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PARATHËNIE
Plani Zhvillimor Urban i Prishtinës është dokumenti më i rëndësishëm për të ardhmen e qytetit të
Prishtinës. Është plan, i cili merr parasysh që gjeneratat e tjera të mund të realizojnë aspiratat dhe
nevojat e tyre.
Është jetësim i të gjitha synimeve që dalin nga Plani Hapësinor i Kosovës 2010-2020, porse dhe nga
Plani Zhvillimor Komunal i Prishtinës, dokumentet e ndryshme strategjike evropiane për qytetet e
qëndrueshme sikurse dhe parimet ndërkombëtare për zhvillim hapësinor të qëndrueshëm.

Me dokumentin e Planit Zhvillimor Urban të Prishtinës, dokumentohet e ardhmja e planifikuar e
qytetit të Prishtinës, orientimet e saj zhvillimore zbërthehen në objektiva të matshme dhe
specifike, masa dhe veprime për t’u jetësuar dita më ditë me planet dhe programet e shumta të
ekzekutivit të saj, të sektorëve të shumtë që punojnë dhe veprojnë në të.
Tentohet të arrihen caqet zhvillimore kryesore për një Prishtinë – PORT të Kaltër, port të
njohurive, shkëmbimesh kulturore, konkurrente dhe atraktive. PZHUP është udhërrëfyes për
planet vjetore të ekzekutivit të saj, planet e veprimit për sektorët një e nga një, duke pasur
parasysh synimin e përbashkët, të përmirësimit të gjendjes së qytetit duke filluar me diagnostikim
e problemeve deri te listimi i masave dhe veprimeve për trajtimin e qëndrueshëm të tyre. Synohet
e ardhmja e ndritur e zhvillimeve të qëndrueshme në Prishtinë, për të qenë kryeqytet, i denjë –
metropol, port i njohurive, i shkëmbimit kulturor, atraktiv e konkurrent.
Me Plan Zhvillimor Urban tentohet që Prishtina të jetë dhe avancojë si:
Qytet i së ardhmes - Për të rinjtë, studentët, fëmijët dhe pleqtë, qytetarët e saj. Me planifikim të
kujdesshëm të qytetit PORT, të kaltër dhe të integruar me botën, të shoqërisë së njohurive,
mjedisit të pastër dhe të gjelbër, qytetit të larmishëm dhe atraktiv për të jetuar dhe punuar në të,
konkurrent në regjion.
Qytet metropol - Planifikohet me kujdes, duke parasysh të vjetrën e ndritur kulturore dhe
historike, identitetin urban të një qyteti tregtar, diplomatik e kulturor, përmes shfrytëzimit
racional të hapësirës. Qytet ekonomikisht stabil dhe i suksesshëm, qendër e bizneseve të shumta
nacionale dhe ndërkombëtare, qendër e rëndësishme logjistike.
Qytet të Ekonomisë së Njohurive - Qytet studentor, universitar në zhvillim, qytet në shërbim të
bizneseve të teknologjisë së lartë, i partneritetesh të ndryshme ndërmjet universitetit,
institucioneve shkencore, sektorit privat dhe publik, qytet që absorbon fondet ndërkombëtare me
kapacitetet njerëzore. Qytet ku Universiteti i Prishtinës së bashku me universitetet private, me
hapësirat e tyre ofrojnë mbajtjen e konferencave ndërkombëtare, duke mbështetur kështu
turizmin konferenciar.
Qytet - inkubator, i cili ofron infrastrukturën, platformën “Si - të dish” (knoë-hoë) dhe financat për
të mbështetur këto biznese, qofshin ato të dala apo të ofruara nga universiteti, apo nga
ndërmarrjet ekzistuese. Qytet që mbështet zhvillimet e reja të komunitetit të biznesit vendor dhe
ndërkombëtar, duke krijuar edhe hapësira tjera përcjellëse për zhvillimin e tyre.
Qytet - gjenerator i zhvillimit ekonomik– Me Plan Zhvillimor Urban sigurohen kushtet për zhvillim
ekonomik lokal, duke joshur dhe ruajtur ndërmarrjet aktive në qytet, ofrimin e hapësirave
kulturore, tregtare dhe rekreacionit - pushimit.
Qytet i artit - Që ofron dhe kultivon art të shumëllojshëm, qendër me hapësira të distrikteve të
artit – përderisa objektiv ka ruajtjen, riparimet/adaptimet e objekteve të vjetra ekzistuese, për
artistë dhe dizajnerë. “Hapësirat e imagjinatës” do t jenë ato, të cilat do t’i inkurajojnë aktivitetet
avangarde dhe kulturore përkrah atyre.
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Skema e procesit te hartimit të PZHU-së së Prishtinës
Shembull i arkitekturës tradicionale
Shpërndarja e energjisë elektrike
Profili tërthorë i unazës qëndrore

Fig.6

Skema e organizimit të transportit

Fig.6
Fig.7

Kanali kabllovik
Skema e organizimit të transportit
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Indeksi i shkurtesave
ASK
B.l.
BDHTKK
BE
DKA
DTKMKRS
EF
IAK
IHMK
IKSHP
IMMK
IMMPR
INKOS
Ipko
KEK
KK.
Kujtesa
LTKMP
MKRS
MMK
MMPH
PTK
QKMF
QKUK
QMF
SNKA
TC
TKK
VML
IPH

Agjencia e Statistikave të Kosovës
Bashkësi Lokale
Baza e të Dhënave e Trashëgimisë Kulturore të Kosovës
Bashkësia Evropiane
Drejtoria Komunale për Arsim
Departamenti i Trashëgimisë Kulturore në Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit
Ekonomi Familjare
Instituti Arkeologjik i Kosovës
Institucioni Hidrometeorologjik i Kosovës
Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik
Instituti për Mbrojtjen e Monumenteve të Kosovës
Instituti për Mbrojtjen e Monumenteve dhe Muzeu Rajonal i Prishtinës
Instituti i Kosovës
Ofrues i internetit, telefonisë dhe TV
Korporata Energjetike e Kosovës
Kuvendi Komunal
Ofrues i internetit dhe TV
Lista e Trashëgimisë Kulturore për Mbrojtje të Përkohshme
Ministria e Kulturës, Rinisë, dhe Sporteve
Agjencia i Mbrojtjes së Mjedisit të Kosovës
Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor
Postë-Telekomunikacioni i Kosovës
Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare
Qendra Klinike Universitare e Kosovës
Qendra e Mjekësisë Familjare
Standardi Ndërkombëtar i Klasifikimit të Arsimit dhe Sporteve
Termocentral
Trashëgimia Kulturore e Kosovës
Vlerat Maksimale të Lejuara
Instituti për Planifikim Hapësinor
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Indeksi i terminologjisë
“Plani hapësinor”

Nënkupton planin për rregullimin, shfrytëzimin dhe
zhvillimin e hapësirës siç është: territori i Komunës, zonës
së veçantë dhe territorit të Kosovës. Ky plan përshkruan
afatet kohore dhe përfshin projeksionet reale të
investimeve.

“Plani hapësinor i Kosovës”

Dokument, në të cilin është i përshkruar zhvillimi i ardhshëm
hapësinor i Kosovës.

“Vendbanimi”

Nënkupton zonën me karakter urban, qyteti dhe vendbanimi
tjetër, të cilin Kuvendi i Komunës e ka shpallur me karakter
banimi.

“Qyteti”

Nënkupton vendbanimin të cilin kuvendi i komunës, duke
marrë për bazë shkallën e ndërtimit, veprimtaritë dhe
karakteristikat tjera të karakterit urban, e kanë përcaktuar si
të tillë.

”Plani rregullues urban”

Lloji i planit i përshkruar në nenin 15 të Ligjit për Planifikim
Hapësinor.

“Shfrytëzimi i tokës”

Nënkupton destinimin ekzistues ose të propozuar, për të
cilin parcela e tokës shfrytëzohet.

“Zona urbane”

Është toka me kufij të përcaktuar brenda suazave të së cilës
është planifikuar ndërtimi urbanistik.

“Fshati”

Është vendbanimi, në të cilin popullsia kryesisht merret me
veprimtari bujqësore.

“Tokë bujqësore”

Është toka e destinuar për kultivimin e kulturave bujqësore.

“Ministria”

Nënkupton Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor;

“Dokumentacioni
urbanistik”

Është tërësia e dokumenteve, që e përbëjnë: plani
hapësinor, përkatësisht urbanistik; leja urbanistike; pëlqimi
urbanistik;analizat,studimet dhe dokumente të tjera të
hartuara në kuadër të punëve përgatitore për planifikimin
dhe rregullimin e hapësirës dhe që përmbajnë shënime mbi
shfrytëzimin aktual dhe të mundshëm të territorit.

“Plani i infrastrukturës ”

Është paraqitja me plan e instalimeve dhe objekteve
ekzistuese dhe të planifikuara nëntokësore dhe mbitokësore
nga lëmi i: transportit, instalimeve elektrike, gazsjellësit,
naftësjellësit, furnizimit me ujë dhe sistemet e ujërave të
përdorura, telekomunikacionit dhe i instalimeve tjera;

“Toka ndërtimore”

Është toka, në të cilën janë ndërtuar objektet në përputhje
me planin rregullativ, përkatësisht urbanistik, ose me aktin
tjetër të nxjerrë në bazë të këtij ligji është paraparë për
ndërtimin e objekteve.
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Parcela ndërtimore

Është toka e parashikuar për ndërtimin e objekteve të
përfshira me plan, që përbëhet nga një ose më shumë ngastra
kadastrale ose pjesë të tyre;

Lokacioni

Është vendi, në të cilin kryhen punimet ndërtimore në
përputhje me planin e caktuar ose me aktin tjetër të nxjerrë
në bazë të këtij ligji;

Ngastra kadastrale

Janë sipërfaqet e tokave bujqësore, pyjore, kullosa, të
regjistruara në regjistrat kadastralë;

Vijat e rregullimit

Nënkuptojnë vijën kufizuese në mes të ngastrës së ndërtimit
dhe të drejtës së shfrytëzimit të rrugës publike;

Vijat e ndërtimit

Nënkupton vijën kufizuese, e cila definon se ku është i lejuar
ndërtimi në ngastrën ndërtimore;

Normat urbanistike

Janë normat e planifikimit hapësinor, kushtet dhe rregullat e
përdorura gjatë hartimit të dokumentacionit të planifikimit;

Normat urbanistike-teknike

Janë kushtet hapësinore ose teknike që përcaktojnë pozitën,
raportet reciproke të infrastrukturës së ndërtesave dhe
sigurinë e ndërtesave;

Sipërfaqe e mbrojtur

Janë sipërfaqet e vlerave të mbrojtura natyrore dhe mjedisore
si dhe sipërfaqet bujqësore, trashëgimia e paluajtshme
kulturore dhe arkeologjike;

Zonë e mbrojtur

Është pjesa e hapësirës, e cila caktohet me qëllim të ruajtjes
të vlerave natyrore, kulturore-historike dhe arkeologjike, të
mbrojtjes nga ndotja e mjedisit ose sigurimi i kushteve
hapësinore për ushtrimin pa pengesë të veprimtarisë dhe
siguria e banorëve dhe e hapësirës përreth;

Punët përgatitore të planifikimit

Janë kërkimet, analizat, përgatitja e të dhënave, informatave,
dhe përkrahja teknike për nevojat e hartimit të
dokumentacionit urbanistik;

Kushtet e ndërtimit

Janë kushtet që e përcaktojnë llojin, madhësinë, mënyrën e
ndërtimit, kushtet e sigurisë dhe çdo kusht tjetër për
ndërtimin e objekteve;

Profili i zhvillimit hapësinor

Dokument, i cili përshkruan gjendjen ekzistuese të zhvillimit
hapësinor në Kosovë. Më detajisht është i përcaktuar me UA
për elementet e PHK;

Vlerësimi i kapaciteteve
investive

SWOT analiza
(përparësitë, mangësitë,
mundësitë dhe rreziqet)

Analizë, e cila përshkruan kapacitetet ekzistuese për investim
në të ardhmen, përfshirë të gjitha aspektet dhe mundësitë e
investimit, duke filluar nga resurset ekzistuese natyrore,
resurset humane, buxheti vendor, sektori privat, organizatat
ndërkombëtare financiare;
Analiza e Përparësive, Mangësive, Mundësive dhe
Kërcënimeve (PMMK), ndihmon që çështjet e shfaqura (të
identifikuara) të klasifikohen në njërin nga këto katër grupe
dhe të menaxhohen më lehtë në procesin e planifikimit;
13
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Analiza e lidhjeve

Analizë, përmes së cilës kërkohen lidhjet e
mundshme ndërmjet dy dukurive, strategjive
apo projekteve për të njëjtin rajon gjeografik,
apo lokacion më të ngushtë, që është duke u
shqyrtuar.

Raportet sektorale

Janë dokumente analitike, në të cilat janë
shkoqitur pjesa thelbësore e strategjive
sektoriale që trajton aspektin hapësinor të
zhvillimit të sektorit përkatës. Fjala është për
sektorët, për të cilët janë përgjegjëse ministritë.

PZSK

Plani i Zbatimit të Standardeve për Kosovën. Ky
plan përshkruan detyrat afatmesme dhe
afatgjata për arritjen e 8 standardeve të
përcaktuara. Po ashtu, përmban edhe kriteret
dhe mjetet për matje të realizimit të tij.

GIS / SIGJ

Sistemi gjeografik i informatave. Sistem
informativ, i cili tenton që të gjitha të dhënat të
kenë referencë gjeografike-hapësinore. I
rëndësishëm, sepse saktëson lokalitetin e
dukurisë së monitoruar.

Analiza hapësinore

Analizë, e cila mundëson njohjen e shtrirjes
hapësinore të çështjeve të trajtuara,
konstatimit të trendëve, rajonalizimt të
problemit etj.

Konsultimet publike

Janë takime tematike me publikun mundësisht
të shënjestruar. Përmes këtyre, verifikohen
çështjet dhe orientimet e prezantuara dhe ajo
që është me rëndësi, merren rekomandime
përkatëse për plotësimin e materialit të

Grupet punuese ndërministrore

Janë grupe të themeluara me iniciativën e
MMPH-së, në kuadër të Qeverisë dhe përbëhen
nga numri i barabartë i pjesëmarrësve të të
gjitha ministrive të QK dhe duhet të punojnë në
zhvillimin e elementeve kryesore të PHK-së.

Vizioni

Deklaratë për të ardhmen e dëshiruar në bazë
gjendjes ekzistuese.

Qëllimet / caqet

Pjesë e vizionit që tregon fokusimin e
tendencave për një periudhë afatmesme apo
afatgjatë.

Synimet / objektivat

Pjesë e qëllimit të deklaruar, më shumë mënyrë
se si të realizohet qëllimi.

Prioritetet

Synimi parësor në proces, i vlerësuar me
rëndësi dhe urgjencë të madhe.
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Mënyrë e të menduarit për të arritur deri te një gjendje e
dëshiruar. Koncepti i idesë ndihmon në kërkimin e zgjidhjes së
problemit. Konceptet mund të jenë tema ose fraza të
përvetësuara, të cilat mund të sigurojnë hulumtime më të
fokusuara;

Konceptet

Skenarët

Janë supozim i situatave të mundshme për një zhvillim të
ardhshëm. Parimi kryesor i punës me skenarë është çifti i
pyetjeve - çka nëse?
Mënyra, e pranuar nga vendimmarrësit, për arritjen e një apo
më shumë qëllimeve;
Një orientim i përvetësuar i pasuar nga një apo grup aktorësh
për trajtimin e një problem apo çështjeje me interes;
Një përpjekje për të definuar dhe ndërruar një bazë racionale
për veprim ose mosveprim;
Një vendim apo sërë vendimesh që nënkuptojnë zgjedhjen në
mes shumë alternativash;

Politikat

Strategjia

Radhë e veprimeve për të realizuar një synim;

Alternativa strategjike

Janë mundësi, opsione të ndryshme për veprim/zgjidhje të
problemit;

Fizibiliteti dhe Analiza costbenefit – kosto-përfitimi

E para nënkupton arsyeshmërinë sociale dhe ekonomike të
një projekti (vlerësimi i investimit), ndërsa e dyta kërkon
balancën në mes të kostos dhe përfitimit zakonisht për një
investim të propozuar;

VNM, VNS, VNE, VNP

Vlerësimi i Ndikimit në Mjedis, Vlerësimi i Ndikimit Social,
Vlerësimi i Ndikimit Ekonomik, Vlerësimi i Ndikimit të
Përgjithshëm. Të gjitha këto janë studime që duhet të
paralajmërojnë për ndikimet e mundshme të një politike,
strategjie, plani apo një investimi të propozuar;

Toka kualitative bujqësore

Tokë e kategorizuar prej kl I-IV të bonitetit të tokës bujqësore;

BPV

Bruto Produkti Vendor;

Sfidat e Zhvillimit Hapësinor

Çështje të pazgjidhura që kërkojnë vëmendje urgjente

Çështjet kyçe
hapësinor

Grupi i çështjeve të identifikuara si kryesoret gjatë procesit të
hartimit të PHK dhe që kanë relevancë për zhvillimin e
ardhshëm hapësinor të Kosovës, të cilat në parim janë të
dakorduara përmes procesit konsultativ;

të

zhvillimit

Sistemi informativ hapësinor

Sistemi i të dhënave hapësinore;

Indikatorët hapësinor

Indikatorët (treguesit), të cilët përdoren për monitorimin e
zhvillimeve në hapësirë;

Monitorimi dhe evoluimi

Proces i vrojtimit dhe vlerësimit të realizimit të ndonjë detyre,
në këtë rast të PHK;

Plani i veprimit

Rrjedhë e aktiviteteve që përshkruan veprimet, përgjegjësit
për ato veprime, rezultatet e pritura, implikimet kohore,
organizative dhe financiare;
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Standardi VI i PZSK

E drejta pronësore.

Vendbanimet joformale

Janë vendbanime njerëzore, të cilat nuk u mundësojnë
banorëve të gëzojnë të drejtat e tyre për një standard të
përshtatshëm të jetesës, në veçanti banim të përshtatshëm. Si
të tilla, vendbanimet joformale mund të kenë karakteristika si
në vijim: zotërim joformal i pronësisë; qasje joadekuate ose
privim në shërbime elementare; pjesëmarrje joadekuate ose
mospjesëmarrje në qeverisje; rrezikshmëri e lartë.

Konfliktet
hapësirë

dhe

sinergjitë

në

Politikat e niveleve të ndryshme dhe sektorëve të ndryshëm
në një lokalitet, mund të jenë në kundërshti që paraqet
konflikt, ose mund ta përkrahin njëra-tjetrën, që konsiderohet
sinergji.

Rritja urbane

Aspekte të ndryshme të rritjes së njësisë së vendbanimit qytetit, aspekti territorial/fizik, socio/demografik, ekonomik.

Degradimi i mjedisit

Ndikim negativ në mjedis me tendencë të shkatërrimit të
vlerave të tij.

TEN

Rrjeti Trans-Evropian i infrastrukturës së transportit.
Zhvillimi social-ekonomik dhe mjedisor, i cili shfrytëzimin e
resurseve e konsideron si pasuri, e cila duhet të ruhet edhe
për gjeneratat e ardhshme.

Zhvillimi i qëndrueshëm

Zhvillimi i balancuar

Parim, i cili synon zhvillim sa më të barabartë të rajoneve të
ndryshme brenda një territori, apo të territorit të Kosovës me
vendet e rajonit.

Zhvillimi policentrik

Zhvillim, i cili konsiston në zhvillimin e më shumë se një
qendre të fortë në një territor dhe insiston në shpërndarje të
barabartë/komplementare, të funksioneve themelore të
zhvillimit.

Zhvillimi monocentrik

Zhvillim, i cili synon monopolizimin e funksioneve
administrative, sociale, ekonomike etj, në një qytet-zakonisht
kryeqytet.

Konteksti urban-rural

Kohezioni territorial

Zhvillimi kompakt, i
përqendruar
Parimet

Sqarimi i raportit të ndërsjellë të zhvillimit të zonave urbane
për atyre rurale.
Parim, i cili synon lidhje më të mira hapësinore duke mos
marrë parasysh kufijtë administrativ, por i cili realizohet
përmes bashkëpunimit më të mirë social, ekonomik dhe
mjedisor.
Zhvillim, i cili tenton shfrytëzim sa më racional të hapësirës
përmes të dendësimit të ndërtimit dhe zhvillimeve brenda një
hapësire të kufizuar.
Zakonisht janë vlera të propozuara dhe në vazhdim të
dakorduara, të cilat duhet respektuar në të ardhmen. Në
rastin tonë, fjala është për vlerat që duhet respektuar gjatë
hartimit dhe pas miratimit të planit, mendohet në
implementimin e tij.
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Ekonomia e centralizuar
Ekonomia e tregut

Ekonomi, në të cilën kushtet ekonomike diktohen nga niveli
qendror i pushtetit;
Ekonomi, e cila bazohet në kushtet e tregut të lirë,
konkurrencës dhe ofrimit të shërbimeve/ofertës në baza të
kërkesës reale;

Zonat – brezat e gjelbër

Zonat, të cilat kanë një kontroll rigoroze të zhvillimit. Qëllimi
i brezave të gjelbër të kontrollojë shtrirjen jo të kufizuar të
zonave të ndërtimit, të pengojnë bashkëngjitjen e qyteteve
fqinje, të pengojnë cenimin e peizazhit, të ruajnë mjedisin
dhe karakterin specifik të qyteteve historike dhe të ndihmojë
rigjenerimin urban duke inkurajuar ri-shfrytëzimin e tokës së
braktisur dhe llojeve tjera të tokës;

Zonat e veçanta të mbrojtura

Është një zonë e përcaktuar me hartë, ose me një zonë të
përcaktuar që rrethon një monument, ndërtesë, grup
ndërtesash, tërësi, fshat ose qendër historike të qytetit që
mbrohet nga çdo zhvillim apo aktivitet, i cili mund të dëmtojë
kontekstin e tij historik, kulturor, arkitektural apo arkeologjik,
mjedisin natyror apo kuadrin vizual estetik.
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HYRJE
Plani Zhvillimor Urban i Prishtinës është hartuar duke u bazuar në vendimin e nxjerrë nga K.K. e
Prishtinës me datë 24.06.2012. Për hartimin e këtij plani, Kuvendi Komunal i Prishtinës ka
angazhuar konsorciumin e përbërë nga "HIDROING-DK" nga Prishtina, "Urbanistica" dhe
"Ekonerg" nga Kroacia.
Prishtina është kryeqytet i Republikës së Kosovës, bazuar në Nenin 13 të Kushtetutës së
Republikës së Kosovës, përderisa sipas Ligjit për vetëqeverisje lokale, parashihet që statusi i
kryeqytetit të rregullohet me ligj të veçantë.
Prishtina, si qytet, që nga viti 2004, prej kur kishte hartuar dokumentin e Planit Strategjik
Zhvillimor, kishte rregulluar zhvillimin e hapësirës në territorin e saj urban sipas këtij dokumenti,
(edhe pse nuk ishte Plan i zhvillimit urban, nga i cili do të derivonin saktësisht nevojat për plane
rregulluese urbane të mëtutjeshme).
Plani Zhvillimor Urban i Prishtinës është dokumenti më i rëndësishëm për të ardhmen e qytetit të
Prishtinës. Është jetësim i të gjitha synimeve që dalin nga Plani Hapësinor i Kosovës 2010-2020+
dhe nga Plani Zhvillimor Komunal i Prishtinës, dokumentet e ndryshme strategjike evropiane për
qytetet e qëndrueshme, bazuar në parimet ndërkombëtare për zhvillim hapësinor të
qëndrueshëm.
Bazuar në Planin Hapësinor të Kosovës 2010-2020+, Prishtina si kryeqendër e Kosovës, është
quajtur dhe konsideruar si Port i Kosovës, i gjendur në hapësirën e kaltër si Qendër administrative, arsimore, shëndetësore, shërbyese tregtare, e industrisë së lehtë, agroindustriale e turistike.

Me dokumentin e Planit Zhvillimor Urban të Prishtinës, dokumentohet e ardhmja e planifikuar e
qytetit të Prishtinës, orientimet e saj zhvillimore të zbërthyera në objektiva të matshëm dhe
specifik, masa dhe veprime për t’u jetësuar me planet dhe programet të ekzekutivit të saj, të
sektorëve të shumtë që punojnë dhe veprojnë në të, për të qenë sa më efikas dhe i
qëndrueshëm.
Me Plan Zhvillimor Urban të Prishtinës do të arrihen caqet zhvillimore kryesore për një Prishtinë PORT njohurish, shkëmbimesh kulturore, konkurrente dhe atraktive. PZHUP është udhërrëfyes
për planet vjetore të ekzekutivit të saj, planet e veprimit për të gjithë sektorët, duke pasur
parasysh synimin e përbashkët përmirësimin e gjendjes së qytetit duke filluar me diagnostikim të
problemeve deri te lista e masave dhe veprimeve për trajtimin e qëndrueshëm të tyre. Synohet e
ardhmja e zhvillimeve të qëndrueshme në Prishtinë, për të qenë kryeqytet i denjë, metropol, port
i njohurive, i shkëmbimit kulturor, atraktiv e konkurrent.

Sfidat e planifikimit dhe zhvillimeve urbane në Prishtinë, si qytet në transicion, janë të shumta.
Ato janë ngushtë të lidhura me ekonominë, shfrytëzimin e resurseve natyrore dhe njerëzore,
respektimin e legjislacionit, qeverisjes, demokracisë dhe kanë të bëjnë me sfidat për arritjen e
standardeve për kualitet të jetës.

1-Projekt ligji për Prishtinën është miratuar nga Qeveria e Kosovës më 23 prill 2009, kurse i është dërguar Kuvendit më 29 qershor
2010, mire ende nuk është miratuar.
Ligji për Vetëqeverisje Lokale NR. 03/L-040, parashohin që statusi i kryeqytetit të rregullohet me ligj të veçantë
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Legjislacioni dhe parimet në hartimin e Planit Zhvillimor Urban të
Prishtinës
Plani Zhvillimor Urban i Prishtinës është dokument, i cili duhet të promovojë interesat e
përbashkëta të banorëve të Prishtinës, për një zhvillim më të shpejtë ekonomik, kualitet të jetës,
mjedis të shëndoshë mjedisor dhe social, duhet të mbrojë resurset, trashëgiminë natyrore dhe
kulturore, e sidomos të ruajë dhe kultivojë identitetin urban të saj.
PZHUP bazohet në kornizën ligjore në fuqi në Kosovë, si dhe parimet dhe konventat
ndërkombëtare lidhur me shumë çështje sfiduese urbane:
PZHUP bazohet në:
Ligjin për Planifikim Hapësinor 2003/14;
Ligj për ndryshimin e ligjit për planifikimin hapësinor nr. 2003-14;
Ligji nr. 04/l-040 për rregullimin e tokës;
Ligji nr. 04/l-013 për kadastër;
Ligji nr. 04/l-016 për efiçiencën e energjisë;
Ligji nr. 03/l-160 për mbrojtjen e ajrit nga ndotja;
Ligji nr. 03/l-164 për financimin e programeve të veçanta të banimit;
Ligji nr. 03/l-168 për turizmin dhe shërbimet turistike;
Ligji nr.03/l-025 për mbrojtjen e mjedisit;
Ligji nr.03/l-024 për vlerësimin e ndikimit në mjedis;
Ligji nr. 03/l-230 pёr vlerësimin strategjik mjedisor.
Parimet, në të cilat bazohet “Plani Zhvillimor Urban i Prishtinës 2012 – 2022”, dalin nga korniza
ligjore në Kosovë, legjislacioni evropian-ESDP-së apo Programit Evropian për Zhvillime Hapësinore.
Me këtë dokument jetësohen politikat e zhvillimeve hapësinore në territorin e BE-së duke pasur
parasysh parimet fundamentale për zhvillimin e një hapësire:

III –
III –

Kohezioni ekonomik dhe social,
Konservimi dhe menaxhimi i resurseve natyrore dhe trashëgimisë kulturore,
Konkurrencë e balancuar në territorin e BE-së.

Parimet që duhet të përfillen me këtë plan janë:


Të ketë qasje të integruar duke përfshirë elementet hapësinore të transportit, zhvillimit
ekonomik, shoqëror, mjedisor dhe politikat tjera strategjike për zonën urbane;



T’i prijë zhvillimit strategjik brenda zonës urbane dhe të trajtojë çështjet e rëndësisë
strategjike për zonën urbane;



Të parasheh shfrytëzimin racional të burimeve natyrore, hapësirës dhe territorit si dhe
promovon rehabilitimin e vendbanimeve dhe infrastrukturës;



Të jetë i shprehur në formën e cila lehtëson realizimin, monitorimin dhe rishikimin;



Të marrë parasysh aspektet e barazisë: minoritetet, gjinitë, fëmijët, të moshuarit, personat
me nevoja të veçanta (adresimi i nevojave të grupeve të tilla përmes pjesëmarrjes publike).
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Procesi i hartimit të Planit Zhvillimor Urban të Prishtinës 2012-2022
Plani Zhvillimor Urban i Prishtinës 2012-2022, përmes një procesi gjithëpërfshirës dhe transparent,
krijon kushte për sigurimin e lokacioneve për investimet kapitale të zhvillimit ekonomik,
përmirësimin e shërbimeve të infrastrukturës, mbrojtjes së trashëgimisë natyrore dhe asaj kulturore.


KU JEMI? – Sfidat e zhvillimit hapësinor;



KU DËSHIROJMË TË SHKOJMË? - Vizioni dhe caqet strategjike;



SI TË SHKOJMË? - Strategjia e zhvillimit hapësinor; dhe



SI TË BINDEMI SE KEMI ARRITUR? – Monitorimi dhe evaluimi

Në bazë të Ligjit për planifikim hapësinor, Plani hapësinor është plan multi-sektorial, i cili merr
parasysh raportet dhe strategjitë e sektorëve të ndryshëm të shoqërisë. Përfshirja e të gjithë
pjesëmarrësve, të cilët mund të kenë ndikim ose të jenë të ndikuar nga Plani, është esenciale për
të zbatuar parimet e pjesëmarrjes publike dhe transparencës së procesit të hartimit të Planit
hapësinor.
Më poshtë është skema e përgjithshme e procesit të hartimit të Planit Zhvillimor Urban të
Prishtinës 2012-2022 dhe ndërlidhja e tij me dokumentet tjera zhvillimore, të cilat i nxjerr Qeveria
e Kosovës.
P la n i H a pe sin or I K osov e s
2 0 1 0 -2 0 2 5

Monitorimi /Evaluimi/azhurimi / ripercaktimi
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Fig. 1 Skema e procesit të hartimit të Planit Zhvillimor Urban të Prishtinës 2012-2022
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Me statutin e vet Komuna ka kompetenca në këto fusha:


Zhvillim lokal ekonomik;



Planifikim urban dhe rural;



Shfrytëzim dhe zhvillim të tokës;



Zbatim të rregulloreve të ndërtimit dhe standardeve për kontrollin e ndërtimit;



Mbrojtje të mjedisit lokal;



Ofrim dhe mirëmbajtje të shërbimeve publike dhe komunale: furnizim me ujë, kanalizim dhe
drenazhë, trajtim të ujërave të zeza, menaxhim të mbeturinave, rrugë lokale, transport lokal
dhe skema të ngrohjes lokale; rastet emergjente lokale;



Ofrimin e arsimit publik parashkollor, fillor dhe të mesëm, duke përfshirë regjistrimin dhe
licencimin e institucioneve edukative, punësimin, pagesën e rrogave dhe trajnimin e
instruktorëve dhe administratorëve të arsimit;



Promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut; Ofrimin e përkujdesjes publike parësore
shëndetësor;



Ofrimin e shërbimeve familjare dhe shërbimeve të tjera të mirëqenies sociale; Banimin
publik; Shëndetësinë publike;



Licencimin e shërbimeve publike dhe objekteve, duke përfshirë ato që kanë të bëjnë me
argëtimin, aktivitete kulturore dhe të lira, ushqimin, strehimin, tregjet, shitësit në rrugë,
transportin lokal publik dhe taksitë;



Emërtimin e shesheve, rrugëve, rrugicave dhe vendeve tjera publike;



Ofrimin dhe mirëmbajtjen e parqeve dhe hapësirës publike; Turizmin; Aktivitetet kulturore,
rinore dhe sportive dhe aktivitetet e lira;



Çështje të tjera, të cilat, me ligj ose akte nënligjore, janë paraparë si kompetenca vetjake të
Komunës.



Komuna ushtron kompetenca të deleguara nga autoritetet qendrore të Republikës së
Kosovës në pajtim me ligjin, në fushat në vijim:



Shënimet kadastrale, Regjistrimin civil;



Regjistrimin e votuesve; Regjistrimin e biznesit licencimin;



Distribuimin e pagesave të ndihmës sociale (me përjashtim të pensioneve; Mbrojtjen e
pyjeve që ndodhen në territorin e komunës, në kuadër të autorizimeve të deleguara nga
autoriteti qendror, duke përfshirë edhe dhënien e licencave për prerjen e drunjve në bazë të
rregullave të miratuara nga Qeveria.
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Konsultimet publike
Pas çdo faze të planit janë mbajtur edhe konsultimet publike:
i) Profili dhe gjendja ekzistuese me sfidat e zhvillimit hapësinor;
ii) Vizioni dhe caqet strategjike.
Diskutimet dhe komentet nga këto takime kanë shërbyer për ta plotësuar dokumentin si dhe për të
marrë përkrahjen për procesin e hartimit të planit.
Përfaqësues të Drejtorive, Këshillit të Ekspertëve për Planifikim Hapësinor, institucioneve qendrore
dhe profesionistë të pavarur, kanë qenë pjesëmarrës në këto konsultime publike, me qëllim të
pjesëmarrjes së të gjitha strukturave, njoftimit të tyre për punën e deritanishme të bërë në
hartimin e profilit të PZHUP, përmbajtjen e këtij dokumenti dhe me hapat pasues të tij, identifikimit
të sfidave që do të ndihmonin në harmonizimin e synimeve për arritjen e zgjidhjes optimale të
zhvillimit urban të Prishtinës, si dhe shprehjen e vizionit për të ardhmen e qytetit.
Takimet publike ishin të karakterit informativ. Pjesëmarrësve u është dhënë mundësia e
komentimit dhe propozimit për çdo gjë që është konsideruar se duhet të ndryshohet dhe
plotësohet në dokument të planifikimit.

Qëllimi, përmbajtja dhe të dhënat për PZHU-në e Prishtinës 2012-2022
Qyteti i Prishtinës duhet të ketë një planifikim zhvillimor urban modern dhe efikas, duke u bazuar
në normat dhe standardet evropiane dhe të cilat përfshihen në një Plan Zhvillimor Urban.

Qëllimi i hartimit të PZHU së është diagnostikimi dhe planifikimi apo projeksioni për të ardhmen e
qytetit të Prishtinës me të dhënat e disponueshme.
Përmbajtja e PZHU të Prishtinës 2012-2022, bazohet në “Ligjin për Planifikim Hapësinor nr.2003/14
dhe Udhëzimin Administrativ mbi elementet themelore të Planit Zhvillimor Urban dhe është i ndarë
në 5 faza të planifikimit:
Profili i zhvillimit hapësinor dhe analiza e gjendjes;
Vizioni, parimet dhe caqet;
Korniza e zhvillimit hapësinor urban;
Struktura dhe lokacioni hapësinor për zhvillimin dhe organizimin e ardhshëm;
Dispozitat dhe masat për zbatim

Të dhënat e përdorura në hartimin e Planit Zhvillimor Urban të Prishtinës 2012-2022, qofshin ato
tekstuale apo grafike, kanë burimin nga:
Agjencia e Statistikave të Kosovës; Departamentet përkatëse të Komunës së Prishtinës;
Departamentet e ministrive; Ndërmarrjet publike, qendrore dhe komunale; Vlerësimet nga
hulumtimet për fusha të ndryshme sektoriale; Terreni, përmes vrojtimit, fotografimit; Ortofotot e
vitit 2009, imazhet satelitore të vitit 2012 dhe të tjera.

SHËNIM: Me gjithë vullnetin e komunës së Prishtinës dhe institucioneve tjera, duhet cekur se ekziston një boshllëk sa i
përket të dhënave për gjendjen ekzistuese dhe kur ato ekzistojnë kryesisht janë të mangta dhe rallëherë janë në formë
digjitale.
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Struktura Administrative e Komunës
Komuna e Prishtinës është njësi themelore territoriale e vetëqeverisjes lokale, në të cilën qytetarët
e saj realizojnë vetëqeverisjen në pajtim me Ligjin për vetëqeverisjen lokale, ligjet tjera në fuqi dhe
Statutin e Komunës. territori dhe kufijtë e komunës, janë përcaktuar me Ligjin për kufijtë
administrativë të komunave.
Funksionimi administrativ i Komunës së Prishtinës është i organizuar në 33 Bashkësi lokale, në të
cilat përfshihen 43 vendbanime (20 në zonën urbane dhe 23 në zonën rurale).
Shërbimet e KK të Prishtinës janë të organizuara nëpër drejtori:
DAD - Administratë;
DSHMS - Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale;
DAS - Arsimi;
DKRS - Kulturë, Rini dhe Sport;
DFP - Financa dhe Pronë;
DEZH - Ekonomi dhe Zhvillim Lokal;
DUNMM - Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit;
DIL - Infrastrukturë Lokale;
DSHPMSH - Shërbime Publike, Mbrojtje dhe Shpëtim;
DK - Kadastër;
DI - Inspeksion.

Fig.2 Organogrami struktural i Komunës së Prishtinës
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1.0 Profili i zhvillimit hapësinor
dhe analiza e gjendjes
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1.1
1.1.1

Profili i gjendjes urbane
Pozita gjeografike – profili

Qyteti i Prishtinës shtrihet në pjesën verilindore të Kosovës dhe ka sipërfaqe prej 7768.8ha.
Prishtina ka shtrirje në gjerësi gjeografike prej 42º40´00´´ dhe gjatësi prej 21º20´15´´, me pozitë
qendrore në Gadishullin Ballkanik.
Relievin e Prishtinës e përbëjnë terrenet e ngritura me lartësi mbidetare prej 535-730m. Qyteti
rrethohet prej shpatijeve në të tri anët, duke krijuar një situatë topografike amfiteatrale. Në veri
dhe në lindje, pylli i Gërmisë arrin lartësinë prej 1100 m. Në perëndim, Prishtina kufizohet me
shpatijet e Arbërisë (ish-Dragodanit), në veri me kodrën e Pozderkës, në lindje me pyllin e Gërmisë
duke vazhduar më tej me vargun e Bjeshkës së Butovcit (malet e Prugovcit dhe Grashticës), dhe në
jug e juglindje me Veterniku dhe me vendbanimin e Matit.





Në veri, qyteti kufizohet me zonat kadastrale Bërnicë e Epërme, Bërnicë e Poshtme dhe
Llukar;
Në lindje, qyteti kufizohet me zonën kadastrale Makoc, Mramor, Novosellë;
Në jug, qyteti kufizohet me zonën kadastrale Çagllavicë;
Në perëndim, qyteti kufizohet me komunën e Fushë Kosovës dhe fshati Shkabaj.

Harta 1 Kufijtë e zonës urbane të Prishtinës
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Historiku i Prishtinës
Gjurmët e banimit në rajonin më të gjerë të Prishtinës, mund të përcillen
që nga vendbanimet parahistorike, për të cilat dëshmojnë shumë
lokalitete arkeologjike.
Vendbanimi autokton, 7 km larg Prishtinës së sotme, në kohën e sundimit
të Trajanit (98-117 p.e.r.), ngrihet në rangun e “municipiumit” dhe merr
emrin Ulpiana për nder të perandorit.
Prishtina, si vendbanim, përmendet për herë të parë në shek. XIII. Merita
të veçanta për zhvillimin e tregtisë në periudhën XIV e XV e kanë
dubrovnikasit, të cilët në Prishtinë e formuan edhe koloninë e parë, më të
madhen prej katër kolonive që kishin në atë kohë në Ballkan. Në këtë
kohë, Prishtina ishte qendër e fuqishme tregtare dhe financiare, e cila
tërhiqte tregtarët nga Gjenova, Verona, Mantova dhe Firenca.
Foto 1 Mbreteresha
në fron

Në vitet 1486/87 Prishtina kishte 392 shtëpi në 10 lagje, me "nahinë" prej 51 fshatrave.
Më 1569/70 Prishtina kishte 629 shtëpi në 29 lagje,
Më 1660 Prishtina kishte 2060 shtëpi,
Më 1685 kishte 3000 shtëpi,
Më 1689 - 4000 shtëpi;
Më 1811, Prishtina kishte 12000 banorë.
Më 1991, Prishtina vlerësohet me 150.000 banorë ndërsa
Më 1999, Prishtina vlerësohet me 338.000 banorë.
Më 2000, sipas OSCE-së, komuna e Prishtinës vlerësohet të ketë pasur 545,477 banorë.
Nëpër qytetin e Prishtinës kanë kaluar rrugë të rëndësishme që vinin nga Bosnja, rruga NaissusLissus, nga Scupi etj. Prishtina përmendet nga kontaktet e para raguzane në fund të viteve të
shtatëdhjeta të shekullit XIII, përderisa gjatë Mesjetës u bë seli e rëndësishme.
Para Betejës së Kosovës ishte kryeqytet i provincës, ndërsa në vitin 1426 Prishtina kishte dhe
konsullatën dubrovnikase. Në shekujt XIV dhe XV, vepronin një numër i madh i tregtarëve
dubrovnikas, të cilët bënin tregti me qytetet më të zhvilluara në rajon.
Prishtina, sipas Shtjefën Gaspërit 1671, ishte një ndër qytetet kryesore të Kosovës, qendër
administrative e xehetarisë me seli në Artanë (Novobërdë). Në vitin 1689 e dobësuar nga lufta austro
-turke, ishte qendër e shtabit të gjeneralit austriak Pikolominit, përderisa që më 1812, Prishtina
kishte dy panaire, të vjeshtës dhe të pranverës, ku merrnin pjesë shumë tregtarë nga lindja dhe
perëndimi.
Që në vitin 1892, periudhë e reformave të perandorisë otomane, komisioni i ri i reformave përbëhej
nga persona të njohur dhe të respektuar me përkatësi shqiptare, siç ishte dhe Danish Beu, i cili më
vonë u bë dhe ministër i Punëve të Brendshme të Perandorisë.

ASK - 2012
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Prishtina u bë qendër administrative e Kosovës në vitin 1947.
Në Prishtinë, pas Luftës së Dytë Botërore, filloi të ndërtohet infrastruktura institucionale dhe
urbane. Me planin urban të qytetit të vitit 1953, u rrënuan pjesë të lagjeve së bashku me
Çarshinë e Vjetër, duke e shkatërruar një pjesë të arkitekturës autoktone.
Prishtina, pas Luftës së Dytë Botërore, e fitoi funksionin e qytetit të rëndësishëm ekonomik dhe
administrativo-politik, që i krijuan bazë materiale solide. Madhësia e qytetit matej me shkallën e
punësimit, numrin e kuadrove, specialistëve, shkencëtarëve dhe profesioneve të lira intelektuale.
Pas vitit 1999, zhvillimet në qytetin e Prishtinës ndikuan në mënyrë qenësore në strukturën
urbane ku një pjesë e madhe e strukturës urbane u transformua.

Foto 2 Prishtina, zona e vjetër
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Më 1965, filloi hartimi i "Planit direktiv të
trafikut dhe dedikimit të sipërfaqeve të
qytetit", i cili përfundoi dhe u aprovua më
1967. Planifikohej për 100.000 banorë në
sipërfaqe
prej
1950,00
ha.
Nga
dokumentacioni ka mbetur vetëm shtojca
grafike e dedikimit të sipërfaqeve në P=1:
2.500.

Më 1969, është marrë vendimi, me të cilin "Planin direktiv të trafikut dhe të dedikimit të
sipërfaqeve të qytetit" e zëvendëson Plani i përgjithshëm urbanistik i Prishtinës, përderisa PPU
i vitit 1953, hiqet nga fuqia.
Më 1970, Enti për Zhvillimin Ekonomik dhe Shoqëror të Prishtinës hartoi "Programin urbanistik
të qytetit të Prishtinës dhe të vendbanimeve periferike". Ky program nuk u konkretizua
asnjëherë.
Me 1975, pas përgatitjeve dyvjeçare për fillimin e hartimit të PPU-së, u aprovua "Projekti i
detyrës për hartimin planit të përgjithshëm urbanistik të Prishtinës” dhe u mor vendimi për
fillimin e hartimit të PPU-së (Fletorja zyrtare e KSAK" , nr"51/75) * .
Koncepti i dokumentit të aprovuar me modelin e procesit të hartimit të PPU-së, kishte për
qëllim të vendosë bazat për fillimin e planifikimit dhe rregullimit të vazhdueshëm, të hapësirës
së Prishtinës.
Planifikimi i Prishtinës ishte përfshirë dhe
me planet hapësinore të rendit më të
lartë, Planin Hapësinor të KSAK-ut të vitit
1978 dhe Planin Hapësinor Rajonal të
Kosovës, i cili nuk ishte aprovuar nga
Kuvendi i Komunës së Prishtinës.

Koncepti i dokumentit të aprovuar me modelin e procesit të hartimit të PPU-së, kishte për qëllim të vendoste
bazat për fillimin e planifikimit dhe të rregullimit të vazhdueshëm, të hapësirës së Prishtinës. Planifikimi i
Prishtinës ka qenë përfshirë edhe me planet hapësinore të rendit më të lartë, Planin Hapësinor të KSAK-ut të
vitit 1978 dhe Planin Hapësinor Rajonal të Kosovës, për të cilin edhe pse është hartuar nuk është marrë vendimi
i Kuvendit të Komunës së Prishtinës për aprovimin e tij.
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Më 1988 është aprovuar Plani i Përgjithshëm i
Prishtinës për periudhën deri në vitin 2000, për
numër të banorëve 225.000 dhe me sipërfaqe prej
4335 ha.
(Burimi:
2000)

Plani i Përgjithshëm Urbanistik i Prishtinës-PPU-

Harta 2 PUP i Prishtinës

Harta 3 Pl. Strategjik i Prishtinës

Më 2004 është aprovuar Plani Strategjik i
Prishtinës për periudhën deri në vitin 2020, për
numër të banorëve 650.000 dhe me sipërfaqe prej
4334.52 ha. Ky Plan strategjik përcaktonte
orientimet zhvillimore urbane që Kuvendi
Komunal i Prishtinës i konsideron të jenë
udhëzues për zhvillimin e Prishtinës deri me 2020
dhe pas këtij viti. Deri në kompletimin e të
dhënave substanciale demografike dhe të
dhënave tjera relevante, ky Plan mundëson dhe
drejton hartimin e planeve joformale.

Pjesë integrale të Planit zhvillimor urban (plane ideore, plane të trafikut, plane të qendrës së qytetit,
etj) dhe planeve rregullative urbane (zonat e banimit, zonat ekonomike, zonat e qytetit), të cilat janë
esenciale për zhvillimet e përditshme të qytetit të Prishtinës.
Faktorët esencialë që i kushtëzuan drejtimet e zhvillimit strategjik për Prishtinën si qytet potencial i
integrimeve janë:

- Banimi i ri, që është më se i rëndësishëm, për shkak të rritjes së popullsisë, e në veçanti pas
ndryshimeve demografike të pasluftës, si dhe numrit të shtuar të familjeve të reja me kërkesa të
vazhdueshme për banim të ri;
- Ekonomia e qëndrueshme – esenciale, që është transformimi në një ekonomi të suksesshme për
t’u përballur me kërkesat në rritje në sektorin e përgjithshëm të ekonomisë së Prishtinës, tregtisë,
arsimit, shëndetësisë, rekreacionit etj;
- Trafiku i integruar - nënkupton funksionimin cilësor të të gjitha modaliteteve të trafikut në qytetin
e Prishtinës.
Ngritja e vetëdijes për çështjet ambientale – në funksion të përmbushjes së qëllimeve të zhvillimit
të qëndrueshëm urban. 9

9 Burimi Plani strategjik i Prishtinës 2004 , 1.4

TOPOGRAFIA , fq/.22
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PROFILI DEMOGRAFIK I PRISHTINES
Struktura e popullsisë sipas grupmoshave dhe gjinisë
Struktura e popullsisë sipas moshës dhe gjinisë ka rëndësi të madhe për zhvillimin demografik dhe
ekonomik të një vendi. Nga kjo strukturë rrjedhin kontingjentet kyç të popullsisë, që kanë ndikim
në zhvillimin demografik dhe socio-ekonomik të një popullate. Struktura e popullsisë sipas gjinisë
dhe moshës, ka rëndësi edhe për strukturat tjera demografike, për faktin se strukturat e popullsisë
sipas veçorive të ndryshme socio-ekonomike (sipas aktivitetit, veprimtarisë, profesionit, arsimit
etj.), hulumtohen njëkohësisht edhe sipas gjinisë dhe moshës.

Diagrami 1 Piramida e popullsisë në vitin 1991

Grafiku prezanton të dhënat për strukturën e popullsisë sipas grupmoshave prej 0-4 vjeç deri në
moshën 95 e më tepër vjeç. Për një numër të vogël të popullsisë (0.1 % apo 169 persona, prej tyre
78 meshkuj dhe 91 femra), nuk ka të dhëna për moshën e tyre. Nga grafiku shihet që grupmosha 0
–4 vjeç dominon me numër të popullsisë në krahasim me grupmoshat tjera. Struktura e popullsisë
sipas gjinisë, është meshkuj 50.7% dhe femra 49.3%. Prin gjinia mashkullore me një përparësi të
vogël prej 1.4 %.
Pas analizës së të dhënave, del se deri në grupmoshat 60-64 vjeç, gjinia mashkullore ka numër më
të madh të popullsisë për 1.9%, ndërsa nga grupmosha 65 e më tepër vjeç prin gjinia femërore me
numër më të madh të popullsisë me 0.4 %. Kjo do të thotë se në komunën e Prishtinës jetëgjatësia
e femrave është më e lartë se jetëgjatësia e meshkujve.

Shënim: Të dhënat për moshën janë marr nga regjistrimi i popullsisë i vitit 1991
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Diagrami 2 Popullsia e Prishtinës e paraqitur për tri grup-mosha, viti

Mosha e re 0 - 14 vjeç merr pjesë me 34 % në popullsinë e Prishtinës, ndërsa grup-moshat 15 - 64
që është popullsi aktive (e aftë për punë) merr pjesë me 62%, kurse mosha 65 vjeç e më tepër kanë
pjesëmarrje të vogël me rreth 4% të popullsisë së përgjithshme. Në përgjithësi, grup-moshat e
popullsisë 15 – 64 vjeç dominojnë në popullatën e përgjithshme. Struktura gjinore e popullsisë ka
karakteristikat e veta me dominim jo të madh të gjinisë mashkullore.
Koeficienti i maskulinitetit është rreth 50.7 %.

Diagrami 3 Përqindja e popullsisë së Prishtinës sipas gjinisë, viti 1991

Siç shihet edhe nga grafiku, ekziston një debalans i vogël gjinor në popullsinë e Prishtinës, ku
popullsia mashkullore dominon me rreth 50.7 për qind në krahasim me popullsinë femërore që ka
49.3 për qind të popullsisë së gjithëmbarshme. Struktura e krijuar e moshës dhe gjinisë dhe
ndryshimet e tyre gjatë kohës krijojnë efekte të reja socio-ekonomike dhe demografike. Këto dy
struktura vazhdimisht ndikojnë në krijimin e kontingjenteve të rëndësishëm siç janë: kontingjenti i
punës, fertil, shkollor, i moshuar etj.
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Komuna e Prishtinës dhe vendbanimet urbane¹
Tabela e paraqitur prezanton të dhënat nga regjistrimet e popullsisë në periudhat prej vitit 1948 –
2011, për numrin e ekonomive familjare, numrin e popullsisë dhe mesataren e numrit të
anëtarëve në ekonomi familjare. Të dhënat prezantohen në nivel të komunës dhe për
vendbanimet urbane në kuadër të komunës.

Ekonomitë familjare
Viti

Komuna

Popullsia

Vendbanimet
urbane

Komuna

Madhësia e familjes
(Numri i anëtarëve në EF)

Vendbanime
t urbane

Komuna

1948

8000

5228

44324

23511

5.5

Vendbanime
t
urbane
4.5

1953

9452

6340

51690

28592

5.5

4.5

1961

13706

9999

70116

44114

5.1

4.4

1971

19928

15957

105273

76559

5.3

4.8

1981

26721

22579

148656

118164

5.6

5.2

1991

35974

31476

199654

178998

5.5

5.7

2011

40798

38289

198897

182062

4.9

4.8

Tabela 1 Ekonomitë familjare , popullsia dhe madhësia e familjes

Pjesëmarrja e vendbanimeve urbane në komunë
Ekonomitë familjare

Popullsia

Viti

1948

8000

Vendbanimet
urbane
5228

1953

9452

1961

Komuna

Komuna

Vendbanimet
urbane

Pjesëmarrja e
vendbanimeve urbane në
komunë %
Ekonomitë
familjare
Popullsia

44324

23511

65.4

53.0

6340

51690

28592

67.1

55.3

13706

9999

70116

44114

73.0

62.9

1971

19928

15957

105273

76559

80.1

72.7

1981

26721

22579

148656

118164

84.5

79.5

1991

35974

31476

199654

178998

87.5

89.6

2011

40798

38289

198897

182062

93.8

91.5

Tabela 2 Pjesëmarrja e vendbanimeve në komunë
Në tabelat e mësipërme janë paraqitur të dhëna në nivel të komunës së Prishtinës dhe në nivel të
vendbanimeve urbane, të cilat janë të propozuara në kuadër të Komunës së Prishtinës.
Vendbanimet Matiçan, Sofali, Kolovicë, Hajvali, Çagllavicë, Zllatar, Shkabaj, Bërnicë e Epërme, Bërnicë e
Poshtme, Bardhosh dhe Llukar, në periudhat e mëhershme nuk kanë qenë vendbanime urbane. Të dhënat në
tabelë e paraqesin statusin e propozuar të këtyre vendbanimeve dhe pasqyrën e tanishme të të dhënave.
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Qëllimi i tabelës është paraqitja e pjesëmarrjës së këtyre vendbanimeve në nivel të komunës
për çdo periudhë të regjistrimit, me numrin e popullsisë dhe ekonomive familjare pa marrë
parasysh a kanë qenë urbane apo rurale.

Diagrami 4 Paraqitja grafike e popullsisë sipas viteve të Regjistrimit 1948 – 2011
në vendbanimet urbane të Prishtinës

Shtimi natyror i popullsisë në komunën e Prishtinës
Të dhënat për shtimin natyror për vitin 2011, janë marrë nga Buletinet për lindjet dhe vdekjet, të
cilat i publikon për çdo vit Agjencia e Statistikave të Kosovës. Këto të dhëna nuk janë të specifikuara
vetëm për qytetin e Prishtinës, por prezantojnë të dhënat në nivel të komunës. Andaj, për të
analizuar shkallën e shtimit natyror, janë shfrytëzuar të dhënat në nivel komune për të nxjerrë
vlerat relative që, gjithashtu, janë të përafërta edhe për vetë qytetin e Prishtinës.
Gjatë vitit 2011 në komunën e Prishtinës janë shënuar 3831 lindje të gjalla nga nënat, të cilat
vendbanimin e përhershëm e kanë në Prishtinë. Në të njëjtin vit (2011) kanë ndodhur 825 vdekje.
Bazuar në këto të dhëna, është llogaritur shkalla e natalitetit, mortalitetit dhe shtimit natyror në
promilë dhe në përqindje për komunën e Prishtinës që njëherësh janë konsideruar edhe si vlera që
paraqesin gjendje edhe për qytetin e Prishtinës.

Diagrami 5 Shtimi natyror i popullsisë në vitin 2011
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Nga tabela shifet se shkalla e natalitetit në Prishtinë është 19.3 promil apo 1.9 %. Shkalla e
mortalitetit është 4.2 promil apo 0.4 %. Në bazë të këtyre shkalleve të natalitetit dhe mortalitetit
del se shtimi natyror i popullsisë është 15.1 promilë apo 1.5 % e shtimit vjetor.

Shënim :
1)Të dhënat për natalitetin, mortalitetin dhe shtimin natyror janë marrë nga buletinet e
Agjencisë së Statistikave të Kosovës për Lindjet dhe Vdekjet në Kosovë 2001
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Mjedisi
Gjendja e përgjithshme mjedisore e qytetit të Prishtinës nuk dallon shumë nga gjendja e
përgjithshme në gjithë Republikën e Kosovës, qoftë në pjesët urbane, rurale apo përreth zonave
industriale. Qasja ende jo e plotë në furnizimin me ujë të pijshëm dhe largimin e urave sanitare,
mostrajtimi i tyre edhe nga zonat urbane, rurale e industriale problemet me trajtimin e
mbeturinave, ndotja ajrit ,zhurma e lartë, prezenca e antenave të telefonisë mobile,gjelbërimit i
pamjaftueshëm në qendër të qytetit dhe vendet e kufizuara për pushim e rekreacion, janë
indikator kyç që kërkojnë angazhime shtesë në përmirësimin e mjedisit.
Qytetin e Prishtinës e karakterizon një trafik mjaft i dendur, me numër të madh makinash, qe
brenda ditës qarkullojnë edhe nga shumë lokacione të Kosovës, me vende jo të mjaftueshme për
parkim dhe makina të vjetra, që drejtpërdrejt ndikojnë në ndotjen ajrit dhe në shëndetin e
popullatës. Aplikimi i burimeve alternative të energjisë po shënon rritje të ngadaltë. Instalimi i
paneleve solare në disa ndërtesa të qytetit QKUK-së e gjetiu është shembull nismëtar ku duhet
përqendruar iniciativa tjera për të zbutur sadopak furnizimin e vështirësuar me energji elektrike
dhe rritjen e efikasitetit energjetik dhe duke përmirësuar situatën mjedisore.
Mosmbulueshmëria e plotë me ngrohje qendrore shton përdorimin e rrymës elektrike dhe druve
për ngrohje, që e rëndojnë situatën mjedisore në qytet. Përdorimi i gazit natyral në amvisëri është i
kufizuar. Trendi i ndërhyrjeve për përmirësim të izolimeve të objekteve ekzistuese pritet të japë
efektet pozitive.

Harta 4 Mjedisi dhe Natyra
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Problemet e identifikuara mjedisore
Zhvillimi ekonomik, i cili po shoqërohet me rritje të vazhdueshme të numrit të ndërmarrjeve
prodhuese, si rrjedhojë ka edhe rritjen e ndikimit në mjedis. Varësisht prej veprimtarisë, ndikimi i
operatorëve ekonomikë është i shprehur në të gjithë përbërësit e mjedisit, si në ajër, ujë dhe në
tokë. Mungesa e filtrave në oxhaqet e operatorëve ekonomikë, lirimi i gazrave të ndryshme nga
gjeneratorët, afërsia e termocentraleve, krejt këto ndikojnë në ndotjen e ajrit. Mungesa e
impianteve për trajtimin e ujërave të zeza komunale dhe industriale, ka ndikim në ndotjen e
ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore. Deponitë komunale, industriale, mbeturinat metalike dhe
të automjeteve, si dhe shkarkimi i ujërave të zeza individuale dhe industriale, pa trajtim paraprak,
janë burim i theksuar i ndotjes.

Harta 5 Shkalla e ndotjes në Kosovë
Burimi –PHK

Harta 6 Resurset natyrore dhe ndotja e mjedisit në
Kosovë
Burimi –PHK

Ajri
Deri në vitin 2010, cilësia e ajrit në qytetin e Prishtinës, është vlerësuar vizuelisht, përmes shqisave
të frymëmarrjes apo përmes disa matjeve të pakta të parametrave që duhet të monitorohen. Nga
viti 2010, Prishtina ka një sistem relativisht të kënaqshëm të monitorimit të cilësisë së ajrit. Për nga
numri i stacioneve monitoruese, (4 ) Prishtina ka plotësuar një ndër kriteret për stacione të tilla,
por jo edhe numrin e parametrave që kërkohen nga BE dhe Organizata Botërore e Shëndetësisë.
Tani monitorohen 5 parametra, ndërkohë që sipas standardeve, BE-ja kërkon matjen e së paku 12
parametrave, ndër të cilët edhe benzeni, metalet e rënda etj. Në Prishtinë, përmes dy stacioneve
monitoruese, përcillen këta parametra: NOx, SO2, PM10/PM2.5, ozoni dhe CO. Kontribuuesit më të
mëdhenj të ndotjes së ajrit, janë burimet statike dhe ato të lëvizshme.
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Qyteti ndikohet nga një transporti mjaft dinamik i brendshëm dhe ai transit. Ndotjes nga
komunikacioni, amvisëritë, procesi i ndërtimeve, ngrohtores së qytetit gjatë sezonit të ngrohjes, i
shtohet edhe ndikimi i ndotjes që vjen nga Termocentralet e KEK-ut, pasi që shesh ndodh me ditë të
tëra retë e pluhurit përshkojnë edhe një pjesë të territorit të Prishtinës me rrethinë.

Monitorimi i cilësisë së ajrit
Në bazë të Ligjit për mbrojtjen e mjedisit, Nr.03/L-025, Ligjit për mbrojtjen e ajrit nga ndotja, Nr.03/
L-160 dhe Ligjit për veprimtarinë hidrometeorologjike, Nr.02/L-79, IHMK është i obliguar që të bëjë
monitorimin e cilësisë së ajrit në tërë territorin e Kosovës.
Nga fundi i vitit 2009 ka filluar së funksionuari stacioni i parë i monitorimit automatik i cilësisë së
ajrit i vendosur në Prishtinë-IHMK. Në periudhën e kaluar, Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik ka
pas një rrjet të monitorimit klasik të cilësisë së ajrit, duke monitoruar pak parametra dhe jo
standarde. Gjatë vitit 2010 Departamenti i Mbrojtjes së Mjedisit i MMPH-së dhe Instituti
Hidrometeorologjik i Kosovës, bazuar në kriteret e Direktivës 2008/50/EC, kanë bërë studimin
preliminar për përcaktimin e pikave monitorues në Prishtinë si aglomeracioni i vetëm në Kosovë,
ndërsa pjesa tjetër e vendit si një zonë

Foto 3 Stacionet egzistuese te monitorimit te ajrit ne Prishtine

Në qytetin e Prishtinës, problem të veçantë paraqet prania e pluhurit, në formë të PM10 dhe
PM2,5, vlerat e të cilëve parametra tejkalojnë Vlerat e Lejuara Maximale(VML), përderisa VML e
lejuar është 40µg/m3. Vërehet se përqendrimi më i lartë i ndotjes së ajrit me PM10 ka qenë gjatë
muajve të sezonit dimëror.

Burimet: Raporti i gjendjes se ajrit, AMMK/MMPH, 2012(Numri i stacioneve është caktuar në bazë të kritereve te përcaktuara
nga Udhëzimi administrativ për kriteret për përcaktimin e pikave monitoruese numrin dhe shpeshtësinë e matjeve, metodologjinë e
punës, formën dhe kohën e raportimit të të dhënave, Nr.15/2010. Bazuar në këtë udhëzim është vendosë që rrjeti i monitorimit të
cilësisë së ajrit në Kosovë të ketë 9 stacione te monitorimit automatik dhe 1 stacion monitorues mobil.)
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Diagrami 6 Vlerat mesatare mujore të PM10 në Stacionin monitorues “Rilindja” dhe “IHMK” viti 2010

Nga ky grafik vërehet tejkalim i përqendrimit të pluhurit në formë PM10 krahasuar me Vlerën
Maksimal të Lejuar (40 µg/m3, mesatarja vjetore).
Prania e NO2 në zonat urbane, vjen kryesisht si pasojë e rritjes së transportit rrugor dhe
hekurudhor. Në stacionin suburban të vendosur në Prishtinë—IHMK nuk ka pasur asnjë rast me
tejkalim të pragut të informacionit. Po ashtu, nuk ka raste të tejkalimit të vlerës mesatare ditore të
ozonit në asnjërin nga këto dy stacione monitoruese.

Mesatarja vjetore (µg/m3) e ozonit në stacionin e monitorimit në Prishtinë
Ozoni (O3)- Mesatarja vjetore

2010

Niveli për mbrojtjen e materialeve, e lejuar

40 μg/m

Prishtinë – IHMK

63.19

2011
3

49.41

Tabela 3 Mesatarja vjetore (µg/m 3) e Ozonit në stacionin e monitorimit në Prishtinë

Në Prishtinë mbizotëron klima kontinentale me
një temperaturë vjetore mesatare prej 10,4 °C
dhe me reshje vjetore mesatare prej 600 mm.
Në korrik, temperatura mesatare vjetore arrin
prej 30 °C, në janar prej -0,6 °C. Në bazë të
trëndafilit të erës vërehet se erërat dominante
janë nga drejtimi VL-JP, duke u shoqëruar në
pjesët tjera kohore me kombinimet VP - JL.

Diagrami 7 Trëndafili i erërave për stacionet e monitorimit

Burimi -Raporti i gjendjes së ajrit, AMMK/MMPH, 2012
Burimi: IHMK, Plani Hapësinor i Kosovës, 2010-2020, IPH/MMPH
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Uji
Ndotja e ujit në qytetin e Prishtinës reflektohet kryesisht nga ndotja që vjen nga mostrajtimi i
ujërave të zeza si atyre sanitare dhe industriale.si bartes kryesor i notjes se ujërave nentokesore
është lumi Prishtevka që njekohesisht eshte edhe bartesi kryesore i shkarkimit të ujërave të
ndotura sanitare dhe ujërave të shiut. Mungesa e një sistemi të trajtimit të ketyre ujërave edhe ne
të ardhmen do të jet burim i ndotjes së ujërave siperfaqësore dhe nëntokësore.

Foto 4 Objekti i vjetër i trajtimit të ujërave të zeza

Foto 5 Kanalizimi fekal i mbuluar në lagjen
Kalabria

Zhurma
Ndotja akustike është veçanërisht e rëndë në vendet në zhvillim dhe kjo i përket edhe Prishtinës.
Kjo ndotje i detyrohet kryesisht trafikut rrugor ku në zonat e dendura të trafikut rrugor, nivelet e
presionit akustik gjatë ditës mund të arrijnë 70 dB ( A ).

Mesatarja e matjeve të zhurmës në qytetet e Republikës së
Kosovës
Nr.
r.

Qytetet e
Kosovës

Zhurma e
matur në dB
Min - Maks

Mesatarja
në dB

Zhurma
e lejuar Tejkalimi
në dB
në %

1 Prishtinë

69.6-77,00

73.3

55

133.27

2 Gjilan

64.2-73.00

68.6

55

124.72

3 Pejë

64.6-74.00

69.3

55

126.00

4 Prizren

66.00-73.2

69.6

55

126.54

5 Mitrovicë

63.8-77.8

70.8

55

128.72

Tabela 4 Të dhënat për tejkalimin e nivelit të lejuar të
zhurmës hulumtuar nga INKOS,2008
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Diagrami 8 Të dhënat për tejkalimin e nivelit të
lejuar të zhurmës hulumtuar nga INKOS,2008
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Burimet kryesore të zhurmës së mjedisit përfshijnë: trafikun, industritë, ndërtimin etj. Matje të
nivelit të zhurmës ka edhe Komuna e Prishtinës në pjesë të ndryshme të qytetit, por akoma nuk ka
matje të përditshme, siç e definon Ligji për mbrojtjen nga zhurma (Nr.02/L-102),
Për arritjen e qëllimeve të cekura, duhet të hartohen dy dokumente themelore, të cilat trajtojnë të
gjitha aspektet e efekteve të zhurmës: Harta Strategjike e zhurmës dhe Plani i Veprimit për
mbrojtje nga zhurma.

Harta 7 Harta e zhurmës

Problemet e identifikuara
Lista e problemeve mjedisore, shqetësimet aktuale, por edhe problemet e së ardhmes (zhvillimi
ekonomik);

Ndikimi i madh i trafikut në cilësi të ajrit;

Trafiku i dendur.Automjetet e vjetra. Intensiteti i lartë i makinave në brendi të qytetit;

Mosmbulimi i plotë me ngrohje nga Ngrohtorja e qytetit;

Mosfurnizimi me gaz natyror;

Monitorim i pamjaftueshëm i cilësisë së ajrit (benzeni, metalet e rënda, komponimet
organike të avullueshme, radioaktiviteti , zhurma etj );

Ndotja e ujit nga ujërat e zeza;

Mungesa e trajtimit të ujërave;

Monitorimi i pamjaftueshëm i cilësisë së ujërave të zeza (detergjentet, sapunët, vajrat,
pesticidet, metalet e rënda, radioaktiviteti etj);

Mungesa e informacionit për ujëra nëntokësore;

Mungesa e theksuar e ujit të pijes;

Mungesa e kadastrit të ndotjes së mjedisit nga ndërmarrjet prodhuese;

Kontrolli i dobët i lejeve ujore dhe pëlqimeve mjedisore

Mostrajtimi i mbeturinave (komunale, komerciale farmaceutike, materiet e rrezikshme,
makinat e vjetra, gomat e përdorura etj);

Sistem jo efikas i grumbullimit të mbeturinave nga amvisëritë;

Ekzistimi i deponive të vogla ilegale;

Zhurma;

Antenat e operatorëve telefonikë dhe përdoruesve tjerë.
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Hidrografia dhe klima
Në pikëpamje hidrografike, rajoni i Prishtinës është i varfër. Rrjedhat ujore të rajonit më të gjerë të
qytetit i përbëjnë lumi i Prishtinës dhe Vellushës, që së bashku derdhen në Sitnicë me disa përrenj
të përhershëm dhe periodikë. Faktori kryesor makro-klimatik që ndikon në veçoritë klimatike të
Prishtinës është ndikimi dominant i qarkullimit perëndimor të ajrit. Insolimi mesatar vjetor është
2135 orë apo rreth 160 ditë në vit. Temperatura mesatare vjetore është 11C kurse për nga lartësia
e të reshurave, Prishtina ka mesatarisht 580 mm reshje vjetore.
Karakteristikat gjeologjike dhe gjeo-mekanike të terrenit janë mjaft të ndryshme. Vlerësimi i
përshtatshmërisë së terrenit për ndërtim, i evidentuar në pikëpamje hapësinore (në harta) është
bërë sipas kritereve të bartshmërisë dhe stabilitetit në terrene stabile, kushtimisht-stabil edhe jo
stabil. Terreni seizmik aktiv, në kuptimin më të gjerë është karakteristikë edhe për rajonin e
Prishtinës me tërmete të mundshme me intensitet deri 9 SH.M (Merkalit).

Harta 8 Hidrografia e Prishtinës
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Infrastruktura sociale

Arsimi
Roli i komunave në sistemin e arsimit qëndron në provizionin dhe mirëmbajtjen e
infrastrukturës arsimore, në mesin e së cilës hyjnë: ndërtesat dhe pajisjet shkollore, transporti
dhe mësimdhënësit. Në qytetin e Prishtinës, arsimi organizohet që nga niveli parashkollor, e
deri tek ai universitar. Deri vonë në qytetin e Prishtinës ka ekzistuar i vetmi Universitet Publik,
Universiteti i Prishtinës.
Përderisa, në përgjithësi, shkollat fillore janë ndërtuar, kjo komunë ka mungesë të shkollave të
mesme. Vlen të përmendet se shkolla të mesme nuk janë ndërtuar që nga vitet e 1970. Nga kjo
mund të kuptohet se shkollat e mesme nuk kanë hapësirë të mjaftueshme për nxënësit, gjë që
vë në pikëpyetje edhe kualitetin e mësimit në to. Drejtorati për Arsim i Kuvendit Komunal të
Prishtinës është përgjegjës për ushtrimin e të gjitha funksioneve dhe përgjegjësive komunale
për arsim. Që nga janari i vitit 2002, Komuna merr përgjegjësi për shpenzimet rrjedhëse,
përfshirë këtu edhe kuadrin përkrahës, kuadrin administrativ, mjetet, shërbimet, renovimet dhe
mirëmbajtjen. Përgjegjësia për paga të mësimdhënësve qëndron te Qeveria e Kosovës.
Në fund të vitit 2002, ndërtesat dhe hapësirat e shkollave fillore dhe të mesme në Kosovë janë
transferuar në pronësi të komunave. Tani, komunat kanë përgjegjësi për mirëmbajtjen dhe
riparimin e ndërtesave shkollore. Përveç kësaj, komunat kanë përgjegjësi për të planifikuar
ndërtimin e shkollave të reja ose zgjerimin e shkollave ekzistuese, në pajtim me Ministrinë e
Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë (MASHT-it). Në raste kur kërkohet ndërtim voluminoz,
Drejtorati për Arsim i KK Prishtinë, do të bashkëpunojë me Drejtoratin për Planifikim, Urbanizëm
dhe Ndërtim, si dhe me Drejtoratin për Shërbime Publike, në mënyrë që të krijohen avantazhe
në përvojat e planifikimit dhe të realizimit të punëve të tilla madhore.
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Arsimi parashkollor
Arsimimi parashkollor në qytetin e Prishtinës zhvillohet në tetë (8) institucione parashkollore
publike duke filluar prej moshës 3 mujore deri në moshën 5-vjeçare.
Në qytet ekziston edhe një numër i konsiderueshëm i institucioneve parashkollore private, por në
këtë tekst nuk janë elaboruar.
Personeli mesimor
1

2

3

4

5

"DIELLI"
Personeli edukativ
Personeli administrativ
Personeli ndihmës
Gjithsej personeli
"GËZIMI YNË "
Personeli edukativ
Personeli administrativ
Personeli ndihmës
Gjithsej personeli
"FATOSAT "
Personeli edukativ
Personeli administrativ
Personeli ndihmës
Gjithsej personeli
"XIXËLLONJAT "
Personeli edukativ
Personeli administrativ
Personeli ndihmës
Gjithsej personeli
"BUZËQESHJA "
Personeli edukativ
Personeli administrativ
Personeli ndihmës
Gjithsej personeli

Numri i fëmijëve
Nr.pun
24
2
7
33
43
2
22
67

"DIELLI"

Nr. fem.

Grup mosha
Nr.grupeve
Gjithsej fëmijë
"GËZIMI YNË "

1-6 vjet
11
215

Grup mosha
Nr.grupeve
Gjithsej fëmijë

1-6 vjet
20
406

"FATOSAT "
26
4
7
37

Grup mosha
Nr.grupeve
Gjithsej fëmijë
"XIXËLLONJAT "

1-6 vjet
13
287

Grup mosha
Nr.grupeve
Gjithsej nxënes
"BUZËQESHJA "

1-6 vjet
7
151

Grup mosha
Nr.grupeve
Gjithsej fëmijë

1-6 vjet
8
143

15
3
7
25
16
2
5
23

Tabela 5 Emërtimi i arsimit parashkollor
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Personeli mësimor
6

7

8

Numri i fëmijëve

"LULEVERA "

"LULEVERA "

Personeli edukativ

20

Personeli administrativ

2

Grup mosha

1-6 vjet

Personeli ndihmës

7

Nr.grupeve

9

Gjithsej personeli

29

Gjithsej fëmijë

"YLLKAT "

181

"YLLKAT "

Personeli edukativ

25

Personeli administrativ

3

Grup mosha

1-6 vjet

Personeli ndihmës

7

Nr.grupeve

12

Gjithsej personeli

35

Gjithsej fëmijë

209

"ARDHMËNIA"

"ARDHMËNIA"

Personeli edukativ

17

Personeli administrativ

2

Grup mosha

1-6 vjet

Personeli ndihmës

8

Nr.grupeve

8

27

Gjithsej fëmijë

Gjithsej personeli
TOTALI

276

169

TOTALI I FEMIJEVE 1,761.00

Tabela 6 Numri i përgjithshëm i fëmijëve në institucionet parashkollore gjatë viteve 2011-2012

Harta 9 Objektet parashkollore

Tabela 7 Tabela e përkatësisë kombëtare e fëmijëve në inst. parashkollore
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Arsimi fillor
Arsimi në qytetin e Prishtinës zhvillohet në 41 shkolla fillore dhe atë duke filluar nga mosha 5vjeçare prej klasës së parë deri në klasën e nëntë.
1

Shkolla: "Dardania"

22

Shkolla: "Liria"

2

Shkolla: "Shkolla e Gjelbër"

23

Shkolla: "Ditët e Minatorit"

3

Shkolla: "Andon Z.Çajupi"

24

Shkolla: "Elena Gjika"

4

Shkolla: "Nazim Gafurri"

25

Shkolla: Avni Rrustemi

5

Shkolla: "Ismail Qemaili"

26

Shkolla: Gjergj Fishta

6

Shkolla: "Nexhmi Mustafa"

27

Shkolla: "Dituria"

7

Shkolla: "Meto Bajraktari"

28

Shkolla: Filip Shiroka

8

Shkolla: "Xhemail Mustafa"

29

Shkolla: "Ramiz Sadiku"

9

Shkolla: "Naim Frashëri"

30

Shkolla: Teuta

10 Shkolla: "Xhavit Ahmeti"

31

Shkolla: "Hasan Prishtina"

11 Shkolla: "Ganimete Tërbeshi"

32

Shkolla: "Faik Konica'

12 Shkolla: "Pjeter Bogdani"

33

Shkolla: "Nëna Terezë"

13 Shkolla: "Hilmi Rakovica"

34

Shkolla: "Asim Vokshi"

14 Shkolla: "Zenel Hajdini"

35

Shkolla: "Dëshmorët 1921"

15 Shkolla: "7 Marsi"

36

Shkolla: "Azemi Salihu"

16 Shkolla: "Pavarësia"

37

Shkolla: "Fan S.Noli

17 Shkolla: "Iliria"

38

Shkolla: "Tefik Çanga"

18 Shkolla: "Emin Duraku"

39

Shkolla: "Shkëndija"

19 Shkolla: "Isa Boletini"

40

Shkolla: "Rilindja"

20 Shkolla: "Ali Kelmendi"
21 Shkolla: "Mitrush Kuteli"

41

Shkolla: "Prenk Jakova"

Tabela 8- Emërtimi i Shkollave Fillore
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Tabela 9 Numri përmbledhës i nxënësve të shkollave fillore 2011-12

Diagrami 10 Arsimi fillor në Prishtinë sipas
nacionaliteteve

Daiagrami 9 Arsimi fillor në Prishtinë sipas gjinisë

Harta 10 Pozita e shkollave fillore
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Arsimi i Mesëm
Zhvillohet në 12 shkolla të mesme me hapësirë të ndërtesave prej 42.679 m2 dhe hapësirë të
përgjithshme të oborrit prej 45.560 m2.
Numri i nxënësve të shkollave të mesme është 15.217.
1 Shkolla (kl. 10-13) "Ali Sokoli"

7

Shkolla (kl. 10-13) "Prenk Jakova"

2 Shkolla (kl. 10-13) "Gjin Gazulli

8

Shkolla (kl. 10-13) "Alauddini (gjimnaz)

3 Shkolla (kl. 10-13) " Xhevdet
Doda" (gjimnaz)
4 Shkolla (kl. 10-13) "Eqrem Çabej"(gjimnaz)

9

Shkolla (kl. 10-13) "Sami Frashri"(gjimnaz)

10

Shkolla (kl. 10-13) "28 Nëntori"

5 Shkolla (kl. 10-13) "Shtjefën Gjeçovi"

11

Shkolla (kl. 10-13) "Hoxhë Kadri Prishtina"

6 Shkolla (kl. 10-13) "7 Shtatori"

12

Shkolla (kl. 10-13) "Abdyl Frashri"

Tabela 10 Emrat e shkollave të mesme

Diagrami 12 Raporti hapësirë e ndërtuar /e
lirë e Sh.M. në Prishtinë

Diagrami 11 Arsimi i Mesëm në Prishtinë
sipas gjinisë

Harta 11 Pozita e Shkollave të Mesme në zonën urbane të Prishtinës
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Arsimi i lartë –Universitar
Universiteti i Prishtinës është vatër e arsimit dhe kulturës në Kosovë. Perspektiva afatgjatë për
arsimin universitar në Prishtinë është ndërtimi i qendrës rajonale të arsimit shembullor. Një
perspektivë e tillë universitare do të kishte shtrirje në rajon dhe do të tërhiqte studentë dhe
shkencëtarë nga i tërë rajoni i Evropës Juglindore. Një zhvillim i tillë mund të bazohet vetëm në
ndërkombëtarizim, e që nënkupton certifikata të pranuara ndërkombëtarisht, të cilat duhet të jenë
kompaktibile me standardet tjera nacionale të certifikimit profesional. Qëllimet e
ndërkombëtarizimit të arsimit universitar në Prishtinë filluan të realizohen me themelimin e
Universitetit Amerikan në Prishtinë. Rekomandohet që të vendoset bashkëpunim edhe me
universitetet e ndryshme evropiane. Një gjë e tillë mund të përkrahet nëpërmjet marrëdhënieve
me shtetet e Evropës Perëndimore, në të cilat është e pranishme një pjesë e mirë e popullsisë së
Kosovës. Studentët duhet të kuptohen si vlerë e së ardhmes, të cilët do të kontribuojnë në
shoqërinë e ardhshme të arsimuar të Kosovës.
Gjithashtu, në Universitet duhet të përkrahet edhe hulumtimi i zhvillimit të punës praktike në
formë komerciale. Duhet konsideruar edhe krijimin e “inkubatorëve” që ofrojnë hapësira për të
diplomuarit për t’i zhvilluar ndërmarrjet e tyre private mbi bazat e zhvillimeve vetanake.
Aktualisht, në Universitetin e Prishtinës studimet e rregullta i vijojnë rreth 42.759 studentë
Shumica e ndërtesave të fakulteteve janë të vendosura në Kampusin Universitar, në zonën Qendra
2, ku gjendet edhe ndërtesa e Rektoratit të UP-së. Fakultetet janë: Fakulteti Ekonomik, Fakulteti
Juridik, Fakulteti i Arteve, Fakulteti Filozofik, Fakulteti Filologjik, Fakulteti i Biologjisë, Fakulteti i
Edukimit (në ndërtim e sipër), Fakulteti i Kimisë, Fakulteti i Shkencave Sportive, Fakulteti i
Shkencave Matematiko-Natyrore, Fakulteti i Ndërtimtarisë, Fakulteti i Elektro-Inxhinierisë, Fakulteti
i Makinerisë, Fakulteti i Mjekësisë, Stomatologjisë etj—Në kuadër të kampusit të QKUK-së, si dhe
Fakulteti i Bujqësisë.
Në vitin akademik 2009 /2010, në Universitetin Publik punonin 1.023 mësimdhënës të rregullt dhe
studionin 47.070 studentë, nga të cilët 25.308 femra (53.7%) dhe 21.762 meshkuj (46.2%).
Studentët më së shumti ishin të përqendruar në Fakultetin Ekonomik (18.4%), Fakultetin e Edukimit
(12.4 %), Fakultetin Juridik (11.7%) dhe Fakultetin e Filologjisë (9.0 %). Ndërsa, stafi akademik më
së shumti ishte i përqendruar në Fakultetin e Mjekësisë ( 23.6 %), SHMN (9.1 %), Fakultetin e
Edukimit (8.0 %) dhe Fakultetin e Filozofisë (6.5 %).
Aktualisht, numri më i madh i studentëve është i vendosur në konviktet e Universitetit të
Prishtinës, ndërsa të tjerët janë të vendosur në banesa private. Perspektiva e ardhshme sugjeron
krijimin e hapësirave të reja për vendosjen e studentëve, sipas kërkesave të dala nga analizat për
numër të studentëve që do të vijojnë studimet në Prishtinë. Në kuadër të kësaj, duhet theksuar se
një numër i studentëve vijojnë mësimet në universitete private.
Aktualisht, në Prishtinë, veprojnë 12 kolegje, dy institute dhe 4 shkolla të larta profesionale.
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Diagrami 13 Numri i përgjithshëm i studentëve ne UP

Foto 6 Objekti i Rektoratit të U.Prishtinës

Foto 7 Kampusi i studentëve

Harta 12 Pozita e Fakulteteve të UP-së, në kuadër të zonës urbane të Prishtinës
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Shëndetësia dhe shërbimet shëndetësore
Kujdesi shëndetësor në Kosovë është nën përgjegjësinë e Ministrisë së Shëndetësisë, ndërkaq në
nivelin komunal, nën përgjegjësinë e Drejtoratit për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale. Sektori i
shëndetësisë në Prishtinë është i mbuluar nga një QKMF dhe 15 QMF, si dhe nga QKUK-ja. Në 15
QMF-të, që funksionojnë në qytetin e Prishtinës, shërbimet janë të ndryshme, ndërsa numri i
personelit është 484 persona.

Mjekësia Familjare
Shërbimi i Pediatrisë
Laboratori
Shërbimi i Dermatologjisë
Shërbimi i Vaksinimit
Shërbimi i Stomatologjisë
Mjekësia Familjare
Ro kabineti
Laboratoriumi
Shërbimi Antituberkular
Shërbimi Specialistik
Mjekësia e Punës
Shërbimi i Pediatrisë
Shërbimi Gjinekologjisë
Shërbimi i Vaksinimit
Administrata
Shërbimi teknik
Autoparku
Barnatorja

QMF:
Mjekësia Familjare
Shërbimi i Pediatrisë
Laboratori
Shërbimi Kronik
Shërbimi i Dermatologjisë
Shërbimi i Vaksinimit
Shërbimi i Stomatologjisë
Shërbimi Internist
Shërbimi i Gjinekologjisë
RO – kabineti

Tabela 11 Shërbimet që mbulohen nga QKMF, QMF

Spitalet
Aktualisht, Prishtina nuk ka spital të qytetit, përderisa këtë funksion e kryen Qendra Klinike Universitare, e
cila ofron shërbime të kujdesit dytësor dhe tretësor shëndetësor. Qendra Klinike Universitare e Kosovës gjendet në pjesën jugore të qytetit dhe përbëhet nga 29 klinika, me gjithsej 1859 shtretër apo 1shtrat/103 1
shtrat/banorë të qytetit të Prishtinës. QKUK-ja ofron 1 mjek specialist për 285 banorë dhe 1 teknik mjekësor
për 85 banorë. Në Prishtinë, gjithashtu, funksionon Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik dhe Agjencia e
Kosovës për Produkte Medicinale.
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Nr.re emërtimi
nd
1
Klinika e Kirurgjisë,

Nr. i
shtretërve
162

Nr.re emërtimi
nd
19 Kl. Psikiatrisë,

Nr. i
shtretërve
88

2

Kl. Neurokirurgjisë,

18

20

Kl. Neurologjisë,

70

3

Kl. Kirurgjia e Fëmijëve,

34

21

Kl. Dermatovenerologjisë,

36

4

Kl. Ortopedisë,

104

22

Kl. Pediatrisë,

162

5

Kl. Urologjisë,

24

23

Kl. Neonatologjisë,

162

6

Kl. Hematologjisë,

24

7

Kl. Nefrologjisë,

25

Kl. Anesteziologjisë
Intenziv,
Kl. Pulmologjisë,

8.9

Kl. Kardiologjisë me Angiologji,

26

Kl. Mjekësisë Fizikale me Rehabilitim,

10

Kl. Reumatologjisë,

27

Kl. Biokimisë Mjekësore,

11

Kl. Endokrinologjisë,

28

Kl. Radiologjisë,

12

Kl. Gastroenterologjisë,

29

Kl. Emergjencës,

13

Kl. Interne, (gjithsej )

265

14

Kl. Obstetrikë dhe Gjinekologjisë,

379

1

Instituti i Onkologjisë,

15

Kl. Otorinolaringologjisë,

74

2

Institutet Paraklinike të FM/UP,

16

Kl. Syve,

48

17

Kl. Maksillo-faciale,

32

1

Shërbimi i Mjekësisë Nukleare,

18

Kl. Sëmundjeve Ngjitëse,

140

2

Shërbimi i Ortoprotetikës.

dhe

Mjekimi

INSTITUTET NE KUADER TË QKUK-së

SHERBIMET NE KUADER TË QKUK-së

Tabela 12 Lista e Klinikave dhe Instituteve në kuadër të QKUK-së

Harta 13 Pozita e objekteve shëndetësore në zonën urbane të Prishtinës
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Kultura dhe sporti
Prishtina është qendër e kulturës kosovare dhe kombëtare, për shkak të pozitës së saj strategjike dhe
statusit të të qenët kryeqytet, ku grumbullohen të gjitha ngjarjet më të rëndësishme.
Ekziston Teatri Kombëtar (me 321 ulëse), gjithashtu dhe Teatri “Dodona”, dhe teatri privat “ODA”.
Qyteti posedon kinemanë e qytetit, si dhe disa muze, si: Muzeu kombëtar, Muzeu etnografik.
Gjithashtu ka edhe koleksione muzeale. Ndërkaq, Biblioteka Kombëtare Universitare e Kosovës
posedon mbi 551,282 tituj ,derisa Filarmonia e Kosovës ekzekuton rreth 25 koncerte gjatë vitit.
Prishtina ka jetë dinamike të natës dhe është pika më e fortë e kryeqytetit, Prishtinës, me baret e
shumta dhe kafeteritë, klubet e natës me muzikë të gjallë, baret sportive dhe ato të verës, të cilat
janë në rritje e sipër, krenari e qytetit, për të cilën shumë vizitorë thonë se është arsye e vizitës dhe
ardhjes së sërishme në Prishtinë. Qyteti i Prishtinës, gjithashtu ofron shërbime të ndryshme
rekreative, kulturore, hotele, etj.
Qendra Kulturore dhe Sportive Pallati i Rinisë (ish - Boro e Ramizi), si dhe fushat sportive tjera pranë
shkollave fillore dhe të mesme, janë elemente me të cilat rinia prishtinase gjen rekreacion gjatë
gjithë vitit.
Prishtina e posedon vetëm një pishinë në Parkun Gërmia, për rekreacion dhe not gjatë verës.

Harta 15 Pozita e objekteve dhe terreneve sportive në zonën urbane të Prishtinës
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Trashëgimia kulturore dhe natyrore
Prishtina zë pozitë të rëndësishme në Evropën Juglindore. Në juglindje kufizohet me vargmalet e
Gallapit (Mons Argentaria), të pasura më xehe të metaleve fisnike, bimësi e faunë, kurse në
jugperëndim hapet rrafshi fushor me tokë të butë pjellore për zhvillimin e bujqësisë dhe të
blegtorisë.
Fosilet e Mamutit (mamontus primigenius) të gjetura në Prishtinë, dëshmojnë për krijimin e
kushteve gjeo-klimatike të jetesës së njeriut së paku në paleolitin e vonë.
Neoliti (7000 – 3500 para Krishtit)
Afirmim të plotë në rajonin e Prishtinës gjen qytetërimi i pandërprerë sendentar i neolitit të
hershëm dhe të mesëm, i njohur me emrin kultura starçeviane. Kjo etnokulturë, e cila zinte pjesën
më të madhe kontinentale të Gadishullit Ballkanik, falë begative natyrore dhe klimës së
përshtatshme, sikurse terë epoka e neolitit, zhvillohet në një variant të mëvetësishëm, variantin e
Kosovës. Përfaqësohet nga gjetjet e rastit në një profil përroi pranë kompleksit të spitalit në
Prishtinë.
Neoliti i vonë dhe eneolitiku i hershëm, të njohur me emrin kultura Vinçake njihen nga
gjurmimet në “Tjerrtore” të Prishtinës, dhe në vendin e quajtur “ Bregu i Çikës” në Mat ( ishMatiçan). Fenomen për njohjen e epokës së neolitit të vonë dhe eneolitikut të hershëm paraqet
vendbanimi (qyteti ) i ”Tjerrtores”, i cili shtrihet në periferinë jugperëndimore të Prishtinës. Kap
sipërfaqe rreth 10 ha. Përfaqësohet nga kasolle të thelluara pjesërisht nën tokë, banesa të ngritura
mbi tokë, enë të qeramikës, vegla të punës nga guri, ashti, figurina monumentale të argjilës etj. Në
veçanti shquhen figurinat monumentale e Hyjneshës së ulur në fron, e cila është bërë emblemë e
kryeqytetit tonë, Prishtinës, dhe është unike në Evropë.
Eneolitiku (3500 – 2600 para Krishtit)
Shpikja e bakrit solli një varg ndryshimesh në jetën shoqërore dhe ekonomike të popullatës. Arti
përgjithësisht shënon rënie, ndërsa zhvillohen e veglat e punës dhe shpiken armët. Popullata e
eneolitikut (3500 – 2600 p.Kr.) formohet mbi nënshtresën e epokës pararendëse të neolitit pa
përjashtuar ndikimet e mundshme të popullatës migruese baritore, e cila supozohet të ketë ardhur
në Gadishullin Ballkanik nga stepat e Lindjes. Vendbanimet e eneolitikut ngrihen gjithnjë në vende
fushore pranë përrenjve dhe lumenjve, sikurse në “Tjerrtore”dhe Gërmi. Përderisa vendbanimi i “
Tjerrtores” datohet në eneolitin e hershëm dhe është vazhdues i traditave të banimit dhe të
kulturës së epokës së neolitit të vonë, vendbanimi shumështresor i Gërmisë datohet në eneolitikun
e mesëm.
Epoka e bronzit (2600 – 1000 p.Kr.)
Epoka e bronzit njihet si epokë kur nisë formimi i ilirëve, proces ky që ka përfunduar në periudhën
e bronzit të vonë. Lidhur me periudhën e bronzit në rajonin e Prishtinës të trajtuar për plan
zhvillimor, ende nuk ka dëshmi të qarta.
Epoka e hekurit ( shek. IX – V p. Kr.)
Epoka dardane e hekurit të hershëm në komunën e Prishtinës, kryesisht njihet nga vendbanime
kodrinore (kështjella) shumështresore , të zbuluara në Kolovicë dhe Sofali.
Ekonomia në fazën e hershme të hekurit mbështetet kryesisht në bujqësi dhe blegtori, ndërsa gjatë
periudhës së Mbretërisë Dardane ( shek. IV – I p. Kr.), degë e rëndësishme bëhet edhe xehetaria.
Qendra vendbanimi të Mbretërisë Dardane janë Gërmia, Taukbahqja dhe Kolovica.
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Veçohen gjetjet rastësore të periudhës së Mbretërisë dardane të zbuluara pranë Taukbahqes, kur po
ngrihej kafeneja “Antika”. Përfaqësohen nga një kodërvarr, brenda të cilit u gjetën eshtra dhe stoli.
Nga ana tipologjike, e qartë është një fibul harkore prej bronzi nga shek. III – II p.e.r.
Antikiteti
Pushtimet romake në shek. I p.e.r. sollën një varg ndryshimesh në jetën ekomomike dhe kulturore të
dardanëve. U ngritën qytete, kështjella, fshatra, vila rusitica, objekte kulti, sikurse dhe rrjeti i rrugëve
të antikitetit mbi trasetë e rrugëve pararendëse të mbretërisë dardane. Në afërsi të Ulpianës
( Graçanicë), njërit ndër qytetet më të mëdha të Dardanisë, në Fushën e Çerkezit ( Hajvali) është
zbuluar kodërvarri i një princeshe dardane, e cila ishte varrosur së bashku me stoli të pasura nga ari
dhe argjendi. Varri i takon shek. III pas erës së re, dhe flet për ruajtjen e traditave dardane të
varrimit, që nga epoka parahistorike. Antikitetit të vonë, përgjatë një segmenti të rrugës Naissus –
Lissus, i takojnë kështjellat në Sofali dhe Kolovicë. Kështjella Priskupera, të cilën do vendosur në
Sofali i dha emrin Prishtinës së sotme.
Mesjeta
Mbi traditat ilire të antikitetit të vonë të shekujve IV dhe VI, në mesjetën e hershme, formohet
kultura mesjetare shqiptare apo kultura arbërore e shekujve VII – XI. Kulturën mesjetare shqiptare
më së miri e shquajnë varrezat e gjurmuara në Matiçan dhe gjetjet e rastit në Kolovicë. Inventari i
varreve të Matit (Matiçanit) përbëhet nga stolitë (unazat, byzylykët, gjerdanet, vëthët etj). Prijnë
stolitë e argjendit të punuara në teknikën e filigranit dhe granulimit, të cilat mund të radhiten ndër
kryeveprat e artit evropian.
Trashëgimia arkitekturore
Prishtina më rrethinë ka trashëguar edhe objekte me vlera arkitekturore dhe historike, të cilat
shtrihen në kohë që nga shek. XIV deri në gjysmën e dytë të shek. XX. Veçohet Çarshia e Prishtinës, e
cila shtrihet nga Taukbahqja në lindje, Qafa në perëndim, lagja e Katër Llullave në jug dhe Xhamia e
Llapit në veri. Këtë zonë, Instituti i Monumenteve dhe Muzeu Rajonal i Prishtinës, gjykuar sipas
objekteve të evidencuara gjatë vitit 1999 – 2000, së bashku me profesorët dhe studentët e Fakultetit
të Arkitekturës të Prishtinës, e ka përkufizuar si zonë të trashëgimisë kulturore dhe historike. Relikti
më i vjetër i ndërtesave të lashta brenda qytetit të Prishtinës, janë muret e Hamamit, që në ditët e
sotme janë të integruara në muret e Kuvendit të Kosovës. Pjesët tjera të Hamamit janë shkatërruar
gjatë ndërtimit të ndërtesës së Kuvendit
Nr
1
2

LOKALITETET ARKEOLOGJIKE
Emërtimi
Periudha
Vendbanim shumështresor
Parahistori
Vendbanim i neolitit të vonë
Parahistori

Vendi - Komuna
Gërmi – Prishtinë
Tjerrtorja – Prishtinë

3

Vendbanim i neolitit të vonë

Parahistori

Matiçan (Mat), Prishtinë

4

Kështjellë shumështresore

Parahistori-antike

Sofali, Prishtinë

5

Kështjellë antike

Antikë, shek. IV – VI

Kolovicë, Prishtinë

6.

Vendbanim
fushor
dhe
varrezë e epokës së bronzit

Parahistori, 1300 – 1000 Para
Krishtit

Bërnicë e Poshtme –
Prishtinë

7.

Kishë dhe varreza mesjetare

Mesjetë e vonë, XIV - XVII

Bërnicë e Epërme –
Prishtinë

Tabela 13 Lokalitetet arkeologjike
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Tabela 14 Monumentet e shpallura të trashëgimisë në komunën e Prishtinës
Emërtimi i objektit
ID
kodi
MT- 1 Skënderbeu-Unioni

Lloji i objektit

Vendi -adresa

Vendbanimi Viti
konfirm

obj. i kulturës

Rr.”Nënë Tereza”

Prishtinë

MT- 2 Tjerrtorja (vendb. i Neolitit)

lokalitet
arkeologjik
varreza

Rr. “Tahir Zajmi”

Prishtinë

Kodra e Matiçanit

Prishtinë

Matiçan

Prishtinë

1967

Matiçan

Prishtinë

1967

MT- 6 Shtëpia e Hynylerëve

lokalitet
arkeologjik
lokalitet
arkeologjik
shtëpi qytetare

Rr. “Afrim Loxha”
p.n.

Prishtinë

1967

MT- 7 Varret e Çifutëve

varreza

Taukbahçe

Prishtinë

MT- 8 IMMK / ish- Enti Krahinor
(Selia e Vilajetit të Kosovës)

kompleks banimi Rr. “Zenel Salihu”
nr.9

Prishtinë

1957

MT- 9 Shatërvani (afër Xhamisë së
Çarshisë)
MT-10 Xhamia e Jashar Pashës

të tjera

Rr. “Ilaz Agushi”

Prishtinë

1967

xhami

Rr. “Ilaz Agushi”

Prishtinë

1967

MT-11 Sahat Kulla

të tjera

Rr. “Ilaz Agushi”

Prishtinë

1967

MT-12 (ish- ndërtesa e Sarit) Muzeu i obj. i kulturës
Kosovës

Rr. “Nazim Gafurri” Prishtinë
p.n.

1967

MT-13 Xhamia e Piri Nazirit

xhami

Rr. “Bajram Kelmen”i Prishtinë

1967

MT-14 Xhamia e Çarshisë

xhami

Rr. “Nazim Gafurri” Prishtinë

MT-15 Hani i Qytetit (Akademi e
Sh.A)

të tjera

Rr. “Nazim Gafurri” Prishtinë

MT- 3 Varret e Dëshmorëve

MT- 4 Nekropola Sllovene, Badovc
MT- 5 Varr.mesjet.Bregu i Çikës

1993

MT-16 Ikonostasi i Kishës Sh. Nikolla kishë ortodokse

Rr. “Shkodra” nr.4

Prishtinë

1956

MT-17 2 shtëpi të rikonstruktuara

Rr. “Shkodra”nr.4

Prishtinë

1956

shtëpi qytetare
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ID

Emërtimi i objektit

Lloji i
objektit

Vendi adresa

Vendbanimi Viti
konfirm.

MT-18

Hamami i Madh

hamam

Prishtinë

1977

MT-19

Xhamia e Mbretit

xhami

Prishtinë

1973

MT-20

Shatërvani (afër Xhamisë së Mbretit)

të tjera

MT-21

Biblioteka “H. Sylejmani”

MT-22

Shtëpi qytetare

obj. i
kulturës
shtëpi
qytetare

Rr. “Vasil
Andoni”
Rr.“Ilaz
Agushi”
Rr.“Ilaz
Agushi”
Rr.”UÇK-së”
p.n.
Rr. “UÇK-së”,
66

MT-23

Pladishte-Shevarike

MT-24

Bërnica e Epërme

Prishtinë
Prishtinë

1967

Prishtinë

1967

lokalitet
Bërnicë
arkeologjik

Bërnicë

1958

lokalitet
Bërnicë
arkeologjik

Bërnicë

1958
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Strukturat e vendbanimeve historike në qendrën urbane të Prishtinës
Në vitet e 60-ta dhe 70-ta, qendra urbane e Prishtinës ishte nënshtruar shkatërrimit të
planifikuar. Ndërtesat historike, kryesisht të banimit, ishin rrënuar dhe zëvendësuar me
ndërtime të reja të një përmase krejtësisht tjetërfare, sipas frymës moderniste që ishte
dominiese në atë kohë në Evropë.
Ndërtesat që e mbijetuan atë kohë të zhvillimit të qytetit, janë transformuar në vitet e pasluftës
pa ndonjë udhëzim të planifikimit urban. Edhepse rindërtimi është bërë brenda kornizave të
vendndodhjes së strukturës së vjetër, vëllimi dhe madhësia e ndërtesave të reja shpesh i kanë
cenuar parimet më themelore të përmbushjes së standardeve të pohuara,të ajrosjes natyrore
dhe të ndriçimit (insolimit). Sot, vetëm disa ndërtesa me materiale origjinale ndërtimore (murë
argjile, mbulesë prej qeramidheve dhe traje të drurit) kanë mbijetuar pa ndonjë dëmtim ose
modifikim të formës dhe shtrirjes së tyre origjinale.

Më 1976, Komuna e Prishtinës hartoi Planin
rregullues për zonën e vjetër të qytetit të
Prishtinës - Zona Historike e Prishtinës - me
qëllim të ruajtjes së vëllimit të strukturave të
vjetra, si dhe për të rekomanduar përdorimin e
materialeve ndërtimore tradicionale.
Fatkeqësisht, implementimi i këtij Plani ishte i
ndikuar nga rrethanat që pasuan më vonë.
Fig. 3 Shembulli i arkitektures tradicionale (ish ASHK)

Në ketë zonë janë evidentuar
objekte të arkitekturës, duke
përfshirë objekte kulti (xhami,
teqe, kisha etj,) shtëpi banimi të
arkitekturës qytre, varreza,
varrezat hebraike në Velani dhe
Kalabari, varrezat e LNÇ-së,
varrezat e Luftës së vitit 1999,
dhe varri i presidentit Rugova në
Breg të Diellit. Në Gazimestan
ndodhet Tyrbja e Bajraktarëve
nga shek. XVII.

Harta 16 Pozita e objekteve të trashëgimis kulturore ne Prishtinë
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Objektet e evidentuara të trashëgimisë kulturore
Nr
Emërtimi
Adresa
1

Aneksi i Gjyqit të Qarkut

Rr. "Ilir Konushevci"

Nr.
Viti
Kadastral
4723/1

2

Teatri Kombëtar

Sheshi"Nëna Terezë"

6300

3

Qendra për rehabilitimin e fëmijëve

Rr .UÇK

13926

4

Hamami i Pashës

Rr.Vasil Andoni nr. 15

13277

5

Enti për tuberkulozë

Rr. Tirana nr. 22

15301

6

Ndërmarrje shoqërore

Rr. Nëna Terezë nr.7

13148

7

Arkiva e qytetit, Prishtinë

Rr.Andrea Gropa nr.12

14153

8

Sh. F. Elena Gjika

Rr. Zenel Salihu nr.4

5582

9

Ekonomia e qytetit

Rr. Zenel Salihu nr.1a

5610

10

Sh. Mes. 28 Nëntori

Rr.Nazim Gafurri nr.23

4921

11

Shoq. Invalidëve të Luftës

Rr. Nëna Terezë nr.5

5623

12

Enti i Gjeodezisë

Rr.Ilir Konushevci nr.7

4874

13

Trafo-stacion

Rr.Ilir Konushevci

14

Kuvendi Ekzekutiv

Prishtinë

15

Shtëpi banimi

Rr.Kuvendi i Lezhës nr.28

16

Shtëpi banimi

Rr. Tanaska Rajiq nr. 7

17

Shtëpia "Llaziq"

Rr. Ilir Konushevci nr.1

4874/4

1997

18

Shtëpia "Filipoviq"

Rr. Man Sajxhie nr.37

5049

1997

19

25 Ndërt.e Muzeut të Kosovës

Rr.Nazim Gafurri

5611

02/278/1967

20

Skënderbeu-Unioni

Rr."Nënë Tereza"

5758

190163

21

Biblioteka "Hivzi Sylejmani"

Rr. "UÇK"-së

4845

937/1967

22

Vetfarmi

Rr. Ilaz Agushi

4724

57/2/92

23

Emin Gjiku

Rr. Iliaz Agushi

4913

953/1955

24

Instituti i Monumenteve të Kosovës

Rr. Zenel Salihu nr.9

5573

731/1957

25

Akademia e Shkencave dhe e Arteve

Rr. Nazim Gafurri nr.18

26

Kulla e Sahatit

Rr. Iliaz Agushi

4981,
4982
4998

02/278/1967
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Objektet e evidentuara të trashëgimisë kulturore

27

Hamami i Madh

Rr. Iliaz Agushi

28

Xhamia e Pirinazirit

Rr. Ismail Dumoshi 5311

02/53/1/1967

29

Xhamia e Mbretit

Rr. Iliaz Agushi

4941

848/1953

30

Xhamia e Jashar Pashës

Rr. Iliaz Agushi

5603

02/53/1/1967

31

Xhamia e Çarshisë

Rr. Iliaz Agushi

5612

02/53/1/1967

32

Shatërvani

Rr. Iliaz Agushi

5612

02/53/1/1967

33

Mitropolia

Rr. Shkodrës Nr.22 5127,5127/2

34

Xhamia e Alaudinit

Rr. "Vellusha e
epërme"

35

Xhamia e Jusuf Çelebit

Rr. "Xhemail Ibish" 3727

36

Xhamia e Hatunijes

Rr. "Ilir Konushevci" 4041

37

Xhamia e Kadrijes

Rr."Mithat araniti" 7092

38

Xhamia e Jashar Qeribashit

Rr."Haxhi Mulla
Zeka"

39

Xhamia e Mehmet Beut

Rr."Xhemail Ibish" 3342

40

Xhamia e Hasan Emin Agës

Rr. "Trepça"

4736

41

Rr. "Trepça"
Xhamia e Llapit

Rr.Ilir Konushevci

4237

42

Teqja e kripës

Rr.Vllaz. Bashkim

3916

43

Varrezat e dëshmorëve

Prishtinë(kodra e
Matiqan)

2602-2610

Tabela 15 Objektet e evidentuara të trashëgimisë kulturore
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Trashëgimia natyrore

Qyteti i Prishtinës kufizohet me Parkun e Gërmisë, në pjesën verilindore, i cili me status është Park
regjional. Gjendet në pjesën veri-lindore të Kosovës (Prishtina) dhe mbulon një sipërfaqe prej 62
km2. Kufiri i Gërmisë kalon nga “Kodra e Vreshtave”, në perëndim dhe vazhdon në “Kodrën e
Mirditës”, deri në Hajvali dhe lumin e Graçanicës. Kufiri jugor kalon në lumin e Graçanicës, deri në
vendin ku bashkohet me lumin Busia, vazhdon në fshatin Mramor dhe Butovc, deri te lumi i
Prishtinës që përfaqëson kufirin verior të kësaj zone malore. Pjesa më e lartë e Gërmisë është
“Maja e Butovcit” me lartësi mbidetare prej 1050 metrash.
Gjeomorfologjia e kësaj zone është e strukturuar nga kodra me lartësi të ndryshme, që ndahen në
lugina e lumenj. Në këtë zonë dallohet lugina e Lumit Vellusha, burimi i të cilit ndodhet në pjesën
perëndimore të Butovcit dhe përfaqëson pjesën më karakteristike me lartësi mbidetare më shumë
se 1000 metra dhe gjatësi të Luginës prej 8 kilometrash. Kjo zonë ndodhet midis lumit të Prishtinës
në veri dhe Liqenit të Badovcit, duke përfaqësuar nyjën hidrologjike të lumenjve: Prishtevkë, Badoc
dhe Vellushë. Përndryshe, në Gërmi ekzistojnë burime të tjera të vogla të ujit, të cilat gjatë kohës
së verës thahen. Kohët e fundit uji i këtyre burimeve është i lidhur në një rrjet, i cili përfundon në
Pishinën e Gërmisë.

Në vitin 1966 u vendos që një pjesë e
maleve masive të Gërmisë të deklarohet si
“Pyll për piknik”. Në 1987, Asambleja
Komunale e Prishtinës vendosi ta marrë
Gërminë nën mbrojtje si “Park rajonal i
Gërmisë”. Me këtë vendim u mbrojt zona,
e cila mbulon një sipërfaqe prej 1,066.47
hektarësh.
Foto 8 Parku i Gërmisë

Ky park menaxhohet nga “Hortikultura”, ndërsa Instituti për Mbrojtjen e Natyrës i Kosovës,
monitoron parkun në mënyrë profesionale. Në këtë zonë ekzistojnë resurse të trashëgimisë
natyrore dhe bio-diversitet i pasur, por menaxhimi me këto resurse natyrore, nuk është i
kënaqshëm.
Duke u bazuar në pozitën gjeografike, karakteristikat gjeologjike dhe kushtet klimatike, malet
masive të Gërmisë janë të pasura me florë, vegjetacion, dhe faunë. Sipas kërkimeve të bëra deri
tani, janë evidentuar 610 specie të florës. Këto specie grupohen në 83 familje, 83 specie
kërpudhore, 5 specie specifike për këtë zonë dhe 12 bimë mjekësore. Vegjetacioni pyjor i Gërmisë
konsiston në 4 lloje pyjesh: dushku hungarez dhe turk (prej 600-700m), lisi dhe shkoza (800m), lisi
(820-870m) dhe ahu (1000m).
Kompleksiteti i bio-tipave natyror të Gërmisë siguron kushte të mira për një numër të madh
speciesh. Sipas kërkimeve të bëra deri tani, në zonën e Gërmisë identifikohen 5 specie amfibe, 7
specie zvarranike, 19 specie gjitarësh dhe 30 specie të zogjve.
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Gjithashtu, është identifikuar një numër i madh i insekteve në këtë zonë. Fatkeqësisht, raportet me
të fundit nga Gërmia janë shqetësuese, pasi që një sërë speciesh janë zhdukur.
Zogjtë: Accipiter nisus, Buteo buteo, Luscinia megar hynchos, Tur dus mer ula, Ember iza calandr a.
Mammals: Talpa europaea, Microtus arvalis, Spalax leucodon, Apodemus sylvaticus, Myoxus glis. Kafshë të
egra: ujku, derri egër, ketri, dhelpra, lepuri etj.

Harta 17 Natyra dhe peizazhi në Prishtinë
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1.1.2
Pozita, rëndësia dhe çështjet specifike të zonës urbane në kontekst
me PHK-në dhe PZHK-në

Prishtina, si kryeqytet i Kosovës, gjendet në qendër të Evropës Juglindore dhe historikisht
dëshmohet të ketë pasur rol qenësor politik, ekonomik, diplomatik, tregtar, etj. Pozita e saj
gjeopolitike ka mundësuar influencën në shumë sfera gjatë historisë, në kulturë dhe art.
Qyteti i Prishtinës gjendet në pjesën verilindore të Kosovës dhe për kah orientimet zhvillimore,
sipas Planit Hapësinor të Kosovës 2010 – 2020+, i takon zonës së kaltër të ashtuquajtur “Port i
Kosovës”.
Kjo tërësi përbëhet nga komunat: Obiliqi, Podujeva, Fushë Kosova, Lypjani, Drenasi dhe Shtimja në
qendër me qytetin e Prishtinës.
Kjo tërësi e paraqitur me ngjyrë të kaltër, e përbërë nga 7 qytete, me Prishtinën në qendër, ka
karakteristika “Të rajonit të dendur të qendrave urbane dhe atyre rurale në zhvillim e sipër, tokë
bujqësore të kualitetit të lartë, pasuri nëntokësore (linjit, nikel, plumb, zink, ari), hapësirave dhe
objekteve të rëndësishme arkeologjike dhe kulturore, hapësirave të lira të gjelbra, ndërsa për nga
veprimtaritë ekonomike, karakterizohet me ato industriale, tregtare dhe shërbyese, si dhe
veprimtaritë administrative, shëndetësore, arsimor dhe shkencore”.
Prishtina është e rrethuar me komunat si: Lipjani, Graçanica, Fushë Kosova, Obiliqi, Novobërda dhe
Podujeva, me të cilat ka lidhje shumë të ngushta zhvillimore. Zhvillimi i këtyre komunave është i
kushtëzuar me bashkëpunimin ndërmjet vete, prandaj dhe si kusht i tillë do të duhej të gjendeshin
format për të frymuar së bashku. Ky parametër është parë dhe si sfidë po ashtu dhe në Planin
Strategjik Zhvillimor 2004-2020 të Prishtinës, synimet që tentojnë të arrihet deri te Regjioni
Metropol Urban i Prishtinës, synim ky i cili do të duhej të vihej në jetësim në aspekt të Planifikimit
Hapësinor, i iniciuar dhe përmbyllur prej vitit 2003/2004. Ky synim del si rezultat i resurseve
zhvillimore ekonomike, të cilat menaxhohen institucionalisht nga Prishtina dhe që territorialisht u
takojnë komunave të tjera, siç janë: Zona e Aeroportit të Prishtinës, resursi Energjetik në Obiliq, si
dhe Hekurudhat e Kosovës, në Fushë Kosovë.

Harta 18—Plani Hapësinor i Kosovës
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Harta 19 Plani Zhvillimor UKomunal

65

Plani Zhvillimor Urban i Prishtinës 2012-2022

Prishtina në kontekst rajonal dhe ndërkombëtar
Qyteti i Prishtinës, gjatë historisë ka dëshmuar rolin gjeostrategjik për shkak të pozitës së saj,
dhe rolin gjeopolitik në shumë periudha të ndryshme kohore. Këto bashkëpunime me qytetet e
shumta në rajon, ishin në kuptim të shkëmbimit tregtar, kryesisht që prej kohës së venedikasve,
raguzianëve porse dhe me tregtimin e xeheve nga Novobërda, në të cilin aktivitet Prishtina
kishte një rol shumë të madh.
Tani, me pozitën e saj strategjike si kryeqytet i Kosovës, roli i saj vetëm sa vjen e shtohet. Si
qendër e diplomacisë, jo vetëm vendore, por edhe asaj regjionale, që i shtojnë përparësi vetë
qytetit të Prishtinës.
Aktivitetet e qytetit në sferën e arsimit të lartë universitar janë në rritje e sipër. Tendenca e
Prishtinës është që të joshë sa më tepër studentë dhe ndërkombëtarë dhe të cilët do të jenë
shtytja kryesore e ekonomisë lokale. E gjithë kjo, në vijë edhe me trendin e qyteteve në rajon
dhe në Evropë dhe i cili trend tashmë me parametrat matës se sa një qytet u ka ofruar njohuri
ekonomive, matet dhe raportohet nga secili qytet që tenton këtë lloj zhvillimi.
Qyteti i Prishtinës apo dhe bashkëpunimi me qytetet tjera në rajon, janë kusht i domosdoshëm
për ngritje ekonomike në sferën njohurive ekonomike, sipas parimeve të ESDP – apo Programit
Evropian për Zhvillim Hapësinor; Agjendës së Lisbonës duke promovuar kohezionin territorial,
ekonomik dhe social në territorin e Evropës; Programit Evropian për Observim Territorial të
zhvillimeve dhe kohezionit – ESPON.
Parimet dhe parametrat e zhvillimit urban të qytetit të Prishtinës përmes Zhvillimit të Bazuar në
Njohuri tashmë monitorohen dhe nga Banka Botërore, përmes “Indeksit të Ekonomisë së
Njohurive, dhe e cila bën rangimin e qyteteve në botë.
Me realizimin e autostradës Durrës- Prishtinë-Merdar, Prishtina fiton lidhje direkte me qytetet e
tangjentuara sikurse që një pjesë e trafikut ndërkombëtar nga Evropa Lindore mund të
ridrejtohet përmes Prishtinës për në portin e Durrësit dhe atë të Shëngjinit, për të vazhduar më
tej.
Realizimi i autostradës së planifikuar Prishtinë-Shkup do të fuqizojë lidhjen e Prishtinës brenda
Kosovës dhe jashtë regjionit.
Prej vitit 1999, prania e fuqishme ndërkombëtare në Kosovë, i dha qytetit të Prishtinës një
veçori ndërkombëtare, orientime zhvillimore të reja të adaptuara ndaj kohës.
Qyteti i Prishtinës, si kusht qenësor lidhur me bashkëpunimin në aspekt lokal, e ka rrjetin e
infrastrukturës fizike dhe institucionale, për të cilën do të duhej të merreshin hapa konkretë për
bashkërenditje të veprimeve dhe, në këtë rast, të zhvillimeve hapësinore.
Sfidat janë të shumta dhe në këtë sferë, duke pasur parasysh rrjetin e vjetër të infrastrukturës
rrugore, hekurudhore dhe infrastrukturës tjetër shumë të domosdoshme për bashkëveprim.
Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës “Adem Jashari” gjendet rreth 25 km nga qendra e Prishtinës
dhe rruga që e lidh aeroportin me qytetin, kalon nëpër Fushë - Kosovë dhe në disa vendbanime
përgjatë rrugës, ku për shkak të ngarkesës së trafikut, ka vështirësi në komunikim.
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Qyteti i Prishtinës - strukturat urbane
Struktura urbane e qytetit të Prishtinës kaloi nëpër faza të ristrukturimit, të ndikuara nga veprimet
e ndryshme historike, politike, kulturore, sociale dhe ekonomike.
Periudha pas vitit 1999 karakterizohet me një tendencë spontane të zhvillimit të nxitur nga
iniciativa private për ndërtimin e objekteve afariste, banesore dhe të lokaleve të përkohshme, të
cilat kanë bërë që sipërfaqet e lira të degradohen. Ndërtimi i shtëpive individuale në mënyrë ilegale
ka rezultuar me degradim të strukturës urbane dhe me një rritje të paplanifikuar të qytetit të
Prishtinës.
Këto zona urbane dhe pjesët fqinje të zonave rurale janë zhvilluar në lagje dhe vendbanime të
dendura, pa infrastrukturë teknike komunale dhe, si të tilla, kanë krijuar pengesa.

Qyteti i Prishtinës përbëhet prej tri strukturave të ndryshme urbane:

Pjesa e vjetër e qytetit - Zona historike e Prishtinës, e cila ende e ka të ruajtur indin e vjetër
të rrugëve, por që nuk i ka të ruajtura shumë nga strukturat e vjetra, të cilat në vazhdimësi
po zëvendësohen me struktura të reja, duke i humbur karakterin historik dhe identitetin e
kësaj zone, por dhe të qytetit të Prishtinës në tërësi;

Pjesët urbane të qytetit me struktura komplekse shoqërore (banesore, publike dhe
ekonomike), që janë zhvilluar pas Luftës së Dytë Botërore, dhe të cilat kryesisht janë të
përqendruar rreth e përqark pjesës së vjetër të qytetit, në qendër dhe në pjesën jugore të
qytetit;

Pjesët suburbane të qytetit, të shpërndara nëpër periferi të qytetit, që përbëhen prej
strukturave kryesisht të kombinuara të karakterit të banimit me destinime ekonomike, të
cilat morën hov në periudhën e pasluftës së vitit 1999, të iniciuara nga sektori privat.
Në pjesën qendrore të qytetit dominojnë zonat e banimit të mesëm dhe të lartë të kombinuara me
funksion komercial, ndërsa pjesa periferike dominohet me banim individual.
Ndërtimet e hovshme, në periudhën e pasluftës, nuk kanë ndonjë infrastrukturë teknike të
planifikuar. Shumë zona, të cilat është dashur të jenë të lira, si p.sh, parqet dhe sipërfaqet e
gjelbëruara, janë zënë me ndërtime. Shtrirja urbane është bërë në drejtim të fshatrave fqinje (Mati,
Zllatari, Sofalia etj ), të cilat pothuajse janë inkorporuar dhe e kanë humbur karakterin e tyre rural.

Foto 9 Pamje e qytetit të Prishtinës
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Hapësirat e lira publike

Prishtina ka hapësira të lira, por janë të pamjaftueshme për numrin e madh të shfrytëzuesve.
Përveç Parkut Gërmia, Parkut të qytetit dhe disa sipërfaqeve të gjelbra, përfshirë parqet e vogla në
lagjet e banimit kolektiv, sheshet para disa ndërtesave publike, dhe bulevardit “Nënë Tereza”,
hapësirat tjera potenciale janë pjesërisht të zhvilluara.
Hapësirat ekzistuese të lira në Prishtinë nuk mjaftojnë, sidomos në zonat qendrore, të cilat
shërbejnë si vendtubim me funksione tjera si:





Hapësira publike si zonë e zhvillimit të veprimtarive ekonomike – tregti dhe shërbime;
Hapësira publike si hapësirë e kulturës dhe ngjarjeve publike;
Hapësira publike si hapësirë e rekreacionit;
Hapësira publike si hapësirë reprezentative.

Shndërrimi i bulevardit “Nënë Tereza” në Prishtinë në një shëtitore të lirë nga trafiku motorik,
mund të konsiderohet sukses në kontekst të krijimit dhe ruajtjes së hapësirës publike. Qyteti ka
përfituar shumë me këtë shesh në aspekt social, aspekt komunikimi të jomotorizuar pushimi,
tregtisë, sikurse dhe organizimit të ngjarjeve të përditshme artistike, kulturore, kremteve të
ndryshme.
Në aspektin mjedisor, po ashtu ky është një sukses i madh ku ndotja nga trafiku, tymi dhe zhurma
gati janë eliminuar fare. Në aspektin ekonomik, jo vetëm që janë rritur të ardhurat e bizneseve në
bulevard, por edhe vlera e banesave dhe e hapësirës afariste është rritur shumëfish .

Foto 10 Pamje e sheshit Nëna Terezë
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Banimi dhe kushtet e jetesës
Pas luftës, numri i banorëve në Prishtinë është rritur në mënyrë të vrullshme. Dëmet e rënda të luftës
në zonat rurale e kanë penguar një pjesë të madhe të popullsisë që të kthehet në shtëpitë e tyre të
shkatërruara. Një gjë e tillë shkaktoi zhvendosjen e tyre gjatë kohës së luftës dhe menjëherë pas saj,
prandaj strehimi i familjeve ishte prioriteti më i lartë.
Në mungesë të legjislacionit të duhur, shtëpitë ndërtoheshin në mënyrë individuale dhe pa nxjerrjen
e lejeve zyrtare të çfarëdo lloji për ndërtim. Një gjë e tillë, së paku për një kohë të shkurtër, nuk është
penguar nga autoritetet dhe, pjesërisht, kjo ishte konsideruar si pjesë e procesit të rindërtimit të
pasluftës. Mirëpo, edhe më vonë, kanë vazhduar ndërtimet pa leje dhe shumë prej tyre dolën si të
padëshirueshme nga pikëvështrimi i rregulloreve të planifikimit. Vlerësimi për numrin e ndërtimeve
pa leje në Prishtinë, është prej 3.000-5.000, përfshirë këtu edhe mbindërtimet në ndërtesat e larta të
banimit, të cilat janë ndërtuar pa leje planifikimi apo ndërtimi. Që prej vitit 2000, në Kosovë janë bërë
gjithsej 15.000 ndërtime pa leje (MMPH 2002).
Rezultati i këtyre aktiviteteve të ndërtimit është i dyshimtë, si nga aspekti i kualitetit teknik dhe
standardeve të sigurisë, ashtu edhe nga ai i krijimit të strukturave të qëndrueshme urbane, të cilat
duhet të jenë funksionale për qendrën urbane të Kosovës në dekadat që do të vijnë.
Natyrisht, këto ndërtime të paplanifikuara janë të bëra kryesisht si pjesë e vrazhdët e ndërtimit
(skeleti dhe muret), punë ndërtimore këto, të cilat kërkojnë shkathtësi të vogla profesionale dhe
investime modeste të kapitalit. Një pjesë substanciale e ndërtimeve të pasluftës ende nuk është
përfunduar; punët që kanë mbetur për t’u kryer janë shtyrë për më vonë. Ka shumë shtëpi, të cilat
janë të pabanueshme tërësisht ose pjesërisht, e që do të mund të shfrytëzoheshin më mirë nga
pronarët e vet ose do të mund të viheshin në treg në një të ardhme të afërt, duke e rritur kështu
fondin e përgjithshëm të banimit.
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Shfrytëzimi i tokës
Bazuar në informatat (raportet), nga zyrtarët kadastralë, hartat kadastrale, ortofoto dhe nga të
dhënat e mbledhura në terren, shfrytëzimi i tokës në zonën urbane të Prishtinës është paraqitur në
grafikun dhe hartën në vijim:

Sipërfaqja e ndërtuar-është 2365.6 ha ose 30.45% e sipërfaqes.

Zona e banimit -ka 2011.58 ha dhe karakterizohet me dominim të banimit individual. Rreth
23.17% është banim individual (1800 ha) dhe 2.72 % është banim shumë-banesor (211.58 ha)
pjesërisht me afarizëm.

Zona Ekonomike - zë një sipërfaqe 217.94 ha, ose 2.81% të sipërfaqes së ndërtuar,
karakterizohet me dominim të industrisë.

Institucionet e arsimit - zënë një sipërfaqe prej 34.7 ha ose 0.45% të sipërfaqes së ndërtuar.

Institucionet shëndetësore - zënë sipërfaqe prej 33.9 ha ose 0.44% të sipërfaqes së ndërtuar.

Institucionet administrative zënë sipërfaqe prej 50.08 ha ose 0.64% të sipërfaqes së ndërtuar

Objektet e kultit - zënë sipërfaqe prej 7.13 ha ose 0.10% të sipërfaqes së ndërtuar

Sipërfaqet e gjelbra - zënë 5023.05 ha ose 64.06% të sipërfaqes

Sipërfaqet specifike - 149.11 ha ose 1.92h% të sipërfaqes.

Sipërfaqet e transportit dhe trafikut - zënë sipërfaqe 231 ha ose 2.97 % të sipërfaqes.
Pronësia në zonën urbane të Prishtinës grupohet në:
Pronësi shoqërore - 2695.21 ha ose 34.7%
Pronësi private 5073.48 ha ose 65.3 %
Numri i përgjithshëm i ngastrave është 2,5524, prej të cilave 3,437 janë ngastra shoqërore, ndërsa
2,2087 janë ngastra private.

Diagrami 14 Shfrytëzimi i tokës grafikisht

Burimi-Shënimet janë bazuar në të dhëna kadastrale, gjendja reale në qytet mund të ndryshojë, megjithatë kjo punë
duhet të rregullohet nga mekanizmat apo institucionet shtetërore
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Shfrytëzimi i tokës urbane

Lloji i sipërfaqeve

Destinimi i sipërfaqeve ekzistuese

Sip. ekzistuese
(Ha)

Sip. ekzistuese
(%)

Sip. e ndërtuar

Banimi shumë- banesor
Banimi individual
Ins. Parashkollore
Ins. e Arsimit
Ins. Shëndetësore
Administratë
Zona ekonomike
Hotele
Banka
Biblioteka
Kisha
Xhami
Policia
Posta
Konviktet

211.58
1800
4.23
30.47
33.9
50.08
217.94
0.81
0.88
0.89
4.39
2.74
1.45
1.77
4.47

2.72%
23.17%
0.05%
0.39%
0.44%
0.64%
2.81%
0.01%
0.01%
0.01%
0.06%
0.04%
0.02%
0.02%
0.06%

Sip. e gjelbër

Pyje
Park
Sip . e gjelbëruar
Djerrina
Shkurre
Tokë bujqësore
Tokë jobujqësore
Pjesë e liqenit
Sip. sportive
Zonë rekreative
Trafo
Zonë ushtarake
Varreza
Sip. rrugore dhe hekurudhore
Totali

1061
916.16
594.36
311
358.19
1372.96
370.1
5.45
17.91
15.92
7.46
104.23
37.42
231
7768.76

13.66%
11.79%
7.65%
4.00%
4.61%
17.67%
4.76%
0.07%
0.23%
0.20%
0.10%
1.34%
0.48%
2.97%
100.00%

Sip. specifike

Sip. e transportit

Tabela 16 Shfrytëzimi i tokës ekzistuese
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Harta 20 Shfrytëzimi i tokës ekzistuese në kuadër të zonës urbane
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Planet rregulluese të aprovuara për territorin e Prishtinës
Plani Strategjik i zhvillimit urban i Prishtinës 2004-2020, i cili nuk është i formatit të përcaktuar me
Ligjin për planifikim hapësinor, ka qenë një bazë e zhvillimit të qytetit të Prishtinës, sipas së cilës
janë hartuar planet e deritashme rregulluese urbane. Prishtina është në fazën e kompletimit të
Planeve rregullues për zonën urbane. Deri tani janë aprovuar 19 plane rregulluese dhe në hartim e
sipër janë edhe tri plane rregulluese urbane për pjesën jugore të qytetit. Ndërsa janë në punim e
sipër edhe 3 plane rregulluese: Vellusha, Kodra e Trimave dhe Mati 2.
Zona urbane e Prishtinës po zgjerohet përmes pjesëve jugore dhe lindore. Kështu, tre lagjet në
zonën “Prishtina e Re” e cila fillon nga Rruga e Veternikut deri te Liqeni i Badovcit, përfshin një
hapësirë, të cilën e përshkojnë dy unazat, e Jashtme dhe e Brendshme.
Lagjet të cilat janë pajisur me plane rregulluese janë:

Harta 21 Planet rregulluese
urbane të miratuara dhe ne
proces

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Arbëria 3,
Lakrishte,
Mati 1,
Mati 3.
Dardania,
Qyteza Pejton,
Muhaxherët,
Medrese-Çamëri,
Zona Ekonomike,
Qendra 1,
Qendra 2,
Ulpiana,
Sofalia,
Tophane,
Dodona,
Kalabria
Prishtina e Re –Lindje
Prishtina e Re—Qendër
Prishtina e Re– Perëndim
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Vendbanimet joformale
Gjate vitit 2005 nga ana e IPH (Ministria e Mjedisit) është bërë një hulumtim në tërë Kosovën për
vendebanimet e mundeshme joformale.
Sipas ketij hulumtimi në kuadër të qytetit të Prishtinës kan qenë të evidentuara 3 lokacione me
vendebanime joformale të cilat shquhen me karakteristika themelore të ndryshme në mes veti:
Lagjja “Dodona” (ish “Moravska”), “Kodra e Trimave” (ish “Vranjevci”) dhe lagjla “Kolonia Ramiz
Sadiku”.
Në vijim po e japim Citatin nga hulumtimi i IPH (2005) për Prishtinën :
Në Prishtinë katër elementet përcaktuese të vendbanimeve joformale ishin prezente:
1.
Zotërimi joformal ose jo i sigurtë i pronësisë;
2.
Qasje joadekuate ose privim nga shërbimet elementare;
3.
Pjesëmarrje joadekuate ose mospjesëmarrje në qeverisje;
4.
Rrezikshmëria deri në diskriminim;
Mungesa e shërbimeve dhe mundësitë e vogla të Komunës për t’i përmirësuar ato, e ulë motivimin e
qytetarëve për të qenë pjesëmarrës në qeverisje dhe në artikulimin e nevojave dhe kërkesave për
rregullimin urban të lagjeve. Autoritetet komunale janë duke punuar në hartimin e planeve
rregulluese për tërë qytetin. Gjatë këtij dhe vitit atij të ardhshëm do të përfundojnë planet rregulluese
për lagjet e hulumtuara.

Gjendja socioekonomike ne keto lagje - Të gjithë indikatorët tregojnë për një gjendje të vështirë
sociale dhe ekonomike dhe me shkallë të lartë të papunësisë dhe varfërisë. Rreth gjysma e familjeve
nuk kanë të ardhura të sigurta, por edhe ato të ardhura nuk mjaftojnë as për sigurimin e kërkesave
elementare të ekzistencës, që tregon shkallë të lartë të varfërisë. Rreth 20 % e familjeve të cilat nuk
kanë kurrfarë të ardhurash dhe janë me asistencë sociale.
Rreth 43 % e familjeve nuk kanë të punësuar asnjë anëtar, 16 % e familjeve kanë anëtarë të punësuar
përkohësisht, dhe 41 % e familjeve kanë anëtarë të punësuar, por anëtarët e familjes që i takojnë
grupëmoshës 18–65 vjeç (popullsi e aftë për punë) përfshin rreth 62 %, që do të thotë se në
mesataren e familjes prej 6.5 anëtarë.
Niveli i ulët arsimor (8 % student dhe 7 % me shkollim të lartë), është indikator i cili ndikon në nivelin e
ulët të zhvillimit ekonomik si dhe në shkallën e papunësisë dhe varfërisë. Dominimi i familjeve të
mëdha dhe të zgjeruara, tregon gjithashtu shkallë të ulët të zhvillimit dhe arsimit dhe papunësi e
varfëri të theksuar.

Nr.

Vendbanimi / emërtimi

Urgjenca
ASH / AM /
AGJ

Plani që e rregullon

Madhësia

Konteksti urban/rural

PZHK / PZHU / PRRU

v/m/M

U / UR / R

1

“Dodona”

X

X

X

X

2

Kolonia "R. Sadiku"

X

X

X

X

3

“Kodra e Trimave”

X

Pjesërisht

ASH - Afat
shkurtë / AM Afat mesëm/
AGJ - Afat gjatë

PZHK - Plani Zhvillimor Komunal
PZHU - Plani Zhvillimor Urban
PRRU - Plani Rregullues Urban

Sipas hulumtimit të bërë nga IPH, ne vitin
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X
v - i vogël
m - i mesëm
M - i madhë

X
U - Urban
UR - Urban Rural
R - Rural
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Banimi -Gjendja e banimit nuk është e mirë dhe kjo tregohet nga përgjigjet që janë marrë sa përket
kësaj çështje.
Gejndja e banimit

34 % - e mirë
28 % - mesatare
22 % - e dobët
11 % - e papreferueshme
6 % - e shkatërruar

300
266

250

218

200

172

150
100

83
49

50

E mire
Mesatare
E dobet
E paperfunduar
E shkaterruar

5
3
4
1
2

0
1

2

Diagrami 15 Gjendjes së banimit

Rreth 40 % e rasteve tregojnë se gjendja e banimit është e dobët apo e pa preferueshme. Sa i përket
kushteve të banimit 77 % e shtëpive kanë kushte të banueshme, ndërsa 23 % e shtëpive nuk kanë
kushte për banim. Po ashtu rreth 77 % e shtëpive janë ndërtuar pas viteve 1970, ndërsa pjesa tjetër
para viteve 1970 që do të thotë se edhe vjetërsia e objekteve të banimit është element që ndikon në
kushtet e banimit. Objektet e banimit janë kryesisht një katëshe (42 %), 1 % janë 1.5 katëshe, 34 %
janë 2 katëshe dhe rreth 12 % trikatëshe, që pasqyron hapësirë të vogël banimi për faktin se këtu
kemi familje të mëdha (me numër të madh të anëtarëve). Sa i përket pronësisë, rreth 65 % e rasteve
janë pronar që do të thotë pjesa dërmuese, ndërsa banim me qira dhe në pronë shoqërore kemi
shumë pak raste, por rastet e joposedimit dhe uzurpimit (rreth 11 %), parqesin anën tjetër negative
që kërkojnë zgjidhje urgjente

Problemet e këtyre vendbanimeve janë
probleme të cilat janë identifikuar në
shumë lagje të cilat janë zhvilluar pa plan.
Edhe pse Prishtina ka aprovuar planin
strategjik, problemet e shërbimeve
themelore, përveç transportit publik, nuk
janë adresuar në mënyrë të qartë. Rritja
shumë e madhe e numrit të popullsisë i
bënë sistemet e infrastrukturës, edhe
ashtu të vjetra, të mos funksionojnë mirë.

Harta 22 Pozita e vendbanimeve joformale në
kuadër të qytetit të Prishtinës
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Lagjja “Dodona” - shtrihet në pjesën qendrore të qytetit. Zanafilla e saj është nga periudha e para
luftës së dytë botërore për shkak të rritjes së qytetit kjo lagje tani i përket pjesës qendrore.
Sipas kritereve të përshkruara nga PZSK, në lagje janë të shprehura këto karakteristika:
 Zotërimi joformal ose jo i sigurtë i pronësisë
 Qasje joadekuate ose privim nga shërbimet elementare
Pjesëmarrje joadekuate ose mospjesëmarrje në qeverisje
Në kuadër të lagjes ka pronësi publike dhe private, dokumentacioni kadastral ekziston dhe disa prej
pronarëve i kanë fletat poseduese. Sipërfaqja e territorit të identifikuar, cca 9.16ha.
Lagjja karakterizohet me dendësi të madhe ndërtimi, kurse mungesa e infrastrukturës dhe
mosfunksionimi i saj shkakton probleme të mjedisit. Ndërtimi është kryesisht i ulët, dhe nuk ka
ndonjë ndikim të drejtpërdrejtë në qëndrimin e mëtejmë në lagje.
Ndërtimi i shtëpive ndryshon nga ato të ndërtuara
shumë dobët, deri të ato të cilat i kanë respektuar
rregullat e ndërtimit. Infrastruktura ekzistuese
është joadekuate, mungon furnizimi me ujë si dhe
të gjitha shtëpitë nuk janë të lidhura me kanalizim.
Për shkak të pozitës qendrore të lagjes në qytet,
afërsia e vijave primare të infrastrukturës
mundëson që përparimi i infrastrukturës të jetë më
i lehtë.
Foto-11 Pamje e banimit informal ne lagjen Dodona

Lagja Ramiz Sadiku – kolonia - Shtrihet në pjesën qendrore të qytetit. Në bazë të shënimeve
ekzistuese, shihet se ky vendbanim ka ekzistuar si pjesë e lagjes së urbanizuar të qytetit qysh nga
vitet e ’60-ta dhe ka pasë destinim për shërbim të nevojave të punëtorëve KNI “Ramiz Sadiku”. Ka
patur karakterin e përkohshëm, porse në vitet e ’80-ta, struktura e ndërtimit mbetet e njëjtë dhe se
objektet e kësaj lagjeje fillojnë të marrin karakterin e banimit familjar. Struktura e objekteve të
kësaj lagjeje ka ndryshuar në ndërtim të pakontrolluar, me forma dhe lartësi të ndryshme dhe me
destinim të shfrytëzimit privat dhe për afarizëm.
Në kuadër të lagjes, shumica e pronës është publike dhe se disa prej pronarëve i kanë flt
poseduese. Sipërfaqja e territorit të identifikuar, cca rreth 2.3 ha; (numri i ngastrës Nr.127/1).

Foto 12 Pamje e banimit informal ne lagjen
Ramiz Sadiku

Lokacioni i lagjes “Kolonia Ramiz Sadiku” gjendet në
pjesën qendrore të qytetit ne drejtim të jug
perëndimit, andaj ndikimi i erërave nuk është shumë i
shprehur, për shkak se në Prishtinë dominojnë erërat
nga verilindja.
Lagjja ka sipërfaqe prej 2.3 ha, dhe me llojet e
ndryshme të ndërtimeve, shërbimeve sociale dhe
afariste të cilat zhvillohen brenda saj, ndikimi negativ
në mjedis është i vogël. Për shkak të pozitës qendrore
të lagjes në qytet, afërsia e vijave primare të
infrastrukturës mundëson që përparimi i
nfrastrukturës të jetë më i lehtë.
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Lagjja – “kodra e trimave” - lokacioni i lagjes shtrihet në pjesën periferike të qytetit të prishtinës.
sipas të dhënave mësohet se kjo lagje ka ekzistuar në vietet e ’60-ta dhe ka patur një sipërfaqe
shumë të vogël.
Sipërfaqja e territorit të identifikuar, cca 9.16 ha. lagja karakterizohet me dendësi të madhe
ndërtimi, kurse mungesa e infrastrukturës dhe mosfunksionimi i saj shkakton probleme të mjedisit.
në shumë pjesë të kësaj lagjeje nuk ka as furnizimi me ujë nga sistemi i ujësjellësit e as kkanalizim
të ujërave të zeza. infrastruktura është shumë e varfur dhe ka zhvillim simbolik në këtë lagje,
prandaj kjo lagje konsiderohet e paurbanizuar.
ndërtimi në këtë lagje është ndërtim i kombinuar privat individual dhe një numër më i vogël i
objekteve më shfrytëzim afarist, infrastruktura teknike dhe sociale ka zhvillim të pjesërishëm. andaj
zhvillimi i mëtutjeshëm i kësaj lagje është ngusht i lidhur më planin rregullues urban.
trafiku dhe transporti zhvillohet nëpër rrugë të ngushta dhe joadekuate. nuk ekzistojnë hapësira të
ndara për këmëbësorë.
PRISHTINA

Transporti publik kalon nëpër rrugën për Podujevë.
këto përmbajtje janë në afërsi dhe mund të
konsiderohet se arsimi, shëndetësia, puna, tregtia
janë shërbime dhe aktivitete të cilat duhet të
sigurohen dhe zhvillohen në kuadër të vetë lagjes në
afërsi të lagjes gjenden 2 shkolla fillore, në një
distancë më të largët gjendet një objekt
shëndetësor i cila siguron shërbimet themelore,
ndërsa çedhe të fëmijëve nuk ka as në lagjet fqinje.
Densiteti i banimit në pjesën e hulumtuar në lagjen
“Kodra e trimave” është shumë i madh, në sipërfaqe
prej 10.31 ha ka rreth 800 familje, ose 77 shtëpi/ha.

·
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n

Shkollat
Vendbanimet jof ormale

Hapsira e mbuluar nga qerdhet
0 - 250 m

Hapsira e mbuluar nga shkollat
0 - 500 m

Hapsira e mbuluar nga ambulantat
0 - 800 m

Harta 23 Rrezja e shërbimeve të infrastrukturës
sociale në raport me vendbanimet joformale në
qytetitn e Prishtinës

Foto 13 Pamje e banimit informal ne lagjen
Kodra e trimave

Pas hulumtimit te IPH 2005, në vitet ne vijim, duke u bazuar në planin Strategjik te Prishtinës janë
punuar disa plane rregulluese (17) në të cilat përfshihen edhe lagjet joformale të lartëpermendura .

Lagja joformal“ Dodona “ është përfshirë në planin Rregullues urban “Dodona “.

Lagja joformale “Kodra e Trimave” (ish “Vranjevci”) është përfshirë në planin rregullues “Kodra
e trimave “- që është në proces.

Lagja joformale “Kolonia Ramiz Sadiku” është përfshirë në planin regullues “Pejtoni “
Sipas kesaj mund te konkludojmë që në Prishtinë më nuk ekzistojnë lagje joformale pasi që për të
gjitha këto jane punuar planet rregulluese të cilat janë duke u implementuar
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Analiza - organizimi urban i qytetit të Prishtinës
Ndarjen territoriale të Prishtinës e ka përcjellë llojllojshmëria dhe fizionomia e saj e ndërlikuar.
Traditat historike ishin si bazë për ndarjen territoriale të qytetit në mënyrë që t’u mundësohet
qytetarëve që të ndihen sa më natyral në tërësitë e caktuara të tyre, të cilat ndodhën gjatë
historisë, me karakteristika të ndërtimit, me simbole urbane, me vende specifike të grumbullimit të
banorëve etj. Në vitin 1981, Prishtina kishte 115.217 banorë me 26,721ekonomi familjare dhe
dendësia më e madhe ishte në zonën “Qendra “
Ekonomitë Familjare

Popullsia

Madhësia e Familjes
(Numri i anëtarëve në EF)

Viti
Komuna
1948

8000

Vendbanimet
urbane
4969

1953

9452

1961

Komuna
44324

Vendbanimet
urbane
21709

6041

51690

13706

9642

1971

19928

1981

Komuna
5.5

Vendbanimet
urbane
4.4

26589

5.5

4.4

70116

41889

5.1

4.3

15563

105273

74132

5.3

4.8

26721

22079

148656

115217

5.6

5.2

1991

35974

30982

199654

164151

5.5

5.3

2011

40798

37196

198053

176103

4.9

4.7

Tabela 17 Të dhënat për numrin e ekonomive familjare, popullsinë dhe madhësinë e familjes

Në kohët e fundit është i dukshëm migrimi i një grupi të banorëve të qytetit me status më të lartë
social në vendbanimet përreth, e cila është shenjë e rritjes së shkallës së urbanizimit, si dhe
tërheqjes në zona suburbane. Një pjesë e migrimeve është rezultat i shfrytëzimit të objekteve
sekondare të banimit për banim të përhershëm, si zgjidhje të problemit të banimit për familje.
Lufta e fundit në Kosovë gjatë vitit 1999, e ka kushtëzuar edhe më shumë procesin e migrimit gjë
që më së shumti ka ndikuar në rritjen e përgjithshme të numrit të banorëve në Prishtinë. Struktura
e të punësuarve është e ndryshueshme. Në Prishtinë dominojnë të punësuarit në institucionet
publike në nivel të Kosovës, derisa në qytetin e Prishtinës bujqësia individuale është më pak e
theksuar. Prishtina në kuadër të Kosovës, është pikësynimi më i theksuar i migrimeve ditore nga
vendet e afërta apo nga vendet më të largëta të Kosovës.
Sipas regjistrimit të vitit 1981 (1987), në qytetin e Prishtinës, në sektorin shoqëror ishin të
punësuar 28, 584 persona. Qyteti i Prishtinës ka mjaft ndikim në zhvillimin e turizmit të Kosovës.
Këto hapësira gjatë vitit 2011 janë vizituar dhe shfrytëzuar nga 32 245 vizitorë. Qyteti i Prishtinës ka
1372 ha tokë bujqësore (në pjesën lindore dhe perëndimore). Ndërlidhja e zhvillimit të qytetit dhe
rrethinës së ngushtë dhe të gjerë, posaçërisht nga aspekti i punësimit dhe vendeve të punës,
kërkon zhvillim më të harmonizuar dhe integral të qytetit dhe rrethinës. Potencialet turistike të
rrethinës së qytetit, shfrytëzohen më pak se mundësitë reale, meqë duhet të kemi kujdes për
arkitekturën rurale dhe traditat.
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Llojllojshmëria e hapësirës së qytetit të Prishtinës
Transformimi kualitativ i hapësirës së Prishtinës, realizohet posaçërisht duke iu falënderuar
karakteristikave zhvillimore hapësinore, të mirave natyrore dhe kulturore, me potencialin e
burimeve njerëzore dhe nivelit të arritur të zhvillimit, e posaçërisht me llojllojshmërinë dhe
karakteristikat e hapësirës së qytetit. Njëri ndër përcaktimet themelore të hapësirës dhe
karakteristikat e resurseve të qytetit të Prishtinës është llojllojshmëria, sepse ndonëse është unik
në aspektin territorial -administrativ, hapësira e Prishtinës është e llojllojshme, gjë që i jep vlerë të
veçantë dhe imponon nevojën e ndjeshmërisë së veçantë në definimin e përcaktuesve të zhvillimit
hapësinor të përgjithshëm. Hapësira është e ndryshme duke pasur parasysh këta faktorë:















Karakterin e hapësirës dhe resurseve natyrore;
Tipologjinë dhe karakterin e vendbanimeve;
Arritshmërinë e furnizimit infrastrukturor dhe sistemet e trafikut;
Zhvillimin ekonomik dhe shkallën e zhvillimit;
Pajisjen dhe qasjen e objekteve me përmbajtje sociale ;
Qyteti i Prishtinës, në aspekt të homogjenizimit të karakteristikave natyrore, gjeografike,
fizionomike dhe zhvillimore ndahet në disa nëntërësi me vendbanime që ju takojnë:
Karakteristikat specifike, të cilat dallojnë në dinamikë të procesit dhe zhvillimit, tipologjisë së
ndërtimit, strukturës përmbajtjesore dhe ekonomike, arritshmërisë me furnizim dhe
infrastrukturë të trafikut, ndikimin në mjedis, etj.
Potencial të rëndësishëm strategjik për zhvillimin hapësinor të qytetit përbëjnë sipërfaqet e
gjelbra të pandërtuara. Duke rregulluar ndërtimin jokualitativ dhe joligjor, si dhe nëpërmjet
treguesve demografikë, orientohet ndërtimi i mëtutjeshëm në renditje të rregullt të
vendbanimeve.
Kualiteti vizuel i Prishtinës ka kuptim të veçantë dhe atë e përbëjnë imazhet e peizazheve
natyrore, kulturo-historike, të cilat duhet të shikohen në mënyrë integrale edhe jashtë
kornizave të kufijve të qytetit të Prishtinës.
Situatat konfliktuoze në atë hapësirë, krijohen me forma të ndryshme të degradimit të
hapësirës, duke ndryshuar në atë mënyrë edhe peizazhin–strukturën e organizimit të
hapësirës, që imponojnë zgjidhje të përkohshme në formë të sanimit të hapësirave dhe
duke e zvogëluar kualitetin e rrethinës.
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Tipologjia e hapësirave në zonën urbane
Ndryshimet politike, shoqërore dhe ekonomike të më se dy dekadave të fundit në Kosovë, patën
ndikime ngecjeje në proceset zhvillimore, shoqërore dhe ekonomike.
Struktura urbane e qytetit të Prishtinës kaloi nëpër faza të ristrukturimit, të ndikuara nga veprimet
e ndryshme kulturore dhe politike, të cilat kanë rezultuar me humbjen e shpirtit kulturor dhe
arkitektonik të qytetit.
Periudha e pasluftës (1999) karakterizohet me një tendencë spontane të zhvillimit të nxitur nga
iniciativa private në ndërtimin e objekteve afariste, banesore dhe të lokaleve të përkohshme, të
cilat kanë bërë që sipërfaqet e lira të degradohen pothuaj në tërësi. Ndërtimi i shtëpive individuale
në mënyrë ilegale ka rezultuar me degradim të strukturës urbane dhe me një rritje të paplanifikuar
të qytetit të Prishtinës. Këto zona urbane dhe pjesët fqinje të zonave rurale janë zhvilluar në lagje
dhe vendbanime të dendura, pa infrastrukturë teknike komunale dhe si të tilla, kanë krijuar
pengesa, të cilat e godasin rritjen e mëtejme të strukturuar të qytetit.
Përgatitjet për zhvillimin e mëtejmë të qytetit të Prishtinës janë bërë sipas kërkesave të shoqërive
moderne evropiane dhe në funksion të përmbushjes së kërkesave për tokë ndërtimore me
përmbajtje e infrastrukturë të duhur. Në këtë drejtim, janë bërë përpjekje të vazhdueshme për
grumbullimin dhe vlerësimin e informatave themelore, në bazë të së cilave është krijuar një bazë e
fortë për hartimin e strategjisë zhvillimore urbane të Prishtinës.
Qyteti i Prishtinës përbëhet prej tri strukturave të ndryshme urbane:
Pjesa e vjetër e qytetit - Zona historike e Prishtinës, e cila ende e ka të ruajtur indin e vjetër të
rrugëve, por që nuk i ka të ruajtura shumë nga strukturat(ndërtimet) e vjetra, të cilat fatkeqësisht,
dita-ditës po zëvendësohen me struktura të reja duke ia humbur karakterin historik kësaj zone.
Pjesët e urbanizuara të qytetit me struktura komplekse shoqërore (banesore, publike
dhe ekonomike), të cilat janë zhvilluar pas Luftës së Dytë Botërore, dhe të cilat kryesisht janë të
përqendruara në qendër dhe në pjesën jugore të qytetit;
Pjesët periferike të qytetit- të cilat përbëhen prej strukturave kryesisht të kombinuara
rezidenciale-ekonomike, që morën hov në periudhën e pasluftës së vitit 1999, të iniciuara nga
sektori privat.
Zona në mes të qendrës së qytetit dhe hekurudhës, ka destinim të përzier dhe përbëhet prej
strukturave të vogla industriale dhe tregtare (të cilat kohëve të fundit e kanë ndryshuar
destinimin), komplekseve të mëdha shoqërore dhe strukturave të reja të ndërtuara viteve të
fundit.
Shtrirja urbane është bërë në drejtim të disa fshatrave fqinje, të cilat pothuajse janë inkorporuar
dhe e kanë humbur karakterin e tyre rural dhe posaçërisht e rëndë është shtrirja urbane nëpër
rrugët kryesore për në qytet, duke e bërë të vështirë zhvillimin e mëtejmë nëpër këto zona.
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Zhvillimi urban i qytetit të Prishtinës
Zhvillimi urban i qytetit të Prishtinës, është përcaktuar gjatë 50 vjetëve të fundit me plane të
ndryshme urbanistike. Plani Strategjik i Prishtinës, në relacion me atë të vitit 1986, i ka zgjeruar
kufijtë për zhvillimin urban, duke treguar në vlerën e hapësirës së pandërtuar dhe nevojën për
konsolidimin e qytetit.
Deri në këtë kohë qyteti ishte zhvilluar në disa zona kadastrale, si:

Z.kadastrale - Prishtina;

Z.kadastrale - Matiçani;

Z.kadastrale - Sofalia;

Z.kadastrale - Hajvalia;

Z.kadastrale - Kolovica;

Z.kadastrale - Çagllavica;

Z.kadastrale - Zllatari
Ndërsa, si ndarje në nëntërsi administrative ishte zhvilluar në Bashkësi lokale të poshtëshënuara:

Bl I
Bl II
Bl III
Bl IV
Bl V
Bl VI
Bl VII
Bl VII-1
Bl VII-2
Bl VIII

Qendra
Lakrishte
Dardania
Ulpiana
Ulpiana
Kodra e Diellit
Lagja e Muhaxherëve
Lagja e Muhaxherëve
Lagja e Muhaxherëve (Matiçan)
Taukbahçe - Sofalia

Bl IX
Bl IX-1
Bl X
Bl XI
Bl XII
Bl XII-1
Bl XII-2
Bl XIII
Bl XIV
Bl XV

Taukbahçe Taukbahçe
Blloku B
Kodra e Trimave
Kodra e Trimave
Kodra e Trimave
Kodra e Trimave
Bahollt (Tophane)
Bahollt (Tophane)
Arbëri (Dragodan)

Harta 24 Ndarja e Prishtinës në Bashkësi lokale
sipas Planit strategjik 2004-2020
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Bashkësitë lokale në kuadër të zonës urbane (sipas Planit Strategjik )
Bashkësia lokale I – Qendra: Përfshinë një sipërfaqe prej rreth 69 Ha, gjendet në zonën qendrore
të qytetit. Në përbërje të saj funksionojnë shumica e institucioneve administrative, arsimore dhe
sportive. (Kampusi Universitar).
B. lokale II – Lakrishte: Përfshinë një sipërfaqe prej rreth 57 Ha, gjendet në zonën qendrore të
qytetit. Në përbërje të saj gjinden shumica e institucioneve qeveritare të përqendruara në
ndërtesën e ish - Rilindjes, në këtë bashkësi lokale bën pjesë edhe Lagjja Pejton.
B. lokale III – Dardania: Përfshinë një sipërfaqe rreth 533 Ha, gjendet në zonën qendrore dhe
periferike të qytetit. Në këtë bashkësi lokale përveç Lagjes Dardania, bëjnë pjesë edhe lagjja
Kalabria, Zona ekonomike (rruga për Fushë Kosovë) dhe kompleksi i FSK-së).
B. lokale IV – Ulpiana: Përfshinë një sipërfaqe prej 22 ha, gjendet në zonën qendrore të qytetit.
B. lokale V – Ulpiana 1: Përfshinë një sipërfaqe prej 401ha, gjendet në zonën periferik të qytetit.
Në kuadër të sajë gjendet edhe një pjesë e Lagjes Mati, si dhe kompleksi i QKUK-së, gjithashtu
përfshinë edhe një pjesë të planit rregullues "Prishtina e re".
B. lokale VI – Kodra e Diellit: Përfshinë një sipërfaqe prej 83 Ha, gjendet në zonën qendrore të
qytetit. Në kuadër të saj gjendet edhe një pjesë e Lagjes Aktashi, kampusi i konvikteve të
studenteve dhe kompleksi i Banesave të Bardha.
B. lokale VII – Lagjja e Muhaxherëve: Përfshinë një sipërfaqe prej 35 ha, gjendet në zonën
qendrore të qytetit. Në kuadër të saj gjendet edhe Parku i qytetit dhe një pjesë e Lagjes Dodona.
B. Lokale VII-1. – Lagjja e Muhaxherëve: Përfshinë një siperfaqe prej 41 ha, gjendet ne zonën
qendrore të qytetit. Në kuadër të saj është pjesa tipike e Muhaxhireve si dhe varri i ish. Presidentit I.
Rugova dhe varrezat e deshmorëve.
B. Lokale VII-2 – Lagjja e Muhaxherëve (Matiçan): Përfshin një sipërfaqe prej rreth 281 ha, gjendet
në zonën periferike të qytetit. Në kuadër të saj gjendet një pjesë e zonës kadastrale Mati.
B. lokale VIII – Taukbashqe (Sofali): Përfshinë një sipërfaqe prej 160 ha, gjendet ne zonën
periferike të qytetit. Në kuadër të saj, është një pjesë e zonës kadastrale Sofalia dhe Parku i
Taslixhes.

B. lokale IX– Taukbashqe: Përfshinë një sipërfaqe prej 112 ha, gjendet në zonën periferike të
qytetit.
B. lokale 9.1 Taukbashqe: Përfshinë një sipërfaqe prej 116 ha, dhe gjendet në zonën periferike të
qytetit.
B. lokale X– Blloku B: Përfshinë një sipërfaqe prej 38 ha, gjendet në zonën qendrore dhe periferike
të qytetit.
B. lokale XI – Kodra e Trimave: Përfshinë një sipërfaqe prej 41 ha, gjendet në zonën qendrore dhe
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B. lokale XII– Kodra e Trimave: Përfshin një sipërfaqe prej 150 ha, gjendet në zonën
periferike të qytetit.
B. lokale XII – 1: Kodra e Trimave: Përfshinë një sipërfaqe prej 350 ha, gjendet në zonën
periferike të qytetit, në këtë b. lokale gjenden edhe varrezat e qytetit.
B. lokale XII - 2 - Kodra e Trimave: Përfshinë një sipërfaqe prej 353 ha, gjendet në zonën
periferike të qytetit.

B. lokale XIII- Tophane: Përfshinë një sipërfaqe prej 16.6 ha gjendet në zonën qendrore të
qytetit.
B. lokale XIV - Tophane 2: Përfshinë një sipërfaqe prej 12.1 ha, gjendet në zonën qendrore të
qytetit.
B. lokale XV –Arbëria (Dragodani): Përfshinë një sipërfaqe prej rreth 475 ha, gjendet në
zonën periferike dhe qendrore të qytetit. Nëpër këtë bashkësi lokale kalon rruga, e cila shkon
për Mitrovicë.
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1.2 VLERESIMI I GJENDJES URBANE
1.2.1

Uji dhe Kanalizimi

Burimet e ujit, akumulimet, rrjedhat ujore
Qyteti i Prishtinës ka sasi të limituara të ujërave sipërfaqësorë dhe nëntokësorë të cilat kryesisht
janë të shpërndara në pjesët periferike. Një pjesë e vogël e sasisë së ujërave gjenden si ujëra
nëntokësorë, psh në fushën e Pajtimit me sasi 50 l/sec dhe burimit të Gërmisë me sasi deri në
15 l/sec.
Rrjedhat ujore janë të pakta, përderisa në pjesën urbane janë lumenjtë e vegjël: Prishtina dhe
Vellusha, që grumbullojnë edhe rrjedhat ujore të përrenjve nga Lagja e Spitalit, e Matit dhe nga
pjesa veriore/ Kodra e trimave dhe Shkabaj.
Lumenjtë Prishtina dhe Vellusha, në pjesën më të madhe të zonës urbane janë të mbuluar
shërbejnë për grumbullimin e ujërave të shiut nga të gjitha pjesët urbane të Prishtinës. Burimet
kryesore të ujit të pijes mbeten liqenet akumuluese të Batllavës dhe Badovcit.
Liqeni i Batllavës – Ka vëllim prej 38 milionë m³ ujë dhe furnizon qytetin e Prishtinës me 65%. Ky
liqen paraqet resursin kryesor të ujit të pijes për territorin e Komunës së Prishtinës, i ndërtuar në
vitin 1960-1963, fillimisht për furnizim me ujë teknik për kompleksin energjetik në Obiliq dhe më
pas nga viti 1982 shndërruar në resurs ujor për ujë të pijes për regjionin e Prishtinës. Në Shajkovc
(Albanik) është e ndërtuar fabrika e përpunimit të ujit me kapacitet maksimal prej 900l/sec.
Liqeni i Badovcit–Ka vëllim prej 27 milionë m³ dhe furnizon qytetin e Prishtinës me ujë me 35 %. I
ndërtuar në vitin 1960 për furnizim me ujë të pijes ,ujitje dhe ujë teknik për minierën e Kishnicës.
Nga viti 1980 ky liqen kryesisht përdoret për ujë të pijes për qytetin e Prishtinës dhe zonën
periferike. Në Badovc është ndërtuar fabrika për përpunimin e ujit me kapacitet 400l/sec.
Burimet nëntokësore të Kolovicës dhe burimi i
Gërmisë paraqesin resurset natyrore prej të
cilave është furnizuar Qyteti i Prishtinës në vitet
1950-1970. Burimet e Kolovices kanë kapacitet
prej 50l/sec. Në vitin 1982, pas ndërtimit të
sistemit të Batllavës dhe rritjes së ndotjes nuk
janë më funksion, përderisa burimi i Gërmisë me
kapacitet prej 15l/sec, përdoret si furnizuesi
kryesor i pishinës së Gërmisë.

Foto 14 Liqeni i Badovcit

Rezervuarët e ujit, stacionet e pompave
Prishtina ka konfiguracion të përshtatshëm për vendosjen e rezervuarëve. Qyteti i Prishtinës i ka 6
rezervuarë me vëllim total prej 70.000 m³ dhe janë të paraqitura si në tabelën e mëposhtme:
Rezervarët janë të vendosura në pika kyçe që mbulojnë me furnizim zona të caktuara të qytetit të
Prishtinës. Zonat e presionit shtrihen prej 550 m/nd deri në 720 m/nd. Rezervuarët në total kanë
një vëllim prej 70.000 m³ dhe janë:
Pjesë e furnizimit me ujë të pijes, janë edhe stacionet e pompave që janë në pjesët e ndryshme të
Prishtinës.
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Rrjeti transportues i ujit të pijes
Rrjeti shpërndarës përbëhet prej rrjetit primar dhe sekondar, ndërsa diametrat e rrjetit primar janë
nga Dn (80-1000) mm dhe rrjetit sekondar nga Dn (65-25)mm. Gjatësia e përgjithshme e rrjetit të
ujit brenda zonës urbane është 450 km. Materialet janë: Azbest çimentoja, (A.C), PVC, Polietileni
(PE) Hekuri daktil (DCI) dhe (CI), Gypat e zinkuar (GI).

Tab 18 Infrastruktura ujore

Gypat datojnë nga vitet ‘50. Si pasojë e vjetërsisë, ka dhe humbje relativisht të larta, rreth 50%
nga të cilat 35% janë humbje teknike dhe 15% humbje komerciale.
Menaxhimi i sistemit të furnizimit me ujë të pijes dhe ujëra të zeza bëhet nga kompania publike
“Ujësjellësi Rajonal Prishtina”, e cila ofron shërbimet e ujit dhe ujërave të zeza në tetë komuna.
Në sistemin e ujit janë të kyçur rreth 97% të banorëve, ndërsa pjesa tjetër bën furnizim individual
nga e puset. Pas vitit 1999 ishte sfidë furnizimi i rregullt me ujë të rregullt përmes sistemit të
ujësjellësit, shkaku u i mungesës së ujit dhe humbjeve të larta të ujit gjatë sistemit. Sot ekzistojnë
reduktime të planifikuara të ujit të pijes ku ndërprerjet e ujit janë 8-10 orë brenda 24 orëve.
Numri i konsumatorëve që faturohen në zonën urbane, llogaritet të jetë rreth 55.000. Sasia totale
e ujit që distribuohet për zonën urbane është 850 l/sec, ndërsa konsumi për kokë banori është
140 litra/ditë/për banor.
Investimet që janë në proces (rehabilitimi i sistemit ekzistues të ujit dhe ndërtimi i fabrikës së re
të ujit të pijes në Shkabaj, me furnizim të ujit nga Liqeni i Gazivodës), synojnë zgjidhjen e
furnizimit afatgjatë me ujë të pijes dhe eliminimin e reduktimeve.
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Harta. 25 Sistemi i furnizimit me ujë në Prishtinë

Kanalizimi (ujërat e ndotur)

Qyteti i Prishtinës ka sistem të largimit të ujërave të ndotur për rreth 80% të qytetit, me gjithë
mungesën e trajtimit të mëtejshëm të tyre.
Sistemi i largimit të ujërave të ndotur në qytetin e Prishtinës është i kombinuar (pra me kanalizim
dhe gropa septike). Largimi i ujërave nga vendbanimet bëhet në drejtim të lumenjve dhe përrenjve
në dy lumenjtë kryesorë që janë Sitnica dhe Llapi. Sitnica është marrësi kryesor i ujërave të ndotur
nga të gjitha vendbanimet e Prishtinës. Ndotja e këtij lumi nga ujërat e ndotur, është e lartë duke e
renditur si lumë në shkallën mes kategorisë III dhe IV të ndotjes. Sasia e përgjithshme e ujit që
shkarkohet në lumin Sitnica nga ujërat sanitare të zonës urbane është 800l/sec, ku nga kjo sasi
450l/sec shkarkohen përmes lumit Prishtina, ndërsa 150 l/sec në lumin Vellusha, sasitë e tjera
largohen përmes përrenjve të Matit dhe Shkabajve.
Ujërat e ndotur nga qyteti i Prishtinës nuk trajtohen. Konfiguracioni i terrenit mundëson një largim
me sistem gravitacional, përderisa tërë ujërat e ndotur nga Prishtina largohen në dy qytetet fqinje:
Fushë Kosove dhe Obiliq, përmes lumenjve të mbuluar: lumit Prishtina dhe Vellusha. Një pjesë e
zonës urbane, shkarkimin e ujërave e bën përmes përrenjve nga Kodra e Trimave në drejtim të
fshatit Shkabaj.
Sistemi i kanalizimit është i ndërtuar në vitet 1950 dhe kanë diametra nga D (150-1200)mm,
përderisa dominojnë materialet nga betoni dhe AC.
Gjatësia e përgjithshme e rrjetit në pjesën urbane është rreth 200 km. Përfshirja në sistemin e
largimit të ujërave të zeza të vendbanimeve që nuk posedojnë, përmirësimi i infrastrukturës
ekzistuese dhe trajtimi i ujërave të ndotur, do të jenë synimet kryesore.
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Harta 26 Sistemi i largimit të ujërave të ndotura

Problemet sipas prioriteteve:

Burime të pamjaftueshme ujore;

Humbjet e larta të ujit të pijes;

Reduktimet e theksuar të ujit;

Mosmbrojtja e burimeve ujore –mosimplementimi i zonave mbrojtëse;

Infrastruktura e vjetruar e rrjetit të ujit dhe ujërave të ndotura;

Mosrregullimi i rrjedhave ujore;

Mostrajtimi i ujërave të ndotura.
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1.2.2

Furnizimi me energji elektrike

Energjia, në kushtet bashkëkohore, është një ndër resurset e pazëvendësueshme të zhvillimit
ekonomik, të ngritjes dhe mbajtjes në nivel të standardit jetësor dhe mirëqenies sociale në
përgjithësi. Sektori energjetik tash për tash nuk është në gjendje të bëjë furnizimin e pandërprerë
gjatë 24 orëve,. Bazuar në burimet nga KEK-u nevojat për energji elektrike janë diku 320 MW gjë që
bën të konkludojmë se furnizimi është në limitin e kërkesave.
Sistemi i rrjetit elektro-energjetik nuk i arrin t’i plotësojë kërkesat e banorëve, ngase në
shumë pjesë edhe është vjetruar .
Furnizimi i qytetit bëhet përmes 10 trafo-stacioneve:
TS-Prishtina -1, me 63+63 MVA - 2 trafo ; 110/35 KV,
TS- Prishtina -2, me 31.5+63 MVA - 2 trafo ; 110/10 KV,
TS-Prishtina -3, me 31.5+40 MVA - 2 trafo ;110/10 KV,
TS-Prishtina - 4 – 2 trafo 150 MVA ;220/110 kV
TS-Prishtina – 5, me 40+40 MVA - 2 trafo me kapacitet 110/20 KV,
si dhe 45 trafo-stacione të cilat furnizojnë me rrymë vendbanimet rurale, me kapacitet të
pamjaftueshëm (35.6 MVA).

Fig. 4 Shpërndarja e energjisë elektrike për qytetin e Prishtinës –Skema njëpolare
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Kufijtë administrativë të qytetit të Prishtinës, nuk janë edhe kufij përcaktues të furnizimit dhe
shpërndarjes me energji elektrike. Kjo do të thotë që nga trafo-stacionet kryesore që ndodhen në
territorin e qytetit, përpos fshatrave të qytetit, furnizohen edhe pjesë tjera të komunave fqinje ose
anasjelltas, pra nga komunat fqinje furnizohen pjesë të Prishtinës. Trafo-stacionet kryesore në
qytetin e Prishtinës të cilat bëjnë furnizimin me energji elektrike për qytetin dhe rrethinën janë
dhënë në tabelën e mëposhtme:
Emri i trafo-stacionit dhe vendndodhja

Të dhënat teknike

Prishtina 2 – 110 K. e Prishtinës Taukbahqe

110/10kV; (31.5+63)MVA

Prishtina 2 – 35

K. e Prishtinës

35/10kV; 2x(2x8)MVA

Prishtina 5
Kodra e trimave

K. e Prishtinës

110/10(20)kV; 2x40MVA

Prishtina 1
K. e Prishtinës
Fabrika e amortizatorëve

110/10(20)kV; 2x63MVA

Prishtina 3
Lulishtja

K. e Prishtinës

110/10(20)kV; 2x40MVA

Prishtina 4
Hajvali

K. e Prishtinës

220/110kV; 3x150MVA

Koliq
Besi
Badovc

K. e Prishtinës
K. e Prishtinës
K. e Graçanicës

35/10kV; (2x2.5)MVA
35/10kV; (1x4)kV
35/10kV; (2x8)kV

Tabela 19 Trafo-stacionet kryesore të qytetit të Prishtinës

Nëpër territorin e qytetit të Prishtinës, që përfshinë ky plan, kalojnë ose ka linja të tensioneve
220kV,110kV, 35kV, 10kV dhe 0.4kV. Është vetëm një linjë 110kV dhe ajo niset nga TS220/110kV
(Prishtina 4) dhe shkon për në Gjilan. Linjat 35 kV që i furnizojnë trafo-stacionet 35/10kV kryesisht
janë të vjetra të ndërtuara në shtylla të betonit. Që të gjitha janë linja ajrore me përçues Al/Fe
95/15mm². Shumica prej linjave 10kV janë të vendosura në shtylla të drurit dhe linja ajrore me
përçues Al/Fe 35/6mm.

Ndriçimi publik në zonën urbane
Në një pjesë të madhe të rrugëve të qytetit të Prishtinës, ekziston ndriçimi. Rreth 1,950 trupa
ndriçues sot janë në rrugët e qytetit. Poashtu, është në proces riorganizimi i kontrollit dhe
mirëmbajtjes së ndriçimit publik. Synohet komplet kontrollimi nga distanca i ndriçimit të rrugëve
të qytetit nga një qendër, standardizimi i kuadrove dhe shtyllave të ndriçimit publik dhe futja
komplet e ndriçimit publik të Prishtinës në sistemin e centralizuar të menaxhimit dhe
mirëmbajtjes, zëvendësimi i ndriçuesve ekzistues (të merkurit dhe natriumit) me ndriçues efiçientë
Megjithatë, janë rreth 200 rrugë në qytet që nuk posedojnë ose janë në fazën e instalimit të
ndriçimit.
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Harta 27 Rrjeti elektro-energjetik i Prishtinës

Problemet e identifikuara












Trafo-stacionet 35/10kv kryesisht janë të vjetruar;
Linjat 35kv, 10kv dhe pjesërisht 0.4kv janë të vjetra, dhe janë të mbingarkuara sidomos
gjate dimrit;
Trafo-stacionet 10(20)/0.4kv të mbingarkuara;
Linjat 0.4kV me shtylla të vjetra dhe përçues të mbingarkuar;
Shpërndarje asimetrike e ngarkesave te shpenzuesit e fundit dhe mospërshtatje e tyre
me trafo-stacione furnizuese;
Një pjesë e shtyllave të ndriçimit publik të koroduara dhe të pagalvanizuara;
Grumbullim i kabllove ABC (gërshet) dhe linjave ajrore në shtylla druri pa ndonjë rregull
të caktuar;
Gërshetimi i linjave ajrore me kabllo koaksiale të provajderëve të telekomunikacionit
dhe televizionit pa ndonjë rregull të caktuar;
Në PTK pikë kritike është numri shumë i madh i fshatrave që nuk mbulohen me rrjet
telefonik me tela;
Gërshetimi i linjave të kabllove të bakrit me rrjetin energjetik dhe rrjetet e provajderëve
tjerë të telekomunikacionit.
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Rrjeti telekomunikues i qytetit të Prishtinës
Shërbimet telefonike të Postë-Telekomit të Kosovës (PTK), në qytetin e Prishtinës, janë të
mbuluara me rrjetin kabllor (telefonia fikse), ndërsa nëpër disa vendbanime rurale, nuk
ekziston. Kurse, telefoninë mobile VALA dhe IPKO, shtrihet pothuajse në tërë territorin. Në
pjesën dërmuese të territorit të Komunës së Prishtinës dhe në tërë qytetin, funksionon edhe
rrjeti i internetit.
Të gjitha pikat postare që janë të lidhura me kabllo optike kanë kapacitete të mjaftueshme për
zgjerim të rrjetit tele-komunikues.
Emri i pikës postare

Lidhja me kabllo optike

Shpërndan rrjet në:

Bardhoshi
Matiçan
Hajvali
Sofali
IIiria
Cagllavicë

Po
Po
Po
Po
Po
Po

Bardhosh, Leban, Besi, Trudë dhe Vranidoll
Matiçan, Zllatar
Hajvali
Sofali
Kolevicë dhe qytet të Prishtinës
Çagllavicë

Tabela 20 Pikat komunikuese të PTK-së
Emri i pikës postare

Lidhja me kabllo optike

Shpërndan rrjet në:

Bardhosh
Matican
Hajvali
Sofali

Po
Po
Po
Po

Bardhosh, Leban, Besi, Trudë dhe Vranidoll
Matiçan, Zllatar
Hajvali
Sofali

IIiria
Cagllavicë

Po
Po

Kolevicë dhe qytet të Prishtinës
Çagllavicë

Tabela 21 Pikat postare

Harta 28 Rrjeti i Telekomunikimit i Prishtinës
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Prioritetet
Energjia elektrike

Ndërrimi i trafo-stacioneve 35/10kv me trafo-stacione 110/20(10)kv, e cila kërkohet me
MASTER PLANIN e Republikës së Kosovës;

Ndërtimi i linjave dhe trafo-stacioneve të reja për ta zvogëluar mbingarkesën dhe për t’iu
përgjigjur kërkesave në rritje të konsumatore;

Koordinimi i vendosjes se kabllove energjetike nëntokësore;

Aplikimi i përdorimin të energjisë elektrike në mënyrë efiçiente, përdorimi i energjisë
alternative;

Krijimi i hapësirave për panele solare për prodhimin e energjisë elektrike.
Telekomunikacioni



Zgjerimi i rrjetës optike në qytet dhe zëvendësimi i rrjetave të bakrit dhe koaksiale me kabllo
optike;
Koordinimi i vendosjes së konstruksioneve mbajtëse të antenave për telefoni mobile.

Ndriçimi i rrugëve

Avancimi i kontrollit dhe mirëmbajtjes së ndriçimit publik. Kontrollimi nga distanca i komplet
ndriçimit të rrugëve të qytetit nga një qendër. Standardizimi i kuadrove dhe shtyllave të
ndriçimit publik dhe futja e komplet ndriçimit publik të Prishtinës në sistemin e centralizuar
të menaxhimit dhe mirëmbajtjes;

Zëvendësimi i ndriçuesve ekzistues (të merkurit dhe natriumit ) me ndriçues efiçientë.
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1.2.3

Rrjeti i furnizimit me ngrohje

Baza e zgjidhjes së konceptit modern të termofikimit të qytetit të Prishtinës, lidhet me fillet e
ngrohtores së qytetit. Ndërmarrja Publike “Termokos” sh.a, Prishtinë, është themeluar Në v.1970,
nga Komuna e Prishtinës.
Ngrohja qendrore në Prishtinë ofrohet nga kompania N.P “Termokos” sh.a. Ngrohtorja e qytetit sot
e mbulon gjithë rrjetin ekzistues në lagjet Dardani, Qendër, Ulpianë, Kodra e Diellit dhe Qendra
Klinika Universitare (Për QKU-në, ka edhe ngrohtoren vetanake, me kapacitet prej 15 MË , e cila
është ndërtuar në vitin 2002). Kapaciteti aktual i instaluar i N.P “Termokos” sh.a, është rreth 134
MË . Kaldajat e ngrohjes operojnë me lëndë djegëse mazut dhe naftë (QKU). Ndërkaq, përdorimi i
energjisë për ngrohje nga kogjenerimi (Termocentrali Kosova B), në Kastriot, konsiderohet si
zgjidhje e qëndrueshme për përmirësimin e kualitetit të ngrohjes në qytet për çka ky projekt është
në fazën e fillimit të implementimit. Gjatësia e tërësishme e rrjetit ekzistues të tubacioneve të
ngrohjes në largësi të operatorit ekonomik është 63 km. Kapaciteti aktual është i mjaftueshëm për
ngrohje të 12.000 njësive banesore, respektivisht 1,1 milion metër katrorë. Furnizimi i qytetit të
Prishtinës me energji për ngrohje, bëhet në bazë të shfrytëzimit racional të energjisë dhe lëndës
djegëse, si dhe mbrojtjes së mjedisit. Programin për qytetin e Prishtinës për ngrohje në largësi e
miraton Kuvendi Komunal i Prishtinës. Sezoni i ngrohjes fillon më 15 tetor dhe mbaron më 15 prill
dhe zgjat rreth 192 ditë. Gjatë periudhës nga 1 deri më 14 tetor, si dhe nga 16 prilli deri më 3 maj,
sistemi i ngrohjes mbetet në gatishmëri për të ofruar shërbimet e ngrohjes, nëse temperatura
mesatare ditore në tri ditë rresht bie nën +120C.
Ngrohtorja e qytetit “Termokos”’ sh.a, aktualisht është furnizues i vetëm për ngrohje në qytetin e
Prishtinës dhe atë në disa pjesë të qytetit siç janë: Dardania, Qendra, Ulpiana, Kodra e Diellit dhe
Qendra Spitalore.
Lagjja

Sipëfaqja ngrohëse

Kapaciteti i instaluar i ngrohjes

M2

KW

Ulpiana

128.865

13.548

Qendra

121.048

12.104

Dardania

281.676

28.167

Kodra e Diellit

167.093

16.709

Institucione, afarizëm, biznes i imët

407.723

85.949

Total

1.106.405

156.479

Sipërfaqja aktive e ngrohjes

1.077.469

152.386

Sipërfaqja pasive e ngrohjes

28.936

4.092

Tabela 22 Konsumatorët aktualë të kyçur në rrjetin e ngrohjes në qytetin e Prishtinës
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Niveli aktual i furnizimit me ngrohje qendrore në Prishtinë
Vetëm në tri qytete të Kosovës ekzistojnë sistemet e ngrohjes qendrore. Aktualisht, ato plotësojnë
vetëm afërsisht 3-4 % të nevojave për ngrohje në vend. Tabela e mëposhtme paraqet kapacitetet
e instaluara të ngrohjes dhe nivelin e rehabilitimit të pajisjeve.

Shkalla e rehabilitimit te pajisjeve gjeneruese
Kapaciteti gjenerues termik

MW

Prishtinë
134

Niveli i rehabilitimit
Shkalla e rehabilitimit

MW
%

58
43%

%

85%

Efiçienca e gjenerimit të energjisë

Tabela 23- Kapacitetet gjeneruese të ngrohjes në Prishtinë (Burimi Energy and utitlity consulting,
Improvement of DH in Kosovo, Projekt-Nr. 26492/KfW Improvement of District Heating in Kosovo )

Ngarkesa e pikut për Ngrohtoren e Prishtinës mund të supozohet në vlerën to 90-100 MW.
Krahasimi i ngarkesave të pikut me kapacitetin e instaluar të ngrohjes për qytetin e Prishtinë
paraqet një tejdimensionim të dukshëm të ngrohtores. Sidoqoftë, kompanisë së ngrohjes
qendrore, i nevojitet kapacitet rezervë për të ngrohur ujin në orët e mëngjesit kur fillon operimi.
Arsyeja tjetër qëndron në perspektivën për kyçjen e konsumatorëve të rinj në sistemin e ngrohjes
qendrore. Rrjetat e ngrohjes qendrore nuk janë të konstruktuara me lidhje unazore, andaj në rast
të paraqitjes së dëmtimeve të mëdha në rrjet, nevojiten kapacitete të mëdha rezervë.
Tabela e mëposhtme paraqet gjatësitë e rrjetit të shpërndarjes. Rrjeti e ngrohjes është rehabilituar
me gypa të rinj të paraizoluar. Në Prishtinë, rehabilitimi arrin gati 40% të rrjetit të shpërndarjes me
gypa të rinj të paraizoluar.
Shkalla e rehabilitimit te pajisjeve të shpërndarjes

Prishtinë

Gjatësitë e rrjetit të shpërndarjes

Km

31,5

Niveli i rehabilitimit

Km

11,8

%

38%

Shkalla e rehabilitimit

Tabela 24 Rrjeti i shpërndarjes (gjatësia e trasesë –dy gypa) në Prishtinë.
(Burimi: Energy and utitlity consulting, Improvement of DH in Kosovo, Projekt-Nr. 26492/KfW)

Numër i madh i nënstacioneve termike janë rehabilituar - modernizuar me pajisje moderne për
bartje të energjisë nga pajisjet gjeneruese nëpërmes nënstacionit termik deri te pajisjet ngrohëse
shtëpiake (konsumatori)
Shkalla e rehabilitimit te pajisjeve të nënstacioneve termike
Nst me këmbyes të rinj të nxehtësisë

Prishtinë
#

Me kontroll automatik dhe matës energjie

256
229

Total

#

Tabela 25 -Nënstacionet e konsumatorit në Prishtinë.
Burimi: Energy and utitlity consulting, Improvement of DH in Kosovo, Projekt-Nr. 26492/KfW
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Grupet e konsumit të ngrohjes qendrore
Grupi më i madh i konsumatorëve janë konsumatorët rezidencialë, pasuar nga konsumatorët
buxhetorë (ndërtesat publike) dhe ata afaristë. Konsumatorët rezidencialë përbëjnë afërsisht 62%
të tregut të ngrohjes, konsumatorët buxhetorë 34% dhe ata afaristë 4%.

Konsumi i energjisë termike

Njësia
MW h/v

2006
112,836

2007
87,667

2008
66,602

Konsumatorë rezidencialë

MW h/v

71,183

54,543

41,002

Konsumatorë buxhetorë

MW h/v

37,768

29,933

22,777

Konsumatorë afaristë

MW h/v

3,885

3,191

2,823

Tabela 26-Zbërthimi i konsumatorëve të ngrohjes në Prishtinë 2006-2008
Burimi: IEA (International Energy Agency), Implementing Agreement on District Heating and Cooling, including the integration of CHP, Policies and Barriers for District Heating and Cooling outside the EU Countries

Problemet e identifikuara






Kapacitetet e pamjaftueshme të ngrohjes ;
Humbja e ujit/energjisë gjatë distribuimit;
Mbulim jo i tërësishëm i qytetit me ngrohje qendrore;
Moszgjidhja e përhershme dhe e qëndrueshme e vetëfinancueshme për ngrohtoren e
qytetit:
Shkalla e ulët e përdorimit të alternativave tjera për ngrohje, siç është ajo solare.

Harta 29 Rrjeti ekzistues i ngrohjes qendrore
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1.2.4

Rrugët, transporti dhe lëvizshmëria

Klasifikimi i rrjetit rrugor

Nëpër territorin urban të Prishtinës kalojnë rrugë të kategorive të ndryshme:
Rrugët magjistrale, të cilat kanë karakter transit nëpër zonën urbane për të mundësuar
komunikimin me qytetet tjera të Republikës së Kosovës dhe shteteve tjera përreth, Rrugët lokale,
të cilat lidhin zonën urbane me vendbanimet përreth, dhe Rrugët nëpër vendbanime.
Një hartë e rrjetit të rrugëve urbane paraqitet në figurën e mëposhtme

Harta 30 Rrjeti i rrugëve në zonën urbane të Prishtinës dhe propozimi për klasifikimin e tyre
ZONA
URBANE

RRUGET
Gjatësia

[m]

Kryesore
urbane
32879.5

Gjatësia

[km]

32.8795

41.80413

31.60632

148.92189

Sipërfaqja

[m2]

328795

250824.78

158031.6

595687.56

Me
kubëza

Gjatësia
Gjatësia
Sipërfaqja

[m]
[km]
[m2]

0
0
0

1366.66
1.36666
8199.96

1372.04
1.37204
6860.2

50681.14
50.68114
202724.56

Të
pa
shtruara

Gjatësia
Gjatësia
Sipërfaqja

[m]
[km]
[m2]

0
0
0

4624.31
4.62431
27745.86

8068.14
8.06814
40340.7

173055.25
173.05525
692221

Gjatësia
Sipërfaqja
Gjatësia
Sipërfaqja

[m]
[m2]
[km]
[ha]

494379.4
2311431.42
494.38
231.14

Me asfalt

GJITHSEJ

Tabela 27 Klasifikimi i rrugëve
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Dytësore
urbane
41804.13

Urbane
rrjedhëse
31606.32

Urbane të
lagjes
148921.89

Gjithsej
255211.8
6
255.2118
6
1333339.
14
53419.84
53.41984
217784.7
2
185747.7
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6
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Në qytetin e Prishtinës konvergjojnë pesë rrugët magjistrale të Kosovës, ndërsa trafiku ditor
mesatar vjetor në këto rrugë ka këto vlera:


Prishtinë-Podujevë, 13500 vet/ditë,



Prishtinë-Mutivodë (kufiri me Serbinë) 1 368 veta/ditë,
Prishtinë-Gjilan, 8 000 veta/ditë,
Prishtinë-Ferizaj, 12 695 veta/ditë, Prishtinë-Prizren, 12 526 veta/ditë,
Prishtinë-Pejë, 1 9741 veta/ditë dhe
Prishtinë-Mitrovicë, 11 802 veta/ditë






Nëse u referohemi shifrave të numrit të
automjeteve që lëvizin brenda ditës nëpër
rrugët magjistrale të Kosovës, lëvizje këto
të cilat kryhen përmes Prishtinës, atëherë
mund të konstatohet se ekziston një
mesatare mjaft e lartë e lëvizjes së numrit
të automjeteve gjatë vitit.

Diagrami 16 Intensiteti i qarkullimit

Nga vlera e përgjithshme e gjatësisë së rrjetit rrugor prej rreth 190 km rrugë (zona kadastrale
“Prishtinë”, para propozimit të kufirit të ri urban), në qytetin e Prishtinës, të gjitha rrugët
magjistrale që kalojnë nëpër zonën kadastrale përfshijnë gjatësinë prej 16 km, ndërsa vetëm pjesa
ekzistuese e Unazës Qendrore, ka gjatësinë e përafërt prej 6 km, duke mos llogaritur pjesën e
papërfunduar prej 1 km. Kurse, pas propozimit të kufirit të ri urban, ku janë futur edhe disa zona
kadastrale përreth zonës kadastrale “Prishtinë”, rrjeti rrugor përfshin një gjatësi prej 494 km, ku në
të përfshihet edhe Unaza e Brendshme dhe një pjesë e Unazës së Jashtme. Numrin më të madh të
automjeteve në qytetin e Prishtinës e pranojnë rrugët e poshtëshënuara:
 Nga kryqëzimi në disnivel i rrugëve Prishtinë-Ferizaj-Prizren me rrugën Prishtinë-Gjilan deri në
rrethrrotullimin e madh të kryqëzimit, po ashtu, në disnivel të rrugëve Prishtinë-Mitrovicë dhe
Prishtinë-Pejë,








Bulevardi Bill Klinton,
Bulevardi i Dëshmorëve,
Rruga Fehmi Lladrovci,
Rruga Agim Ramadani,
Rruga Eqrem Çabej,
Bulevardi Nëna Terezë, segmenti ku lëvizet me automjete.

Burimi -Ministria e Infrastrukturës, Departamenti i Infrastrukturës Rrugore, Drejtoria e Rrugëve të Kosovës,
numërimet e vitit 2011.
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Rruga Garibaldi,
Rruga Tirana,
Rruga Luan Haradinaj,
Rruga UÇK-së,
Rruga Ilir Konushevci dhe
Rruga Vëllezërit Fazliu

Gjendja nëpër këto rrugë vështirësohet gjatë ditës, edhe për shkak të lëvizjes së një numri të madh
të këmbësorëve, vonesave që ndodhin për shkak të konflikteve nëpër kryqëzime dhe kërkesat për
parkingje nëpër trotuare. Gjithashtu, vështirësohet edhe lëvizja e automjeteve të transportit
publik urban të udhëtarëve, pasi që lëvizjet me shpejtësi të ulët shkaktojnë vonesa në arritje me
kohë nëpër stacione dhe pamundësi në mbajtjen e orarit të rregullt të udhëtimit.
Përveç rrugëve të përmendura më sipër, një trajtim i veçantë duhet kushtuar edhe rrugëve që
lidhin Unazën Qendrore me vendbanimet përreth dhe rrugët rrjedhëse ndërmjet tyre.

Transporti i motorizuar
Qyteti i Prishtinës, i shquar për nga disiplinat e shumta që ngërthen dhe veprojnë në të, kërkon një
funksionim të shpejtë dhe të sigurt sa i përket komunikimit në vetë qytetin, me vetë qytetin, me
çdo pjesë të saj porse dhe me qytetet e tjera.
Komunikimi fizik i personave apo dhe mallrave, do të thotë të jetosh, veprosh, punosh, e edhe
argëtim e rekreacion. Qyteti i Prishtinës, për të qenë funksional, duhet të jetë sa më i qasshëm nga
të gjitha anët e në të gjitha anët, në të gjitha pikët. Në këtë moment, lëvizja e personave dhe
mallrave bëhet vetëm përmes qarkullimit të motorizuar, dhe rrugëve, në mungesë të
infrastrukturës hekurudhore.
Komunikimi i saj prej qendrës drejt pjesëve tjera periferike dhe suburbane, bëhet vetëm përmes
transportit të motorizuar dhe atë me shumë pak transport publik porse më shumë me transport
individual. Pra, shfrytëzimi i veturave është i sforcuar, i mbështetur dhe nga ana e Qeverisë, me
zgjerimin e rrugëve automobilistike, me mosinvestime në hekurudhë, me mosinvestime në
transport publik, zgjidhje të problemeve të parkingjeve.

Harta.31—Rrugët që përshkojnë
Prishtinën
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Qeveria, përkundrazi, mbështet importin e veturave, të naftës dhe me vetë faktin se mbledh
buxhet nga dogana dhe importi, konkludojmë se veturat dhe për një kohë shumë të gjatë do të
jenë burim për lëvizshmëri të njerëzve dhe mallrave në Prishtinë. Ndërsa, me konventat që duhet
të nënshkruajmë, duhet të zvogëlojmë ndotjen mjedisore me zvogëlimin e transportit rrugor në
favor të atij shumë më pak ndotës, atij hekurudhor dhe të jomotorizuar.
Aktivitetet e qytetarëve si banorë apo si punonjës, duke kryer veprime të ndryshme, duhet të
lëvizin apo të jenë të lëvizshëm, përmes lëvizjes së këmbësorëve, veturave, transporti publik apo
dhe transportit të rëndë. Të gjitha këto lëvizje kërkojnë rrugë, trotuare dhe zona të këmbësorëve.
Aktivitetet kryesore gjatë ditës janë të përqendruara përmes lëvizjeve në drejtim të qendrës së
qytetit dhe përmes qendrës për të arritur në pikën tjetër të qytetit. Unazat e qytetit të Prishtinës,
ende nuk janë funksionale tërësisht, prandaj qendra e Prishtinës, doemos është e ngarkuar në çdo
pjesë të ditës.
Qendra e qytetit është e detyruar të përballojë një fluks të madh të lëvizjes së automjeteve dhe
këmbësorëve, për arsye të vendosjes së institucioneve kryesore të vendit: objektet e Qeverisë,
objektet e Komunës, objektet e shumta universitare publike dhe private, shkollat e mesme dhe
fillore, hotelet dhe shumë organizata tjera të huaja dhe vendëse.
Ndërtimet pas vitit 1999, në periferi të zonës urbane, gjithashtu paraqesin problem duke dëmtuar
rrugët ekzistuese dhe duke shtuar nevojën për rrugë të reja.
Transporti rrugor paraqet një komponentë mjaft të rëndësishme në aspektin e ofrimit të kushteve
për lëvizje, përderisa kërkohet integrim i transportit me të gjitha aspektet tjera të zhvillimit të
qytetit. Stacioni i autobusëve si nyje e transportit publik, ndodhet brenda zonës së qytetit.
Transporti publik operon nëpër lagjet e qytetit dhe në periferi të tij

Transporti publik me autobusë
Në qytetin e Prishtinës deri në vitin 2008 kanë qenë funksionale 13 linja urbane për transportin e
udhëtarëve dhe 22 linja urbane-periferike, 19 linja janë mbajtur me autobusë (100 autobusë) dhe
16 me minibusë (52 minibusë), të cilat linja i operonin rreth 20 ndërmarrje transportuese.
Në komunën e Prishtinës operojnë 34 linja për transportin e udhëtarëve me autobusë, 24 prej të
cilave janë linja komunale dhe urbane-periferike, ndërsa 10 prej tyre janë linja urbane, të cilat kanë
të rregulluar itineraret e tyre si në vijim:
Linja nr. 3A:
Rr 27 Nëntori – Lagjja e Spitalit - Lagjja Mat (Te çezmja);
Linja nr. 4:
Lagjja Mati (Te Xhamia) - Pishina e Gërmisë;
Linja nr.4A:
Lagjja Mati (Te Xhamia) - Rr. Xhavit Ahmeti;
Linja nr. 5:
Lagjja Sofali - Sheshi Idriz Seferi– Magjistralja për Mitrovicë (Rrethi);
Linja nr. 6:
Lagjja Fidanishtja - Lagjja Arbëria – Rr. Malush Kosova;
Linja nr. 6A:
Lagjja Arbëria , Te Varrezat – Tregu me shumicë;
Linja nr. 7:
Lagjja Kolovica e Vjetër – Shkolla fillore “7 Marsi”(Rruga Agim Cela”);
Linja nr. 7A :
Lagjja Vneshtat, Rr. Xhavit Ahmeti – Rr. Hollgen Petersen;
Linja nr. 10A:
Prishtinë – Veternik;
Linja nr. 27:
Plepat, Prapa Komunës - Velania II - Rr. Bajram Kelmendi.
Për të gjitha linjat e përmendura më sipër, janë të përcaktuara edhe vendndalimet (stacionet) e
autobusëve dhe oraret e udhëtimeve, ndërsa mungojnë të dhënat në aspektin e numrit të
udhëtarëve që lëvizin përmes këtyre linjave.
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Harta 32 Linjat urbane


Lokacionet e taksive -Bazuar në kërkesat dhe kapacitetet e qytetit, si dhe numrin e autotaksive individuale, prej 600 deri 700 vendqëndrime për Auto-TAXI, për caktimin e
lokacioneve për vendqëndrim të Auto-TAXI-ve nga komuna janë propozuar lokacione
konkrete për vendqëndrim të tyre. Të gjitha të dhënat ndodhen në tabela.

Në periudhën 2002 - 2007 në Prishtinë është investuar në 163 projektet në infrastrukturën rrugore,
duke u përfshirë 88.49 km rrugë/ 12.6 mil euro. Në periudhën 2010-2011 për rrugë janë investuar
rreth 22 milionë euro, që do të thotë se investimet në infrastrukturë rrugore kanë shënuar
vazhdimisht rritje, porse kualiteti i transportit publik mbetet i mjerueshëm.
Sinjalizimet në rrugë –Për shkak të mungesës së trotuareve dhe vendosjes së objekteve shumë
pranë rrugëve, në disa rrugë nuk kishte mundësi të vendoseshin shenjat në bazë të rregullave për
vendosjen e tyre. Deri në vitin 2008 të pajisura me shenja vertikale ishin 150 rrugë, ndërsa me
sinjalizim horizontal vetëm 24 rrugë. Rregullimi i përparësisë së kalimit në 34 kryqëzime, 15
kryqëzime me semaforë. Theksohet nevoja e ndërrimit të semaforëve për shkak të vjetërsisë së
tyre. Një problem të madh paraqet edhe mungesa e vendeve për parkim, për shkak të sipërfaqeve
jo të mjaftueshme për këtë qëllim, në disa rrugë ishin dhënë në shfrytëzim me koncesion parkingjet
e krijuara anash përgjatë rrugës.
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Emërtimet e rrugëve të Prishtinës – Që nga viti 1999, janë të listuara 477 rrugë të emërtuara të
Prishtinës, në të cilën tabelë ndodhen emërtimet edhe të para luftës së vitit 1999, pozicioni ku ato
rrugë ndodhen në hartë (harta e punuar nga Enti për Punë Gjeodezike dhe Fotogrametrike).

Harta 33 Linjat Urbane në Prishtinës

Nga të dhënat e tabelës së mësipërme rezulton se, në Prishtinë brenda qytetit (zona kadastrale
Prishtinë) deri në vitin 2002 kishte 189.3 km rrugë, 1568 kryqëzime, ndërsa sipërfaqja e tokës që
marrin këto rrugë është 146.17 hektarë.
Udhëkryqet e disniveluara -Në pjesën jug-perëndimore të qytetit ekziston udhëkryqi në afërsi të
Lagjes Dardania, i cili është i ndërtuar në disnivel, rrethrrotullim për magjistralet M2 dhe M9, si dhe
pjesa e Rrugës Tirana, që është në përfundim të zgjerimit dhe përmirësimit të saj, e cila rrugë
shkon në drejtim të Lagjes Arbëria, dhe lidhet me rrugën magjistrale M25.
Ky udhëkryq është realizuar në vitin 2011 dhe ka një kapacitet të mirë të qarkullimit, i cili ka ndikim
të madh në shkëmbimin e kërkesave të trafikut, që hyjnë dhe dalin nëpër këtë udhëkryq. E metë e
këtij udhëkryqi, mund të konsiderohet depërtimi i madh i rampave, respektivisht pjerrësitë
gjatësore të degëve lidhëse të rrugëve në pjesën urbane të qytetit, që ndikojnë në komoditetin e
qarkullimit, sidomos të automjeteve transportuese, respektivisht, automjetet e transportit urban.
Udhëkryq tjetër në disnivel është udhëkryqi që lidh rrugët M2 dhe M25.2. Ky kryqëzim në të
ardhmen, parashihet të përballojë edhe fluksin e trafikut të automjeteve, që do të lëvizin nëpër
unazën e brendshme të qytetit, pasi kjo unazë parashihet të kalojë edhe nëpër këtë kryqëzim.
Në zonën urbane të qytetit janë të montuara 17 nyje të semaforëve. Pjesa dërmuese prej tyre janë
në gjendje funksionale, e disa prej tyre janë jashtë funksionit. Dy vitet e fundit janë punuar dhe
riparuar disa nyje semaforësh, të cilat kanë qenë të vjetruara dhe kanë punuar me kohë fikse.
Pajisjet e vjetra të këtyre nyjave të semaforëve nuk kanë pasur të aplikuar ndryshimin e
kohëzgjatjes së ciklit me ndryshimin e madhësisë së qarkullimit.
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Tani këto nyje semaforësh janë punuar tërësisht me sistemet e reja të teknologjisë së sinjalizimit
ndriçues, ku kanë të instaluar sistemin e detektimit të automjeteve si dhe njëkohësisht mund të
hyjnë në përdorim edhe me rastin e instalimit të një qendre komanduese ku mund të bëhet
monitorimi dhe menaxhimi i nyjave semaforësh. Andaj nyjat e reja të semaforëve i plotësojnë këto
kushte. Megjithatë, këto punojnë në kohë fikse dhe nuk ekziston ndonjë koordinim në kuptimin e
formimit të valës së gjelbër ndërmjet tyre. Nyja semaforësh që janë punuar të rinj dhe kanë
mundësinë e menaxhimit nga qendra komanduese janë tetë:
Kryqëzimi i rrugëve “Bulevardi Bill Klinton” - “Tirana”, “Idriz Gjilani”.
Kryqëzimi i rrugëve “Bulevardi Bill Klinton”, “Robert Doll”.
Kryqëzimi i rrugëve “Bulevardi i Dëshmorëve”, “Bulevardi Nëna Terezë”, “Bill Klinton”, “Eqrem
Çabej”.
Kryqëzimi i rrugëve “Agim Ramadani”, “Eqrem Çabej”.
Kryqëzimi i rrugëve “Agim Ramadani”, “Fehmi Lladrovci”, “Xheladin Rekaliu”.
Kryqëzimi i rrugëve “Agim Ramadani”, “rruga B” – (jashtë funksionit).
Kryqëzimi i rrugëve “Mitrovicë – Prishtinë”, “Shefqet Shkupi”.
Kryqëzimi i rrugëve “Mitrovicë – Prishtinë”, “Rexhep Krasniqi’.
Nyje semaforike të vjetra që janë në funksion me kohë fikse janë katër:
Kryqëzimi i rrugëve “Agim Ramadani”, “Ibrahim Lutfiu”.
Kryqëzimi i rrugëve “Ilir Konushevci”, “Lidhja e Prizrenit”.
Kryqëzimi i rrugëve “UÇK”, “Lidhja e Prizrenit”, “Tirana”, “Fehmi Agani”.
Kryqëzimi i rrugëve “Luan Haradinaj”, “Garibaldi”, “Kosta Novakoviq”
Nyje semaforike të vjetra që janë jashtë përdorimit janë pesë:
Kryqëzimi i rrugëve “Agim Ramadani”, “Bulevardi Nëna Terezë”
Kryqëzimi i rrugëve “Ilir Konushevci”, “Vëllezërit Fazliu”, “Bajram Bahtiri”, “Lidhja e Lezhës”.
Kryqëzimi i rrugëve “UÇK”, “Migjeni”.
Kryqëzimi i rrugëve “Migjeni”, “Fehmi Agani”.
Kryqëzimi i rrugëve “Bulevardi Nëna Terezë”, “Garibaldi”.
Nyje semaforike që do të punohen të rinj me sistem të ri të menaxhimit të tyre janë tre:
Kryqëzimi i rrugëve “Agim Ramadani”, “Ibrahim Lutfiu” - ka semafor aktual.
Kryqëzimi i rrugëve “UÇK”, “Lidhja e Prizrenit”, “Tirana”, “Fehmi Agani” - ka semafor aktual.
Kryqëzimi i rrugëve “Bulevardi i Dëshmorëve”, “28 Nëntori”, “Imzot Nikë Prela”.
Duhet të theksohet për nyje të sinjalizuara me semaforë është se puna e tyre është me kohë fikse,
dhe nuk janë të rregulluar me koordinim të tillë që varësisht prej kërkesave të trafikut të jepet
edhe prioriteti i qarkullimit. Thënë në përgjithësi, nuk është studiuar, respektivisht nuk ka ndonjë
projekt të studiuar që të përcaktohen rregullimet e nyjave të semaforëve varësisht prej kërkesave
të trafikut, kur dihet se kërkesat e trafikut në mëngjes janë më të mëdha në drejtim të qendrës së
qytetit, ndërsa në kohën e pasdites, ndryshojnë kërkesat, që më tepër orientohet trafiku për dalje
nga qyteti. Është i nevojshëm një studim dhe hartim i një projekti për rregullimin dhe menaxhimin
e nyjave semaforike, si dhe koordinimi i tyre, përmes aplikimit të valës së gjelbër, pasi që kjo do të
ndikonte shumë në rritjen e nivelit të shërbimit nëpër kryqëzime.
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Udhëkryqet dhe rrethrrotullimet
Me rritjen e kërkesave të qarkullimit të automjeteve, në zonën urbane të qytetit, disa nga
udhëkryqet e rregulluara me prioritet, janë punuar me qarkullim rrethrrotullues, pasi që është
konsideruar se rrethrrotullimet janë zgjidhje më e mirë për funksionim të trafikut dhe kanë
kapacitet më të madh qarkullues. Vërehen përmirësime në disa udhëkryqe me realizimin e tyre.
Këto rrethrrotullime janë punuar kryesisht në kryqëzime ku hapësira ka qenë e mjaftueshme për
realizimin e tyre.
Ajo që vërehet në realizimin e këtyre rrethrrotullimeve, është se nuk janë studiuar paraprakisht
me qëllim të definimit të elementeve të projektimit për rrethrrotullime, përkatësisht varësisht
nga kërkesat e trafikut dhe raportet e madhësisë së qarkullimit të përcaktohet edhe gjeometria
dhe përmasat e rrethrrotullimit. Mangësi e këtyre rrethrrotullimeve po konsiderohet edhe fakti
se në disa raste ekzistojnë mospërputhje në mes të numrit të korsive në rrethrrotullim dhe
numrit të korsive në hyrje dhe dalje nga rrethrrotullimi, me ç’rast po rritet numri i pikave të
konfliktit gjatë kalimit nga njëra korsi në tjetrën. Në disa raste, si pasojë e mungesës së
sinjalizimit të mjaftueshëm për rreshtim, para kryqëzimit, nuk po funksionon rreshtimi me kohë.
Ekzistojnë edhe kryqëzime në rrethrrotullim me nga pesë degë të rrugëve. Mund të ceket
rrethrrotullimi në Lagjen Arbëria, në mes të rrugëve “Tirana”, “Zagrebi” dhe “Ahmet Krasniqi”, ku
takohen njëkohësisht pesë degë, një udhëkryq akoma i papërfunduar sa i përket lidhjeve të të
gjitha degëve të tij. Po ashtu, edhe rrethrrotullimi në të njëjtën lagje në kryqëzim me rrugën
magjistrale M2 dhe rrugën “Ahmet Krasniqi”.
Në periudhën e fundit shtatëvjeçare, udhëkryqet që kanë qenë të punuara në formën T dhe në
formë të udhëkryqit klasik me katër degë, e që janë punuar me rrethrrotullim janë rrugët:
“Fehmi Lladrovci”, “Muharrem Fejza”
“Ilir Konushevci”, “Agim Ramadani”
“Tirana”, “Zagrebi”, “Ahmet Krasniqi”
“Tirana”, dhe drejtimi i rrugës Unaza Qendër.
Udhëkryqet klasike me ndarje fizike, respektivisht me ishujt ndarës për orientim të trafikut janë rrugët

“Fehmi Lladrovci”, “Agim Ramadani”, “Xheladin Rekaliu”
“Eqrem Çabej”, “Agim Ramadani”
“UÇK”, “Fehmi Agani”, “Lidhja e Prizrenit”, “Tirana”
“Fehmi Agani”, “Migjeni”, “Luan Haradinaj”
“Garibaldi”, “Luan Haradinaj”, “Kosta Novakoviq”

Këto udhëkryqe pranojnë fluks të madh të trafikut dhe gjenden në rrugët më kryesore të
qytetit.

Parkingjet
Sipërfaqet për parkim në krahasim me numrin e automjeteve, janë shumë të vogla, numri total
i këtyre parkingjeve është 3 650 të shpërndara në 31 lokacione nëpër qytet.
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Rrugët e planifikuara, ato në ndërtim dhe të përfunduarat
Sipas “Planit Strategji të Prishtinës 2004-2020” ishin parashikuar rrugët qarkore në brendi dhe
përqark Prishtinës, tri unazave të trafikut:

Unaza Qendrore - e cila takon segmente rrugore ekzistuese, derisa një pjesë e saj ende është
e papërfunduar;

Unaza e Brendshme - ekziston projekti detaj i kësaj unaze dhe mund të konstatojmë se dihet
shtrirja e saktë e saj nëpër territorin e Prishtinës;

Unaza e Jashtme - ka vetëm vijën e kalimit të saj nëpër territor, nuk ka plan detaj të projektit
dhe shtrirjes së saktë të saj.
Aktualisht, aktivitetet kryesore ndodhin kryesisht në brendi të Unazës Qendrore, përderisa qytetet
brenda Kosovës, përdorin Prishtinën dhe zonën e saj urbane për të kaluar transit.
Qytetet tjera të Kosovës, të cilët komunikojnë me njëri-tjetrin përmes Prishtinës janë të detyruar të
përdorin qendrën e Prishtinës, pasi që rrugët magjistrale brenda Prishtinës, bëjnë mbledhjen dhe
shpërndarjen e trafikut nga Podujeva, Mitrovica, Kastrioti, Fushë Kosova, Peja, Prizreni, Ferizaj dhe
Gjilani. Përfundimi i plotë i Unazës qendrore parasheh mbylljen për trafikun e automjeteve në
Rrugës e UÇK-së dhe Bulevardit Nëna Terezë, për t’u përdorur si zona të këmbësorëve.

Harta 35 Unazat e qytetit sipas Planit
Strategjik

Harta 34 Unazat e qytetit
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1.2.5

Analiza e profilit
SWOT analiza

SWOT analiza është instrument i skanimit përfundimtar të një dukurie apo vendi në kuptim të
problemeve dhe mundësive për të ardhmen, në kontekst të ngushtë, pra brenda përbrenda
problemit, porse dhe në kontekst më të gjerë, të problemit së bashku me mundësi. Është
përmbledhje e të gjitha problemeve të listuara për nga prioritetet, të cilat të bashkuara apo të
shikuara në mënyrë sinkrone, mundësojnë hartimin e hapave të ardhshëm të synimeve,
objektivave dhe projekteve.
Kjo fazë e analizave, në të kundërtën e asaj paraprake, synon drejt së ardhmes, përderisa është
esenciale për të arritur objektivat e paraqitur në vijim:

Të vlerësohen përparësitë e kontekstit lokal;

Të minimizohen pikat e dobëta;

Të përfitohet nga mundësitë e prezantuara;

Të tentohet kundërshtimi i rreziqeve të ardhshme.

Vendbanimi dhe cilësia e jetës
Përparësitë

Lagjet me karakter të ndryshëm që i japin qytetit identitetin e tij;

Rritje e vazhdueshme e shërbimeve publike në disa vendbanime;

Shumë iniciativa private në përmasa të ndryshme dhe zhvillimi i tipologjive të ndryshme.
Dobësitë

Rritja urbane shumë e madhe, por e paplanifikuar dhe mungesë e infrastrukturës;

Ndërtim i paligjshëm dhe i papërshtatshëm në zonat në brendi të qytetit;

Infrastrukturë rurale jo adekuate;

Një pjesë domethënëse e shtëpive të ndërtuara së fundmi nuk i arrijnë standardet teknike
ose mbesin të papërfunduara;

Presioni nga rritja e popullsisë në qytet, pjesërisht nga riatdhesimi, nga migrimi i brendshëm,
etj;

Shumica e hapësirave të hapura ekzistuese janë të neglizhuara ose të mbipërdorura;

Disa indikatorë ndryshojnë shumë nga standardet e qyteteve të tjera: sipërfaqja mesatare
për person është 11m2;

Vendbanimet zakonisht kanë një dendësi tepër të ulët për të garantuar shërbimet
elementare;

Perceptim i keq në hyrje të qytetit për shkak të qasjeve kaotike dhe të parregulluara.
Mundësitë

Interes në ndërtimin e sipërmarrjeve mes sektorit publik dhe vendor, ose investitorët
ndërkombëtarë;

Subvencione qeveritare për strehim të denjë;

Zhvillimi i strehimit social nga grupe të specializuara më pak ose jofitimprurëse.
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Rreziqet
Rritje e kërkesës për banesa për shkak të shtimit të populates në qytet dhe kërkesave të zvogëlimit
të anëtarëve për një ekonomi familjare (një familje=një banesë).

Zhvillimi social
Përparësitë

Prezenca e një përqendrimit të objekteve të arsimit të lartë në Prishtinë;

Prezenca e Qendrës Klinike Universitare të Kosovës (QKUK )dhe institucioneve të tjera
themelore të shëndetësisë;

Prezenca e Bibliotekës, Shtëpisë së Kulturës, teatrove dhe qendrave multimediale;

Organizimi i festivaleve të shumta të teatrit, filmit, dhe manifestimeve të tjera kulturore;

Dobësitë

Sistemi shkollor ka mangësi të ndryshme ( mungesa e pajisjeve për hulumtime, infrastrukturë e
pamjaftueshme për aktivitete arsimore);

Ndryshime të mëdha në nivelin e edukimit mes zonave urbane dhe rurale, si dhe mes gjinive
ose grupeve etnike;

Shërbimi i mjekësisë parësore me cilësi të papërshtatshme;

Numër i pamjaftueshëm i personelit mjekësor dhe ekuipazhit;

Mungesë e Spitalit të qytetit;

Një pjesë e Gërmisë është deklaruar si “pyll për piknik“;

Në qytet ndodhen vetëm dy kinema;

Migrimi i resurseve intelektuale njerëzore, veçanërisht të rinjtë.

Mundësitë

Ekzistenca e një Plani Zhvillimor të Edukimit nga Komuna, me objektiva të matshme si një
integrim i fortë i sistemit të edukimit në proceset vendore dhe evropiane edukative ose si një
rritje domethënëse e studentëve në institucione dhe shkolla në zonat rurale;

Qendra Klinike Universitare e Kosovës mund të konsiderohet si bazë për zhvillimin e
mëtutjeshëm të kujdesit mjekësor të specializuar e cilësor.
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Shërbimet
Përparësitë

Kyçja pothuajse e gjithë popullatës në sistem publik të ujësjellësit;

Konfiguracioni i volitshëm për largimin e ujërave të ndotura;

Cilësia e mirë e ujit të papërpunuar të Liqenit të Batllavës dhe Badovcit dhe cilësia e mirë e
ujit që shpërndahet;

Dy rezervuare kryesore janë të vendosura pranë qytetit të Prishtinës;

Nuk ka të dhëna të mjaftueshme që mundësojnë analizën e gjendjes ekzistuese dhe
planifikimit afatgjatë;

Ekziston një kornizë organizative për mbledhjen dhe deponimin e mbeturinave;

Është ndërtuar dhe është duke funksionuar një deponi e re.
Dobësitë

Burime të pamjaftueshme ujore;

Mosmbrojtja e burimeve ujore –mosiplementimi i zonave mbrojtëse;

Reduktimet e theksuar të ujit;

Infrastruktura e vjetruar;

Mosrregullimi i rrjedhave ujore;

Humbjet e larta të ujit të pijes;

Kyçja jo e larte në sistemin e derdhjes të ujërave të ndotura;

Mostrajtimi i ujërave të ndotura;

Ndotja e lumenjve dhe përroskave nga ujërat e ndotura;

Komuna e Prishtinës ka sasi të limituara të ujit sipërfaqësor dhe nëntokësor (veçanërisht
liqenet e Batllavës dhe Badovcit); Propozohet përdorimi i burimeve nëntokësore të Kolovicës
si ujë teknik;

Mungesa e ujit shfaqet edhe si faktori kryesor kufizues i zhvillimit të përgjithshëm të
prodhimeve bujqësore në komunën e Prishtinës;

Sistemi i furnizimit me ujë ka shumë problem, siç është uji me presion të ulët, humbja e ujit,
mungesë e infrastrukturave të furnizimit;

Nuk ka sistem të trajtimit të kanalizimeve dhe vetëm tri fshatra kanë një sistem primar klasik
të trajtimit të ujërave të zeza;

Mungesa e infrastrukturës së përshtatshme nëpër shtëpi, si shkaktare kryesore e ndotjes së
ujit;

Mungesë e informacionit në formë grafik për ujin dhe sistemin e kanalizimit në zonat rurale;

Mbledhja e mbeturinave nuk i mbulon të gjitha sipërfaqet e komunës;

Shpeshherë ka hedhje të paautorizuar të mbeturinave nëpër gjithë territorin e komunës.
Mundësitë

Investimet në proces për rehabilitimin e sistemit të shpërndarjes së ujit;

Ndërtimi i fabrikës së ujit në Shkabaj;

Kryerja e studimit për ujërat e ndotura;

Vetëdijesimi i popullatës për rëndësinë e kursimit dhe mosndotjes së ujërave;

Pastrimi dhe mirëmbajtja e rrjedhave ujore;

Implementimi i zonave mbrojtëse ujore.
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Krijimi i pellgjeve (për ruajtjen e ujit të shirave);

Përfshirja e të gjithë banorëve në sistemin publik;
Krijimi i trajtimit të ujërave të zeza.
Rreziqet

Rritja e konsumit të ujit duke përfshirë edhe bizneset;

Moszvogëlimi i humbjeve të ujit;

Përkeqësimi i kualitetit të ujit nëse nuk implementohen zonat mbrojtëse;

Vërshimet nga ujërat e ndotur nëse nuk rehabilitohet sistemi i largimit;

Përkeqësimi i ndotjes së rrjedhave ujore.

Kultura
Përparësitë

Numër i madh dhe llojllojshmëri e monumenteve dhe lokaliteteve kulturore.
Dobësitë

Mungesa e vetëdijesimit mbi mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe ambientit
(SPK 2010);

Zhdukja e disa monumenteve edhe pse ishin të mbrojtura;

E kaluara nuk është e dukshme përbrenda qytetit;

Legjislacioni jo mjaft i ndërlidhur me sektorët tjerë.
Mundësitë

Promovimi i turizmit kulturor i kombinuar me eko-turizmin;

Mundësia për përdorimin e trashëgimisë kulturore në promovimin e
aktiviteteve kulturore si galeri të artit, muzeume, muze etnologjike, etj;

Donacione të mundshme për promovimin e trashëgimisë kulturore;

Rritja e interesit për prodhimet tradicionale dhe historisë vendore.
Rreziqet

Politizimi i trashëgimisë kulturore, sidomos fre ose etnike;

Fonde të pamjaftueshme për vendosjen e infrastrukturës së turizmit kulturor;

Hapja e hoteleve private dhe shërbimeve të tjera pa i kushtuar vëmendje
trashëgimisë;

Mosnjoftimi i institucioneve kompetente profesionale gjatë punimeve në vende
që kanë potencial arkeologjik gjatë punimeve;

Aftësi të papërshtatshme për restaurimin dhe mbrojtjen e trashëgimisë
kulturore;

Mosraportimi i të gjeturave dhe objekteve gjatë punës bujqësore;

Shkatërrimi i monumenteve për shkak të mungesës së kujdesit apo
neglizhencës;
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Zhvillimi ekonomik
Përparësitë

Qytet me rritje të shpejtë ekonomike;

Përqendrimi i fuqisë punëtore dhe kapitalit intelektual;

Përqendrimi i lartë i bizneseve (24,6% i të gjitha bizneseve të regjistruara në Kosovë);

Industri e fuqishme ndërtimesh;

Aeroport i ristrukturuar dhe një numër i madh fluturimesh ndërkombëtare;

Rrugët e rindërtuara/logjistikë e mirë në pikat kyçe ndërlidhëse të vendit;

Qytet, nikoqire e institucioneve qeveritare, administratës, institucioneve hulumtuese dhe
zhvillimore;

Nyje lidhëse e linjave të trafikut kombëtar dhe regjional (rrugore, hekurudhore, ajrore,
energjetike...);

Qytet nikoqir i organizatave ndërkombëtare për mbështetjen e Kosovës në zhvillimin e saj;

Qytet me numër të madh të studentëve;

Prezencë e universiteteve publike dhe private, si bazë për zgjerimin e mëtejmë të një vargu
të institucioneve shkencore;

Popullatë kryesisht e re, inovative e orientuar drejt TI;

Fryma ndërmarrëse;

Prezencë e vlerave historike dhe kulturore, të cilat do të kontribuojnë në fushat e zhvillimit,
njëkohësisht duke përkrahur Ekonominë e Njohurive


















Dobësitë
Mungesë e infrastrukturës ligjore për kryeqytet (si psh. Ligji për kryeqytetin);
Ndërtime të egra dhe pa plan;
Mungesa e vizionit/regjional afatgjatë/strategjitë kombëtare të zhvillimit ekonomik;
(bashkëpunimi me komunat tjera, të cilat gjenden në hapësirën e kaltër sipas Planit
Hapësinor të Kosovës);
Nivel i ulët i investimeve të huaja;
Qasje e kufizuar kreditimi;
Sistem i dobët gjyqësor;
Mungesë e shërbimeve të transportit hekurudhor të mallrave;
Ekonomi joformale;
Mungesa e të dhënave statistikore për një kohë të gjatë;
Mungesë e partneriteteve publiko private;
Faturim dhe grumbullim i ultë i të ardhurave komunale;
Nivel i lartë i papunësisë (69% i të pakualifikuarve dhe 60% nga grupmosha 25-39 vjeçe)
Prezencë e ulët e industrisë prodhuese, e madhe e mikro-ndërmarrjeve, kryesisht aktive në
tregti dhe shërbime (vetëm 7% industri e prodhimit);
Ndërtime intensive, pa kriter.
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Mundësitë





















Aprovimi i politikave për qytet të Njohurive, konkurrent në Ballkan;
Qytet i integruar mirë me rajonin;
Qytet turistik dhe atraktiv me industri të turizmit kulturor dhe konferencier;
Qytet - Port i Kosovës, qytet trekëndësh i ZHE të Kosovës;
Ndërkombëtarizimi i qytetit në kuptim të numrit të studentëve, kualitetit të jetës;
Promovimi dhe lehtësimi i investimeve të huaja direkte, prioriteti i tërheqjes së kapitalit
investues nga diaspora;
Ngritja e aftësive të fuqisë punëtore;
Rritja e përdorimit të teknologjisë së informacionit dhe komunikacionit;
Zhvillimi i objekteve për argëtim dhe turizëm;
Zhvillimi i një programi ngjarjesh strategjike si festivale apo panaire tregtare;
Rritja ekonomisë formale;
Përmirësimi i qasjes në kredi tregtare bankare;
Ri-përdorimi i zonave industriale të lëna pas dore;
Qasja në fitimin e kapitalit përmes mekanizmave të stabilitetit të BE-së dhe asociacioneve
me asistencën financiare dhe teknike;
Prezenca e kapitalit privat të diasporës dhe vullneti për të investuar;
Mundësitë e orientimit të kapitalit privat drejt investimeve të rëndësishme me plane
zhvillimore;
Bukuritë natyrore të Prishtinës, të pazhvilluara për shfrytëzim turistik, kanë potencial të
caktuar për eko-turizëm të specializuar ndërkombëtar;
Aprovimi i Ligjit për Prishtinën kryeqytet;
Lidhja me Ngrohtoren e qytetit në Prishtinë (rrjeti ekzistues) të furnizuar me rrymë nga
“Kosova B” (sistem bashkë-gjenerues) me tarifa më të volitshme;
Realizimi i autostradës së planifikuar Durrës-Kukës - Vërmicë - Prishtinë - Merdare, do t’i
mundësojë Prishtinës qasjen e drejtpërdrejtë në Nish, Sofje dhe po ashtu këto do të lidhen
përmes Kosovës drejt porteve të Adriatikut.

Rreziqet

Vazhdimi në mospërmirësimin e infrastrukturës dhe shërbimeve dhe cilësisë së jetës;

Vazhdimi i zhvillimit joformal;

Rritje shumë e shpejtë e hovshme dhe e pa plan;

Dështimi i bizneseve prishtinase për të konkurruar në ekonominë globale;

Dështimi i adaptimit të teknologjive të reja, veçanërisht ato të informacionit dhe
telekomunikacionit;

Mosrritja e buxhetit të kufizuar të nivelit komunal;

Rritja e ekonomisë joformale;

Mungesa e tregut të punës & politikave aktive të punës dhe shpërputhja ndërmjet ofertës së
punës të krijuar nga institucionet edukative dhe kërkesës për punë të gjeneruar nga bizneset
lokale dhe të huaja;

Gjenerata e re, për shkak të pamundësisë të hyjë në tregun e punës, është e detyruar të bëjë
aktivitete ekonomike joformale, siç shitjet në rrugë apo veprimtaritë tjera joformale.
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Natyra dhe mjedisi
Përparësitë

Klimë e përshtatshme;

Burime natyrore;

Biodiversitet;

Rritje e interesit publik për mjedisin;

Mungesë e industrive që ndotin mjedisin në mënyrë intensive;

Ekzistimi i një pjese të madhe të natyrës dhe peizazhit të paprekur;

Regjioni i komunës së Prishtinës është i rrethuar me pyje me një hidrografi interesante, me
prani të drunjve me gjethe;

Zona natyrale të mbrojtura: Parku rajonal natyror i Gërmisë, i pasur me florë, vegjetacion
dhe faunë.
Dobësitë

Mungesë e sundimit të ligjit;

Ndotje e ajrit në zonat urbane / me trafik;

Mungesë e impianteve të trajtimit të plehrave të ngurta dhe të ujërave të zeza;

Mungesë e financimeve për parqet;

Mungesa e aftësive mbi çështjet mjedisore;

Taksë e ulët për mjedisin;

Mungesa e hapësirave të hapura publike në zonat urbane;

Mungesë e profesionistëve në fushën e mjedisit;

Nivel i ulët i ndërgjegjësimit / informimit;

Rrjet monitorues i papërshtatshëm;

Administrim i dobët i mbeturinave dhe hedhje e pakontrolluar e tyre;

Ndotje e ujit e shkaktuar nga mungesa e trajtimit të ujit, mungesë e infrastrukturës së duhur
nëpër ndërtesa;

Ndotja e ajrit shkaktohet nga djegia e linjitit (KEK), nga trafiku i motorizuar (shumë
automjete të vjetra), nga sistemi i ngrohjes qendrore me mazut (Termokos), veçanërisht në
zonën urbane;

Humbje e tokës për ndërtime pa leje, ndërtimi i rrugëve dhe autostradave, erozioni, gërmim i
pakontrolluar i tokës;

Ndërtime të paligjshme në Parkun e Gërmisë;

Mungesë e vetëdijesimit publik në aspektin e mbrojtjes së mjedisit.
Mundësitë

Modernizimi i shërbimit meteorologjik;

Zhvillimi i informimit publik;

Vënia e impianteve të trajtimit të plehrave të ngurta dhe të ujërave të zeza Shfrytëzimi i
biodiversitetit në mënyrë sensitive;

Ruajtja dhe menaxhimi i parqeve;

Më shumë hapësira të hapura publike / xhepa parqesh;

Çati/Kulme të gjelbra - skema të llojit Britania në lulëzim ( siç është skema në Angli. Britain in
Bloom);

Peizazh i mirë dhe potencial mjedisor;

Zhvillimi i mundësive për të pasur qasje dhe vetëdije rreth Parkut të Gërmisë (eko-shtigjet);
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Rreziqet

Vazhdimi i shpërndarjes urbane;

Përkeqësimi i natyrës / mjedisit / biodiversitetit

Kërcënime të shëndetit prej mbeturinave johigjienike ujore dhe solide;

Menaxhim jo i mirë i turizmit;

Ndryshimi i klimës;

Mbipopullimi i qytetit;

Termocentralet ekzistuese dhe të planifikuara dhe ndikimi i tyre në mjedis;

Vazhdimi i copëzimit të hapësirave të hapura;

Thatësira – konsiderohet si kërcënim për furnizimin me ujë gjatë sezonit të verës kur
temperaturat janë më të larta dhe reshjet e shiut më të rralla.

Infrastruktura rrugore –lëvizshmëria
Përparësitë

Lidhjet e trafikut me pjesën tjetër të Kosovës nëpërmjet rrugës, hekurudhës dhe trafikut
ajror.

Investimet e Komunës në përmirësimet e rrugëve që lidhin fshatrat me njëra-tjetrën (rrugë
lokale);

Prezenca e transportit publik nëpërmjet autobusëve publikë;

Ekziston një infrastrukturë bazë e transportit;

Prishtina ndodhet në udhëkryqin e dy korridoreve të transportit të një rëndësie
ndërkombëtare (rruga 6 dhe 7);

Rritja e pjesëmarrjes së sektorit privat në të gjitha mënyrat e transportit;

Zhvillimi i shërbimeve të autobusëve urbanë dhe ndër-urbanë.
Dobësitë

Standard i ulët i rrugëve, veçanërisht lidhje të këqija mes qytetit dhe fshatrave dhe rrugë të
këqija në zonat e lagjeve dhe përbrenda fshatrave;

Gjendje e keqe e hekurudhës dhe stacionit kryesor hekurudhor jashtë qendrës së qytetit
(Fushë Kosovë);

Sistem i transportit publik me përmasa të pamjaftueshme dhe i pajisur keq;

Motorizimi: një numër i konsiderueshëm i makinave janë të vjetra dhe numri botëror i
makinave është në rritje;

Gjendje e vështirë për këmbësorët dhe përdoruesit e biçikletave (zakonisht ka mungesë të
trotuareve, rrugës për këmbësorë dhe shtigjeve për biçikleta). Zakonisht në këto vende
gjenden makina të parkuara;.

Mundësi të pakta për parkimin e makinave në qytet;

Aeroporti, stacioni hekurudhor, dhe stacioni i autobusëve të Prishtinës janë larg njëratjetrës;

Shenjëzimet e rrugëve nuk janë të harmonizuara me standardet evropiane;

Shpeshherë ndërtimet janë bërë ngjitur me cepin e rrugëve kryesore, duke përjashtuar
mundësinë për zgjerim.

Unaza qendrore e veriut paraqet pengesë për qendrën historike.
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Administrimi i trafikut urban është i dobët;
Standardet e sigurisë të ulëta/numri i aksidenteve/aftësitë e vozitjes/mungesa e mirësjelljes
në trafik;
Qasje e dobët në transportin urban në zonat rurale;
Kryqëzime të disniveluara;
Mungesë e korsive të autobusëve në të gjitha zonat urbane.

Mundësitë

Autostrada dhe projekte të tjera janë në zbatim e sipër ose në fazën e planifikimit; projekti i
Unazës së Brendshme; ndërtimi i autostradës R6 Prishtinë-Hani i Elezit (Plan i veprimit i
vizionit ekonomik të Kosovës 2011- 2014);

Modernizimi i sektorit të jugut, linja 10 e hekurudhës Fushë Kosovë-Ferizaj- Hani i Elezit (Plan i
veprimit i vizionit ekonomik të Kosovës 2011-2014);

Ofrim i transportit për aeroportin e Prishtinës.
Rreziqet

Rritje potenciale e trafikut të motorizuar në mungesë të zhvillimit të transportit publik dhe
prania e një sistemi rrugor të vështirë (motorizimi mund të jetë rreth 200 makina për 1000
banorë, ndërsa në Vjenë është 393 makina për 1000 banorë, e në Shtutgart 549 makina për
1000 banorë);

Investim në transport jo të integruar siç duhet në projektet e zhvillimit. Pamundësia e
buxheteve të komunave dhe pamjaftueshmëri e granteve të Qeverisë.

Energjia dhe telekomunikimi
Përparësitë

Burimet e pasura të linjitit do të jenë një bazë për prodhimin e energjisë elektrike në një
perspektivë afatgjatë. Të ardhurat nga eksporti i energjisë elektrike mund të paguajnë për
burimet e energjisë që do të nevojiten në të ardhmen;

Mbulimi me rrjet telefonik në Prishtinë, është i mirë.
Dobësitë

Cilësi e dobët e energjisë elektrike që iu dërgohet konsumatorëve, ndërprerje të shpeshta të
energjisë dhe ofrim jo i qëndrueshëm i energjisë me voltazh të ulët. Koha e ndërprerjes së
energjisë nuk është e paralajmëruar. Në disa fshatra ka humbje të energjisë dhe rënie të
tensionit;

Energjia që i dërgohet konsumatorit në fund është nën nivelin minimal teknik;

Në komunë nuk ka prodhim të energjisë elektrike (as tradicional, as nga burimet e
ripërtërishme);

Mungesa e kontratës për mënyrën e përdorimit të energjisë për konsumatorët familjarë;

Ndriçim publik i papërshtatshëm në Prishtinë dhe asnjë fshat nuk është i pajisur plotësisht
me ndriçim;
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Një pjesë thelbësore e banimeve nuk i arrijnë standardet moderne të energjisë (si pasojë
energjia është e lartë pa nevojë);

Cilësi e ulët e shërbimeve të telekomunikimit për konsumatorët e zonave rurale. Një numër i
madh i fshatrave nuk mbulohen me infrastrukturë të mjaftueshme të linjave fikse të PTK-së për
të mbuluar nevojat e shumicës së qytetarëve.
Rreziqet

Zgjerimi i një rrjeti të energjisë, duke marrë parasysh rritjen dhe zgjerimin e mundshëm të
qytetit dhe rritjen e kërkesës për energji;

Ndërtimi i kanaleve për shërbimet nëntokësore për infrastrukturën elektrike, energjetike dhe të
telekomunikacionit, me qasje të plotë të ekipeve të mirëmbajtjes. Aktualisht, këto kanale duhet
të fillojnë përgjatë rrugëve kryesore të qytetit;

Ndërtimi i paneleve diellore për energji, ose prodhimin e ujit të nxehtë nëpër shtëpi. Fillimisht,
mbështetja duhet të vijë nga shteti dhe të krijohet infrastruktura ligjore për këtë zonë;

Rritja e çmimeve të energjisë pas privatizimit të KEK-ut.

Mosfurnizimi i shtëpive në zona të shmangura rurale;

Rritja e varësisë nga lëndët djegëse fosile;

Rritja e varësisë nga burimi i energjisë në një sektor të vetëm.

Prishtina drejt zhvillimit të bazuar në njohuri
Përparësitë

Prishtina – kryeqytet me rol potencial të qytetit-metropol urban uegjioanal,

Prishtina - Qendër administrative dhe diplomatike

Prishtina me popullatë e re (25% më e re se 25 vjet),

Prishtina - Qytet i studentëve, i arsimit të lartë të shumtë dhe dinamik;

Qytet me jetë dinamike dhe të shumëllojshme të natës, atraktive dhe interesante për vendasit
dhe të rinjtë, aset i çmueshëm;

Organizim i shumtë i ngjarjeve artistike dhe kulturore; filmi, artit, modës, fotografisë, muzikës
etj;

Prishtina e orientuar në aplikim të TI-teknologjisë informative;

Ndërmarrje të shuma të reja dhe inovative, shkathtësi dhe frymë të ndërmarrësish;

Zotërimi dhe përdorimi i gjuhëve të huaja nga shumica e banorëve;

Posedim i Parkut të qytetit, Arbërisë dhe të Gërmisë, në kuadër të zonës urbane;

Afërsi me ANP-në (Aeroportin Ndërkombëtar të Prishtinës);

Përkrahje shoqërore për iniciativa të reja.
Dobësitë

Zhvillim i hovshëm në ndërtime të pa kriter, mosndikim në zhvillimet në zonën e aeroportit;

Ngufatje e qyteti me trafik të pasistemuar dhe të pazgjidhur;

Lëvizshmëri të dobët nëpërmes qytetit dhe me qytete tjera, transport joefikas publik;

Ndotje mjedisore të madhe nga trafiku i motorizuar;

Migrim ditor të të papunëve nga anët e tjera të Kosovës, rritje e varfërisë;

Lidhje të dobëta transporti me Aeroportin e Prishtinës;

Mungesë e lidhjes së institucioneve shkencore/universitare me ndërmarrje;

114

Plani Zhvillimor Urban i Prishtinës 2012-2022








Mungesë e politikave për joshjen dhe mbajtjen e “Klasës kreative në Prishtinë”;
Jostimulim nga ana e Qeverisë për ndërmarrje të reja inovative për të rinj të kualifikuar;
Kamatat e larta për kreditim për ndërmarrje të reja;
Pasiguri në rrugë për këmbësorët;
Mungesë e transportit të jomotorizuar;
Mungesa e shtigjeve për çiklistë.

Mundësitë

Adoptimi i synimit madhor për qytet me zhvillim të bazuar në ekonominë e njohurive;

Prishtina - me integrim të planifikuar me tri komunat e tjera/për synimin madhor të
qytetit të bazuar në ekonomi të njohurive;

Përmirësimi i cilësisë së edukimit të lartë profesional dhe akademik;

Përmirësimi i qasjes dhe mbështetjes për ZHEL;

Mbështetje e ndërmarrjeve të reja;

Bashkëpunim i ndërsjellë të institucioneve ( K&ZH)(R&D);

Përmirësimi i qasjes ndaj atraktivitetit të qytetit;

Përmirësimi i qasjes në infrastrukturë lokale dhe regjionale rrugore, lokale dhe
hekurudhore dhe ICT;

Prishtina – qytet qendër e regjionit/Ballkanit për inovacione dhe shkëmbim të të
arriturave;

Prishtina – qytet qendër e konferencave në rajon;

Qytet – qendër e artit dhe kulturës moderne.
Rreziqet
Mungesa e mbështetjes politike për zgjidhje të statusit të Prishtinës - kryeqytet;
Qytetet nuk shikohen si gjeneratorë të pasurisë kombëtare;
Vazhdimi i përkrahjes vetëm të sektorëve tradicionalë për zhvillim ekonomik, e jo të
shërbimeve;

Vazhdimi në mungesën e infrastrukturës dhe transportit hekurudhor;

Vazhdimi në lidhje të dobëta me Aeroportin e Prishtinës dhe mosndikim në zhvillimet
përreth aeroportit;

Vazhdimi në mosmbështetje të llojllojshmërive urbane dhe politikave për të;

Vazhdimi i pabarazisë sociale; krijimit të zonave të segreguara të banimit;

Vazhdimi i papërgjegjësisë institucionalë për dështime në qeverisje lokale;
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1.3 Vleresimi i kapaciteteve i investive urbane
Prishtina është në proces të forcimit të profilit urban, si në kuptimin e strukturës demografike,
administrative, zhvillimit njerëzor dhe atij biznesor. Konsiderohet se struktura e re urbane e
Prishtinës do ta bëjë qytetin më atraktiv për biznese të jashtme dhe biznese ndërkombëtare, në
përgjithësi. Edhe qyteti kishte trashëguar një strukturë ekonomike mbi bazë të pronës shoqërore
dhe publike. Efektet e privatizimit të pronës shoqërore edhe në qytetin e Prishtinës ishin të
pamjaftueshme për të krijuar vende të reja pune, rritur outputin dhe cilësinë e jetës.
Në qytetin e Prishtinës është selia e një numri të ndërmarrjeve publike qendrore dhe rajonale. Kjo
dëshmon për fuqinë e bizneseve publike dhe ndikimin e tyre në jetën ekonomike të qytetit.
Në qendrën urbane të Prishtinës janë të regjistruara 24.458 biznese, nga të cilat 10.249 në sektor
të tregtisë dhe të shërbimeve, 2.653 në pasurit e patundshme, qiradhënie dhe aktivitete biznesore,
2.815 në transport, depo dhe telekomunikacion, 2.496 në hotele dhe restorante, 1.743 industri
përpunuese, 1.471 në ndërtimtari dhe numër më të vogël në sektorë tjerë të ekonomisë.
Sektorët

Komuna
Prishtinës

Gjithsej

e

Qendra urbane

100.0

100.0

1.2

0.9

-

-

Industria e mineraleve dhe ekstraktuese

0.3

0.2

Industria përpunuese

7.3

7.1

Furnizimi me energji elektrike, gaz dhe ujë

0.2

0.2

Ndërtimtaria

6.0

6.0

Tregtia me shumicë dhe pakicë, riparimi i automjeteve motorike,
motoçikletave, mallrat personale dhe të amvisnisë

42.0

41.9

Hotelet dhe restorantet

9.8

1.2

Transporti, depot dhe telekomunikacioni

12.5

11.5

Aktivitete financiare

0.7

0.7

Pasuritë e patundshme, dhënia me qira dhe aktivitete e biznesit

10.2

10.8

Administrimi dhe mbrojtja publike, mbrojtja e obligueshme sociale

0.4

0.4

Arsimi

1.o

1.1

Shëndetësia

1.8

1.7

Aktivitetet tjera shoqërore (sociale)

5.7

5.4

Organizatat eks –teritoriale

0.9

10.9

Bujqësia, gjuetia dhe pylltaria
Peshkimi

Tabela 28 Bizneset e regjistruara dhe shpërndarja sektoriale

Burimi : PTK, KEK, KOSTT, RTK, Iber – Lepenci, Ujësjellësi rajonal, Termokosi, Strategjia e zhvillimit te komunës
së Prishtinës 2006 -2012.

116

Plani Zhvillimor Urban i Prishtinës 2012-2022

Aktivitetet biznesore të sektorit të shërbimeve kryesisht janë të përqendruara në hapësirën
urbane të qendrës, si dhe në zonat tjera urbane, siç janë: Dardania, Ulpiana, Bregu i Diellit,
Lakërishte, Qendër dhe Aktash. Vështruar nga aspekti i shpërndarjes së bizneseve të regjistruara,
dominon sektori i tregtisë, riparimi i automjeteve motorike, motoçikletave, mallrat personale dhe
të amvisërisë (41.9 %), transporti, depot dhe telekomunikimet (11.5 %), pasuritë e patundshme,
dhënia me qira dhe aktivitete biznesore (10.8 %) dhe ndërtimtaria (6.0 %). Duke pasur parasysh se
qendra urbane është edhe kryeqytet dhe qendër administrative e Kosovës, është e kuptueshme
pjesëmarrja e ulët e industrisë përpunuese (7.1 %). Në periudhën e fundit në rrugët magjistrale, të
cilat po marrin karakter të autostradave, është duke u fuqizuar ndërtimi i qendrave të mëdha
tregtare. Në kuadër të qendrës urbane, në vitet e fundit janë formuar disa qendra tregtare duke
përfshirë Pallatin e Rinisë, Grand Store, Bregu i Diellit, ING, Albi Mall, Dardania, ETC dhe tjera. Këto
qendra tregtare ofrojnë asortiman të gjerë të mallrave dhe punësojnë një numër të
konsiderueshëm të punëtorëve.

Kapacitetet investuese të Komunës së Prishtinës
Pas përfundimit të luftës, edhe Komuna e Prishtinës, sikurse tërë Kosova, ishte përfituese e shumë
programeve dhe projekteve të mbështetura nga komuniteti i donatorëve. Në kuadër të kësaj
ndihme, përfshiheshin projektet e infrastrukturës bazike, rindërtimi i shtëpive, sektori i arsimit,
shëndetësisë dhe i asistencës sociale. Krahas këtyre përpjekjeve të donatorëve, ishte zhvilluar edhe
sistemi fiskal dhe buxhetor i servisuar nga instrumentet e grumbullimit të të hyrave komunale dhe
qendrore. Konsolidimi i të hyrave dhe shpenzimeve publike në Komunën e Prishtinës mbështetej
nga të hyrat vetanake dhe grantet qeveritare
Vitet

Buxheti

Të hyrat
vetanake

Grantet
qeveritare
21.792.842

Përqindja e
mjeteve
vetanake
44.4

Përqindja
granteve
qeveritare
55.6

2008

39.176.359

17.383.517

2009

43.302.523

14.000.000

29.302.523

32.3

67.7

2010

50.940.816

19.555.125

31.385.691

38.4

61.6

2011 (Plani)

59.487.719

20.175.922

39.311.797

33.9

66.1

2012 (Vlerësimi)

61.741.684

21.752.189

39.989.495

35.2

64.8

2013 (Vlerësimi)

63.371.731

21.757.920

41.613.811

34.3

65.7

Tabela 29 Struktura dhe dinamika e krijimit të buxhetit të Komunës së Prishtinës

Burimi; Buxheti i Republikës së Kosovës, vitet përkatëse
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Në periudhën 2008 – 2012, të hyrat buxhetore të komunës së Prishtinës kanë treguar tendencë të
rritjes së vazhdueshme për 61.7 %, si rezultat i rritjes së kontributit të granteve qeveritare dhe të
hyrave vetanake. Rreth 1/3 e të hyrave buxhetore mbështete nga burimet vetanake, përderisa ¾
kanë mbështetja nga grantet qeveritare. Një tendencë e kësaj pjesëmarrje do të ruhet kryesisht
edhe në periudhën e ardhshme. Të hyrat buxhetore të komunës së Prishtinës kanë treguar
pjesëmarrje prej 3.8 % (2009) në 4.6 % në të hyrat buxhetore në nivel të vendit. Kjo rritje e
pjesëmarrjes tregon për fuqinë biznesore, investuese dhe konsumuese të komunës së Prishtinës në
raport me vendin.
Nën presionin e rritjes dhe migrimit të popullsisë nga viset tjera të Kosovës, komuna e Prishtinës
nga viti 2008 filloi të implementojë projekte të rëndësishme të infrastrukturës bazike, arsimit,
shëndetësisë dhe të shërbimeve sociale. Kjo është mbështetur me ndarje të konsideruara nga të
hyrat buxhetore për financimin e projekteve publike. Kështu pjesëmarrja e shpenzimeve kapitale
ka lëvizur nga 44.4 % (2008) në 54.3 % (vlerësim për vitin 2012)
Vitet

Kosova

Komuna
Prishtinës
17.4

2009

400

20.8

5.0

2010

455

28.9

6.4

2011

572

31.2

5.4

2012

587

29.9

5.1

2013

605

35.0

5.8

2008

e

% e Prishtinës

Tabela 30 Investimet publike në mil. Euro

Korniza afatmesme e shpenzimeve, MEF, vitet përkatëse
Pjesëmarrja e investimeve kapitale e komunës së Prishtinës në ato të vendit është joproporcionale
në krahasim me pjesëmarrjen në indikatorët demografik. Kështu kjo pjesëmarrje lëviz nga 5.0 %
(2009) në vetëm 5.1 % (2012), me tendencë të një përmirësimi në vitin 2013 -2014. Kjo është
reflektuar edhe në strukturën e financimit të projekteve kapitale të komunës, me pjesëmarrje
dominante të mjeteve buxhetore dhe më pak me projekte të ministrive të linjës dhe të
donacioneve ndërkombëtare. Në periudhën e ardhshme nuk duhet pritur ndryshime të mëdha në
strukturën e financimit. Vlerësojmë së një rritje më të madhe do të tregojnë mjetet nga donacionet
e jashtme dhe aprovimi i Ligjit mbi Prishtinën mund t’i shtojë kapacitetet investuese.
Nga aspekti i shpërndarjes sektoriale, projektet kapitale më së shumti janë të përqendruara në
sektorin e shërbimeve publike, mbrojtja civile dhe emergjencë 36 % (2008),57.0 % (2010) dhe 63.0
% (2013 – vlerësim). Investimet në sektor të arsimit tregojnë pjesëmarrje nga 22.7 % (2008) në 19.0
% (2012).
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Në në bazë të politikave zhvillimore të dikastereve të ndryshme të Komunës së Prishtinës për
vite me radhë ishte arritur që buxheti komunal të shpërndahet për investime kapitale në sektorë
të ndryshëm, varësisht nga prioritetet.
Vitet

Gjithsej
investimet
kapitale

2008

13.347. 062

2009

Shërbimet
publike,
mbrojtja civile
dhe
emergjenca

Urbanizmi

Arsimi,
kultura,
rinia dhe
sporti

Shëndetësia
dhe mirëqenia
sociale

Sektorët
tjerë

4.870.000

1.780.000

3.030.000

750.000

2.917.000

20.799.167

7.514.122

1.190.000

3.120.000

1.259.942

7.716.000

2010

28.976.417

16.538.144

1.930.000

3.945.000

1.695.000

4.868.000

2011

31.145.543

14.984.328

2.000.000

6.556.167

1.680.000

5.925.000

2012

32.370.653
(vlerësim)

13.900.000

2.860.000

6.081.157

1.461.000

8.068.000

2013

31.338.299
(Projeksion)

19.710.000

1.900.000

6.494.474

1.461.000

1.773.000

Tabela 31 Shpërndarja sektoriale e investimeve publike
2012 VLERESIMI
Projektet kapitale

vlera

2013 - PARASHIKIMI
Projektet kapitale

Vlera

Sheshi “Ibrahim Rugova” dhe “Zahir
Pajaziti”

2.0 mil.

Sheshi “Ibrahim Rugova” dhe “Zahir Pajaziti

6.3 mil

Unaza Qendër - Arbëri

1.2 mil.

Ndërtim i rrugëve në pjesët urbane,
asfaltimi, kanalizimi dhe infrastruktura
përcjellëse

3.25
mil.

Unaza e brendshme, rruga e Gjilanit në
drejtim të Fushë Kosovës

1.0 mil

Ndërtimi i rrugëve në pjesët rurale,
asfaltimi, kanalizimi dhe infrastruktura p
[rcjellëse

3.0 mil

Ndërtimi i rrugëve në pjesët urbane

3.25 mil.

Ndërtimi i rrethrrotullimit në rrugen
magjistrale në fund të Vternikut

1.0 mil.

Ndërtimi i rrugëve në pjesët rurale

3.0 mil.

Ndërtimi dhe rregullimi i kolektorit në lagjen
“Kalabria”

1.0 mil.

Ndërtimi i rrethrrotullimit në rrugën
magjistrale në fund të Veternikut

1.0 mil.

Ndërtimi i koogjenerimit të ngrohjes në
Termokos

1.0 mil.

Ndërtimi i rrugës mbi kolektor në
Kalabria

1.0 mil.

Shpronësimi dhe ndërtimi i infrastrukturës

1.1 mil.

Ndërtimi i fabrikës së ujit
(bashkëfinancim me bankën gjermane
dhe Qeverinë)

1.0 mil.

Sistemi i koogjenerimit të Termokosit
(bashkëfinancim me bankën gjermane
dhe Qeverinë)

1.0 mil.

Tabela 32-Projektet kapitale të realizuara në vitin 2012 dhe të planifikuara në vitin 2013
Burimi; Buxheti i Republikës së Kosovës, vitet gjegjëse
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Struktura e investimeve të sektorit
Edhe në strukturën e investimeve të sektorit privat pjesëmarrje më të lartë kanë mjetet e
ndërmarrësve dhe kreditë komerciale. Mundësitë për rritjen e kapaciteteve investuese në sektorin
privat duhet kërkuar në rritjen e investimeve të jashtme, shfrytëzimin e mjeteve dhe granteve të
Bankës Botërore dhe të Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim me fokusim në financimin e
projekteve të infrastrukturës, mjedisit, efikasitetit energjetik dhe të ndërmarrjeve private. Nga kjo
mund të konkludojmë së në periudhën e ardhshme do të kemi një strukturë më diversive të
financimit të prioriteteve zhvillimore të komunës së Prishtinës. Duhet pritur që të rritet roli i
partneritetit publik – privat në realizimin e disa projekteve kapitale, si dhe përfshirja më e theksuar
e investimeve të sektorit privat në projektet e arsimit, shëndetësisë, hotelerisë dhe të sportit.

Projektet kapitale financohen me pjesëmarrje të kombinuar të mjeteve vetanake dhe të granteve
qeveritare. Në vitin 2012 mjetet vetanake në financimin e projekteve kapitale, kishin pjesëmarrje
prej 61.2 %. Në vitin 2013, kjo pjesëmarrje vlerësohet në 60.3 %. Pjesëmarrja e granteve qeveritare
është joproporcionale me pjesëmarrjen e komunës dhe qendrës urbane në popullsi, kapacitete
arsimore, shëndetësore dhe administrative. Vështruar sipas projekteve konkrete, kjo pjesëmarrje e
këtyre burimeve të financimit është joproporcionale. Disa nga këto projekte, kanë financim më të
madh nga burimet vetanake, ndërsa disa të tjera nga grantet qeveritare.
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1.4 Sfidat kryesore zhvillimore
Sfidat kryesore zhvillimore për qytetin e Prishtinës janë përmbledhje /përzgjedhje e problemeve
dhe mundësive më të mëdha të qytetit. Si të përmbledhura, rezultojnë me synime kryesore për të
përmbushur sfidën, për t’i zbërthyer në objektiva të matshme dhe të precizuara, të realizueshme
dhe të përcaktuara në kohë sipas parimit SMART (Specifike/Matshme/Arritshme/Reale/T- në kohë
të përcaktuara).
Sfidat kryesore zhvillimore për qytetin e Prishtinës janë:
PRISHTINA –QYTET/REGJION URBAN METROPOLITAN, FUNKSIONAL DHE I INTEGRUAR
PRISHTINA /QYTET I EKONOMISË SË NJOHURIVE
PRISHTINA/ QYTET I KULTURËS, ARTIT, HISTORISË, DIPLOMACISË
PRISHTINA /QYTET I GJELBËR
PRISHTINA /QYTET I ADMINISTRUAR DHE ME QEVERISJE TË MIRË, ME BASHKËPUNIME TË
SHUMTA REGJIONAL
Sfidat kryesore për Zhvillimin Urban të qytetit të Prishtinës janë njëkohësisht dhe qëllimet kryesore
për qytetin-Regjionin Urban Metropolitan të Prishtinës, qytetin në zonën e kaltër të zhvillimeve në
Kosovë, zonën e rëndësisë administrative, diplomatike, edukative, ekonomike, bashkëpunimit
shkëmbimeve të shumta kulturore.
Më tej do të elaborohen më në detaje sfidat, të cilat dalin si rezultat i analizave të thukëta të
përparësive, dobësive, mundësive dhe rreziqeve për qytetin e Prishtinës.

Prishtina –qytet/regjion urban metropolitan, funksional dhe i integruar Planifikimi
fizik





Si të arrihet që Prishtina të funksionojë si Regjion Urban Metropolitan kur dihet se shkalla
urbane është parametri kryesor?
Si të mbështetet konkurrueshmëria e Prishtinës – Regjion Urban Metropolitan në raport me
qytetet më të mëdha në regjion?
Si të arrihet që qyteti i Prishtinës të jetë e integruar përbrenda saj? Si të integrohet në aspekt
regjioni më të gjerë?
Si të planifikohen, koordinohen dhe kontrollohen zhvillimet në kohë shumë dinamike, në një
qytet shumë dinamik, të ri dhe me potenciale të shumta zhvillimore?

Planifikimi urban dhe hapësinor

Si të ndahet territori i zonës urbane të qytetit të Prishtinës racionalisht në: i)Tërësi urbane (të
përbërë prej disa zonave urbane);ii) Zona urbane (të përbërë prej disa bashkësive lokale) dhe
iv)Bashkësia lokale?

Si të mundësohet që aspekti i planifikimit urban dhe hapësinor të qytetit të Prishtinës, të
përcillet me qeverisje dhe administrim funksional në të gjitha nivelet e administrimit sektorial?

Si të arrihet që zonat e qytetit të jenë të lidhura dhe funksionale për të arritur integrimin?
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Si të arrihet që zona qendër e qytetit të jetë e lirë për këmbësorë, por të mos ngarkojë apo dhe
mos të paralizojë qytetin në aspekt të trafikut?
Si të planifikohet për zonën Qendër si një tërësi?
Si të bëhet azhurimi i planeve rregulluese urbane të qytetit të Prishtinës?
Si të mundësohet që për një tërësi urbane; zonë urbane të ketë koordinim planesh rregulluese,
domethënë nivel plani si koordinim planesh?
Si të planifikohet për qytetin e vjetër si një tërësi - bërthamën e qytetit?
Si të planifikohet dhe për Parkun e varrezave?
Si të planifikohet Prishtina e re, bashkë me nevojat për zhvillim të ri, duke marrë parasysh
trendët e zhvillimit në kahe tjera?
Si të arrihet që ndërtimet apo dhe zhvillimet në Prishtinë të merren në përgjegjësi të një trupi
institucional dhe të ketë përgjegjësi prej atyre që japin leje zhvillimi dhe inspektimi apo
kontrollim të zhvillimeve?
Si të mundësohet që për Prishtinën e re të planifikohen dhe hapësirat publike, qendra e qytetit
të ri të Prishtinës së re?
Si të arrihet marrëveshja për planifikim të përbashkët me tri komunat e tjera për menaxhim të
territorit në favor të resurseve kryesore dhe vitale të shtetit dhe të cilat janë nën menaxhim të
Prishtinës si psh: ANP – Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës dhe zona përreth saj; HK –
Hekurudhat e Kosovës dhe i gjithë territori.

Banimi

Si të arrihet që për banimin të kihet mbështetje nga Qeveria lokale e Prishtinës?

Si të arrihet që të monitorohet (mos)okupimi i banesave në ndërtim e sipër, duke marrë
parasysh trendin e ndërtimit të njësive të reja të banimit?

Si të kemi banim të ofrueshëm për qytetarët e Prishtinës?

A do të duhej dhe më tej të mbështesim vendbanimet mono-funksionale me “rritje të keqe
urbane” sipas trendit aktual, në periferi të qytetit të Prishtinës?

Si të arrihet densifikimi i qytetit, porse duke ruajtur identitetin e banimit individual të lagjeve
me traditë shumë-dekadëshe, me identitet të qytetit të Prishtinë?


Infrastruktura rrugore /hekurudhore /transporti

Si të jetë Prishtina e qasshme përmes trafikut ajror, hekurudhor, rrugor në mënyrë të lehtë
dhe të shpejtë?

Si të jetë Prishtina e qasshme brenda saj? Si të shmangen problemet e trafikut të stërngarkuar,
kongjestionit në kohën e pikut, mungesës së parkingjeve? Uzurpimit të linjave të rrugëve për
parkim?

Si të arrihet që rrugët të jenë të qasshme për të gjithë, pa marrë parasysh bazën sociale? Si të
shmangen ndasitë dhe segregimet në lagjet e reja të Prishtinës?

Si të arrihet transporti efikas publik në aspekt (BRT, LRT dhe NMT) brenda 6 tërësive të qytetit
të Prishtinës; 12 zonave të qytetit të Prishtinës?

Si të mundësohet të bëhet master –plani i transportit publik në Prishtinë?

Si të bëhet ridizajnimi i rrugëve përderisa nuk bëhet një zgjidhje më afatgjate për transport
publik në Prishtinë?

Si të arrihet që përmes PPP-së dhe formave tjera të ndërtohet pika multinodale e transportit
publik në Prishtinë, sipas parametrave që të jetë në distancë këmbë në qendër të Prishtinës?

Si të arrihet konsensusi për mundësimin e pronës për funksionalizimin e pikës multinodale të
ashtuquajtur ATT në Qendër të Prishtinës, pas Pallatit të Rinisë (Stacioni Qendror ATTAutobus/Tren/Tramvaj)?
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Si të arrihet marrëveshja me MI-në, ndërkohë para se të jetë ligjore që rrugët regjionale në
pikëtakimin me kufijtë urban të trajtohen dhe të jenë përgjegjësi e Komunës së Prishtinës?
TJM/NMT – Transporti jo i motorizuar/ Si të arrihet zgjidhje e përshtatshme për ridizajnim të
përkohshëm të rrugëve –linjave të sigurta dhe me standard për këmbësorë dhe biçikleta deri
funksionalizimin e Master-Planit të qytetit të Prishtinës për transport?
Si të arrihet që rrugët që janë të mbyllura për trafik të jenë të qasshme për transport furnizimi
dhe të shërbimeve tjera sipas orarit dhe teknikës për qasje të kontrolluar në rrugë (sikurse janë
në çdo qytet pranë shesheve apo zona historike)?
Si të arrihet një zgjidhje e përkohshme deri në gjetjen e përhershme për zgjidhjen e problemit
të vend-parkimeve (parkingjeve) në Prishtinë?
Si të arrihet që Udhëheqja e KK të Prishtinës të adoptojë dhe aprovojë qëllimet e parashtruara
nga Konventa e Kyotos, për zvogëlimin e gazrave të serës, ndotjes mjedisore dhe nga
transporti?
Zvogëlimi i numrit të veturave që qarkullojnë në rrugët më të frekuentuara të qytetit;
Hartimi i projekteve ideore dhe kryesore për shtigje te biçikletave dhe për ecje në këmbë;
Kontrolli rregullt i emisioneve të çdo makine gjatë regjistrimit në Qendrat e Kontrollimit teknik
Aplikimi i taksës zonale për veturat e Prishtinës apo eko-taksa sipas ligjeve mjedisore
Si të arrihet që KK e Prishtinës të furnizohet me mjete të transportit masiv publik, të cilat nuk
ndotin mjedisin dhe janë me standard evropiane; të menduara për qasje nga persona me
nevoja të veçanta?
Si të mundësohet që politikat tatimore dhe ndëshkuese të aplikuara në botë të adaptohen dhe
të përdoren në Prishtinë, fillimisht me test-provues apo projekte plot përderisa të përgatiten
ligje dhe normative për hyrje në fuqi të tyre në praktikën e qytetit në Prishtinë?
Si të mundësohet arritja e marrëveshjes me forcat policore të Kosovës për lidhjen e veprimeve
të regjistrimit të veturës për herë të pare dhe blerjes së truallit për parkim të veturës për t’u
regjistruar për herë të parë me tabela të RKS?
Si të mundësohet që KK e Prishtinës të aprovojë politikat urbane në këtë kontekst për
detyrimin e objekteve banimore të kenë parking dha garazhe?
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PRISHTINA /QYTET I EKONOMISË SË NJOHURIVE
Me resurse të shumta institucionale, zhvillimore dhe humane drejt një ekonomie të qëndrueshme urbane të
bazuar në promovimin dhe konkurimin me qytetet në rajon dhe më gjërë.

Baza e njohurive
Arsimi /shkathtësia /njohuritë

Si të arrihet rritja ekonomike e qytetit të Prishtinës me standard të lartë të jetës (Rritja e të
ardhurave vs shpenzimeve të jetës)?

Si të arrihet rritja e punësimit në qytetin e Prishtinës përmes mbështetjes së bizneseve lokale
dhe marketimit të tyre?

Si të zbutet punësimi duke pasur parasysh ofrimin e shërbimeve si shtyllë e ekonomisë lokale ,
në ofrimin e shërbimeve turistike?

Si të arrihet përkujdesja sociale nga ana e qytetit?

Si të arrihet mbështetja e krijimit të institucioneve hulumtuese e zhvillimore dhe ndërthurja e
tyre me nevojat e tregut, si edhe nevojat e institucioneve lokale qeverisëse?

Si të rritet cilësia e objekteve të arsimit parashkollor, atij të ulët, të mesëm dhe universitar? Si
të rritet cilësia vendosjes së studentëve në Prishtinë?

Si të rritet atraktiviteti i studentëve vendorë dhe të huaj për të studiuar dhe qëndruar në
Prishtinë?

Si të mundësohet mbështetja për institucione të reja H&Zh kërkimore e zhvillimore; Si të
mundësohet që hulumtimet të bëhen varësisht nga kërkesat aktuale të kohës?

Si të joshen kompanitë multinacionale në vendosjen e tyre në Prishtinë, duke punësuar të
rinjtë e kualifikuar profesionalisht, në TIK, gjuhë të huaja, të lirë dhe konkurrentë?

Si të mbështeten të rinjtë e shumtë të kualifikuar, me njohuri të shumta, inovativë, kreativë
dhe entuziastë përderisa janë të papunë dhe nuk kanë asnjë mosmbështetje, financiare,
institucionale, morale në mbajtjen dhe angazhimin e tyre për të mos marrë hov/Rrjedhja e
trurit?

Si të mundësohet që institucionet arsimore të rrisin cilësinë dhe të bashkëpunojnë me
institucionet shkencore dhe zhvillimore për gjetjen e zgjidhjeve të problemeve?

Aktiviteti i njohurive




Si të mbështetet formimi i grupimeve të reja të ndërmarrjeve inovative?
Si të arrihet joshja e banorëve të entiteteve tjera, globale për të rritur llojllojshmërinë/
diversitetin kulturor në Prishtinë?
Si të arrihet mbështetja institucionale për organizim të konferencave të shumta shkencore dhe
zhvillimore në Prishtinë? Si të përfitojë qyteti i Prishtinës-RUM me angazhimin e të rinjve
kosovarë, të aftësuar dhe të kualifikuar me arsim të lartë, të orientuar nga TIK, konkurrent në
aspektin ndërkombëtar?
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PRISHTINA/ QYTET I KULTURËS, ARTIT, HISTORISË, DIPLOMACISË
Me bagazh të shumtë, historik, kulturor, artistik, administrativ, diplomatik, drejt një
promovimi të vlerave tradicionale dhe të ndërkombëtarizimit të qytetit;
Historia /bërthama e qytetit/planifikimi fizik /shfrytëzimi i tokës








Si të sigurohet mbrojtja dhe kultivimi i identitetit historik dhe kulturor i qytetit të Prishtinës; Si
të ruhen traditat dhe trashëgimia kulturore?
Si të mbrohet dhe ruhet tërësia e trashëgimisë kulturore në Prishtinë; Trashëgimia
arkitekturore, arkeologjike, shpirtërore?
Të veçohet zona qendrore e qytetit historik të Prishtinës dhe të bëhet plani i Konservimit të
saj?
Të arrihet konservimi përmes Planit Rregullues Urban apo Plani të Konservimit – të veçantë për
Bërthamën e qytetit të Prishtinës?
Si të rregullohet transporti dhe infrastruktura rrugore pranë objekteve të trashëgimisë
arkitekturore në Bërthamën e Prishtinës?
Si të hartohen politikat dhe të merren masat për të valorizuar Bërthamën historike të qytetit të
Prishtinës, planifikuar si një tërësi për të, të gjendet zgjidhja më e favorshme për të mbrojtur
porse në të njëjtën kohë promovuar Bërthamën historike?



Trashëgimia e re urbane –arkitektura/skulptura/dizajni urban-planifikimi fizik








Si të promovohet konkurrimi për arkitekturë –trashëgimi konkurrente tradicionale kosovare/shqiptare?
Si të mundësohet krijimi i hapësirave të REJA të lira, të hapura publike URBANE; Si dhe ku të gjenden
format për kultivimin e frymës konkurrurese për krijimin e trashëgimisë së re arkitekturore dhe të artit
të skulpturës urbane?
Si të mundësohet që hapësirat e lira publike të jenë të lidhura mes vete me komunikim këmbësorie?
Si të mundësohet zgjerimi dhe ridizajnimi për më shumë racionalitet i hapësirave ekzistuese urbane?
Si të funksionalizohen hapësirat e lira publike për më shumë aktivitete?

Historia /parku-varrezat e qytetit –planifikimi fizik





Si të planifikohet dhe menaxhohet tërësia e varrezave të qytetit, porse të cilat janë histori dhe kulturë e
qytetit?
Zona e varrezave të qytetit të jetë për nga menaxhim hapësirë – Parku i Varrezave të Prishtinës?
Si të arrihet qasshmëria e mirë dhe atraktive për në Parkun e Varrezave të Prishtinës?
Si të planifikohet për të ardhmen e zgjerimit të Parkut të varrezave ?

Arti/ kultura / risitë /mbështetja-Planifikimi fizik










Si të arrihet deri te mbështetja për promovimin e artit dhe kulturës së shumtë, të ideuar nga klasa
kreative e re e Prishtinës, entuziaste për zhvillim më të përshpejtuar falë shkathtësive, të dala dhe të
mbështetura nga të rinjtë prishtinas?
Si të mbështeten idetë e reja nga të rinjtë për afirmime të reja (modë, koncerte, ngjarje)?
Si të mundësojë dhe akomodojë në mënyrë efikase funksionet e një kryeqyteti në aspekt administrate
qendrore, Qeverie të Kosovës?
Si të akomodojë dhe mirëpresë qyteti i Prishtinës në mënyrë dinjitoze të gjitha përfaqësitë e huaja
ambasadat dhe zyrat konsullore e ndërlidhëse?

Diversiteti kulturor
Si të mbështeten grupe e tjera etnike dhe kulturore të cilat kontribuojnë në diversitetin kulturor në
Prishtinë?
Si të mbështeten solemnitetet nga grupet etnike kulturore jo shqiptare për promovimin e kulturave
tjera në Prishtinë (folklor, gastronomi etj)?
Si të grupohen kulturat e tilla për dhënie të veçantisë në aspekt fizik në qytet?
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PRISHTINA /QYTET I GJELBËR, ME KUALITET TË LARTË TË JETËS
Prishtina duke planifikuar për të qenë Regjion Metropolitan Urban, me zhvillim të bazuar në njohuri, do të duhej
të kishte standarde të kujdesit të mjedisit natyror, të kualitetit të lartë jetësor. Si të mundësohet që qyteti i
Prishtinës të jetë dhe më i gjelbër, më i pastër, më cilësor për qytetarët e saj dhe me kualitet të lartë jetësor? ?

Kualiteti i jetës - zhvillimi social





Si të arrihet mirëqenia e përgjithshme sociale, mbështetja institucionale, duke marrë parasysh
mundësitë ekonomike e financiare të komunës së Prishtinës?
Si të kultivohet dhe më tej shpirti dhe kultura urbane e shoqërisë prishtinase?
Si të arrihet siguria dhe përshtypjet për sigurinë - sigurinë e fëmijëve, rrugë; punë, nivelin e
krimit?
Si të mundësohet dhe të kihet kujdes në ndriçimin publik rrugor, si një nga standardet urbane
për siguri ?

Hapësirat publike dhe të gjelbra

















Si të mundësohet që qyteti i Prishtinës të jetë dhe më i gjelbër, më i pastër, më miqësor për
qytetarët e saj me kualitetin e lartë jetësor?
Si të arrihet që përjetimi i qytetit të jetë në këmbë, përmes hapësirave publike të gjelbra, të
shesheve publike urbane në qytet?
Si të arrihet që hapësirat e rrethuara të qytetit të hiqen dhe qyteti të frymojë si një tërësi me
më shumë hapësira publike të gjelbra dhe të lira?
Si të arrihet që sheshet të jenë më funksionale me hapësira për pushim, me hije dhe ku
qytetarët do t’i shfrytëzonin për shoqërim, pensionistët, fëmijët, nënat me fëmijë, studentët
etj?
Si të arrihet që qyteti i Prishtinës të jetë pionier në Ballkan, e shfrytëzimit të rrugëve nëpër
qytet në sheshe dhe ngjarje të rëndësishme, si promovim të transportit të jomotorizuar dhe
joshje të të rinjve në sport dhe rekreacion të të rinjve, të cilët promovojnë shëndetin publik?
Si të arrihet që sheshi “Adem Jashari” të ketë dhe të jetë në funksion të artit e të kulturës
prishtinase, të jetë hapësirë e promovimit dhe stimulimit të krijuesve të rinj artistë në
skulpturë, porse dhe të shndërrohet në shesh të famës së kontribuuesve për lirinë e Kosovës,
“Shesh të Paqes”?
Si të arrihet që Zona e Varrezave të qytetit të Prishtinës, të planifikohet dhe menaxhohet që të
jetë park varrezash?
Si të planifikohet që rrëpirat në qytet, deponitë e mbeturinave të shndërrohen në parqe të
gjelbra dhe të shfrytëzueshme rekreative?
Si të arrihet që për liqenin e Gërmisë të projektohet një shfrytëzim më multi-funksional sezonal
(terrene skateboard etj) për të rinjtë dhe nevojat e tyre dhe të jetë e lidhur me parqet e
qytetit, (Gërminë, Taukbahçen, Parkun e qytetit më tej deri te Konviktet e studentëve)?
Si të arrihet që qyteti i Prishtinës të ketë më shumë fusha të hapura të sportit e rekreacionit?
Si të mundësohet që hapësira e Pishinës së Gërmisë të shfrytëzohet tërë kohën si vendpushimi gjatë verës dhe jo gjatë orëve të larjes?
Si të mundësohet që Pishina e Gërmisë të shfrytëzohet dhe gjatë kohës tjetër jashtë verës, për
skate-roling dhe aktivitete tjera kulturore, fushave të lojës së volejbollit etj, por të shfrytëzohet
dhe gjatë sezonit të dimrit, e gjithashtu edhe Parku i Gërmisë?
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Si të arrihet që sipërfaqet e gjelbra të qytetit të menaxhohen, ujiten dhe të mbillen e
mirëmbahen; rregullimi i sistemit të ujitjes së kontrolluar nga distanca e përhershme(ujitja e
sipërfaqeve të gjelbra në qytet)?
Si të arrihet që të kemi një rrip të gjelbër në Prishtinë, prej Parkut të qytetit deri te Parku
regjional Gërmia?
Si të mundësohet që rripi apo brezi i gjelbër nga Taukbashqja deri te Gërmia të
lirohet nga ndërtimet private dhe e cila zonë më parë ishte publike?



Si të arrihet që të ndalohet qarkullimi motorik në Parkun Gërmia, dhe të përdoren alternativa
tjera, aplikimi për mënyra tjera të shfrytëzimit, komunikimi përmes trafikut të jomotorizuar
apo dhe mjeteve tjera jo të ndotëse të mjedisit, autobus elektrik.

Menaxhimi i mbeturinave













Si të arrihet ngritja e vetëdijes shoqërore për kualitetin e mjedisit të gjelbër për çështjet
mjedisore?
Si të arrihet në mënyrë shumë më efikase menaxhimi i mbeturinave në qytetin e Prishtinës (në
aspekt kohe të grumbullimit, trajtimit të tyre, riciklimit etj)?
Si të arrihet deri te zgjidhja e ritrajtimit të gropës së deponisë së mbeturinave në Arbëri?
Si të arrihet që cilësia e ajrit të jetë e dhënë ditore për qytetarët dhe të cilët do të ndikojnë në
vlerësimin dhe monitorimin e cilësisë së ajrit?
Shfrytëzimi i energjisë dhe ngrohja
Si të arrihet që qyteti i Prishtinës të ketë ngrohje qendrore në të gjitha pjesët e tij?
Si të mundësohet që energjia nga TC-të përdoren për ngrohjen e qytetit? Si të involvohet
Komuna e Prishtinës në këtë iniciativë si partner; Si të participojë qytetari i thjeshtë në këtë
investim kapital për ngrohje të qytetit?
Si të furnizohen fillimisht me rrjet të ngrohjes qendrore pjesa qendrore e qytetit e bërthamës
historike dhe objekteve publike vitale?
Si të promovohet shfrytëzimi efikas i energjisë apo objektet me Emision Zero?
Si të stimulohen shtëpitë dhe njësitë tjera banuese në investime kapitale për shfrytëzim të
energjisë solare në ngrohje të ujit?
Si të stimulohen iniciativat individuale për avancime të standardeve nëpër njësi banesore,
izolime të objekteve, ndërrime të dritareve, vendosej të paneleve solare, etj?

Kualiteti i shërbimeve të ujit dhe ujërave të zeza









Si të eliminohen reduktimet e ujit të pijes në Prishtinë?
Si të zvogëlohen humbjet e ujit?
Si të stimulohen shfrytëzuesit për hapjen e puseve vetanake për ujitjen e sipërfaqeve të gjelbra
publike?
Stimulimi i krijimit të rezervuarëve nëpër shtëpi dhe objekte tjera për akumulimin ujërave të
shiut dhe shfrytëzimin e tyre për destinim ujitje dhe pastrim;
Si të arrihet deri tek investimet kapitale për trajtim të ujërave të zeza të qytetit të Prishtinës?
Si të arrihet deri te përfshirja e gjithë banorëve në rrjetin e kanalizimi publik?
Si të arrihet që të bëhet një plan konkret për trajtimin dhe rregullimin e lumenjve të
Prishtinës: lumenjve Prishtina, Mati, Siçeva etj?
Si të arrihet mbrojtja e resurseve ujore nga ndotja?
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PRISHTINA /QYTET I ADMINISTRUAR DHE ME QEVERISJE TË MIRË, ME BASHKËPUNIME TË
SHUMTA REGJIONALE











Prishtina, duke planifikuar të jetë Regjion Metropolitan Urban, qytet me ekonomi të
njohurive, duhet të jetë i menaxhuar në përpikëri në aspekt qeverisjeje, administrimi
territorial. Institucionet komunale duhet të jenë llogaridhënëse, të përgjegjshme e të hapura
për iniciativa të reja;
Qyteti i Prishtinës, Regjioni Urban Metropolitan me zhvillim të bazuar në njohuri, duhet të
jetë me standarde evropiane për nga aspekti i qeverisjes së mirë, konkurrente me qytetet e
tjera të ekonomisë së njohurive në rajon dhe Evropë. Regjioni Urban Metropolitan (RMU) i
Prishtinës do të duhet të punojë për të joshur klasën punëtore të njohurive, studentët,
artistët, të rinjtë inovativë, kompanitë multinacionale, me një standard të lartë jetësor!
Të tëra këto arritje dhe synime të RUM-it të Prishtinës, do të mund të arrihen vetëm përmes
administrimit me qeverisje të mirë, me transparencë, institucione funksionale, të gatshme për
përmirësime, bashkëpunim me qytetet e tjera dhe nëpërmjet përvojave më të shquara të
qyteteve për të qenë QYTET për qytetarë. Qyteti i Prishtinës, për të arritur këtë nivel të qytetit
të njohurive, duhet të jetë në bashkëpunim të ngushtë me rajonin, me qytetet e tjera në
rajon, në kuptim të shkëmbimit dhe ndërveprimit të ndërsjellë në çdo aspekt të jetës,
iniciativave të përbashkëta për investime kapitale, etj. Për më tepër, qytetet me ekonomi të
njohurive raportojnë për arritjet e tyre drejt një zhvillimi të tillë, sipas indikatorëve të Bankës
Botërore, që monitorohen më pastaj dhe të mbështeten financiarisht për të arritur këto
synime apo objektiva.
Si të mundësohet që Prishtina të ketë qeverisje të mirë, administratë funksionale? Si të
avancojë administrimi i KK të Prishtinës, në mënyrë që t’i shërbejë qytetarit përmes përvojave
më të reja në Evropë “One stop shop” - Merr me një të ndalur shërbimin”?
Si të mundësohet që KK e Prishtinës të bëjë reformat në administratë sa më shpejt në mënyrë
që t’i përballojë sfidat e kohës moderne, qeverisjes së QYTETIT si të një KOMPANIE?
Si të mundësohet që sfidat e Planifikimit Urban dhe Hapësinor të jenë të përballueshme dhe
që bashkëpunimi me qytetarin për të mirën kolektive të arrihet përmes bashkëpunimi të KK të
Prishtinës dhe qytetarit?

E-Qeverisja











Si të mundësohet që Prishtins të synojë E-Qeverisjen lokale dhe në nivel të planifikimit urban
dhe hapësinor, shërbimeve kadastrale dhe të shërbimeve tjera për menaxhim të
patundshmërive apo territorit?
Si të mundësohet që shumë nga detyrat e komunës të jenë shumë më konkurrente në
shërbime, dhe jo të tenderuara si instrument i vetëm?
Si të mundësohet që të inkuadrohen Organizatat Joqeveritare për të kryer shërbimet e
shumta të Komunës; ndërmarrë shumë iniciativa të vetëdijesimit?
Si të mundësohet që qeverisja e Prishtinës të forcohet përmes ndërveprimit të qytetarit?
Si të mundësohet që ueb faqja e KK të Prishtinës të jetë jo vetëm formale, por e përditësuar,
aktive dhe interaktive?
Si të mundësohet që Departamenti i Planifikimit, Urbanizmit, Kadastrit dhe Inspektimit të jenë
një trup i vetëm dhe përgjegjësia të bartet dhe të raportohet në aspekt periodik për të
arriturat?
Si të jetë transparente vendimmarrja, nëse ajo që vendoset është në të mirën e qytetarit apo
jo?
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2.0 VIZIONI, PARIMET DHE CAQET
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2.0 VIZIONI, PARIMET DHE CAQET
2.1 Vizioni për të ardhmen e zonës urbane
Deklarata e Vizionit për të ardhmen e qytetit të Prishtinës:

“Prishtina- port i regjionit urban metropolitan, funksionale dhe e integruar, e administruar
dhe me qeverisje të mirë;
Port i gjelbër, me ekonomi të njohurive, i shkëmbimeve kulturore, diplomacisë,
konkurrente në regjion”
Vizioni për Prishtinën shkon paralel me synimet e
përcaktuara nga Plani Hapësinor i Kosovës për
hapësirën, në të cilën gjendet komuna dhe qyteti i
Prishtinës “Zonës së Kaltër – Portit të Kosovës”, Zonë me orientime zhvillimore administrative,
shërbyese, tregtare, agro-industriale dhe turistike.
Vizioni për qytetin e Prishtinës, është përgjigje në
sfidat kryesore zhvillimore urbane. Është
përmbushje e mundësive, nevojave dhe kërkesave
të kohës për një zhvillim të qëndrueshëm dhe
konkurrent në raport me rajonin.

Harta 36 Hapësira e kaltër sipas PHK 2012-2025

2.2

Parimet e përgjithshme për zhvillim/ mbrojtje

Parimet e përgjithshme të zhvillimit, mundësojnë një kornizë udhëzimesh të gjera, të cilat burojnë
nga dokumente të rëndësishme të planifikimit dhe zhvillimit në nivelin lokal – kosovar, evropian
dhe universal botëror:

Ligji mbi Planifikimin Hapësinor

Parimet Udhëzuese për Zhvillimin e Qëndrueshëm Hapësinor të BE – ESDP

Parimet e zhvillimit të qëndrueshëm –Agjenda 21

Parimet e qeverisjes së mirë urbane – Agjenda e Habitatit
Më poshtë janë specifikuar parimet më të rëndësishme për Planin Zhvillimor Urban të Prishtinë s







Zhvillimi i planifikuar Hapësinor - Zhvillimi i ardhshëm i Prishtinës do të duhej të bazohej në
plane dhe vendime të duhura.
Zhvillimi i balancuar - Prishtina, duhet të synojë zhvillimin e balancuar në të gjithë zonën
urbane dhe atë komunale.
Zhvillimi kompakt- Me qëllim të mbrojtjes së tokës dhe shfrytëzimit racional të territorit dhe
mbrojtjes së resurseve, Plani Zhvillimor Urban duhet të ketë për qëllim zhvillimin kompakt
me një densitet më të lartë të tokës ndërtimore.
Zhvillimi i qëndrueshëm - Ka për qëllim shfrytëzimin racional të resurseve natyrore dhe
balancimin e zhvillimit social, ekonomik dhe mjedisor.
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2.3

Stimulimi i sinergjive dhe shmangja e konflikteve potenciale - Princip, i cili kërkon të integrojë
zhvillimet nëpër sektorë, që mund të veprojnë më lehtë së bashku dhe balancojnë konfliktet
potenciale të zhvillimit me komunat fqinje ose me nivelin qendror.
Subsidiariteti- Gjatë implementimit të Planit Zhvillimor Urban, komuna do të marrë
përgjegjësitë lidhur me vendimet e nivelit qendror ose të ndërmarrë veprime, të cilat mund
të zbatohen në mënyrë më efikase në nivelin lokal të qeverisjes – delegimi hierarkik i
përgjegjësive.
Integrimet Evropiane- Zhvillimet e parapara me Planin Zhvillimor Urban duhet t’i
kontribuojnë integrimit të Kosovës në BE.

Qëllimet afatgjate për zhvillim

Në këtë kaptinë do të paraqiten synimet e dala nga “Vizioni për Prishtinën”, të cilat janë zbërthim i
vizionit në 5 synime specifike, të përmbledhura dhe të zbërthyera në objektiva dhe programe,
projekte, masa dhe veprime për zbatim të mëtutjeshëm.
PRISHTINA –PORTË E REGJIONIT URBAN METROPOLITAN, DINAMIKE, FUNKSIONALE DHE
INTEGRUAR - Kryeqytet –Regjion Urban Metropolitan , me funksione të shumta të një qyteti
të suksesshëm ndërkombëtar, të integruar përbrenda në çdo aspekt jetik urban, frymimit të
njëjtë zhvillimor brenda zonave urbane, bashkësive lokale, komunikimit, transportit të
shumëllojshëm efikas urban, pikave të lira të hapësirave publike, përmes së cilave bëhet
integrimi social e kulturor. Dinamikë në gjetjen e zgjidhjeve inovative për zhvillim më të shpejtë
dhe të të favorshëm duke u bazuar në partneritete private e publike.
PRISHTINA - PORTË E NJOHURIVE - Agorë e shkëmbimit vendor dhe ndërkombëtar të njohurive,
ideve konkurrente të fuqizuar nga kapacitetet njerëzore – studentët, të rinjtë me kualifikime
dhe vizion të qartë për ekonominë e njohurive, tregut të lirë, trendit në Evropë dhe botë.
PRISHTINA- PORTË E KULTURËS, ARTIT, DIPLOMACISË - Agorë e shkëmbimeve kulturore, të dala
nga inovacionet dhe njohuritë e suksesshme në lëmin e artit, ngjarjeve artistike dhe kulturore,
atraksione dhe ngjarje të rëndësishme kulturore. Qytet i rëndësishëm administrativ, shtyllë e
funksionit e institucioneve të shtetit të Kosovës, Qeverisë qendrore dhe e diplomacisë
botërore, konsullore në Kosovë.
PRISHTINA - PORTË E GJELBËR - Qytet me kultivim të identitetit të tij, mbrojtje dh ruajtje të
trashëgimisë së shumtë kulturore, i mjedisit të pastër dhe të gjelbër për frymim të shëndoshë
për qytetarët e saj, me mundësi rekreacioni dhe pushimi në të. Qytet për qytetarët e tij, me
sigurim të kualitetit të lartë jetësor.
PRISHTINA –PORTË E QEVERISJES SË MIRË, E BASHKËPUNIMEVE REGJIONALE – Qytet
shembull për administrim efikas funksional, me qeverisje të mirë, e afërt me qytetarin, qyteti
cili vendos së bashku me qytetarët e saj për të mirën kolektive. Qytet i aftë të absorbojë
iniciativat dhe idetë e të rinjve dhe zbatojë në realitet për të mirën e ndërkombëtarizmit të
qytetit, konkurrimit të saj në rajon.
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S1. PRISHTINA –PORTË E REGJIONIT URBAN METROPOLITAN, DINAMIKE
FUNKSIONALE DHE E INTEGRUAR
O1. PLANIFIKIMI URBAN DHE HAPËSINOR DREJT RUM TË PRISHTINËS, INTEGRIMIT DINAMIK DHE
FUNKSIONALITETIT EFIKAS
O2. BANIMI DHE KONTROLLI I ZHVILLIMEVE
O3. INFRASTRUKTURA RRUGORE/HEKURUDHORE/TRANSPORTI

O1.

PLANIFIKIMI URBAN DHE HAPËSINOR DREJT RUM TË PRISHTINËS, INTEGRIMIT
DINAMIK DHE FUNKSIONALITETIT EFIKAS
Hartimi dhe funksionalizimi i Planit të ndarjes territoriale të hapësirës urbane të qytetit të
Prishtinës(2013-2022) i) Tërësi urbane (6 të përbërë prej disa zonave urbane; ii), Zona
urbane (12 të përbërë prej disa Bashkësive lokale) dhe iv) bashkësive lokale;
Hartimi i Planeve rregulluese (2014-2018);
Planifikimi i integrimit të qytetit, krijimi i hapësirave të reja publike, rimëkëmbja ekzistuese;
Plani i regjimit për rregullimin e qarkullimit për furnizim brenda hapësirave;
Hartimi i Planit për Zonën Qendër të qytetit të Prishtinës (2016);
Hulumtimi për kufizimin e Bërthamës historike të qytetit të Prishtinës; Shpallja zyrtare e
Bërthamës së qytetit si Zonë historike të qytetit (2014);
Zbatimi i Planit të konservimit për qytetin e vjeter (2015);
Hartimi i Planit rregullues për Zonën e Parkut të varrezave;
Hartimi i përbashkët i Planit Hapësinor për menaxhimin e ANP, HK FMR dhe me GIS (2017).

O2. BANIMI DHE KONTROLLI I ZHVILLIMEVE
Hulumtim rreth mënyrës për mbështetje në aspekt banimi nga qeveria lokale e Prishtinës;
Hulumtim rreth densifikimit të qytetit të Prishtinës, duke pasur parasysh ruajtjen e
identitetit të Prishtinës dhe bërja e maketës së qytetit;
Hulumtim: “Vendbanimet jormale në Prishtinë” – konfirmim i të dhënave të mëhershme
për VBJ në Prishtinë.

O3. INFRASTRUKTURA RRUGORE/HEKURUDHORE/TRANSPORTI
Hartimi i Master Planit për transportin në Prishtinë (2014)
Hartimi i Planit të integrimit/mobilitetit/transportit të qytetit (2014)
Gjetja e zgjidhjeve afatgjata për transport efikas publik në aspekt (BRT, LRT dhe NMT) brenda
6 tërësive të qytetit të Prishtinës; Zonave të qytetit të Prishtinës; Gjetja e zgjidhjeve për
ridizajnim të rrugëve për transport efikas publik dhe vetanak, duke pasur parasysh ndikimet
mjedisore;
Hartimi i Planit për vend-parkime në Prishtinë;
Gjetja e zgjidhjes për zbutjen e problemeve për rrugë urbane të uzurpuara nga parkimet,
mosfunksionimi i trotuareve, gjetjen e zgjidhjeve për problemet nga mungesa e
parkingjeve;
Hartimi i Planit për Qendrën Multimodale ATT - Autobus, Tren, Tramvaj në Prishtinë,
Planifikimi për qendrën ATT përmes PPPsë dhe formave tjera sipas parametrave që të jetë
në distancë këmbë në qendër të Prishtinës, pas Pallatit të Rinisë;

Si të arrihet zgjidhje e përshtatshme për ridizajnim të përkohshëm të rrugëve – linjave të
sigurta dhe me standard për këmbësorë dhe biçikleta, deri në funksionalizimin e Master
Plani të qytetit të Prishtinës për transport?
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S2. PRISHTINA - PORTË E EKONOMISË SË NJOHURIVE
O1. BAZA E NJOHURIV\E ARSIMIT/SHKATHTESITE/NJOHURITE
O2. BANIMI DHE KONTROLLI I ZHVILLIMEVE AKTIVITETET E NJOHURIVE

O1. MBËSHTETJA PËR NGRITJEN E NJOHURIVE,
INSTITUCIONEVE SHKENCORE DHE ZHVILLIMORE

SHKATHTËSIVE,

ARSIMIT,

Projekti për mbështetje institucionale për arritjen e cilësisë së arsimit të institucioneve
parashkollore, shkollave të ulëta dhe të mesme ;
Studim për vlelrësimin e banimit dhe raportimin e standardit të jetës në qytetine Prishtinës
Mbështetje financiare iniciativave për marketing të qytetit të Prishtinës në aspekt të
turizmit dhe ofrimin e shërbimeve turistike;
Përkrahje financiare për institucione institucioneve kërkimore, shkencore e zhvillimore”;
Mbështetja për marketing të qytetit të Prishtinës si qytet studentor dhe atraktiv për
studentë të huaj;

O2. AKTIVITETET E NJOHURIVE
Mbështetje iniciativave nga grupet e ndryshme në organizimin e festivaleve të ndryshme
me primesa të gastronomisë, folklorit, muzikës, etj;
Mbështetje në vendosjen e grupimeve të reja të ndërmarrjeve inovative, me masat për
lirime të shumta; në taksa, në vend-lokacione etj;
Përkrahje institucionale dhe financiare në organizim të konferencave të shumta shkencore
dhe zhvillimore në Prishtinë;

O3. MBËSHTETJA NË NGRITJEN E BAZËS EKONOMIKE, RRITJES SË BUXHETIT VETANAK
PËR KOMUNËN
Studim për rritjen dhe efikasitetin në rritjen e të ardhurave të buxhetit të komunës;
Krijimi i kushteve për mbështetje dërmarrjeve të reja prodhuese dhe shërbyese;
Hartimi i planit për mbështetje bizneseve të reja, inovative, studentore, që ka për
qëllimrritjen e punësimit në qytetin e Prishtinës;
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S3. PRISHTINA- PORTË E KULTURËS, ARTIT, DIPLOMACISË –

O1. HISTORIA - BËRTHAMA E QYTETIT
PLANIFIKIMI FIZIK- SHFRYTËZIMI I TOKËS
Hartimi dhe zbatimi i Planit për Rivitalizimin Urban të Bërthamës së Qytetit të Prishtinës;
Hartimi dhe zbatimi i Planit për promovimin e trashëgimisë kulturore të Bërthamës së
Prishtinës (Programet edukative për të fëmijë dhe të rinj);
Organizimi vjetor për “Ditët e promovimit të trashëgimisë në Prishtinë”;
Hartimi dhe zbatimi i projekt - konkursit për “Parkun Artistik të Paqes (Hall of Fame)” – Në
sheshin ndermjet Kuvendit dhe Komunës të bëhet nje Park ARTI për të lënë shenja të
gjithë
personat VIP- që erdhën dhe do të vijnë për të parë “Parkun e Famës”, artistët që
kontribuuan në ndërkombëtarizimin e çështjes kosovare.
O2. TRASHËGIMIA URBANE E RE – ARKITEKTURA/SKULPTURA/DIZAJNI URBAN
Hartimi dhe zbatimi i projekt- konkursit për dizajn të “Perdes Urbane” në “Zonën Qendër të
Qytetit”–me karakteristika të krijimit të stilit urban tradicional kosovare/shqiptare;
Hartimi dhe zbatimi i projekt - konkursit për mundësinë e krijimit të hapësirave të REJA të
lira të hapura publike URBANE; Ridizajnimin e atyre ekzistuese; Gjetja e formave për
kultivimin e trashëgimisë së re arkitekturore dhe të artit urban; Mundësinë dhe masat e
specifikuara me projekt për lidhjen e hapësirave të lira publike, me komunikim këmbësorik
dhe të jomotorizuar;
O3. HISTORIA/PARKU – VARREZAT E QYTETIT
Hartimi dhe zbatimi i Planit rregullues urbanistik për Parkun e Varrezave të qytetit të
Prishtinës; të ardhmen e zgjerimit, integrimin me qytetin, duke ofruar qasje dinjitoze për
t’a vizituar, si në të gjitha qytetet e zhvilluara evropiane;
Hartimi i Planit të menaxhimit të Parkut të Varrezave;
O4. ARTI/KULTURA/INOVACIONET/MBËSHTETJA
Hartimi dhe zbatimi i projekt-konkursit për “Mbështetje në promovimin e artit dhe kulturës
së Prishtinës;
Mbështetja e OJQ-ve për promovimin e artit dhe kulturës urbane në qytetin e Prishtinës;
Hartimi i projekt-konkursit për mbështetje të ideve të reja nga të rinjtë për afirmime të reja
(modë, koncerte, ngjarje);

O4. DIVERSITETI KULTUROR
Hartimi dhe zbatimi i planit për mbështetjen e solemniteteve nga grupet e ndryshme për
promovimin e kulturave tjera në Prishtinë (folklor, gastronomi etj);
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S4. PRISHTINA - PORTË E GJELBËR
O1. KUALITETI I JETËS - ZHVILLIMI SOCIAL
Ndërtimi i terreneve sportive në bazë të bashkësive lokale
Ndërtimi i Pishinës së mbyllur
O2. HAPËSIRAT PUBLIKE DHE TË GJELBRA
Themelimi i departamentin për Mbrojtjen e Natyrës (në varësi nga Instituti i Mbrojtjes së
Natyrës në nivelin qendror) me seli në Prishtinë, e në shërbim të arritjeve (mundësimi që
qyteti i Prishtinës të jetë dhe më i gjelbër, më i pastër, më miqësor për qytetarët e saj me
kualitetin e lartë jetësor; organ i cili hulumton llojet e bimësisë, menaxhon mjedisin e
pandërtuar, bën mbjelljen ujitjen dhe mirëmbajtjen; rregullimin e sistemit të ujitjes së
kontrolluar nga distanca;
Projekt për “Hapësira publiket dhe lidhjen e tyre këmbësore në Prishtinë”. Për përjetim të
qytetit në këmbë, hapësirave publike të gjelbra, shesheve publike urbane në qytet;
mundësimin e të qenët më funksional të hapësirave publike sipas parimeve në botë për
shumëllojshmëri të funksioneve, të kualitetit më të lartë të përjetimit të hapësirës gjatë
çdo sezone, me hije dhe të përshtatshme në kushte të ndryshme atmosferike,; për
rekreacion dhe shfrytëzim si nga pensionistët, fëmijët, nënat me fëmijë, studentët etj;
Mbështetje në promovimin e “Transportit të jomotorizuar në Prishtinë”- me joshje të të
rinjve në sport dhe rekreacione dhe promovimin e shëndetit publik;
Projekt për Iniciativa të ndryshme për “Shfrytëzim të rrugeve nëpër qytet dhe sheshe për
rekreacione javore e mujore, arritja e të qenët Prishtina - pionere e zbatimi të ideve të reja
në botë për shfrytëzimin e autostradave si sheshe për funksione dhe ngjarje të ndryshme
rekreative;
Projekt – konkurs për ridizajnim të Sheshit Adem Jashari në Shesh të Artit dhe Paqes, i cili
do të jetë në funksion të artit e të kulturës prishtinase, të jetë hapësirë e promovimit dhe
stimulimit të krijuesve të rinj artistë në skulpturë, porse dhe të shndërrohet në shesh të
famës së kontribuuesve për lirinë e Kosovës;
Projekt për planifikim dhe ridizajnim të Parkut të Varrezave të Prishtinës;
Projekt – konkurs për ridizajnim dhe shfrytëzim tërë sezonal të Liqenit të Gërmisë (terrene
skateboard , patinazh, lojëra bejsbolli, lojëra hendbolli, volejbolli etj), për fëmije dhe të rinj.
Parku i Liqenit të Gërmisë do të duhej me këtë rast të merrej parasysh, që të lidhej me
Parkun në Taukbahqe, me Parkun e Qytetit dhe Konviktet e Studentëve – në këmbë
përmes shtigjeve për këmbësorë dhe biçikleta; Të mundësohet që rripi apo brezi i gjelbër
nga Taukbashqja deri te Gërmia, të lirohet nga ndërtimet private dhe e cila zonë më parë
ishte publike.
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Projekt vjetor vetedijesues per parandalimin apo zvogelimin e qarkullimit me mjete
motorike në Parkun Gërmia, për të përdorur alternativa tjera jomotorike apo dhe mjete
tjera hibridë dhe jondotës të transportit publik- autobusë dhe tren elektrik, të cilat do të
dëshmoheshin dhe më pastaj do të aplikoheshin dhe për më tepër dhe në shesh të
Prishtinës etj.
O3. MENAXHIMI I MBETURINAVE
Mbështetje iniciativave të OJQ-ve dhe institucioneve arsimore për ngritjen e vetëdijes
shoqërore për kualitetin e mjedisit të gjelbër për çështjet mjedisore;
Hulumtim “Arritja efikase në menaxhimin e mbeturinave në qytetin e Prishtinës” (në
aspekt kohe të grumbullimit, trajtimit të tyre, riciklimit etj)?
Hartimi i Strategjisë dhe Planit të Veprimit për menaxhim të mbeturinave komunale bazuar
në Ligjin për mbeturina.
Projekt për rregullimin e gropës së deponisë së Tjegullores në Arbëri dhe mirëmbajtja e
saj.
O4. SHFRYTËZIMI I ENERGJISË DHE NGROHJA,
Hulumtim për gjetjen e nevojave konkrete për ngrohje qendrore të qytetit në të gjitha
pjesët e saj; të merren parakalkulimet dhe që TC-të të përdoren për ngrohjen e qytetit;
Involvimi i metodës së PPP për investime në ngrohje qendrore; Mënyrat e participimit të
qytetarit në investim kapital për ngrohje të qytetit;
Projekt zbatues “Ngrohja Qendrore për tërë Prishtinën” në të gjitha pjesët e saj përmes
zgjidhjes së dalë dhe të arsyeshme nga hulumtimi paraprak;
Mbështetje iniciativave shkollore dhe përmes OJQ-ve për “Promovimin e shfrytëzimit
efikas të energjisë apo objekteve me Emision Zero;
O5. BURIME UJORE, UJI I PIJES DHE UJËRAT E NDOTUR
Ndërtimi i fabrikës së re të ujit të pijes në Shkabaj (Bashkëfinancim)
Ndërtimi dhe rehabilitimi i kolektorëve të ujërave të ndotur
Mbrojtja e burimeve të ujit në Liqenin e Badovcit dhe burimeve nëntokësore
Shfrytëzimi i ujërave nëntoksorë për ujitjen e parqeve, rrugëve
Rregullimi pjesës së epërme të Lumit Prishtina
Shfrytëzimi i burimeve të ujit në Kolovicë-Fusha e Pajtimit(si ujë teknik)
Ndërtimi i fabrikës së ujërave të ndotura (Bashkëfinancim)
Promovimi i shfrytëzimit të ujit të shiut duke akumuluar në rezervuar individual për shtëpi
banuese dhe objekte tjera me destinim ujitjen e gjelbërimit dhe pastrimin
Krijimi i akumulimeve artificiale-Lagunave me destinim mbrojtjen nga vërshimet dhe
shfrytëzimi e ujit për ujitje dhe rekreacion
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S5. PRISHTINA –Portë e qeverisjes së mirë, bashkëpunimeve regjionale
O1. QEVERISJA E MIRË
Hulumtim për “reforma në administratë, shërbime publike të Prishtinës, për Qeverisje të
Mirë, transparencë dhe vendimmarrje së bashku me qytetarët. Aplikimi nga Komuna e
Prishtinës për “Një ndalesë shërbimi – One STOP Shop”.
Mbështetje për trajnimin e zyrtarëve në aplikimin e programeve te reja digjitale
O1. E- QEVERISJA
Hulumtim për mundësitë dhe koston e aplikimit të E - qeverisjes, në sektorë të
ndryshëm të shërbimeve publike të Prishtinës;
Mbështetje financiare për OJQ dhe OBK për të kryer punët e shumta të Komunës,
ndërmarrë shumë iniciativa të vetëdijesimit për të mirën e qytetit;
Projekt –konkurs për menaxhimin më të mirë të ueb-faqes së Komunë të Prishtinës,
për të qenë e përditësuar, aktive dhe interaktive;

2.4 Prioritetet Strategjike
Ristrukturimi territorial për administrim dhe menaxhim efikas të hapësirës (riorganizim
territorial i qytetit në 5 +1 Tërësi Hapësinore Urbane; 12 Zona urbane dhe Bashkësive
lokale);
Ristrukturim territorial i zonave qendrore të qytetit të Prishtinës – Prishtina e Vjetër, Prishtina
e Re dhe Prishtina Veriore;
Decentralizim i funksioneve parësore shërbyese të qytetit të Prishtinën e Re dhe Prishtinën
Veriore
Përcaktimi i zonave komerciale-shërbyese (Trekëndëshi në mes të rrugës për F. Kosovë, )
Integrim i funksioneve qendrore vitale të qytetit të Prishtinës në mes të:


Pjesës së Bërthamës historike/kulturore/qendrore,



Pjesës apo Zonës qendrore/administrative/kulturore,



Pjesës Universitare,



Pjesës ekonomike/shërbyese/komerciale,



Pjesës rekreative të lirë dhe të gjelbër,



Pjesës së nyjës multinodale të transportit urban.

Qyteti i Prishtinës synon zhvillim të balancuar dhe të qëndrueshëm ekonomik, të bazuar në
resurse natyrore, resurse njerëzore, teknologji bashkëkohore, treg konkurrues dhe zbatim të
standardeve mjedisore përderisa veprimtaritë ekonomike do të bazohen në shërbime
komerciale, industri të turizmit rekreativ, kulturor, artistik e kulturor, konferencial etj.
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3.0 KORNIZA E ZHVILLIMIT HAPËSINOR URBAN
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3.0 KORNIZA E ZHVILLIMIT HAPËSINOR URBAN
3.1. Konceptet kryesore të zhvillimit hapësinor
Vizioni paraqet një perspektivë që ka të bëjë me zhvillimin e synimeve të planifikuara dhe orienton
zhvillimin duke u bazuar edhe në këto elemente, si kualitetet, pasuritë dhe mundësitë e Prishtinës
përderisa koncepti kryesor hapësinor përbën një grupim të principeve kryesore hapësinore që kanë
të bëjnë me strukturën e planifikuar hapësinore. Bazuar në vizionin e përgjithshëm nga “Plani
Zhvillimor Komunal”, ku Prishtina paraqitet si kryeqytet i një shteti të ri, qytet pë r të rinjtë, territor
me cilësi, ka rrjedhë edhe vizioni për qytetin e Prishtinë s që mbështet fuqishëm të gjitha këto
elemente bazë për zhvillimin e ardhshëm të Prishtinë s.
Potencialet e qytetit të Prishtinë s mundësojnë orientimin e zhvillimit në hapësirat e lira, në fuqizimin
e strukturës së ndërtuar kompakte dhe në ringjalljen e aktiviteteve sociale dhe ekonomike.
Koncepti tjetër i zhvillimit të qytetit drejtohet në promovimin, përmirësimin dhe fuqizimin e kushteve
socio-ekonomike me qëllim të gjallërimit të qytetit. Krijimi i një poli të fuqishëm ekonomik, ngritja e
shërbimeve sociale ndikon në krijimin e tri (2+1) qendrave atraktive dhe dinamike.
Elementet kryesore strukturore
Elementet kryesore strukturore që e përbëjnë konceptin e përgjithshëm të Prishtinë s janë:






Struktura natyrore dhe peizazhi
Infrastruktura
Struktura e ndërtesave
Qendra
Polet ekonomike

Struktura natyrore dhe peizazhi përbëhet prej sipërfaqeve të gjelbra, të cilat duhet të jenë të
lidhura ngushtë njëra me tjetrën, me qëllim të krijimit të një tërësie natyrore. Në këto sipërfaqe
hyjnë: pylli, shiritat dhe korridoret e gjelbërimit, dhe parqet. Po ashtu, edhe sporti dhe rekreacionet
janë pjesë përbërëse e sipërfaqeve të gjelbra.
Infrastruktura apo linjat si arterie të zhvillimit, paraqesin sistemin e rrjeteve që duhet të jenë të
lidhur ngushtë njëra me tjetrën. Krijimi i një rrjeti efikas të transportit dhe infrastrukturë s teknike
ndihmon në lidhjen e ngushtë të të gjitha funksioneve brenda dhe jashtë qytetit. Kjo arrihet me
përmirësimin e rrugëve ekzistuese nacionale dhe krijimin e sistemit efikas të rrugëve lokale në nivel
urban. Autostrada e re do të plotësojë nivelin e sistemit rrugor dhe, njëkohësisht, do të jetë njëra
prej arterieve kryesore që do të sjellin zhvillimin e qytetit.
Njëkohësisht, edhe përmirësimi dhe zhvillimi i infrastrukturës teknike do të ndihmojë në plotësimin e
këtij rrjeti. Koncepti kryesor për strukturën e ndërtuar është që të arrihet një strukturë sa më
kompakte me qëllim të ndalimit të shpërndarjes. Pra, zhvillimi duhet të kufizohet brenda sipërfaqë s
së ndërtuar. Kompaktësia arrihet duke e kompletuar dhe përforcuar strukturën ekzistuese fizike.
Densifikimi është një prej komponentëve që ndihmon në sigurimin e kompaktësisë, ndërsa
funksionet/aktivitetet duhet ta plotësojnë njëra-tjetrën në mënyrë koherente. Qendrat me
përmbajtjet e tyre janë komponentë me rëndë si të zhvillimit të qytetit. Definimi dhe përforcimi i
qendrave ndihmon në formimin e identitetit dhe karakterit të qytetit. Qendrat së bashku me tërë
strukturën e ndërtuar, duhet të jetë e lidhur në atë mënyrë që të plotësojnë njëra-tjetrën. Hapësira
qendrore medoemos duhet të përforcohet në pikat më strategjike, me qëllim të ruajtjes dhe krijimit
të kompaktësisë / përqendrimit brenda saj.
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Koncepti i zgjerimit hapësinor
Mundësitë e zgjerimit hapësinor në aspekt të nevojave në hapësirë janë të theksuara. Mirëpo, për
krijimin e një koncepti të arsyeshëm në planifikimin e zgjerimit hapësinor të Prishtinës duhet të
merren parasysh këta faktorë:







kushtet natyrore (topografike, gjeologjike, hidrologjike, klimatike, pedologjike, etj),
sipërfaqja aktuale e tokës së pa ndërtuar (toka bujqësore, hapësirat e gjelbra, etj),
sipërfaqja aktuale e tokës së ndërtuar,
parashikimet demografike deri në vitin 2023,
dendësia e banorëve e parashikuar, gjegjësisht qëllimet për planifikim në lartësi,
dendësia e ultë banuese, sidomos në pjesët periferike të qytetit.

Duke mbështetur konceptin e një qytetit kompakt, koncepti i zgjerimit hapësinor duhet të
bazohet në tri elemente kryesore:
Zgjerimi në vertikale
Zgjerimi në vertikale duhet të përqendrohet kryesisht në pjesën qendrore të qytetit, me
qëllim të krijimit të një qendre sa më kompakte. Kjo mund të arrihet me ngritjen në lartësi të
ndërtesave përreth qendrës, në pikat e kryqëzimeve të trafikut dhe transportit publik, etj.
Kjo dendësi mund të shkojë deri në 600 banorë për hektar.
Në pjesët anësore zgjerimi në vertikale është më i vogël dhe më e kontrolluar rreth 300 ban /ha
ndërsa në pjesët periferike është min. 50 banorë për hektar.
Zgjerimi në zbrazëtirat brenda qytetit
Për të krijuar një tërësi kompakte të qytetit duhet medoemos të parashihet shfrytëzimi i
hapësirave të zbrazëta brenda qytetit. Këto zbrazëtira mund të shfrytëzohen kryesisht për
plotësimin e qytetit me funksione të domosdoshme si banim i përzier, institucione sociale,
publike, afarizëm dhe shërbime, etj.
Po ashtu duhet të respektohet paterna / struktura ekzistuese e qytetit aty ku vlerësohet si e
vlefshme.
Zgjerimi në hapësirat periferike
Hapësirat periferike për zgjerim paraqesin hapësirën e ashtuquajtur neutrale në mes të
sipërfaqes së ndërtuar ekzistuese dhe sipërfaqes së gjelbër ekzistuese. Kjo hapësirë e
propozuar për zgjerim, realisht do të krijojë edhe kufizimin e hapësirës së ndërtuar urbane
me hapësirën e gjelbër apo hapësirën jo të ndërtuar urbane.
Me qëllim të krijimit të qytetit kompakt duhet të minimizohet zgjerimin në hapësirat
periferike, zgjerimi duhet të jetë i kufizuar. Andaj, në këto hapësira periferike për zgjerim
janë të definuara edhe disa hapësira tjera, të cilat rezervohen për zgjerim në të ardhmen.
Zgjerimi hapësinor varet nga kualiteti ekzistues i sipërfaqeve tokësore, e cila për shkak të
karakteristikave të saj topografike - klimatike dallojnë edhe pjesët e pandërtuara të Prishtinës.
Konfiguracioni i terrenit, pjerrtësitë e mëdha, të gjitha ujërat sipërfaqësore si ujërat atmosferike
dhe nëntokësore i drejtojnë në drejtim të recipientit kryesor të Prishtinës, e cila është
korita/lugina në drejtimin lindje-perëndim (lumenjtë Mati ,Vellusha, etj).
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Përkufizimi i tokës urbane
Bazuar në Ligjin për planifikim hapësinor (Nr.2003/14, Neni 2) zona urbane është toka me
kufij të përcaktuar, brenda suazave të së cilës është planifikuar ndërtimi urbanistik.
Mënyra më e qartë për të definuar zonën urbane është në suaza të kufirit të tij administrativ—kjo
është hapësira e administruar nga Kuvendi Komunal i Prishtinë s.
Definimi i tokës urbane është identifikimi i hapësirave me destinim të sipërfaqeve ku përfshihen
sipërfaqet e ndërtuara urbane dhe sipërfaqet e gjelbra të ashtuquajtura urbane.
Pa kufij të definuar qartë dhe ligjërisht të detyrueshëm, qyteti i Prishtinë s në mënyrë të
pashmangshme shpërndahet nëpër pjesët periferike, duke dëmtuar tokën me rëndësi bujqësore,
ekologjike dhe historike.
Kufijtë urbanë (apo toka ndërtimore) brenda të cilëve ishte paraparë zhvillimi i qytetit të Prishtinë s
sipas planin Strategjik (2004) janë respektuar pjesë risht. Kjo reflektohet me ndërtime të shumta të
pakontrolluara, afër zonave te gjelbra/parqe, përgjatë rrugëve kryesore, dytësore etj. Kjo është si
pasojë e mosimplementimit të ligjeve të caktuara, mungesës së planeve dhe akteve rregullative, po
ashtu edhe mosrespektimit të planeve të mëparshme.
Ky plan nuk duhet të ofrojë vetëm mundësi për zhvillim duke planifikuar tokën ndërtimore, por
njëkohësisht duhet të ndalojë ndërtimin në zona të caktuara, duke e bërë ndërtimin të jashtëligjshëm, dhe duke mos lënë asnjë formë të arsyetimit të ndërtimeve që degradojnë mjedisin,
shkatërrojnë potencialet (tokën bujqësore) apo rrezikojnë jetën (toka e vërshuar).
Përcaktimi i kufijve të qartë në mes të tokës ndërtimore dhe asaj jo ndërtimore, është hapi i parë
drejt organizimit hapësinor të qëndrueshëm urban.
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Përkufizimi i tokës ndërtimore
Toka ndërtimore përkufizohet si hapësirë, në të cilën lejohet ndërtimi brenda rregullave të
përcaktuara.
Këto hapësira janë të përbëra prej funksioneve të banimit, publike dhe të biznesit/industrisë.
Sipërfaqja specifike është e definuar si hapësirë me përmbajtje të veçanta, e cila nuk i takon
sipërfaqes së ndërtuar ose kategorive tjera të tokës.

Harta 37 Toka ndërtimore në zonën urbane
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Përkufizimi i sipërfaqes së gjelbër
Sipërfaqja e gjelbër është sipërfaqja natyrore apo jo e ndërtuar brenda territorit urban, shfrytëzimi i
së cilës është kryesisht i dedikuar për bujqësi (në zona më periferike), vreshtari, shirita dhe korridore
të gjelbra, sport dhe rekreacion, parqe, po ashtu në të hyjnë edhe sipërfaqet pyjore dhe ujore.
Në shumicën e hapësirave, ndërtimi nuk është i lejuar, vetëm ato ndërtime, të cilat mbështesin
aktivitetet e përcaktuara me destinim të sipërfaqeve.

Harta 38 Sipërfaqja e gjelbërt në zonën urbane
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Përkufizimi i sipërfaqes së transportit
Sipërfaqja e transportit është toka e rezervuar për korridore të transportit, ku përveç rrugëve janë
edhe përmbajtjet tjera si: trotuaret për këmbësor, çiklist, sipërfaqe parkimi, stacione të autobusëve,
shirita të gjelbërimit, etj. Në të, po ashtu, hyjnë edhe instalimet teknike. Kjo sipërfaqe është e
dedikuar vetëm për qarkullim të transportit dhe infrastrukturë teknike dhe në të ndalohet rreptësisht
ndërtimi.

Harta 39 Rrjeti rrugor në zonën urbane
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3.2. STRUKTURA DHE LOKACIONI HAPËSINOR PËR ZHVILLIMIN DHE
ORGANIZIMIN E ARDHSHEM TË QYTETIT
Struktura e planifikuar hapësinore / destinimi i sipërfaqeve
Struktura e planifikuar hapësinore është pasqyrim i vizionit në aspekt hapësinor, me anë të
diagramit / skemës. Struktura e propozuar hapësinore nuk është riprodhim i realitetit, por i
synimeve / koncepteve.
Struktura funksionale dhe hapësinore e propozuar bazohet kryesisht në gjendjen ekzistuese
strukturale e hapësinore, tendencat ekzistuese të zhvillimit, potencialet dhe qëllimet zhvillimore.
Çështjet zhvillimore janë:
· konsolidimi i tokës së ndërtuar, densifikimi dhe ristrukturimi i tokës për përmbajtje të banimit;
· rezervimi i tokës ndërtimore për zgjerim;
· sigurimi i përmbajtjeve sociale (edukimit, shëndetësisë, kulturës, sportit dhe rekreacionit,
administratës lokale), për nevoja të bashkësive lokale/lagjeve dhe për nevoja të qytetit;
· ruajtja e potencialeve natyrore dhe bujqësore
· aktivizimi si dhe krijimi i komplekseve industriale për nevoja të biznesit, etj.
Shfrytëzimi i sipërfaqeve përfshin tërë territorin e zonës urbane të Prishtinës me sipërfaqe të
ndërtuara, sipërfaqe specifike, sipërfaqe të gjelbra dhe sipërfaqe të transportit.


Sipërfaqja e planifikuar për ndërtim përfshin një hapësirë prej 5,022.58 ha,



Sipërfaqe të gjelbra të pandërtuara 5,570.52 ha ,



Sipërfaqja e transportit përfshinë një sipërfaqe prej 416.12 ha,



Sipërfaqet e veçanta si varrezat, lokacionet arkeologjike, kampi i “KFOR”-it, Kampi i FSK-së,
gurorja, trafo stacionet , rezervuarët e ujit (nëntokësor) përfshijnë 172.99 ha.

Tabela 33 Destinimi i Siperfaqeve
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Shfrytëzimi i tokës (destinimi i sipërfaqeve) ndahet në këto katër kategori:
I. SIPËRFAQET E NDËRTIMIT
II. SIPËRFAQET SPECIFIKE
III. SIPËRFAQET E GJELBRA
IV. SIPËRFAQET E TRANSPORTIT

I. SIPËRFAQET E NDËRTIMIT
Sipërfaqja ndërtimore përbëhet nga:
1. Ndërtim i përzier
2. Hapësira qendrore
3. Hapësira me përmbajtje publike
4. Biznes/Industri
1.
Ndërtim i përzier;
janë sipërfaqet te cilat janë të dedikuara për:
a) Objekte ndërtimi të larta, të mesme dhe të ulëta;
b) Këtu hyjnë edhe objektet përcjellëse për nevojat e banorëve (Garazhet, shtëpizat e kopshtit,
lulishtet dhe të ngjashme);
c) Funksione tregtare-ndërmarrje duke përfshirë edhe ndërmarrjet bujqësore, të cilat nuk shkaktojnë
erëra apo zhurme, ndotje të ajrit ose pengesa për fqinjët, komunikacion të shpeshte dhe që nuk
shkaktojnë rrezik eksplodimi apo rrezatimi, që i përgjigjen formës së banimit, të hapësirës përkatëse
të banimit si dhe që i përshtaten rrethit;
d) Funksione, të cilat janë të rëndeshime për nevoja të banorëve si objektet e arsimit dhe ato për
shërbime kulturore e sociale, shërbime të tjera si dhe ato të administratës publike.
2.
Hapësira qendrore; janë sipërfaqet të cilat janë të dedikuara për:
a) Ndërtesa—funksionet nga paragr. 1 por të cilat janë me dendësi te veçante min. P+8—max. P+15.
b) Funksione publike nga paragr. 3
c) Funksione hoteliere dhe turistike—hotel, restorante, kafeteri;
d) Funksione tregtare dhe zejtare—qendrat tregtare, qendrat zejtare, shitore private;
e) diplomaci.
3. Hapësira me përmbajtje publike; janë të gjitha ato sipërfaqe, të cila janë të dedikuara për:
a) Funksione edukative—institucionet parashkollore, shkollat fillore, shkollat e mesme dhe shkollat
me veprimtari të caktuara;
b) Funksione të shëndetësisë dhe të mbrojtjes sociale—Qendrat e Mjekësisë Familjare, Qendra
Kryesore e Mjekësisë Familjare, barnatore, qendra për punë sociale;
c) Funksione kulturore—qendra kryesore kulturore, qendrat e komunitetit (qendrat kulturore);
d) Funksione administrative—Kuvendi Komunal i Prishtinës dhe shërbimet tjera
administrative në nivel të qeverisjes lokale;
e) Funksione të tjera publike—stacioni i autobusëve, stacioni i zjarrfikësve, posta, banka,
policia, etj
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4. Biznes / Industri - janë sipërfaqet të dedikuara për:
a) Kryesisht për ndërmarrjet që i plotësojnë kushtet nga paragrafi. 1 art. c;
a) Ndërmarrje, të cilat shkaktojnë dëme të pakta dhe të tepërta për rrethinën, mirëpo jo për
ndërmarrje, të cilat paraqesin rrezik eksplodimi apo rrezatimi në rrethinë;
b) Objektet administrative publike, si dhe objektet e banimit të domosdoshme për ndërmarrje.
II. SIPËRFAQET SPECIFIKE - janë sipërfaqe të veçanta, të cilat nuk hyjnë nën kategorinë e I, III dhe IV
dhe që janë të dedikuara vetëm për këto objekte:

të cilat sipas llojit dhe rrethanave të shfrytëzimit të tyre nuk hyjnë nën paragrafin 1 deri 4;

Kazerma - FSK dhe KFOR;

Lokalitete arkeologjike;

Për shkak të qëllimit të përdorimit të tyre janë të lidhura për një vend të caktuar apo për

të cilat një vend i caktuar është posaçërisht i përshtatshëm;

Trafo-stacioni

Gurore

Varreza

Tregu i gjelbër
III. SIPËRFAQET E GJELBRA
Sipërfaqet e gjelbra përfshijnë:
1. Sport dhe rekreacion
2. Park
3. Shirit dhe korridor gjelbërimi
4. Bujqësi
5. Pyll
6. Lum
1. Sport dhe rekreacion - janë sipërfaqe për sport / lojë në sipërfaqet e gjelbra dhe ato për basene
të hapura, po ashtu edhe me parkingje të nevojshme përcjellëse.
2. Park - janë sipërfaqe të cilat janë të dedikuara për kopshte dhe parqe publike, si dhe
sipërfaqet e gjelbra të dedikuara për pushim.
3. Shiritat dhe korridoret e gjelbërimit - janë sipërfaqe në mes të hapësirave me destinim të
ndryshëm dhe mbrojtëse ndaj emisionit; në këto sipërfaqe hyjnë edhe korridoret e gjelbërimit
përgjatë rrugëve.

4. Sipërfaqe bujqësore - janë sipërfaqet, të cilat shërbejnë për prodhimin e ushqimit për
njerëz dhe kafshë si gruri, misri, perimet, livadhet dhe kullosat, etj.
5. Sipërfaqe pyjore - janë të gjitha sipërfaqet me bimësi drunore gjetherënëse dhe gjethembajtëse,
po ashtu, është sipërfaqja e tokës, e cila shërben për kultivimin dhe prodhimin e drurit ose
prodhimeve të tjera pyjore.
6. Sipërfaqe ujore - janë të gjitha ujërat sipërfaqësore si lumenjtë, liqenet, pellgjet /lagunat dhe të
ngjashme dhe ujërat nëntokësore
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IV. SIPËRFAQET E TRANSPORTIT
Sipërfaqet e transportit përbëhet nga korridori i transporti ku hyjnë:
1. Rrugët
2. Shtigjet për këmbësorë dhe çiklistë
3. Parkingjet publike
1. Rrugët; janë sipërfaqe të dedikuara për qarkullim të automjeteve jo më pak se dy shirita;
2. Shtigjet për këmbësorw dhe çiklistë; janë sipërfaqe që përcjellin rrugën publike të dedikuar për
qarkullim të këmbësorëve dhe çiklistëve. Këto shtigje duhet të përmbajnë
edhe aktivitete tjera me ndihmën e ulëseve, shportave për mbeturina, stendave për reklama;
3. Parkingjet publike; janë sipërfaqe të rezervuara për automjetet në qetësi.

3.2.1 Zhvillimi ekonomik, regjenerimi,përfshirë turizmin, rekreacionin dhe tregtinë
Vizioni për zhvillimin e ardhshëm të Prishtinës është ndërtuar bazuar në potencialet kryesore
natyrore, resurset njerëzore dhe interesin e zhvillimit në këtë zonë.
Me PZHU për Prishtinën tentohet të promovohet dhe fuqizohet zhvillimi i:
•
Turizmit

Ndërmarrjet e Vogla dhe të Mesme

Prodhimi vetanak i energjisë.
Qyteti Prishtinës si një udhëkryq i rëndësishëm jo vetëm për komunën por edhe për nivelin regjional
dhe të Kosovës do të veprojë në përkrahje të konceptit të qytetit dinamik.
Prishtina mund të veprojë si qytet kolektor dhe promovues i aktiviteteve dhe produkteve bujqësore
nëpërmjet Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme , si instrument i zhvillimit të ardhshëm të
Prishtinës. Në të njëjtën kohë përmes marketingut dhe aktiviteteve promovuese (festivale,
punëtori dhe të tjera) Prishtina mund të veprojë si qytet promovues në fuqizimin e turizmit
përbrenda zonës së qytetit dhe gjithandej nëpër komunë.
Duke pasur parasysh të gjithë faktorët relevant ë në nivelin lokal si: burimet natyrore dhe
njerëzore, eksperiencën e kosovarëve në menaxhimin e bizneseve, krijimin e kornizës ligjore për
zhvillimin e biznesit, interesimin nga komuniteti ndërkombëtar, përmirësimin e sistemit kreditor
dhe politikave fiskale, etj… Prishtina e sheh sektorin privat si një nga bartësit kryesor ë për
rritjen dhe zhvillimin e ardhshëm. Ky sektor sigurisht që do të ndihmojë në ngritjen e të
hyrave në buxhetin komunal.
Zhvillimi ekonomik është përqendruar kryesisht në pjesën perëndimore të Prishtinës dhe atë në
zonën ekonomike rrugës për në Fushë Kosovë dhe në Zonën ekonomike, e cila është paraqitur me
planin rregullues në rrugën për në Mitrovicë (afër vendbanimit Shkabaj).
Njëkohësisht, zhvillim ekonomik i ndërmarrjeve të vogla është përqendruar edhe përgjatë akseve të
rrugëve kryesore, të cilat orientojnë nëpër qytet, që e rrethojnë Prishtinën.
Turizmi
Peizazhi i bukur në tërë komunën është një bazë për zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm i
përqendruar në turizmin ekologjik (eco-tourism). Në këtë rast, qyteti po ashtu ka potencialet e tij
natyrore dhe peizazhore , të cilat i japin bazë që turizmi të fillojë që nga aty , si një ambient
që në të njëjtën kohë shndërrohet në pikë fokale informative dhe akomoduese për aktivitetet
turistike që lidhen me qytetin dhe resurset e tij , gjithashtu edhe si pikë kohezive e të gjitha
aktiviteteve turistike që ndodhin jashtë territorit urban.
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Për këtë, dizajni i nevojshëm për infrastrukturën turistike duhet të shkojë paralel me tendencat e
zhvillimit të qytetit dhe peizazhit dhe në të njëjtën kohë duhet të marrë parasysh çështjet mjedisore
– mbrojtjen e resurseve natyrore dhe të krijojë pozicionin e Prishtinës si qytet promovues i turizmit
për ata që duan tutje të shijojnë bukuritë e këtij regjioni – komune si një regjion i rekreacionit dhe
eksperiencës natyrore.
Grupet kryesore të shenjuara në fushën e turizmit mund të vendosen duke e definuar termin e eko
– turizmit

akomodim i qëndrueshëm

aktivitetet e kohës së lirë të orientuara në natyrë

eksperienca kulturore rekreacion

lëvizshmëri miqësore (e butë)
Në këtë kontekst, qyteti i Prishtinës luan rolin e shumëfishtë në aktivitetet turistike.
Përbrenda territorit urban ofron hapësirë për aktivitete turistike në përkrahje të atyre ekonomike (si
një udhëkryq i rëndësishëm - mund të organizohen festivale dhe aktivitetet të tjera ditore ose
javore që promovojnë vlera të rëndësishme ekonomike dhe kulturore , që nga këndvështrimi i
turizmit janë shumë atraktive).
Peizazhi, brezi i gjelbër dhe pyjet në territorin urban, ofrojnë sipërfaqe për zhvillimin e eko-turizmit
të kombinuar me infrastrukturë të lehtë për rekreacion (qyteti mund të akomodojë turistë, të
cilët duan ta shijojnë dhe jetën e natës dhe aktivitetet të tjera urbane, që zona rurale nuk i ofron).
Informimi në përkrahje të turizmit urban dhe rural (peizazhi është informata e parë që marrin
vizitorët apo udhëtarët e rastit - transit. Për këtë është e rëndësishme t’i informojmë udhëtarët
përgjatë udhëtimit të tyre nëpër këto peizazhe për zonat potenciale dhe funksionet dhe
shërbimet që ato ofrojnë.
Qendër informuese në përkrahje të turizmit urban dhe rural ( qyteti duhet të fuqizojë turizmin
komunal duke ndërtuar një sistem efikas informativ dhe rrjet të lidhjeve lëvizëse (transportit
në harmoni me natyrën) për të lehtësuar dhe mundësuar qasje të mira dhe të ndryshme drejt një
zone të caktuar turistike përbrenda komunës.
Për këtë arsye, elaborimi i koncepteve turistike në detaje është i domosdoshëm bazuar në vizionin
e përgjithshëm të qytetit dhe në hapësirat që ofron qyteti , si për qytetarët e saj , ashtu dhe
për ata që janë në rrugëtim e sipër andej dhe për turistët e mundshëm.

Harta 40-Boshtet e zhvillimit
ekonomik në zonën urbane
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3.2.2 nfrastruktura - Komunikimet
Rrjeti i transportit dhe mobiliteti
Për shkak të intensitetit të madh të qarkullimit të automjeteve nëpër rrugët e Prishtinës, sidomos
nëpër unazën qendrore dhe rrugët Magjistrale të Republikës së Kosovës që tangjentojnë unazën
qendrore dhe përdorimit tranzit të tyre nëpër territorin urban, ndjehet nevoja e riorientimit të
mënyrës së lëvizjes nëpër unazën qendrore dhe rrugët brenda saj, si hap i parë i përmirësimit të
kushteve të lëvizjes. Gjithashtu, ndarja e lëvizjeve të këmbësorëve dhe automjeteve do të ishte një
hap i rëndësishëm i përmirësimit të gjendjes nëpër rrugët që përshkojnë qendrën e Prishtinës, një
hap i rëndësishëm në rritjen e sigurisë në trafikun rrugor. Për këtë qëllim rekomandohet vazhdimi i
shtrirjes së zonës ekzistuese të këmbësorëve nga hoteli Grand deri në si në (hartën 41).
Në këtë drejtim, zona për lëvizjen e këmbësorëve,
përkatësisht sheshi aktual "Bulevardi Nëna Terezë"
do të lidhej me "Bulevardin e Dëshmorëve" dhe në
këtë mënyrë do të krijohej një zonë e këmbësorëve
nga ndërtesa e Parlamentit, pranë hotelit Grand,
semaforëve kryesorë dhe deri te Sheshi "Idriz
Seferi", që do të ishte vazhdim i zonës aktuale të
këmbësorëve dhe e cila do të kishte gjatësi rreth 2
km. Gjithashtu rruga “Ibrahim Fehmiu” e cila
shërben si rrugë që lidhë unazën qendrore me pyllin
e gërmisë dhe shërben si rrugë primare, në të
ardhmen duhet të shërbej si zonë e këmbësorëve,
pasi kjo rrugë kalon nëpër zonën e qytetit të
vjetër,harta 40 Funksionin e rrugës “Ibrahim
Fehmiu” në të ardhmen duhet ta luajnë rrugët
“Bajram Kelmendi” dhe “Afrim Loxha” (që do të kenë
karakter të rrugëve primare) me qëllim të lidhjes me
rrugën “Nazim Gafurri” për të vazhduar drejt pyllit të
Gërmisë.

Harta 41 Unaza qendrore dhe zona e
këmbësorëve.

Komuna e Prishtinës duhet të hartoj një projekt detal të përfshirjes së një linje tramvaji nëpër tërë
gjatësinë e unazës qendrore, duke harmonizuar këtë projekt me projektet e mëprarme të shtrirjes
së rrjetit rrugor të planeve rregulluese brenda dhe jashtë unazës qendrore. Deri në
implementimin e plotë të unazës qendrore duhet të parashihet ndërtimi i saj në faza me
inkorporimin edhe të binarëve për tramvaj nëpër tërë gjatësinë e saj. Në këtë drejtim deri në
ndërtimin e plotë të unazës qendrore implementimi së bashku me linjën e tramvajit mund të
përfshijë këto faza:
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Faza e parë
Bashkëngjitja e linjës së tramvajit projektit ekzistues në ndërtim të segmentit të unazës ndërmjet
kryqëzimeve 1 dhe 2, pastaj segmenteve ndërmjet kryqëzimeve 2-3, 3-4, 4-5 dhe 5-6, (Harta.42). Në
projekt të parashihet ndërtimi i shtigjeve të biçikletave në të dy anët e segmenteve rrugore dhe
trotuarëve për këmbësorë.
Faza e dytë
Për shkak të pamjaftueshmërisë së profilit tërthor për ta bashkëngjitur linjën e tramvajit në
segmentet e unazës qendrore ndërmjet pikave 6-7 dhe 7-8 dhe ruajtjes së profilit ekzistues për
lëvizjen e automjeteve të udhëtarëve, me tendencë krijimin e shtigjeve të biçikletave në të dy anët e
rrugës dhe trotuareve për këmbësorë, imponohet kthimi i këtyre dy segmenteve rrugore në lëvizje
një-kahëshe të automjeteve në drejtimin 6-7-8. Në këtë mënyrë do të krijonim mundësi që përveç
linjës së tramvajit, trotuareve dhe shtigjeve të biçikletave në të dy anët e rrugës, të krijonim tre korsi
për lëvizjen një-kahëshe të automjeteve të udhëtarëve.

Faza e tretë
Kthimi në rrugë një-kahëshe të segmenteve
rrugore ndërmjet kryqëzimeve 8-9 dhe 9-1 të
unazës qendrore në drejtimin 8-9-1 dhe
përdorimi i linjës ekzistuese hekurudhore që
kalon pranë këtyre dy segmente rrugore, me
qëllim të lëvizjes së tramvajit. Pastaj krijimi i
shtigjeve të biçikletave dhe trotuareve për
lëvizjen e këmbësorëve në të dy anët e
rrugës.

Harta 42 Fazat e implementimit të unazës qendrore
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Faza e katërt
Me implementimin e plotë të projektit ekzistues të unazës qendrore ndërmjet kryqëzimeve 8-9-1,
segmentet rrugore ndërmjet kryqëzimeve do të krijonin mundësinë e lëvizjes dy-kahëshe të
automjeteve, ndërsa linja hekurudhore ekzistuese sërish do të funksiononte në shërbim të tramvajit
pa ndonjë ndryshim, me mundësinë që një linjë shtesë hekurudhore të futej nën tokë nën këto
segmente rrugore të unazës qëndrore. Linja e futur nën tokë do ta kryente funksionin e linjës
hekurudhore ekzistuese si linjë hekurudhore ndërkombëtare në të cilën do të lëviznin trenat e
mallrave dhe të udhëtarëve.
Faza e katërt do të ishte edhe faza përmbyllëse në kuptimin e implementimit të plotë të unazës
qendrore, profili tërthor i së cilës në tërë gjatësinë e saj do të përfshinte lëvizjen e automjeteve,
biçikletave, këmbësorëve dhe një linjë të tramvajit.
Lëvizja një-kahëshe në disa segmente të unazës qendrore deri në implementimin e plotë të saj do të
zvogëlonte humbjet kohore nëpër kryqëzimet e unazës qendrore me rrugët tjera, duke eliminuar
pikat e konflikteve në kryqëzime përmes eliminimit të kthimeve majtas nga rrugët që kryqëzohen nga
ana e jashtme e unazës qendrore dhe eliminimit të kthimeve djathtas nga kryqëzimet me rrugët
përbrenda unazës qendrore. Pastaj kohëzgjatja e cikleve nëpër semaforë do të reduktohej dukshëm,
duke ju shërbyer më së shumti këmbësorëve dhe rritjes së sigurisë në trafikun rrugor. Kështu rritet
kapaciteti i këtyre segmenteve nëpër unazën qendrore dhe do të ketë një përmirësim të dukshëm të
nivelit të shërbimit të rrugëve në unazën qendrore.
Në fig 5. paraqitet profili tërthor i unazës qendrore nëpër segmentet një-kahëshe, ku do të kishte
mundësi të krijimit të tri korsive për lëvizjen e automjeteve personale në një kah dhe një korsi për
lëvizjen e një tramvaji. Kjo mënyrë e lëvizjes sipas profilit tërthor të rrugës të paraqitur në figurë do
të organizohej në segmentet rrugore 6-7-8 (referuar hartës 42) Binarët ekzistues hekurudhorë
ndërmjet segmenteve 8-9-1 do të përdoren njësoj nga ana e tramvajit sikur në rastin e përdorimit të
këtyre segmenteve për lëvizjen njëkahëshe të automjeteve, ashtu edhe pas implementimit të
projektit ekzistues të unazës qendrore për këto segmente (në këtë rast automjeteve do të lëvizin në
të dy kahet). Në tërë gjatësinë e unazës qendrore do të ketë një pal binar hekurudhor.

Fig. 5 Profili tërthor i Unazës qendrore ndërmjet segmenteve 6-7-8

Shndërrimi i rrugëve të sipërpërmendura në rrugë një-kahore brenda unazës qendrore do të
mundësonte gjithashtu krijimin e vendeve për parkimin e automjeteve anash rrugëve në disa
prej tyre. Përveç kësaj, në zonën qendër është i nevojshëm ndërtimi i ndërtesave për parkime
nëntokësore apo mbitokësore pasi kjo është zona me kërkesat më të mëdha për parkim. Për
këtë qëllim rekomandohet që të projektohen këto ndërtesa parkimi në zonën te Pallati i Rinisë,
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afër ndërtesës së komunës së Prishtinës dhe në afërsi të bibliotekës Kombëtare Universitare të
Kosovës, si zona të afërta me qendrën dhe ku mund të gjenden hapësira të lira, (harta 43),
rrathët me ngjyrë portokall. Pastaj, në zonat pranë objekteve institucionale ngjitur me unazën
qendrore do të mund të organizoheshin numër i caktuar i vendeve për parkimin e automjeteve
për qëllim të përdorimit nga institucioni përkatës dhe personat që kryejnë/kërkojnë shërbime
në/nga to.

Harta. 43—Zonat e ndërtesave për parkime nëntokësore apo
mbitokësore, rrathët me ngjyrë portokalli.

Shumica e akseve rrugore të rrugëve magjistrale të Republikës së Kosovës që kalojnë nëpër zonën
urbane deri në unazën qendrore (harta 44) kanë profile tërthore të përafërta. Ngjashmëria e tyre
qëndron në numrin e korsive për lëvizjen e automjeteve, kurse ndryshimi qëndron në gjerësitë e
korsive dhe të trotuareve.
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Harta 44. Rrugët magjistrale që përsojnë zonën urbane (vijat e kaltra), unaza

Me ndërtimin e unazës së brendshme të Prishtinës, do jetë e mjaftueshme që rrugët
Magjistrale të cilat kalojnë transit nëpër territorin urban deri në kryqëzimin me unazën
qendrore të kishin profilin tërthor minimal sikurse në (fig. 6). Njëkohësisht këto rrugë
magjistrale do të trajtohen si arterie kryesore urbane. Profil tërthor të njëjtë duhet të kenë
edhe segmentet rrugore të rrugëve kryesore urbane ndërmjet unazave qendrore dhe të
brendshme. Kurse, rrugët tjera kryesore urbane duhet të kenë profil tërthor minimal sikur
në (fig.6).

Fig.6 Profili tërthor minimal: a) rrugët magjistrale nëpër territorin urban (arteriet kryesore urbane), b)
rrugët tjera kryesore urbane.
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Harta 45 Unaza qendrore dhe e brendshme, rrugët kryesore urbane (vijat e kuqe) dhe profili tërthor i Unazës
së brendshme

Të gjitha rrugët tjera lidhëse dytësore urbane ndërmjet rrugëve kryesore urbane, rekomandohet të
kenë minimumin e profilit tërthor si në (hartën 45).

Harta 46 Rrugët dytësore urbane (vijat ngjyrë
portokalli) dhe profili tërthor i tyre
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Harta 47- Autostrada (vija e gjelbër), Unazat,
rrugët kryesore urbane dhe profili tërthor i
unazës së jashtme

Traseja jugore e unazës së jashtme të
planifikuar që kalon mbi liqenin e
Badovcit ku parashihet edhe ndërtimi i
një tuneli me gjatësi rreth 1250 metra
nëpër zonat kadastrale Novosellë dhe
Zllatar, kalon nëpër terren kodrinor,
ndërsa segmenti i unazës së jashtme
nëpër zonën kadastrale Çagllavicë kalon
nëpër shumë objekte banimi, me ç'rast
rritet kostoja e ndërtimit të saj. Pastaj,
afërsia e segmenteve jugore të unazës
së jashtme dhe të brendshme shikuar
në drejimin orar që nga zona lindje e
Prishtinës së Re deri në afërsi të rrugës
Prishtinë-Fushë Kosovë rrit nevojën për
zhvendosjen e segmentit jugor të
unazës së jashtme për t'i shërbyer më
për së afërmi rrugëve magjistrale që
lidhin komunat fqinje jugore të
Prishtinës dhe më gjerë. Kështu Rrugët
në drejtim të Gjilanit, Ferizajit dhe
Lipjanit do të kishin qasje më të lehtë
me unazën e jashtme dhe me dy
autostradat
Prishtinë-Tiranë
dhe
Prishtinë-Shkup.

Harta 48 Zhvendosja e segmentit jugor të Unazës së
jashtme, sipa PZHK-se
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Meqenëse zona urbane ka pësuar një zgjerim sidomos në pjesën veriore të saj dhe formimi i polit të
tretë të qytetit nëpër zonat kadastrale Bërnicë e epërme, Bërnicë e Poshtme, Llukar dhe Bardhosh,
atëherë edhe segmenti verior i unazës së jashtme ku është paraparë ndërtimi i një tuneli me gjatësi
prej rreth 750 metrave, preferohet të eliminohet nga kryqëzimi me rrugën magjistrale në drejtim të
Leskocit, pastaj majtas te kryqëzimi me rrugën magjistrale në drejtim të Podujevës deri në
kryqëzimin me unazën e brendshme.
Përveç rasteve të karakteristikave të rrugëve të paraqitura në profilet në figurat e mësipërme,
referencë tjetër e kërkesave tjera të mundshme për profilet e kategorive të ndryshme të rrugëve,
standardet e projektimit të rrugëve, karakteristikat e kryqëzimeve, distancat ndërmjet tyre dhe
karakteristikat e parkingjeve në raport me rrugët është Plani Zhvillimor Komunal.
Shtimi i linjave të reja hekurudhore dhe funksionimi i transportit urban të udhëtarëve
Në figurën e mëposhtme jepet linja ekzistuese hekurudhore dhe linjat e propozuara hekurudhore.
Këto linja do të kenë karakter të linjave të lehta hekurudhore me mundësi të lëvizjes së një vagonilokomotivë e lehtë për bartjen e udhëtarëve apo një tramvaj elektrik.

Në (hartën 49) jepet linja ekzistuese
hekurudhore dhe linjat e propozuara
hekurudhore. Këto linja do të kenë karakter të
linjave të lehta hekurudhore me mundësi të
lëvizjes së një vagoni-lokomotivë e lehtë për
bartjen e udhëtarëve apo një tramvaj elektrik.

Harta. 49 Linja ekzistuese
(me ngjyrë të kuqe) dhe linjat e propozuara (
me ngjyrë portokalli) hekurudhore

Komuna e Prishtinës përmes përmirësimit të infrastrukturës në dispozicion të transportit publik do
të krijojë mundësi për përshkimin e të gjithë qytetit nëpërmjet korsive preferenciale për
transportin publik. Qytetet metropolitane kanë domosdoshmëri formimin e rrjetit të linjave të
lehta hekurudhore për lëvizjen e tramvajit.

159

Plani Zhvillimor Urban i Prishtinës 2012-2022

Përveç përdorimit të linjës ekzistuese hekurudhore e cila kalon shumë pranë qendrës dhe pranë
stacionit të autobusëve, do të ishte në interes të qytetit që në tërë gjatësinë e unazës qendrore të
ndërtohen edhe një palë binar hekurudhor, ndërsa unaza qendrore do të mund të komunikonte
me Prishtinën e Re (Qendrën 2) dhe me qendrën në pjesën veriore të zonës urbane (Qendrën 3)
përmes binarëve çift nëpërmjet një linje të lehtë hekurudhore. Një linjë çift hekurudhore bashkë
me një segment rrugor do të krijonte lidhjen e Prishtinës përmes stacionit të Autobusëve
nëpërmjet unazave dhe autostradës edhe me Aeroportin e Prishtinës, shih (Hartën 49).

Ndërtimi i një terminali multimodal në
zonën industriale ndërmjet Prishtinës
dhe Fushë Kosovës, përkatësisht në
afërsi të Autostradës, unazës së
brendshme dhe ndërmjet rrugëve
Prishtinë-Fushë Kosovë dhe PrishtinëMitrovicë duke përdorur edhe binarët
ekzistues të hekurudhës që kalojnë
nëpër qendër të Prishtinës, do të
mundësonte krijimin e lehtësirave për
çasje më të lehtë drejt përdorimit të
mënyrave të ndryshme transportuese si
në rastin e transportit të udhëtarëve
dhe mallrave ashtu edhe në integrimin e
formave të ndryshme transportuese
duke i ofruar kështu Prishtinës një
komunikim edhe më të lehtë dhe më të
shpejtë me komunat përreth, qendrat
regjionale të Kosovës dhe kryeqyteteve
të shteteve fqinje dhe më gjerë. Shih
(hartën 50)
Harta 50 Terminali i transportit si nyje kyçe dhe
ndërlidhëse ndërmjet rrjeteve rrugore dhe hekurudhore.

Në (hartën 50). paraqitet linja ekzistuese hekurudhore e cila duke dalë nga terminali multimodal
në drejtim të zonës urbane, përshkon qendrën e qytetit të Prishtinës duke e lidhë atë me
qendrën 3 në pjesën veriore dhe vazhdon drejt qytetit të Podujevës. Është në interesë të
kryeqytetit që kjo linjë hekurudhore të forcohet, sidomos në pjesën e zonës urbane duke u
transformuar në një linjë metropolitane në tërë gjatësinë e saj brenda kufijve urban .
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Komuna e Prishtinës duhet të synojë arritjen e marrëveshjes me autoritetet përgjegjëse
menaxhuese të linjave hekurudhore që kjo linjë hekurudhore të përdoret vetëm nga trenat e lehtë
– tramvajët, ndërsa trenave të rëndë e sidomos atyre për bartjen e mallrave duhet t’u krijohet
mundësia e përdorimit të bajpasëve të ndërtuara hekurudhore duke mos lejuar përdorimin e zonës
urbane. Vetëm kur të arrihet një marrëveshje e tillë, atëherë mund të mendohet në inicimin e
projekteve detajizuese për rivlerësimin e gjendjes së linjës ekzistuese hekurudhore me qëllim të
përdorimit të saj nga ana e trenave të lehtë dhe ndërtimit të linjave të reja në të gjithë unazën
qendrore, nga stacioni i autobusëve drejt aeroportit dhe drejt qendrës 2. Në këtë mënyrë secila
nga tri qendrat e Prishtinës përveç se do të komunikonin me njëra tjetrën përmes rrjetit rrugor, ato
gjithsesi do të komunikonin edhe përmes rrjetit të hekurudhave të lehta urbane, duke rritur
mundësitë e përdorimit të mënyrave të ndryshme të transportit nga ana e qytetarëve dhe duke
rritur numrin e linjave të transportit urban të autobusëve dhe tramvajëve me orare të besueshme.

Harta. 51 Futja e hekurudhës nën tokë

Pastaj, futja nën tokë e segmentit të linjës
hekurudhore disa metra para rrethrotullimit
të madh te stacioni i autobusëve deri disa
metra pas kryqezimit të unazës qendrore me
rrugën magjistrale në drejtim të Podujevës
(harta 51), përveç se do të rriste sigurinë gjatë
kalimeve hekurudhore me rrugën, gjithashtu
do të mundësonte që linja metropolitane të
kishte në tërë gjatësinë e saj binarë çift,
ndërsa rruga në unazën qendrore do të mund
të kishte tri korsi për lëvizje njëkahëshe të
automjeteve personale dhe një korsi për
lëvizjen e automjeteve të transportit publik
urban, në tërë gjatësinë e saj. Ky segment i
futjes nën tokë të linjës së lehtë hekurudhore
do të kishte një gjatësi të përafërt rreth 3 km
dhe do të ishte i pajisur me të gjitha
vendndaljet e nevojshme të trenave të lehtë
për hipjen dhe zbritjen e udhëtarëve në
distanca standarde që janë në përdorim për
këtë qëllim.

161

Plani Zhvillimor Urban i Prishtinës 2012-2022

Ndërtimi i parkimeve publike dhe stimulimi për ndërtimin e parkimeve private
Ndërtimi dhe organizimi i parkimeve publike dhe private mundëson lehtësimin e trafikut të
automjeteve. Në këtë drejtim Komuna e Prishtinës përveç në zonën qendër do të fokusohet në
ndërtimin e parkingjeve edhe në rrugët magjistrale që konvergjojnë në unazën qendrore, harta 52.

Harta. 52 Vendet e mundshme të vend-parkimeve të automjeteve

Përmes këtyre vendeve të parkimeve tentohet zvogëlimi i numrit të automjeteve që synojnë
qendrën e qytetit, pasi përmes këtyre pikave do të organizohet transport publik i vazhdueshëm ku
qytetarët do të mund të kishin qasje më të lehtë drejt zonave të ndryshme të qytetit duke
shfrytëzuar linjat urbane të organizuara mirë. Pastaj lëvizja një-kahëshe në unazën qendrore do të
mundësojë eliminimin e linjave jo profitabile, pasi secila linjë e transportit publik urban do të
mundësojë përdorimin e tërë gjatësisë së unazës qëndrore për të kaluar nga njëra anë e unazës në
tjetrën.
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3.2.2.2

Infrastruktura teknike—rrjeti i ujësjellësit dhe kanalizimit

Resurset ujore, uji i pijes dhe ujërat e ndotur
Resurset ujore, edhe pse të limituara, mund të shfrytëzohen në mënyrë efikase për përmirësimin e
ambientit rrethues në zonën urbane, përmirësimin e furnizimit me ujë për pije, ekonomi dhe
mjedisit.
Liqeni i Badovcit, rrjedhat ujore në pjesën e sipërme të lumit Prishtina dhe Vellusha, Përrojet e Matit
dhe lumi Siçeva, si dhe burimet nëntokësore të Kolevicës dhe Gërmisë, do të jenë resurset ujore që
do të shfrytëzohen si resurse ujore në kuadër të një shfrytëzimi të integruar të resurseve ujore.

Liqeni i Badovcit, pos si burim furnizimi me ujë për pjesën e Prishtinës së Re, për arsye të
afërsisë me qytetin, do të jetë edhe resurs që mund të shfrytëzohet për aktivitet relaksuese
për banorët e Prishtinës, por gjithmonë duke ruajtur prioritetin si resurs i furnizimit me ujë.
Mbrojtja dhe implementimi i zonave mbrojtëse për liqenin do të jetë prioritet në
bashkëpunim edhe me Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor.


Burimet e Kolovicës me një sasi prej 50-60 l/sec do të mund të përdoren si burime teknike të
ujit për ujitjen e parqeve, fushave sportive dhe pishina, ku në kombinim me sasitë e ujit të
lumit Prishtina do të mundësonin krijimin e një lagune ujore që do të shërbente edhe si
akumulim për mbrojtje nga vërshimet.



Burimet e Gërmisë duhet të ri-rregullohen dhe vendosen si burime të mbrojtura nga qyteti i
Prishtinës, si burime me rëndësi për pushuesit e shumtë në pyllin e Gërmisë dhe njëkohësisht
të përdoret gjatë sezonit veror si ujë i freskët për pishinën e Gërmisë.



Ujërat nëntokësore në Lagjen Pejton, Lakrishte, Emshir, Vellusha edhe pse në sasi jo shumë të
mëdha, një pjesë e tyre do të mund të shfrytëzohet si potencial ujor për krijimin e parqeve
përreth ambienteve banuese, ujitjen e gjelbërimit dhe për pastrimin e rrugëve.

Foto 15– Modeli i një lagune
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Rregullimi i rrjedhave ujore të pjesës së epërme të lumit Prishtina, lumit Siçeva, Përroit të Matit
krijojnë ambient rekreacioni me rrugica të posaçme për ecje dhe shtigje për biçikleta; krijimi i
lagunave me destinim edhe parandalimin e vërshimeve, shfrytëzimin e ujërave të akumuluara për
mirëmbajtjen e gjelbërimit dhe shfrytëzim për rekreacion për banorët e Prishtinës.
Stimulimi ndërtimit të akumulimeve( rezervuarëve) individualë për grumbullimin e ujërave të
shiut nga sipërfaqet e ndryshme siç janë kulmet, platetë, rrugët me qëllim përdorimi për ujitjen e
gjelbërimit dhe pastrimin e rrugëve dhe plateve.

Furnizimi me ujë të pijes
Problemi i tanishëm i furnizimit me ujë të pijes do të zgjidhet duke shfrytëzuar burimet e
tanishme të ujit nga Liqeni i Batllavës dhe Badovcit dhe duke ndërtuar kapacitete të reja të ujit të
pijes nga Liqeni i Gazivodës përmes fabrikës së re të ujit të pijes në Shkabaj. Kërkesa për ujë të pijes
brenda zonës urbane do të jetë Q=1300 l/sec duke e konsideruar se konsumi për banor do të arrijë
110-120 l/banorë /ditë. Nga Liqeni i Batllavës dhe Gazivodës do të sigurohen Q=1050 l/sec ndërsa
nga Liqeni i Badovcit do të sigurohen Q=250 l/sec me çka do të mundësohet edhe kyçja e plotë e të
gjithë banorëve në zonën urbane. Reduktimi i humbjeve teknike dhe komerciale përmes
zëvendësimit të gypave të vjetruar, sidomos të Azbest Çimentos dhe gypave të metalit në shkallë
25% në një periudhë dhjetëvjeçare, mundëson një furnizim të qëndrueshëm dhe përmirësimin e

Harta 53 - Planifikimi i furnizimit me ujë të pijes
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Plani i furnizimit me ujë të pijes parasheh rehabilitimin e fabrikës së ujit Badovc, zgjerimin,
ndërtimin e rezervuarve të rinj dhe stacioneve të pompave. Zgjerimi i rezervuarëve është
planifikuar në Shkabaj dhe Mat, ndërsa rezervuarët e rinj janë planifikuar në Veternik, Mati III ,
Hajvali, dhe Bardhosh në pika që arrijnë mbulimin e zonave me presion të mjaftueshëm. Zgjerimi i
stacionit të pompave në Park me Q=400 l /sec, si stacion qendror që do të transportonte ujin nga
rezervuari i Arbërisë në drejtim të Matit dhe stacioni i pompave në Emshir që do të transportonte
ujin nga Shkabaj në drejtim të Veternikut, do të jenë stacionet kryesore për furnizimin e një pjese
të madhe të qytetit. Gjithashtu, stacionet e pompave në Badovc,Mati III, Veternik dhe Bërnicë do
të shërbejnë si stacione furnizuese dhe për mbajtje të presionit.
Kostoja e përgjithshme e implementimit të projekteve që do të mundësonin furnizim 24 orë
për Prishtinën, që përfshin ndërtimin e sistemit të përpunimit të ujit - fabrikën e ujit në Shkabaj
dhe sistemit të transportit dhe rehabilitimin e rrjetit, do të jetë 60 milionë euro.

Largimi i ujërave të ndotura
Largimi dhe trajtimi i ujërave të ndotur, do të përfshijë gjithë zonën brenda planit urban. Largimi
do të bëhet përmes implementimit të projekteve të ndërtimit të kolektorëve kryesorë që do të
largojnë (transportojnë) ujërat e ndotur nga shtatë zona dhe që të gjitha zonat në mënyrë
gravitacionale do të përcjellin tërë sasinë deri në impiantin për trajtimin e ujërave të ndotur në periferi
të qytetit të Fushë Kosovës, Obiliqit dhe një impianti të veçantë nga zona e Prishtinës, pjesa veriore.
Në zonat e pandërtuara dhe që janë në proces të ndërtimit, do të zbatohen sistemet e ndara të
kanalizimeve, ndërsa në zonat ekzistues, intervenimet në sistemin ekzistues dhe rehabilitimet, do të
mundësojnë zvogëlimin e sistemit të kombinuar në mënyrë që sasia e ujit të ndotur në impiantin për
trajtim, të jetë sa më pak me ujëra të shiut.
Dy kolektorët - ai i Prishtinës dhe kolektori paralel me Lumin Graçanka, bashkë më ujërat e Fushë
Kosovës dhe Graçanicës do të shkojnë në fabrikën e trajtimit në Fushë Kosovë , ndërsa ujërat e shiut
do të shkarkohen përmes kolektorëve të ndarë në lumenjtë që mundëson konfiguracioni i terrenit .
Kolektori nga pjesa e zonës së Shkabajve, një pjesë e Kodrës së Trimave dhe Arbërisë do të
transportohen në drejtim të Obiliqit dhe që bashkë me ujërat e ndotur të Obiliqit, do të trajtohen në
një sistem të trajtimit të përbashkët. Pjesa veriore e Prishtinës përmes kolektorit paralel me Lumin
Siçeva dhe Bërnica dhe së bashku me ujërat e ndotur të disa fshatrave të Prishtinës, mund të trajtojnë
ujin e ndotur në një impiant të veçantë në periferi të Bardhoshit. Sasia e përgjithshme e ujit që do të
shkarkohet dhe do të trajtohet, do të jetë Q=1550 l/sec .Trajtimi i ujërave të ndotur konform edhe
Studimit të fizibilitetit nga Komisioni Evropian , planifikohet të ndërtohet në periferi të qytetit të Fushë
Kosovës dhe që do të përfshinte edhe trajtimin e ujërave të ndotur nga Prishtina, Fushë Kosova dhe
Graçanica. Realizimi i projektit të kolektorëve dhe trajtimit të ujërave të ndotur, do të duhej të
finalizohej brenda afatit prej shtatë vjetësh, ndërsa kriteret e trajtimit të ujërave të ndotur, duhet të
plotësojnë kriteret ligjore për ujin, që dalin nga trajtimi dhe largohen në efluente(trupi ujor pranues i
ujërave të shkarkuara) në harmoni edhe me rregullativën mjedisore të BE-së.
Lokacionet e përcaktuara për sistem të trajtimit të ujërave të ndotur, ka marrë parasysh kushtet
teknike sa më të favorshme për grumbullimin e ujërave të zeza, kostot më të ulëta, përfshirjen sa më
të lartë të lidhjes së banorëve dhe relacionet me komunat tjera, si dhe kushtet mjedisore për
vendosjen e sistemeve të trajtimit.
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Harta 54 Planifikimi largimit dhe trajtimit të ujërave të ndotura
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3.2.2.3 Infrastruktura teknike - furnizimi me energji elektrike, rrjeti
telekomunikues dhe ndriçimi publik
Energjia elektrike
Bazuar edhe në planet zhvillimore të Korporatës Energjetike të Kosovës dhe të transmisionit KOSST
2012-2021 janë nxjerrë edhe planifikimet konkrete të sektorit të energjisë dhe brenda PZHU-së e
që janë në harmoni me strategjinë për energji. Burimet e energjisë do të jenë ato nga strategjia për
energjinë që nënkupton termo-elektranat dhe burimet e ripërtërishme, në rastin tonë ato ujore që
tani janë në disponim. Prioritetet e listuar më poshtë dhe implementimi i tyre do të sigurojnë një
qëndrueshmëri në furnizimin me energji elektrike.

Ndërrimi i trafo-stacioneve 35/10kv me trafo-stacione 110/20(10)kv, e cila kërkohet me
MASTER PLANIN e Republikës së Kosovës;

Ndërtimi i linjave dhe trafo-stacioneve të reja për ta zvogëluar mbingarkesën dhe për t’iu
përgjigjur kërkesave në rritje të konsumatorëve;

Koordinimi i vendosjes së kabllove energjetike nëntokësore;

Eliminimi gradual i linjave ajrore deri në eliminimin total të tyre dhe zëvendësimin me linja
nëntokësore në përputhje me infrastrukturën nëntokësore;

Planifikimi me kohë i kanalizimit kabllor nëntokësor për rrjetin energjetik, telekomunikues dhe
të ndriçimit publik;

Planifikimi i stacioneve transformatorike në përputhje me rritjen e banorëve sipas diagramit
në PZHU, sipas Bashkësive lokale;

Kushtëzimi i ndërtimeve me përdorimin e energjisë elektrike në mënyrë efiçiente, përdorimin
e energjisë alternative;

Krijimi i hapësirave për panele solare për prodhimin e energjisë elektrike;

Krijimi i galerive nëntokësore për krijimin e linjave nëntokësore 110kV për përmirësimin e
kualitetit të furnizimit me energji elektrike.

Harta 55 Sistemi energjetik
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Energjia alternative
Stimulimi për shfrytëzimin e energjisë alternative është objektiv i PZHU-së. Burimet si energjia e
erës,energjia e tokës dhe ajo solare, do të mundësonin kursimin e energjisë elektrike dhe
njëkohësisht do të ndikonin në përmirësimin mjedisor. Stimulimi i vendosjes së paneleve diellore
dhe shfrytëzimin e energjisë së tokës, si për objekte publike dhe amvisëritë, do të mundësonte një
përmirësim në furnizimin e përgjithshëm të banorëve.
Është identifikuar një zonë që quhet “Park i elektranave me erë” ku ky park do të përfshijë pjesët e
zhveshura dhe të larta që ndodhen përbri Liqenit të Badovcit. Kjo zonë përfshin rreth 100ha. Me
këtë Plan zhvillimor kjo zonë është identifikuar si e përshtatshme për ngritjen e grupit të turbinave
të erës për arsyet e mëposhtme:
1.
Është pjesë e ngritur (kodër) që është e rrahur nga era në më shumë se 6muaj brenda
vitit.
2.
Është zonë kryesisht e zhveshur, pa drunj të lartë dhe kryesisht shkëmbor
3.
Aktualisht, është larg vendbanimeve
4.
Është vetëm 4 km nga trafo-stacioni PR4 220/110kv
Parametrat kryesorë që ndikojnë në fuqinë e një turbine të erës janë shpejtësia e erës dhe
sipërfaqja rrotulluese e lopatave të turbinës.
Të dhënat për shpejtësinë e erës që i kemi marrë nga Instituti Meteorologjik i Kosovës nuk janë
matje të drejtpërdrejta në këtë hapësirë, andaj hapi i parë është kryerja e matjeve të shpejtësisë në
këtë hapësirë në një periudhë të plotë njëvjeçare. Këto matje duhet të bëhen për çdo ditë të vitit në
lartësi të ndryshme nga sipërfaqja e tokës duke filluar nga 20m e deri në 100m.
Opsioni i shfrytëzimit të energjisë së tokës është identifikuar në zonën Prishtina e Re dhe pjesën e
Prishtinës veriore, si dy zona ku mundësitë janë më të mëdha edhe nga arsyeja që ende një pjesë e
kësaj zone është e pandërtuar.
Shfrytëzimi i paneleve ndriçuese dhe për ngrohje është si opsion i përdorimit në shumë objekte
publike dhe private si dhe në zona të caktuara për ndriçimin e rrugëve.

Disa kritere teknike
Disa nga kriteret teknike që mund të shërbejnë si bazë edhe në hartimin e planeve rregullative janë
të radhitura më poshtë

Të gjitha trafo-stacionet e reja janë paraparë të vendosen në shtëpiza betoni ose të tipit
blindë, të cilat në brendësi duhet të kenë hapësirë për vendosje nga 400kVA deri 1250kVA.

Vendi ku do të vendosen TS-t duhet të ketë hapësirë të nevojshme për qasjen e makinerisë
për ngarkim-shkarkim dhe vendosje të trafo-stacioneve.

Hapësira ku do të vendoset trafo-stacioni duhet të jetë, gjithashtu, e mjaftueshme për të
realizuar ndërtimin e përtokëzimit mbrojtës dhe të punës së trafo-stacionit.

Ndërtimi i traseve të reja kabllore duhet bërë kryesisht përgjatë rrugëve në kanalin e
ndërtuar sipas vizatimit të dhënë në fig.1. Nga një kanal i tillë duhet të ndërtohet në të dy
anët e rrugës në distance të njëjtë ndaj saj dhe gjatë tërë gjatësisë së saj.

Kabllot që vendosen në kanal, paraprakisht duhet të vendosen në gypa të brinjëzuar me
diametër Ф200.

Në trasetë e kabllove të rrugëve kryesore, duhet të vendosen nga 6 gypa të brinjëzuar, ndërsa
në ato dytësore, nga 4 gypa të tillë
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Dhe i ngjeshur

Shiriti i verejtjeve

Mbrojtje e plastikes

Gyp i brinjezuar F125

1. Kabëll energjetike 0.4kV
2. Kabëll energjetike XHP 20kV
3. Kabëll STP cat6
4. Kabëll optik

Rëra

Shirit
Shiriti izinkuar
zinkuarFe/Zn
Fe/Zn25/4mm²
40/2.5mm

Fig–7. Pamja e kanalit kabllor












Në fund të secilës trase duhet të vendoset shiriti përtokëzues Fe/Zn 40/2.5 mm në të cilin
më pas do të lidhen: sistemi i përtokëzimit mbrojtës të qytetit, përtokëzim i shtyllave të
ndriçimit publik, etj;
Traseja (kanali) kabllor duhet të jetë i shënuar me shirit për vërejtje, i cili duhet të vendoset
n 20 cm-at e epërm të kanalit;
Traseja e kabllove duhet të shënohet në dokumentacion në tërë gjatësinë e tij, ndërsa në
vendet ku ai pëson ndryshime, kthesa apo lakesa duhet të shënohet me kuotat përkatëse të
atyre vendeve;
Vendet ku kalohet nën rrugë duhet të jenë të shënuara mirë dhe të vendosura në
dokumentacion teknik;
Në çdo 50m, duhet të vendosen pusetat të ndërtuara sipas vizatimit në fig.
Pusetat e tilla duhet të vendosen në çdo vend kryqëzim apo degëzim të kabllove;
Gjatë 10 vjetëve të ardhshëm sa zgjat ky plan, trasetë e kabllove duhet të ndërtohen paralel
me ndërtimin e rrugëve, që është paraparë në këtë plan. Ky ndërtim i taseve duhet të bëhet
pavarësisht se a kërkohet në atë moment edhe vendosja e kabllove. Në këto raste
vendosen vetëm gypat e brinjëzuar, ndërtohen pusetat, ndërsa kabllot vendosen atëherë
kur paraqitet nevoja;
Gjatë vendosjes së kabllove në gypa, kabllot 10(20)kv, ato 0.4kV, kabllot e tensionit të ulët
dhe kabllot optike vendosen në gypa të ndryshëm e kurrsesi në të njëjtin gyp;



Nuk lejohet vendosja paralele në të njëjtin kanal, nën kanal ose mbi kanal, të kanaleve të
instalimeve të ujit, nxemjes, kanalizimit fekal, gazit etj;



Vendosja paralele e traseve të kabllove dhe traseve të instalimeve tjera, duhet t’i
respektojë distancat teknike.
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Lejohet kryqëzimi i traseve të kabllove dhe instalimeve tjera, por distanca minimale e tyre
duhet të jetë më e madhe se 0.3m dhe këndi i kryqëzimit 90°.
Me këtë plan është paraparë që ndriçimi i rrugëve dhe shesheve, të jetë i vendosur në shtylla
metalike me bazamente të betonit.
Lartësia e shtyllave dhe distanca në mes tyre duhet të llogaritet në bazë të sasisë së ndriçimit
që synohet të ketë në vendet gjegjëse.
Te rrugët, të cilat në mes kanë shirit të gjelbër, llambat duhet të vendosen në hapësirën e
gjelbër dhe do të jenë dykrahëshe, ndërsa në rrugët tjera vendosen në pjesët anësore.
Në rrugët ku ndriçimi do të bëhet nga pjesët anësore traseja e kabllove të ndriçimit duhet të
jetë në të njëjtën trase me kabllot tjera.
Shiriti përtokëzues i trasesë së kabllove duhet të shërbejë edhe për përtokëzimin e shtyllave
të ndriçimit.

Planifikimi i sistemit të telekomunikimit
Bazuar në rekomandimet e IEC-s sistemi i telekomunikimit për medium transmetimi duhet t’i ketë
fijet optike, të cilat e kanë mundësinë e transmetimit të sinjalit shumëfish më të madhe, madje të
pakrahasueshme me fijet e bakrit, andaj ky është objektivi që del nga PZHU që hapat e ardhshëm
të jenë në përputhje me standardet evropiane, për shtrirjen e sistemit të telekomunikimit duke i
harmonizuar edhe planet zhvillimore të operatorëve të telekomunikacionit.

Hapat që duhet të ndërmerren për zhvillimin e telekomunikacionit:





Zgjerimi i rrjetës optik në qytet dhe zëvendësimi i rrjetave të bakrit dhe koaksiale me kabllo
optike
Rishpërndarja e kabllos optike në çdo pikë shfrytëzuese dhe në përputhje me planet
rregulluese të qytetit në përputhje me infrastrukturën nëntokësore.
Ndërtimi i pirgjeve për telefoni mobile në mënyrë që të reduktohet shpërndarja e antenave
në mënyrë të pakontrolluar në qytet.
Koordinimi i vendosjes së konstruksioneve mbajtëse të antenave për telefoni mobile dhe
harmonizimi ndërmjet operatorëve të vendvendosjes së tyre.

Harta. 56—Shtrirja e sistemit te telekomunikimit
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Planifikimi i ndriçimit të rrugëve
Kompletimi me ndriçim i rrugëve dhe zonave të tjera publike, është objektiv që del nga PZHU.
Aplikimi i metodave të avancuara për shfrytëzimin racional të energjisë dhe një menaxhim i
centralizuar i ndriçimit publik është praktikë e aplikuar në shumë metropole. Llogaritjet e
parametrave të ndriçimit bazohet në varshmëri nga lloji i rrugëve, numri i shiritave të rrugës, lloji i
shiritave (për automjete, për këmbësorë, për çiklistë, shiritat gjelbërues,..), nga dendësia e trafikut,
etj. Ajo çka duhet respektuar është intensiteti i ndriçimit që duhet të sillet nga (20-30)lx dhe
njëtrajtshmëria e ndriçimit që nuk mund të kalojë kufirin 1:3. Trupat ndriçues që të gjithë duhet të
jenë LED.
Kabllot e ndriçimit do të kalojnë nëpër të njëjtin kanal me kabllo energjetike të rrjetit 0.4kv.
Furnizimi për ndriçim të rrugëve do të merret nëpër TS-t e parapara për furnizim të objekteve. Këto
trafo-stacione duhet të kenë një kthinë të veçantë për vendosjen e pajisjeve për matje të energjisë
dhe pajisjeve për komandim të ndriçimit.

Me theks të veçantë duhet të merren këta hapa:






Riorganizimi i kontrollit dhe mirëmbajtjes së ndriçimit publik. Kontrollimi nga distanca i
komplet ndriçimit të rrugëve të qytetit nga një qendër. Standardizimi i kuadrove dhe
shtyllave të ndriçimit publik dhe futja e komplet ndriçimit publik të Prishtinës në sistemin e
centralizuar të menaxhimit dhe mirëmbajtjes.
Mbulimi me kabllo optike i të gjitha kuadrove të ndriçimit publik nga provajderët e
telekomunikacionit.
Harmonizimi i rrjetit të ndriçimit publik me infrastrukturën nëntokësore, deri në eliminimin e
tërësishëm të shpërndarjes ajrore të kabllove dhe zëvendësimin e tyre me kanalizim kabllor.
Zëvendësimi i ndriçuesve ekzistues ( të merkurit dhe natriumit ) me ndriçues efiçientë.
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3.2.2.4 Infrastruktura teknike- Sistemet e ngrohjes dhe ftohjes
Koncepti zhvillimor i ngrohjes dhe ftohjes qendrore për Komunën e Prishtinës do të
trajtohet sipas ndarjes së parashikuar të territorit të Distriktit Qendër dhe Distrikteve Urbane në
bazë të Planifikimit paraprak urban. Do të trajtohen burimet ekzistuese si dhe burimet alternative
të energjisë me mundësi të aplikimit të koncepteve të reja zhvillimore moderne siç është aplikimi i
burimeve të ripërtërishme dhe ftohjes në largësi.
Realizimi i investimeve në impiantet dhe infrastrukturën e ngrohtoreve qendrore ekzistuese,
si dhe në zgjerimin e kapaciteteve të tyre është një parakusht për përdorimin racional të ngrohjes
dhe mundësi e mirë e zvogëlimit të energjisë elektrike për ngrohje. Zbatimi i kogjenerimit të ngrohjes
dhe energjisë elektrike do të rezultojë në efiçiencën e energjisë dhe reduktimin e emetimeve të
CO2. Është shumë me rëndësi realizimi i projektit të kogjenerimit nga TC “Kosova B‟ - Termokos që do
të ndodhë më 2013-2014
Në planin urbanistik, është trajtuar një sipërfaqe prej rreth 11000 ha me numër prej 650.000
banorësh.
Konsumi i ngrohjes dhe ngarkesa e ngrohjes do të merret në konsideratë për shkak parashikimit të
madh të zgjerimit të qytetit të Prishtinës.
Në përputhje me rregulloren e BE-së tashmë në fuqi në Republikën e Kosovës dhe rregulloreve
tjera (Efikasiteti i Energjisë në Ndërtesat Publike) do të parashikohet një reduktim i
konsiderueshëm i konsumit të ngrohjes në ndërtesa të reja në krahasim me ndërtesat ekzistuese.
Gjithashtu, uji i ngrohtë sanitar në ndërtesat e reja pritet të prodhohet nga sistemi i ngrohjes
qendrore.
Numri i nënstacioneve termike të kyçur aktualisht në rrjetin e Ngrohtores së qytetit është 291, me
sipërfaqe totale prej 1 mil m2. Duke pasur parasysh cilësinë e dobët të ndërtimit të deritanishëm
dhe izolimit termik, ngarkesa mesatare specifike e ngrohjes supozohet 192 W/m 2 (nga studimi
ESTAP) apo mesatarisht 150 – 200 kWh/m2 duket reale dhe kjo dërgon deri tek e dhëna e
ngarkesës termike deri në 180,158 MWh (180 GWh) sipas scenarios së rritjes së ulët. Sidoqoftë,
furnizimi me ngrohje ka qenë jo i mjaftueshëm viteve të fundit, mesatarisht 102,000 MWh ( 102
GWh) për shkak të pamundësisë së prodhimit.

Përshkrimi

Sipërfaqja në
m2

Apartamente

Konsumi
specifik
(kWh/m2a)
150

635,994

Konsumi vjetor
për të gjithë
sipërfaqen
95,399

Zyra

52.95

58.43

150

82,643

12,396

6.88

7.59

Shkolla

170

53,776

9,142

5.07

4.94

Objekte publike
administrative

200

316,104

63,221

35.09

29.04

1,088,517

180,158

100.00

100.00

Tabela. 34—Konsumi vjetor për kategoritë e ndërtesave
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Projeksioni i ngarkesës dhe konsumit termik
Në bazë të planit zhvillimor, duke marrë parasysh tërësitë e banimit individual, të mesëm, kolektiv
dhe tërësitë e përziera të objekteve afariste, jorezidenciale dhe atyre për banim, tërësia urbane e
Prishtinës është ndarë në 5 (pesë) zona të bashkive të grupuara sipas pozitës së tyre gjeografike
dhe janë emërtuar si tërësitë e bashkive prej I-V.
Vlerësimi i nevojave termike për ngrohje, ftohje dhe përgatitjen e ujit sanitar, është bërë ndaras
varësisht nga nevojat termike për numër të banorëve, si dhe të vlerësimit të parametrave të
konsumit të kombinuar me sipërfaqet e gjithëmbarshme të objekteve.
Vlerat e përllogaritura janë krahasuar me standardet aktuale evropiane duke u bazuar në obligimet
sipas direktivave evropiane dhe aplikimit të masave të kursimit të energjisë nga konsumatorët.
Vlerësimet e nevojave termike janë në funksion të numrit të rritur të banorëve dhe konsumit
specifik të energjisë (W/m2) për secilën tërësi të bashkive lokale.
Vlerësimi i zhvillimit të kërkesës për ngrohje për qytetin e Prishtinës është i bazuar në të dhënat e
mbledhura nga studimi vlerësimit të ndërtimit dhe parametrave vjetore të konsumit të ngrohjes
kombinuar me sipërfaqe të përgjithshme të ngrohjes së ndërtesave.
Parashikimi i ngarkesës së ngrohjes tregon një rritje të konsiderueshme edhe përkundër efektit të
faturimit bazuar në matje të energjisë së konsumuar dhe shumë masave të marra nga
konsumatorët lidhur me efikasitetin e energjisë. Plani i ri ka të bëjë me mundësi të reja për
prodhimin e ujit sanitar dhe mundësive të ftohjes qendrore. Zakonisht,` gjatë projektimit të
ngarkesës termike të ngrohjes qendrore dhe analizës ekonomike të merret parashikimi për:


Ngarkesa maksimale e rrjetës së ngrohjes, e cila është me e ulët sesa shuma e ngarkesës së
kyçur për shkak të ngarkesës së njëhershme.

Humbjet termike.

Konsumi termik vjetor .

Konsumi i ujit të ngrohtë sanitar.

Parashikimet për zhvillimin e ngarkesës termike dhe kohëzgjatjes së ngarkesës, janë të bazuara në
tre (3) skenarë - skenari i ulët, skenari i rritjes së mesme dhe skenari i rritjes së lartë, duke marrë
parasysh planet e zhvillimit të komunës, si dhe planet zhvillimore të ngrohjes qendrore, përfshirë
ndikimin e rritjes së efikasitetit të konsumatorëve të fundit (1% ulje në vit) përgjatë 10 viteve janë
paraqitur në tabelë.
Duke pasur parasysh cilësinë e dobët të ndërtimeve aktuale dhe izolimeve termike, supozohet se
ndërtimet e ardhshme duhet t’u nënshtrohen standardeve evropiane dhe hapi i parë që pritet
është aplikimi i masave të efiçiencës së energjisë, si element fillestar i kursimit të energjisë. Pa
marrë parasysh vlerësimet hipotetike të dhëna me ESTAP Kosovë, është realiste të pritet që për
vlerësim të konsumit të ardhshëm të energjisë termike për ngrohje, duhet të respektohen normat
evropiane si p.sh Standardi Gjerman WSVO 95, sipas të cilit rekomandohet që për identifikimin e
nivelit të konsumit energjetik të ndërtesës, të merret parasysh vlera specifike për ngrohje dhe
ftohje prej 50-60 W/m2.
Bazuar në vlerësimet paraprake për sasinë e nevojshme të energjisë specifike për ngrohje dhe
ftohje vlerësimi i jonë është që për tu mbuluar të gjitha kërkesat për ngrohjen e objekteve të të
gjitha kategorive, përgatitja e ujit sanitar dhe ftohja e objekteve jorezidenciale nevojitet instalimi i
kapaciteteve prej Q= 250 MW, përkatësisht të mbulohen nevojat për scenarion e zhvillimit të
mesëm prej 800.000 MWh/vit deri në vitin 2022.
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Koncepti i realizimit të projektit është i ndarë në tri faza ashtu si që është paraqitur edhe në shtojcën
grafike. Fazat e ndërtimit të rrjetit dhe impianteve të ngrohjes dhe të ftohjes korrespondojnë me
realizimin e fazave të ndërtimit në kuadrin e PZHU-së.

Harta 57 Rrjeti i ngrohjes në zonën urbane të Prishtinës

Mundësitë e reja të aplikimit të burimeve termike
Potencialet e ngarkesës termike në të ardhmen që dalin nga mundësitë e reja të biznesit për
sektorin e ngrohjes qendrore (kyçje të reja, zgjerimi i rrjetit, kërkesa për ujë të ngrohtë sanitar,
kërkesa për ujë të ngrohtë për pajisjet më absorbim), janë përshkruar më poshtë.
Potenciali i madh për rritje të kërkesës për ngrohje në të ardhmen qëndron në furnizimin me ujë
sanitar, për konsumatorët e ngrohjes qendrore. Uji i ngrohtë normalisht furnizohet me temperaturë
në mes 50°C deri 60 °C. Për Hotele dhe kuzhina profesionale uji me 65 °C mjafton për të
përmbushur shumicën e standardeve higjienike .
Uji i ngrohtë sanitar në ndërtesat e reja mund të lidhet në sistemin e ngrohjes qendrore pasi që ato
janë projektuar për të qenë kompatibile për kyçje në sistemin e ngrohjes. Problemi mund të
paraqitet të objektet e vjetra, të cilat nuk kanë sistem të instaluar të ujit të ngrohtë sanitar.
Riparimi, natyrisht është i mundshëm, por nevojiten investime shtesë. Të gjitha këto investime
varen nga faktorët e poshtëcekur:
Planifikimi shkallë-shkallë i operimit vjetor të rrjeteve.
Shkalla e instalimeve të rrjetit të ujit sanitar në ndërtesa (kryesisht objekte të banimit kolektiv, pasi
që objektet komerciale kanë kërkesa më të vogla për ujë sanitar).
Konsumi për apartament, duhet të jetë i matur në mënyrë që mënjanohet konsumi i panevojshëm.
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Për më tepër pritet që të bëhet konvertimi i operimit gjatë tërë vitit, deri në 2015.
Rreth 50% e ndërtesave ekzistuese dhe 100% e ndërtesave të reja, do të kenë të instaluar sistemin
e ujit sanitar deri në vitin 2020 për më shumë se 15,000 apartamente.
Konsumi vjetor tipik për ujë të ngrohtë sanitar është 400 kWh/person.
Bazuar në të dhënat e cekura më lart, konsumi i ngrohjes për ujë të ngrohtë sanitar për ndërtesa të
reja dhe të vjetra, pritet të rritet deri në vitin 2020 deri në 66,000 MWh/vit!.
Ftohja në largësi në Prishtinën
Duke pasur parasysh zgjerimin e ndërtimit të objekteve administrative, hoteleve, moteleve dhe në
tërësi, të objekteve që kanë kërkesa të rritura për ftohje edhe në periudhat e dimrit, fenomen që
paraqitet edhe në tërë Evropën, aplikimi i ftohjes në largësi është një opsion shumë atraktiv si nga
aspekti teknik, ashtu edhe nga ai ekonomik.
Benefitet e ftohjes në largësi janë si vijon:



Përdorimi racional i tepricave të energjisë ose të energjisë që gjatë periudhës së verës mbetet
e pashfrytëzuar;
 Reduktim substancial i konsumit të energjisë elektrike, e cila është i vetmi burim i ftohjes
aktuale në Prishtinë, përveç një objekti administrativ;
 Siguri afatgjate në furnizim me energji;
 Emetim shumë më i ulët i CO2.
 Mundësi të reja të punësimit
Ftohja është proces termik, i cili i bën mjediset tona urbane shumë më produktive dhe më komfore
jo vetëm gjatë periudhës së verës. Objektet jorezidenciale, të cilat sot ndërtohen sipas standardeve
aktuale, për shkak të ngarkesave të brendshme termike nga ndriçimi, aparaturat dhe prania e
njerëzve, paraqiten si kritike dhe me kërkesë për ftohje edhe në periudhën e dimrit dhe ato
transitive. Ftohja paraqitet si kritike për funksionimin e kompjuterëve dhe pajisjeve prodhuese, si
dhe vitale për proceset industriale. Mund të tingëllojë e çuditshme, por sot zyrat tona, shoping
qendrat lokale, spitalet dhe shumë objekte tjera me destinime të veçanta, kanë nevojë për energji
për ftohje. Në fakt, ftohja po bëhet secilën ditë e rëndësishme sa edhe ngrohja jo vetëm në shtetet
e zhvilluara, por edhe në Kosovë.
Sot, afër 40% të objekteve komerciale dhe publike në Prishtinë kanë sistemet e ftohjes, ndërsa
kërkesa rritet në mënyrë substanciale. Për më tepër, ftohja në largësi është përgjigje e
qëndrueshme ndaj kërkesave të rritura për ftohje edhe në komplekset e banimit individual dhe
kolektiv. Shembulli i Lagjes Amerikane e tregon këtë në mënyrë indikative.
Ftohja në largësi është edhe nga aspekti mjedisor zgjidhje optimale për nevojat për ftohje duke
shfrytëzuar burimet lokale dhe resurset natyrore për prodhimin e energjisë për ftohje ku dhe kur
është e mundur.
Konsumatorët lidhen me prodhimin e energjisë për ftohje në mënyrë të njëjtë, si për ngrohje,
përmes rrjetit qendror distributiv. Uji i ftohtë i furnizon objektet ku për shkak dobive termike,
nevojitet energji për ta ulur temperaturën brenda objekteve.
Ftohja në largësi mundëson kombinimin e burimeve të ndryshme termike, varësisht nga kushtet
lokale si që janë ftohja natyrale, uji i liqeneve, lumenjve apo nga burimet nga toka si dhe burimet e
tepricave të energjisë.
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Mundësia, e cila paraqitet si më optimale për qytetin e Prishtinës, është kyçja në sistemin e ri
të kogjenerimit dhe rrjetit distributiv të ngrohjes si dhe konvertimi i energjisë së ngrohjes në
energji për ftohje përmes pajisjeve për ftohje me absorbim.
Përmes këtij kombinimi unik tw përdorimit të energjisë së gjuajtur nga kulla ftohëse e sistemit
për ftohje në B1 dhe B2 si burim i energjisë dhe përdorimit të teknologjive efiçiente për
konvertimin e energjisë për ngrohje në atë për ftohje me sistemet e absorbimit, ftohja në
largësi paraqitet ndotës shumë më i vogël në emetimin e CO2 se sa sistemet konvencionale të
centraleve për trajtim të ajrit.

Nëse supozohet se në vitet e ardhshme do të pritet një ekspansion i ftohjes në largësi në
tregun Evropian për 25% atëherë supozohet se do të ketë reduktim të lirimit të CO 2 në
atmosferë në sasi prej 42 deri në 50 milionë tonelata në vit. Kjo sasi e ndotjes nga CO 2 është
ekuivalente me konsumin mesatar vjetor të automjeteve të 9.5 milion udhëtarëve. Këto vlera
duhet të merren parasysh kur flitet për ndotjet edhe në qytetin e Prishtinës.
Kriza energjetike e shekullit 21 duhet të trajtohet edhe si një mundësi për substituimin e
energjive të importuara me investimet në infrastrukturën lokale për ngrohje dhe ftohje me të
cilën përveç pavarësimit energjetik, krijohen vendet e reja të punës dhe mundësohet zhvillim I
qëndrueshëm ekonomik I industrisë energjetike.
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3.2.3.
Popullsia, banimi, vendbanimet, çështjet sociale, trashëgimia
kulturore
Banimi, si funksion kryesor i çdo vendbanimi, është vendimtar për stabilitet social, ambient
të shëndoshë, shëndet të mirë dhe për një mirëqenie njerëzore, në përgjithësi.
Duke qenë shfrytëzuesi më i madh i hapësirës dhe aktiviteti themelor i vendbanimeve, ai
ndikon në rrjedhën e zhvillimit të gjithëmbarshëm të shoqërisë dhe është komponent i
rëndësishëm i zhvillimit ekonomiko -social, përkatësisht të standardit jetësor të qytetarëve
në përgjithësi.
Në këtë kontekst, qëllimet kryesore të Planit Zhvillimor Urban, janë:

Sigurimi i strehimit për të gjithë banorët;

Planifikimi i hapësirave të reja për banim, por me dendësi më të madhe;

Densifikimi në zona brenda blloqeve me qëllim të shfrytëzimit më të mirë të tokës urbane
të ndërtuar dhe ruajtjes së tokës bujqësore nga shpërndarja, të cilat mund të zvogëlohet me
PRrU;

Inkurajimi i banimit, të fondit banimor të pabanuar;

Ripërtëritja e ndërtesave ekzistuese përmes revitalizimit urban, regjenerimit të blloqeve me
ndihmën e hartimit të Planeve Rregullative Urbane;

Ndërtim i ndërtesave të reja shumëbanesore, kryesisht në qendër të qytetit;

Përparimi i jetës sociale të banorëve të qytetit, përmes planifikimit të hapësirave të lira ,të
gjelbëruara, të lojës për fëmijë, fushave të sportit, etj

Përparimi i kushteve të banimit që nënkupton qasje të lehtë nga të gjithë, sigurim të një
provizioni të vend-parkimeve bazuar në standarde;

Sigurimi i një banimi atraktiv duke e bërë reduktimin e trafikut (zhurmës, ndotjes) në zonat e
banimit dhe duhet përforcuar elementet e gjelbërimit;

Planifikimi drejt standardit, mesatarisht 4 banorë për njësi banimi;

Ofrimi i mundësisë për strehim për të moshuar.
Kërkesat për banim aktualisht në qytetin e Prishtinës janë të mëdha. Ajo pasqyrohet me ndërtime
të njëpasnjëshme në qendër të qytetit, por edhe në zonat periferike.
Këto kërkesa duhet të balancohen në atë mënyrë që të mos degradojnë mjedisin. Nga hulumtimet
në terren dhe të dhënat tjera, numri i banorëve në qytetin e Prishtinës arrin deri në 150,000.
Parashikimet për numrin e banorëve në të ardhmen, në bazë të së cilës edhe vlerësohen kërkesat
për njësi të reja banimi, janë të bazuara në trendin e rritjes komunale dhe atë urbane, marrë
parasysh arsyen që deri më sot pasi që është bërë një regjistrim i popullsisë.
Bazuar në trendin komunal, rritja e popullsisë në qytetin e Prishtinës për vitin 2022
do të arrijë deri në 220 .000 banorë, por meqë d Prishtina pretendon të bëhet qytet metropolitan
dhe në të është llogaritur se mund të akomodoj 620.000 –650 .000 banorë.
Andaj për këto dhjetë vitet e ardhshme duhet të parashihet dhe të sigurohet strehimi edhe për
620.000 –650 .000 banorë.
Dendësia banimore dhe lartësia
Sigurimi i tokës për banim është çështje e lidhur ngushtë me planifikimin e dendësisë banimore.
Përparësitë e densifikimit janë:
· Shfrytëzimi racional i tokës në zonat e ndërtimit
· Shfrytëzimi racional i infrastrukturës ekzistuese dhe asaj të re
· Shfrytëzimi racional i shërbimeve publike

(burimi: “Shaping Neighborhoods” , Hugh Barton, Marcus Grant and Richard Guise, Spon Press, 2003)
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Konceptualisht, propozimi për zhvillimin e ardhshëm të zonës urbane përkrah densifikimin e
sipërfaqes ekzistuese të ndërtuar sidomos asaj përgjatë indit kryesor urban, në mënyrë që qyteti të
jetë më funksional dhe banorët të kenë qasje më të afërt dhe më të mirë te të gjitha shërbimet e
nevojshme publike në distanca optimale.
Zona urbane e qytetit të Prishtinës karakterizohet me dendësi të ndryshme banimore /ha. Dendësia
është më e lartë se në zonat qendrore dhe duke shkuar nga periferia ajo zvogëlohet dhe bie deri në
50 ban/ha .
Qëllimet kryesore janë:
· Optimalja e dendësisë banimore për krejt qytetin të arrihet deri në 300-450 banorë/ha
· Rritja e dendësisë optimale të jetë 600banorë/ha kryesisht në qendër
· Rritja e dendësisë së objekteve me një lartësi optimal P+10 deri 15 kryesisht në pjesën afër
qendrave
· Rritja e dendësisë minimum 150banorë/ha në pjesët periferike të qytetit afër tokës bujqësore

Përfitimet nga dendësia e lartë e banorëve:
Social
• Afërsia sociale inkurajon shumëllojshmërinë dhe bashkëveprimin pozitiv;
• Përmirëson zbatueshmërinë dhe mundësinë për shërbimet e komunitetit;
• Mundëson banim social më të integruar.
Ekonomik
• Rrit zbatueshmërinë e zhvillimit ekonomik;
• Siguron ekonomitë e infrastrukturës.
Transport
• Përkrah transportin publik;
• Zvogëlon udhëtimin me veturë dhe kërkesat për parkim;
• I bën parkingjet nëntokësore /garazhet të qëndrueshme ekonomikisht.
Mjedisor
• Rrit efikasitetin energjetik;
• Zvogëlon konsumin e resurseve;
• Krijon më pak ndotje;
• Ruan dhe ndihmon mirëmbajtjen e fondeve të hapësirave të hapura publike;
• Zvogëlon kërkesat e përgjithshme për tokën për zhvillim (ndërtim) — duke shmangur
shtrirjen.

Lloji i banimit
Në qytetin e Prishtinës dominon banimi i ulët, i cili në pjesën më të madhe përbëhet prej shtëpive të
veçanta individuale.
Në suaza të Planit Zhvillimor Urban tentohet që ky lloj i banimit të ndërrohet prej banimit të ulët në
atë të mesëm dhe të lartë.
Parashihet që në Prishtinë të ketë :
Ndërtim Individual
Ndërtim i mesëm
Ndërti i mesëm miks
Ndërtim i lartë
Ndërtim i lartë miks

2,243.22 Ha
561.82 Ha
285.65 Ha
500.78 Ha
380.00 Ha
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Trajtimi i tërësive urbane
Bazuar në konceptin e densifikimit, është e natyrshme që një pjesë e madhe e qytetit duhet të kalojë
në fazën e regjenerimit. Tërësitë e ndryshme brenda qytetit, varësisht nga vendndodhja, do të
kalojnë nëpër këtë proces, sipas të cilit do të trajtohen se pari zonat e identifikuara si parësore dhe
tutje zonat e tjera në fazë të rëndësisë dhe interesit të përgjithshëm.
Tërësitë urbane kanë karakteristika të veçanta dhe forma e trajtimit të tyre ndryshon.
Janë rekomanduar këto forma të trajtimit që duhet të elaborohen më në detaje në Planet
Rregulluese Urbane:
• Regjenerim urban—në anën tjetër është ndërmarrje që parasheh tërësinë e intervenimeve në
objekte ekzistuese apo ndërtim i ri dhe përparim të hapësirës publike.
• Rikonstruktim i bllokut—si një formë e trajtimit që është planifikuar kryesisht për tërësinë urbane
qendër, paraqet ndërmarrjet që përfshijnë tërësinë e intervenimeve si: rrënim apo revitalizimi i
strukturave ekzistuese dhe planifikimin e strukturave të reja të banimit.
• Densifikimi i bllokut— paraqet ndërmarrjen që parasheh interpolimin e strukturave të reja të
banimit në ambient veç të ndërtuar, me qëllim të rritjes së dendësisë së banimit dhe shfrytëzimit më
efikas të hapësirës.
• Ndërtim i ri—në propozim ka zona të ndara jo të ndërtuara që paraqesin zonat e reja për banim.

Administrimi territorial
Zhvillimi i sotëm i vendbanimeve dhe diferencimi i tyre hierarkik nuk janë veçori të
pandryshueshme, por janë procese tejet dinamike që u nënshtrohen ndryshimeve të përhershme
nën ndikimin e zhvillimeve shoqërore, ekonomike, politike, demografike dhe fizike.
Në këtë kontekst, ndarja territoriale dhe administrative ka një rëndësi të veçantë duke
mundësuar funksionim dhe menaxhim më të mirë të të gjitha tërësive hapësinore të vendbanimit,
tërësi këto që janë në ndryshim të vazhdueshëm.
Qyteti i Prishtinës, në kontekst urban , përmban 15 Bashkësi lokale ekzistuese
Duke pasur parasysh rëndësinë e Prishtinës si qendër regjionale dhe zhvillimit shoqëror,
ekonomik, demografik dhe hapësinor të saj në të ardhmen, është e nevojshme që të ketë një
trajtim të veçantë sa i përket administrimit territorial.
Prishtina deri në vitin 2023 supozohet t’i ketë 650.000 banorë të shpërndarë në rreth 5900 ha,
tokë për ndërtim dhe kjo paraqet kërkesë për riorganizim territorial, gjegjësisht funksionimin e
Prishtinës, si qendër urbane në 65 bashkësi lokale, me ndarje territoriale, decentralizim, shpërndarje
përgjegjësish, shërbimesh për menaxhim më të mirë dhe ofrimin më të mirë dhe afrim të
shërbimeve dhe institucioneve sa më afër banorëve.
Ndarja e Prishtinës në Bashkësi lokale bazohet në këto kushte:
• numri i banorëve (~4000 –5000 banorë / bashkësi lokale, përputhet me kërkesën për një shkollë
fillore)
• kufijtë fizikë (natyror ose fizik) në rastin konkret lumi, shiriti i gjelbër, rruga kryesore primare
• sipërfaqja (distanca shtëpi—qendër e bashkësisë lokale jo më e madhe se 800 m)
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Harta 58 Propozimi për Bashkësi lokale në zonën

Propozimi i Planeve te reja Rregulluese ne zonen Urbane
Një pjesë e konsiderueshme e zonës mbulohet me Plane Rregulluese siç shihet
në (hartën 21) por pjesa tjetër duhet gjithashtu të mbulohet nga planet ne
vazhdim duke respektuar prioritetin dhe nevojën për hartimin sa më të shpejtë
të tyre.
Në vazhdim në (hartën 59) me ngjyrë të verdhë shihet qartë pjesa e pambuluar
nga planet rregulluese e cila shkakton mosfunksionim dhe ndërprerje të
vazhdimësisë së funksionet të zonës.
Keta kufij janë të propozuar dhe mund të kenë ndryshime të vogla gjatë
përcaktimit të detyrës projektuesë dhe gjatë përpilimit të tyre.
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Harta 59 Propozimi i Planeve Rregulluese në zonën urbane

Çështjet sociale –infrastruktura sociale
Infrastruktura sociale është bazë për zhvillim të komunitetit. Ajo, para së gjithash, ndihmon në
ngritjen shpirtërore dhe intelektuale që në mënyrë të ndërsjellë pasqyron në ngritjen e kualitetit të
jetës. Synimet kryesore në aspektin social për një planifikim më të qëndrueshëm, janë:







Promovimi dhe stimulimi i përpjekjeve për ta zhvilluar Prishtinën në një qendër metropol
administrative, arsimore e kulturore ,etj;
Sigurimi i kushteve për përmirësim të gjendjes ekzistuese të institucioneve kryesore publike
Ofrimi i përkujdesjes për fëmijë për të gjitha familjet nëse paraqitet nevoja, posaçërisht
përkujdesjes për fëmijët me kërkesa të veçanta;
Ndërtimi, përmirësimi dhe përparimi i institucioneve shkollore fillore dhe të mesme, ashtu
që ato të ofrojnë vend për zhvillim kualitativ të mësimit;
Planifikimi i institucioneve dhe përmbajtjeve të përgjithshme shërbyese publike në zona me
qasje të lehtë për të gjithë;
Ofrimi i shërbimeve për të moshuar, duke siguruar përkujdesje shëndetësore, por edhe
sigurim të strehimit.
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Qyteti i Prishtinës karakterizohet si qendër administrative, arsimore dhe kulturore për tërë Kosovën.
Institucionet kryesore publike administrative dhe kulturore kryesisht janë të lokalizuara në qendër të
qytetit, mirëpo në të ardhmen planifikohet që të zhvillohen edhe dy qendra tjera ,Qendra jugore
(Prishtina e Re dhe Qendra Veriore (Prishtina Veriore ) me përmbajtje të pasura.

Për zhvillim të shëndoshë të komunitetit, duhet që secila Bashkësi lokale (lagje), të ketë qasje në
përmbajtjet e saj lokale të domosdoshme si: çerdhja, shkolla, qendra shëndetësore, shitorja,
kafeneja, posta, qendra e komunitetit dhe qendra lokale. Të gjitha këto përmbajtje duhet të
përfshihen brenda një radiusi (shtëpi—përmbajtje lokale) deri në 600 m.
Institucionet parashkollore
Rrjeti i institucioneve parashkollore duhet të kuptohet para së gjithash si nevojë sociale me qëllim të
përgatitjes së fëmijëve për shkollim të rregullt dhe për kujdes të fëmijëve derisa prindërit janë në
punë.
Në suaza të Planit Zhvillimor Urban duhet të parashihen lokacionet e përshtatshme për institucione
parashkollore.
Kriteret / normat për planifikimin e institucioneve parashkollore duhet të jenë:
· 2000-2500 banorë për çerdhe/kopsht
· Qasshmëria me distancë prej 400 m me dendësi 80—100 ban./ha dhe distancë 600 m me
dendësi 40—60 ban./ha
· Sipërfaqja e lokacionit 25 m2 / fëmijë (0.25—0.3 ha)
· Sipërfaqja e ndërtesës bruto 4.5-6.5 m2 / fëmijë
· Ndërtesa duhet të ketë më së shumti 120 fëmijë.
(burimi: “Shaping Neighborhoods” , Hugh Barton, Marcus Grant and Richard Guise, Spon Press,
2003 / “Plani I Përgjithshëm Urbanistik—Suharekë”, Enti për Urbanizëm dhe Projektim, Prishtinë 1986
Institucionet e edukimit fillor
Sigurimi i shkollave lokale lehtë të arritshme, është esenciale për shërbimin dhe rigjallërimin e
komunitetit lokal (lagjes).
Kriteret / normat për planifikimin e institucioneve të edukimit fillor, duhet të jenë:
nstitucionet e edukimit fillor duhet të mbulojnë një numër prej 4000 banor;
· Bashkësia lokale duhet të përmbajë një shkollë fillore;
· Qasshmëria shtëpi—shkollë fillore duhet të arrijë distancë të lëvizjes (ecje / biçikletë)
prej 500 m deri në 800 m, varësisht prej dendësisë banuese të qytetit;
· Sipërfaqja e nevojshme e lokacionit duhet të arrijë prej 1 deri 2 ha;
· Hapësira e nevojshme shkollore 3—5 m2 / nxënës (hapësirat e mësimit 60 m2);
· Raporti nxënës arsimtar duhet të jetë min.22 nxënës/arsimtar max.42 nxënës/arsimtar
· Numri i nxënësve duhet të jetë prej 200 deri 500, (një klasë 27 deri 37 nxënës);
· Mësimi shkollor duhet të mbahet në një turn;
(burimi: “Shaping Neighborhoods” , Hugh Barton, Marcus Grant and Richard Guise, Spon Press,
2003 / Metric Handbook, David Adler, Architectural Press, 1999 / Neufert, Architect’s Data, Third
Edition / Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, Prishtinë

182

Plani Zhvillimor Urban i Prishtinës 2012-2022

Institucionet e edukimit të mesëm
Kriteret / normat për planifikimin e institucioneve të edukimit të mesëm duhet të jenë:
· Institucionet e edukimit të mesëm duhet të mbulojnë një numër prej 8000 deri 16000 banor (për
shkolla të mëdha);
· Qasshmëria shtëpi—shkollë e mesme preferohet të arrijë distancë të lëvizjes (ecje/biçikletë) prej
1000 m deri në 1500 m, varësisht prej dendësisë së banorëve të qytetit;
· Sipërfaqja e nevojshme e lokacionit duhet të arrijë prej 4 deri 6 ha;
· Numri i nxënësve duhet të jetë prej 500 deri 750;
· Raporti nxënës arsimtarë duhet të jetë min.22 nxënës/arsimtar max.42 nxënës/arsimtar
· Hapësira e nevojshme shkollore 3—5 m2 / nxënës (hapësirat e mësimit 60 m2);
Përveç këtyre normave themelore për planifikimin të lokacionit duhet të merren parasysh kushtet e
përshtatshme klimatike, pa pluhur, larg transportit rrugor të dendur dhe lidhje të mirë me sipërfaqet
e gjelbëruara.
(burimi: “Shaping Neighborhoods” , Hugh Barton, Marcus Grant and Richard Guise, Spon Press,
2003 / Metric Handbook, David Adler, Architectural Press, 1999 / Ministria e Arsimit, Shkencës dhe
Teknologjisë, Prishtinë)

Institucionet shëndetësore
Institucionet shëndetësore në aspektin hapësinor dhe të funksionimit duhet të jenë të pajisur në atë
mënyrë që të mund t’iu mundësojnë secilit individ të gjitha shërbimet jashtë nivelit të spitalit, duke u
bazuar në metodat bashkëkohore të punës.
Kriteret e caktuara për institucione shëndetësore janë:
· Ambulanca / 6000 banorë
· Qendra e Mjekësisë Familjare / 10000 banorë
· Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare / 100000 banorë
· Raporti mjek, motër / numri i banorëve duhet të jetë një mjek + dy motra / 2000 banorë
· Afërsia e ndërtesave shëndetësore duhet të jetë prej 500 m deri 2500 m.
Sipas kritereve evropiane sipërfaqja e nevojshme e lokacionit duhet të arrijë 4 deri 8 ha, ndërsa
sipërfaqja e ndërtesës 1.2 m2 / banor.
(burimi: Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, Prishtinë / “Shaping Neighborhoods” ,
Hugh Barton, Marcus Grant and Richard Guise, Spon Press, 2003)

Institucionet kulturore
Kultura si veprimtari terciare ka një pozitë të rëndësishme si për nga funksioni po ashtu edhe për nga
ndikimi i saj në ngritjen shpirtërore dhe socializimin e personalitetit.
Në suaza të Planit Zhvillimor Urban duhet të parashihet edhe planifikimi i qendrave të komunitetit ku
si përmbajtje kryesore kanë përmbajtjet kulturore në nivel të Bashkesive locale .
Sipas kritereve evropiane një qendër e komunitetit duhet të shërbejë për 4000-5000 banorë.
Ndërsa standardet e qasshmërisë sillen prej 500 m deri në 800 m, varësisht prej dendësisë së
banorëve (500m—100ban./ha; 600m—60ban./ha; 800m—40ban./ha).
Është bazike për një Bashkësi Lokale që të ketë një qendër të komunitetit në shërbim të komunitetit
(burimi: “Shaping Neighborhoods” , Hugh Barton, Marcus Grant and Richard Guise, Spon Press, 2003)
Për t’i plotësuar të gjitha nevojat kulturo-artistike duhet që secila Bashkësi lokale të ketë të
siguruar një sallë me madhësi prej 100—150 ulëse. Në të do të ndodhnin aktivitete me përmbajtje të
ndryshme si muzikë, letërsi, teatër, film, etj, po ashtu do të mund të shfrytëzohej edhe për mbledhje
të komunitetit për çështje politike.
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Sporti dhe rekreacioni
Banorët lokal, kryesisht fëmijët, të rinjtë dhe të moshuarit duhet të kenë mundësi reale të ecjes/
çiklizmit nëpër një varg të aktiviteteve në hapësira të hapura.
Qasshmëria në sport dhe rekreacion (hapësira të lira) pozicionohet në këtë mënyrë:
· Hapësira për lojë në kuadër të lagjes me sipërfaqe prej 0.2—0.3 ha dhe distancë të lëvizjes
400m—800m;
· Gjelbërimi në kuadër të lagjes—parku i lagjes me sipërfaqe prej 0.5 ha dhe distancë të lëvizjes
400m—600m;
· Hapësira për sport dhe rekreacion në kuadër të qytetit me sipërfaqe prej 4 ha dhe mbulueshmëri
të
lëvizjes prej 1000m—1500m;
· Parku i qytetit me sipërfaqe prej 2 ha dhe mbulueshmëri të lëvizjes prej 600m—1000m;
· Qasja në hapësirat e gjelbra natyrore me sipërfaqe mbi 20 ha dhe mbulueshmëri 1500m—
2000m. Hapësirat e nevojshme për lojë duhet të jenë 3m2 për banor të hapësirës së
shfrytëzueshme, nga e cila 0.25m2—0.3m2 të jetë e mbuluar;
Hapësirat e nevojshme për gjelbërim duhet të jenë 6-9 m2 për banor.
(burimi: “Shaping Neighborhoods” , Hugh Barton, Marcus Grant and Richard Guise, Spon Press, 2003)

Hapësirat për kulturë fizike në institucionet parashkollore dhe shkollore duhet të jenë të
domosdoshme. Aty ku nuk janë të mjaftueshme, duhet të shtohen, ndërsa aty ku mungojnë duhet
të ndërtohen.

Përmbajtjet e nevojshme për sport dhe rekreacion:

Hapësira për lojë në institucionet parashkollore

Hapësira e mbyllur—hapësira për ushtrime shfrytëzohet në sallën për shumë qëllime

Hapësira e hapur—loja për fëmijë

Hapësira për lojë në kuadër të shkollës
Hapësira e mbyllur—salla e edukatës fizike (1 sallë/ 1 shkollë), pishina

Hapësira e hapur—terrenet sportive (2 fusha basketbolli, 2 fusha volejbolli, 2 fusha tenisi, 1
fushë futbolli, 1 fushë hendbolli), pishina

Hapësira për lojë në kuadër të lagjes

Hapësira e hapur—loja për fëmijë dhe terrene sportive (fushë basketbolli, fushë volejbolli,
fushë tenisi, etj)

Hapësira për lojë në kuadër të qytetit

Hapësira e mbyllur— salla për ushtrime, salla për sporte luftarake, pishina, boqore,

Hapësira e hapur—fusha e futbollit me shtigje të atletikës, terrenet sportive, pishina etj
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Institucionet e shërbimeve administrative dhe publike
Standardet për planifikim të shërbimeve administrative dhe publike
• Qeveria dhe administrata komunale në kuadër të qytetit (1 lokacion / qytet);
• Qendra e Bashkësisë Lokale (administratës lokale) në kuadër të lagjes, përmban
shërbimet e zyrës së vendit dhe standardet e qasshmërisë janë 1 Bashkësi Lokale / 4000—6000
banorë;
• Gjykata e komunale në kuadër të pjesës qendrore të qytetit (1 lokacion / qytet);
• Shërbimi policor në kuadër të pjesës qendrore të qytetit (1 stacion i policisë / 25000 banorë);
• Shërbimet komunale (PTK, KEK, menaxhimi i mbeturinave,etj) në kuadër të pjesës qendrore të
qytetit apo në pjesë tjera të qytetit;
• Shërbimi bankar në kuadër të pjesës qendrore të qytetit (1 lokacion / 15000 banorë);
• Shoqatat e ndryshme, asociacionet, agjencitë dhe shërbimet tjera mund të locohen në pjesën
qendrore të qytetit apo në pjesët tjera të qytetit me numër të pacaktuar varësisht nga nevoja
dhe
kërkesa;
• Tregu i qytetit shërben për nevojat e përditshme të banorëve për furnizim (1 lokacion / qytet)
Në suaza të Planit Zhvillimor Urban duhet të parashihet planifikimi (ndërtimi, rikonstruimi
dhe renovimi) i institucioneve të shërbimeve administrative dhe publike.

Numri i përgjithshëm i ndërtesave publike/sociale që duhet të ketë qyteti i Prishtinës
deri në vitin 2023

Lloji i ndërtesës
1 Inst .parashkollore
2 Shkolla fillore
3 Shklolla te mesme
4 Institucione shendetesore QMF
5 Qendra te komunitetit
6 Bashkesia lokale
7 Sherbimi policore
8 Sherbimi bankare

Nr.banoreve
Prishtine
600000
600000
600000
600000
600000
600000
600000
600000
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Norma/kriteri
2500
4000
16000
10000
5000
6000
25000
15000

Nr.ndertesave
240
150
37.5
60
120
100
24
40
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3.2.4

Mjedisi përfshirë trashëgiminë natyrore dhe resurset

Duke analizuar më thellësisht mjedisin natyror dhe peizazhin e qytetit të Prishtinës vërejmë se
ekzistojnë elemente të rëndësishme natyrore, të cilat në njëfarë mënyre e drejtojnë zhvillimin në
mënyrë të besueshme, edhe pse këto elemente shfaqen me dykuptueshmëri: si potencial apo burim
zhvillimi (brigjet e lumenjve, shiritat dhe korridoret e gjelbërimit dhe toka bujqësore) dhe në të
njëjtën kohë, si pengesë për zhvillim në këto drejtime.
Meqenëse të gjitha këto burime natyrore kanë vlerat e tyre të caktuara, qëllimi për të ardhmen e
Prishtinës është në kërkimin e masave për mbrojtjen e tyre, zhvillimin e tyre në harmoni me
strukturën fizike, të shërbejë në përmirësimin e jetës së qytetarëve të Prishtinës duke krijuar një
mjedis të balancuar dhe të shëndoshë për të gjithë.
Rrjeti i gjelbër ose eko-sistemi duhet të përforcohet duke krijuar korridore të reja të gjelbërimit, të
cilat do të lidhen me shiritat dhe korridoret ekzistues të gjelbërimit, e më pas edhe me pyllin e qytetit
Gërminë. Lidhja efikase e të gjitha këtyre elementeve natyrore, ndihmon në funksionimin e tyre si një
tërësi.
Parqet dhe hapësirat e lojës duhet të ofrojnë lidhje direkte me rrjetin e gjelbër ose me sistemin e
gjelbër të natyrës, dhe prej aty të lidhen me hapësirën e gjerë natyrore.
Brigjet e lumenjve ekzistues, si potencial natyror i përcjellë me shiritin e gjelbër, duhet të jetë i hapur
për banorët e Prishtinës dhe të jetë i mbrojtur. Lumenjtë duhet të pastrohen dhe të trajtohen me
qëllim të krijimit të një hapësire për relaksim dhe rekreacion me përkrahjen e eko-turizmit.
Shiritat e gjelbër në kuadër të planeve rregulluese, duhet të mbrohen. Kufiri mbrojtës i këtij shiriti të
gjelbër zgjerohet me qëllim të përforcimit të tij. Ndërtimi në këtë hapësirë nuk lejohet, por vetëm
intervenime të lehta që sigurojnë infrastrukturë bazike për qytetarët e Prishtinës në mbështetje të
turizmit të lehtë si shtigje për këmbësorë dhe çiklist, ulëse, ndriçim dhe disa pika shërbyese me
konstruksion të lehtë. Objektet e mbetura brenda këtij kufiri mbesin ashtu siç janë, por nuk kanë të
drejtë të rikonstruktimit.
Autostrada e re Merdare—Morinë duhet të përcillet në të dy anët nga shiriti i gjelbër
mbrojtës. Gjerësia e saj duhet të ripërcaktohet sipas korridorit të propozuar nga hartuesit e projektit
të autostradës.
Parqet ekzistuese, parqet e propozuara dhe hapësira e propozuar për sport dhe rekreacion duhet të
lidhet ngushtë me shiritin e gjelbër.
Kjo, po ashtu, duhet të plotësohet me shtigje për këmbësorë dhe çiklistë dhe me infrastrukturë
tjetër të nevojshme urbane duke ofruar hapësirë për aktivitete të ndryshme.
Në sipërfaqen e pyllit janë të lejuara vetëm ato aktivitete, të cilat janë në kuptimin e mirëmbajtjes
dhe rregullimit të tij.

Menaxhimi i mbeturinave
Komuna do të ndërmarrë masat dhe veprimet e nevojshme për trajtimin e mbeturinave në bazë të
kompetencave e deleguara nga kompania rajonale e menaxhimit të mbeturinave.
Duke punuar së bashku me Kompaninë rajonale, është i mundur përmirësimi i situatës aktuale në
menaxhimin e mbeturinave.
Komuna duhet të shqyrtojë politikat e ndarjes së mbeturinave dhe riciklimit. Kjo mund të ndikojë në
krijimin e vendeve të reja të punës, kurse riciklimi mund të zhvillohet si një veprimtari ekonomike.
Çfarëdo rasti i deponisë ilegale duhet të trajtohet ndaras dhe duhet të ndërmerren masat për
mbylljen, spastrimin dhe konsolidimin e tokës. Këto veprime duhet të ndërmerren së bashku me
Agjencinë për Mbrojtjen e Mjedisit në MMPH.
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3.3 Shenjimi i çfarëdo ndërtimi të rëndësishëm, projekti strategjik ose
zonës së veçantë e cila tashmë është aprovuar në planet rajonale më të
gjera
Ne kuadër të zonës urbane të qytetit të Prishtinë janë paraparë që nga Plani Hapësinor i Kosovës,
orientimet zhvillimore siç janë të quajtura Porta e Kosovës dhe e cila do të duhej të respektohej në
vazhdimësi. Kjo nënkupton se qyteti i Prishtinës do të duhej të shërbejë si ndërlidhje dhe të jetë në
funksion të Aeroportit të Prishtinës porse dhe ndërlidhjet e tjera infrastrukturore të shërbejnë që
Prishtina të lidhet në aspekt regjional me qytetet e tjera në Ballkan dhe më gjerë.
Objektet e rëndësisë së shtetit dhe të cilat janë në kuadër të zonës urbane të qytetit të
Prishtinës, siç janë ato të objekteve diplomatike dhe të Qeverisë qendrore, do të duhej të jenë
gjatë planifikimit të zhvillimit të qytetit të Prishtinës . Ato janë:








Pallati i Drejtësisë,
Ambasada Amerikane dhe ambasada të tjera,
Ndërtesa e Parlamentit
Ndërtesa e Presidencës
Spitali i qytetit
Parku regjional i Gërmisë
Kampusi Universitar

3.4 Vlerësimi i ndikimit të kornizës së propozuar
Kjo kornize e zhvillimit hapësinor për qytetin e Prishtinës, do të përmbushë fillimisht pasqyrën e
paraparë me PHK të Kosovës, dhe do të shërbejë si bosht i zhvillimit të komunës së Prishtinës,
bosht i zhvillimit ekonomik të Kosovës, përmbushje e orientimit strategjik të Portës së kaltër,
portës së ndërlidhjes, bashkëpunimit ndërkufitar, ndër-rajonal dhe ndërkombëtar. Prishtina me
këtë kornizë do të hyje në vazhdën e qyteteve të zhvilluar me orientim kah ekonomia e njohurive
dhe ekonomia e tregut, orientim zhvillimor i të gjitha qyteteve tashmë të zhvilluara të Evropës
Perëndimore dhe të botës së zhvilluar.
Kjo kornizë, do të ndikojë në zhvillimin ekonomik në aspektin e funksionaliizmit të strategjive për
zhvillimin e qytetit metropol të Prishtinës
si portë e Regjionit urban Metropolitan
dinamik ,funksional dhe i integruar duke u bërë portë e njohurive pasi që në të ekziston Qendra
universitare duke u bërë portë e kulturës, artit dhe diplomacisë, me ambasadat dhe zyrat e
shteteve të huaja, duke u bërë portë e gjelbër pasi që në një sipërfaqe mbi 4000 ha përfshihet
parku pyll i Gërmisë, si dhe pyjet dhe parqet tjera përreth qytetit ,- duke u bërë portë e qeverisjes
së mirë dhe bashkëpunimeve regjionale dhe lidere e komunave në fqinjësi, të cilat gjenden në
zonën e kaltër të planit hapësinor të Kosovës.
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4.0-STRATEGJITË DHE VEPRIMET PËR ZBATIM
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4.0-STRATEGJITË DHE VEPRIMET PËR ZBATIM
4.1 Strategjitë për implementim dhe planet e veprimit të shoqëruara me
konceptet hapësinore ose parimet
Në këtë kapitull jepen përgjigje në pyetjet se “SI TË ARRIHEN” objektivat e specifikuara, më parë së
bashku me programet, projektet dhe masat. Këtu do të detajohen mënyrat se si do të arrihet deri
te zbatimi i objektivave SMART, të cilat duhet të jenë:
Specifike, të Matshme, të Arritshme, Reale dhe Të specifikuara në kohë.
Ky kapitull do të përfundojë me:



Listën e përgjithshme të projekteve të dala nga lista e synimeve, objektivave, programeve e
projekteve të definuara në kohë dhe kosto;
Listën e projekteve prioritare të specifikuara në kohë dhe kosto, me specifikim të
përgjegjësve në zbatim dhe mbështetje të programit, projektit, masës apo të veprimit.



Temat e elaboruara do të jenë të strukturuara sipas radhitjes së synimeve, të paraqitura dhe në
tabelë, përderisa shqyrtimi i tyre do të bëhet përmes tri grupimeve tematike për elaborim:

Aspekt fizik dhe hapësinor – Se çfarë do të duhej të akomodohej dhe mundësohej në aspekt
të lotimit apo dhe përcaktimit fizik të tyre në hapësirën e qytetit;

Aspekt institucional – Se çfarë nevojitet të themelohet, mbështetet për të funksionuar
zbatimi i projektit për mbërritjen e objektivit, synimit për vizionin e përbashkët;

Aspekt financiar – Se çfarë nevojitet në aspekt të sigurimit të financimit fillestar apo dhe të
vazhdueshëm për të mundësuar zbatimin.
Temat për t’u elaboruar për qytetin e Prishtinës do të shqyrtohen me radhë sipas 5 synimeve:
S1 - Prishtina –portë e Regjionit urban metropolitan, dinamike, funksionale dhe e integruar
 Ndarja territoriale e hapësirës urbane
 Planifikimi urban dhe hapësinor
 Shfrytëzimi I tokës
 Integrimi për funksionalitet të qytetit
 Banimi dhe kontrolli I zhvillimeve

Aspekti fizik/hapësinor
Aspekti institucional
Aspekti financiar

 Infrastruktura rrugore
 Infrastruktura hekurudhore
 Transporti publik
 Transporti i jomotorizuar

S2-Prishtina - portë e NJOHURIVE
· Mbështetja për Arsimin/Ngritja e Njohurive/
Shkathtësive
· Mbështetja për institucionet shkencore dhe zhvillimore Aspekti fizik/hapësinor
· Marketingu i qytetit
Aspekti institucional
· Punësimi – Mbështetja për të rinjtë/ klasën kreative në
qytet
Aspekti financiar
· Qytetin e Prishtinës
· Aktivitetet e njohurive dhe rritja ekonomike e qytetit
· Mbështetja për diversitet kulturor
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S3-PRISHTINA- portë e kulturës, artit, diplomacisë
 Historia - Bërthama e qytetit/Ngritja e cilësisë së Qendrës së

qytetit
 Trashëgimia e Re Urbane /Rivitalizimi Urban dhe Dizajni Urban
 Përfaqësimi Qeveritar dhe Diplomatik
 Mbështetja për kulturën dhe Artin
Diversiteti Kulturor

Aspekti fizik/hapësinor
Aspekti institucional
Aspekti financiar

S4 - PRISHTINA - PORTË E GJELBËRT
 Kualiteti i ujit të pijes,
 Menaxhimi i mbeturinave,

Aspekti fizik/hapësinor
Aspekti institucional
Aspekti financiar

 Shfrytëzimi i energjisë dhe ngrohja,
 Kualiteti i Mjedisit të hapur-gjelbërt,
 Hapësirat publike dhe të gjelbërta,
 Sheshet publike/Aletë/Perdet Urbane/Ndricimi publik,
 Parqet e Qytetit/Funksionalizimi,

Parku i varrezave

S5 - PRISHTINA –PORTË E QEVERISJES SË MIRË, E BASHKËPUNIMEVE REGJIONALE
· Qeverisja e mirë/transparenca/gjithpërfshirja
· Efikasiteti në shërbime publike /Reformat administrative
· E-Qeverisja
Bashkëpunimet regjionale
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S1 - PRISHTINA –PORTË E REGJIONIT URBAN METROPOLITAN,
DINAMIKE, FUNKSIONALE DHE INTEGRUAR
Ndarja territoriale e hapësirës urbane të qytetit të Prishtinës
Bashkësitë lokale vs Zonave urbane; Zonat urbane vs Tërësive Urbane; Tërësitë Urbane vs Pjesëve të
qytetit; Pjesët e qytetit vs Qytetit të Prishtinës; Qyteti i Prishtinës vs Komunës së Prishtinës; Qyteti i
Prishtinës –Regjionit Urban Metropolitan
Ndarja e propozuar e qytetit të Prishtinës nuk paraqet ndarje administrative të re të qytetit, por
është grupim dhe emërtim për shkaqe të thjeshtësimit të ndarjes, qëllimeve të planifikimit më
gjithëpërfshirës, përshkrimit të situatës në pjesë më të mëdha se Bashkësitë lokale dhe efekteve të
tyre, funksionalitetit dhe thjeshtësimit më të madh në aspekt të planifikimit; Sinkronizimit të
Planeve Rregulluese Urbane ndërmjet vete, në nivel më të lartë të ndarjes hapësinore pra me
Planet e zonave urbane dhe Planet e tërësive urbane.
Ndarja apo bashkimi i disa bashkësive lokale në Zona urbane sikurse dhe bashkimi i disa zonave
urbane në Tërësi hapësinore urbane me emërtimet e tyre paraqiten si më poshtë:
Tërësitë Hapësinore Urbane

Zonat Urbane



Prishtina Veriore - Kodra



Prishtina Perëndimore - Bregu



Prishtina Jugore - Kalabria



Prishtina Perëndimore-Arbëria



Prishtina Qendër



Prishtina e Re



Gërmia

1.Zona Kodra e Trimave I
2.Zona Kodra e Trimave II
3.Zona Arbëria
4.Zona Bërnica e Epërme
5.Zona Bërnica e Poshtme
6.Zona Bardhoshi
7.Zona Llukare
8.Zona Kolovica
9.Zona FSK
10.Zona Shkabaj
11.Zona Qendër
12.Zona Kalabria
13.Zona Caglavica
14.Zona Prishtina e Re
15.Zona e Spitalit
16.Zona Bregu I Diellit/Mati
17.Zona e Parkut
18.Zona Tashlixhe
19.Zona Parku Gërmia
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Planifikimi urban dhe hapësinor-Llojet e planeve hapësinore për qytetin e Prishtinës
Për qytetin e Prishtinës do të hartohen këto lloje të planeve:
1.

2.

3.

Planet pjesore të qytetit/Tërësive Hapësinore Urbane (Prishtina Veriore - Kodra ;Prishtina
Perëndimore – Bregu; Prishtina Jugore - Kalabria; Prishtina Perëndimore -Arbëria; Prishtina
Qendër; Prishtina e Re );
Planet rregulluese të qytetit (Zona Kodra e Trimave I; Zona Kodra e Trimave II,Zona Bërnica e
Sipërme, Zona Bërnica e Poshtme, Zona Bardhoshi;,Zona Sofalia,Zona Kolovica ,Zona Llukare,
Zona Arbëria; Zona FSK; Zona Qendër; Zona Kalabria; Zona Caglavica; Zona Prishtina e Re;
Zona e Spitalit; Zona Bregu I Diellit/Mati; Zona e Parkut; Zona Taslixhe; Zona Parku Gërmia)
Planet rregulluese urbane (Bërthama e Qytetit; Parku i Varrezave të qytetit ).

Rekomandohet që Planet Rregulluese Zonale Urbane të zëvendësojnë Planet Rregulluese Urbane të
deritanishme, me të cilat është planifikuar për bashkësi lokale. Ky rekomandim bëhet meqë është
parë si jo e frytshme dhe është e favorshme për qytetin për shkak të madhësisë dhe formës së
sipërfaqes urbane.
Duhet të potencohet se Planet Rregulluese Zonale janë më të preferuara dhe të rekomanduara me
këtë Plan, meqë na japin një pasqyrë më të gjerë të shtrirjes dhe rregullimit hapësinor, por me të
cilat nuk do të ndryshojnë parametrat e vendosjes së shërbimeve të ndryshme shëndetësore,
arsimore, publike, administrative etj. të përcaktuara me norma dhe standarde.

Harta 60—Ndarja e qytetit të Prishtinës në Pjesë/Tërësi Urbane Hapësinore
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Planet e zonave me interes për qytetin
Qyteti i Prishtinës, në kuadër të planifikimit, do të ketë disa lloje specifike të planeve, të cilat do të
jenë më shumë të karakterit të konservimit, rivitalizimit të dizajnit urban. Planet e tilla janë cekur
më poshtë:


Plani për konservimin/rivitaliizmin e Bërthamës së Qytetit të Vjetër. Fillimisht Komuna e
Prishtinës do të mbështesë hartimin e hulumtimit për caktimin e kufijve të Zonës
Historike apo dhe Bërthamës së Qytetit të Vjetër, pas së cilës do të shpallet me vendim
kufiri i Zonës, me ç’rast do të vlejnë kushte tjera të zhvillimit dhe të konservimit të kësaj
pjese të qytetit. (Ky plan është në proces ).



Plani për Konservimin/Rivitalizimin e Qendrës së qytetit të Prishtinës. Sipas këtij plani
zhvillimor dhe specifikimit të kufijve apo zonave të saj, do të hartohet Plani i Zonës
Qendër, me të cilën do të përcaktohen parametrat e rivitalizimit urban të qendrës,
dizajnit urban, lëvizshmërisë urbane.



Plani për Parkun e Varrezave të qytetit: Parku i Varrezave të qytetit duhet të ketë plan
rregullimi hapësinor dhe parashikime me detaje për zgjerimin e tij.



Plani për integrim të QENDRËS së Prishtinës. Me këtë plan ridizajni me primesa të
mobilitetit jomotorik, ka për qëllim lidhjen e pjesëve të qendrës përbrenda saj në aspekt
hapësinor, fizik. Me këtë plan shqyrtohen mundësitë për krijimin e hapësirave të reja
publike, rimëkëmbjes së atyre ekzistuese; regjimit për rregullimin e qarkullimit motorik
brenda këtyre hapësirave; Dizajnin urban të shesheve, trotuareve, aleve, perdeve urbane
etj.



Plani për regjion urban metropolitan të Prishtinës. Hartimi i përbashkët i Planit hapësinor
për menaxhimin e ANP, HK dhe FMR . Me këtë plan do të jetësohet arritja e marrëveshjes
ndërmjet Prishtinës dhe tri komunave tjera (Lipjanit, Fushë Kosovës dhe Kastriotit), për
planifikim të përbashkët hapësinor për menaxhim efikas të territorit përreth: ANP –
Aeroporti Ndërkombëtar të Prishtinës dhe zonës përreth saj; HK – Hekurudhave të
Kosovës dhe Fushës së Mihjes së Re.
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Banimi dhe kontrolli I zhvillimeve
Qyteti i Prishtinës ka për qëllim të arrijë densifikim të tij, dmth të ketë shtrirje vertikale e jo
horizontale. Rekomandohet që hapësirat të jenë shumëfunksionale dhe se në aspekt të kontrollit
të zhvillimeve, të mos lejohet ndërtimi i lagjeve të ndara suburbane me një funksion të vetëm atë
të banimit individual.
Densifikimi i qytetit është qëllim, i cili do të arrihet përmes kontrollit të rritjes së ndërtimeve në
lartësi, sipas planeve të rivitalizimit të brendshëm të qytetit përderisa me planin e krijimi të
poliqendrave të reja – Prishtinës së Re,dhe Prishtina Veriore, mundësohet që funksionet të
alokohen dhe ndahen në tri pjesë të qytetit sikurse dhe e kanë shumë qytete të rajon dhe jo të
përqendruara në vetëm një nukleus.
Shfrytëzimi racional i territorit të qyteti të Prishtinës është qëllimi kryesor dhe i dalë dhe nga
dokumentet e tjera madhore dhe më të larta se ky dokument, dmth të dalë dhe nga Plani
Hapësinor i Kosovës 2010–2025. Përmes kontrollit të zhvillimeve, hartimit të planeve zonale
rregulluese ku do të specifikohen më në detaje se në ç'përmasa parashihet shputa e ndërtimit për
zonën e caktuar, etazhiteti i lejuar, funksionet e parashikuara dhe të rekomanduara e të
mbështetura të indit urban apo dhe të ndërtesës si të tërë. i tërë zhvillimit i zonës i bërë me Plan
Zonal Rregullues Urban duhet të shkojë në funksion të kualitetit të jetës, mobilitetit, mirëqenies së
qytetarit në qytetin e Prishtinës, për të arritur vizionin e të qenët qytet funksional dhe atraktiv.
Lagjet periferike. - Para çdo hartimi të Planit Zonal Rregullues Urban duhet të bëhet hulumtimi
në aspekt të multi -funksionalitetit të zonës, banimit dhe mundësive për densifikim të qytetit, por
gjithmonë duke respektuar normat dhe standardet. Në parim, me këtë plan të PZHU të Prishtinës,
nuk rekomandohen, sikurse dhe me PHK 2010 – 2025, “Zgjerimet joracionale monofunskionale të
banimit të ulët individual”.
Dizajni urban. - Gjithmonë duhet të jetë pjesë përbërëse e Planeve Rregulluese Zonale Urbane, i
cili do të aprovohet nga Komuna e Prishtinës, porse gjithmonë duke respektuar parimin e
gjithëpërfshirjes dhe pjesëmarrjes masive të komunitetit lokal. Dizajni urban duhet të shërbejë
funksionin e zonës por edhe të imazhit te qytetit si tërësi, për t’u krijuar dhe mirëmbajtur për më
tutje.
Strategjia Lokale e Banimit 2012 - 2015. Dokumenti strategjik i zhvillimit të banimit në qytetin
e Prishtinës për një periudhë kohore specifike, duhet të hartohet dhe aprovohet nga KK e
Prishtinës, dhe me të cilin dokument do të vazhdohet të merren vendime për kontrollin e
zhvillimeve në qytetin. Duhet të analizohet shkalla e implikimeve të zënies së hapësirës apo dhe e
shfrytëzimit racional të tokës, banueshmëria, shkalla e amvisërive/shtëpive të zbrazët , shkalla e
marrjes me qira (qiramarrjes), çmimet e shitblerjeve etj. Me këtë dokument do të specifikohen
nevojat për zhvillim të mëtutjeshëm të banimit, bazuar në trendët aktual të banimit në qytet, për
një banim të ofrueshëm për qytetarin
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INFRASTRUKTURA RRUGORE DHE HEKURUDHORE NË ASPEKT TË INTEGRIMIT PËR
FUNKSIONALITET TË QYTETIT
Rrugët e qytetit të Prishtinës, duhet të furnizojnë qytetin dhe do të duhej të jenë në funksion të
arterieve kryesore me funksione për qytetin. Lëvizshmëria dhe mobiliteti në to janë parametra
kryesorë. Koha e arritjes së destinacionit duhet të shkurtohet në maksimum, duke liruar bllokimin e
rrugëve, duke ofruar cilësinë e tyre në çdo aspekt, duke mbështetur zvogëlimin e mjeteve motorike
individuale, dhe duke iu qasur qytetit nga çdo pikë të tij.
Ridizajnimi i rrugëve / Të menduarit për qytetarin Rrugët e qytetit duhet të ridizajnohen për mundësimin e qarkullimit më racional të mjeteve
motorike dhe jomotorike, me potencë në rritjen e shkallës së mobilitetit.
Duhet të arrihet dhe nënshkruhet marrëveshja ndërmjet KK e Komunës së Prishtinës dhe MI për
rrugët regjionale që tangjetojnë apo ndërhyjnë në zonën urbanë të qytetit të Prishtinës. Rrugët
regjionale, të cilat ndërhyjnë në zonën urbane të qytetit të Prishtinës, do të duhej të jenë në
ingerencë të komunës, përderisa nuk cenojnë funksionet e tyre regjionale.
Rrugët regjionale, të cilat janë në zonën e kufijve urban duhet të trajtohen si ato të nivelit lokal në
gjatësi të tyre për shkaqe të shërbimit të tyre në funksion të qytetit, komoditetit, lidhjes hapësinore
fizike të qytetit, cilësisë së jetës, sigurisë së përditshme të kalimtarëve, dhe gjetjeve të zgjidhjeve
për to.
Përgjegjësinë për rrugët regjionale brenda kufijve të zonës urbane duhet ta marrë vetë KK i
Prishtinë dhe vendimet mbi avancimin dhe mirëmbajtjen e tyre përmes vendimmarrjes për qëllime
të qytetit.
Integrimi i rrugëve në qytet-/Të menduarit për qytetarin- Duhet të mendohet në qytetarin si
këmbësor dhe jo vetëm si ngasës, duke i shtruar çështjet nëse kalimtari në këmbë do të mund të
ketë qasje apo të mbërrijë destinacionin e caktuar sa më lehtë dhe i sigurt.
Duhet bërë zgjidhje optimale për shfrytëzim sa më racional të rrugëve për të qenë të ndërlidhura
mes vete dhe me qytetin sikurse dhe që të mos jenë bllokuese të integrimit të qytetit, ato duhet që
të studiohen dhe të analizohen më detajisht dhe të merren vendime të duhura për të mirën e
qytetit.
Rritja e korsive të rrugëve në zonën urban të qytetit e rrit nevojën për gjetjen e mënyrave tjera për
integrim fizik të qytetit në të dyja anët e rrugës. Nëse e shtojmë edhe komponentin e sigurisë në
rrugë, kjo është sfidë e qytetit të Prishtinës.
Për rrugët regjionale brenda zonës urbane të qytetit, do të duhet gjetur zgjidhje më të
përshtatshme se sa mbikalimet, të cilat janë të tejkaluara në botë. Rekomandohet futja e këtyre
hapave rrugorë nëntokë dhe jo të futjes së linjave këmbësorike nën tokë.
Krijimi i hapësirave të lira publike të gjelbërta/Të menduarit për qytetarin Në shumë raste është parë si nevojë shumë e madhe, gjetja e zgjidhjeve në ri-konektimin ndërmjet
dy anëve të rrugëve shumëkorsish. Kjo është edhe sfidë dhe më shumë duke u parë se nuk jemi në
drejtim të zgjidhjeve të qëndrueshme.
Për rrugët regjionale dhe ato lokale, në kuadër të kufijve të zonës urbane, të rrugëve të shumë
korsive, rekomandohen zgjidhjet duke ofruar apo duke menduar në arritjet si:



Lëvizshmëria motorike e pandalur dhe e papenguar në aspekt të shpejtësisë;
Siguri maksimale e qytetarit – këmbësor;
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Integrim fizik i qytetit – krijimi i hapësirave të reja të hapura dhe të gjelbra publike;
Investime të qëndrueshme dhe të kthyeshme financiare;
Krijimin e vendeve të reja për biznese të reja dhe atraktive për qytetin;

Rekomandohet që hapat rrugorë që kalojnë nëpër qytet, (të shumë korsive) të futen nëntokë në
formë të tuneleve, kryesisht të rrugëve regjionale dhe lokale që ndajnë lagje të mëdha të qytetit,
lagje shumë të frekuentuara, hapa rrugorë që kanë shumë ndalesa me semaforë apo dhe të penguar
nga këmbësorët e shumtë.
Përparësitë të cilat do t’i sjellin këto intervenime të investimeve kapitale shumë të qëndrueshme do
të ishin: Rritja e lëvizshmërisë së mjeteve motorike; Rritja e nivelit të sigurisë së këmbësorëve
Mbikalimet apo nënkalimet i cakton komuna, ndërsa financat do të duhej të gjendej marrëveshja e
investimeve të përbashkëta apo formave tjera të partneriteteve publiko private.

Transporti i qëndrueshëm- master plani për qytetin/Komunën e Prishtinës
Transporti për qytetin e Prishtinës duhet të hulumtohet më detajisht dhe në aspekt të zbatimit
konkret për një periudhë afatshkurtër dhe afatgjatë, si dhe duhet të definohen caqet e zhvillimit
për transport të qëndrueshëm.
Duhet të analizohen mundësitë për gjetjen e zgjidhjeve për “Transporti publik” në Prishtinë, e cili
shihet si zgjidhja e QËNDRUESHME për qytetin e Prishtinës. Secila pjesë e qytetit duhet të jetë e
lidhur me transport publik, të motorizuar dhe jo të motorizuar (këmbë dhe me biçikleta).
Rekomandohet hartimi i Master Planit për Transportin e qëndrueshëm publik në Prishtinë, me të
cilën do të rangohen prioritetet për investime kapitale infrastrukturore por dhe ato ekonomike e
sociale për të cilat qyteti tani ka nevojë dhe është kërkesë emergjente.

Fig. 8 Skema e organizimit te transportit
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Linjat e autobusit të qytetit (City Bus), i cili është në Prishtinë, duhet në ndërkohë të zgjerohet në
linja të reja furnizimi të qytetit me transport, krahas ridizajnimit të rrugëve të qytetit për këtë lloj
transporti. Paralel me këtë lloj të të vetmit transport publik masiv, duhet të mendohet dhe për
pilot- projekte të shumta te transportit alternativ më pak ndotës siç është transporti i lehtë
hekurudhor, tramvajet, me të cilat do të arrihej qasja e destinimit final të qytetarit.
Në gjetjen e zgjidhjeve të shumta për transportin e qëndrueshëm duhet të kemi parasysh
hierarkinë e transportit të qëndrueshëm sipas trendëve në botë dhe i cili është:





NMT – Transport i jomotorizuar – këmbë dhe linja të veçanta për biçikleta për transport
urban
MRT - Transporti Rapid Masiv-Treni apo transporti Hekurudhor (BRT - Transporti Rapid
me autobusë- Autobusët në linja të veçanta rrugore për transport publik dhe LRT –
Transporti i lehtë rapid – Tramvajet );
IT – Transport automobilistik vetanak

Strategjia për TUQ(Transportin e Qëndrueshëm Urban) politika – Rekomandohet hartimi i
dokumentit strategjik për analizimin e Transportit Urban të Qëndrueshëm në Prishtinë, dhe me
këtë rast po i listojmë në pika rekomandimet, qofshin për ridizajn të rrugëve ekzistuese porse dhe
atyre të reja, parametra për t’u përmbushur:
Trajtim adekuat i problemeve urbane të transportit;
Redefinim i agjendës së Transportit të Qëndrueshëm;
Të mësuarit prej gabimeve të shteteve të zhvilluara;
Adoptimi i konceptit për Transport të Integruar.
Zvogëlimi i ndotjes mjedisore - Masat ligjore, rregulloret dhe instrumentet e tregut duhet të
përdoren për reduktimin e ndotjes urbane të mjedisit sikurse dhe përmes mbështetjes për
transport publik jondotës dhe transport të JOMOTORIZUAR.
Rrugët urbane dhe motorizimi -Rrugët në Prishtinë duhet të ridizajnohen për qarkullim të
papenguar të mjeteve motorike si në kohë dhe në cilësi. Kjo, po ashtu, duhet të bëhet edhe për
mundësimin e këmbësorëve të kenë qasje absolute neë çdo nyje apo pikë të qytetit pa pasur
nevojë transportin automobilistik. Rrugët e qyteti duhet të kenë linja të veçanta për biçikleta dhe
parkimin e tyre, si dhe të ofrojë shërbim tjera (si psh. të qiramarrjes së biçikletave), krahas llojeve
tjera të transportit publik.
Disa nga rekomandimet për rrugët e qytetit të Prishtinës janë:




Mbajtja e shpejtësisë së ngasjes dhe përmirësimi i shpejtësisë së transportit sipërfaqësor
publik;
Rritja e kualitetit të rrjetit të rrugëve të dedikuar për këmbësorë;
Mundësimi i monitorimit në vazhdimësi të nyjave të rrugëve në aspekt të përmirësimit dhe
arritjes së dy parametrave të sipërpërmendur (mbajtjes së shpejtësisë së vozitjes dhe
shpejtësisë së sigurisë së këmbësorëve); kongjestionit në rrugë.
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Lidhja e rrugëve urbane të qytetit - Rrugët e parashikuara të reja urbane dhe ato të
ridizajnuara sipas studimit nga Master Plani për Transport të Qëndrueshëm do të jenë në shërbim
të qytetit të Prishtinës, shkarkimit të komunikacionit automobilistik, furnizimit të qytetit me
shërbime trafiku. Në këtë aspekt, do të merren parasysh disa hapa injektimi të rivitalizmit urban të
trafikut, ku rrugët kryesore në Zonën Qendër do të lidhen mes vete me disa intervenim urbane.
Rruga Garibaldi do të duhej të lidhej me Rrugën Agim Ramadani, përmes një intervenim përskaj
Fakultetit Ekonomik, me ç'rast do të shkarkoheshin nyjat te Mensa e Studentëve për të mbërri deri
te Qendra, apo lidhje me qarkoren përskaj Zonës ë Arbërisë.
Lidhja këmbësorike e qytetit – Rrugët, bulevardet, sheshet, duhet të ridizajnohen për të
mundësuar lidhjen këmbësorike të qytetit. Barrierat fizike që ndajnë qytetin apo pamundësojnë që
qyteti të jetë i qasshëm për këmbësorë duhet të largohen.
Së bashku me Hartimin e Planit Zonal Rregullues të Qendrës, do të merren masa dhe veprime (si
psh. heqja e rrethojave përreth ndërtesave dhe tjera) për arritjen e objektivit për lidhjen
këmbësorike të qytetit të Prishtinës. Një pjesë e këtij objekti është:
Lidhja këmbësorike e Qendrës së Prishtinës – Me këtë mendohet në lidhjen e disa shesheve
psh :Sheshi Nëna Terezë; Sheshi I rinisë New Born; Sheshit Zahir Pajaziti; Sheshit të
Universitetit;përmes Hotel Grandit, (dikur të qasshëm dhe të kalueshëm për këmbësorë). .
Prej Qendrës përmes Sheshit New Born më pastaj në vazhdim përmes Sheshit të Hotelit Grand e
deri tek Sheshi Nëna Terezë , për të vazhduar për Sheshin e Universitetit për në Parkun e Qytetit.
Ky do të ishte vetëm një projekt në vazhdën e shumë projekteve për integrim të qytetit.
Institucionet dhe financat - Komuna e Prishtinës duhet që të themelojë Njësinë e veçantë për
monitorimin dhe gjetjen e zgjidhjeve për rrugët e Prishtinës, si dhe për të monitoruar marrëveshjet
eventuale të partneritetit publik e privat për kualitetin e shërbimeve nga rrugët lokale dhe
regjionale që janë në kufijtë urbanë. Duhet të bëhet dallimi esencial ndërmjet; Financimit parësor
fillestar dhe financimit të vazhdueshëm (funding and financing) me ç'rast duhet të listohen mënyrat
apo alternativat për të dyja burimet e financimeve – fillestare dhe vetanake të vazhdueshme,
përderisa janë instrumente për të mundësuar akumulimin e vazhdueshëm dhe të qëndrueshëm të
aktivitetit të shërbimit të transportit publik. Partneriteti Publik dhe privat shihet si zgjidhje shumë e
favorshme për këto lloje të investimeve afatgjata në transport publik të qytetit të Prishtinës.
Disa forma të organizimit për funksionimin e Regjionit Metropolitan Urban është i nevojshëm për
të koordinuar planifikimin, zhvillimin dhe Operimin e Sistemit të Transportit Urban. Qasja e
orientuar kah tregu me mbështetje të autoritetit publik , duhet të shtyhet për të shfrytëzuar Fuqinë
dhe kreativitetin e sektorit privat. Shkalla e lartë e Tregut të Transportit mundëson për më shumë
konkurrencë, për ofrim të shërbimeve.
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S2. PRISHTINA - PORTË E EKONOMISË SË NJOHURIVE
Mbështetja për arsimin/Ngritja e njohurive/Shkathtësive
Qyteti i Prishtinës në tentativë për të qenë konkurrent në rajon me ekonominë e saj të njohurive,
duhet të mbështesë institucionet arsimore, edukative me qëllim të rritjes së kualitetit të jetës,duke
mos përjashtuar mundësinë e ardhjes së qytetarëve nga pjesë tjera, të cilët vendosin të vijnë dhe
jetojnë e punojnë në Prishtinë. Cilësia e institucioneve arsimore dhe edukative është qenësore për
gjeneratën e re, familjet e reja, të gatshëm për të kontribuar në Prishtinë. Për studentë – familje të
reja, po ashtu, duhet shikuar stimulimin dhe mbështetje në akomodim dhe lehtësira në shërbime
për përkujdesjen dhe edukimin e fëmijëve.
Rekomandohet krijimi i fondit për mbështetje institucioneve parashkollore dhe mbështetje
financiare për ngritjen e cilësisë së shkollave të ulëta dhe të mesme. Qyteti duhet të sigurojë
kushte shumë të favorshme dhe cilësore për të qenë konkurrent edhe për studentë vendor dhe të
huaj, të cilët do të vendosin të studiojnë në Prishtinë. Prishtina duhet të krijojë dhe punojë për të
mbindërtuar dhe kultivuar IDENTITETIN e saj.

Marketingu i qytetit
“Marketingu” për qytete, është nocion dhe veprim në të njëjtën kohë, kërkon resurse të shumta
financiare dhe humane, përkushtim dhe strategji të specifikuar në shumë detaje. Qytetet sot janë
shumë më shumë të angazhuara të përdorin iniciativat për marketing të qytetit, për të rritur ose
mbrojtur pozicionin konkurrues si vend tërheqës për qytetarë, biznese, ngjarje të ndryshme dhe
vizitorë. Në këtë kuptim dhe qyteti i Prishtinës do të duhej të mendonte për marketing të qytetit të
Prishtinës në kontekst të konkurrimit me qytetet e regjionit për funksionet e shumta të joshjes së
vizitorëve, investitorëve etj. Në parim është mënyra për të qenë krahasues nëse një qytet e ka
bërë një shërbim, ose ofrimi i shërbimeve apo funksioneve që nuk i kanë qytetet e tjera dhe të cilat
do të ishin atraktive për shumëkënd, qytetarët dhe vizitorët.
Turizëm konferenciar /shkencor- Qyteti i Prishtinës, duke pasur parasysh traditën e shumtë në
organizim të ngjarjeve të shumta shkencore, dhe duke marrë parasysh vizionin për të ardhmen e
saj, të qenët qytet metropol, atraktiv dhe me Ekonomi të Njohurive, bazuar në “Strategjinë për
Marketing të Qytetit” duhet të planifikojë për mbështetje të konferencave të shumta shkencore
dhe profesionale, konferenca për më shumë ndërkombëtarë. Kjo do të sjellë rritje të të ardhurave
për qytetin, meqë paraja jo vetëm do të shkojë për ngjarjen e tillë, por do të shkojë dhe në jetë të
natës, akomodim, ngjarje kulturore etj. Qytetet botërore i lidhin ato dhe i kombinojnë ngjarjet e
shumta psh. kulturore dhe ngjarjeve sportive apo shkencore për të pasur një laramani të ngjarjeve
në Prishtinë. Sot në botë turizmi shkencor dhe konferenciar është një ndër gjeneratorët e shumtë
të të ardhurave për qytete të shumta. Konkurrimi i Prishtinës në këtë kuptim do të ishte shumë i
favorshëm për të.
Turizmi shëndetësor - Qyteti i Prishtinës mund të jetë konkurrent në ofrimin e shërbimeve
shëndetësore në mënyrë të organizuar,( siç bën Shkupi apo Tirana). Qytetarët tanë nga Diaspora
gjatë pushimeve në Kosove, i bëjnë të gjitha vizitat nëpër stomatologët e Prishtinës. Qytetet në
rajon dhe në botë, e kanë dhe turizmin shëndetësor apo stomatologjik, i cili i kombinuar me ngjarje
kulturore dhe rekreative, mund të jetë shumë i favorshëm për qytetin e Prishtinës.
Turizmi kulturor - Qyteti i Prishtinës duke u bazuar në resurset e trashëgimisë kulturore, historisë
së qytetit, ngjarjeve të shumta e të reja historike të kohës së re, ngjarjeve të shumta muzikore,
artistike, etj., mund të jetë Qendër e Artit dhe e Kulturës Bashkëkohore Moderne, me të cilën
duhet të mbajë dhe kultivojë përmes marketingut, konkurseve të shumta ndërkombëtare për
ngjarje kulturore, që të mbajë dhe kultivojë pozitën e saj konkurruese.
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Mbështetja për marketing të qytetit të Prishtinës, duhet të shkojë për të gjitha pikat e forta të
qytetit dhe me të cilat ka pse të mburret dhe të josh të tjerët për të ardhur dhe kaluar e shpenzuar
në kryeqytet. Marketingu është armë dhe instrument për arritjen e joshjes së shumë ngjarjeve të
kushtueshme dhe atraktive ndërkombëtarisht, i cili mbledh shumë vizitorë për një jave. Hapave të
tillë është duke shkuar Prishtina. Kualiteti i jetës në kuptim të zbavitjeve të shumta që ofron qyteti
duhet të jetë motiv dhe shtytje për investime të shumta nga qyteti në kombinim me partnerët
privatë, porse gjithsesi duke e parë këtë si një pjesë të Strategjisë për Rritjen Ekonomike të Qytetit
të Prishtinës.
Joshja përmes marketingut të qytetit duhet të shikohet si favor në joshjen e vizitorëve që të vijnë
dhe qëndrojnë në Prishtinë, për më pak apo më shumë ditë, për të jetuar dhe/apo punuar, për të
investuar, argëtuar, parë një koncert apo marrë pjesë në një festival.
Turizmi i arteve aplikative – Qyteti i Prishtinës sidomos kohëve të fundit shquhet për organizime të
shumta të ngjarjeve për të rinj, në sferën e Arteve Aplikative, si ekspozita të shumta të pikturës dhe
skulpturës. Po qe se këto do të organizohen dhe grupohen në ditë të posaçme do të mund të
shquhen për një bienale të artit aplikativ, me të cilën do të joshnin qytetarë të shumtë apo dhe
artistë të shumë në vendimin për ta ardhur në qytetin e Prishtinës. Poqese këto dhe do të
kombinohen me ngjarje të ndryshme dhe zbavitje të jetës së natës, me gastronomisë të shumtë
dhe të shquar tradicionale shqiptare, do të mund dhe të organizohen në një Bienale regjionale.
Këto ngjarje mund të jenë të përhershme dhe të përvitshme, të cilat mbahen në mend për një
kohë të gjatë nga shumë vizitorë të Prishtinës. Ngjarjet mund të jenë të organizuara si ditë të
shumta muzikore klasike dhe të zhanreve tjera, artistike, etj. Për tërë këto ngjarje kërkohet një
marketing i parashtruar dhe me një Strategji të qartë e të organizuar mirë të qyteti së bashku me
atë të ngjarjes kryesor. Mbështetja nga ana e qytetit të Prishtinës do të duhej të mos mungonte,
meqë kontributet për qytetin janë të shumta.
Turizmi industrial dhe tregtar – Qyteti i Prishtinës në mënyrë të përhershme duhet të angazhohet
në zbulimin e mënyrës së reklamimit të ngjarjeve të shumta që ndodhin në qytet. Njëra ndër to do
të mund të janë panairet e shumta të prodhimeve vendore, porse këto në formën e organizuar të
ofrimit të shërbimeve të shpejta dhe në distancë.
Turizmi rekreativ e sportiv – Qyteti i Prishtinës me të rinjtë e saj brenda qytetit, kapacitetet e
shumta të të rinjve studentë, do të mund të organizon konkurse për ngjarje të shumta
ndërkombëtarisht të pranueshme për ngjarje të ndryshme sportive, siç janë vrapimi urban, çiklizmi,
e të tjera. Aktivitetet e tilla do të mund të shijojnë vetë qytetarët dhe vizitorët nëse do të
mendoheshin të joshnin dhe ftonin dhe të tjerë nga regjioni. Prishtina në këto ngjaje ka traditë,
vetëm se do të duhej të shikoheshin dhe të punohet se si të marketohen së bashku me organizimin
e tyre. Qyteti i Prishtinës do të duhej të mbështeste dhe ndiqte iniciativat e tilla me investime
kapitale, të cilat investime do të mund të përdoren për ngritje të kualitetit të jetës. Të gjitha
sportet vetanake, noti, mundja, sportet marciale si dhe sportet grupore dhe të oferta me
shoqërinë prishtinase si futbolli dhe basketbolli do të mund të mbështeten dhe të jenë qasje
shumë e logjikshme dhe efikase në ngritjen e cilësisë së jetës, mbajtjen e të rinjve në qytet, joshjen
e të rinjve në studime, joshjen e familjeve të reja dhe të kualifikuara të jetojnë dhe veprojnë në
Prishtinë. Për tërë këto ngjaje dhe organizime nevojitet Strategji e Marketingut, si dhe do të duhej
të investohej në aspekt të ndërtimit dhe të pajisjeve të këtyre resorëve apo vendeve për sport dhe
rekreacion në suaza ndërkombëtare.
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E-marketingu -Marketingu i qytetit të Prishtinës në mënyrën elektronike, është forma e duhur dhe
shumë efikase për të joshur në një formë ose në një tjetër. Qyteti do të duhej të shihej si një
ndërmarrje, e cila duhet të shesë prodhimet e saj. E njëjta vlen dhe për qytetin, i cili shërbimet dhe
funksionet e veta i ka si “mall”. Tregtarët e shumtë për të cilët dhe qyteti i Prishtinës njihet “I
tregtonin” mallrat dhe përmes marketingut të shumtë, e të cilat më parë ishin të formave tjera.
Marketingu në histori ishte përdorur për të bindur njerëzit e tjerë të tregtisë për të tregtuar.
Metodat e marketingut kanë ndryshuar dhe përmirësuar sot.
E– marketingu është produkt i takimit midis teknologjive moderne të komunikimit dhe marketingut
të vjetër. E-marketingu ose marketingu elektronik i referohet zbatimit të parimeve dhe teknikave të
marketingut nëpërmjet mediave elektronike dhe më konkretisht internetit. Termat E-Marketing,
internet marketing dhe marketing online, shpesh janë të ndërlidhura, por shumë shpesh dhe mund
të konsiderohen sinonime. E-marketingu përfshin të gjitha aktivitetet që kryen një biznes
nëpërmjet internetit në mbarë botën, me qëllim të tërheqjes së bizneseve të reja, mbajtjen e
biznesit aktual dhe zhvillimin e identitetit të saj.
Me E-marketing mund të shiten shërbimet që ofrohen në qytet, prej hoteleve, ngjarjeve të
ndryshme, konkurrimit për ngjarje dhe dizajnë të ndryshëm ndërkombëtar, shërbime apo të gjitha
llojet e turizmit si mënyra më e qëndrueshme e ekonomisë së njohurive. Prishtina duhet të listojë
të gjitha resurset, shërbimet që ofron, të gjitha të cilat mund t'i “shesë” në tregun ndërkombëtar.
Kjo arrihet përmes Strategjisë së mirëfilltë për marketing e cila për një periudhë dhe do të ishte
plan veprimi për KK të Prishtinës, përmes bashkimit të të gjitha ngjarjeve të rëndësishme,
resurseve të shumëllojshme dhe ndodhive të shumta. Kjo kërkon transparencë, llogaridhënie dhe
bashkë vendimmarrje të qytetarëve në gjetjen e zgjidhjeve të shumta. Punësimi –

Mbështetja për të rinjtë/ klasën kreative në qytetin e Prishtinës-Aktivitetet e njohurive
Qyteti i Prishtinës duhet të mendojë për ardhmërinë e të gjithëve që synojnë punësimin në
Prishtinë. Të gjithë studentët që diplomojnë në Prishtinë, diku duhet të punësohen apo dhe
vetëpunësohen. Veprimtaritë e tyre mund të jenë të shumëllojshme prej nga do të vijnë dhe
iniciativat e ndryshme nga ta.
Mbështetja nuk duhet të mungojë nga ana e qytetit të Prishtinës, duke u nisur nga mbështetja
institucioneve kërkimore, shkencore e zhvillimore, instituteve të ndryshme shkencore dhe
zhvillimore të cilat dhe do të mund të jenë në favor të Universiteteve të shumta. Për më shumë, e
tërë mbështetja nga ana e qytetit do të duhej të ndahej në mbështetjen fizike dhe atë
përmbajtjesore apo të aktiviteteve të tyre. Institutet e shumta, mund të hulumtojnë në çdo sferë të
jetës, ky trend është në rritje e sipër, porse kërkon edhe mbështetje nga donatorët. Kjo përkrahje
nga ana e qyteti të Prishtinë duhet të shkojë në drejtim të ndërtimit dhe funksionimit të”
inkubatorëve për të rinjtë inovativ “.
Mbështetja do të duhej të jetë dhe nga ana e qyteti me mbështetje financiare përmes krijimit të
fondit për mbështetje ndërmarrjeve të reja dhe inovative të qytetit. Kjo do të mund të organizohej
dhe stimulohej përmes një konkursi vjetor për mbështetje, njëvjeçare për fillim, për ndërmarrjet
më inovative dhe të cilat do të kenë për qëllim tregun e jashtëm dhe konkurrencën në rajon dhe
më gjerë.
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Mbështetja për diversitet kulturor
Qytetet me diversitet të ndryshme dhe kulturore janë më atraktive, më interesante, më të pasura
dhe më të gjalla.
Qyteti i Prishtinës do të duhej të mendojë në joshjen e grupeve, komuniteteve të shumta, të cilët
sjellin risi të shumta në qytet, dhe e përtërijnë atë. Duhet dhënë mundësia për ata, të cilët do të
donin të jetojnë dhe punojnë në Prishtinë.
Kjo është vlerë për një qytet dhe nuk do të mund të jetë e sforcuar edhe nëse tentohet, prandaj çdo
lëvizje drejt një joshjeje apo mbajtje të komuniteteve të ndryshme i bjen qytetit një shije tjetër,
frymë dhe kulturë tjetër.
Krijimi i fondit për mbështetje iniciativave nga grupet e ndryshme në kultivimin e shkathtësive dhe
kulturës së tyre si në organizimin e festivaleve të ndryshme me primesa të gastronomisë, folklorit,
muzikës, etj.

204

Plani Zhvillimor Urban i Prishtinës 2012-2022

S3. PRISHTINA- PORTË E KULTURËS, ARTIT, DIPLOMACISË
HISTORIA - BËRTHAMA E QYTETIT
Qyteti i Prishtinës - Qendër e Regjionit Urban Metropolitan të ardhshëm duhet të mendoj në
mbrojtjen dhe krijimin e identitetin të tij, mbrojtjen dhe kultivimin e embrionit -nukleusit urban të
qytetit.
Secili qytet me identitet, ka nën mbrojtje nukleusin e tij, porse dhe ka si pikë dhe adresë zero –
Bërthamën e qytetit. Kjo do të duhej të jetë dhe për Prishtinën, meqë bërthama e saj ekziston, ishte
dikur celula e qytetit, e bukur dhe e organizuar, gjë të cilën e dëshmojnë shumë fotografi të kohës
së mëparshme. Duhet të potencohet se si Zonë e vjetër është e pambrojtur përderisa vetëm
objektet në veçanti janë nën përkujdesje institucionale.
Kjo për pasojë ka planifikimin urban duke mos pasur parasysh tërë zonën si një tërësi, nevojat e
konservimit të zonës si të tillë, gjetjes së zgjidhjeve shumë të favorshme për objektet vitale historike
të qytetit, krenarisë së qytetit të Prishtinës.
Në kontekst të qytetit, duhet të mundësohet mbrojtja e tërësishme e bërthamës historike të qytetit
të Prishtinës.
Vlera e qytetit të Prishtinës do të rritet me përkujdesjen për bërthamën historike të saj, e cila do të
duhej të jetë: e qasshme në këmbë, e përkujdesur në aspekt hapësinor dhe fizik urban, atraktive
dhe e dizajnit të përgjithshëm urban përreth, ajo e cila “Flet për qytetin e Prishtinës”, vetë me
pamjen e saj.
Qyteti i Prishtinës ka shumë monumente, të cilat janë në rrënim e sipër për shkak të pakujdesisë së
ndërtimeve dhe gllabërimeve të shumta të hapësirës urbane me rastin e ndërtimeve të reja përreth
me ç’rast nuk vlejnë dhe nuk respektohen standardet për mbrojtje hapësinore të objekteve
historike dhe kulturore. Kjo do të duhej të arrihej përmes:








Organizimit të hulumtimit për vendosjen e kufijve të bërthamës historike;
Shpalljes së bërthamës historike të qytetit – Zonë e interesit të veçantë për qytetin e
Prishtinës;
Hartimin e Planit të konservimit/ rivitalizimit urban të bërthamës së qytetit të Prishtinës;
Hartimit dhe zbatimit të Planit për rivitalizimin e zonës Qendër të qytetit të Prishtinës;
Hartimit dhe zbatimit të Planit për promovimin e trashëgimisë kulturore të bërthamës së
Prishtinës (Përmes programeve edukative për të fëmijë dhe të rinj);
Projekti vjetor për “Ditët e promovimit të trashëgimisë në Prishtinë”;
Hartimit dhe zbatimit të projekt - konkursit për “Parkun e Artit të Paqes” (Hall of Fame)” – në
sheshin ndermjet Kuvendit te Kosoves dhe Komunes se Prishtines (duke pasur parasysh se në
aspekt hapësinor nuk mund të ndahet bërthama e qytetit të Prishtinës me Qendrën e Qytetit
(Ideja mund të ishte sikurse të gjitha qytetet me identitet që të kemi “Parkun e ARTIT të
Paqes”, për të lënë shenja të gjithë personat VIP- që kontribuuan me të ardhur në Prishtinë
dhe Kosovë dhe me të angazhuar në një mënyrë në ndërkombëtarizimin e saj, paqen e saj
(kryesisht e paraparë për ndërkombëtarët për të mos u bërë skulptura të shëmtuara porse
një gjurmë të vogël duarsh, siç dhe e bëjnë në botë – artistëve dhe fytyrave me rëndësi në
politikë, shkencë dhe kulturë që kontribuuan në ndërkombëtarizimin e çështjes kosovare);
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TRASHËGIMIA E RE URBANE –ARKITEKTURA
DIZAJNI URBAN/ PERDJA URBANE
SKULPTURA URBANE/ARTI URBAN
Komuna e Prishtinës duhet të punojë në krijimin e Trashëgimisë së Re Urbane, duke pasur kujdes
në planifikim, dizajn urban, funksion dhe qëndrueshmëri estetike. Së bashku me të planifikuarën,
duhet të përkujdeset institucionalisht për estetikë, meqë “Ajo që sheh – JE”.
Me këtë rast, komuna duhet te realizojë Hartimin dhe zbatimin e Projekt- konkursit për dizajn të
‘Perdes Urbane’ në ‘Zonën Qendër të Qytetit’ sikurse dhe për zona tjera qendrore të qytetit–me
synim të krijimit të stilit urban tradicional. Nga ky projekt duhet te organizohet konkurse të
shumta arkitektonike, të cilat do të ishin simbole të cilat do të mbaheshin në mend. Arkitektët e
famshëm botërorë, ndonëse janë bërë të famshëm me të projektuarën në qytete të mesme dhe
jo fillimisht të njohura. Hartimi dhe zbatimi i projekt-konkursit për “Mbështetje në promovimin e
artit dhe kulturës së RE të Prishtinës”;
Mbështetja e OJQ-ve dhe OBK të reja nga KK Prishtinës për promovimin e artit dhe kulturës
urbane përmes konkurseve të studentëve për ekspozim në të hapur të punimeve vjetore apo
dhe pjesore. Kjo po ashtu do të mund të zgjerohej dhe me konkurse të ndryshme
ndërkombëtare të skulpturës dhe artit të performancës alternative, ditëve të pantomimës,
ditëve të skulpturës etj. Sheshet , atelietë dhe bulevardet e qytetit të Prishtinës, do të mund të
jenë skena për skulptura të përkohshme që do dekoronin qytetin dhe këndet e shumta urbane
me vepra arti. Kjo dhe do të mund të mbështetej me ide kreative dhe të reja nga të rinjtë duke
propozuar vende dhe organizime të shumta për afirmime të të rinjve (modë, koncerte, ngjarje).
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S4. PRISHTINA - PORTË E GJELBËR
Kualiteti i jetës -zhvillimi social
Prishtina, qytet– Qendër e regjionit urban metropolitan, duhet të përmbushë parametrin e të qenët
konkurrent me regjionin, të ketë cilësi të lartë të jetës, fillimisht atë të mirëqenies sociale përmes
zhvillimit të qëndrueshëm social, përkujdesjes institucionale përmes “Themelimit të Institutit për
mbrojtjen dhe përkujdesjen sociale për qytetin e Prishtinës”. Kjo mbështetje për kultivim të shpirtit
të qytetit dhe të kulturës urbane të shoqërisë prishtinase, do të forcohej dhe me hartimin e
“Monografisë së Qytetit të Prishtinës”.
Përkujdesja sociale për kategoritë e shumta është një detyrë e qytetit të Prishtinës, që në mënyrë
institucionale të mbështesë dhe sigurojë se ndasia sociale nuk do të jetë çështje në qytet,
përkujdesja do të jetë maksimale për sigurinë e fëmijëve në trafik; siguria e qytetarëve sa i përket
krimit urban, përkujdesja për persona me aftësi të kufizuar; përkujdesje për të pastrehët dhe rastet
sociale; përkujdesje për “gjeneratën e tretë” të të moshuarve dhe të sëmurëve, do të jetë efikas
dhe evident.
Këto kategori të qytetarëve duhet të kenë minimumin për të jetuar, duke mos qenë turpi i qytetit të
Prishtinës, për të qenë qytet i pasur, qytet i standardeve të larta, qytet i kulturës së përkujdesjes.
Shumë nga hulumtimet duhet të mbështeten nga institutet e të rinjve të kualifikuar për çështje të
ndryshme urbane dhe të insistohet në gjetjen e zgjidhjeve efikase për të zvogëluar dhe/apo
eliminuar ndasinë sociale në qytetin e Prishtinës.
Qendrat për përkujdesje ditore do të duhej të organizohej ku” rastet sociale” në mënyrë të
përhershme do të mund së paku të ushqeheshin në mënyrë dinjitoze. Këto iniciativa do të mund të
bëhen me ndihmën e donatorëve të cilët vetëm se do të kenë të gatshme mënyrën e bamirësisë të
cilët së bashku me qytetin do të ishin kontribuues në zbutjen e ndasive sociale apo thënë varfërisë.
Qendrat e rekreacionit për fëmijë nga familjet me të ardhura të ulëta, apo rasteve sociale, do të
duhej të alokoheshin në territorin e qytetit. Për më tepër, standardet për qasje të gjithanshme nga
persona me nevoja të veçanta në objektet publike porse dhe objekteve të banimit të lartë “Banesat
sociale”do të duhej të ridizajnohej përmes mbështetjes financiare apo lehtësirave tjera nga KK e
Prishtinës.

Hapësirat publike të hapura dhe të gjelbra
Edhe pse hapësirat publike të hapura janë pjesë e mjedisit jo të ndërtuar e të gjelbër, ato do të
duhej të konsiderohen po ashtu edhe si pjesë e kulturës urbane të Re, Trashëgimisë Urbane të Re,
identitetit të qytetit. Me këtë rast, me hartimin dhe zbatimin e Projekt - Konkursit për krijimin e
Hapësirave të REJA Publike URBANE, së bashku dhe me ridizajnimin e atyre ekzistuese, qyteti i
Prishtinës vetëm sa do ta forcojë identitetin e tij, do të jenë pika të forta dhe të qëndrueshme të një
qyteti atraktiv dhe modern.
Përjetimi i qytetit në këmbë është synim madhor i qyteteve me histori dhe kulturë urbane, qytetet
të cilat kanë çka të tregojnë, qytetarët të janë krenarë për qytetin e tyre. Ky përjetim do të duhej të
jetë përmes qytetit në këmbë, hapësirave publike të gjelbra, shesheve publike urbane; duke
mundësuar që hapësirat publike të jenë pika pushim për këmbësorë, pika takimi shoqërish, pika
funksionesh të shumta, sipas parimeve në botë për shumëllojshmëri të funksioneve, të kualitetit të
lartë të përjetimit të hapësirës gjatë çdo sezoni, të hijëzuara dhe përshtatshme në kushte të
ndryshme atmosferike,; për rekreacion dhe shfrytëzim si nga pensionistët, fëmijët, nënat me fëmijë,
studentët etj.
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Menaxhimi i hapësirave publike - Qyteti i Prishtinës për të siguruar qasje të sigurt dhe të
qëndrueshme të menaxhimit të hapësirave publike, shesheve, aleve dhe bulevardeve, duhet të
themelojë “Institutin për mbrojtjen dhe mirëmbajtjen e natyrës në qytetin e Prishtinës”, përmes të
cilit institucion mundësohet që qyteti i Prishtinës të jetë dhe më i gjelbër, më i pastër, më miqësor
për qytetarët e saj me kualitetin e lartë jetësor; organ i cili hulumton llojet e bimësisë, menaxhon
mjedisin e pandërtuar, bën ujitjen dhe mbjelljen e mirëmbajtjen; rregullimin e sistemit të ujitjes së
kontrolluar nga distance.
Prioritet dhe nismë në synimin e të qenët Qytet i Gjelbër dhe miqësor, duhet të jetë “Projekti për
lirimin e hapësirave të rrethuara të qytetit përreth objekteve publike me rëndësi”, për të
mundësuar frymimin e lirshëm të qytetit, rritjen e sipërfaqeve publike të qasshme për qytetarët
dhe hap i cili i kontribuon projektit për “Lidhjen hapësirave publike –mundësimin e qasjes për
këmbësorë në Prishtinë”.
Qasja në këmbë/TJM /e hapësirave publike – Qasja nëpër apo për në hapësirat publike,
duhet të sigurohet të jetë për këmbësorë dhe çiklistë. Kjo do të mundësohej me hartimin dhe
zbatimin e projektit për “Lidhjen e Hapësirave Publike” duke mundësuar sidomos në zonën Qendër.
Kjo për më tepër me lidhjen e nyjave kryqe (Bërthamë e vjetër– Qendër – Katedrale, Zonë
Universitare, në një anë, dhe Pallatit të Rinisë, sheshit të Rinisë NEW BORN, Sheshit Zahir Pajaziti
në një anë, duke vazhduar deri te Parku Memorial). Kjo iniciativë do të kontribuonte në rritjen e
cilësisë së jetës, hapësirave të gjelbra dhe të lira e të hapura në qytet, rritjes së shëndetit publik në
qytet, krijimit të kushteve për ecje të pandalur të qytetarëve, porse për më tepër për të rinjtë dhe
studentët, të cilët kanë shumë energji. Iniciativat e tjera të shumta siç do të ishte p.sh. “Projektkonkursi për shfrytëzim të rrugëve automobilistike për rekreacion dhe pushim të përkohshëm gjatë
vikendeve: - janë vetëm disa nga lista e iniciativave për TUQ/Transport të qëndrueshëm urban,
strategji kjo, e cila është gjithandej e mbështetur nga qytetet e avancuara dhe moderne.
Ridizajni/arti/kultura urbane në hapësirat publike – Sheshet publike duhet të përdoren për
më shumë funksione se që kanë sot në qytetin e Prishtinës. Duhet të përdoren jo vetëm kalimthi
porse për qëndrim, soditje, meditim, vëzhgim, rekreacione, pushim, vendtakim, lojë për të gjitha
gjeneratat. Ato duhet të përdoren dhe për ekspozim të shumëllojshëm të veprave artistike të
studentëve tanë të rinj, entuziastë dhe të etshëm për të treguar shkathtësitë e tyre. Qyteti është
mundësia e tyre, të cilën gjë do të duhej të përkujdesej Instituti për Menaxhim të Hapësirave
publike, ku do të duhej të ekzistojë dhe Departamenti për mirëqenie estetike dhe artistike. Njëri
nga projektet do të mund të ishte dhe projekt – konkursi për ridizajnim të Sheshit Adem Jashari në
“Shesh të Artit dhe Paqes”; ndonëse sfidues emërtimi, porse do të ishte në të mirën e qytetit nëse
sheshet tani e tutje nuk i personifikojmë dhe përdorim në shumë vende të njëjtit emra personash
të shquar. Riemërtimi simbolikisht do të pasqyronte gjithë plejadën e sfidave për paqe në mënyrë
artistike, duke e shndërruar atë në arenë të skulpturave të përkohshme, në skenë të përhershme të
famës së personave të shquara ndërkombëtar që me shenjat e duarve të tyre, të lëna në beton, do
të ishin të përjetshëm në kulturën urbane në Prishtinë.
Shumë nga vizitorët do të vinin vetëm për t’i parë shenjat/gjurmë e lëna të personave të tillë,
shumë nga vizitorët do të jenë pjesë e arenës së Artit të Paqes.
Sheshi i tillë do të ishte në funksion të artit e të kulturës prishtinase, hapësirë e promovimit dhe
stimulimit të krijuesve të rinj artistë në skulpturë, porse dhe të shndërrohet në shesh të famës së
kontribuuesve për lirinë e Kosovës.
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Parqet/planifikimi/menaxhimi, Parqet në qytetin e Prishtinës duhet të jenë oaza të
frymëmarrjes së lirshme dhe të pandotur, ato duhet të jenë krenaria e qytetit, shprehje e kulturës
qytetare dhe urbane, shprehje e një tradite të shumëvjeçare.
Qyteti i Prishtinës ka pasur Kopsht Botanik, Parkun e pulave/gjeldetësve, që sot nuk i ka. Këto ishin
dhe krenaria e qytetit të për një kohë të gjatë. Ky identitet i qytetit duhet t’i rikthehet në një
mënyrë apo tjetër.
Parqet e qytetit, për të cilat do të duhej të bëheshin plane ridizajni urban, apo edhe menaxhimi me
të mirë, do të ishin: Parku i qytetit; Parku Taukbahqe; Parku i Liqenit Gërmia; Parku i Universitetit,
Parku i Varrezave; Parku i Artit të Paqes; Parku Memorial etj., parqe të cilat do të mund të
krijoheshin së bashku me krijimin e hapësirave publike të nevojshme, kërkojnë organizim
institucional, mbështetje financiare të bollshme; mbikëqyrje permanente, për një qytet të gjelbër.
Nëpëmjet projekteve “për planifikim dhe ridizajnim të rrëpirave dhe deponive të mbeturinave në
qytet, në hapësira të gjelbra dhe të mbjella e nën përkujdesje dhe shndërrimin e tyre në parqe të
gjelbra dhe të shfrytëzueshme për rekreacion,qyteti do të përfitonte parqe të reja, të cilat vetëm sa
do t’ia shtonin vlerën.
Nëpëmjet projekteve për ridizajnim dhe shfrytëzim tërë sezonal të Parkut të Bazenit/Liqenit të
Gërmisë, duke e përdorur atë për terrene skateboard -i, patinazh gjatë dimrit, lojëra bejsbolli,
hendbolli, volejbolli etj, për fëmije dhe të rinj. Park i rekreacionit dhe pushimit, park i sportit dhe
ngjarjeve kulturore. Parku i Liqenit të Gërmisë, do të duhej me këtë rast të lidhej me Parkun
Taukbahqe” Parkun e Qytetit” konviktet e studentëve – në këmbë përmes shtigjeve për këmbësorë
dhe biçikleta. Kjo përmes rripit apo brezit të gjelbër nga Taukbashqja deri te Gërmia, duke liruar
hapësirën publike apo gllabërimet e hapësirës publike nga ndërtimet private, përderisa kjo zone/
rrip për dekada të tëra ishte brez i gjelbër.
Nëpëmjet projekteve konkursin pilot/për ndalimin e qarkullimit motoristik në Parkun Gërmia”- për
të përdorur alternativa tjera jomotoristike apo dhe mjete tjera hibridë dhe jondotës të transportit
publik- tramvaje apo trena elektrik, të cilët do të dëshmoheshin dhe më pastaj aplikoheshin dhe
më gjerë në shesh të Prishtinës.
Nëpëmjet projekteve për planifikimin e terreneve të hapura dhe të mbyllura të sportit dhe të
rekreacionit” tentohet të kontribuohet në kualitet të jetës së banorëve, të rinjve, studentëve,
shëndetit publik.

Parku i Varrezave –
Qyteti i Prishtinës në rritje sipër, shtimit të gjallë të popullatës, ka sfidë dhe shtimin e popullatës të
cilët kërkojnë vendosje të përhershme dhe dinjitoze në varreza.
Kjo është KULTURË, për të cilën dhe çdo popull është shumë rigoroz dhe me përkushtim të madh
vendos për organizimin e hapësirës, menaxhimin e tyre, planifikimin për zgjerim etj.
Hapësira e varrezave nuk mund të anashkalohet si diçka e detyrueshme dhe jo e pëlqyer për t’u
marrë me të, sepse edhe KJO është KULTURA JONË!
Fillimisht, hapësira e varrezave do të duhet të riemërtohej me ç’rast do të kishte qëllim prej së
vërteti të shndërrohet në “Park dinjitoz të varrezave” dhe të shërbejë në kuptim të përmbushjes së
qëllimit për krijimin e sa më shumë hapësirave të gjelbra në qytet, të përmbushim që të dyja. Të
kemi Parkun TONË dinjitoz për varreza , të planifikuar mirë, të rregulluar me qasje dinjitoze për te
varri i të afërmve, të cilët vizitojmë.
Kjo hapësirë duhet të ketë masat dhe veprimet për përmirësimin e gjendjes në të cilën është SOT.
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Komuna e Prishtinës do të organizojë projekt – konkurs për planifikim dhe rregullim, dizajn dhe
ridizajn të “Parkut të Varrezave të Prishtinës”, me ç'rast do të specifikohen masat dhe Plani i veprimit
për më tutje rregullimin e hapësirës dhe rregullimin e shndërrimin e hapësirës në Park të Varrezave
me synim që Parku, si i tillë, të jetë krenari e qytetit.
“Parqet e Varrezave në botë dhe e cila duhet të bëhet dhe në Prishtinë, është park i gjelbër, me
rrugica të mirëmbajtura dhe me të gjitha shërbimet e nevojshme brenda dhe përreth parkut. Park
pushimi për sy, meditimi, ngritjeje dhe lehtësimi shpirtëror.
Menaxhimi i mbeturinave





Duhet mundësuar mbështetje iniciativave të OJQ-ve dhe institucioneve arsimore për ngritjen e
vetëdijes shoqërore për kualitetin e mjedisit të gjelbër për çështjet mjedisore;
Duhet mundësuar hulumtim në “Arritja efikase në menaxhimin e mbeturinave në qytetin e
Prishtinës” (në aspekt kohe të grumbullimit, trajtimit të tyre, riciklimit etj)?
Duhet mundësuar projekt – konkurs bazuar në të gjeturat e hulumtimit rreth menaxhimit të
mbeturinave për trajtimin dhe menaxhimin e mbeturinave në Prishtinë
Duhet mundësuar projekt – konkurs në informimin e qytetarëve në mënyrë transparente me
të dhëna ditore për cilësinë e ajrit dhe monitorimin e tij;
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S5. PRISHTINA –PORTË E QEVERISJES SË MIRË, BASHKËPUNIMEVE
REGJIONALE
Qyteti i Prishtinës duhet të ketë “qeverisje të mirë”, për nga parametrat e kësaj qeverisje dhe jo
vetëm si nocion, nëse do të synojë të ketë sukses në funksionim të saj. Jo rastësisht, bëhen
konkurse vjetore për qeverisjen më të mirë në botë. Ato kanë parametra dhe ajo më e
rëndësishmja është menaxhim profesional me përkrahje të popullatës urbane në vendimmarrje.
Qyteti i Prishtinës duhet të organizojë ”Shqyrtimin e Ligjit për kryeqytetin”, meqë konteksti për të
cilin është folur në draftin e mëparshëm, tanimë duhet të mbindërtohet me kontekst të ri të
paraparë me PZHK dhe PZHU 2012-2022, për arsye se do të duhej të mbështesin veprimet me
ç'rast do të duhej që seriozisht të aplikohej “Mbledhja e nevojave dhe kërkesave nga qytetarët
sipas debateve publike për Ligjin”;
Administrimi i Komunës dhe qytetit – Komuna e Prishtinës do të duhej të ndërmarrë hapa me
mbështetje ligjore me krijimin e rregulloreve të shumta për ndarjen e administratës në atë për
tërë komunën dhe për qytetin e Prishtinës si entitet i posaçëm për administrim qyteti dhe
menaxhimi efikas urban. Kjo do të duhej të bëhej në çdo fushë, e sidomos në fushën e planifikimit
dhe zhvillimit urban, Kadastrit dhe Inspektoratit.
E-qeverisja në qytetin e Prishtinës– duhet të funksionoj fillimisht duke mbështetur hulumtime të
shumta porse dhe atë për “Gabimet dhe mundësitë për Reforma në Administratë”, shërbime
publike të Komunës, për qeverisje të mirë, transparencë dhe vendimmarrje së bashku me
qytetarët, përderisa Prishtina do të organizojë në hapa të sigurt që të funksionojë sipas parimit
“Një ndalesë shërbimi – One STOP Shop”. Projektet në ridizajnim të objektit të komunës në
kryerjen e shërbimeve publike sipas parimit “ONE STOP SHOP” dhe mbështetjes në trajnime të
zyrtarëve në aplikim të “One STOP SHOP”janë shumë të nevojshme dhe duke marrë parasysh dhe
nevojën e urgjentë të punohet sipas parimeve për integrim në BE - administrim, menaxhim për
funksionalizim efikas.
Në kuadër të avancimit të administratës dhe ofrimit të shërbimeve të shpejta në problemeve
akute, duhet organizuar “hulumtim për mundësitë dhe koston e aplikimit të E-qeverisjes, në
sektorë të ndryshëm të shërbimeve publike; Projekte të shumta për furnizimin e administratës,
kadastrat dhe shumë shërbimeve tjera me rrjet të TI-së dhe mirëmbajtjes së tij do të duhej të jetë
qëllim parësor i Komunës së Prishtinës. Projekt tjetër shumë i domosdoshëm në kuptim të
komunikimi apo dhe të informimit do të ishte “Projekt për menaxhimin më të mirë të ueb-faqes
së komunës, për të qenë aktive dhe interaktive”;
Gjithashtu komuna duhet që në mënyrë aktive t’i mbështesë të rinjtë inovativ, kreativ, të
kualifikuar për ide të reja, më efikase të shpejta, me të cilat do të fitonin materialisht edhe
komuna edhe të rinjtë, porse moralisht po ashtu do të kishim situatën “fitues-fitues”. Kërkohet
nga Komuna e Prishtinës mbështetje financiare për OJQ-të duke ndërmarrë shumë iniciativa të
vetëdijësimit për të mirën e qytetit.
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4.2. Vlerësimet e strategjive bazuar në kriteret e përcaktuara me parime,
politika dhe ligje
Ndikimi hapësinor i skenarit të mosrealizimit të strategjisë të Planit Zhvillimor Urban për Prishtinën
është parametër krahasues, që dhe quhet strategjia zero apo strategjia e të moszbatimit të
veprimeve të parapara me strategjinë zhvillimore urbane të Prishtinës. Strategjia e hartuar në kuadër
të Planit Zhvillimor Urban për Prishtinën, koncepti, synimet dhe objektivat krahasohen me strategjinë
zero në këtë rast, përmes mënyrave krahasuese duke përdore indikatorët bazuar në parime për
zhvillim të qëndrueshëm, politikave zhvillimore.
Kjo analizë bëhet për të peshuar ndërmarrjet me strategjinë e planifikuar për zhvillim hapësinor të
bazuar në strategjinë e artikuluar përmes synimeve dhe objektivave sikurse dhe projekteve të
listuara, për të parë ndikimin negative të shprehur përmes një tabele ku shihet qartë ndikimi në
hapësirë përmes njërit veprim apo dhe tjetrit në rastin e kundërt.
Çka nëse nuk bëjmë asgjë!
Më konkretisht çka do të ndodhte shikuar nga aspekti i zhvillimit urban sipas trendit të stihisë dhe të
improvizimit ad hoc- karshi nevojave dhe kërkesave për zhvillim të planifikuar dhe të orientuar drejt
një zhvillimi të qëndrueshëm urban? Nëse do të vazhdonte të realizohej skenari i trendit po të themi
se do të realizohej një „strategji” alternative, - ta quajmë strategji e mosbërjes asgjë”- ku zhvillimet
që ndodhin në hapësirën e qytetit nuk janë të bazuara në plan zhvillimor, ku ndërtimet në emër të
zhvillimeve kuptohen si ndërtime pa marrë parasysh ndikimet e tyre anësore direkte dhe indirekte,
duke nisur nga humbja e trashëgimisë kulturore, bërthamës së qytetit të Prishtinës, dendësimit stihik
dhe të paplanifikuar, humbjes së vlerave të një qyteti tipike ballkanas, me traditë dhe kulturë.
Strategjia e mosbërjes ASGJË

Strategjia Zhvillimore

PARIMET:
a) Promovimin e interesave të përbashkëta të Kosovës duke mbrojtur resurset natyrore dhe duke
mbështetur zhvillimin e qëndrueshëm.
b) Promovimin e procesit demokratik të pjesëmarrës dhe përfshirjes në formulimin e strategjive
zhvillimore dhe planeve fizike.
c) Promovimin e transparencës së plotë në planifikim dhe procesin e marrjes së vendimeve duke iu
lejuar pjesëmarrësve qasjen në të dhëna dhe hartat e nevojshme.

d) Promovimin e të drejtave të barabarta ekonomike dhe shoqërore për të gjithë Kosovarët.
e) Promovimin e kualitetit të përmirësuar të jetës dhe forma të balancuara të vendbanimeve.
f) Promovimin e harmonizimit me parimet dhe planet e vazhdueshme të zhvillimit hapësinor
Evropian.
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S1 - Prishtina –
portë e Regjionit
urban metropolitan,
dinamike,
funksionale

Ndarja territoriale e hapësirës urbane
Planifikimi urban dhe hapësinor
Shfrytëzimi i tokës
Integrimi për funksionalitet të qytetit
Banimi dhe kontrolli i zhvillimeve
Infrastruktura rrugore
Infrastruktura hekurudhore
Transporti publik
Transporti i jomotorizuar

S2-Prishtina portë e
NJOHURIVE

Mbështetja për Arsimin/Ngritja e
Njohurive/
Mbështetja për institucionet
shkencore dhe zhvillimore ·
Marketingu i qytetit
Punësimi – Mbështetja për të rinjtë/
klasën kreative ne· qytetin e Prishtinës
Aktivitetet e njohurive dhe rritja
ekonomike e qytetit
Mbështetja për diversitet kulturore

S3-PRISHTINAportë e kulturës,
artit, diplomacisë

Historia - Bërthama e qytetit/Ngritja e
cilësisë së Qendrës së qytetit
Trashëgimia e Re Urbane /Rivitalizimi
Urban dhe Dizajni Urban
Përfaqësimi Qeveritar dhe Diplomatik
Mbështetja për kulturën dhe Artin
Diversiteti Kulturor
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Në rastin e moszbatimit, territori i
qytetit do të jetë i ndarë në
mënyrën, me të cilën planifikohej në
mënyrë të ndarë, pa koncept për të
ardhmen porse për një kohë të
shkurtër;
Shfrytëzimi i tokës është jo racional;
Qyteti pa projekte për integrim
funksional do të jetë i paqasshëm
për shumë zona të saj; Kontrolli i
zhvillimeve do të jetë stihik dhe i pa
koncept duke u nisur si nga
infrastruktura rrugore, infrastruktura
hekurudhore dhe për më tepër
transporti publik. Qyteti do të jetë
për vetura dhe jo qytetarë dhe
transport të natyrshëm dhe të
jomotorizuar, të qëndrueshëm.
Marketingu i qytetit nuk do të shihet
si
Punësim – përderisa mbështetja për
të rinjtë/ klasën kreative ne· qytetin
e Prishtinës do të jetë një ëndërr e
parealizueshme dhe një koncept i
huaj për Prishtinën. Aktivitetet e
njohurive dhe rritja ekonomike e
qytetit nuk do të shihej si një hap
që do të ndikojë në gjenerim të të
ardhurave për qytetin. E gjithë kjo,
nuk do të bëhet sidomos pa
njohuritë dhe strategjitë për zhvillim
të parimeve dhe koncepteve më të
reja në botë.
Në skenarin pa “Strategji” –
bërthama e qytetit do të humbasë
në hovin e zhvillimeve stihike dhe të
pakontrolluara dhe pa koncept;
Konceptet e · Trashëgimisë së re
urbane, Rivitalizimi Urban dhe
Dizajni Urban nuk do të kenë pjesë
në zhvillime dhe projekte konkrete
përderisa Prishtina nuk do ketë rolin
e saj primar të shkruar dhe të
elaboruar për një të ardhme të
sigurt si qytet i artit dhe i
diplomacisë
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S4 - PRISHTINA PORTË E GJELBËR

Kualiteti i ujit të pijes,
Menaxhimi i mbeturinave,
Shfrytëzimi i energjisë dhe
ngrohja,
Kualiteti i Mjedisit të hapurgjelbërt,
Hapësirat publike dhe të
gjelbërta,
Sheshet publike/Aletë/
Perdet Urbane/Ndricimi
publik,
Parqet e Qytetit/
Funksionalizimi,
Parku i varrezave

S5 - PRISHTINA –PORTË
E QEVERISJES SË MIRË,
E
BASHKËPUNIMEVE
REGJIONALE

Qeverisja e mirë/
transparenca/
gjithpërfshirja
Efikasiteti
në
shërbime publike /
Reformat
administrative
E-Qeverisja
Bashkëpunimet
regjionale

Në skenarin pa “Strategji“, shërbimet si për
kualitet të ujit të pijes,· menaxhimit të
mbeturinave etj do të jenë të nivelit të tanishëm
dhe të pakoordinuara në një koncept, përderisa
mbrojtja e mjedisit nuk do të jetë prioritet në
praktikë porse vetëm në fjalë. Kualiteti i Mjedisit
të hapur-gjelbër; hapësirat publike dhe të
gjelbra; sheshet publike/Aletë dhe Perdet
Urbane nuk do të ishin të radhitura sipas
projekteve të specifikuara dhe të vlerësuara. Të
mos flasim për varreza të cilat me strategjinë e
re zhvillimore shndërrohen në Park të Varrezave
të denja për një kulturë urbane si e kanë të
gjitha metropolet e mëdha.
Me skenarin pa STRATEGJI, nuk do të kishim
prioritet të shkruar në kuadër të planit për
zhvillim urban si indikator Qeverisjen e mirë/
transparencën dhe gjithpërfshirjen.
Efikasiteti në shërbime publike /Reforma
administrative, përderisa këto të gjitha nuk do të
jenë të listuara me radhë dhe me prioritet sipas
rëndësisë dhe afërsisë logjike të veprimeve siç
është p.sh. E-Qeverisja apo dhe bashkëpunimet
regjionale të cilat ndikojnë shumë në marketing
dhe njohje të shumta të qytetit, të dobishme në
shumë aspekte për qytet të njohurive.
Pa koncept – çështje e humbur dhe stihike!

Në të përmbledhur, skenari pa Strategji – do të thotë pa koncept, do të thotë, stihik, i momentit, i
humbjeve të mëdha në kohë dhe humbjeve të mëdha të investimeve të kota, jo të qëndrueshme, të
investimeve dhe veprimeve të veprimit të shkurtër dhe duke mos i përmbushur të gjitha nevojat
afatgjate. Të mos bëjmë asgjë nga koncepti i strategjisë zhvillimore, do të thotë të ndjekim trendin e
zhvillimeve – në të vërtete të “ndërtimeve”, veprimeve të pakoordinuara dhe të kushtueshme duke
marrë parasysh humbjet në afat më të gjatë, humbjeve të mosplotësimit të nevojave reale të
popullatës, të mosshfrytëzimit të mundësive dhe reale, potencialeve dhe hapave konkrete për të
vjelë më të mirën nga i gjithë arsenali i të qenët qytet metropol dhe duke mos i shumëfishuar
investimet në rrënime të shumta të objekteve pa leje dhe objekteve të ndërtuara pa menduar dhe pa
koncept, infrastrukturës së papërcjellë nga zhvillimet e tjera, humbjes se kapaciteteve njerëzore falë
mosangazhimit për mbajtjen e tyre si resurs shumë të nevojshëm dhe të pakrahasueshëm, resurs kyç
dhe kryesor në ngritjen e qytetit. Humbja e trashëgimisë do të thotë humbje e identitetit, e cila nuk
do më shumë koment dhe I cili si i tillë është i pakthyeshëm dhe i dënueshëm me të gjitha parimet e
konventat ndërkombëtare, përderisa bota obligon ruajtjen dhe kultivimin e të vjetrës në dobi të së
resë, porse jo si objekt të veçantë, si tërësi të mëdha dhe funksionale.
Me strategjinë zero – qyteti i Prishtinës, do të humbë shumëçka, që nga identiteti e deri te njerëzit e
saj përderisa vizitorët do të jenë pak e më pak. Strategjia e zhvillimit hapësinor krahasuar me atë
strategjinë zero, atë të të mos bërit asgjë do të thoshte se kemi një bazë të shëndoshë më hapa të
sigurt drejt një të ardhmeje të planifikuar, sipas trendëve të zhvillimit bashkëkohor dhe të mirënjohur
në qytetet e përparuara të botës së zhvilluar. Prishtinës moderne e përparuar dhe metropol, i
nevojitet plani i sigurt i thuktë, i bazuar në nevoja dhe potenciale, i zbërthyer në projekte konkrete
dhe të realizueshme!
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4.3 Afatet kohore, implikimet financiare, korniza institucionale
Në vazhdim do të paraqiten të gjitha projektet e parapara për qytetin e Prishtinës dhe Strategjia e
zhvillimit hapësinor në mënyrë tabelare
S1. PRISHTINA –PORTË e Regjionit urban metropolitan, dinamike, funksionale dhe e integruar

PLANIFIKIMI URBAN DHE HAPËSINOR DREJT RUM TË PRISHTINËS,

Objektiv
i

Projekti,
Masa

Emërtimi i projektit

Koha

Cmimi Euro

P1.

Plani i ndarjes zonale/territoriale të hapësirës urbane të qytetit të Prishtinës

2014

250,000.00

P2

Hartimi i detyrave projektuese për projektet në shërbim të DUNMM-it

20142020

250,000.00

P3

Hartimi I Planit për Zonën Qendër të qytetit të Prishtinës

2013

150,000.00

P4

Hartimi i Planit të Konservimit për Bërthamën e Qytetit

2014

100,000.00

P5

Hartimi i PRRU-së Qendra

2014

100,000.00

P6

Hartimi i PRRU-së Kodra e Trimave 2

2014

P7

Hartimi i PRRU Aktashi

2014

30,000.00

P8

Hartimi i PRRU Dodona/Parku

2014

30,000.00

P.9

Hartimi i PRRU-ve ndërmjet Arbërisë, Zonës Ekonomike dhe Kalabrisë

20142016

110,000.00

P10

Hartimi i PRRU-ve ndërmjet Kodrës Trimave 1, Zona Ekonomike, Arbëria dhe
Tophane

20142016

70,000.00

P.11

Hartimi i PRRU-ve ndërmjet Kodres Trimave 1 dhe Medreses

20142018

130,000.00

P.12

Hartimi i PRRU-ve Tasligje, Kolovicë etj

20142018

130,000.00

P.13

Hartimi i PRRU-ve Bërnicë e Poshtme

20142018

210,000.00

P.14

Hartimi i PRRU-ve Bërnicë e Eperme

20142018

150,000.00

P.15

Hartimi i PRRU-së Zllatari

2015

50,000.00

P.16

Hartimi I Planit Rregullues për Zonën e Parkut të varrezave;

2016

50,000.00

P17

Hartimi I Plani Hapësinor dhe Planit të Menaxhimit për menaxhimin e hapësirës
së ANP, HK dhe FMR

2018

100,000.00

P18

Hulumtim rreth densifikimit të qytetit të Prishtinës duke pasur parasysh
ruajtjen e identitetit të Prishtinës, dhe bërja e maketës së qytetit;

2015

25,000.00

P.19

Hulumtim i strategjise per “Vendbanimet joformale në Prishtinë” – konfirmim I
të dhënave të mëhershme për VBJ në Prishtinë.

2015

125,000.00

Totali

2,070,000.00
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S1. PRISHTINA –PORTË e Regjionit urban metropolitan, dinamike, funksionale dhe e integruar

INFRASTRUKTURA RRUGORE/HEKURUDHORE
/TRANSPORTI

Objektivi

Projekti
, Masa

Emërtimi i projektit

Koha

Cmimi Euro

P.1

Hartimi I MASTER PLANIT për transportin në Prishtinë

2014

250,000.00

P.2

Hartimi i strategjisë për transportin publik urban të Prishtinës

2014

100,000.00

P.3

Krijimi i Kadastrit të përgjithshëm të rrugëve dhe sinjalizimeve rrugore

2014

50,000.00

P.4

Hartimi i projektit për lëvizshmërin e Tramvajit në Unazen Qëndrore, i ndarë
në katër faza

2014

100,000.00

P5.

Hartimi i Planit për Terminalin Multimodal ATT - Autobus, Tren, Tramvaj në
Prishtinës,
Projektimi i vazhdimit të Bulevardit Nga Grandi tek Rrethi i Flamurit (Sheshi
Idriz Seferi)

2015

250,000.00

2015

70,000.00

P.7

Hartimi i Planit për rregullimin e Parkimeve në Prishtinë

2014

40,000.00

P.8

Kirijimi i Departamenti për transport dhe trafik

2015

50,000.00

P.9

Pilot projekt për furnizimin e Parkut Gërmia me transport publik të tramvajit
elektrik

2015

50,000.00

P.10

Vazhdimi i ndërtimit të unazës qëndrore deri të rrethrrotullimi (Xhamia e
Llapit– Lakrishtë)

20152018

5,000,000.00

P.11

Hartimi i projektit për Trenin e lehtë urban në zonën Prishtina e Re (Lindje,
Qendër, Perëndim) dhe Kalabri

2015

75,000.00

P.12

Hartimi i Projektit për futjen e hekurudhës nën tokë dhe bashkangjitja e
Hekurudhes se Lehte mbi te

2015

100,000.00

P.13

Ekzekutimi i Unazës së Brendshme

20142020

P.14

Projektimi i vazhdimit të Bulevardit Nga Grandi tek Rrethi i Flamurit (Sheshi
Idriz Seferi)

2015

70,000.00

P.15

Hartimi i Projekteve të kategorive të ndryshme rrugore në të gjithë zonën
ndërtimore

20142020

500,000.00

P.16

Ekzekutimi i Projekteve të kategorive të ndryshme rrugore në të gjithë zonën
ndërtimore

20162023

75,000,000.00

P.17

Hartim i Planit për Integrim të shesheve publike në Prishtinë

2017

50,000.00

P.6

Totali

81,705,000.00

216

Plani Zhvillimor Urban i Prishtinës 2012-2022

S2. PRISHTINA - Portë e EKONOMISË SË NJOHURIVE

O1. MBËSHTETJA PËR NGRITJEN E NJOHURIVE,
SHKATHTËSIVE,
ARSIMIT, INSTITUCIONEVE SHKENCORE DHE

Obje
ktivi

O3. Mbështetja në ngritjen e bazës ekonomike,
rritjes së buxhetit vetanak për komunën

O2. AKTIVITETET E NJOHURIVE

.

Proje
kti,
Masa

P1
P2
P3
P4
P.5

P1.

P2.

P3.
P1.
P2.
P3.

Emërtimi i projektit

Projekti për mbështetje institucionale për arritjen e cilësisë së arsimit
të institucioneve parashkollore, shkollave të ulëta dhe të mesme
Projekt për "Vlerësimin e banimit dhe raportimin e standardit të jetës
në qytetin e Prishtinës”

Mbeshtetje financiare për iniciativave për marketing të qytetit të
Prishtinës në aspekt të turizmit dhe ofrimin e shërbimeve turistike;
Përkrahje financiare për institucione institucioneve kërkimore,
shkencore e zhvillimore
Mbështetja për marketing të qytetit të Prishtinës si qytet studentor
dhe atraktiv për studentë të huaj;

Mbështetje iniciativave nga grupet e ndryshme në organizimin e
festivaleve të ndryshme me primesa të gastronomisë, folklorit,
muzikës, etj.,
Mbështetje nga komuna e Prishtinës në vendosjen e grupimeve të
reja të ndërmarrjeve inovative, me masat për lirime të shumta; në
taksa, në vendlokacione etj;
Mbështetje institucionale dhe financiare në organizim të konferencave
të shumta shkencore dhe zhvillimore në Prishtinë;
Studim për rritjen dhe efikasitetin në rritjen e të ardhurave të buxhetit
të komunës
Krijimi i kushteve për mbështetje ndërmarrjeve të reja prodhuese dhe
shërbyese;
Hartimi i projektit për mbështetje bizneseve të reja, studentore,që ka
për qëllim rritjen e punësimit në qytetin e Prishtinës;

Totali

Koha

Cmimi Euro

2015

50,000.00

2014

50,000.00

2016

25,000.00

2017

25,000.00

2018

50,000.00

2017

25,000.00

2018

25,000.00

2014

50,000.00

25,000.00
2013
2015

25,000.00

2015

25,000.00

375.000.00
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S3. PRISHTINA- PORTË E KULTURËS, ARTIT, DIPLOMACISË

O2. TRASHËGIMIA O1. HISTORIA - BËRTHAMA E
URBANE E RE –
QYTETIT PLANIFIKIMI FIZIKARKITEKTURA/
SKULPTURA/DIZAJNI SHFRYTËZIMI I TOKËS
URBAN

Objektive

O3.
HISTORIA/
PARKU
–
VARREZAT E
QYTETIT

O4.
ARTI/
KULTURA/
INOVACIONE
T/
MBËSHTETJA

O4.
DIVERSITETI
KULTUROR

Proj.
mase

Emërtimi i projektit

Koh
a

Cmimi Euro

201
5

25,000.00

P1.

Hartimi dhe zbatimi i Planit për promovimin e trashëgimisë kulturore
të bërthamës së Prishtinës (Programet edukative për të fëmijë dhe të
rinj);

201
5

25,000.00

P2.

Hartimi dhe zbatimi i Projekt Konkursit për “Ditët e promovimit të
trashëigmisë në Prishtinë”;

201
6

250,000.00

P3.

Hartimi dhe zbatimi i Projektit - Konkursit për “Parkun Artistik të
Paqes (Hall of Fame)” – Në sheshin para komunës (Ish Vëllazërim
Bashkim); e ;

201
5

250,000.00

P1.

Hartimi dhe zbatimi i Projekt- konkursit për dizajn të “Perdes
Urbane” në “Zonën Qendër të Qytetit”–me karakteristika të krijimit
të stilit urban tradicionale kosovare/shqiptare;

201
7

250,000.00

P2.

Hartimi dhe zbatimi i Projekt - konkursit për “Krijimin e hapësirave
të REJA të lira të hapura publike /Ridizajnimin e atyre ekzistuese;

P1.

P1.
P2.

Hartimi i Planit të menaxhimit të Parkut të Varrezave;

Hartimi dhe zbatimi i Projekt-Konkursit për “Mbështetje në
promovimin e artit dhe kulturës së RE të Prishtinës;
Mbështetja e OJQ-ve të reja nga Prishtina për promovimin e artit dhe
kulturës urbane në qytet të Prishtinës;

P3.

Hartimi i Projekt-Konkursit për mbështetje të ideve të reja nga të
rinjtë për afirmime të reja (modë, koncerte, ngjarje);

P1.

Hartimi dhe zbatimi i Projekt-Konkursit për mbështetje hapësinore –
urbanistike me qëllim të kontribuimit në diversitetin kulturor në
Prishtinë;

P2.

Hartimi dhe zbatimi i Planit për mbështetjen e solemniteteve nga
grupet e ndryshme kulturore, për promovimin e kulturave tjera në
Prishtinë (folklor, gastronomi etj);

Totali

201
4

25,000.00

201
5
201
4
201
3

30,000.00

201
7

25,000.00

201
8

25,000.00

20,000.00
50,000.00

975,000.00
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S4 Prishtina Porte e Gjelber
Kualiteti i jetes– Zhvillimi social dhe Sportiv
Proj.mase

P1.

P2.

P3.

P.4

Emërtimi i projektit

Ndërtimi i Terreneve sportive në bazë të bashkësive lokale

Cmimi Euro

20142020

25,000.00

20132015

3,000.000.00

2014

30,000.00

2014

30,000.00

Ndërtimi i Pishinës së Mbyllur

Ndërtimi i terreni për Basketboll në Gërmi

Ndërtimi i terrenit për basketboll në parkun e Qytetit
3,850,000.00

Totali

SHENIM:

Koha

Numri i përgjithshëm i ndërtesave publike/sociale që duhet të
ketë qyteti i Prishtinës deri në vitin 2022, është i paraqitur në
faqen 184
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Objektivi

O2. HAPËSIRAT PUBLIKE DHE TË GJELBRA

Projekti, Emërtimi i projektit
Masa

P1.

Koha

Themelimi i Idepartamentit për mbrojtjen dhe
mirëmbajtjen e natyrës në qytetin e Prishtinës

2015

Cmimi/EU

50,000.00
50,000.00

P.2
P3.

P4.

P5.
P6.

P9.

P10.

P11.

P12.

Lirimi dhe rehabilitimi i hapësirave të rrethuara të
qytetit
2014
2014
Hulumtim me temën: “Hapësira publiket dhe lidhjen
e tyre këmbësorike në Prishtinë”.
2014
Mbështetje në promovimin e “Transportit të Jo
Motorizuar në Prishtinë”- me joshje të të rinjve në
sport dhe rekreim dhe promovimin e shëndetit
Mbeshtetje për Iniciativa të ndryshme për 2014

25,000.00
25,000.00

25,000.00

“Shfrytëzim të rrugeve nëpër qytet dhe sheshe për
rekreime"
Projekt për ridizajnim të sheshit “Adem Jashari” në 2015
“Shesh të Artit dhe Paqes”;
Projekt për planifikim dhe ridizajnim të rrëpirave dhe 2020
deponive të mbeturinave në qytet të Prishtinës në
hapësira të gjelbërta;
2014
Projekt për ridizajnim dhe shfrytëzim tërë sezonal të
Liqenit të Gërmisë (terrene skateboard, patinazh,
lojëra bejsbolli, lojëra hendbolli, volejbolli etj)
2015
Projekt për planifikimin dhe zbatimin e terreneve të
hapura dhe të mbyllura të sportit dhe të rekreimit;
Projekt – konkurs për ndalimin e qarkullimit 2013
motoristik në parkun Gërmia, për të përdorur
alternativa tjera jomotoristike;

75,000.00
200,000.00

150,000.00

250,000.00

250,000.00

1,100,000.00
Totali
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Objektivi
Projekti,
Masa

P1.

M2.
P3.

P4.

03. MENAXHIMI I MBETURINAVE

Emërtimi i projektit

Koha

Cmimi/EU

Mbeshtetje iniciativave dhe OJQ-ve dhe institucioneve 2014
arsimore për ngritjen e vetëdijes shoqërore për kualitetin e
mjedisit të gjelbër për çeshtje mjedisore

25,000.00

Hulumtin “Arritja efikase në menaxhimin e mbeturinave n ë
qytetin e Prishtinës (në apsekt kohe të grumbullimit,
trajtimit të tyre dhe reciklimit etj)
2015
2015
Hartimi i strategjisë dhe Plani i Veprimit për menaxhim të
mbeturinave komunale bazuar në Ligjin për mbeturina
2016

30,000.00

Projekt për rregullimin e deponisë së Tjegullores në Arberi
dhe mirembajtja e saj
Totali
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Objektivi O4. Ngrohja,energjia,burimet ujore,ujësjellësi,kanalizimi
Projekti,
Masa

P1.

P2.

P.1
P.2
P.3
P.4
P.5

P.6
P.7

P.8

P.9

P.10

P.11
P.12

P.13

Emërtimi i projektit

Koha

Cmimi/EU

2016

5,000.000.00

2014

35,000.00

Zgjerimi i lagjeve të reja me “Ngrohjen qendrore të qëndrueshme të
qytetit të Prishtinës:
Mbështetje iniciativave shkollore dhe përmes OJQ-ve për
“Promovimin e shfrytëzimit efikas të energjisë apo Objekteve me
Emision Zero;
Totali
ENERGJIA DHE TELEKOMUNIKACIONI
Rexhistrimi i vendosjes se parexhistruar te antenave për telefoni 2014
mobile(BTS) nga provajderë të ndryshëm (jo në përputhshmëri me
Autoritetet Komunale te KK Prishtinë)
2014-2024
Plani për trajnimin e personelit dhe menaxhmentit
Renovimi i ndertesave te Trafostacioneve 10(20)/0.4kv ne Komunen 2015
e Prishtines
Gerryerja dhe galvanizimi i Shtyllave te ndriqimit publik te 2015
koroduara dhe te pagalvanizuara
Zevendësimi i ndriquesve ekzistues ( të zhives dhe natriumit ) me 2015
ndriques efiqientë
Hartimi i elaboratit per Ndërrimi i trafostacioneve 35/10kv me 2015
trafostacione 110/20(10)kv e cila kërkohet me MASTER PLANIN e
Republikës së Kosovës per komunen e Prishtines
2015
Hartimi i elaboratit per Kordinimin e vendosjes se kabllove
energjetike nëntoksore dhe te telekomunikacionit
• Ndërtimi i linjave dhe trafostacioneve të reja për ta zvogluar 2016
mbingarkesen dhe për tiu përgjegjur kërkesave në rritje të
konsumatorve per komunen e Prishtines.
• Hartimi i elaboratit per Eleminimin gradual te linjave ajrore deri 2016
ne eliminimin total te tyre dhe zevendesimin me linjave
nentokesore ne perputhje me infrastrukturen nentokesore .
Kontrollimi nga distanca i komplet ndricimit të rrugëve të qytetit 2016
nga një qendër, standardizimi i kuadrove dhe shtyllave të ndricimit
publik dhe futja e komplet ndricimit publik të Prishtinës në sistemin
e centralizuar të menaxhimit dhe mirëmbajtjes
Hartimi i elaboratit mbi Grumbullim i kabllove ABC (bistek) dhe 2016
linjave ajrore në shtylla druri pa ndonjë rregull të caktuar dhe
zavensdesimin gradual te tyre
2016
Ndertimi i stacioneve transformatorike 1000kVA
Hartimi i dokumentacionit mbi Gërshetimi i linjave të kabllove të 2017
bakrit me rrjetin energjetik dhe rrjetet e provajderëve tjerë të Telekomunikacionit.
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5,035,000.00
150,000.00

250,000.00
480,000.00
280,000.00
650,000.00

256.000.00

450,000.00
2,560,000.00

350,000.00

850,000.00

950,000.00

2,000,000.00
350,000.00

Plani Zhvillimor Urban i Prishtinës 2012-2022

Objektivi
Projekti,
Masa

O4. Ngrohja,energjia,burimet ujore,ujësjellësi,kanalizimi
Emërtimi i projektit

Koha

Cmimi/EU

2017

150,000.00

2017

2,500,000.00

2018

4,560,000.00

2018

1,500,000.00

2018

1,500,000.00

P.18

Rrishpërndarja e kabllos optike në çdo pikë shfrytëzuese dhe në
përputhje me planet rregulluese të qytetit në përputhje me
infrastukturën nëntokësore.

P.19

Ndërtimi i pirgjeve për telefoni mobile

2019

850,000.00

2019

250,000.00

P.20

Hartimi i elaboratit :Harmonizimi i rrjetit të ndriqimit publik me
infrastrukturën nëntokesore,deri në eliminimin e tërësishëm të
shpërndarjes ajrore të kabllove dhe zëvendësimin e tyre me
kanalizim kabllovik.

2020

250,000.00

P.21

Hartimi i elaboratit për Kordinimin e vendosjes së Konstruksioneve
mbajtëse të Antenave për telefoni mobile dhe harmonizimi
ndërmjet operatorëve i vendvendosjes së tyre.

2020

8,500,000.00

P.22

• Krijimi i galerive nëntokësore për krijimin e linjave nëntokësore
110kV për përmirësimin e kualitetit të furnizimit me Energji
Elektrike

P.14

Hartimi i elaboratit per përdorimin e energjisë elektrike në mënyrë
efiqiente, përdorimin e energjisë alternative.

P.15

Zgjerimi i rrjetës optike në Qytet dhe zëvendësimi i rrjetave të
bakrit dhe koaksiale me kabllo optike

P.16

Ndertimi i kanalizimit kabllovik nëntokesor për rrjetin
energjetik,telekomunikues dhe të ndriqimit publik.

P.17

Hartimi i termave të referencës për krijimin e investimeve publiko
private për prodhimin e Energjisë elektrike me panele solare

29,636,000.00

TOTALI
UJI
P1.

Ndërtimi i fabrikës së ujit në Shkabaj(Bashkfinacim)

2013-2015

5,000,000.0

P2.

Ndërtimi dhe rehabilitimi i kolektorve të ujërave të ndotur

2014-2022

8,000.000.00

P3.

Mbrojtja e burimeve të ujit në Liqenin e Badovcit dhe burimeve
nëntokësore

2014

100,000.00

2015

150,000.00

P4.

Shfrytëzimi i ujërave nëntokësorë për ujitjen e parqeve, rrugëve

P5.

Rregullimi pjesës së epërme të lumit Prishtina

2015

500,000.00

2016

500,000.00

P6.

Shfrytëzimi i burimeve të ujit në Kolovicë-Fusha e Pajtimit(si ujë
teknik)

P7

Ndertimi i fabrikës së ujërave të ndotur (Bashkëfinancim)

2017

10,000,000.00

2017

50,000.00

P8

Promovimi i shfrytëzimit të ujit të shiut duke akumuluar në
rezervuarë individualë për shtëpi banuese dhe objekte tjera me
destinim ujitjen e gjelbrimit dhe pastrimin

2018

2,000,000.00

P9
Totali

Krijimi i akumulimeve artificial-Lagunave me destinim mbrojtjen nga
vërshimet dhe shfrytëzimin e ujit për ujitje dhe rekreacion
26,300,000.00
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S5. PRISHTINA –Portë e Qeverisjes së mirë, Bashkëpunimeve regjionale
Objektivi

O1.
QEVERISJ
A E MIRË

Projekti, Masa Emërtimi i projektit

P1.
P2.

O1.
e- P1.
QEVERISJ
A
P2.

Periudha
kohore

Hulumtim për “Reforma në Administratë, 2014
Shërbime publike të Prishtinës: “Një ndalesë
shërbimi – One STOP Shop”/ trajnime etj
Trajnim të zyrtarëve në aplikimine programeve te 2015
reja digjitale
Hulumtim për mundësitë dhe koston e aplikimit të
E - Qeverisjes, në sektorë të ndryshëm të
shërbimeve publike në KK të Prishtinës;
2015
Projekt për menaxhimin më të mirë të web faqes 2013
së komunes se Prishtinës, për të qenë e gjallë,
aktive dhe interaktive;

Cmimi Euro
50,000

50,000
50,000

25,000

175,000.00

TOTAL
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5.0 DISPOZITAT PËR ZBATIM
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5.0 DISPOZITAT PËR ZBATIM
5.1. UDHËZIME MBI ÇËSHTJET E INTERPRETIMIT TË PLANIT ZHVILLIMOR URBAN GJATË HARTIMIT
TË PLANEVE RREGULLUESE DHE PLANEVE TJERA

Ligji për planifikim hapësinor definon dy nivele të planifikimit – nivelin qendror dhe atë komunal.
Përderisa PZHK është një dokument udhërrëfyes për tërë territorin e komunës ai në të njëjtën kohë
definon edhe konditat detyruese për PZHU-në.
PZHU-ja përveç rolit udhëheqës në territorin urban definon edhe konditat zhvillimore në pjesë të
caktuara të qytetit përmes Planeve Rregulluese Urbane për lagje dhe blloqe urbane.

• PZHU-ja duhet të përcjellë udhëzimet e PZHK-së;
• PZHU-ja duhet të jetë kornizë për PRrU-në (Planet rregulluese urbane);
• PRrU-të ekzistuese duhet të revidohen dhe PRrU-të e reja të hartohen në pajtim me PZHU-në;
• Plani i ri kadastral duhet të bëhet në mënyrë që ta plotësoje PZHU-në;
• Çdo leje ndërtimore e lëshuar nga komuna duhet të jetë në pajtim më PZHU-në;
• Plani i Transportit duhet ta plotësojë PZHU-në;
• Plani i ri për zvogëlim të rreziqeve duhet të hartohet dhe ai ekzistuesi duhet të revidohet;

5.2. KUSHTE TË PËRCAKTUARA NGA QEVERIA LOKALE MBI ÇËSHTJE TË RËNDËSISHME PËR
ZHVILLIMIN DHE SHFRYTËZIMIN E TOKËS NË ZONA URBANE
Në PZHU toka për zhvillim është e dedikuar për shfrytëzim si në vijim:
I. SIPËRFAQET E NDËRTIMIT
II. SIPËRFAQET SPECIFIKE
III. SIPËRFAQET E GJELBRA
IV. SIPËRFAQET E TRANSPORTIT

5.2.1 KUSHTET PËR PERCAKTIMIN DHE PËRKUFIZIMIN E SIPËRFAQEVE PUBLIKE SI DHE ATYRE ME
DESTINIME TJERA
I. SIPËRFAQET E NDËRTIMIT
Sipërfaqja ndërtimore përbëhet nga:
1. Ndërtim i përzier
2. Hapësira qendrore
3. Hapësira me përmbajtje publike
4. Biznes/industri
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1. Ndertim i përzier; janë sipërfaqet e dedikuara për:
a) Objekte banimi
b) Këtu hyjnë edhe objektet përcjellëse për nevojat e banorëve (Garazhet, shtëpizat e kopshtit,
lulishtet dhe te ngjashme);
c) Funksione tregtare-ndërmarrje duke përfshirë edhe ndërmarrjet bujqësore, të cilat nuk shkaktojnë
erëra apo zhurme, ndotje të ajrit ose pengesa për fqinjët, komunikacion të shpeshtë dhe që nuk
shkaktojnë rrezik eksplodimi apo rrezatimi, që i përgjigjen formës së banimit, të hapësirës përkatëse
të banimit, si dhe që i përshtaten rrethit;
d) Funksione të cilat janë te rëndësishme për nevoja të banorëve si objektet e arsimit dhe ato për

shërbime kulturore e sociale, shërbime të tjera si dhe ato te administratës publike;

2. Hapësira qendrore; janë sipërfaqet të dedikuara për:
a) Objekte banimi—funksionet nga paragr. 1, por të cilat janë me dendësi të veçantë min. P+10—
max. P+15. (përveç atyre zonave të cilat kanë Plan rregullues të aprovuar) ;
b) Funksione publike nga paragr. 3;
c) Funksione hotelierike dhe turistike—hotel, restorante, kafeteri;
d) Funksione tregtare dhe zejtare—qendrat tregtare, qendrat zejtare, shitore private.

3. Hapësira me përmbajtje publike; janë ato sipërfaqe të dedikuara për:
a) Funksione edukative—institucionet parashkollore, shkollat fillore, shkollat e mesme,
shkollat me veprimtari të caktuara dhe përmbajtje universitare ;
b) Funksione të shëndetësisë dhe të mbrojtjes sociale—Qendrat e Mjekësisë Familjare,
Qendra Kryesore e Mjekësisë familjare, barnatore, Qendra për punë sociale;
c) Funksione kulturore—Shtëpi të Kulturës, qendra kryesore kulturore, qendrat e komunitetit
(qendrat kulturore);
d) Funksione administrative—Kuvendi Komunal dhe shërbimet tjera administrative në nivel të
qeverisjes lokale;
e) Funksione të tjera publike—stacioni i autobusëve, stacioni i zjarrfikësve, posta, banka, policia, etj.

4. Biznes / ekonomi/Industri; janë sipërfaqet e dedikuara për:
a) Kryesisht për ndërmarrjet që i plotësojnë kushtet nga paragrafi. 1 art. c.
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a) Ndërmarrje, të cilat shkaktojnë dëme të pakta dhe të tepërta për rrethinën, mirëpo jo për
ndërmarrje, të cilat paraqesin rrezik eksplodimi apo rrezatimi në rrethinë;
b) Objektet administrative publike si dhe objektet e banimit të domosdoshme për ndërmarrje;

II. SIPËRFAQET SPECIFIKE janë sipërfaqe të veçanta, të cilat nuk hyjnë në kategorinë e
I, III dhe IV dhe që janë të dedikuara vetëm për këto objekte:
a) ato të cilat sipas llojit dhe rrethanave të shfrytëzimit të tyre nuk hyjnë nën paragr. 1 deri 4
Kazermat ushtarake në shfrytëzim të FSK-së, lokacionet e shfrytëzuara nga KFOR-i
Lokalitetet arkeologjike
b) për shkak të qëllimit të përdorimit të tyre janë të lidhura për një vend të caktuar apo për të cilat
një vend i caktuar është posaçërisht i përshtatshëm


Trafo-stacionet;



Rezervuarët nëntokësorë të ujit;



Varrezat e komuniteteve;



Tregu i gjelbër;



Ambasadat dhe përfaqësitë diplomatike;

III. SIPËRFAQET E GJELBRA
Sipërfaqet e gjelbra përbëhen nga:
1. Sport dhe rekreacion;
2. Park;
3. Shirit, brez dhe korridor gjelbërimi;
4. Bujqësi;
5. Pyll;
6. Lum;

1. Sport dhe rekreacion - janë sipërfaqe për sport / lojë në sipërfaqet e gjelbra dhe ato për pishina
të hapura, po ashtu edhe me parkingje të nevojshme përcjellëse,
2. Park - janë sipërfaqe, të cilat janë të dedikuara për kopshte dhe parqe, sheshe, ale, bulevarde
publike si dhe sipërfaqet e gjelbra të dedikuara për pushim (mund të jenë edhe parqe në kuadër të
varrezave).
3. Shiritat dhe korridoret e gjelbërimit - janë sipërfaqe në mes të hapësirave me destinim të
ndryshëm dhe mbrojtëse ndaj emisionit; në këto sipërfaqe hyjnë edhe korridoret e gjelbërimit
përgjatë rrugëve.
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4. Sipërfaqe bujqësore; janë sipërfaqet që shërbejnë për prodhimin e ushqimit për njerëz dhe
kafshë, në suaza të qytetit, kopshteve të mbyllura apo të hapura, etj.
Sipërfaqe pyjore; janë të gjitha sipërfaqet me bimësi drunore gjetherënëse dhe gjethembajtëse po
ashtu është sipërfaqja e tokës, e cila shërben për kultivimin dhe prodhimin e drurit ose prodhimeve
të tjera bimësisë pyjore.
6. Sipërfaqe ujore; janë të gjitha ujërat sipërfaqësor si lumenjtë, liqenet, pellgjet (lagunat) dhe të
ngjashme.

IV. SIPËRFAQJET E TRANSPORTIT
Sipërfaqet e transportit përbëhet nga korridori i transporti ku hyjnë:
1. Rrugët dhe hekurudhat;
2. Shtigjet për këmbësorë dhe çiklistë;
3. Parkingjet dhe garazhet publike;

1. Rrugët dhe hekurudhat ; Rrugët janë sipërfaqe të dedikuara për qarkullim të automjeteve jo më
pak se dy shirita, ndërsa hekurudhat janë sipërfaqe të dedikuara për qarkullim te trenit për nevoja të
transportit të qytetarëve.
2. Shtigjet për këmbësorë dhe çiklistë; janë sipërfaqe që përcjellin rrugën publike të dedikuara
për qarkullim të këmbësorëve dhe çiklistëve. Këto shtigje duhet të përmbajnë edhe aktivitete tjera
me ndihmën e ulëseve, shportave për mbeturina, stendave për reklamë.
3. Parkingjet dhe garazhet publike; janë sipërfaqe të rezervuara për automjetet në qetësi.

5.2.2. KUSHTET PËR RREGULLIMIN E HAPËSIRËS
5.2.2.1.
KUSHTET PËR RREGULLIMIN E HAPËSIRËS PËR OBJEKTET ME RËNDËSI PËR KOSOVËN
DHE KOMUNËN
Komuna e Prishtinës, përmes Rregullores së re, me të cilën specifikon kushtet e rregullimit për
objekte apo dhe zona me rëndësi për qytetin dhe Kosovën, do të ketë nën kontroll të ashpër
hapësirat, zonat dhe objektet:


Zonave brenda dhe përreth Bërthamës së Qytetit,



Qendrës së qytetit për të cilat do të ketë parametra më të specifikuar për zhvilim;



Zhvillimet përgjatë korridorit të autoudhës së re Merdare – Morinë;



Kryqëzimeve.

Komuna e Prishtinës, për të limituar ndikimet mjedisore – emetimin e gazrave, zhurmës dhe
pluhurit, do të siguroje një “zonë buferike” – brez të gjelbër përgjatë pjesës së korridorit të
autoudhës, Unazës së brendshme dhe asaj të jashtme, si dhe korridoreve të rrugëve regjionale
me gjerësi të madhe apo dhe frekuencë të madhe të mjeteve motorike. Zona buferike do të jetë
20 deri 25 m.
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5.2.2.2. TOKA NDËRTIMORE PËR ZHVILLIMIN E QYTETIT


Ndërtimi është i lejuar vetëm në tokën ndërtimore të definuar sipas PZHU-së 2013-2022, në
bazë të planeve më të ulëta, pjesore dhe zonale të qytetit për sipërfaqet e ndërtimit, të cilat
duhet të jenë të specifikuara me saktësi.



Ndërtimi në zonën specifike lejohet për raste të veçanta bazuar në funksionet e definuara me
PZHU dhe do të jenë pjesë e planeve të rangut më të ulët: Pra, të pjesëve të qytetit dhe
planeve zonale të qytetit. Me plane rregulluese urbane caktohen detajet e një bashkësie lokale
në kuotim të rregullimit urbanistik detal.



Infrastruktura do të ofrohet vetëm për zonat e caktuara për ndërtim, në zonat ku planet
rregulluese nuk janë hartuar duhet të bëhet një hulumtim dhe pastaj të bëhet furnizimi me
infrastrukturë teknike.

Në zonat ku ndërtimi është i lejuar, kushtet në lokacion duhet të adresojnë:
a) formën dhe madhësinë e vendndodhjes zhvillimore
b) shfrytëzueshmërinë e tokës apo shfrytëzimin e autorizuar për ngastër,
c) rregullativat e ndërtimit dhe distancën midis objekteve në ngastër,
d) rregullativat për lidhjen e objekteve me infrastrukturën kryesore,
e) masat për mbrojtje të mjedisit dhe mbrojtjen e vendeve të trashëgimisë natyrore dhe kulturore,
f) përgatitja e vendit/lokacionit si p.sh: largimi i ndërtesave ekzistuese dhe rehabilitimi i tokës,
hulumtime gjeologjike dhe mekanike të dherave;
Vërejtje: Kushtet dhe kriteret e ndërtimit janë dhënë në kapitullin 5.2.5 Kushtet dhe mënyra e
ndërtimit të objekteve të banimit.
Rregullativat për mjedisin hapësinor (vlerësimi social mjedisor) duhet të aplikohen sa herë që shfaqet
ndonjë ndërtues për:


Realizimin e një ndërtimi të ri;



Realizimin e një projekti të ri me ndikim të madh në mjedis dhe shoqëri;



Planin e rikonstruktimit të një ndërtese ekzistuese gjatë të cilit plani i saj ka ndryshuar;



Planin e ndërtimit në zonat e zbrazëta pranë ndërtesave ekzistuese, duke menduar në rrethinë,
ndërtesat fqinje, tipologjisë;



Përfundimit të një rikonstruksioni të gjerë apo kryerjen e punëve në një ndërtesë ekzistuese;



Përfundimin e rekonstruktimit të një ndërtese ekzistuese gjatë të cilit plani i saj ka ndryshuar.

•Strukturë e qartë dhe e përshtatshme duhet të arrihet me instrumentin e PRRU - së.
•Ndërtimi në zonat e zbrazëta pranë ndërtesave ekzistuese në parim duhet t’i respektojë paternat e
rrethinës dhe të jetë i lidhur me ndërtesat fqinje në të njëjtën vijë ndërtimore, duke respektuar po
ashtu tipologjinë, lartësinë, madhësinë dhe densitetin e përcaktuar sipas konceptit zhvillimor të PZHU
-së.
•Zonat e reja të ndërtimit duhet të dizajnohen në atë mënyrë që të mbështesin dhe avancojnë
karakterin ekzistues të rrethinës.
• Zhvillimi në zonën e skajshme ( si hapësirë në kufi të tokës ndërtimore përball tokës bujqësore)
duhet të jetë me densitet të ulët në përkrahje të aktiviteteve bujqësore, përderisa duke pasur
parasysh paternën ekzistuese të rrethinës, përfshirë edhe shkrirjen sensitive në peizazh – definime të
përshtatshme duhet të fiksohen përbrenda planeve rregulluese.
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• Përbrenda zonave të gjera me zhvillim të ulët të rrjetit të trafikut, zhvillimi i trafikut duhet të
garantohet nga koncepte të veçanta zhvillimore apo të elaborohet përbrenda planeve rregulluese
përpara se ndërtimi të lejohet.
Vlerësim i veçantë duhet të bëhët për qytetin e vjeter dhe zonat arkeologjike si zona kulturohistorike me rëndësi për qytetin ,komunën dhe më gjerë.
5.2.2.3.

NDËRTIMET JASHTË TOKËS NDËRTIMORE

Zonat e definuara me PZHU si të lira nga zhvillimi duhet të ruhen nga ndërtimet që të garantojnë:
• Ruajtjen e vazhdueshme të zonave për zhvillimin e bujqësisë dhe pylltarisë;
• Zonat me vlera të veçanta ekologjike;
• Ruajtjen e peizazheve natyrore dhe vendqëndrimeve të trashëgimisë dhe zonat e ndërlidhura
natyrore rekreuese;
Ndërtimi në zonën e gjelbër është i lejuar vetëm për qëllime të veçanta sipas funksioneve të
definuara në zonën e gjelbër (bujqësi, pylltari, sport dhe rekreacion).
Për ndërtime në zonën e gjelbër vlerësim i secilit rast duhet të bëhet në veçanti.
Sipas Ligjit për planifikim hapësinor objektet që mund të lejohen jashtë tokës së destinuar për
ndërtim janë:

• Ndërtesat e mbrojtjes civile;
• Ndërtesat për mbrojtje nga zjarri dhe materialet eksplozive;
• Ndërtesat për menaxhimin e burimeve ujore;
• Ndërtesat për hulumtimin dhe shfrytëzimin e mineraleve-materialeve të papërpunuara;
Ndërtesat për rekreacion dhe turizëm;
Varrezat.

Komuna është përgjegjëse për ofrimin e shërbimeve infrastrukturore parësore, do të duhet të jenë
në pajtim me fazat e përcaktuara të zhvillimit të qytetit të Prishtinës. Objektet të cilat nuk janë pajtim
me fazat e zhvillimit urban, për ndërtimet e reja do të marrin përgjegjësi për sigurimin e
infrastrukturës.

Vërejtje: Llojet e objekteve të lartëpërmendura (përveç ndërtesave për rekreacion dhe turizëm) në
PZHU janë pjesë e zonës së veçantë (speciale).

5.2.3. KUSHTET PËR VENDOSJEN E OBJEKTVE TË VEPRIMTARIVE EKONOMIKE
Komuna e Prishtinës, përmes planifikimit për zhvillim të mëtutjeshëm urban dhe bazuar në
përcaktimin dhe destinimin e sipërfaqeve sipas Planeve Pjesore dhe Planeve Zonale Rregulluese
Urbane, do të përkrahë ndërmarrjet e reja që bazojnë zhvillimin e tyre në aktivitete ekonomike:
• Komuna, përmes alokimit të tokës për zhvillim të mëtutjeshëm urban dhe bazuar në përcaktimin
dhe destinimin e sipërfaqeve sipas Planeve Pjesore dhe Planeve Zonale Rregulluese Urbane, do të
përkrahë ndërmarrjet e reja që bazojnë zhvillimin e tyre në aktivitete ekonomike në resurse
njerëzore lokale.

232

Plani Zhvillimor Urban i Prishtinës 2012-2022



Komuna do të përkrahë krijimin e një agjencie regjionale për zhvillim për përgatitje/
furnizim të hapësirave për zhvillim ekonomik, vendosje të bizneseve dhe menaxhim, komuna
duhet të bëjë vlerësim të nevojave dhe kërkesave për ndërmarrje të vogla dhe të mesme për
zonën urbane

Bujqësia
• Ndërtimi në zonën bujqësore është i lejuar me leje të veçantë nga komuna (ose nga ministria
përkatëse) nëse ai ndërtim përkrah aktivitetet e kësaj zone, ndërsa komuna harton politika për
promovimin e produkteve bujqësore, bujqësisë urbane, prodhimin e tyre në qytet dhe aktivitete për
promovimin e tyre ( punëtori për procesimin e frutave, të tjera…).

Biznesi / industria
• Në zonat e definuara për biznes dhe industri do të lejohen vetëm ndërtimet e bujqësisë së pastër
dhe prodhimeve industriale, magazinë, shërbime dhe pajisje për blerje që nuk shkaktojnë ndikime të
dëmshme në mjedis.
• Bizneset komerciale dhe industriale me ndotje të gjerë nuk do të lejohen.
• Komuna do të koordinojë hartimin e një master-plani për parkun e biznesit me zonim të
arsyeshëm, infrastrukturë të përshtatshme dhe lidhje me rrjetin regjional të rrugëve bazuar në
kriteret e mëposhtme:

qasje të mirë me korridorin kryesor –( jo nëpërmjet zonës së banimit),

minimizimi i ndikimeve të dëmshme në vendbanim dhe peizazh,

ofrimi i infrastrukturës së përshtatshme,

Respektimi të përqindjes së sipërfaqes së pandërtuar (për gjelbërim),

konkurrimit të bizneseve për furnizim me energji alternative e të ripërtërishme,

Shfrytëzimi i qendrës së biznesit si inkubator për të ndërtuar besimin dhe platformën për
veprim të përbashkët në zhvillimin urban – midis komunës dhe komunitetit të biznesit
lokal.
Turizmi
Komuna e Prishtinës do të mbështesë “Rrjetin e pikave strategjike akomoduese në qytet për
përkrahje të turizmit konferencial, shkencor, kulturor, artistik etj, si dhe zhvillimin e infrastrukturës
që përkrah turizmin dhe aktivitetet rekreative, të cilat nuk kanë ndikim negativ në mjedis – udhëtim
në këmbë, çiklizëm, pikë për vizitor, të tjera;







Vlerësimi i nevojave për turizëm duhet të bëhet,
Një rrjet i disa pikave strategjike akomoduese në qytet duhet të ndërtohet në përkrahje të
turizmit,
Komuna do të lejojë ndërtimin e infrastrukturës që përkrah turizmin dhe aktivitetet
rekreative, të cilat nuk kanë ndikim negativ në mjedis - udhëtim në këmbë, çiklizëm, pikë për
vizitor, të tjera,
Duhet të bëhet infrastruktura e nevojshme për përkrahjen e zonave aktive të gjelbra për
qytetarët e Prishtinës dhe për promovimin e eko-turizmit,
Duhet të bëhen Planet Pjesore, Zonale Rregulluese urbane dhe objektet me ndikim më të
gjerë detyrohen të hartojnë VSM-të për ndikimet e tyre në hapësirën urbane.
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5.2.4. KUSHTET PËR VENDOSJEN E OBJEKTEVE TË VEPRIMTARIVE PUBLIKE
Komuna e Prishtinës do të sigurojë hapësirë dhe infrastrukture për objekte në interes të komunës; si
dhe të përmirësojë kushtet për ato ekzistuese.
Komuna duhet të alokojë tokë për çerdhet dhe shkollat e reja dhe të përmirësojë kushtet e atyre
ekzistuese.
Zonat e alokuara për ndërtim duhet t’i ndjekin dhe përmbushin disa kritere:
Institucioni parashkollor – çerdhe kopshti




Qasja në distance prej 400m për dendësi 80-100 ba/ha dhe 600 m për dendësi 40-60ba/ha;
Sipërfaqja e lokacionit të jetë 0.25-0.3ha (25m2 /fëmijë);
Sipërfaqja e ndërtuar 4.5-6.5 m2/fëmijë ( numri max i fëmijëve në një ndërtesë duhet të jetë
120).

Shkolla Fillore





Qasja shtëpi –shkollë duhet të jetë në distancë 500-800m (ecje-biçikletë) bazuar në dendësinë
e banorëve;
Sipërfaqja e lokacionit të jetë1-2 ha;
Sipërfaqja e ndërtuar3,0m2 / nxënës ( numri i nxënësve të jetë prej 300-400 dhe 27-37 nxënës
në një klasë);
Komuna e Prishtinës do t’i përmirësojë kushtet në shkollat e ulëta dhe të mesme, për
akomodimin e edhe më shumë nxënësve nga e tërë komuna;

Shkolla e Mesme





Qasja shtëpi – shkollë duhet të jetë në distancë 1000-1500m ( ecje-biçikletë) bazuar në
dendësinë e banorëve të qytetit;
Sipërfaqja e lokacionit të jetë 4-8 ha;
Sipërfaqja e ndërtuar 1.5m2/nxënës ( hapësirat e mësimit 60m2) numri i nxënësve në shkollë
të jetë prej 500-600);
Komuna mund të alokojë hapësirë të përbashkët ndërtimi për aktivitetet publike si : edukimi,
kultura, sporti, shërbimet social, qendra e komunitetit;

Qendra e Mjekësisë Familjare
• Komuna duhet të alokojë hapësirë për qendra të reja të mjekësisë familjare si dhe për Spitalin e
propozuar;
Komuna duhet të alokojë hapësira për qendra të reja të mjekësisë familjare të propozuar me PZHU, e
cila është me kapacitet më të madh dhe është planifikuar që në të ardhmen të marrë primatin e
Qendrës Kryesore Mjekësore Familjare si dhe për “Spitalin e qytetit “.
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Masat e përcaktuara nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale janë:







Qendra e mjekësisë familjare /10.000 ba
Qendra kryesore e mjekësisë familjare /100.000 ba
1 mjek +2 ndihmës medicinal / 2000 ba
Afërsia e Qendrës Mjekësore duhet të jetë prej 500-2500m
Sipërfaqja e nevojshme për lokacion nga 4-8 ha
Sipërfaqja për ndërtim 1,2 m2 / ba

Qendra kulturore

Komuna duhet të fuqizojë aktivitetet kulturore duke mbështetur institucionet kulturore dhe siguruar
hapësira shtesë për funksione të tjera plotësuese për shfrytëzim më të mire dhe duke përmirësuar
qendrat kulturore ekzistuese dhe duke siguruar hapësira shtesë për funksione të tjera plotësuese për
shfrytëzim më të mirë


Duke ndjekur standardet evropiane komuna duhet të sigurojë 0.5m2/ba – hapësirë kulturore



Komuna duhet të sigurojë për lagje sallë prej 100-150 ulësesh për aktivitete kulturore dhe
aktivitete të tjera publike – të emëruara si qendra të komunitetit.

Qendra e komunitetit


Komuna duhet të decentralizojë disa nga shërbimet e saj administrative nëpër qendrat e
komunitetit në lagje;



Komuna duhet të mbështet iniciativat për sigurimin e hapësirave për biblioteka zonale të
qytetit sipas standardit 0.5m2/ba -hapësirë kulturore;



Komuna duhet të sigurojë hapësirë multifunksionale për qendra të komunitetit për lagje prej
100-150 ulësesh për aktivitete kulturore dhe aktivitete të tjera publike;



Një qendër komuniteti për 4000-5000 ba;



Qasja për qendrën e komunitetit shkon prej 500-800m, bazuar në dendësinë e banorëve: 500
m – 100 ba/ha, 600m – 60 ba/ha dhe 800 m - 40 ba/ha.
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5.2.4.1 PËRMBAJTJA E NDËRTESAVE DHE VEPRIMTARIVE NË BOSHTIN URBAN (MODELI I
ZHVILLIMIT HAPËSINOR)
Ideja e planifikimit të boshtit është inkorporimi i vazhdimësisë së boshtit ekzistues (të propozuar nga
plani strategjik), me vazhdimin e tij në pjesën veriore nga Bërnica.
Rripi i infrastrukturës qendrore që kalon nga ana veriore “Prishtina Veriore”, kalon nëpër Lagjen
Kodra e Trimave dhe zbret nga pjesa e vjetër e qytetit “Prishtina qendra ”, dhe vazhdon deri te Liqeni
i Badovcit me Qendrën “Prishtina e re“.
Ky bosht urban ofron tokë ndërtimore (përveç banimit) edhe për funksione qendrore të qytetit me
qasje të mirë, për qendra tregtare, zyra, universitet, spital dhe për rekreacion, si dhe hapësira për
destinime të ndryshme të kulturës si kinema, muze, operë, etj.
E tërë administrata e qytetit dhe ajo e Kosovës do të situoheshin në këtë bosht longitudinal; Kuvendi
Komunal në pjesën ekzistuese, Kuvendi i Kosovës dhe ndërtesat e Ministrive në pjesën e re (Prishtina
e re) etj .
Zhvillimi në veri (Prishtina veriore)
Përveç destinimit të ndërtesave të banimit në atë zonë janë planifikuar edhe përmbajtje tjera të cilat
i nevojiten një qyteti.
Ato janë: Përmbajtjet Administrative /komunale, përmbajtjet sociale dhe shëndetësore, përmbajtjet
kulturore, përmbajtjet edukative, përmbajtjet ekonomike, përmbajtjet rekreative-sportive.
Zhvillimi në qendër (Prishtina qendra)
Përveç zonave/ndërtesave të banimit në atë zonë ngelin përmbajtjet ekzistuese por sipas nevojës
mund të inkorporohen përmbajtjet administrative /komunale, sociale dhe shëndetësore, përmbajtjet
edukative,ekonomike, kulturore dhe ato rekreative-sportive.
Zhvillimi në jug (Prishtina e Re)
Përveç zonave/ndërtesave te banimit ne atë zone janë planifikuar edhe përmbajtje tjera të cilat i
nevojiten një qyteti.
Ato janë: Përmbajtjet Administrative /komunale, përmbajtje qeveritare, përmbajtjet sociale dhe
shëndetësore, përmbajtjet kulturore ,përmbajtjet ekonomike (ekonomi e vogël) ,përmbajtjet
edukative, përmbajtjet kulturore ,përmbajtjet rekreative-sportive .
Disa elemente janë akomoduar mirë në këtë bosht, janë në ndërtim e sipër , si p.sh., Pallati i
Drejtësisë, Kompleksi i Rezidencës Presidenciale dhe Kuvendi i Kosovës, si dhe përfaqësitë dhe
instalimet e ndryshme diplomatike ndërkombëtare.
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5.2.5. KUSHTET DHE MËNYRA E NDËRTIMIT TË OBJEKTEVE TË BANIMIT
Zonat banimore për ndërtim dhe zhvillim janë definuar me PZHU. Ndërtimi është i lejuar vetëm
përbrenda kësaj zone. Komuna do të ndjekë konceptin e qytetit kompakt (të propozuar nga PZHU)
për zhvillimin e ardhshëm përbrenda qytetit duke e rritur dendësinë banimore dhe fizike në zonën
qendrore, porse të cilat do të specifikohen me Planet Rregulluese Urbane të qytetit të Prishtinës.
ISHP Indeksi i shfrytëzimit të parcelës
ISPN Indeksi i sipërfaqes së përgjithshme ndërtimore;
ISGJ Indeksi i sipërfaqes së gjelbërimit;
ISHN Indeksi i shfrytëzimit të nëntokës.







D-1 / Ndërtimi individual—Etazhiteti I-III , D1/min100 max 150 ban/ha,
ISHP 02-03, ISPN 0.6-0.8
D-2 / Ndërtim i mesëm—Etazhiteti III-IV, D2/min 200max 300 ban/ha,
ISHP 0.3-0.4, ISPN 0.8-1.2
D-3 / Ndërtim i mesëm i përzier—Etazhiteti V-VI, D3/min 250 max 350 ban/ha,
ISHP 0.3-0.4, ISPN 1.2-1.8
D-4 / Ndërtimi i lartë—Etazhiteti VII–IX, min 300 max 600 ban/ha,
SHP 0.2-04, ISPN max 1.8-3.0
D-5 / Ndërtimi i lartë i përzier—Etazhiteti X –XV, min 500 max 750 ban/ha,
ISHP 0.2-04, ISPN max 3.0-4.0
D-6 / Ndërtimi në zona të banimi (EKO)—Etazhiteti I –II min 50 max 100 ban/ha,
ISHP 0.1-0,2, ISPN max 0.2-0.4

Vija e ndërtimit duhet përcaktuar në raport me kategoritë e rrugëve, duke ruajtur minimumet, por
varësisht nga zona e qytetit mund të ketë modifikime. Distancat minimale të objekteve nga bordura e
rrugës, për rrugë të qytetit do të jetë:

jo më pak se 5 m për rrugë me gjerësi deri në 7 m;

jo më pak se 7.5 m për rrugë me gjerësi 7-15 m;

jo më pak se 10 m për rrugë me gjerësi mbi 15 m;
Këto distance janë relative meqë varen nga zona e qyteti si dhe etazhiteti i ndërtesës;
Vija ndërtimore te unaza e brendshme është e larguar minimum 25 m.
Ndërtimi është i lejuar vetëm pas vijës ndërtimore.

Komuna do të hartojë PPQ dhe PZU për caktimin e dendësisë banimore, përderisa me Planet
Rregulluese Urbane të Bashkësive urbane, do të dizajnohet pjesa e lagjes apo e Bashkësisë
lokale;


Në zonat e reja të banimit ruhen distancat në mes objekteve 1 deri 1.5h, ndërsa nga kufiri i
parcelës 0.50-0.75 h. Te fasadat pa ndriçim primar min. i distancës është 7.0m.



Në zonat e reja të banimit max. i lejuar i shputës ISHP 0.4, 40% e sipërfaqes.



Në të gjitha zonat që nuk ka plane rregulluese min. i parcelës për aplikim për leje eshte 30 ari
dhe kjo vlenë deri në momentin që për atë zonë bëhet plani rregullues urban;



Densifikimi i zonave ekzistuese (pas përcaktimit të hapësirave për lojë, parkim dhe atyre
publike) duhet të stimulohet, në veçanti, në zonën e qendrës së qytetit të propozuar me
konceptin e qytetit kompakt;



Densiteti fizik do të rritet në zonën qendrore, andaj rregullativat për ndërtesa kolektive të
lartësisë së mesme apo të lartë, tipologjisë dhe dizajnit të tyre, duhet të udhëhiqet nga
komuna;
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Densiteti i zonave të banimit në pjesën periferike të tokës ndërtimore, do të jetë më i ulët se në
zonën qendrore në përkrahje të aktiviteteve të bujqësisë urbane (shtëpi të vogla P+1);
Ndërtimet e reja duhet të respektojnë korridoret e propozuara nga PZHU dhe në të njëjtën
kohë të kenë konsideratë për paternat e rëndësishme në rrethinë ( vija ndërtimore, të ruhen
materialet, ngjyrat, fasadimi brenda një blloku, lëvizja e këmbësoreve, peizazhi, etj);
Zhvillimet e ardhshme duhet të zënë vend përbrenda zbrazëtirave në zonat ekzistuese të
qytetit;
Zonat e reja të banimit mund të ndërtohen pas hartimit të Planeve Pjesore të Qytetit të
Prishtinës, Planeve Zonale Rregulluese Urbane ku caktohet dendësia banimore dhe pastaj dhe
me dizajn urban të detajuara në Planet rregulluese urbane dhe ato të hollësishme;
Shtëpi të vogla individuale nuk është e rekomanduar të ndërtohen në zonën qendrore;
Zonat e reja të banimit mund të ndërtohen pas hartimit të planeve rregulluese;
Në disa zona do të jetë i nevojshëm elaborimi me detaje i dizajnit që të ndërtojë dhe qartësojë
një vizion për transformim të një zonë të caktuar bashkë me qytetarët dhe pjesëmarrës të
tjerë;
Për zonat e reja të parapara me plan, duhet të specifikohet dhe infrastruktura fizike rrugore
dhe e transportit publik, para zhvillimit apo rizhvillimit të bashkësisë lokale apo zonës së qytetit
(energjia elektrike, ngrohja,uji, kanalizimi etj);
Zhvillimi i infrastrukturës mund të bëhet gradualisht sipas nevojës dhe konform mundësive
financiare të komunës. Financimi privat duhet të jetë në marrëveshje me komunën .
Komuna duhet të sigurojë tokë për ndërtesat e banimit social;
Financimi privat duhet të jetë në marrëveshje me komunën.
Komuna duhet te Krijojë platfomë të partneritetit publik-privat për zhvillimin e banimit
(investime të përbashkëta, dhënie të tokës publike me koncesion, etj)
Shtëpitë ekzistuese të cilat janë në zonën e gjelbër (jo të përfshira në tokën e propozuar
ndërtimore) dhe kanë leje të ndërtimit ,mund të mbesin, por nuk mund të zgjerohen në theks
të rekonstruimit.
Komuna do të bëjë inspektimin në terren para dhënies së kushteve urbanistike në emër të
rikonstruktimit të shtëpive individuale.

5.2.5.1 KUSHTET DHE MËNYRA E NDËRTIMIT TË OBJEKTEVE TË BANIMIT NE ZONAT E KONZERVUARA
Në kuadër të PZHU-se gjenden disa vendbanime ekzistuese të karakterit rural , si dhe disa pjesë në të
cilat ekziston banimi i ulët i pakontrolluar.Ndërtimet e reja në vendbanimet ekzistuese të karakterit
rural, do të konservohen , ndërsa ato mund të zgjerohen me më së shumti 10 % të sipërfaqes së
banimit ku në kuadër të tyre do të plotësohet vetëm infrastruktura sociale .(psh fashati Sofalia,
fsh.Grashtica, Makoci, Butovci etj).

Ndërtimet ekzistuese në zonat brenda qytetit ku ekzistojnë ndërtesa (prane zonës ekonomike) do të
konservohen dhe nuk guxojne të ketë zgjerime të tyre.
Objektet ekzistuese në shiritin gjelbërues të unazës së jashtme duhet të konzervohen.
5.2.5.2 KUSHTET DHE MËNYRA E NDËRTIMIT TË OBJEKTEVE TË BANIMIT NE ZONAT E PERCATUARA
SI ZONAT E BANIMIT EKOLOGJIKE (Eko lagjet-vendebanimet ekologjike)
Zonat e banimit EKO mund te definohet si zone rurale apo urbane në shkallë humane, në të cilat
veprimtaritë e njeriut janë të integruara dhe veprojnë në harmoni me natyrën. Fjala Ecovillage është
një shkrirje e termit te ekologjisë dhe fshatit. Kjo është përdorur për të përfaqësuar modele të
ndryshme për komunitetet që tentonin të integrojë aktivitetet shoqërore me ndikim të ulët në
ekosistemin, dhe gjithmonë në një perspektivë të qëndrueshmërisë.
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(Ky Koncept u shfaq në fillim të viteve 1990 dhe të shumë të parë «eko-lagje» u lind në Freiburg,
Gjermani në vitin 1996. Që atëherë, qindra projekte të tjera janë shfaqur në të gjithë botën.I pari
zyrtar në Australi ishte Crystal Ëaters Fshati Permakulturës në hapjen Queensland në 1980).
Lloji i eko lagjes do të varet nga vendndodhja/pozita , klima, banorët dhe vizionin e tyre të
përbashkët. Ato mund të jenë të izoluara, si një pjesë para-ekzistuese e fshatrave, të cilin ata janë
integruar, ose i zhvilluar në zemër ose në periferi të qyteteve. Nuk janë të gjitha llojet e ecovillages të
bazuara kryesisht mbi ekologjinë dhe bujqësi, ose në një filozofi shpirtërore, të strukturuar për të
rigjallëruar jetën shoqërore, apo në konceptet e qëndrueshmërisë dhe barazisë. Por, e përbashkëta
për të gjitha këto nisma është një vend kolektive, të bashkuar dhe ekologjikisht miqësore për të
jetuar. Fokusi i tyre kryesor është për të reduktuar “gjurmët ekologjike”e tyre dhe për të promovuar
aktivitete të qëndrueshme / koncepte të tilla si ndërtimi i gjelbër, prodhimi i gjelbër, të energjia e
ripërtërishme, bujqësisë së vetëmjaftueshme etj.


Zonat e banimit (eko lagje) do të respektojë një numër të caktuar të rregullave që zbatohen në
nivele të ndryshme të aktiviteteve të njeriut;

Niveli ekologjike: planifikimi, ndërtesat, bujqësi, menaxhimin e ripërtërishme të energjisë,
menaxhimin e ujit, menaxhimin e mbeturinave;

Niveli ekonomik: stimulimi i prodhimit vendor përmes integrimit të bizneseve të vogla lokale;

Niveli social: krijimi i një qendre të mundësuar banorëve të propozojë dhe të marrin pjesë në
takime;

Zonat e banimit (eko) do të përshtaten më mirë në afërsi të zonave urbane, ku pjesa më e
madhe e ndërtesave ekziston dhe cilësia e ajrit duhet të përmirësohet. Projektet e para mund të
zhvillohen në zona të gjelbra, zakonisht në periferi të planit të qytetit, pasi në ato pjesë do të jetë më
lirë për t’u aplikuar eko-lagjet me standarde për ndërtime te reja;

Cilësia e ajrit në fusha të tilla është dukshëm më e mirë sesa në mjedisin urban, ka më pak
kufizime në përdorimin e tokës, të cilat lehtësojnë fazën e tyre të demonstrimit;

Planifikuesit dhe zhvilluesit duhet të përfitojnë në masë termikë të ndërtesave përmes
projektimit e ndërtimit te sistemit pasiv diellore, përdorimin e materialeve të reja, nivelet e larta të
izolimit në mure dhe çative, dhe me cilësi të lartë të qelqit në dritare dhe hapje;

Përveç sistemit qendrore të ngrohjes dhe ftohjes, dhe mikrogjenerimi me përdorimin e
teknologjive të energjisë së ripërtërishme (Ret) dhe / ose fuqinë e kombinuar të ngrohjes (CHP)
bimët, eko-lagjet duhet gjithashtu të jetë i lidhur me promovimin e qytetit digjital dhe rritjen e zgjuar
nëpërmjet Teknologjisë së Komunikimit (ICT). Grupimet e 'gjelbra' të ndërtesave frojnë një mundësi
për sistemet e menaxhimit të energjisë. Për shembull, matjet e zgjuara të lidhura me shërbimet
plotësuese mund të jetë një mënyrë efektive për të monitoruar konsumin e energjisë së stokut të
ndërtimit me përfitime të drejtpërdrejta për konsumatorët, të tilla si reduktime të faturave të
karburantit dhe të dhëna të sakta të konsumit;

Referenca*[1] Energy‐Cities EU portal. Association of European local authorities promoting local sustainable energy policies.
‘Members in Action’. Accessed: 2009, December 22. Available from:
URL: Hhttp://www.energie‐cites.eu/cities/members_in_action_en.php
[2] Common Current. HEuropean Green City Index Released: City of Copenhagen Ranks Highest, Kiev at Hhttp://
sustainablecitiescollective.com/Home/25740H
[3] Department for Communities and Local Government.
‘Sustainable Development Action Plan 2007‐08’.2008, January; pp.20‐21
[4] Department of Communities and Local Government. Draft Planning Policy Statement: Eco‐toëns Consultation; pp.4‐6, 13,15. Ac‐
cessed: 2009, April 10. Available from: URL:
ecotowns/
[5] Papadopoulos A., ‘Energy Performance, Auditing, and Energy Certificate of Buildings: The New Regulatory Framework’. Workshop in
Energy Efficiency in the Built Environment. 2009, March 11. Laboratory of Heat Transfer and Environmental Engineering. Department
of Mechanical Engineering. Aristotle University of Thessaloniki, Greece. (Text in Greek)
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5.2.6. KUSHTET PËR PËRCAKTIMIN E RRJETIT TË SIPËRFAQEVE TË KORRIDOREVE APO TRASEVE
TELEKOMUNIKUESE DHE RRJETIT TË INFRASTRUKTURËS KOMUNALE
Komuna do të duhet te hartojë Master Planin për TRANSPORT të QËNDRUESHËM URBAN, me të cilën
do të specifikohen detajet e zbatimit për infrastrukturë dhe transport publik (hekurudhor, rrugor,
këmbësorie, çiklistik).
Komuna duhet të organizojë disa projekte, masa dhe veprime për:


Përmirësimin apo dhe redukimin e numrit te mjeteve motorike në Zonën Qendër;



Përmirësimin e shërbimeve të transportit publik;



Përmirësimit të sigurisë në trafik;




Zvogëlimit të ndikimeve mjedisore në sistemin e trafikut;
Përmirësimi dhe mirëmbajtja në rrugën magjistrale dhe regjionale si korridore kryesore në
qytet;
Transporti publik urban duhet të fuqizohet nga komuna me linja të reja urbane dhe pika
strategjike të ndaljes së autobusit;
Komuna duhet të përmirësojë pikat ekzistuese të ndaljes së autobusit (stacionet) dhe të
sigurojë për to infrastrukturën e nevojshme (vendet për pritje dhe ulje, shenjat, etj.);
Komuna duhet të përmirësojë çështjen e parkimit në zonën ekzistuese të qytetit duke
përdorur qasje të ndryshme, si: mPagesës të mjeteve motorike duke qasur qendrën e qytetit;
Krijimin e parkingjeve në cdo nyje të qytetit përderisa transporti publik nisin nga pikat e
parkingjeve hyrëse;
Ndalimit të parkimit në rrugët kryesore; Parkimit në rrugët sekondare me pagesë për orë të
caktuar;








Sigurimit të ngastrave për garazhe publike;



Sigurim të lejes së parkimit aty ku është e mundur për shfrytëzim më të gjatë pranë palestrës
sportive si dhe shërbimeve të tjera administrative dhe tregtare;

Parkimi për shtëpitë individuale duhet të organizohet përbrenda parcelës përkatëse.
Komuna rekomandon çdo ndërtim të lartë të ketë garazhe dhe numër të nevojshëm të parkingjeve
sipas standardeve për parkime, varesisht nga funksioni dhe lloji i ndërtimit .

Duhet te përmirësohen dhe plotësohen rrugët kryesore për lëvizje çikliste dhe
këmbësorike dhe në të njëjtën kohë krijon rrjet të lëvizjes nëpër zonën urbane;

Ridizajnon rrugët lokale me linja për çiklistë përgjatë rrugëve kryesore ekzistuese, shtigje
për këmbësorë gjithandej nëpër qytet, krijon linja të reja për çiklistë dhe shtigje për
këmbësorë përgjatë korridoreve të propozuara të gjelbërimit;


Veprime të detajuara dhe strategji për përmirësimin e sigurisë së rrugëve, duhet të forcohen
përmes Planeve Pjesore të qytetit, Planeve Zonale Rregulluese Urbane dhe të dizajnuara në
detaje në Planet Rregulluese urbane (sidomos për zonat në afërsi të shkollave dhe shërbimeve
të tjera publike).



Komuna duhet të elaborojë strategji për lëvizje këmbësorike Përgjegjësitë e nivelit të lartë
Përmes këtyre rekomandimeve qyteti i Prishtinës i adreson disa kërkesa Ministrisë së
Infrastrukturës. Komuna në bashkëpunim me MI-në do të sigurojë korridoret kryesore të
trafikut për rrugët e rëndësishme në nivelin kombëtar (autoudha, magjistralja , regjionalja,…);
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Zbatimin e Ligjit për rrugët, lidhur me distancën (20-60 m nga rruga kryesore ), e cila duhet të
mbahet e lirë nga ndërtimet; zbatimin e ligjit mbi rrugët, definimin e statusit të rrugëve të reja
për qasje në zonën urbane.

5.2.7. KUSHTET PËR RREGULLIMIN E ZONAVE DHE TËRËSIVE ME VLERË TË VEÇANTË
Zonat e lira, të cilat janë të përcaktuara me PZHU duhet të sigurohen nga ndërtimi dhe me këtë rast
të garantojnë:


Konservimin e vazhdueshëm të zonave bujqësore ku vetëm ndërtesat që përkrahin bujqësinë
mund të ndërtohen;



Veprimet në pyll - Vetëm ndërtesa në përkrahje të pylltarisë, gjuetisë,etj;



Sipërfaqet me vlera të posaçme ekologjike;



Natyra dhe pjesë të peizazheve;



Zona të lidhjeve – korridoreve të gjelbra;

Ndërtesat pasuese janë të vetmet që janë të lejuara jashtë tokës ndërtimore (Ligji për planifikim
hapësinor – neni 17.3);


Ndërtesat e mbrojtjes civile;



Mbrojtja nga zjarri dhe materialet e rrezikshme eksplozive;



Ndërtesat për menaxhim të burimeve të ujit;



Infrastruktura;



Ndërtesat për hulumtim dhe shfrytëzim të lëndës së parë



Rekreacioni dhe eko-turizmi (rregullativat për ndërtesa turistike dhe infrastrukturën
përcjellëse ( nr.i shtretërve ), etj.)

Jashtë tokës ndërtimore infrastruktura nuk do të sigurohet nga komuna. Kjo do të jetë përgjegjësi
organizative financiare dhe e pronarëve të kujdesen për zhvillim të përshtatshëm sipas
shfrytëzueshmërisë së definuar.
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5.2.8. MASAT PËR MBROJTJEN E PEIZAZHEVE, VLERAVE NATYRORE DHE TËRËSIVE KULTUROHISTORIKE;
Të gjitha zonat përbrenda territorit urban, të cilat nuk janë të definuara si tokë ndërtimore, zonë e
veçantë apo zonë trafiku janë tokë e gjelbër .


Zonat bujqësore, të cilat gjenden përbrenda territorit urban do të shfrytëzohen për aktivitete
të njëjta, do të rigjenerohen dhe mbrohen.



Ndërtimi nuk lejohet në zonat e definuara si peizazhe atraktive dhe si zona speciale të gjelbra
përveç elementeve të caktuara të infrastrukturës përcjellëse në funksion të zonës përkatëse
(shtigje, ulëse, ndriçimi dhe të tjera);



Pylli të mbrohet nga shpyllëzimi, të ripërtërihet me fidanë të rinj dhe vetëm ndërtesat që
ofrojnë përkrahje për aktivitetet në këto zona të jenë të lejuara të ndërtohen ( gjueti, kafshët e
egra, etj.);
Një rrjet i lëvizjes këmbësorike të krijohet nëpër brezin e gjelbër prej një parku, sheshi,
bulevard dhe aleje;
Komuna duhet të hartojë politika për vetëdijesim në çështjet mjedisore, të trashëgimisë
kulturore dhe do mundësojë mbrojtjen dhe mirëmbajtjen së bashku me shoqërinë civile.




Me qëllim të mbrojtjes së trashëgimisë, zhvillimin e turizmit kulturor që do të sillte përfitime
materiale, vëmendjen tonë gjatë pesë vjetorit të ardhshëm do përqendruar si në vijim:

Duhet evidentuar të gjitha vend zbulimet arkeologjike dhe objektet e arkitekturës ne Prishtinë
dhe rrethinën e saj, sipas projektit “ Trashëgimia Arkeologjike dhe Arkitekturore e Komunës së
Prishtinës” ;

Ndërmarrja e gjurmimeve arkeologjike sistematike në vendbanimet parahistorike, “ Tjerrtore”,
Gërmi, Bërnicë të Poshtme dhe Matiçan (Mat) dhe përgatitja e tyre për prezantim.

Hulumtimi i kështjellës antike në Kolovicë dhe përgatitja e saj për prezantim.

Hulumtimi dhe prezantimi i kulturës mesjetare shqiptare në Matiçan dhe Kolovicë.

Konservimi dhe prezantimi i objekteve të banimit dhe mullinjve të vjetër në rrethinën e
Prishtinës;

Konservimi dhe prezantimi i objekteve të arkitekturore në Çarshinë e Vjetër të Prishtinës

Pas evidencimit dhe hulumtimit të kësaj trashëgimie do të botohej një monografi në gjuhen
shqipe dhe gjuhen angleze.
Sporti dhe rekreacioni

Zonat e përcaktuara për sport dhe rekreacion, duhet të jenë të pajisura me shtigjet e
nevojshme për qasje të mirë dhe gjelbërim, përbrenda këtyre zonave vetëm ndërtimet e
lejuara për sporte të brendshme dhe të jashtme, parkingje, restorante të vogla dhe shitore
që shërbejnë për sport dhe rekreacion;


Plani rregullues apo dhe një projekt i dizajnit urban duhet të hartohet nga komuna për
qendrën e propozuar të sportit dhe rekreacionit që duhet të marrë në konsideratë tiparet
ekzistuese të rrethinës dhe të vetë lokacionit duke fuqizuar funksionin e tyre si :

-Parqet ekzistuese
- Parqet e propozuara
-Shtigjet ekzistuese këmbësorie ( formale dhe joformale)
- Peizazhi ekzistues

242

Plani Zhvillimor Urban i Prishtinës 2012-2022

Qasja, vendosja dhe tipat e hapësirave për sport dhe rekreacion


Fushë loje në lagje - sipërfaqja 0.2-0.3ha dhe distanca lëvizëse 400-800m



Gjelbërimi përbrenda lagjes - sipërfaqja 0.5ha dhe distanca lëvizëse 400-600m



Hapësira për sport dhe rekreacion në kuadër të qytetit – sipërfaqja 2ha dhe distanca lëvizëse
1000-1500 m

Parqet e qytetit
Parqet e qytetit të Prishtinës duhet te mirëmbahen nga trupi i ri që duhet krijuar për planifikimin
dhe mirëmbajtjen e tyre si dhe te sipërfaqeve të gjelbra:


Parku i qytetit – sipërfaqja 2 ha dhe distanca lëvizëse 600-1000m



Zonat natyrore të gjelbra - sipërfaqja 20 ha dhe mbulueshmëria 1500-2000m

Bazuar në normat për sipërfaqet e duhura për sport dhe rekreacion ( 3m2/ba nga të cilat 0.25m20.3m2 duhet të jenë sip. të mbuluara), komuna duhet të sigurojë 4.5 ha për aktivitete të sportit dhe
rekreacion, andaj:


Komuna duhet të sigurojë tokë për fushë-lojë dhe parqe të vogla përbrenda lagjeve për
përdorim të komunitetit dhe të krijojë një rjet të qarkullimit për çiklist dhe këmbësorë për të
lidhur parqet në mes vete;



Komuna duhet të përmirësojë parqet ekzistuese me infrastrukturën e nevojshme;



Komuna duhet të alokojë tokë për zonën e propozuar për sport dhe rekreacion përbrenda
qytetit;



Hapësirat për sport në institucionet shkollore dhe parashkollore janë të nevojshme të
sigurohën nga komuna;

Nëse diçka është e nevojshme dhe kërkohet të ndërtohet në këto zona infrastrukture dhe shërbime
përkrahëse të aktiviteteve dhe funksioneve që ofrohen atëherë masa dhe rregullativa speciale duhet
të respektohen në çdo rast ndarazi (materialet e ndërtimit, lartësia e konstruksionit, madhësia e
konstruksionit, etj.)
Gjithashtu, sipas PZHU-se janë paraparë dy lokacione të rëndësishme: Kopshti Botanik në pjesën
Jugore të qytetit, në Prishtinën e Re-Zona Lindje si dhe Kopshti zoologjik në pjesën jugore të qytetit
në afërsi të Liqenit të Badovcit që është edhe si vazhdimësi e destinimit aktual.

5.2.9. MËNYRA E TRAJTIMIT TË HEDHURINAVE (PËRPUNIMI, DEPONIMI DHE BARTJA)
Komuna e Prishtinës do të duhet të hartojë “Strategjinë për trajtim të mbeturinave, hedhurinave,
përpunimin dhe bartjen e tyre”.
Deponia ekzistuese të rigjenerohet me gjelbërim shtesë dhe në atë drejtim të merren masa të tjera
të nevojshme;
Komuna e Prishtinës do të bëjë, po ashtu, “Strategjinë për ujë të pijes dhe trajtim të ujërave të zeza”,
me të cilën do të definohen dhe përcaktohen masat dhe veprimet;
Hedhja e mbeturinave dhe e ujërave të zeza, duhet të bazohen në dokumentin strategjik për t’u
hartuar nga Komuna e Prishtinës, me parime për qëndrueshmëri dhe efikasitet financiar; Riciklim dhe
ripërdorim për energji ripërtëritëse dhe prodhimin e biomasave.
Të hartohen programe dhe politika vetëdijësuese për trajtimin e ujit të pijes, shfrytëzimin e tij.
Për zonën urbane të Prishtinës dhe komunat fqinje të themelohet një sistem regjional centralizuar i
trajtimit të ujërave.
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5.2.10. MASAT PËR PENGIMIN E NDIKIMEVE TË DËMSHME NË MJEDIS


Strategjitë për menaxhimin e mbeturinave duhet të kontrollohen nga komuna në mënyrë të
vazhdueshme për t’i mënjanuar ndikimet mjedisore;



Komuna e Prishtinës duhet të fuqizojë komunikimin më komunat fqinje pasi shumë nga
vendimet e tyre për menaxhimin e mbeturinave dhe projektet tjera mund të kenë në mënyrë
indirekte ndikim në mjedis në komunën e Prishtinës;



Drejtori speciale ose të paktën sektori që merret me trajtimin e çështjeve mjedisore, duhet të
operojë ose të krijohet përbrenda komunës.



Të hartohen strategji dhe planet emergjente për mbrojtje të mjedisit kundër – zjarreve,
vërshimeve, erozionit, shpyllëzimit , ndotjes së ajrit dhe të tjera...



Koncepti komunal për mbrojtje mjedisore duhet të hartohet – rregulativë shtesë në nivelin
komunal që plotësojnë kornizën ligjore mjedisore nga niveli qendror dhe bëjnë më të lehtë
zbatimin e tij.
( shih: konventa mjedisore lokale – hartuar nga Asociacioni i Komunave të Kosovës)

5.2.11. MASAT PËR PARANDALIMIN E NDIKIMIT NEGATIV SOCIAL


Zona urbane duhet të garantojë një infrastrukturë sociale të përshtatshme (edukim, shërbime
mjekësore, kulturë, sport….) për të mënjanuar ndikimin negativ social.



Infrastruktura duhet të jetë konform funksionit të zonës (qendra kryesore, qendër kulturore,
qendër e komunitetit…etj.)



Densiteti duhet të koordinohet me pajtueshmërinë sociale të zonës



Infrastrukturë e përshtatshme që ju ndihmon njerëzve me nevoja të veçanta të integrohen
lehtë në shoqëri dhe të kenë qasje në të gjitha rastet e mundshme në shërbime.

5.2.12. MASAT PËR ZBATIMIN E PLANIT /PLANEVE


Komuna e Prishtinës do të marrë vendim për të ndryshuar PZHU-në, nëse konditat e
përgjithshme kanë ndryshuar në dimension esencial (më shumë se cca 30%) apo në kohën e
ripërtëritjes obligative, sipas LPH çdo 5 vjet.



Bazuar në ligjin për planifikim hapësinor PZHU – ja duhet të revidohet çdo 5 vjet.



Planet Rregulluese Urbane – janë plane me të cilat qartësohet dendësia banimore, shputa e
ndërtimit, etazhiteti etj.



Planet Rregulluese Urbane do të shërbejnë për dizajn dhe rivitalizim të brendshëm të
bashkësisë lokale, në përpjesë P-1:1000/2500.
NGJYRAT E PËRDORURA NË DESTINIMIN E SIPËRFAQEVE

Në mënyre që të jenë planet sa më të unifikuara në të ardhmen, duhen standardizuar ngjyrat e
përdorura për destinimin specifik sipas të dhënave në vijim, ndërsa nëntipet e tyre definohen nga
hartuesit e planeve sipas nevojës:
Banimi individual R=252, G=249, B=105;

Industria

R=255, G=128, B=255;

Banim i mesëm

R=252, G=249, B=105;

Gjelbërimi i ulet

R=0, G=187, B=94;

Banim i larte

R=150, G=92, B=16;

Gjelbërim i larte

R=2, G=158, B=33;

Hapësirat publike R=0, G=128, B=255;

Hapësirat ujore

R=64, G=165, B=255;

Ekonomia

Zona specifike

R=199, G=199, B=199;

R=255, G=130, B=130;
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5.2.12.1.

DETYRIMI PËR HARTIMIN E PLANEVE RREGULLUESE

Hartimi i planit të ri kadastral si bazë për elaborimin e planeve rregulluese urbane dhe zhvillimeve të
mëtejme.
Planet Rregulluese Urbane –PRrU janë bazë për dhënien e lejes si një hap i ardhshëm për zbatimin e
PZHU-së. Ndonëse hartimi i PRrU duhet të mbulojë tërë territorin urban, është e qartë se prioritet
duhet t’i jepet për ato zona ku problemet hapësinore janë të asaj natyre që duhet adresuar
urgjentisht.
Posaçërisht zonat sikur në situatat:


Ku qyteti është duke u rritur në një mënyrë të paorganizuar ose më mirë thënë të
pakontrolluar;



Zonat, të cilat po kalojnë dhe do të duhet të kalojnë në procesin e transformimit –
densifikimi i paraparë sipas PZHU;



Zonat, të cilat kanë plane rregulluese të vjetra por që tani duhet të harmonizohen me planin e
ri apo të hartohen të reja;



Aty ku ridesenjimi dhe rikonstruktimi i hapësirës publike është i kërkuar dhe kërkon qasje
parësore.

Zonat e listuara më poshtë janë identifikuar si zona parësore, për të cilat duhet filluar menjëherë
procesin e hartimit të PRRu-ve për;


PRRU për “Zonën Qendër të qytetit të Prishtinës”;



PRRU për “Zonën Qendër të ATT”;



PRRu për “Bërthamën e qytetit të Prishtinës”;



PRRU për “Zonën Spitalore”;



PRRU për “Parkun e Varrezave”;



PRRU për “Lidhjen këmbësore kryqe dhe çiklistike e qytetit të Prishtinës” (ATT, Shesh i RinisëNew Born, Sheshi Nëna Terezë, Bërthamë e Qytetit) dhe (Qendra e studentëve nëpër park të
qytetit – Parkun e qytetit, parkun Taukbahqe deri te Parku Gërmia).

Pakoja e dytë e PRrU-ve do të përmbajë planet kryesisht të lidhura me zonat e reja për
zhvillim, sikur zona e kombinuar për sport dhe edukim, zgjerimet e planifikuara në brezin e skajshëm
të zonës urbane. Sidoqoftë, është me rëndësi që hartimi i PRrU-ve për zonat e reja për zhvillim të
mos shtyhet në të mirë të shmangies nga zhvillimi i mëtutjeshëm i vendbanimeve joformale. Hartimi i
PRrU-ve nga pakoja e dytë mund të realizohet pjesërisht paralelisht me hartimin e PrrU-ve nga
pakoja prioritare.
Në procesin e hartimit të Planeve Rregulluese vëmendje e posaçme duhet t’u kushtohet:


Rregullativave të ndërtimit – akteve administrative;



Lokacionet për përqendrimin e shërbimeve të propozuara nga PZHU;



Hapësirat shtesë për gjelbërim dhe lojë.
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5.2.12.2

MASAT PËR RREGULLIMIN DHE MBROJTJEN E TOKAVE

Mbrojtja e tokës bujqësore


Për tokën bujqësore përgjatë kufirit të territorit urban, nuk ka nevojë të hartohet
PRrU .Sidoqoftë, zonat bujqësore dhe natyrore duhet mbrojtur nga ndërtimi joadekuat.



Në përputhje me nenin 22.4 të Ligjit për planifikim hapësinor, komuna duhet të përgatisë
vendimin për mbrojtjen e tokës kualitative bujqësore. Këto zona të mbrojtura do të shërbenin
si një plotësim për PRrU, të cilat duhet hartuar për zonën urbane, dhe do të ndihmoj orientimin
e zhvillimit të ri në zonat e destinuara për këtë.



Në përgjithësi, zhvillimi i banimit nuk duhet lejuar jashtë zonës urbane (tokës së planifikuar
për ndërtim). Përjashtime mund të bëhen vetëm për objekte të caktuara, provizore, nga
materiali i lehtë dhe të tjera që janë në përkrahje të aktiviteteve në këto zona (bujqësi,
prodhim, etj...)



Organizimi i riparcelimit të pronave në përputhje me synimet hapësinore



Hartimi i PRrU, në raste kur është e nevojshme ose e dobishme, do të zbatohet së bashku me
riparcelimin e ngastrave kadastrale. Zbatimi i riparcelimit dhe eksproprijimit mund të jenë të
domosdoshëm.



Në zonën bujqësore, zgjerimi i tokës me qëllim të përmirësimit të strukturës së aktiviteteve të
pemëtarisë dhe blegtorisë do të nxitet, lehtësohet.

5.2.12.3
REKONSTRUIMI I NDËRTESAVE DESTINIMI I SË CILAVE ËSHTË NË KUNDËRSHTIM ME
DESTINIMIN E PLANIFIKUAR.


Ndërtesat ekzistuese në zonat e gjelbra nuk mund të zgjerohen, rriten dhe rindërtohen në bazë
të rekonstruktimit;



Vlerësimi dhe zgjidhja e problemit në lidhje me ndërtimet ilegale;



Nga udhërrëfyesit e Institutit për planifikim hapësinor dhe Departamentit për planifikim
hapësinor: Problemet specifike në lidhje me ndërtimet ilegale do të vlerësohen dhe do të
propozohen zgjidhjet e tyre;



Për këtë arsye, baza e të dhënave (data baza) bazuar në kadastrin e freskuar do të krijohet duke
përmbajtur informatat e nevojshme për secilën ngastër;



Demolimi i ndërtesave mund të konsiderohet në raste kur ndërtimi ilegal nuk mund të
legalizohet për shkak të kontradiktave të caktuara me planet hapësinore dhe vështirësive për
të arritur rregulativat e sigurisë dhe ndërtimit;



Nëse nevojitet, gjatë zbatimit të planit ndërtesat e ndërtuara në mënyrë legale mund të lëvizen
pas eksproprijimit apo negocimit me pronarët. Në këtë rast, komuna do të duhet të ofrojë
kompensim të duhur;



Në disa raste edhe ndërtimet legale mund të lëvizen (për arsye të ndonjë korridori të
rëndësishëm apo shërbime publike) pas ekrpoprijimit apo negociimit me pronarin.



Në këtë rast, komuna duhet të ofrojë kompensim të duhur. Në rast se ndërtimi legal ose ilegal
krijon kontradikta me planin hapësinor dhe që janë më pak të vrazhdët, restriksionet mund të
impononohen në zhvillimet e mëtutjeshme ( siç janë zgjerimet e ndërtesës, riparcelizimi i
ngastrave, etj….)
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5.3. DISPOZITAT
PJESËMARRJEN

LIDHUR

ME

KONSULTIMIN,

BASHKËPUNIMIN

DHE



Bashkëpunimi përbrenda Komunës dhe në regjion;



Bashkëpunimi me institucionet kombëtare dhe organizatat joqeveritare;



Pjesëmarrja dhe përfshirja e e publikut përbrenda procesit të planifikimit dhe transparenca e
procedurave;



Centralizmi i informatave përbrenda Komunës.

Përmirësimi i përfshirjes, pjesëmarrjes dhe vetëdijesimi


Zbatimi dhe përforcimi i planeve zhvillimore dhe planeve rregullative do të jetë i suksesshëm
vetëm nëse komuna do të krijojë përkrahje të mjaftueshme dhe mirëbesim midis qytetarëve
të saj për këto aktivitete.

Kampanjat mediale do të organizohen me qëllim të fuqizimit dhe vetëdijesimit të qytetarëve dhe
rritjes së përkrahjes së tyre për aktivitetet e planifikimit.
Centralizimi i informative hapësinore
Informatat hapësinore në dispozicion do të centralizohen dhe integrohen në Sistemin Informativ
Gjeografik (GIS), i cili duhet te jete i arritshëm të paktën nga të gjitha drejtoritë e administratës
komunale.
Leja ndërtimore

• Procesi i ofrimit të lejes apo refuzimit të kërkesë për leje, përfshirë garancinë për rolet
transparente të të gjitha palëve me interes (aplikuesit, banorët, palët tjera me interes dhe
administrata), do të përmirësohen përmes qartësimit të procedurave.
Një bazë adekuate e të dhënave dhe sistem i GIS-it, duhet ta asistojnë procesin e lëshimit të lejeve.
Ky aktivitet duhet realizuar në bashkëpunim me Drejtoratin për Gjeodezi dhe Kadastër.
Vlerësimi dhe monitorimi
• Plani zhvillimor urban do të vlerësohet në baza rregulloreje, një herë në dy vjet, përveç nëse ka
ndonjë kërkesë të veçantë. Po ashtu, zhvillimet aktuale, të dhëna më të kompletuara demografike,
të dhëna në lidhje me nevojat për banim dhe faktorë të tjerë ekonomik duhet të merren në
konsideratë.


Çdo pesë vjet plani duhet të revidohet i tëri.

5.4. DISPOZITAT MBI RENDIN KRONOLOGJIK APO ETAPAT E ZBATIMIT
• Dispozitat finale • Data e fillimit • Afati i vlefshmërisë • Vlefshmëria hapësinore • Dispozitat e përkohshme • Vlerësimi
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Përmbledhje e shpenzimeve komunale sipas PZHU-së
Investimet komunale në planifikim, e sidomos ato investime me komponentë hapësinore
(përfshirë aktivitetet e planifikimit, punët publike, distribuimin e shërbimeve publike, banimit dhe
ndërtimeve të tjera) do të bëhen bazuar në veprimet që sjell përpara Plani Zhvillimor Urban .
Përbrenda tre muajve pas miratimit të PZHU-së, Asambleja Komunale do të aprovojë një plan të
buxhetit shtesë, ku do të përshkruhet qartë se si do të bëhet zbatimi i planit për tre vjetët e
ardhshëm. Plani i buxhetit shtesë, përveç gjërave të tjera, do të definojë se si do të financohet
hartimi i planeve rregulluese urbane – PRRU, realizimi i hulumtimeve dhe hartimi i politikave të tjera
shtesë të nevojshme.
Sigurimi i përputhjes me politikat ekzistuese
Brenda tre muajve pas miratimit final të PZHU-së, komuna do të rishikojë politikat e saj
sektorale në mënyrë që t’i harmonizojë ato me dispozitat e dala nga PZHU-ja.

5.5. ELEMENTET DHE UDHËZIMET PËR HULUMTIM TË MËTUTJESHËM
Hulumtimet, politikat dhe planet shtesë që duhet të hartohen:











Kadastra,
Koncepti i zhvillimit ekonomik,
Plan i politikës së transportit,
Plan i politikës së mjedisit (me fokus të veçantë në ndotjen e ujit, bimët pastruese për
pastrimin e ujit dhe ujërave të zeza, politika për pyjet, menaxhimi i mbeturinave dhe të tjera),
Plani i menaxhimit të mbeturinave,
Vlerësim për prodhimin e nxehtësisë dhe energjisë duke përfshirë edhe studimin e fizibilitetit
për energjinë alternative ( energjia ripërtëritëse, performimi i energjisë),
Shqyrtim i mëtutjeshëm i fizibilitetit të zonës arkeologjike,
Koncepti i turizmit,
Koncepti i gjelbërimit,
Infrastruktura teknike.
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