniteti ( qytetaret) 
  

Kontributet e mundshme për projektin 
*Udhëheqësi i projektit 
*  Shoqatat  afariste. 
* Buletini informativ 
  *Mediat 

Parakushtet: 
*Infrastruktura ligjor 

Faktorët e rrezik 
*Mungesa e mjeteve financiare 
 

Shpenzimet e përllogaritura: 
15.000 € 

Kohëzgjatja: 
Viti  2011 

Fillimi i punëve: 
janar 2011 
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PËRSHKRIMI I PROJEKTEVE 

Projekti:  23 
Hartimi i nje pjese te planit rregullues ne” Zona ll “ 

Lloji i programit: 
Mjedis i përshtatshëm për te jetuar  

Përshkrimi i shkrutër i projektit:: 
-Hartimi i planit rregullues „ Zona ll „ për   qytetin e Podujevës rruga  është i domosdoshëm dhe mjafte i rendesishëm  për  zhvillimin dhe rregullimin e 

hapësirës se kësaj pjese te qytetit. Mungesa e planit rregullues ( planit detal ) paraqet  vështirsi  ne zhvillimin e jetës normale te qytetareve te kësaj pjese te 
qytetit dhe   Podujevës ne përgjithësi dhe  rrethinës  . Me hartimin e planit rregullues te  „ Zonës ll „  te qytetit  do te behet rregullimi ose  organizimi i 

sipërfaqes  ( hapësirës ) : Përcaktimi i hapësirave për  banim  kolektiv dhe individuale, arsim, shëndetësi , përcaktimi i lartësisë se këtyre objekteve ,vijës se 

ndërtimit si dhe kritereve tjera urbanistike  etj   .  Përcaktimi i hapësirave për rregullimin e infrastrukturës :  rrjetit te ujësjellësit dhe kanalizimi , rrugëve ,  
trotuareve , rrjetit elektrik, rrjetit te ngrohjes, komunikacionit , parkingjeve , si dhe përcaktimi i hapësirave me gjelbërim   etj. Përcaktimi i hapësirave për 

zhvillimin e aktiviteteve te ndryshme kulturore dhe sportive etj. Përcaktimi i hapësirës për  objekte te ndryshme afariste etje. Mungesa e planit rregullues ( 

detal ) ka ndikuar ne prishjen e strukturës se qytetit si pasoje e ndërtimeve te egra (vend e pa vend),dhe paraqet veshtersi për zhvillimin e jetës normale te 
banoreve te qytetit ne vaqanti si pasoje e mungesës se planit detal „ Zona ll „ ,por edhe banoreve tjerë te rrethinës . Me realizimin  e këtij  projekti se pari do te 

krijohet një ambient me i përshtatshëm  dhe me i pastër  për te jetuar , zhvillimin ekonomik te qytetit etj. 

Financimi i projektit nga donatoret e mundshëm dhe te hyrat vetabnake. 

Rezultatet e pritura: 
*Hartimi i planit rregullues  hap mundësi per 
zhvillimin ekonomoik  
*Ndikon ne hapjen e biznese te reja 
*Rritja e kontributit të sektorit privat i dhe 
zhvillimin ekonomik . 
*Përmisimi i infrastruktures  

Grupet e targetuara/synuara: 
*  Komunitet 
*Qeveria lokale 
 
 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 
* Bizneset e reja 
*Qeveria lokale,NVM-me 
* Komuniteti ( qytetaret) 
  

Kontributet e mundshme për projektin 
*Udhëheqësi i projektit 
*  Shoqatat  afariste. 
* Buletini informativ 
  *Mediat 

Parakushtet: 
*Infrastruktura ligjor 

Faktorët e rrezik 
*Mungesa e mjeteve financiare 
 

Shpenzimet e përllogaritura: 
50.000 € 

Kohëzgjatja: 
Viti  2011 

Fillimi i punëve: 
janar 2011 
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PËRSHKRIMI I PROJEKTEVE 

Projekti:  24 
Hartimi i planit rregullues ne Orllan 

Lloji i programit: 
Mjedis i përshtatshëm për te jetuar  

Përshkrimi i shkrutër i projektit:: 
-Hartimi i planit rregullues  „ Orllan „  Pasiqe Orllani eshte zone  malore dhe ne kete zone shtrihet Liqeni ,si dhe Kompleksi ,, Kulla e Zahir  Pajazitit „   

eshte edhe zone turistike ku vizitohet nga  vizitore te shumte qe interesimi eshte mjafte i mahe . Per  ofrimin e shebimeve te ndryshme hoteliere dhe 
sherbimeve tjera investitoret ne munges te planit detal kane bere ndertime vend e pa vend per ofrimin e sherbimeve te ndryshme vizitoreve ,  pra jane bere 

ndertime te egra.   Per kete arsye eshte  e nevojshme  hartimi i plamit rregullues te kesaj zone turistike . Me hartimin e planit rregullues ( detal ) ne Orllan  do te 

behet rregullimi ose  organizimi i siperfaqes  ( hapesires ) : Percaktimi i hapesirave per ndertimin e  objekteve te ndryshme hoteliere te medha dhe te vogla , 
per zhvillimin e turizmit , per  ndertimin e kampeshtepizave  , percaktimi i lartesise (etazheve) se ketyte objekteve ,vijes se ndertimit si dhe kritereve tjera 

urbanistike  etj   .  Percaktimi i hapesirave per rregullimin e infrastruktures :  rrjetit te ujesjellesit dhe kanalizimi , rrugeve ,  trotureve , rrjetit elektrik, 

komunukacionit , parkingjeve , si dhe percaktimi i hapesirave  rekreative ,  tereneve sportive  etj. Percaktimi i hapesirave per zhvillimin e aktiviteteve te 
ndryshme kulturore dhe sportive etj. Percaktimi i hapesires per  objekte te ndryshme afarisrte etje. Mungesa e planit rregullues ( detal ) do te ndikoj ne prishjen 

e struktures se kesaj zone turistike te Orllanit   si pasoje e ndertimeve te egra (vend e pa vend),dhe paraqet veshtersi per zhvillimin e    aktiviteteve te  

ndryshme si te turisteve dhe banoreve te kesaj ane   si pasoje e mungeses se planit detal  . Me realizimin  e keti  projekti se pari do te krijohet nje ambient me i 
perhtatshem dhe me i paster per te jetuar , zhvillimin ekonomik dhe per ushtrimin e veprimtarive te ndryshme etj. 

Financimi i projektit nga donatoret e mundshem dhe te hyrat vetabnake. 

Rezultatet e pritura: 
*Hartimi i planit rregullues  hap mundësi per 
zhvillimin ekonomoik  
*Ndikon ne hapjen e biznese te reja 
*Rritja e kontributit të sektorit privat  dhe 
zhvillimin ekonomik  
*Përmisimi i infrastruktures  

Grupet e targetuara/synuara: 
*  Komunitet 
*Qeveria lokale 
 
 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 
* Bizneset e reja 
*Qeveria lokale,NVM-me 
* Komuniteti ( qytetaret) 
  

Kontributet e mundshme për projektin 
*Udhëheqësi i projektit 
*  Shoqatat  afariste. 
* Buletini informativ 
  *Mediat 

Parakushtet: 
*Infrastruktura ligjor 

Faktorët e rrezik 
*Mungesa e mjeteve financiare 
 

Shpenzimet e përllogaritura: 
120.000 € 

Kohëzgjatja: 
Viti  2011 

Fillimi i punëve: 
janar 2011 
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PËRSHKRIMI I PROJEKTEVE 

Projekti:  25 
Rregullimi .i sipërfaqes të gjelbër. në 
gjimnazin”Aleksandër Xhuvani”  Podujevë 

Lloji i programit: 
Ambient I përshtatshëm për të jetuar 

Përshkrimi i shkrutër i projektit:: 
Krijimi i një ambienti të shëndoshë për të mësuar  dhe jetuar është një parakusht edhe për sigurimin e cilësisë në mësimdhënie dhe mësim nxënie. Sipërfaqet e 

gjelbëruar në përgjithësi mungojnë në afërsi të shkollave dhe ato që janë nuk mirëmbahen mirë. Besojmë se me projekte të tilla që nuk kanë ndonjë kosto të 
madhe financiare do të mund të  rregullohej ambienti punës dhe ai jetësor i nxënësve dhe personelit por edhe i komunitetit për rreth por edhe do të vetëdijesim 

si nxënësit ashtu edhe komunitetin për mbrojtjen e mjedisit jetësor. Ky  projekt përfshin një sipërfaqe prej 7.000,00² . 
 
 

 

 
 

Rezultatet e pritura: 
*Ndikon drejtpërdrejt në përmirësimin e cilësis 
së jetës dhe punës në institucionet arsimore  
*Ndikon ne shëndetin e nxënsave dhe personelit 
*Ndikon në përmirësimin e mjedisit jetësor   

Grupet e targetuara/synuara: 
*  Komunitet 
*Qeveria lokale 
 
 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 
* Shkolla 
*Komuniteti 
*Komuna 
 

Kontributet e mundshme për projektin 
*Udhëheqësi i projektit. 
* Buletini informativ 
  *Mediat 

Parakushtet: 
*Infrastruktura ligjor 
 

Faktorët e rrezik 
*Mungesa e mjeteve financiare 
 

Shpenzimet e përllogaritura: 
40.000.00€ 

Kohëzgjatja: 
Viti  2011 

Fillimi i punëve: 
prill 2011 
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Projekti:  26 
Rregulli.i sipërf.të gjelbër. në SHMT”Fan Noli”  
Podujevë 

Lloji i programit: 
Ambient I përshtatshëm për të jetuar 

Përshkrimi i shkrutër i projektit:: 
Krijimi i një ambienti të shëndoshë për të mësuar  dhe jetuar është një parakusht edhe për sigurimin e cilësis në mësimdhënie dhe mësimnxënie. Sipërfaqet e 

gjelbëruar në përgjithësi mungojnë në afërsi të shkollave dhe ato që janë nuk mirëmbahen mirë. Besojmë se me projekte të tilla që nuk kanë ndonjë kosto të 

madhe financiare do të mund të  rregullohej ambienti punës dhe ai jetësor i nxënësve dhe personelit por edhe i komunitetit për rreth por edhe do të vetëdijsonte 

si nxënsit ashtu edhe komunitetin për mbrojtjen e mjedisit jetësor. Ky  projekt përfshin një sipërfaqe prej 10.000,00² . 

Rezultatet e pritura: 
*Ndikon drejtpërdrejt në përmirësimin e cilësis 
së jetës dhe punës në institucionet arsimore  
*Ndikon ne shëndetin e nxënsave dhe personelit 
*Ndikon në përmirësimin e mjedisit jetësor   

Grupet e targetuara/synuara: 
*  Komunitet 
*Qeveria lokale 
 
 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 
* Shkolla 
*Komuniteti 
*Komuna 
 

Kontributet e mundshme për projektin 
*Udhëheqësi i projektit. 
* Buletini informativ 
  *Mediat 

Parakushtet: 
*Infrastruktura ligjor 
 
 

Faktorët e rrezik 
*Mungesa e mjeteve financiare 
 

Shpenzimet e përllogaritura: 
70.000.oo€ 

Kohëzgjatja: 
Viti  2011 

Fillimi i punëve: 
prill 2011 
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Projekti:  27 
Rregulli.i sipërf.të gjelbër. në SHME”Isa Boletini”  
Podujevë 

Lloji i programit: 
Ambient I përshtatshëm për të jetuar 

Përshkrimi i shkrutër i projektit:: 
Krijimi i një ambienti të shëndoshë për të mësuar  dhe jetuar është një parakusht edhe për sigurimin e cilësis në mësimdhënie dhe mësimnxënie. Sipërfaqet e 

gjelbëruar në përgjithësi mungojnë në afërsi të shkollave dhe ato që janë nuk mirëmbahen mirë. Besojmë se me projekte të tilla që nuk kanë ndonjë kosto të 

madhe financiare do të mund të  rregullohej ambienti punës dhe ai jetësor i nxënësve dhe personelit por edhe i komunitetit për rreth por edhe do të vetëdijsonte 

si nxënsit ashtu edhe komunitetin për mbrojtjen e mjedisit jetësor. Ky  projekt përfshin një sipërfaqe prej 60.000,00² . 

Rezultatet e pritura: 
*Ndikon drejtpërdrejt në përmirësimin e cilësis 
së jetës dhe punës në institucionet arsimore  
*Ndikon ne shëndetin e nxënsave dhe personelit 
*Ndikon në përmirësimin e mjedisit jetësor   

Grupet e targetuara/synuara: 
*  Komunitet 
*Qeveria lokale 
 
 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 
* Shkolla 
*Komuniteti 
*Komuna 
 

Kontributet e mundshme për projektin 
*Udhëheqësi i projektit. 
* Buletini informativ 
  *Mediat 

Parakushtet: 
*Infrastruktura ligjor 
 
 

Faktorët e rrezik 
*Mungesa e mjeteve financiare 
 

Shpenzimet e përllogaritura: 
35.000.oo€ 

Kohëzgjatja: 
Viti  2011 

Fillimi i punëve: 
prill 2011 
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Projekti:  28 
Rregulli. i sipërf. të gjelbër. në SH . F. dhe SHM 
“Enver Maloku ”  Podujevë 

Lloji i programit: 
Ambient I përshtatshëm për të jetuar 

Përshkrimi i shkurtër  i projektit:: 
Krijimi i një ambienti të shëndoshë për të mësuar  dhe jetuar është një parakusht edhe për sigurimin e cilësisë në mësimdhënie dhe mësimnxënie. Sipërfaqet e 

gjelbëruar në përgjithësi mungojnë në afërsi të shkollave dhe ato që janë nuk mirëmbahen mirë. Besojmë se me projekte të tilla që nuk kanë ndonjë kosto të 

madhe financiare do të mund të  rregullohej ambienti punës dhe ai jetësor i nxënësve dhe personelit por edhe i komunitetit për rreth por edhe do të vetëdijsonte 

si nxënësit ashtu edhe komunitetin për mbrojtjen e mjedisit jetësor. Ky  projekt përfshin një sipërfaqe prej 55.000² . 

Rezultatet e pritura: 
*Ndikon drejtpërdrejt në përmirësimin e cilësis 
së jetës dhe punës në institucionet arsimore  
*Ndikon ne shëndetin e nxënsave dhe personelit 
*Ndikon në përmirësimin e mjedisit jetësor   

Grupet e targetuara/synuara: 
*  Komunitet 
*Qeveria lokale 
 
 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 
* Shkolla 
*Komuniteti 
*Komuna 
 

Kontributet e mundshme për projektin 
*Udhëheqësi i projektit. 
* Buletini informativ 
  *Mediat 

Parakushtet: 
*Infrastruktura ligjor 
 
 

Faktorët e rrezik 
*Mungesa e mjeteve financiare 
 

Shpenzimet e përllogaritura: 
30.000 . oo € 

Kohëzgjatja: 
Viti  2011 

Fillimi i punëve: 
prill 2011 
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Projekti:  29 
Rregulli.i sipërf.të gjelbër. në SH.F. “Shaban Shala ”  
Podujevë 

Lloji i programit: 
Ambient I përshtatshëm për të jetuar 

Përshkrimi i shkrutër i projektit:: 
Krijimi i një ambienti të shëndoshë për të mësuar  dhe jetuar është një parakusht edhe për sigurimin e cilësis në mësimdhënie dhe mësimnxënie. Sipërfaqet e 

gjelbëruar në përgjithësi mungojnë në afërsi të shkollave dhe ato që janë nuk mirëmbahen mirë. Besojmë se me projekte të tilla që nuk kanë ndonjë kosto të 

madhe financiare do të mund të  rregullohej ambienti punës dhe ai jetësor i nxënësve dhe personelit por edhe i komunitetit për rreth por edhe do të vetëdijsonte 

si nxënsit ashtu edhe komunitetin për mbrojtjen e mjedisit jetësor. Ky  projekt përfshin një sipërfaqe prej 50.000² . 

Rezultatet e pritura: 
*Ndikon drejtpërdrejt në përmirësimin e cilësis 
së jetës dhe punës në institucionet arsimore  
*Ndikon ne shëndetin e nxënsave dhe personelit 
*Ndikon në përmirësimin e mjedisit jetësor   

Grupet e targetuara/synuara: 
*  Komunitet 
*Qeveria lokale 
 
 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 
* Shkolla 
*Komuniteti 
*Komuna 

Kontributet e mundshme për projektin 
*Udhëheqësi i projektit. 
* Buletini informativ 
  *Mediat 

Parakushtet: 
*Infrastruktura ligjor 
 

Faktorët e rrezik 
*Mungesa e mjeteve financiare 
 

Shpenzimet e përllogaritura: 
30.000.oo€ 

Kohëzgjatja: 
Viti  2011 

Fillimi i punëve: 
prill 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 93 

Projekti:  30 
Rregulli.i sipërf.të gjelbër. në SH.F. ”Xheladin Rekaliu 
“ Podujevë 

Lloji i programit: 
Ambient i përshtatshëm për të jetuar 

Përshkrimi i shkrutër i projektit:: 
Krijimi i një ambienti të shëndoshë për të mësuar  dhe jetuar është një parakusht edhe për sigurimin e cilësisë në mësimdhënie dhe mësimnxënie. Sipërfaqet e 

gjelbëruar në përgjithësi mungojnë në afërsi të shkollave dhe ato që janë nuk mirëmbahen mirë. Besojmë se me projekte të tilla që nuk kanë ndonjë kosto të 

madhe financiare do të mund të  rregullohej ambienti punës dhe ai jetësor i nxënësve dhe personelit por edhe i komunitetit për rreth por edhe do të vetëdijsonte 

si nxënësit ashtu edhe komunitetin për mbrojtjen e mjedisit jetësor. Ky  projekt përfshin një sipërfaqe prej 80.000² . 

Rezultatet e pritura: 
*Ndikon drejtpërdrejt në përmirësimin e cilësis 
së jetës dhe punës në institucionet arsimore  
*Ndikon ne shëndetin e nxënsave dhe personelit 
*Ndikon në përmirësimin e mjedisit jetësor   

Grupet e targetuara/synuara: 
*  Komunitet 
*Qeveria lokale 
 
 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 
* Shkolla 
*Komuniteti 
*Komuna 
 

Kontributet e mundshme për projektin 
*Udhëheqësi i projektit. 
* Buletini informativ 
  *Mediat 

Parakushtet: 
*Infrastruktura ligjor 
 
 

Faktorët e rrezik 
*Mungesa e mjeteve financiare 
 

Shpenzimet e përllogaritura: 
60.000.oo€ 

Kohëzgjatja: 
Viti  2011 

Fillimi i punëve: 
prill 2011 
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Projekti:  31 
Rregulli.i sipërf.të gjelbër. në SH.. e re te Javori - 
Podujevë 

Lloji i programit: 
Ambient I përshtatshëm për të jetuar 

Përshkrimi i shkrutër i projektit:: 
Krijimi i një ambienti të shëndoshë për të mësuar  dhe jetuar është një parakusht edhe për sigurimin e cilësisë në mësimdhënie dhe mësimnxënie. Sipërfaqet e 

gjelbëruar në përgjithësi mungojnë në afërsi të shkollave dhe ato që janë nuk mirëmbahen mirë. Besojmë se me projekte të tilla që nuk kanë ndonjë kosto të 

madhe financiare do të mund të  rregullohej ambienti punës dhe ai jetësor i nxënësve dhe personelit por edhe i komunitetit për rreth por edhe do të vetëdijsonte 

si nxënësit ashtu edhe komunitetin për mbrojtjen e mjedisit jetësor. Ky  projekt përfshin një sipërfaqe prej 100.000² . 

Rezultatet e pritura: 
*Ndikon drejtpërdrejt në përmirësimin e cilësis 
së jetës dhe punës në institucionet arsimore  
*Ndikon ne shëndetin e nxënsave dhe personelit 
*Ndikon në përmirësimin e mjedisit jetësor   

Grupet e targetuara/synuara: 
*  Komunitet 
*Qeveria lokale 
 
 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 
* Shkolla 
*Komuniteti 
*Komuna 
 

Kontributet e mundshme për projektin 
*Udhëheqësi i projektit. 
* Buletini informativ 
  *Mediat 

Parakushtet: 
*Infrastruktura ligjor 
 
 

Faktorët e rrezik 
*Mungesa e mjeteve financiare 
 

Shpenzimet e përllogaritura: 
70.000.oo€ 

Kohëzgjatja: 
Viti  2011 

Fillimi i punëve: 
prill 2011 
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PËRSHKRIMI I PROJEKTEVE 

Projekti:  32 
Rregullimi i gjelberimit te  oborrit te bllokut te 
banesave prane PTK-së  

Lloji i programit: 
Mjedis i përshtatshëm për te jetuar  

Përshkrimi i shkrutër i projektit:: 
Krijimi i një ambient të shëndoshë për të mësuar  dhe jetuar është një parakusht edhe për sigurimin e cilësisë në mësimdhënie dhe mësimnxënie. Sipërfaqet e 

gjelbëruar në përgjithësi mungojnë në afërsi të shkollave dhe ato që janë nuk mirëmbahen mirë. Besojmë se me projekte të tilla që nuk kanë ndonjë kosto të 
madhe financiare do të mund të  rregullohej ambienti punës dhe ai jetësor i nxënësve dhe personelit por edhe i komunitetit për rreth por edhe do të vetëdijsonte 

si nxënësit ashtu edhe komunitetin për mbrojtjen e mjedisit jetësor.  

Rezultatet e pritura: 
*Ndikon drejtpërdrejt në përmirësimin e cilësis 
së jetës dhe punës në institucionet arsimore  
*Ndikon ne shëndetin e nxënsave dhe personelit 
*Ndikon në përmirësimin e mjedisit jetësor   

Grupet e targetuara/synuara: 
*  Komuniteti  
*Qeveria lokale 
 
 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 
* Qytetaret  
*Qeveria lokale 
  
 

Kontributet e mundshme për projektin 
*Udhëheqësi i projektit 
*  Shoqatat  afariste. 
* Buletini informativ 
  *Mediat 

Parakushtet: 
*Infrastruktura ligjor 
 

Faktorët e rrezik 
*Mungesa e mjeteve financiare 
 

Shpenzimet e përllogaritura: 
20.000 € 

Kohëzgjatja: 
Viti  2011 

Fillimi i punëve: 
Prill 2011 
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PËRSHKRIMI I PROJEKTEVE 

Projekti:  33 
Rregullimi i hapesir ne Parkun e Qytetit ne pjesen     
“Podujeva 2”  

Lloji i programit: 
Mjedis I përshtatshëm për te jetuar  

Përshkrimi i shkrutër i projektit:: 
Krijimi i një ambienti të shëndoshë për të mësuar  dhe jetuar është një parakusht edhe për sigurimin e cilësis në mësimdhënie dhe mësimnxënie. Sipërfaqet e 

gjelbëruar në përgjithësi mungojnë në afërsi të shkollave dhe ato që janë nuk mirëmbahen mirë. Besojmë se me projekte të tilla që nuk kanë ndonjë kosto të 

madhe financiare do të mund të  rregullohej ambienti punës dhe ai jetësor i nxënësve dhe personelit por edhe i komunitetit për rreth por edhe do të vetëdijsonte 
si nxënsit ashtu edhe komunitetin për mbrojtjen e mjedisit jetësor.  

Rezultatet e pritura: 
*Ndikon drejtpërdrejt në përmirësimin e cilësis 
së jetës dhe punës në institucionet arsimore  
*Ndikon ne shëndetin e nxënsave dhe personelit 
*Ndikon në përmirësimin e mjedisit jetësor   

Grupet e targetuara/synuara: 
*  Komunitet 
*Qeveria lokale 
 
 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 
* Shkolla 
*Komuniteti 
*Komuna 
 

Kontributet e mundshme për projektin 
*Udhëheqësi i projektit 
*  Shoqatat  afariste. 
* Buletini informativ 
  *Mediat 

Parakushtet: 
*Infrastruktura ligjor 
 
 

Faktorët e rrezik 
*Mungesa e mjeteve financiare 
 

Shpenzimet e përllogaritura: 
50.000,00 € 

Kohëzgjatja: 
Viti  2011 

Fillimi i punëve: 
mars 2011 
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PËRSHKRIMI I PROJEKTEVE 

Projekti:  34 
Asfalltimi i rruges Godishnjak – faza e II , 2.90 km 

Lloji i programit: 
Mjedis I përshtatshëm për te jetuar  

Përshkrimi i shkrutër i projektit:: 
-Gjatësia e rrugës Godishnjak – faza e II   është L= 3758.68  m , kurse gjerësia  B=5.0 metra- Numri i banoreve  është :  1080  banor  . Rruga unazore e cila 

parashihet të asfaltohet lidhet  ne hyrje dhe dalje me rrugën  magjistrale Prishtinë –Podujevë. Faza e parë është realizuar ne vitin 2009 .Nëse nuk asfaltohet ne 
vitin 2011 kjo rrugë do të dëmtohet dukshëm dhe do ta ngiste koston e ndërtimit të fazës së II  ( asfaltimi ) . Fshati Godishnjake  gjendet ne pjesën perëndimore 

te qytetit te Podujevës dhe lidhe fshatin me qytetin. Ndërtimi i kësaj rruge do te ndikon ne përmasimin e kushteve për jetës te banorëve te fshatit, kursimin e 

kohës se udhëtimit etj.  Asfaltimi i rrugës ne fjalë  do te ndikonte ne  parandalimin e shpërnguljes se banoreve nga fshatin qytet. Kjo rruge do te ndikonte edhe 
ne zhvillimin e turizmit malor dhe ndërtimin e bizneseve te vogla dhe ushtrimin e veprimtarive te ndryshme. 

Rezultatet e pritura: 
*Lehtëson qarkullimin e njerzëve dhe mallrave 
*Zvoglon migrimin e popullatës 
*Nxit agro – biznesin 
*Ulë koston e transportit 

Grupet e targetuara/synuara: 
*  Komunitet 
*Qeveria lokale 
 
 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 
* Komunitetet 
* Bizneset e reja 
*Qeveria lokale,NVM-me 
 

Kontributet e mundshme për projektin 
*Udhëheqësi i projektit 
* Buletini informativ 
  *Mediat 

Parakushtet: 
*Infrastruktura ligjor 
 

Faktorët e rrezik 
*Mungesa e mjeteve financiare 
 

Shpenzimet e përllogaritura: 
254.000,00€ 

Kohëzgjatja: 
Viti  2011 

Fillimi i punëve: 
maj 2011 
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PËRSHKRIMI I PROJEKTEVE 

Projekti:  35 
Asfalltimi i rruges Batllave_Lagja Bajraktari - faza e II 
. 

Lloji i programit: 
Mjedis i përshtatshëm për te jetuar  

Përshkrimi i shkrutër i projektit:: 
-Gjatësia e rrugës në fshatin Batllavë lagja Bajraktari – faza e II  është  L= 5.13  km , kurse gjërsia  B=5.0 metra- Numri i banorëve  është 450  banor.  Rruga e 

cila duhet te asfalltohet  duhet të lidhet me pjesën e rrugës së asfalltuar më heret. Pjesa e rrugës që duhet te asfalltohet është në ndërtim e sipër _faza e parë . 
Rruga e cila do te asfalltohet lidhë fshatin Batllavë, Dyz  dhe i afrohet shumë afër fshatit Koliq.  Fshati Batllave –  gjindet në pjesën lindore të qytetit të 

Podujevës dhe lidhë fshatin me qytetin e Podujevës dhe me rrugën Orllan –Lluzhan – Prishtinë. Ndërtimi i kësaj rrugë do të ndikon në  përmasimin e kushteve 

për jetës të banorëve të fshatit, kursimin e kohës së udhtimit, zvogelimin e shpenzimeve të udhtimit etj. Me këtë rrugë fshati lidhet  me rrugën e asfaltuar   
Orllan –Lluzhan –Prishtine si dhe me Qytetin e Podujevës . Përmes kësaj rruge banoret lidhen me zonen turistike të Orllanit etj.  Asfalltimi do te ndikonte ne  

parandalimin e shpernguljes së  banoreve nga fshati në qytet. 

-Kjo rrugë   do të ndikonte edhe në zhvillimin e turizmit malor dhe ndërtimin e bizneseve të vogla dhe ushtrimin e veprimtarive të ndryshme. 

Rezultatet e pritura: 
*Lehtëson qarkullimin e njerzëve dhe mallrave 
*Zvoglon migrimin e popullatës 
*Nxit agro – biznesin 
*Ulë koston e transportit 

Grupet e targetuara/synuara: 
*  Komunitet 
*Qeveria lokale 
 
 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 
* Bizneset e reja 
*Qeveria lokale,NVM-me 
 

Kontributet e mundshme për projektin 
*Udhëheqësi i projektit. 
* Buletini informativ 
  *Mediat 

Parakushtet: 
*Infrastruktura ligjor 
 

Faktorët e rrezik 
*Mungesa e mjeteve financiare 
 

Shpenzimet e përllogaritura: 
369.000,00€ 

Kohëzgjatja: 
Viti  2011 

Fillimi i punëve: 
Qershor 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 99 

PËRSHKRIMI I PROJEKTEVE 

Projekti:  36 
Asfalltimi i rrugës Sibovc i Epërm 3.55km. 

Lloji i programit: 
Mjedis I përshtatshëm për te jetuar  

Përshkrimi i shkrutër i projektit:: 
-Gjatesia e rrugëve ne fshatin Sibovc i Eperme  është L = 3.55 km.  Gjërsia  B=4.0-5.5 metra. Numri i banoreve është: 1280  banor. Rrugët të cila duhet te 

asfalltohet  janë  në lindje te Komunes se Podujeves, janë në gjendje te keqe  dhe e veshtire per qarkullim te  lire te qytetareve dhe mjeteve te transportit etj, 
sidomos gjendja veshtersohet gjate kohes se dimrit dhe te reshurave atmosferike ,  ku rruga behet e pa kalueshme dhe ndikon ne ndotjen e ambientit   . Rrugët 

të cilat do te asfalltohet  lidhin Sibovcin e Eperme dhe te Poshtem mes veti  dhe  me qytetin e Podujeves dhe me rrugen regjionale Podujeve - Prishtine. 

Ndërtimi i këtyre  rrugëve do të ndikon ne përmasimin e kushteve për jetës te banorëve te fshatit, kursimin e kohes se udhtimit, zvogelimin e shpenzimeve te 
udhtimit etj. Asfalltimi do te ndikonte ne  parandalimin e shpernguljes se   banoreve nga fshati ne qytet. 

-Kjo rruge do te ndikonte edhe ne zhvillimin e ekonomik , ndërtimin e bizneseve te vogla dhe ushtrimin e veprimtarive te ndryshme bujqësore , blegtorale dhe 

artizanateve te ndryshme etj. 

Rezultatet e pritura: 
*Lehtëson qarkullimin e njerzëve dhe mallrave 
*Zvoglon migrimin e popullatës 
*Nxit agro – biznesin 
*Ulë koston e transportit 

Grupet e targetuara/synuara: 
*  Komunitet 
*Qeveria lokale 
 
 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 
* Bizneset e reja 
*Qeveria lokale,NVM-me 
 
  
 

Kontributet e mundshme për projektin 
*Udhëheqësi i projektit 
*  Shoqatat  afariste. 
* Buletini informativ 
  *Mediat 

Parakushtet: 
*Infrastruktura ligjor 
 

Faktorët e rrezik 
*Mungesa e mjeteve financiare 
 

Shpenzimet e përllogaritura: 
315.000.00€. 

Kohëzgjatja: 
Viti  2011 

Fillimi i punëve: 
Qershor 2011 
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PËRSHKRIMI I PROJEKTEVE 

Projekti:  37 
Asfaltimi i rrugës lagja Vukufi - Mavriqi 

Lloji i programit: 
Mjedis i përshtatshëm për të jetuar 

Përshkrimi i shkrutër i projektit:: 

Ky projekt në gjatësi L= 2.10 km, me gjërësi 5 metra me  530 banorë, përfshin dy rrugë, rruga lagja_Vukufi 
900,00 metra që gjindet ne mes dy fshatrat Bajqinë - Dobordol e që lidhet me rrugen kryesore Podujevë – 
Kërpimeh.Kurse rruga e dytë është lagja_Mavriqi 1.200,00m`, që lidhet me rrugën Bajqinë – Letanc  kjo rrugë 
është kryer (faza e parë),  ndërsa rruga Vukufi ësht në gjendje të rënd. 
 

Rezultatet e pritura: 
*Lehtëson qarkullimin e njerzëve dhe mallrave 
*Zvoglon migrimin e popullatës 
*Nxit agro – biznesin 
*Ulë koston e transportit 

Grupet e targetuara/synuara: 
*  Komunitet 
*Qeveria lokale 
 
 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 
* Bizneset e reja 
*Qeveria lokale,NVM-me 
 
  
 

Kontributet e mundshme për projektin 
*Udhëheqësi i projektit 
*  Shoqatat  afariste. 
* Buletini informativ 
  *Mediat 

Parakushtet: 
*Infrastruktura ligjor 
 
 

Faktorët e rrezik 
*Mungesa e mjeteve financiare 
 

Shpenzimet e përllogaritura: 
120.000 € 

Kohëzgjatja: 
Viti  2011 

Fillimi i punëve: 
Qershor 2011 
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PËRSHKRIMI I PROJEKTEVE 

Projekti:  38 
Asfaltimi i rr. Kerpimeh_lagja e Kastratve (faza e II) 

Lloji i programit: 
Mjedis i përshtatshëm për të jetuar 

Përshkrimi i shkrutër i projektit:: 
Gjatësija e trasës është L=4.3 km Gjërsia e rrugës 3.0m`, 4.0m` e 5.0m`, numri i banorve është  985. Faza e parë e ndërtimit është ralizuar ne vitin 2009-2010 

.Rruga është në gjendje të mire por nese nuk asfaltohet në vitin 2011 do të pësoj dëme te dukshme dhe do të ngriste koston e ndërtimit  për fazen e dytë ( 

asfaltimin ) .Në këtë rrugë kalon nje numër i madhe i banorve  dhe i automjeteve dhe lidhet  me rrugën reghionale Kërpimeh – Podujevë dhe   mundëson një 
qarkullim më të lehtë dhe më te shpejtë si dhe do të ndikoj në zvoglimin e shpenzimeve të karboranteve dhe në zvoglimin e kohës së qarkullimit të ketyre 

banorve dhe fshatrave për rrethë. 

Rezultatet e pritura: 
*Lehtëson qarkullimin e njerzëve dhe mallrave 
*Zvoglon migrimin e popullatës 
*Nxit agro – biznesin 
*Ulë koston e transportit 

Grupet e targetuara/synuara: 
*  Komunitet 
*Qeveria lokale 
 
 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 
* Bizneset e reja 
*Qeveria lokale,NVM-me 
 
  
 

Kontributet e mundshme për projektin 
*Udhëheqësi i projektit 
*  Shoqatat  afariste. 
* Buletini informativ 
  *Mediat 

Parakushtet: 
*Infrastruktura ligjor 
 

Faktorët e rrezik 
*Mungesa e mjeteve financiare 
 

Shpenzimet e përllogaritura: 
435.000,00€. 

Kohëzgjatja: 
Viti  2011 

Fillimi i punëve: 
Maj 2011 
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PËRSHKRIMI I PROJEKTEVE 

Projekti:  39 
Asf.rr.Revuq faza e II 

Lloji i programit: 
Mjedis i përshtatshëm për të jetuar 

Përshkrimi i shkrutër i projektit:: 
Gjatësia e tratës është L=3962,6 m Gjerësia e rr. 5.0 m numri i banorëve është  1200  Kjo rrugë është e pa asfaltuar ,e shkatërruare dhe e mbushur plot me 

gropa  të ujit atmosferik dhe ujëra të zeza..Kjo e vështirëson  frekuentimin e qytetarëve të kësaj lagjeje qe lidhet me fshatin Kerpimeh dhe rrugën regjionale ne 

Podujevë. Në këtë rrugë kalon një numër i madhe i Banorëve  dhe i automjeteve dhe  lidhet  me rrugën regjionale Kërpimeh  – Podujevë dhe   mundëson një 
qarkullim më te lehtë dhe më te shpejt si dhe do te ndikoj ne zvogëlimin e shpenzimeve të karburanteve dhe ne zvogëlimin e kohës se qarkullimit të këtyre 

banorëve dhe fshatrave për rrethe. 

Rezultatet e pritura: 
*Lehtëson qarkullimin e njerzëve dhe mallrave 
*Zvoglon migrimin e popullatës 
*Nxit agro – biznesin 
*Ulë koston e transportit 

Grupet e targetuara/synuara: 
*  Komunitet 
*Qeveria lokale 
 
 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 
* Bizneset e reja 
*Qeveria lokale,NVM-me 
 
  

Kontributet e mundshme për projektin 
*Udhëheqësi i projektit 
*  Shoqatat  afariste. 
* Buletini informativ 
  *Mediat 

Parakushtet: 
*Infrastruktura ligjor 
 

Faktorët e rrezik 
*Mungesa e mjeteve financiare 
 

Shpenzimet e përllogaritura: 
297.000,00 € 

Kohëzgjatja: 
Viti  2011 

Fillimi i punëve: 
Maj 2011 
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PËRSHKRIMI I PROJEKTEVE 

Projekti:  40 
Asf.rr.Katunisht  - Llapashtic e ep.faza e II 

Lloji i programit: 
Mjedis i përshtatshëm për të jetuar 

Përshkrimi i shkrutër i projektit:: 
- Gjatësia e rrugës  L=4.0 km. Gjerësia  B=5.0 m. Numri i banorëve që kaloni neper ketë rrugë është  afro 1400 banor. Rruga  lidhe vendbanimet  Katunishtë  – 

Llapashticë  dhe me qytetin e Podujevës .Kjo rruge është e pa asfaltuar  dhe gjendet, ne pjesën perëndimore te qytetit . Kjo rruge lidhet me rrugën regjionale  

Podujevë- Prishtinë .Gjendja e kësaj rruge  për momentin është  e mjerueshme ku mund te  themi se një  pjese e saj është  edhe e pa kalueshme. Në ketë  rrugë 
graviton shkolla fillore,zyra e vendit si dhe ambulanca e fshatit . 

Rezultatet e pritura: 
*Lehtëson qarkullimin e njerzëve dhe mallrave 
*Zvoglon migrimin e popullatës 
*Nxit agro – biznesin 
*Ulë koston e transportit 

Grupet e targetuara/synuara: 
*  Komunitet 
*Qeveria lokale 
 
 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 
* Bizneset e reja 
*Qeveria lokale,NVM-me 
 
  
 

Kontributet e mundshme për projektin 
*Udhëheqësi i projektit 
*  Shoqatat  afariste. 
* Buletini informativ 
  *Mediat 

Parakushtet: 
*Infrastruktura ligjor 
 
 

Faktorët e rrezik 
*Mungesa e mjeteve financiare 
 

Shpenzimet e përllogaritura: 
350.000.oo€ 

Kohëzgjatja: 
Viti  2011 

Fillimi i punëve: 
prill 2011 
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PËRSHKRIMI I PROJEKTEVE 

Projekti:  41 
Asf.rr.Lupq i eperm-lagja Dushi-Mengjiqi faza e II 

Lloji i programit: 
Mjedis i përshtatshëm për të jetuar 

Përshkrimi i shkrutër i projektit:: 
Gjatësija e trases është L=2. 0km Gjërsia e rr. 5.0m-numri i banorve është  620.Faza e parë e ndërtimit është në përfundim e sipër.Faza e dytë të parashifet për 

vitin e ardhshëm,Nese nuk kryhet faza e dytë në vitin 2011 rruga mundë të psoj dëmtime të cilat do të ndikojn në koston e ndërtimit-asfaltimit ( faza e II ). Në 

këtë rrugë kalon nje numër i madhe i Banorve  dhe i automjeteve dhe  lidhet  me rrugen reghionale  Podujevë – Prishtinë dhe   mundëson një qarkullim më te 
leht dhe më te shpejt si dhe do te ndikoj ne zvoglimin e shpenzimeve të karboranteve dhe ne zvoglimin e kohes se qarkullimit të ketyre banorve dhe fshatrave 

për rrethë.Ndërtimi i kësaj rruge do te ndikoj edhe ne zhvillimin ekonomik. 

Rezultatet e pritura: 
*Lehtëson qarkullimin e njerzëve dhe mallrave 
*Zvoglon migrimin e popullatës 
*Nxit agro – biznesin 
*Ulë koston e transportit 

Grupet e targetuara/synuara: 
*  Komunitet 
*Qeveria lokale 
 
 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 
*Komunitetet  
* Bizneset e reja 
*Qeveria lokale,NVM-me 
 

Kontributet e mundshme për projektin 
*Udhëheqësi i projektit 
* Buletini informativ 
  *Mediat 

Parakushtet: 
*Infrastruktura ligjor 
 

Faktorët e rrezik 
*Mungesa e mjeteve financiare 
 

Shpenzimet e përllogaritura: 
155.000,00 € 

Kohëzgjatja: 
Viti  2011 

Fillimi i punëve: 
Qershori  2011 
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PËRSHKRIMI I PROJEKTEVE 

Projekti:  42 
Ndërtimi i rrugës Orllan - Brainë 

Lloji i programit: 
Mjedis i përshtatshëm për të jetuar 

Përshkrimi i shkrutër i projektit:: 
- Gjatësia e rrugës  L=6.0 km. Gjerësia  B=5.0 m. Numri i banorëve që balonë neper ketë rrugë është afro 628  banor. Kjo rrugë lidhet me rrugën regjionale 

Orllan  - Lluzhan - Prishtinë. Gjendja e kësaj rruge  për momentin është  e mjerueshme ku mund te  themi se një pjese e saj është  edhe e pa kalueshme nga kjo 

rruge bartet një sasi e madhe  baltës  e cila ndikon drejte për drejte ne ndotjen e ambientit  dhe mos pastërtinë e rrugëve te asfaltuara .  Kjo  rrugë  gjinde  ne 
pjesën lindore te Podujevës. konfiguracioni  vendi ku ndërtohet rruga fillon në Orllan  deri ne Brainë. Kjo rrugë do te ndikoj në zhvillimin ekonomik te këtij 

fshati dhe fshatrave për rreth do te ndikoj ne kthimin e te zhvendosurave dhe do ndikoj në parandalimin e shpërnguljeve  

Rezultatet e pritura: 
*Lehtëson qarkullimin e njerzëve dhe mallrave 
*Zvoglon migrimin e popullatës 
*Nxit agro – biznesin 
*Ulë koston e transportit 

Grupet e targetuara/synuara: 
*  Komunitet 
*Qeveria lokale 
 
 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 
* Bizneset e reja 
*Qeveria lokale,NVM-me 
 
  
 

Kontributet e mundshme për projektin 
*Udhëheqësi i projektit 
*  Shoqatat  afariste. 
* Buletini informativ 
  *Mediat 

Parakushtet: 
*Infrastruktura ligjor 
 
 

Faktorët e rrezik 
*Mungesa e mjeteve financiare 
 

Shpenzimet e përllogaritura: 
180.000.00€ 

Kohëzgjatja: 
Viti  2011 

Fillimi i punëve: 
Qershorë 2011 
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PËRSHKRIMI I PROJEKTEVE 

Projekti:  43 
Asfaltimi i rrugës Pollatë – Murgullë 

Lloji i programit: 
Mjedis i përshtatshëm për të jetuar 

Përshkrimi i shkrutër i projektit:: 
-Ky  projekt në gjatësi prej 8.0 km, përfshin pjesen në veriperendim të Podujevës dhe lidhë fshatrat si: Zhitin, Sylevicën, Brecën, Ternavicën, Murgullën dhe 

pjesët malore të Marincës , Bellasicës me Pollatën. Si pas regjistrimit të vitit 1981 në këto fshatra kanë jetuar 1377 banor me një siperfaqe prej 76.18 km² . për 

shkak të gjendjes së rënd  në infrastrukturën rrugore numri i popullatës është zvogëluar dukshem. 
 

Rezultatet e pritura: 
*Lehtëson qarkullimin e njerzëve dhe mallrave 
*Zvoglon migrimin e popullatës 
*Nxit agro – biznesin 
*Ulë koston e transportit 

Grupet e targetuara/synuara: 
*  Komunitet 
*Qeveria lokale 
 
 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 
* Bizneset e reja 
*Qeveria lokale,NVM-me 
 
  
 

Kontributet e mundshme për projektin 
*Udhëheqësi i projektit 
*  Shoqatat  afariste. 
* Buletini informativ 
  *Mediat 

Parakushtet: 
*Qështja e pronësisë e zgjedhur 
 
 

Faktorët e rrezik 
*Mungesa e mjeteve financiare 
 

Shpenzimet e përllogaritura: 
1.100.000.oo€ 

Kohëzgjatja: 
Viti  2011-12-13 

Fillimi i punëve: 
maj 2011 
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PËRSHKRIMI I PROJEKTEVE 

Projekti:  44 
Asf.rrugve ne qytet 

Lloji i programit: 
Mjedis i përshtatshëm për të jetuar 

Përshkrimi i shkrutër i projektit:: 

Më këtë projekt janë përfshirë afro 15 rrugë të lagjeve të ndryshme në qytet.Gjatësia e këtyre rrugve është 

rreth  5.0km.  dhe përfshin rreth 3000 banor, shumica e këtyre rrugëve janë të ngushta të pa urbanizuara të 

cilat krijojnë  ndotjen e rrugëve kryesore të qytetit . 

Rezultatet e pritura: 
*Lehtëson qarkullimin e njerzëve dhe mallrave 
*Zhvillimin e bizneseve  
*Mbrojtjen e abmientit 

Grupet e targetuara/synuara: 
*  Komunitet 
*Qeveria lokale 
 
 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 
* Bizneset e reja 
*Qeveria lokale,NVM-me 
 
  

Kontributet e mundshme për projektin 
*Udhëheqësi i projektit 
*  Shoqatat  afariste. 
* Buletini informativ 
  *Mediat 

Parakushtet: 
*Infrastruktura ligjor 
 
 

Faktorët e rrezik 
*Mungesa e mjeteve financiare 
 

Shpenzimet e përllogaritura: 
550.000.00€. 

Kohëzgjatja: 
Viti  2011 

Fillimi i punëve: 
Korrik  2011 
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PËRSHKRIMI I PROJEKTEVE 

Projekti:  45 
Asfalltimi i rruges ne fsh. Zakut , 1.0km 

Lloji i programit: 
Mjedis i përshtatshëm për te jetuar  

Përshkrimi i shkrutër i projektit:: 
Ky projekt përfshin rrugen kryesore ne fshatin Zakut.Gjatësia e kësaj rruge është L = 1.0 km gjërsia B=5.5 m 
.Ky fshat ka 800 banorë.Gjendja ekzistuese e rugës është mjaft e keqe dhe kjo shkakton vështërsi të shumta 
për banoret e këtushëm dhe asfaltimi i saj do të jetë jetikë për banorët e këtushëm. 
 

*Lehtëson qarkullimin e njerzëve dhe mallrave 
*Zvoglon migrimin e popullatës 
*Nxit agro – biznesin 
*Ulë koston e transportit 

Grupet e targetuara/synuara: 
*  Komunitet 
*Qeveria lokale 
 
 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 
 
* Komunitetet 
*Bizneset e reja 
*Qeveria lokale,N.V.M-me 
 

Kontributet e mundshme për projektin 
*Udhëheqësi i projekti. 
* Buletini informativ 
  *Mediat 

Parakushtet: 
*Infrastruktura ligjor 

Faktorët e rrezik 
*Mungesa e mjeteve financiare 
 

Shpenzimet e përllogaritura: 
90.000,00 € 

Kohëzgjatja: 
Viti  2011 

Fillimi i punëve: 
Qershor 2011 
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PËRSHKRIMI I PROJEKTEVE 

Projekti:  46 
Asf.rr.Bajqinë lagja Ismajli 

Lloji i programit: 
Mjedis i përshtatshëm për të jetuar 

Përshkrimi i shkrutër i projektit:: 
Gjatësija e trases është L=2. 0km Gjërsia e rr. 5.0m-numri i banorve është  450  Kjo rrugë është e pa asfaltuar ,e shkatrruar dhe e mbushur plot me gropa  të ujit 

atmosferik dhe ujra të zeza..Kjo e vështirson  frekuentimin e banorve  të ksaj lagjeje qe lidhet me fshatin Letanc në njeren an dhe ne anen tjeter me rrugen 

regjionale  Kerpimeh- Podujevë  dhe   mundëson një qarkullim më te leht dhe më te shpejt si dhe do te ndikoj ne zvoglimin e shpenzimeve të karboranteve dhe 
ne zvoglimin e kohes se qarkullimit të ketyre banorve dhe fshatrave për rrethë.Gjithashtu do te ndikoj ne zhvillimin ekonomik me hapjen e bizneseve te reja. 

Rezultatet e pritura: 
*Lehtëson qarkullimin e njerzëve dhe mallrave 
*Zvoglon migrimin e popullatës 
*Nxit agro – biznesin 
*Ulë koston e transportit 

Grupet e targetuara/synuara: 
*  Komunitet 
*Qeveria lokale 
 
 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 
* Bizneset e reja 
*Qeveria lokale,NVM-me 
 
  
 

Kontributet e mundshme për projektin 
*Udhëheqësi i projektit 
* Buletini informativ 
  *Mediat 

Parakushtet: 
*Infrastruktura ligjor 
 
 

Faktorët e rrezik 
*Mungesa e mjeteve financiare 
 

Shpenzimet e përllogaritura: 
150.000 € 

Kohëzgjatja: 
Viti  2011 

Fillimi i punëve: 
Prill  2011 
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PËRSHKRIMI I PROJEKTEVE 

Projekti:  47 
Asfaltimi i rrugës Konushefc – Buricë dhe lagja Shala   
faza e I-rë dhe II-të. 

Lloji i programit: 
Mjedis i përshtatshëm për të jetuar 

Përshkrimi i shkrutër i projektit:: 
- Gjatësia e rrugës  L=4. 2 km. Gjerësia  B=4.0-5.0m`. Numri i banorëve që kalon neper ketë rrugë është  afro 377  banor. Rruga  lidhe vendbanimet e   fshatin 

Konushefc me Podujevën. Kjo rruge është e pa asfaltueme dhe gjendet, ne pjesën perendimore te qytetit.Kjo rruge lidhet me rrugën regjionale Podujevë- 
Prishtinë .Gjendja e kësaj rruge  për momentin është  e mjerueshme ku mund te  themi se nje pjese e saj është  edhe e pa kalueshme nga kjo rruge bartet një 

sasi e madhe e baltes  e cila ndikon drejte për drejte ne ndotjen e ambientit  dhe mos pastërtinë e rrugëve te asfaltuara . Konfiguracioni  vendi ku ndërtohet 

rruga fillon ne rrugën  ne  Konushefc dhe lidhet me magjistralen Podujevë –Prishtinë.Ndërtimi asfaltimi i rrugës ne fjal  do të bëhet ne perjudhen dy vjeqare  
2011-2012. 

Rezultatet e pritura: 
*Lehtëson qarkullimin e njerzëve dhe mallrave 
*Zvoglon migrimin e popullatës 
*Nxit agro – biznesin 
*Ulë koston e transportit 

Grupet e targetuara/synuara: 
*  Komunitet 
*Qeveria lokale 
 
 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 
* Bizneset e reja 
*Qeveria lokale,NVM-me 
 
  

Kontributet e mundshme për projektin 
*Udhëheqësi i projektit 
* Buletini informativ 
  *Mediat 

Parakushtet: 
*Infrastruktura ligjor 
 

Faktorët e rrezik 
*Mungesa e mjeteve financiare 
 

Shpenzimet e përllogaritura: 
450.000,oo€ 

Kohëzgjatja: 
Viti  2012 

Fillimi i punëve: 
prill 2012 
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PËRSHKRIMI I PROJEKTEVE 

Projekti:  48 
Asfalltimi Halabak , 0.50  km 

Lloji i programit: 
Mjedis i përshtatshëm për te jetuar  

Përshkrimi i shkrutër i projektit:: 
-Gjatesia e rruges ne Halabak  eshte L= 0.50  km , kurse gjeresia  B=5.5 metra- Numri i banoreve  eshte :  1000  banor  . Rruga e cila duhet te asfalltohet  

shtrihet ne  fshatin  Halabak  ne lindje te Podujeves   ,  edhe pse rruga eshte asfalltuar  nje pjese e rruges ka mbetur pa asfalltuar   .  Rruga eshte ne gjendje te 
keqe  dhe e veshtire per qarkullim te  lire te qytetareve dhe mjeteve te transportit si dhe transportimin e te mirave materiale   etj. Gjendja  per qarkullim 

veshtersohet sidomos gjate kohes se dimrit dhe te reshurave atmosferike ,  ku rruga  behet e veshtire  pa kalueshme dhe ndikon ne ndotjen e ambientit  dhe 

rrugeve tjera lidhese te asfalltuara . Rruga e cila do te asfalltohet lidhet me rrugen e asfalltuar me pare   dhe permes kesaj banoret lidhen me qytetin e 
Podujeves dhe  me fshatrat tjera ne afersi , Lluzhan . Batllave, Bollopoje  etj. Ndërtimi i kësaj rruge do te ndikon ne përmirsimin e kushteve për jetës te 

banorëve te fshatit, kursimin e kohes se udhtimit, zvogelimin e shpenzimeve te udhtimit , etj. .  Asfalltimi do te ndikonte ne  parandalimin e shpernguljes se   

banoreve nga fshati ne qytet 
-Kjo rruge do te ndikonte edhe ne zhvillimin e ekonomik  te fshatit, ndërtimin e bizneseve te vogla dhe ushtrimin e veprimtarive te ndryshme bujqësore , 

blegtorale dhe artizanaleve te ndryshme etj. 

Rezultatet e pritura: 
*Lehtëson qarkullimin e njerzëve dhe mallrave 
*Zvoglon migrimin e popullatës 
*Nxit agro – biznesin 
*Ulë koston e transportit 

Grupet e targetuara/synuara: 
*  Komunitet 
*Qeveria lokale 
 
 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 
 
* Komunitetet 
*Bizneset e reja 
*Qeveria lokale,N.V.M-me 

Kontributet e mundshme për projektin 
*Udhëheqësi i projekti. 
* Buletini informativ 
  *Mediat 

Parakushtet: 
*Infrastruktura ligjor 

Faktorët e rrezik 
*Mungesa e mjeteve financiare 
 

Shpenzimet e përllogaritura: 
50.000 € 

Kohëzgjatja: 
Viti  2011 

Fillimi i punëve: 
korrik 2011 
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PËRSHKRIMI I PROJEKTEVE 

Projekti: 49  
Asfaltimi i rrugës Orllan – lagja Gajtani , 0.70  km 

Lloji i programit: 
Mjedis i përshtatshëm për te jetuar  

Përshkrimi i shkurtër i projektit:: 
Rruga nga qendra e gjerë tek lagjja e Gajtanëve është 1.7 km ( 1 km e 700 metra ) me gjerësi 3.0 m , ku 
përfshinë rreth 250 banorëve. Asfaltimi i kësaj rruge lehtëson dukshëm jetën e banorëve të kësaj lagjeje. 

Rezultatet e pritura: 
*Lehtëson qarkullimin e njerëzve dhe mallrave 
*Zvogëlon migrimin e popullatës 
*Nxit agro – biznesin 
*Ulë koston e transportit 

Grupet e targetuara/synuara: 
*  Komunitet 
*Qeveria lokale 
 
 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 
 
* Komunitetet 
*Bizneset e reja 
*Qeveria lokale,N.V.M-me 
 

Kontributet e mundshme për projektin 
*Udhëheqësi i projekti. 
* Buletini informativ 
  *Mediat 

Parakushtet: 
*Infrastruktura ligjor 

Faktorët e rrezik 
*Mungesa e mjeteve financiare 
 

Shpenzimet e përllogaritura: 
40.000 € 

Kohëzgjatja: 
Viti  2011 

Fillimi i punëve: 
korrik 2011 
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PËRSHKRIMI I PROJEKTEVE 

Projekti:  50 
Asfaltimi i rrugës Sfeqel 

Lloji i programit: 
Mjedis i përshtatshëm për të jetuar 

Përshkrimi i shkrutër i projektit:: 

Fëshati  Sfeqel me 2680 banorë, ka nevojë  për asfaltimin e disa rrugëve.Por me buxhetin e Komunës për 

vitin 2011,është parapar një buxhet prej 100.000 €  që përafersisht mund të asfaltohet një rrugë me një 

gjatësi diqka më shumë te 1.0km. Gjendja ekzistuese e rrugës është mjaft e keqe dhe kjo shkakton 

vështirësi të shumta për banoret e ketushem dhe asfaltimi i saj do të jetë jetikë per banorët e këtushëm. 

Rezultatet e pritura: 
*Lehtëson qarkullimin e njerzëve dhe mallrave 
*Zvoglon migrimin e popullatës 
*Nxit agro – biznesin 
*Ulë koston e transportit 

Grupet e targetuara/synuara: 
*  Komunitet 
*Qeveria lokale 
 
 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 
* Bizneset e reja 
*Qeveria lokale,NVM-me 
 
  

Kontributet e mundshme për projektin 
*Udhëheqësi i projektit 
* Buletini informativ 
  *Mediat 

Parakushtet: 
*Infrastruktura ligjor 
 

Faktorët e rrezik 
*Mungesa e mjeteve financiare 
 

Shpenzimet e përllogaritura: 
100.000,00€. 

Kohëzgjatja: 
Viti  2011 

Fillimi i punëve: 
Maj 2011 
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PËRSHKRIMI I PROJEKTEVE 

Projekti:  51 
Asfaltimi i rrugëve me urës mbi lumin Llap_ lagja 
Kosumi dhe Abdyli Gllamnik 

Lloji i programit: 
Mjedis i përshtatshëm për të jetuar 

Përshkrimi i shkrutër i projektit:: 
Gjatësija e trases është L=2.20km. Gjërsia  4.0 dhe 5.0m` numri i banorve është  380  Kjo rrugë është e pa asfaltuar e shkatrruar dhe e mbushur plotë me gropa  

të ujit atmosferik dhe ujra të zeza. që rrezikon  shendetin e popullates së këti fshati .Kjo rrugë lidhet me magjistralen Podujevë – Prishtinë në njerën anë dhe në 
anën tjetër lidhet me fshatin Sfeqel .Në këtë rrugë  qarkullojn  nje numër i madhe i Banorve  dhe i automjeteve që praqet problem per qarkullim.Me asfaltimin 

e kësaj rruge  dhe ndertimin e urës do te krijohen kushte më te mira të qarkullimi të automjeteve dhe banorve të këtyre fshatrave,  mundëson një qarkullim më 

te leht dhe më te shpejt si dhe do te ndikoj ne zvoglimin e shpenzimeve të karboranteve dhe ne zvoglimin e kohes se qarkullimit. 

Rezultatet e pritura: 
*Lehtëson qarkullimin e njerzëve dhe mallrave 
*Zvoglon migrimin e popullatës 
*Nxit agro – biznesin 
*Ulë koston e transportit 

Grupet e targetuara/synuara: 
*  Komunitet 
*Qeveria lokale 
 
 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 
* Bizneset e reja 
*Qeveria lokale,NVM-me 
 
  

Kontributet e mundshme për projektin 
*Udhëheqësi i projektit 
* Buletini informativ 
  *Mediat 

Parakushtet: 
*Infrastruktura ligjor 
 

Faktorët e rrezik 
*Mungesa e mjeteve financiare 
 

Shpenzimet e përllogaritura: 
199,000.00 € 

Kohëzgjatja: 
Viti  2011 

Fillimi i punëve: 
Qershor  2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 115 

 
PËRSHKRIMI I PROJEKTEVE 

Projekti: 52  
Asfalltimi i rrugëve në fshatin Peran 1.5 km. 

Lloji i programit: 
Mjedis i përshtatshëm për te jetuar  

Përshkrimi i shkrutër i projektit:: 
-Gjatesia e rruges ne fshatin Peran eshte L= 1.5  km , kurse gjeresia  B=4.0 dhe 5.0m`. Numri i banoreve  

eshte :  1578  banor. Në fshatin Peran janë edhe 4  rrugë që gjatë perjudhes 3 vjeqare duhet të asfaltohen  

për vitin 2011 janë parapar 100.000,00 që llogariten të asfaltohen afro 1.5 km. 

Rezultatet e pritura: 
*Lehtëson qarkullimin e njerzëve dhe mallrave 
*Zvoglon migrimin e popullatës 
*Nxit agro – biznesin 
*Ulë koston e transportit 

Grupet e targetuara/synuara: 
*  Komunitet 
*Qeveria lokale 
 
 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 
 
* Komunitetet 
*Bizneset e reja 
*Qeveria lokale,N.V.M-me 

Kontributet e mundshme për projektin 
*Udhëheqësi i projekti. 
* Buletini informativ 
  *Mediat 

Parakushtet: 
*Infrastruktura ligjor 

Faktorët e rrezik 
*Mungesa e mjeteve financiare 
 

Shpenzimet e përllogaritura: 
100.000 € 

Kohëzgjatja: 
Viti  2011 

Fillimi i punëve: 
korrik 2011 
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PËRSHKRIMI I PROJEKTEVE 

Projekti:  53 
Asf.rr.Surkish –vazhdim faza e II 

Lloji i programit: 
Mjedis i përshtatshëm për të jetuar 

Përshkrimi i shkrutër i projektit:: 
Gjatësija e trases është L=4200,00 m Gjërsia e rr. 5.0m-numri i banorve është  1087  Kjo rrugë është e pa asfaltuar ,e shkatrruar dhe e mbushur plot me gropa  

të ujit atmosferik dhe ujra të zeza..Kjo e vështirson  frekuentimin e qytetarve të ksaj lagjeje qe lidhet me rrugen regjionale Podujevë – Prishtinë në njëren an 

dhe ne anen tjeter me fshatin Sfeqel.Në këtë rrugë kalon nje numër i madhe i Banorve  dhe i automjeteve  që  mundëson një qarkullim më te leht dhe më te 
shpejt si dhe do te ndikoj ne zvoglimin e shpenzimeve të karboranteve dhe ne zvoglimin e kohes se qarkullimit të ketyre banorve do te ket zhvillim  me te 

madh ekonomik. 

Rezultatet e pritura: 
*Lehtëson qarkullimin e njerzëve dhe mallrave 
*Zvoglon migrimin e popullatës 
*Nxit agro – biznesin 
*Ulë koston e transportit 

Grupet e targetuara/synuara: 
*  Komunitet 
*Qeveria lokale 
 
 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 
* Bizneset e reja 
*Qeveria lokale,NVM-me 
 
  
 

Kontributet e mundshme për projektin 
*Udhëheqësi i projektit 
* Buletini informativ 
  *Mediat 

Parakushtet: 
*Infrastruktura ligjor 
 

Faktorët e rrezik 
*Mungesa e mjeteve financiare 
 

Shpenzimet e përllogaritura: 
315.000,00 € 

Kohëzgjatja: 
Viti  2011 

Fillimi i punëve: 
Maj 2011 
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PËRSHKRIMI I PROJEKTEVE 

Projekti:  54 
Asfaltimi  Shtedim- Mirofc 

Lloji i programit: 
Mjedis i përshtatshëm për të jetuar 

Përshkrimi i shkrutër i projektit:: 
-Gjatesia e rrugës Shtedim-Mirofc  është L= 3.0 km. kurse gjërsia  B=5.5 metra. Numri i banorve është: 550  banor. Rruga ka konfiguracion malor është e 

veshtirë për qarkullim, vështereson dhe pamundeson qarkullimin dhe jetën normale të banoreve të kësaj pjese kufitare. Veshteresit jane me të mëdha gjate 
stines së dimrit. Gjatë stines së  dimrit këto fshatra mbesin të izoluara nga bolta për shkak të rrugës së veshtir për qarkullim. Fshati Mirofc  gjinden ne pjesën 

veriore te Komunës se Podujevës, në zonën kufitare me Serbinë. Ndërtimi i kësaj rruge do te ndikon ne përmasimin e kushteve për jetës te banorëve te këtyre 

fshatrave. Me ketë rruge këto dy fshatra lidhen me rrugën e asfaltuar ne Podujevë, çka do te ndikont  ne  parandalimin e  shprenguljes e  banoreve nga zonat  
kufitare.  Kjo rruge do te ishte lidhje e këtyre fshatrave me qytetin e Podujevës. 

 

Rezultatet e pritura: 
*Lehtëson qarkullimin e njerzëve dhe mallrave 
*Zvoglon migrimin e popullatës 
*Nxit agro – biznesin 
*Ulë koston e transportit 

Grupet e targetuara/synuara: 
*  Komunitet 
*Qeveria lokale 
 
 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 
* Bizneset e reja 
*Qeveria lokale,NVM-me 
 
  
 

Kontributet e mundshme për projektin 
*Udhëheqësi i projektit 
*  Shoqatat  afariste. 
* Buletini informativ 
  *Mediat 

Parakushtet: 
*Infrastruktura ligjor 
 

Faktorët e rrezik 
*Mungesa e mjeteve financiare 
 

Shpenzimet e përllogaritura: 
250.000.oo€ 

Kohëzgjatja: 
Viti  2011 

Fillimi i punëve: 
prill 2011 
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PËRSHKRIMI I PROJEKTEVE 

Projekti:  55 
Asfaltimi rrugës Podujevë – Livadicë  

Lloji i programit: 
Mjedis i përshtatshëm për të jetuar 

Përshkrimi i shkrutër i projektit:: 
- Gjatësia e rrugës  L=4. 0 km. Gjerësia  B=6.0 m.Numri i banorëve që kaloin nepër këtë rrugë është afro 2200 banor. Rruga  lidhe vendbanimet e minoritetit 

Serb ne fshatin Livadice me Podujevën.Kjo rruge është e pa asfaltueme dhe gjendet, ne pjesën lindore te qytetit, si vazhdim i rrugës “ Ilir Kunushefci “. Kjo 

rruge lidhet me rrugën regjionale Prishtinë – Merdar. Gjendja e kësaj rruge  për momentin është  e mjerueshme ku mund te  themi se nje pjese e saj është  edhe 
e pa kalueshme nga kjo rruge bartet një sasi e madhe  baltes  e cila ndikon drejte për drejte ne ndotjen e ambientit  dhe mos pastërtinë e rrugëve te asfaltuara. 

Kjo rrugë vazhdon edhe tek vendbanimet e minoritetit  Serb ne fshatin Livadicë. Fshatrat  Shtedim  Merdar , Mirofc dhe Livadicë shtrihen  në pjesën lindore  

të  Podujevës dhe në zonën kufitare me Serbinë. Fshati Livadicë është fshat  ku janë të përqendruara vendbanimet e minoritetit serb. Kjo  rrugë ka qen shumë e 
shkatërruar nga lufta  sepse  ajo ka lidh piken kufitare  me Podujevën. Vendi ku ndërtohet rruga fillon ne rrugën  “Ilir Kunushefci “ ne Podujevë dhe vazhdon  

të lidhet me rrugën regjionale Merdar - Prishtinë kjo rruge shkarkon apo lehtëson qarkullimin me te lireshem te qytetareve dhe te automjeteve dhe lidhet 

drejtpërdrejte me rrugën kryesore Merdar Prishtine . Neper ketë rrugë kalojnë fshatrat Shtedim, Mirofc, Livadicë dhe Merdar dhe njiherit e shkurton rrugën  
për në piken kufitare  nga Podujeva deri ne kufi me Serbinë. Ndërtimi – asfaltimi i rrugës ne fjalë do të bëhet gjatë 2 viteve 2011 – 2012.( me dy shtresa  

bitoagregat 0-22mm, t =7cm dhe asfaltbeton 0-11mm me trashsi t = 4 cm). 

Rezultatet e pritura: 
*Lehtëson qarkullimin e njerzëve dhe mallrave 
*Zvoglon migrimin e popullatës 
*Nxit agro – biznesin 
*Ulë koston e transportit  

Grupet e targetuara/synuara: 
*  Komunitet 
*Qeveria lokale 
 
 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 
* Bizneset e reja 
*Qeveria lokale,NVM-me 
 

Kontributet e mundshme për projektin 
*Udhëheqësi i projektit 
* Buletini informativ 
  *Mediat 

Parakushtet: 
*Infrastruktura ligjor 

Faktorët e rrezik 
*Mungesa e mjeteve financiare 
 

Shpenzimet e përllogaritura: 
525.000,00€. 

Kohëzgjatja: 
Viti  2012 

Fillimi i punëve: 
prill 2012 
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PËRSHKRIMI I PROJEKTEVE 

Projekti:  56 
Trotuaret në rrugën “Bahri Fazliu” 800 m² 

Lloji i programit: 
Infrastrukturë 

Përshkrimi i shkurtër i projektit:: 
Rruga ”Bahri Fazliu” gjendet në mes të shkollës fillore ”Shaban Shala”dhe Tregut të Gjelbër . 
Trotuaret në këtë rrugë janë të pa rregulluara,sipërfaqet e tyre janë shumë të dëmtuara. 
Kjo rrugë ka frekuentim shumë të madh të nxënësve të qytetit,të cilët  vijojnë mësimet në dy shkollat 
fillore,mandej të qytetarëve që furnizohen nga Tregun i Gjelbër. 
    

Rezultatet e pritura: 
- Ngritja e cilësisë së shërbimeve komunale 
- Rritja e sigurisë për këmbësor 
 

Grupet e targetuara/synuara: 
- Komuniteti  
- Qeveria Lokale 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 
- Këmbësorët 
- Bizneset në tregun e gjelbër 
- Qeveria lokale  

Kontributet e mundshme për projektin 
- Udhëheqësi i projektit 
- Shoqatat afariste 
- Buletini informativ 

Parakushtet: 
- Çështja e pronësisë  së trotuarit -e zgjedhur 

- Çështja e gjerësisë  së trotuarit- e mjaftueshme  
 

Faktorët e rrezikut: 
- 
 

Shpenzimet e përllogaritura: 20,000 € 
 

Kohëzgjatja: 2 muaj 
 

Fillimi i punëve: Gusht 2011 
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PËRSHKRIMI I PROJEKTEVE 

Projekti:  57 
Trotuaret në rrugën “20 Qershori” 1.200 m² 

Lloji i programit: 
Infrastrukture 

Përshkrimi i shkurtër i projektit:  
Rruga ”20 Qershori” fillon në rrugën ”Zahir Pajaziti’’, kalon pranë qendrës spitalore dhe përfundon 
te stacioni i trenit . Trotuaret në këtë rrugë janë të parregulluara,sipërfaqet e tyre janë shumë të 
dëmtuara dhe me gropa. Ka frekuentim shumë të madh të këmbësorëve, pacientëve, nxënësve, të 
cilët shpesh e shfrytëzojnë sipërfaqen e rrugës në të cilën lëvizin shumë automjete, sidomos kamion 
me pesha te rënda kah hekurudha , ku i ekspozohen  rrezikut në komunikacion-rrugë.                                                                                                                                  

Rezultatet e pritura: 
- Ngritja e cilësisë së shërbimeve komunale 
- Rritja e sigurisë 
- Lehtësi për shoferët 

Grupet e targetuara/synuara: 
- Komuniteti  
- Qeveria Lokale 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 
- Këmbësorët 
- Bizneset 
- Vozitësit e automjeteve 
- Qeveria lokale  

Kontributet e mundshme për projektin 
- Udhëheqësi i projektit 
- Shoqatat afariste 
- Buletini informativ 

Parakushtet: 
- Çështja e pronësisë së trotuarit e zgjedhur 
- Çështja e gjerësisë së trotuarit e mjaftueshme  
 

Faktorët e rrezikut: 
- Mungesa e mjeteve financiare 
 

Shpenzimet e përllogaritura: 28,500 € 
 

Kohëzgjatja: 2 muaj 
 

Fillimi i punëve: gusht 2011 
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PËRSHKRIMI I PROJEKTEVE 

Projekti:  58 
Trotuaret në rrugën “Brigadat” 2.000 m² 

Lloji i programit: 
Infrastrukturë 

Përshkrimi i shkurtër i projektit:: 
Rruga ”Brigadat” lidhë rrugët ”Skënderbeu”,”Ramë  Obrança”                                                               
Trotuaret në këtë rrugë janë të shkatërruara,sipërfaqet e tyre janë shumët dëmtuara  .                                                                  
Ka frekuentim shumë të madh të nxënësve që vijojnë mësimet në dy shkollat fillore të qytetit dhe në 
shkollat e mesme.   Numri i banorëve afërsisht 5000.   

Rezultatet e pritura: 
- Ngritja e cilësisë së shërbimeve Komunale 
- Rritja e sigurisë,komunikim ma të mirë për 
këmbësor 
 
 

Grupet e targetuara/synuara: 
- Komuniteti  
- Qeveria Lokale 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 
- Këmbësorët 
- Bizneset 
-Vozitësit e automjeteve 
- Qeveria lokale  

Kontributet e mundshme për projektin 
- Udhëheqësi i projektit 
- Shoqatat afariste 
- Buletini informativ 

Parakushtet: 
- Çështja e pronësisë së trotuarit e zgjedhur 
- Çështja e gjerësisë së trotuarit e mjaftueshme  
 

Faktorët e rrezikut: 
- Mungesa e mjeteve financiare 
 

Shpenzimet e përllogaritura: 46,000 € 
 

Kohëzgjatja: 3 muaj 
 

Fillimi i punëve: 2011-12 
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PËRSHKRIMI I PROJEKTEVE 

Projekti:  59 
Trotuaret në rrugën “Ilir Konushefci” 1.500 m² 

Lloji i programit: 
Infrastrukturë 

Përshkrimi i shkurtër i projektit:: 
Rruga ”Ilir Konushefci” fillon në rrugën ”z.Pajaziti”,kalon hekurudhën,vazhdon kah lagja e 
brecalive dhe mbaron në rrugën magjistrale Prishtinë-Podujevë-Merdar.                                                                                                                 
Trotuaret në këtë rrugë janë të pa rregulluara,sipërfaqet e tyre janë shumë të dëmtuara,me gropa dhe 
me baltë e cila bartet në qytet. Numri i banorëve që kalojnë për ketë rrugë është afro 2000.                                                                                                                                                                                                                                                                          

Rezultatet e pritura: 
- Ngritja e cilësisë së shërbimeve komunale 
- Rritja e sigurisë 
- Lehtësi për shoferët,lëvizja e lirë e automjeteve  

Grupet e targetuara/synuara: 
- Komuniteti  
- Qeveria Lokale 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 
- Këmbësorët 
-Vozitësit e automjeteve 
- Bizneset  
- Qeveria lokale  
 

Kontributet e mundshme për projektin 
- Udhëheqësi i projektit 
- Shoqatat afariste 
- Buletini informativ 

Parakushtet: 
- Çështja e pronësisë së trotuarit e zgjedhur 
- Çështja e gjerësisë së trotuarit e mjaftueshme  
 

Faktorët e rrezikut: 
- Mungesa e mjeteve financiare 
 

Shpenzimet e përllogaritura: 33,000 € 
 

Kohëzgjatja: 2 muaj 
 

Fillimi i punëve:2012 
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PËRSHKRIMI I PROJEKTEVE 

Projekti:  60 
Trotuaret në rrugën “Ali Ajeti” 3.000 m² 

Lloji i programit: 
Infrastrukture 

Përshkrimi i shkurtër i projektit:: 
Rruga ”Ali Ajeti” fillon nga rruga ”Bedri Bajrami”dhe mbaron në urën e  rr.Podujevë-Shajkoc, 
është e banuar me afro 3.000 banorë të komunitetit shqiptarë, ashkalinjë dhe egjiptas.                                                                        
Këtë vit është përfunduar asfaltimi i rrugës. Trotuaret në këtë rrugë janë të pa rregulluara,sipërfaqet 
e trotuareve janë me gropa, shpesh  të  pakalueshme nga balta. 

Rezultatet e pritura: 
- Ngritja e cilësisë së shërbimeve Komunale 
- Rritja e sigurisë 
- Shoferët,lëvizja e lirë e automjeteve  

Grupet e targetuara/synuara: 
- Komuniteti  
- Qeveria Lokale 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 
- Këmbësorët 
- Bizneset  
- Qeveria lokale  
 

Kontributet e mundshme për projektin 
- Udhëheqësi i projektit 
- Shoqatat afariste 
- Buletini informativ 

Parakushtet: 
- Çështja e pronësisë së trotuarit e zgjedhur 
- Çështja e gjerësisë së trotuarit e mjaftueshme  
 

Faktorët e rrezikut: 
- Mungesa e mjeteve financiare 
 

Shpenzimet e përllogaritura: 72,000 € 
 

Kohëzgjatja: 3 muaj 
 

Fillimi i punëve: 2011 
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PËRSHKRIMI I PROJEKTEVE 

Projekti:  61 
Trotuaret në rrugën “Ram Obrança” 2.500 m² 

Lloji i programit: 
Infrastrukturë 

Përshkrimi i shkurtër i projektit:: 
Rruga ”Ramë Obrança”fillon në rr ”Brigadat”dhe vazhdon për fsh. Obrançë                                                       
Trotuaret në këtë rrugë janë të dëmtuara,ndërsa pjesa më e madhe e hapësirës është pa trotuare . 
Ka numër të madh të qytetarëve që  jetojnë në këtë lokalitet,afërsisht 3000 banorë. 
Gjithashtu numri i madh i nxënësve dhe rreziku për sigurinë e tyre, e arsyeton projektin.                                                                    

Rezultatet e pritura: 
- Ngritja e cilësisë së shërbimeve komunale 
- Rritja e sigurisë 
- Shoferët,lëvizja e lirë e automjeteve  

Grupet e targetuara/synuara: 
- Komuniteti  
- Qeveria Lokale 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 
- Këmbësorët 
- Bizneset  
- Qeveria lokale  
 

Kontributet e mundshme për projektin 
- Udhëheqësi i projektit 
- Shoqatat afariste 
- Buletini informativ 

Parakushtet: 
- Çështja e pronësisë së trotuarit e zgjedhur 
- Çështja e gjerësisë së trotuarit e mjaftueshme  
 

Faktorët e rrezikut: 
- Mungesa e mjeteve financiare 
 

Shpenzimet e përllogaritura: 50.000 € 
 

Kohëzgjatja: 2 muaj 
 

Fillimi i punëve: 2012 
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PËRSHKRIMI I PROJEKTEVE 

Projekti:  62 
Trotuaret në rrugën “Lagja e Kuvajtit” 1.000 m² 

Lloji i programit: 
Infrastrukturë 

Përshkrimi i shkurtër i projektit:: 
Rruga ”Lagja e Kuvajtit” fillon në rrugën Magjistrale Prishtinë-Podujevë-Merdar dhe përfundon te 
lagja e Kuvajtit. Në këtë rrugë gravitojnë afro 2.000 banorë.                                                                                                                                                                                
Trotuaret në këtë rrugë janë të pa ndërtuara.  

Rezultatet e pritura: 
- Ngritja e cilësisë së shërbimeve Komunale 
- Rritja e sigurisë,komunikim ma të mirë për 
këmbësor 
- Lehtësi për shoferët,lëvizja e lirë e automjeteve  

Grupet e targetuara/synuara: 
- Komuniteti  
- Qeveria Lokale 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 
- Këmbësorët 
- Bizneset  
- Qeveria lokale  
 

Kontributet e mundshme për projektin 
- Udhëheqësi i projektit 
- Shoqatat afariste 
- Buletini informativ 

Parakushtet: 
- Çështja e pronësisë së trotuarit e zgjedhur 
- Çështja e gjerësisë së trotuarit e mjaftueshme  
 

Faktorët e rrezikut: 
- Mungesa e mjeteve financiare 
 

Shpenzimet e përllogaritura: 24,000 € 
 

Kohëzgjatja:2 muaj 
 

Fillimi i punëve: 2013 
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PËRSHKRIMI I PROJEKTEVE 

Projekti:  63 
Trotuaret në afërsi të shkollave: 
Podujevë,Shtedim, 
Bajqinë,Dobërdol,Letanc,Lluga 4.000 

Lloji i programit: 
Infrastrukturë 

Përshkrimi i shkurtër i projektit:: 
Trotuaret në rrugët pranë shkollave të lartcekura janë të pa rregulluara,sipërfaqet e tyre janë shumë 
të dëmtuara. Ka frekuentim shumë të madh të nxënësve që vijojnë mësimet nëpër këto shkolla 
fillore. Shpesh këta nxënës e shfrytëzojnë sipërfaqen e rrugës nëpër të cilën lëvizin shumë automjete, 
sidomos kamion me pesha të rënda nga të gjitha drejtimet ,pasi që janë pranë rrugëve magjistrale 
dhe regjionale .      

Rezultatet e pritura: 
- Ngritja e cilësisë së shërbimeve komunale 
- Rritja e sigurisë 
- Lehtësi për shoferët,lëvizja e lirë e automjeteve  

Grupet e targetuara/synuara: 
- Komuniteti  
- Qeveria Lokale 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 
- Këmbësorët 
-Vozitësit e automjeteve 
- Qeveria lokale  
 

Kontributet e mundshme për projektin 
- Udhëheqësi i projektit 
- Shoqatat afariste 
- Buletini informativ 

Parakushtet: 
- Çështja e pronësisë së trotuarit e zgjedhur 
- Çështja e gjerësisë së trotuarit e mjaftueshme  
 

Faktorët e rrezikut: 
- Mungesa e mjeteve financiare 
 

Shpenzimet e përllogaritura: 75,000 € 
 

Kohëzgjatja: 5 muaj 
 

Fillimi i punëve:2011-12-13 
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PËRSHKRIMI I PROJEKTEVE 

Projekti:  64 
Gypi kryesor i Ujësjellësit Sfeçël-Podujevë –  
3.5 km 

Lloji i programit: 
Infrastrukturë 

Përshkrimi i shkurtër i projektit:: 
Projekti  kryesor i ndërtimit të rrjetit të ujësjellësit Sfeçël-Surkish-Podujevë me gjatësi 3.5 km apo faza e -

II-të, është vazhdimësi e ndërtimit të rrjetit të ujësjellësit Batllavë-Sfeçël-Surkish.                                                                                            

Rrjeti primar ekzistues konsiderohet i vjetruar ,i cili ka qen ë i ndërtuar nga materiali Azbest-Cimento dhe 

një pjesë nga materiali PVC, të cilin duhet  zëvendësuar me rrjetin e ri nga materiali Polivinil-Daktil me 

diametër 300mml, përmes të cilit furnizohet qyteti i Podujevës,Obrança,Llapashtica,dhe një pjesë e 

Peranit me gjithsej 48174 banorë ose 39,43% e popullësisë së Komunës.                                                                                             
 

 

Rezultatet e pritura: 
- Ngritja e cilësisë së shërbimeve komunale 
- Furnizimi i banorëve të qytetit me ujë të pijshëm 
pa reduktime të theksuara 

Grupet e targetuara/synuara: 
- Komuniteti  
- Qeveria Lokale 
- KUR,,Prishtina” 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 
- Banorët 
-Bizneset 
- Qeveria lokale  
 

Kontributet e mundshme për projektin 
- Udhëheqësi i projektit 
- Shoqatat afariste 
- Buletini informativ 

Parakushtet: 
- Çështja e pronësisë nga kalon projekti e zgjidhur  
 

Faktorët e rrezikut: 
- Mungesa e mjeteve financiare 
 

Shpenzimet e përllogaritura: 150,000 
 

Kohëzgjatja: 4 muaj 
 

Fillimi i punëve: 2011 
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PËRSHKRIMI I PROJEKTEVE 

Projekti:  65 
Ujësiellësi ne Peran 3.3 km 

Lloji i programit: 
Infrastrukturë 

Përshkrimi i shkurtër i projektit:: 
Projekti  i ndërtimit të rrjetit të ujësjellësit për fshatin  Peran,  me gjatësi 3.3 km,është paraparë  për 
furnizimin me ujë të pijshëm nga rrjeti i ujësjellësit Batllava.Banorët  e këtij fshati  nuk janë  të kyqur  
në rrjetin e ujësjellësit . Ujët që  përdoret për pije  nga puset e këtij fshati, është i ndotur,do të thotë i 
pa pastërt biologjikisht dhe kimikisht, shpeshherë është i pa përdorur për pije.Ky rrjet ësht i 
domosdoshëm, në të kundërten rreziku për   epidemi të ndryshme është i madh .Numri i banorëve 
është  mbi 1500. 
 

Rezultatet e pritura: 
- Ngritja e cilësisë së shërbimeve komunale 
- Furnizimi imjaftueshëm i banorëve me ujë të 
pijshëm  

Grupet e targetuara/synuara: 
- Komuniteti  
- Qeveria Lokale 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 
-Banorët  
-Bizniset  
- Qeveria lokale  

Kontributet e mundshme për projektin 
- Udhëheqësi i projektit 
- Shoqatat afariste 
- Buletini informativ 

Parakushtet: 
- Çështja e pronësisë është e zgjidhur 

Faktorët e rrezikut: 
- Mungesa e mjeteve financiare 
 

Shpenzimet e përllogaritura: 40,000 
 

Kohëzgjatja: 3 muaj 
 

Fillimi i punëve:2012 
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PËRSHKRIMI I PROJEKTEVE 

Projekti: 66  
Ujsiellësi në fshatin Dyz 2. 0km  

Lloji i programit: 
Infrastrukturë 

Përshkrimi i shkurtër i projektit:: 
Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit në fshatin  Dyz  me gjatësi 2.0 km,është paraparë  për furnizimin me 
ujë të pijshëm nga rrjeti i ujësjellësit Batllava për 1600 banorë të këtij fshati,të cilët  nuk janë  të 
kyqur  në rrjetin e ujësjellësit, ujët që e përdorin  për  pije  nga puset e këtij fshati, nuk është  
mjaftueshëm për pije dhe jo i cilësisë së nevojshme. 
 

Rezultatet e pritura: 
- Ngritja e cilësisë së shërbimeve komunale 
-Furnizimi i  mjaftueshëm i banorëve me ujë të 
pijshëm   

Grupet e targetuara/synuara: 
- Komuniteti  
- Qeveria Lokale 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 
-Banorët  
-Bizniset  
- Qeveria lokale  

Kontributet e mundshme për projektin 
- Udhëheqësi i projektit 
- Shoqatat afariste 
- Buletini informativ 

Parakushtet: 
- Çështja e pronësisë nga kalon projekti është e 
zgjidhur 

Faktorët e rrezikut: 
- Mungesa e mjeteve financiare 
 

Shpenzimet e përllogaritura: 33,000 
 

Kohëzgjatja: 2 muaj 
 

Fillimi i punëve: 2013 
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PËRSHKRIMI I PROJEKTEVE 

Projekti:  67 
Ujësiellësi në fshatin Dobratin 4. 8 km  

Lloji i programit: 
Infrastrukturë 

Përshkrimi i shkutrër i projektit:: 
Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit në fshatin Dobratin ,me gjatësi 3.8 km,është paraparë për furnizimin 
me ujë të pijshëm nga rrjeti i ujësjellësit Batllava, për 2000 banorë të këtij fshati,të cilët  nuk janë  të 
kyqur  në rrjetin e ujësjellësit,  puset e këti fshati,janë të thella dhe shpesh shterrin, nuk kanë ujë të 
mjaftueshëm për pije. 

Rezultatet e pritura: 
- Ngritja e cilësisë së shërbimeve komunale 
-Furnizimi i mjaftueshëm i banorëve me ujë te 
pishëm 

Grupet e targetuara/synuara: 
- Komuniteti  
- Qeveria Lokale 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 
-Banorët  
-Bizniset  
- Qeveria lokale  

Kontributet e mundshme për projektin 
- Udhëheqësi i projektit 
- Shoqatat afariste 
- Buletini informativ 

Parakushtet: 
- Çështja e pronësisë nga kalon projekti është e 
zgjidhur 

Faktorët e rrezikut: 
- Mungesa e mjeteve financiare 
 

Shpenzimet e përllogaritura: 80,000 
 

Kohëzgjatja: 3 muaj 
 

Fillimi i punëve: 2012 
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PËRSHKRIMI I PROJEKTEVE 

Projekti:  68 
Ujësiellësi në fshatin Llapashticë e Epërme  9.0 
km  

Lloji i programit: 
Infrastrukturë 

Përshkrimi i shkurtër i projektit:: 
Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit në fshatin  Llapashticë e Epërme,  me gjatësi 9.0 km,është paraparë 
për furnizimin me ujë të pijshëm nga rrjeti i ujësjellësit Batllava, për 2500 banorë të këtij fshati,të 
cilët  nuk janë  të kyqur  në rrjetin e ujësjellësit. Ujët që  përdoret për pije  nga puset e këti fshati nuk 
është i mjaftueshem për pije. Shumica e puseve  janë të ndotura, të pakontolluara sistematikisht nga 
pikepamja higjenike. 
 

Rezultatet e pritura: 
- Ngritja e cilësisë së shërbimeve komunale 
-Furnizimi i mjaftueshëm i  banorve me ujë te 
pishëm  

Grupet e targetuara/synuara: 
- Komuniteti  
- Qeveria Lokale 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 
-Banorët  
-Bizniset  
- Qeveria lokale  

Kontributet e mundshme për projektin 
- Udhëheqësi i projektit 
- Shoqatat afariste 
- Buletini informativ 

Parakushtet: 
- Çështja e pronësisë nga kalon projekti është e 
zgjidhur 

Faktorët e rrezikut: 
- Mungesa e mjeteve financiare 
 

Shpenzimet e përllogaritura: 95,000 € 
 

Kohëzgjatja: 4 muaj 
 

Fillimi i punëve: 2012 
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PËRSHKRIMI I PROJEKTEVE 

Projekti:  69 
Zgjerimi dhe përmirësimi i rrejtit të ujësjellësit  
në qytet 4.6 km 

Lloji i programit: 
Infrastrukturë 

Përshkrimi i shkutër i projektit:: 
Zgjerimi dhe përmirësimi i rrjetit të ujësiellësit në qytetin e Podujevës,me gjatësi 4.6 km , është 
vazhdimësi e zgjerimit  të rrjetit të ujësjellësit  në qytet ,për ngritjen e cilësisë për furnizim me ujë të 
pijshëm pa reduktime të theksuara. Rrjeti egzistues është  i vjetruar,prandaj  duhet ndërruar  me 
rrjetin e ri,përmes të tëcili qyteti i Podujevës do të furnizohet  me ujë të pijshëm dhe të mjaftushëm.                                                                                             
 

Rezultatet e pritura: 
- Ngritja e cilësisë së shërbimeve komunale 
-Furnizimi i mjaftueshëm i banorëve me ujë të 
pijshëm  

Grupet e targetuara/synuara: 
- Komuniteti  
- Qeveria Lokale 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 
- Banorët 
-Bizneset 
- Qeveria lokale  
 

Kontributet e mundshme për projektin 
- Udhëheqësi i projektit 
- Shoqatat afariste 
- Buletini informativ 

Parakushtet: 
- Çështja e pronësis për realizimin e projektit e 
zgjidhur 
 

Faktorët e rrezikut: 
- Mungesa e mjeteve financiare 
 

Shpenzimet e përllogaritura: 80,000 
 

Kohëzgjatja: 6 muaj 
 

Fillimi i punëve:2011-12 
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Te nderohet-punohet 
PËRSHKRIMI I PROJEKTEVE 

Projekti:  70 
Kanalizimi fekal Balloc 1.3 km 

Lloji i programit: 
Infrastrukturë 

Përshkrimi i shkurtër i projektit:: 
Ndërtimi i rrjetit të kakanalizimit fekal ne fshatin Balloc,gjatësia e trases është L=1.3 km.ka afro 
1300 banorë. Ambienti është i rrezikuar nga ujrat e ndotura të kanalizimeve të këti fshati , në 
lokalitetet që kanë mbetur pa rrjetin e kanalizimit, sepse një pjesë e madhe është e përfshirë me 
projektet gjatë vitit 2010. 

Rezultatet e pritura: 
- Ngritja e cilësisë së shërbimeve komunale 
- Mbron qytetarët nga përhapja e sëmundjeve të 
ndryshme epidemike. 
- Mbron ambientin nga ndotja  

Grupet e targetuara/synuara: 
- Komuniteti  
- Qeveria Lokale 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 
- Banorët e fshatit 
- Qeveria lokale  
 

Kontributet e mundshme për projektin 
- Udhëheqësi i projektit 
- Shoqatat afariste 
- Buletini informativ 

Parakushtet: 
- Çështja e pronsisë e zgjedhur 
  
 

Faktorët e rrezikut: 
- Mungesa e lokalitetit te pershtatshem per 
derdhjen e ujerave fekale 
 

Shpenzimet e përllogaritura: 

25.000 € 
 

Kohëzgjatja: 
3 muaj  

Fillimi i punëve: 
prill 2011 
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PËRSHKRIMI I PROJEKTEVE 

Projekti:  71 
Kanalizimi fekal Lladoc 2.7 km 

Lloji i programit: 
Infrastrukturë 

Përshkrimi i shkurtër i projektit:: 
Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit fekal në fshatin Lladoc,gjatësia e trases është L=2.7 km,ka afro 1200 
banorë. Ambienti është i rrezikuar nga ujrat e ndotura të kanalizimeve të këti fshati.Ka popullësi të 
dendur e cila  është e rrezikuar nga sëmundjet epidemike. 

Rezultatet e pritura: 
- Ngritja e cilësisë së shërbimeve komunale 
- Mbron qytetarët nga përhapja e sëmundjeve të 
ndryshme epidemike. 
- Mbron ambientin nga ndotja  

Grupet e targetuara/synuara: 
- Komuniteti  
- Qeveria Lokale 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 
- Banorët e fshatit 
- Qeveria lokale  
 

Kontributet e mundshme për projektin 
- Udhëheqësi i projektit 
- Shoqatat afariste 
- Buletini informativ 

Parakushtet: 
- Çështja e pronësisë e zgjedhur 
  
 

Faktorët e rrezikut: 
- Mungesa e mjeteve financiare 
-Ambient i pasigurt për gropë septike 
 

Shpenzimet e përllogaritura:  

65,000 € 
 

Kohëzgjatja: 3 muaj 
 

Fillimi i punëve: 2011 
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PËRSHKRIMI I PROJEKTEVE 

Projekti:  72 
Kanalizimi fekal Shtedim 1.8 km 

Lloji i programit 
Infrastrukurë 

Përshkrimi i shkurtër i projektit:: 
Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit fekal në fshatin Shtedim,gjatësia e trases është L=1.8 km.ka afro 800 
banorë. Ambienti është i rrezikuar nga ujërat e ndotura të kanalizimeve të këti fshati ,aktualisht të 
gjitha ujërat e këti fshati derdhen ne rrugë, është duke u rrezikuar jeta e banorëve në mungesë të 
kanalizimit fekal. 

Rezultatet e pritura: 
- Ngritja e cilësisë së shërbimeve komunale 
- Mbron qytetarët nga përhapja e sëmundjeve të 
ndryshme epidemike. 
- Mbron ambientin nga ndotja  

Grupet e targetuara/synuara: 
- Komuniteti  
- Qeveria Lokale 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 
- Banorët e fshatit 
- Qeveria lokale  
 

Kontributet e mundshme për projektin 
- Udhëheqësi i projektit 
- Shoqatat afariste 
- Buletini informativ 

Parakushtet: 
- Çështja e pronësisë e zgjedhur 
  
 

Faktorët e rrezikut: 
- Mungesa e mjeteve financiare 
 

Shpenzimet e përllogaritura: 40,000 
 

Kohëzgjatja: 2 muaj 
 

Fillimi i punëve: 2011 
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PËRSHKRIMI I PROJEKTEVE 

Projekti:  73 
Kanalizimi fekal Halabak 1.5 km 

Lloji i programit 
Infrastrukturë 

Përshkrimi i shkurtër i projektit:: 
Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit fekal në fshatin Halabak,gjatësia e trases është L=1.5 km,ka afro 800 
banorë. Ambienti është i rrezikuar nga ujërat e ndotura të kanalizimeve të këti fshati. 

Rezultatet e pritura: 
- Ngritja e cilësisë së shërbimeve komunale 
- Mbron qytetarët nga përhapja e sëmundjeve të 
ndryshme epidemike. 
- Mbron ambientin nga ndotja  

Grupet e targetuara/synuara: 
- Komuniteti  
- Qeveria Lokale 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 
- Banorët e fshatit 
- Qeveria lokale  
 

Kontributet e mundshme për projektin 
- Udhëheqësi i projektit 
- Shoqatat afariste 
- Buletini informativ 

Parakushtet: 
- Qështja e pronësisë e zgjedhur 
  
 

Faktorët e rrezikut: 
- Mungesa e mjeteve financiare 
 

Shpenzimet e përllogaritura: 30,000 
 

Kohëzgjatja: 2 muaj 
 

Fillimi i punëve: 2011 
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PËRSHKRIMI I PROJEKTEVE 

Projekti:  74 
Kanalizimi fekal Katunishtë – Obranqë 7.5 km 

Lloji i programit: 
Infrastrukturë 

Përshkrimi i shkurtër i projektit:: 
Ndërtimi i rrjetit të kakanalizimit fekal ne fshatin Katunishtë-Obranqë,gjatësia e trases është L=7.5 
km.ka afro 3000 banorë. Ambienti është i rrezikuar nga ujërat e ndotura të kanalizimeve të këtyre 
fshatrave.Ky kanalizim do të kyqet në rrjetin e kanalizimit të qytetit, duke krijuar sistemtë 
kontrolluar të kanalizimeve fekale. Të dy fshatrat kanë  popullësi të dendur dhe ësht i pranishëm 
rreziku nga sëmundjet epidemike. 

Rezultatet e pritura: 
- Ngritja e cilësisë së shërbimeve komunale 
- Mbron qytetarët nga përhapja e sëmundjeve të 
ndryshme epidemike 
- Mbron ambientin nga ndotja  

Grupet e targetuara/synuara: 
- Komuniteti  
- Qeveria Lokale 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 
- Banorët e fshatit 
- Qeveria lokale  
 

Kontributet e mundshme për projektin 
- Udhëheqësi i projektit 
- Shoqatat afariste 
- Buletini informativ 

Parakushtet: 
- Qështja e pronsisë nga shtrihet rrjeti 
ikanalizimit është  e zgjidhur 
  
 

Faktorët e rrezikut: 
- Mungesa e mjeteve financiare 
 

Shpenzimet e përllogaritura: 300,000  200,000 
 

Kohëzgjatja: 5 muaj 
 

Fillimi i punëve: 2011 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PËRSHKRIMI I PROJEKTEVE 
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Projekti:  75 
Kanalizimi fekal  Batllavë lagjja Bajraktari 2.0 km 

Lloji i programit: 
Infrastrukturë 

Përshkrimi i shkrutër i projektit:: 
Ndërtimi i rrjetit të kakanalizimit fekal në fshatin Batllavë, lagjja Bajraktari ,gjatësia e trases është 
L=2.0 km.ka afro 300  banorë. Ambienti është i rrezikuar nga ujrat e ndotura të kanalizimeve të këti 
fshati ,aktualisht të gjitha ujrat e këti fshati derdhen ne rrugë dhe në lumin e afërt të fshatit dhe është 
duke u rrezikuar jeta e banorve në munges të kanalizimit fekal. 

Rezultatet e pritura: 
- Ngritja e cilësisë së shërbimeve komunale 
- Mbron qytetarët nga përhapja e sëmundjeve të 
ndryshme epidemike 
- Mbron ambientin nga ndotja  

Grupet e targetuara/synuara: 
- Komuniteti  
- Qeveria Lokale 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 
- Banorët e fshatit 
- Qeveria lokale  
 

Kontributet e mundshme për projektin 
- Udhëheqësi i projektit 
- Shoqatat afariste 
- Buletini informativ 

Parakushtet: 
- Çështja e pronësisë e zgjedhur 
  
 

Faktorët e rrezikut: 
- Mungesa e mjeteve financiare 
 

Shpenzimet e përllogaritura: 45,000 
 

Kohëzgjatja: 2 muaj 
 

Fillimi i punëve: 2012 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PËRSHKRIMI I PROJEKTEVE 
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Projekti:  76 
Kanalizimi fekal  Llapashticë e Poshtme 3.0 km 

Lloji i programit: 
Infrastrukturë 

Përshkrimi i shkrutër i projektit:: 
Ndërtimi i rrjetit të kakanalizimit fekal ne fshatin Llapashticë  e Poshtme ,gjatësia e trases është 
L=3.0 km,ka afro 1000  banorë. Ambienti është i rrezikuar nga ujrat e ndotura të kanalizimeve të këti 
fshati ,aktualisht të gjitha ujrat e këti fshati derdhen në rrugë, ose në toka të punueshme apo në 
përrocka të fshatit. 

Rezultatet e pritura: 
- Ngritja e cilësisë së shërbimeve komunale 
- Mbron qytetarët nga përhapja e sëmundjeve të 
ndryshme epidemike 
- Mbron ambientin nga ndotja  

Grupet e targetuara/synuara: 
- Komuniteti  
- Qeveria Lokale 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 
- Banorët e fshatit 
- Qeveria lokale  
 

Kontributet e mundshme për projektin 
- Udhëheqësi i projektit 
- Shoqatat afariste 
- Buletini informativ 

Parakushtet: 
- Çështja e pronës nga kalon rrjeti i kanalizimit 
është  e zgjidhur 
  
 

Faktorët e rrezikut: 
- Mungesa e mjeteve financiare 
 

Shpenzimet e përllogaritura: 50,000 
 

Kohëzgjatja: 3 muaj 
 

Fillimi i punëve: 2012 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PËRSHKRIMI I PROJEKTEVE 

Projekti:  77 Lloji i programit: 
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Kanalizimi fekal  Dobratin 15 km Infrastrukturë 

Përshkrimi i shkutër i projektit:: 
Ndërtimi i rrjetit të kakanalizimit fekal në  fshatin Dobratin  ,gjatësia e trases është L=9.5 km.ka afro 
2000  banorë. Ambienti është i rrezikuar nga ujërat e ndotura të kanalizimeve të këti fshati ,është 
duke u rrezikuar jeta e banorve në mungesë të kanalizimit fekal. 

Rezultatet e pritura: 
- Ngritja e cilësisë së shërbimeve komunale 
- Mbron qytetarët nga përhapja e sëmundjeve të 
ndryshme epidemike 
- Mbron ambientin nga ndotja  

Grupet e targetuara/synuara: 
- Komuniteti  
- Qeveria Lokale 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 
- Banorët e fshatit 
- Qeveria lokale  
 

Kontributet e mundshme për projektin 
- Udhëheqësi i projektit 
- Shoqatat afariste 
- Buletini informativ 

Parakushtet: 
- Çështja e pronësisë nga kalon rrjeti i 
kanalizimit është  e zgjidhur 
  
 

Faktorët e rrezikut: 
- Mungesa e mjeteve financiare 
 

Shpenzimet e përllogaritura: 300,000 
 

Kohëzgjatja: 6 muaj 
 

Fillimi i punëve: 2012-13 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PËRSHKRIMI I PROJEKTEVE 
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Projekti: 78  
Kanalizimi fekal  Revuqë 4.7 km 

Lloji i programit: 
Infrastrukture 

Përshkrimi i shkurtër i projektit:: 
Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit fekal në fshatin Revuqë ,gjatësia e trases është L=4.7 km.ka afro 1400  
banorë. Ambienti është i rrezikuar nga ujërat e ndotura të kanalizimeve të këti fshati ,aktualisht të 
gjitha ujrat e këti fshati derdhen ne rrugë,në afërsi të shtëpive ose në përrockat e fshatit.  

Rezultatet e pritura: 
- ngritja e cilësisë së shërbimeve komunale 
- mbron qytetarët nga përhapja e sëmundjeve të 
ndryshme epidemike. 
- mbron ambientin nga ndotja  

Grupet e targetuara/synuara: 
- Komuniteti  
- Qeveria Lokale 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 
- Banorët e fshatit 
- Mbrojtja e ambientit 
- Qeveria lokale  
 

Kontributet e mundshme për projektin 
- Udhëheqësi i projektit 
- Shoqatat afariste 
- Buletini informativ 

Parakushtet: 
- Çështja e pronësisë nga kalon projekti është e 
zgjidhur 
  
 

Faktorët e rrezikut: 
- Mungesa e mjeteve financiare 
 

Shpenzimet e përllogaritura: 75,000 
 

Kohëzgjatja: 4 muaj 
 

Fillimi i punëve: 2012 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 142 

 
 
 
 
PËRSHKRIMI I PROJEKTEVE 

Projekti:  79 
Kanalizimi fekal  Dumosh  2.0 km 

Lloji i programit: 
Infrastrukturë 

Përshkrimi i shkurtër i projektit:: 
Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit fekal në fshatin Dumosh ,gjatësia e trases është L=2.0 km.ka afro 
1300  banorë. Ambienti është i rrezikuar nga ujërat e ndotura të kanalizimeve të këti fshati ,aktualisht 
të gjitha ujërat e këti fshati derdhen në lumin Llap dhe në  rrugë. Është duke u rrezikuar jeta e 
banorëve në mungesë të kanalizimit fekal. 

Rezultatet e pritura: 
- Ngritja e cilësisë së shërbimeve komunale 
- Mbron qytetarët nga përhapja e sëmundjeve të 
ndryshme epidemike 
- Mbron ambientin nga ndotja  

Grupet e targetuara/synuara: 
- Komuniteti  
- Qeveria Lokale 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 
- Banorët e fshatit 
- Mbrojtja e ambientit 
- Qeveria lokale  
 

Kontributet e mundshme për projektin 
- Udhëheqësi i projektit 
- Shoqatat afariste 
- Buletini informativ 

Parakushtet: 
- Çështja e pronësisë e zgjidhur 
  
 

Faktorët e rrezikut: 
- Mungesa e mjeteve financiare 
 

Shpenzimet e përllogaritura: 45,000 
 

Kohëzgjatja: 2 muaj 
 

Fillimi i punëve: 2011 
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PËRSHKRIMI I PROJEKTEVE 

Projekti: 80  
Kanalizimi  atmosferik Letanc  1.2 km 

Lloji i programit: 
Infrastrukturë 

Përshkrimi i shkurtër i projektit:: 
Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit  atmosferik në fshatin Letanc ,gjatësia e trases është L=1.2 km. 
Ka afro 1000  banorë. Ambienti është i rrezikuar nga ujrat e ndotura të të  rreshurave të këti fshati , 
Ky lokalitet njihet për probleme të theksuara nga vërshimet. Çdo vit ka pasur vërshime dhe dëme të 
konsiderueshme të pronës-shtëpive dhe tokës.  

Rezultatet e pritura: 
- Ngritja e cilësisë së shërbimeve komunale 
- Mbron qytetarët nga përhapja e sëmundjeve të 
ndryshme epidemike. 
- mbron ambientin nga ndotja  

Grupet e targetuara/synuara: 
- Komuniteti  
- Qeveria Lokale 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 
- Banorët e fshatit 
- Mbrojtja e ambientit 
- Qeveria lokale  
 

Kontributet e mundshme për projektin 
- Udhëheqësi i projektit 
- Shoqatat afariste 
- Buletini informativ 

Parakushtet: 
- Çështja e pronësisë e zgjedhur 
  
 

Faktorët e rrezikut: 
- Mungesa e mjeteve financiare 
 

Shpenzimet e përllogaritura: 40,000 
 

Kohëzgjatja: 1 muaj 
 

Fillimi i punëve: 2011 
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PËRSHKRIMI I PROJEKTEVE 

Projekti:  81 
Zgjerimi i kapaciteteve të kanalizimit në qytet  
8.5 km 

Lloji i programit: 
Infrastrukturë 

Përshkrimi i shkurtër i projektit:: 
Zgjerimi i kapaciteteve të kanalizimit në qytet,gjatësia e trases është L=8.5 km.ka afro 30000 banorë.                                                                                                                                                                                                   
Ky projekt do të sjellë  ngritje të cilësisë së shërbime komunale, eleminon shumë defekte në rrjetin e 
tanishëm ekzistues,ndihmon në ruejtjen e shëndetit të qytetarëve,mbrojtjen e ambientit dh shumë 
efekte tjera pozitive në planin zhvillimor.                                                                                                                                                                                                  

Rezultatet e pritura: 
- Ngritja e cilësisë së shërbimeve komunale 
- Mbron qytetarët nga përhapja e sëmundjeve të 
ndryshme epidemike. 
- Mbron ambientin nga ndotja  

Grupet e targetuara/synuara: 
- Komuniteti  
- Qeveria Lokale 
 

 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 
- Banorët e qytetit 
- Qeveria lokale  
 

Kontributet e mundshme për projektin 
- Udhëheqësi i projektit 
- Shoqatat afariste 
- Buletini informativ 

Parakushtet: 
- Çështja e pronësisë nga kalon rrjeti i 
kanalizimit është e zgjidhur 
  
 

Faktorët e rrezikut: 
- Mungesa e mjeteve financiare 
 

Shpenzimet e përllogaritura: 150,000 € 
 

Kohëzgjatja: 5 muaj 
 

Fillimi i punëve: 2011-12-13 
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PROJEKTI 82 

LIGJERATA DHE KËSHILLIME PËR SHTATËZANI 

DHE GJIDHËNJE 

LLOJI I PROGRAMIT: 

EDUKIM SHËNDETËSOR 

Përshkrimi i shkurtër i projektit:  

 

Zhvillimet e shtatëzanisë varet normaliteti i lindjes dhe zhvillimit të fëmiut, andaj është mirë që lindja gjithsesi të bëhet në 

institucionet shëndetësore nën përkujdesjen e personelit profesional. Që zhvillimi i fetusit dhe fazat e tjera të jenë në suazat 

e normales me gruan shtatëzënë  duhet aplikuar ligjërata dhe këshillime të cilat ndihmojnë që gruaja të jetë sa më e 

përgatitur fizikisht dhe psiqikisht. Paraprakisht, këshillat duhet organizuar në këshillimoren e maternitetit në QKMF por 

këto mund të organizohen edhe në forma tjera si me publikime dhe broshura nëpër institucione shëndetësore, shkolla, 

konvikte dhe shumë vende tjera ku përfshihet gjinia femërore. Gjatë formave edukuese të shtatëzanisë duhet aplikuar edhe 

këshillat lidhur me gjidhënjen i cili është faktor shumë i rëndësishëm në mirëqenien e foshnjës.  

Rezultatet e pritura: 

- Zvoglohet mortaliteti i fëmive 

- Rritet shkalla e edukimit të palanifikimit familjar 

- Zvogëlohet numri i aborteve 

Grupet e targetuara/synuara: 

- Shtatëzanat 

- Gratë në menopauzë 

- Pacientet me ankesa të tjera 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 

- Stafet e përgaditura profesionale 

- Komuniteti 

Kontributet e mundshme për projektin 

- DSHMS 

- QPS 

Parakushtet: 

- Objekti i maternitetit 

- Marrëveshjet me koliktivitetet banuese të femrave 

Faktorët e rrezikut: 

- Kufizimet financiare 
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Shpenzimet e përllogaritura: 

 

 

50. 000 € 

Kohëzgjatja: 

 

3 vjet  

Fillimi i punëve: 

 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTI 83 

PARANDALIMI DHE EVIDENTIMI I SËMUNDJEVE 

NGJITËSE 

LLOJI I PROGRAMIT 

EKUDIM SHËNDETËSOR 

Përshkrimi i shkurtër i projektit:  

 

Me këtë projekt janë paraparë vizita mjekësore të grup-moshave të ndieshme të popullatës, siç janë fëmijët e moshës 

shkollore, gratë e moshës së fertilitetit si dhe përcjellja e sëmundjeve masive kronike si pasojë e ndikimit të faktorëve të 

ambientit ndihmojnë në parandalim e sëmundjeve të ndryshme. Projekti për imunizimin e rregullt të fëmijëve prej 0-59 

muaj duhet të jetë në vazhdimësi. 

 

Rezultatet e pritura: 

- Ngritja e imunitetit kolektiv dhe përmirësimi i cilësisë së 

jetës 

 

 

Grupet e targetuara/synuara: 

- Të posalindurit 

-  Të sëmurit me sëmundje ngjitëse (vaksinë 

preventabile) 

- Invalidët e të gjitha kategorive 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 

- Të gjitha grupet e interesit duke përfshir edhe liderët ne 

komunitet 

 

Kontributet e mundshme për projektin 

- Bizneset e ndryshme 

- I gjithë komuniteti 

 

Parakushtet: 

- Caktimi i personelit që me profesionalizëm dhe përkushtim 

Faktorët e rrezikut: 

- Mos përkrahja e vendimëmarrësve si në nivelin lokal 
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ti kryej obligimet 

 

po ashtu edhe në atë qëndrorë 

- Moskuptimi i drejtë i interesave të shëndetit 

Shpenzimet e përllogaritura: 

40. 000 € 

Kohëzgjatja: 

 

20 muaj 

Fillimi i punëve: 

 

Mars, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTI 84 

ORGANIZIMI I PUNËS ME DY NDËRRIME NË QMF 

LLOJI I PROGRAMIT 

SHËRBIME EFIKASE 

MJEKËSORE/SHËNDETËSORE 

Përshkrimi i shkurtër i projektit:  

 

Më se 1/3 e popullatës është e koncentruar në qytet, dhe ky fakt ndikon që QKMF-ja është e stërngarkuar me qytetarët të 

cilët kërkojnë shërbime shëndetësore. Nga ana tjetër Podujeva ka një shtrirje bukur të gjërë të territorit, andaj me qëllim të 

lehtësimit të barrës të QKMF-së dhe ofrimit të shërbimeve më efikase, cilësore dhe ekonomike duhet aplikuar orarin e 

punës me dy ndërrime në QMF në Kërpimeh, Lluzhan, Orllan. 

Rezultatet e pritura: 

- Shërbimet efikase,cilësore dhe ekonomike 

Grupet e targetuara/synuara: 

- Pacientët/komuniteti i fshatrave  

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 

- Personeli mjekësor 

- Komuniteti 

Kontributet e mundshme për projektin 

- DSHMS 

- MSH 
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Parakushtet: 

- Infrastruktura fizike 

- Teknika dhe teknologjia mjekësore 

Faktorët e rrezikut: 

- Mjetet jo të mjaftueshme financiare 

 

Shpenzimet e përllogaritura: 

 

100. 000 € 

Kohëzgjatja: 

4 vjet  

 

Fillimi i punëve: 

Mars,  2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTI 85 

PAJISJA ME LABORATOR BAZIK NË TRI QMF: 

KËRPIMEH, LLUZHAN DHE ORLLAN 

LLOJI I PROGRAMIT 

SHËRBIME EFIKASE 

MJEKËSORE/SHËNDETËSORE 

Përshkrimi i shkurtër i projektit:  

 

Me qëllim të diagnostifikimit dhe përcaktimit adekuat të prejardhjes së sëmundjeve, komuna parasheh si nevojë që në 

QMF në Kërpimeh, Lluzhan, Orllan të ofrohen pajisje laboratorike për kryerjen e analizave rutinore-laboratorike dhe kjo 

pacientëve do tu ndihmon shumë si në kohë ashtu edhe në aspektin shëndetësor e material. 

 

Rezultatet e pritura: 

- Diagnostifikimi më i shpejtë i sëmundjeve akute 

Grupet e targetuara/synuara: 

- Pacientët 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 

- Stafi profesional mjekësor 

- Komuniteti 

 

Kontributet e mundshme për projektin 

- DSHMS 

- MSH 

- Eventualishtë ndonjë donator 
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Parakushtet: 

- Objektet shëndetësore  

 

Faktorët e rrezikut: 

- Mjetet e limituara financiare. 

 

Shpenzimet e përllogaritura: 

                 100. 000 € 

Kohëzgjatja: 

3 vjet 

Fillimi i punëve: 

Maj, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTI 86 

RIAKTIVIZIMI I ORDINANCAVE 

STOMATOLOGJIKE NË: KËRPIMEH, LLUZHAN 

DHE ORLLAN 

LLOJI I PROGRAMIT 

SHËRBIME EFIKASE 

MJEKËSORE/SHËNDETËSORE 

Përshkrimi i shkurtër i projektit:  

 

Në tri QMF si në Kërpimeh,Lluzhan,Orllan njëkohësisht funksiononin shërbimet stomatologjike por në mungesë të 

kushteve dhe teknikës së nevojshme u pamundësua funksionimi i tyre. Është imperativ i kohës që këto ordinanca të 

riaktivizohen me ç’rast do të arrihet ruajtja e shëndetit të popullatës. 

Rezultatet e pritura: 

- Përmirësimi i shëndetit oral 

- Lehtësimi në nevojat dhe shërbimet e popullatës 

 

Grupet e targetuara/synuara: 

- Fëmijët deri në moshën 15 vjeçare 

- Pacientët e tjerë 
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Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 

- QKMF 

- Personeli mjekësor 

Kontributet e mundshme për projektin: 

- DSHMS 

- Shkollat 

 

Parakushtet: 

- Teknika e nevojshme mjekësore 

- Stafi profesional mjekësor 

Faktorët e rrezikut: 

- Mungesa jo e mjaftueshme e mjeteve financiare 

 

Shpenzimet e përllogaritura: 

30. 000 € 

Kohëzgjatja: 

3vjet  

Fillimi i punëve: 

shtator 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTI 87 

ORGANIZIMI I SHËRBIMIT EMERGJENT MOBIL NË 

MJEKËSI 

LLOJI I PROGRAMIT 

SHËRBIME EFIKASE 

MJEKËSORE/SHËNDETËSORE 

Përshkrimi i shkurtër i projektit:  

 

Komuna e Podujevës ka një numër të konsiderueshëm të banorëve, të shtrirë në 78 fshatra dhe në një sipërfaqe me 620 

km2. Fshatrat ma të larta prej qendrës komunale janë deri në 35 km2. Prandaj, e tërë kjo nënkupton se efektet e shërbimit 

mobil emergjent. Konsiderohet si domosdoshmëri, i cili shërbim do të jetë aktiv 24h.  

 

Rezultatet e pritura: 

- Zvogëlim i vdekshmërisë së popullatës 

- Intervenim dhe ofrim shërbimesh efikase 

 

Grupet e targetuara/synuara: 

- Komuniteti 
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Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 

- QKMF-ja 

- Popullata 

Kontributet e mundshme për projektin 

- DSHMS 

- Donator 

- OJQ 

 

Parakushtet: 

- Auto-ambulantat 

- Teknika përcjellëse për intervenime urgjente 

Faktorët e rrezikut: 

- Faktori fiziko-natyral nëpër terenet  e fshatrave 

rurale 

 

Shpenzimet e përllogaritura: 

50. 000 € 

Kohëzgjatja: 

1 vit  

Fillimi i punëve: 

shtator 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTI 88 

KRIJIMI I FONDEVE PËR NDIHMA INTERVENTE 

PËR RASTE TË VEQANTA SOCIALE 

LLOJI I PROGRAMIT 

NGRITJA E MIRËQENIES SOCIALE 

Përshkrimi i shkurtër i projektit:  

 

Komuna e Podujevës ka shkallë të lartë të papunësisë, dita më ditë po shtohet numri i familjeve të varfra. 

Këto janë duke u ballafaquar  me  kushtet  ekzistenciale  jetësore si për gjëra ushqimore, lëndë djegëse, veshmbathje, 

ballafaqimet me sëmundje, vdekje etj. Pikërisht kjo imponon nevojën  që të ketë fonde që të intervenohet në raste të 

veçanta. 
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Rezultatet e pritura: 

- Përballimi dhe tejkalimi  i rasteve sfiduese  të problemeve 

të varfësirë 

- Kthimi i besimit të familjeve  në organet  e pushtetit dhe  

principet e humanizmit njerëzor 

Grupet e targetuara/synuara: 

- Pushteti lokal 

- Komuniteti 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 

- Komuna  (DSHMS) 

-  QPS  

- OJQ-të 

Kontributet e mundshme për projektin: 

- Donatorët,  

- Bizneset e mëdha,  

- Komunitet/diaspora 

Parakushtet: 

- Përvojat nga vitet e kaluara 

- Mjetet  financiare nga Komuna  

Faktorët e rrezikut: 

- Shtimi i numrit të familjeve të varfëra 

Shpenzimet e përllogaritura: 

 120. 000 €                                      

Kohëzgjatja: 

 4 vjet        

Fillimi i punëve: 

Janar 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTI 89  

NDËRTIMI I SHTËPIVE TË KARAKTERIT 

SOCIAL 

LLOJI I PROGRAMIT: 

ZBUJTA E VARFËRISË 
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Përshkrimi i shkrutër i projektit:  

 

Gjendja ekzistuese e familjeve të cilat nuk kanë strehim-banim të përhershëm është bukur e madhe. Nga 78 fshatra dhe 3 

lagje të qytetit prej pas lufte janë përcjellur rreth 100 familje, por gati çdo ditë kemi edhe raste të reja, shkëputje të 

bashkësive familjare, prishje të bashkëshortësisë etj. Këto janë barrë e rëndë sepse jetojnë në ankth dhe janë me shpresa të 

thyera për jetë. Përveç kësaj, te kjo kategori familjesh ka sëmundje, fëmijë të degjeneruar, ka hendikep, shkurt thënë 

bëjnë jetë mizore. Mundësit që tu zgjidhet problemi janë shumë të vogla, andaj komuna e Podujevës parasheh një projekt 

për ndërtimin e 10 shtëpive banimi për disa raste sociale,  të cilat do të ndikonin në zbutjen e këtij problemi. 

  

Rezultatet e pritura: 

- Përmirësimi i kushteve elemetare për jetesë 

- Kthimi dhe ruajtja e shëndetit 

- Edukimi dhe civilizimi i familjeve 

 

Grupet e targetuara/synuara: 

- Familjet sociale të pa strehë 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 

- Pushteti lokal 

- Komuniteti 

Kontributet e mundshme për projektin 

- OJQ-të 

- Donatoret 

Parakushtet: 

- Përvojat e përfituara në 2 vitet e kaluara 

- Mjetet e ndara nga buxheti komunal 

- Motivimi i donatorëve 

 

Faktorët e rrezikut: 

- Mjete jo të mjaftueshe finaciare 

- Mosinteresimi i donatorve 

Shpenzimet e përllogaritura: 

400. 000 € 

Kohëzgjatja: 

4 vjet 

Fillimi i punëve: 

Maj 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTI 90 

FURNIZIMI ME MATERIAL NDËRTIMOR PËR 

KULME TË SHTËPIVE PËR KATEGORIT 

SOCIALE 

LLOJI I PROGRAMIT 

INFRASTRUKTUR  E BANIMIT 
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Përshkrimi i shkurtër i projektit:  

 

Prej pas lufte janë mbetur disa shtëpi të djegura të cilat janë me kulm të improvizuar, ndërkohë ka edhe të tilla që e kanë 

zgjidhur këtë problem me ndihma vetanake, përderisa disa prje tyre, varësisht nga ndihma e ofruar  kanë arritur me 

kryerjen e punëve deri në unazë ose u është vu pllaka.  

Për momentin në evidencë shtëpi të tilla e kemi rreth 40. Kjo kërkon zgjidhje urgjente sepse këto familje janë në pikë të 

hallit dhe çka është edhe më keq edhe puna që është bërë deri më tani ai material po dëmtohet dita më ditë. 

 

 

Rezultatet e pritura: 

- Rehabilitimi në strehim-banim 

- Pas vënies së kulmeve pjesë-pjesë rregullohet edhe pjesa e 

brendshme 

-  E shtëpive 

Grupet e targetuara/synuara: 

- Komuna 

- Familjet nevojtare 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 

- Qeveria lokale 

- Komuniteti 

Kontributet e mundshme për projektin 

- Donatorët,  

- Bizneset e mëdha,  

- Komuniteti 

Parakushtet: 

- Mjetet financiare të siguruara 

- Pjesa e gatshme e ndërtuar e shtëpive 

 

Faktorët e rrezikut: 

- Mjete jo të mjaftueshe finaciare 

Shpenzimet e përllogaritura: 

 50. 000 € 

Kohëzgjatja: 

  5 muaj 

Fillimi i punëve: 

        Mars 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTI 91 

NDËRTIMI I OBJEKTIT BANESOR SOCIAL 
LLOJI I PROGRAMIT 

INFRASTRUKTUR E BANIMIT 
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Përshkrimi i shkurtër i projektit:  

 

Në vitin 1999, Komiteti i botës islame i Kuvajtit në pëlqim me strukturat e atëhershme komunale solli kontejner  për 

strehim urgjent të familjeve që ishin kryesisht nën tenda. Kapaciteti për vendosje ishte 130-140 familje, ndërsa 

momentalisht i kemi 131 familje të vendosura. Rreth 80% të familjeve janë kategori sociale, familje të dëshmorëve, 

invalid të luftës, viktima civile, të moshuar, gra kryefamiljare etj. 

Në minimum 60-70 familje janë familje  të cilat nuk kanë kuruarë perspektive që ndonjëherë vet munden me bërë 

zgjidhje, për shkak të paaftësisë për punë.  Përveç faktit se infrastruktura r fizike (ujë, kanalizim)  i plotëson të gjitha 

standardet për jetë, jeta në kontejner nga llamarina është e mjerueshme.  Prandaj kjo kategori e njerëzve është një barrë 

tepër e madhe për Komunë, mbetet si domosdoshmëri ndërtimi i një objekti banesor për raste sociale, për një pjesë të 

këtyre familjeve. 

Rezultatet e pritura: 

- Kalimi nga strehimi i përkohshëm në të përhershëm 

- Përmirësimi i standardit të jetës 

Grupet e targetuara/synuara: 

- Komuna 

- Komuniteti 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 

- Qeveria lokale 

- MPMS 

- MMPH 

- MAPL 

Kontributet e mundshme për projektin 

- Komuna  

- Donatoret 

- KAD i Kuvajtit  

Parakushtet: 

- Infrastruktura ekzistuese 

- Para-projektet dhe parallogarit e mëparme 

Faktorët e rrezikut: 

- Qasja jo serioze e pushtetit qendror 

- Mossigurimi i mjeteve financiare 

Shpenzimet e përllogaritura: 

         1,100,000 €                   

Kohëzgjatja: 

       2 vjet 

Fillimi i punëve: 

   2012 

 

 

 

 

 
 

PROJEKTI 92 

NDËRTIMI I ÇERDHES SË RE NË QENDËR TË 

QYTETIT 

LLOJI I PROGRAMIT 

 INFRASTRUKTURË FIZIKE 
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Përshkrimi i shkurtër i projektit:  

 

Në bazë të vlerësimit të organeve profesionale dhe duke pasur parasysh gjendjen jo e mirë fizike të objektit ekzistues në 

të cilën janë të sistemuar mbi 62 fëmijë, vjetërsinë e objektit gjë që e bënë të pa mundur renovimin, është më se e 

domosdoshme që të ndërtohet një objekt i ri i çerdhes në vend të atij ekzistues. Përveç kësaj është shtuar dukshëm numri 

i prindërve që janë të interesuar që t’i vendosin fëmijët e tyre në çerdhe.   

 

Rezultatet e pritura:  

- Krijimi i kushteve të mira për vendosjen e fëmijëve të 

shumtë në institucione parashkollore 

- Kujdesi adekuat ndaj fëmijëve  

- Krijimi i hapësirave të mjaftueshme për aktivitete të 

ndryshme me fëmijë 

 

Grupet e targetuara/synuara: 

- Prindërit e punësuar 

- Fëmijët e moshës parashkollore  

- Komuniteti 

- Edukatoret 

- Personeli menaxhues, administrativ dhe teknik 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 

- Qeveria lokale (Drejtoria për arsim) 

Kontributet e mundshme për projektin 

- Donatorët  

Parakushtet: 

- Lokacioni i siguruar 

- Infrastruktura fizike 

- Projekti ideor  

Faktorët e rrezikut: 

- Pasiguria e financimit nga donatorët 

 

 

Shpenzimet e përllogaritura: 

170.000 € 

Kohëzgjatja: 

1 vit 

Fillimi i punëve: 

Nëntor 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTI 93 

 FUNKSIONALIZMI  I ÇERDHES TE SHKOLLA 

TEKNIKE 

LLOJI I PROGRAMIT 

INFRASTRUKTURË FIZIKE 
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Përshkrimi i shkurtër i projektit:  

Me një donacion të UFORK është ndërtuar objekti i çerdhes në oborrin e shkollës teknike por ka mbetur i pa përfunduar. 

Përfundimi i këtij objekti do të shtojë në masë të mirë kapacitetet për përfshirjen fëmijëve të interesuar në institucionet e 

arsimit parashkollor. Objekti gjendet në pjesën veriore të qytetit dhe do të ishte i lehtë për qasje edhe nga komuniteti që 

jeton në paralagjet e qytetit.   

 

Rezultatet e pritura:  

- Krijimi i kushteve të mira për vendosjen e fëmijëve të 

shumtë në institucione parashkollore 

- Kujdesi adekuat ndaj fëmijëve  

- Krijimi i hapësirave të mjaftueshme për aktivitete të 

ndryshme me fëmijë 

 

Grupet e targetuara/synuara: 

- Prindërit e punësuar 

- Fëmijët e moshës parashkollore  

- Komuniteti 

- Edukatoret 

- Personeli menaxhues, administrativ dhe teknik 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 

- Qeveria lokale (Drejtoria për arsim) 

Kontributet e mundshme për projektin: 

- Donatorët  

 

Parakushtet: 

- Lokacioni i siguruar 

- Infrastruktura fizike 

- Projekti final  

Faktorët e rrezikut: 

- Pasiguria e financimit nga donatorët 

 

 

Shpenzimet e përllogaritura: 

120.000 € 

Kohëzgjatja: 

1 vit 

Fillimi i punëve: 

Gusht 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTI 94 

IDENTIFIKIMI I FËMIJËVE ME NEVOJA TË 

VEÇANTA 

LLOJI I PROGRAMIT 

HULUMTIM 
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Përshkrimi i shkurtër i projektit:  

 

Një numër jo i vogël i fëmijëve me nevoja të veçanta nuk është përfshirë në institucionet arsimore për faktin se nuk dihet 

saktësisht se sa është numri i tyre dhe për arsye se disa prindër hezitojnë t’u drejtohen institucioneve adekuate 

shëndetësore dhe arsimore. Në këtë aspekt më të dëmtuarit janë vetë fëmijët. Zbulimi me kohë i fëmijëve me nevoja të 

veçanta dhe sistemimi i tyre në institucionet e rregullta arsimore por edhe drejtimi i tyre në paralelet e bashkëngjitura 

(nëse e vlerësojnë ekspertët si të nevojshme) do t’u ndihmonte këtyre fëmijëve që të aftësohen dhe socializohen me 

rrethin dhe nuk do të mbeteshin barrë vetëm e familjeve të tyre.  

 

Rezultatet e pritura:  

- Zvogëlimi i numrit të fëmijëve me nevoja të veçanta (për 

faktin se shumë fëmijë do të mund të kalojnë në shkollat 

e rregullta) 

- Shtimi i numrit të përfshirjes së fëmijëve me nevoja të 

veçanta në institucione arsimore  

- Përmirësimi i kujdesit ndaj fëmijëve me nevoja të veçanta 

 

Grupet e targetuara/synuara: 

- Fëmijët me nevoja të veçanta 

- Prindërit   

- Komuniteti 

- Mësimdhënësit edukatoret, motrat medicinale, 

mjekët pediatër, psikologët, pedagogët  

- Personeli menaxhues, administrativ  

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 

- Qeveria lokale (Drejtoria për arsim) 

- MASHT 

- Instituti Pedagogjik 

Kontributet e mundshme për projektin 

- Donatorët  

- MASHT  

 

Parakushtet: 

- Legjislacion i nevojshëm 

Faktorët e rrezikut: 

- Pasiguria e financimit nga donatorët 

Shpenzimet e përllogaritura: 

10.000 € 

Kohëzgjatja: 

1 vit 

Fillimi i punëve: 

Mars 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKTI 95 

SIGURIMI I TRANSPORTIT PËR TË GJITHË FËMIJËT 

ME NEVOJA TË VEÇANTA 

LLOJI I PROGRAMIT 

SHERBIME FINANCIARE 
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Përshkrimi i shkurtër i projektit:  

 

Mungesa e mësimdhënësve të specializuar për të punuar me fëmijët me nevoja të veçanta, mungesa e hapësirës adekuate 

shkollore për përfshirjen e fëmijëve me nevoja të veçanta në institucionet arsimore që gjendet afër vendit ku jetojnë 

fëmijët me nevoja të veçamta bën të domosdoshme nevojën që të sigurohet transport i rregullt për dërgimin e këtyre 

fëmijëve në shkollat ku funksionojnë klasat e bashkëngjitura në territorin e komunës, në Prishtinë dhe në Prizren.   

 

Rezultatet e pritura:  

- Përmirësimi i vijueshmërisë së nxënësve me nevoja të 

veçanta 

- Përmirësimi i cilësisë në mësimnxënie  

- Shtimi i numrit të përfshirjes së fëmijëve me nevoja të 

veçanta në institucionet arsimore 

 

Grupet e targetuara/synuara: 

- Fëmijët me nevoja të veçanta 

- Prindërit   

- Komuniteti 

- Personeli menaxhues, administrativ  

 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 

- Qeveria lokale (Drejtoria për arsim) 

MASHT 

Kontributet e mundshme për projektin 

- Donatorët  

- MASHT  

Parakushtet: 

- Legjislacion i nevojshëm 

Faktorët e rrezikut: 

- Pasiguria e financimit nga donatorët 

Shpenzimet e përllogaritura: 

65.000 € 

Kohëzgjatja: 

4 vite 

Fillimi i punëve: 

Shkurt,  2011 
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PROJEKTI 96 

SHTIMI I NUMRIT TË PARALELEVE PËR FËMIJËT 

ME NEVOJA TË VEÇANTA 

LLOJI I PROGRAMIT 

INFRASTRUKTURË FIZIKE SHKOLLORE 

Përshkrimi i shkurtër i projektit:  

 

Vetëdijesimi i prindërve për nevojën e shkollimit të fëmijëve me nevoja të veçanta shton kërkesat për rritjen e numrit të 

paraleleve të bashkëngjitura edhe në shkollat tjera 9 vjeçare. Parashihet që të hapen paralele të reja për fëmijë me 

nevoja të veçanta së paku edhe në dy shkolla (Shkolla Shaban Shala dhe shkolla e re në ndërtim).    

 

Rezultatet e pritura:  

- Shtimi i numrit të përfshirjes së fëmijëve me nevoja të 

veçanta në institucionet arsimore 

- Përmirësimi i cilësisë në mësim-nxënie dhe mësimdhënie 

- Shtimi i numrit të përfshirjes së fëmijëve me nevoja të 

veçanta në institucionet arsimore 

Grupet e targetuara/synuara: 

- Fëmijët me nevoja të veçanta 

- Prindërit   

- Komuniteti 

- Personeli menaxhues, administrativ  

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 

- Qeveria lokale (Drejtoria për arsim) 

- MASHT 

Kontributet e mundshme për projektin 

- Donatorët  

- MASHT  

Parakushtet: 

- Legjislacion i nevojshëm 

- Infrastrukturë fizike 

Faktorët e rrezikut: 

- Pasiguria e financimit nga donatorët 

 

Shpenzimet e përllogaritura: 

110.000 €  

Kohëzgjatja: 

4 vite 

Fillimi i punëve: 

Shtator 2011 
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PROJEKTI 97 

THEMELIMI I GJIMNAZIT KLASIK (LICEUT) 

LLOJI I PROGRAMIT 

 INFRASTRUKTURË FIZIKE SHKOLLORE 

Përshkrimi i shkurtër i projektit:  

 

Pasi që arsimi i mesëm i lartë po bëhet i detyrueshëm me ligj, shtohen kërkesat dhe nevojat për përfshirjen e të gjithë 

nxënësve që kryejnë shkollimin e mesëm të ulët në institucione shkollore. Në komunën e Podujevës funksionojnë tri 

shkolla të mesme të larta (një gjimnaz me drejtimin e përgjithshëm, matematiko/natyror dhe shoqëror, dhe dy shkollatë 

arsimit profesional, një teknike dhe një ekonomike). Objekti për një shkollë të re të mesme është duke u ndërtuar. 

Reformimi i shkollës nga shkolla që ofron informata në atë që jep dije kërkon edhe shkolla elite siç do të ishte gjimnazi 

klasik në të cilin kushtet dhe kriteret për regjistrim në këtë shkollë do të ishin të larta. Edhe për personelin 

mësimdhënës dhe meanxhues e administrativ do të caktoheshin standarde të larta.      

 

Rezultatet e pritura:  

- Krijimi i kushteve të mira për punën me nxënës të talentuar 

- Sigurimi dhe përmirësimi i cilësisë në mësimdhënie dhe 

mësimnxënie 

- Rritja e numrit të nxënësve që do të regjistroheshin në 

universitetet elite publike dhe private në vend, rajon dhe 

më gjerë.  

Grupet e targetuara/synuara: 

- Nxënësit e talentuar 

- Prindërit   

- Komuniteti 

- Personeli menaxhues, administrativ  

  Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 

- Qeveria lokale (Drejtoria për arsim) 

- MASHT 

Kontributet e mundshme për projektin 

- Donatorët  

- MASHT  

Parakushtet: 

- Legjislacion i nevojshëm 

- Infrastrukturë fizike 

Faktorët e rrezikut: 

- Pasiguria e financimit nga donatorët 

 

Shpenzimet e përllogaritura: 

110.000 €  

Kohëzgjatja: 

4 vite 

Fillimi i punëve: 

Shtator 2011 
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PROJEKTI 98 

  NDËRTIMI I OBJEKTIT RI TË SHKOLLËS FILLORE 

DHE TË MESME TË ULËT “NAIM FRASHËRI”  NË 

PODUJEVË 

LLOJI I PROGRAMIT 

INFRASTRUKTURË FIZIKE SHKOLLORE 

Përshkrimi i shkurtër i projektit:  

 

Shkolla fillore dhe e mesme e ulët “Naim Frashëri” ka afër 1800 nxënës dhe punon në tri ndërrime. Një pjesë e objektit 

është ndërtuar qysh në vitin 1934 kurse pjesa tjetër në vitet 60. Përveç që objekti është i vjetër dhe i papërshtatshëm për 

mësim ai në të njëjtën kohë paraqet edhe rrezik për jetën e nxënësve dhe personelit pasi që është i ndërtuar vetëm me 

tulla nuk ka fare armaturë (hekur). Me rastin e tërmetit të vitit 2010 objektit i janë shkaktuar të çara dhe inxhinierët e 

MASHT dhe të DKA e kanë vlerësuar me shkallë të lartë të rrezikshmërisë për jetën e nxënësve dhe personelit.  

 

Rezultatet e pritura: 

- Përmirësimi i kushteve për punë mësimore dhe jashtë 

     mësimore 

- Përmirësimi i cilësisë në mësimdhënie dhe mësimnxënie 

- Krijimi i një ambient të shëndoshë në shkollë 

Grupet e targetuara/synuara: 

- Nxënësit 

- Personeli 

- Prindërit 

- Komuniteti 

 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 

- MASHT 

- DKA 

Kontributet e mundshme për projektin: 

- Donatorët 

- EULOG 

Parakushtet: 

- Lokacioni  

- Infrastruktura ligjore dhe fizike 

 

Faktorët e rrezikut: 

- MASHT mund të mos e fusë në projektet prioritare 

- Donatorët nuk janë edhe shumë të interesuar që të 

investojnë në infrastrukturë 

Shpenzimet e përllogaritura: 

1.800,000 € 

Kohëzgjatja: 

2 vite 

Fillimi i punëve: 

Mars 2012 
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PROJEKTI 99 

  NDËRTIMI I OBJEKTIT RI TË SHKOLLËS FILLORE 

DHE TË MESME TË ULËT “ ENVER MALOKU”  NË 

PODUJEVË 

LLOJI I PROGRAMIT 

 INFRASTRUKTURË FIZIKE SHKOLLORE 

Përshkrimi i shkurtër i projektit:  

 

Shkolla fillore dhe e mesme e ulët “Enver Maloku” ka afërsisht 1100 nxënës. Në këtë shkollë gravitojnë nxënës edhe 

nga pjesët periferike të qytetit dhe një numër i tyre edhe nga fshatrat për rreth. Objekti i shkollës gjendet në mes dy 

objekteve të shkollave të mesme të larta (brenda një oborri) gjë që paraqet vështirësi si për këtë shkollë ashtu edhe për 

shkollat e mesme. Objekti është tejet i dëmtuar dhe sipas vlerësimit të ekspertëve nuk ia vlen që ky objekt të rinovohet 

pasi që është shumë i papërshtatshëm për punë.   

 

Rezultatet e pritura: 

- Përmirësimi i kushteve për punë mësimore dhe jashtë 

      mësimore 

- Përmirësimi i cilësisë në mësimdhënie dhe mësimnxënie 

- Krijimi i një ambient të shëndoshë në shkollë 

Grupet e targetuara/synuara: 

- Nxënësit 

- Personeli 

- Prindërit 

- Komuniteti 

 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 

- MASHT 

- DKA 

Kontributet e mundshme për projektin: 

- Donatorët 

 

Parakushtet: 

- Lokacioni  

- Infrastruktura ligjore dhe fizike 

 

Faktorët e rrezikut: 

- MASHT mund të mos e fusë në projektet prioritare 

- Donatorët nuk janë edhe shumë të interesuar që të 

investojnë në infrastrukturë 

Shpenzimet e përllogaritura: 

1.500,000 € 

Kohëzgjatja: 

2 vite 

Fillimi i punëve: 

Shtator  2012 
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PROJEKTI 100 

RENOVIMI KOMPLET I OBJKETIT TË SHKOLLËS 

SË MESME TË LARTË TEKNIKE “FAN NOLI” NË 

PODUJEVË 

LLOJI I PROGRAMIT 

INFRASTRUKTURË FIZIKE SHKOLLORE 

Përshkrimi i shkurtër i projektit:  

 

Shkolla e mesme e lartë teknike “Fan Noli” në Podujevë është ndërtuar në vitet 70 ta dhe asnjëherë nuk është rinovuar 

seriozisht. Janë bërë disa intervenime të herëpashershme por gjendja e objektit mbetet e rendë. Në këtë shkollë vijojnë 

mësimet mbi 1700 nxënës dhe sipas vlerësimit të ekspertëve objekti në aspektin statik është shumë i qëndrueshëm 

andaj me një investim do të mund të aftësohej për të ofruar kushte të mira për nxënësit dhe personelin. Një pjesë e 

objektit është mjaft e dëmtuar dhe paraqet rrezik për jetën e nxënësve edhe personelit pasi që për shkak të dëmtimit të 

kulmit është dëmtuar një pllakë mbi një korridor.  

Rezultatet e pritura: 

- Përmirësimi i kushteve për punë mësimore dhe jashtë 

      mësimore 

- Përmirësimi i cilësisë në mësimdhënie dhe mësim-nxënie 

- Krijimi i një ambient të shëndoshë në shkollë 

Grupet e targetuara/synuara: 

- Nxënësit 

- Personeli 

- Prindërit 

- Komuniteti 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 

- MASHT 

- DKA 

Kontributet e mundshme për projektin: 

- Donatorët 

 

Parakushtet: 

- Lokacioni  

- Infrastruktura ligjore dhe fizike 

- Projekti ideor 

- Paramasa dhe parallogaria  

Faktorët e rrezikut: 

- Donatorët nuk janë edhe shumë të interesuar që të 

investojnë në infrastrukturë 

Shpenzimet e përllogaritura: 

550.000 € 

Kohëzgjatja: 

1 vit 

Fillimi i punëve: 

Maj 2011 
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PROJEKTI 101 

NDËRTIMI I OBJEKTIT TË RI TË SHKOLLËS 

FILLORE NË BATLLAVË (BATLLAVA II) 

LLOJI I PROGRAMIT 

 INFRASTRUKTURË FIZIKE SHKOLLORE 

Përshkrimi i shkurtër i projektit:  

 

Shkolla fillore dhe e mesme e ulët në fshatin Batllavë e që është paralele e ndarë fizike e shkollës amë “Luigj 

Gurakuqi”  në Batllavë është objekt shumë i vjetër i ndërtuar diku në vitet 50 i tipit të kooperativave të atëhershme 

bujqësore. Në këtë shkollë gravitojnë një numër i madh i nxënësve edhe nga vendet për rreth . Objekti i shkollës nuk i 

përmbush as për së afërmi kushtet për mësim pasi që ka një hapësirë shumë të vogël dhe nuk është dizajnuar për objekt 

shkollor. Në këtë shkollë punohet në tri ndërrime.   

Rezultatet e pritura: 

- Përmirësimi i kushteve për punë mësimore dhe jashtë 

      mësimore 

- Përmirësimi i cilësisë në mësimdhënie dhe mësim-nxënie 

- Krijimi i një ambient të shëndoshë në shkollë 

Grupet e targetuara/synuara: 

- Nxënësit 

- Personeli 

- Prindërit 

- Komuniteti 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 

- MASHT 

- DKA 

Kontributet e mundshme për projektin 

- Donatorët 

- MASHT 

- Parakushtet: 

- Lokacioni  

- Infrastruktura ligjore dhe fizike 

 

Faktorët e rrezikut: 

- Donatorët nuk janë edhe shumë të interesuar që të 

investojnë në infrastrukturë 

Shpenzimet e përllogaritura: 

450.000 € 

Kohëzgjatja: 

1 vit 

Fillimi i punëve: 

Mars 2012 
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PROJEKTI 102 

 NDËRTIMI I OBJEKTIT TË RI TË SHKOLLËS 

FILLORE “PAVARËSIA” NË FSHATIN SIBOFC 

LLOJI I PROGRAMIT 

INFRASTRUKTURË FIZIKE SHKOLLORE 

Përshkrimi i shkurtër i projektit:  

 

Shkolla fillore dhe e mesme e ulët në fshatin Sibofc ka mbi 350 nxënës. Pas lufte është rinovuar nga kontingjenti i 

KFOR-it Çek. Shkolla ka qenë e paraparë të shërbej vetëm për një periudhë të shkurtër kohore deri sa Kosova ka qenë 

në një situatë emergjente. Shkolla ka  nxënës dhe hapësirë të pamjaftueshme dhe në te punohet në tri ndërrime. Për 

shkak të mungesës së hapësirës kjo shkollë është detyruar që klasën e IX ta dërgojë në shkollën e fshatit Gllamnik gjë 

që paraqet rrezik për jetën e nxënësve pasi që ata duhet të ecin përgjatë magjistrales Prishtinë-Podujevë.  

Rezultatet e pritura: 

- Përmirësimi i kushteve për punë mësimore dhe jashtë 

      mësimore 

- Përmirësimi i cilësisë në mësimdhënie dhe mësim-nxënie 

- Krijimi i një ambient të shëndoshë në shkollë 

Grupet e targetuara/synuara: 

- Nxënësit 

- Personeli 

- Prindërit 

- Komuniteti 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 

- MASHT 

- DKA 

Kontributet e mundshme për projektin: 

- Donatorët 

- MASHT 

Parakushtet: 

- Lokacioni  

- Infrastruktura ligjore dhe fizike 

  

Faktorët e rrezikut: 

- Donatorët nuk janë edhe shumë të interesuar që të 

investojnë në infrastrukturë 

 

Shpenzimet e përllogaritura: 

450.000 € 

Kohëzgjatja: 

1 vit 

Fillimi i punëve: 

Mars 2012 
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PROJEKTI 103  NDËRTIMI I OBJEKTIT TË RI TË 

SHKOLLËS FILLORE “SHEFKI KULETA”-

PARALELJA NË FSHATIN HALABAK 

LLOJI I PROGRAMIT 

 INFRASTRUKTURË FIZIKE SHKOLLORE 

Përshkrimi i shkurtër i projektit:  

 

Shkolla fillore dhe e mesme e ulët “Shefki Kuleta”-paralelja e  ndarë fizike në fshatin Halabak është ndërtuar në fund të 

viteve 60 dhe është e tipit montazh. Objekti është shumë i dëmtuar dhe nuk plotëson as kushtet minimale për punë dhe 

mësim. Për shkak se objekti i shkollës është i tipit montazh ai as nuk mund të rinovohet.  Shkolla gjendet në viset e 

thella rurale dhe nxënësit e kësaj ane nuk kanë shkollë tjetër në afërsi.  

Rezultatet e pritura: 

- Përmirësimi i kushteve për punë mësimore dhe jashtë 

      mësimore 

- Përmirësimi i cilësisë në mësimdhënie dhe mësim-nxënie 

- Krijimi i një ambient të shëndoshë në shkollë 

Grupet e targetuara/synuara: 

- Nxënësit 

- Personeli 

- Prindërit 

- Komuniteti 

 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 

- MASHT 

DKA 

Kontributet e mundshme për projektin: 

- Donatorët 

MASHT 

Parakushtet: 

- Lokacioni  

- Infrastruktura ligjore dhe fizike 

  

Faktorët e rrezikut: 

- Donatorët nuk janë edhe shumë të interesuar që të 

investojnë në infrastrukturë 

Shpenzimet e përllogaritura: 

450.000 € 

Kohëzgjatja: 

1 vit 

Fillimi i punëve 

Shtaror 2012 
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PROJEKTI 104 

  NDËRTIMI I OBJEKTIT TË RI TË SHKOLLËS 

FILLORE “EMIN DURAKU” NË FSHATIN BAJÇINË 

LLOJI I PROGRAMIT 

 INFRASTRUKTURË FIZIKE SHKOLLORE 

Përshkrimi i shkurtër i projektit:  

 

Shkolla fillore dhe e mesme e ulët “Emin Duraku” në fshatin Bajçinë është shkollë me mbi 450 nxënës dhe me rritje të 

vazhdueshme të numrit ë tyre për shkak të migrimit të popullatës nga fshatrat malore për rreth në këtë fshat. Objekti i 

shkollës është shumë i vjetër dhe nuk i plotëson kërkesat e nevojat as për nga hapësira e as për nga cilësia pasi që 

objekti i shkollës është shumë i vjetër dhe i ndërtuar diku kah mesi i viteve 50.    

 

Rezultatet e pritura: 

- Përmirësimi i kushteve për punë mësimore dhe jashtë 

      mësimore 

- Përmirësimi i cilësisë në mësimdhënie dhe mësim-nxënie 

- Krijimi i një ambient të shëndoshë në shkollë 

Grupet e targetuara/synuara: 

- Nxënësit 

- Personeli 

- Prindërit 

- Komuniteti 

 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 

- MASHT 

 

Kontributet e mundshme për projektin: 

- Donatorët 

 

Parakushtet: 

- Lokacioni  

- Infrastruktura ligjore dhe fizike 

  

Faktorët e rrezikut: 

- Donatorët nuk janë edhe shumë të interesuar që të 

     investojnë në infrastrukturë 

Shpenzimet e përllogaritura: 

550.000 € 

Kohëzgjatja: 

1 vit 

Fillimi i punëve 

Shtator  2012 
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PROJEKTI 105 

NDËRTIMI I OBJEKTIT TË RI TË SHKOLLËS 

FILLORE “DITURIA” NË LLAPASHTICË TË 

POSHTME 

LLOJI I PROGRAMIT 

INFRASTRUKTURË FIZIKE SHKOLLORE 

Përshkrimi i shkurtër i projektit:  

 

Shkolla fillore dhe e mesme e ulët “Dituria” në Llapashticë të Poshtme ka dy objekte shkollore me mbi 350. Njëri 

objekt është po thuaj krejt i pa përdorshëm pasi që është shumë i vjetër dhe i dëmtuar. Është ndërtuar diku në vitet 50 

kurse objekti tjetër edhe pse i ndërtuar pas lufte nuk i plotëson as kushte minimale për hapësirë të nevojshme. Pasi që 

objekti i ri mund të rinovohet me pak mjete, objekti i vjetër duhet të rrënohet dhe në vend të tij të ndërtohet një objekt 

me së paku 5 klasë për t’i plotësuar kërkesat dhe nevojat e nxënësve dhe personelit.     

 

Rezultatet e pritura: 

- Përmirësimi i kushteve për punë mësimore dhe jashtë 

      mësimore 

- Përmirësimi i cilësisë në mësimdhënie dhe mësim-nxënie 

- Krijimi i një ambient të shëndoshë në shkollë 

Grupet e targetuara/synuara: 

- Nxënësit 

- Personeli 

- Prindërit 

- Komuniteti 

 

Akterët e mundshëm dhe përfitimet e tyre: 

- MASHT 

- DKA 

 

Kontributet e mundshme për projektin: 

- Donatorët 

- MASHT 

- DKA 

Parakushtet: 

- Lokacioni  

- Infrastruktura ligjore dhe fizike 

  

Faktorët e rrezikut: 

- Donatorët nuk janë edhe shumë të interesuar që të 

    investojnë në infrastrukturë 

Shpenzimet e përllogaritura: 

350.000 € 

Kohëzgjatja: 

1 vit 

Fillimi i punëve 

Shtator  2012 
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ANEKS 1:  PËRBËRJA E GRUPEVE PUNUESE 

 

 

1. Grupi për Zhvillim Ekonomik, Bujqësi, Zhvillim Rural dhe Buxhet  

- Vezir  Januzi, koordinator nga ekipa ZHEL 

- Ejup  Babatinca , Kryesues i grupit 

- Xhafer  Sekiraqa,  anëtarë 

- Shaban  Ejupi, anëtarë 

- Ali    Podvorica, anëtarë 

- Sabit  Syla, anëtarë 

 

2. Grupi për Arsim, Kulturë, Rini dhe Sport 

- Nexhmi  Rudari, koordinator nga ekipa ZHEL 

- Nexhmi Bala,  Kryesues i grupit 

- Xhevat  Llugaliu, anëtarë 

- Sabri  Osmani, anëtarë 

- Isuf  Deda, anëtarë   

  

3. Grupi  për Shëndetësi  dhe mirëqenie sociale 

-  Ismet  Jashari,  koordinator nga ekipa ZHEL Ruzhdi  Dema,  Kryesues i grupit 

- Zenel  Zeneli, anëtarë 

- Habit   Gashi,  anëtarë 

- Zuke  Xhemajli, anëtarë 

 

4. Grupi per  Urbanizëm, Pronë dhe Shërbime Publike 

- Faik  Muciqi,  koordinator nga ekipa ZHEL  

- Rasim  Fejza, Kryesues i grupit 

- Fatmir  Uka, anëtarë 

- Tahir  Sahiti, anëtarë 

- Ramadan  Zymeri, anëtarë 

- Veton  Aliu, anëtatarë 
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ANEKS 2: STRUKTURA ORGANIZATIVE E KOMUNËS SË PODUJEVËS 
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ANEKS 3:  FSHATRAT E KOMUNËS SË PODUJEVËS      

 

 

 

 

 

ANEKS 4:  50 TOP BIZNESET E KOMUNËS SË PODUJEVËS 

 

1. Agroprodukt, Peran – Prodhuese           

2. Galenteria, Podujeva –   Prodhim druri 

3. Dona, Sekiraqë – Prodhuese 

4. Albpetrol, Gllamnik – Prodhim, tregti 

5. Apollonia, Podujevë – Tregti, ndërtimtari 

6. Malsia, Podujevë – Tregti, ndërtimtari           

7. Euro-Blok, Podujevë – Prodhuese 

8. Fabrika e Armatures, Podujevë – Prodhuese 

9. Kos Komerc, Podujevë – Tregti, Hoteleri 

10.NSH “Besiana”, Podujevë – Hoteleri 

11 .Pajtimi, Lluga – Prodhuese 

12. Instruktori, Podujevë – Ndërtimtari 

13. Bini, Shtedim – Ndërtimtari,transport 

14. Deda, Lluga – Tregti 

15. Te  Celi, Sekiraq – Prodhuese 

16. NTP “Vllazrimi”, Gllamnik – Prodhuese 

17. Agnesa, Podujevë – Tregti 

18. Ferma e Lopëve , Herticë – Prodhim 

19. Dougllas, Podujevë – Prodhim 

20. Fergred, Obranqë – Prodhim 

21. Alplast, Podujevë – Prodhim 

22. Lumi  Plast, Podujevë – Prodhuese 

23. Durmishi  Plast, Shajkoc – Prodhuese  

24. Mullisi, Podujevë – Prodhuese 

25. Beni  Kom, Penuhë – Ndërtimtari 

26. Koha, Podujevë – Tregtare 

27. Univertrade, Podujevë – Tregtare            
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28. Albi, Podujevë – Tregtare   

29. ETC, Podujevë – Tregtare   

30. Egzonita, Podujevë – Tregtare     

31. Lugu i Trandafilave,  Orllan – Hoteleri 

32. Kafja e Sabitit, Podujevë – Hoteleri 

33. Te  Zeka, Sibofc – Hoteleri 

34.  Xeni, Sekiraq – Prodhuese 

35. Albmobile, Podujevë – Prodhuese 

36. Gallaxy, Gllamnik – Prodhuese 

37. Albpetroll, Gllamnik – Prodhuese                      

38. Buki  Comerc, Podujevë – Tregtare 

39. Jaha  plast, Podujevë – Prodhuese 

40. Uka Drit, Dumnicë – Prodhuese 

41. Migros, Kerpimeh – Tregtare 

42. Besiana  Travell,  Batllavë – Transportuese 

43. Llapi  Tours, Podujevë – Transportuese 

44. Dita Tours, Batllavë – Transportuese 

45. Te Leli, Sfeqël – Transportuese   

46.  Beselica, Podujevë – Prodhuese 

47. Lushaku  Komerc , Polonicë – Prodhuese 

48. Betoni  Kom., Sibofc – Ndërtimtari 

49. Loni, Bradash – Ndërtimtari 

50. Jaha  Kompani, Podujevë –   Ndërtimtari             
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ANEKS 5: STRUKTURA E BIZNESEVE SIPAS VEPRIMTARIVE 
 

Nr. LLOJET E VEPRIMTARISË 
Numri.sub. 

afariste 2010 
% 

 A. Bujqësia,Gjuetia dhe Pylltaria 89 2.85% 

B. Industria nxjerrse e gurit 3 0.10% 

C. Industria përpunuese 419 13.42% 

- Industria   e produkteve ushqimore 47 1.51% 

- Industria e tekstilit  8 0.26% 

- Industria e veshjës 38 1.22% 

- Prodhimi i produkteve nga lëkura 5 0.16% 

- Industria përpunuese e drurit 70 2.24% 

- Botimi dhe shërbimet e shtypit dhe riprodhimi i regjistrimeve Zanore, 

VIdeo dhe informatike 
            

6 

  

0.19% 

- Prodhimi prej gome dhe plastike 25 0.80% 

- Prodhimi i produkteve tjera jo metalike 27 0.86% 

- Prodhimi i produkteve nga metalet e lehta 145 4.64% 

- Prodhimi i makinave dhe aparateve elektrike 12 0.38% 

- Prodhimi i mjeteve motorike, rimorkijove dhe gj.rimork, 1 0.03% 

- Prodhimi i mobileve në industrinë përpunuese 31 0.99% 

- Rikuperimi i mbeturinave 4 0.13% 

F. Ndërtimtaria 204 6.53% 

G. Tregtia 1443 46.22% 

- Tregtia e automjeteve motorike 10 0.32% 

- Pompat e Derivateve 28 0.90% 

- Mirëmbajtja,tregtia dhe riparimi i automjeteve 110 3.52% 

- Tregtia e pjesve dhe automjeteve motorike 15 0.48% 

- Tregtia me shumicë dhe ndërmjetsimi 194 6.21% 

- Tregtia me Pakicë 1086 34.79% 

H. Hotelet dhe Restorantet 284 9.10% 

- Hotelet dhe Motelet 4 0.13% 

- Restorantet dhe DPH 280 8.97% 

I. Transporti dhe Komunikacioni 287 9.19% 

- Transporti tjeter  toksor rrugor i udhtarve 36 1.15% 

- Taksi shërbime 185 5.93% 

- Transporti rrugor i mallrave 37 1.19% 

- Veprimtari tjera pëciellse të agjensi.  29 0.93% 

J Posta dhe Telekumunikimet 20 0.64% 

- Sig.dhe fond.e pensi.perveq sig.të detyrushem    2 0.06% 
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- Veprimtarit tjera afariste-sherbyese  47 1.51% 

- Administrimi public dhe mbrojtja e sigurimit social të detyrueshem   2 0.06% 

L. Arsimi 18 0.58% 

- Veprimtarit e Autoshkollave 14 0.45% 

- Arsimi i të rriturve dhe arsimimi tjeter 4 0.13% 

-   Mbrojtja shëndetsore 34 1.09% 

- Stacioni i veterinës 4 0.13% 

- Veprimtari të mbrojtjës sociale pa strehim 1 0.03% 

M. Veprimtarit e sportit dhe Rekreacionit 58 1.86% 

- Veprimtari tjera shoqërore të sherbimeve sociale 2 0.06% 

- Veprimtarit tjera shërbyese 201 6.44% 

  TOTALI: 3,122   

Burimi: Drejtoria për Ekonomi dhe Financa 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        


