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 Përmbajtja   
   

1. Hyrje   

   

HZK e Podujevës është përgaditur nga Komuna e Podujevës, bartëse e të cilit është Drejtoria për Planifikim, 

Urbanizëm, Gjeodezi, Kadastër dhe Mjedis. Në këtë proces komuna është mbështetur nga ekipi i 

konsultentëve të GIZ, programi “Fuqizimi i planifikimit hapësinor dhe menaxhimi i tokës 2017-2019”   

Përgatitja e HZK së Podujevës ka kaluar nëpër një proces të përfshirjes, pjesëmarrjes dhe konsultimit të 

akterëve të ndryshëm dhe palëve me interes të komunës dhe më gjerë gjatë gjithë kohës së përgatitjes së 

dokumentit. Mënyrat e përfshirjes kanë qenë të ndryshme përshfirë format e punëtorive me pjesëmarrje më 

të gjerë si dhe atyre më të fokusuara, konsultime, prezantime publike, intervista, takime, aktivitete dhe 

manifestime të ndryshme e deri te shqyrtimi publik si forma e fundit e pjesëmarrjes së publikut i cili ka qenë 

i hapur për 30 ditë dhe atë prej 4 shkurtit deri më 4 mars 2020 kur dhe është mbyllur.    

Në kuadër të këtij raporti janë paraqitur fazat nga marja e vendimit për përpilimin e PZHK, shkurtimisht janë 

dhënë edhe sqarime rreth procesit të pjesëmarrjes dhe përfshirjes gjatë hartimit të dokumentit e deri te 

shpallja e shqyrtimit publik si dhe komentet e dala na kjo periudhë 30 ditore.    

Pas marrjes së pëlqimit për aprovim nga MMPHI në Tetor të 2020, me qëllim të përmirësimit të këtij drafti, 

dhe adresimit të çështjeve kyçe të cilat do të ndikonin në rregullimin e përgjithshëm të hapësirës, në veçanti 

në zonën urbane të Podujevës, por edhe në zonat sub-urbane të saj, komuna ka ndërmarrë edhe një sërë 

takimesh me konsulentë ku janë adresuar të gjitha çështjet e ngritura. Drafti i përmirësuar është më i qartë 

dhe rrjedhimisht më i lehtë për implementim dhe është parë e udhës që i njëjti të ekspozohet edhe një herë 

në shqyrtim publik- për një kohëzgjatje prej 1 muaj.   

2. Vendimi i KK-së dhe njohtimi i ndërmarrë për shqyrtimin publik të plotësimeve të 

HZK-së    

Vendime momentet kyçe të vendim marrjes dhe pjesëmarrjes janë:    

a. Vendimi i Kuvendit Komunal për vënien në shqyrtim publik të draft-HZK me plotësimet: 19 Shtator  

2017   

b. Njoftimi për prezantimin publik të projekt-HZK-së shpallur në uebfaqen e komunës: 27 shtator 2021   

c. Hapja e shqyrtimit publik dhe prezantimi i draft-HZK në sallën e Kuvendit Komunal: 20 tetor 2021  

d. Ekspozimi i draft-HZK-së me plotësimet gjatë periudhës: 20 tetor  – 20 nëntor 2021   
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5. Përmbledhja e rekomandimeve dhe vërejtjeve nga aktiviteti i Shqyrtimit Publik   
Nr   Burimi i  

rekomandimit 
Komenti/vërejtja/sugjerimit 

  
 Pranohet/ 

refuzohet   
Arsyetimi i pranimit apo refuzimit të komentit   

1   Nebih  

Musliu  

Pronar  

Kërkesë për ndërrim 

destinimin  nga toka 

bujqësore në tokë 

ndërtimore e parcelës  
00483-0   
Zona Katastrale Lluzhan Për 

ndërtimin e fabrikë spër 

prodhimin e  betonit ku pjesa 

me e madhe e parcelës eshte 

tokë  
bujqësore  

Refuzohet- sipas 

draftHZK-së, 

parashihet që 

vetëm një segment 

i parcelës të jetë 

zonë industriale. 

Shndërrimi i kësaj 

parcele në tokë  
ndërtimore, 

përkatësisht zonë 

industriale, do të 

dëmtonte në masë 

të konsiderueshme 

tokat bujqësore 

përreth.   
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2   Faton  dhe 
Arton Aliu  
Pronar   

Ndërrim destinimi nga 

toka bujqësore në tokë 

ndërtimore e parcelës 

00572-0 dhe 00572-1 zona 

katastrale Gllamnik  
Për ndërtimin e objektit 

afarist për shitjen e 

qeramikës afër 

magjistralës Podujevë 

Prishtinë ku si fillim do të 

punësohën 35 punëtorë   

Pranohet- 

pasi që 

është e 

rrethuar 

me 

zhvillime 

të 

banimit.   
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3   Mustafë 
Musa   
Pronar   

   

  Ndërrim destinimi nga toka 

bujqësore në tokë ndërtimore e 

parcelës  
02228-0-zona kastastrale Orllan  
Ne si pronar të restoranit 

Adriatiku me një përvoj 17 

vjeqare në Restorant dhe 

kërkesave të mëdha që vijnë për 

zgjerim të bisnesit kërkojm që në 

këtë zonë të ndërtohët edhe një 

retorant ushqimorë me të gjitha 

standartet infrastrukturore.  

Refuzohet 

bazuar në 

komentet 

e 

ministrisë 

që për 

zonat e 

mbrojtura, 

Ministria 

është 

përgjegjëse 

për 

planifikim.  
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4   Altin Rekaliu 

Pronar   
Ndërrim destinimi nga toka 
bujqësore në tokë 
ndërtimore e parcelave : 
Zona katastrale Orllan   
01026-12- zona 
kadastraleOrllan   
 Ndërtimin e 3 villa private  

 Refuzohet 

bazuar në  

komentet e 

Ministrisë  
që për 

zonat e 

mbrojtura, 

ministria 

është 

përgjegjëse 

për 

planifikim  
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5   Kreshnik 

Smajlaj parcela 

01084-0,  
Eset Salihu  
Parcela  
025300,01085- 
0,02590,02530-

4 kjo parcel 

është në 

procesë të 

ndarjës pas 

ndarjës vjen 

parcela 02530-

4  
Pronar   

Ndërrim destinimi nga 

toka bujqësore në tokë 

ndërtimore e 

parcelave Zona 

katastrale Orllan  
01084-0,02530-

0,01085-0, 0259-0  

Refuzohet 

bazuar në 

komentet e 

ministrisë që 

për zonat e 

mbrojtura, 

ministria është 

përgjegjëse 

për planifikim   
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6   Qazim 

Zhitia  
Avdullahu   
Pronar   

Ndryshim 
destinimi nga 
toka bujqësore në 
atë  
ndërtimore.zona 
katastrale Llugë  
Parcelat 00749-

0,00753-0  
00752-0,00751-0  
00750-0,00754-5  
00746-0,00747-0.   

Pranohet dhe 

shndërrohet 

në zonë 

komerciale, 

për shkak të 

përfitimit 

socioekonomik 

që llogaritet të 

sjellë në 

qendrën e 

Lluzhanit.   
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7   Salih  
Murati   
Pronar   

Ndryshim destinimi 
nga toka bujqësore 
në atë ndërtimore. 
Zona katastrale 
Llapashticë e  
Poshtme  
Parcela:00726-0,  
00727-0  

Refuzohet- sipas 

draftHZK-së, kjo është 

zonë bujqësore.  

Shndërrimi i kësaj 

parcele në tokë 

ndërtimore, do të 

dëmtonte në masë të 

konsiderueshme 

tokat bujqësore 

përreth.   
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8  Adem  
Ahmeti   
Pronar   

Ndryshim destinimi 
nga toka bujqësore 
në atë 
ndërtimore,zona 
katastrale Shakovicë 

Parcela:0065-0  
00066-1,00064-1,  
00062-0,00063-0,  
00068-

0,000662,00067-

1,00067-3  
00067-2,00069-0  
00069-2,00069-1  

  

Pranohet për shkak 

të qëllimit komercial    

 



 

  


