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ZGJIDHJA URBANE
Plani Rregullues Urban Prishtina e Re (PRrU-PR) –
Zona Lindje
Për hartimin e Planit Rregullues “Plani Rregullues Urban Prishtina e Re (PRrU-PR) –
Zona Lindje” kompania jonë ka angazhuar staf interdisiplinar dhe është ndjekur një metodologji
bashkëkohore duke tentuar në maksimum të aplikohen parimet e planifikimit të qëndrueshëm. Ky
dokument ngërthen komponentet e shënuara më poshtë:
 kontrolli dhe plotësimi i incizimit gjeodezik së lagjes duke përfshirë terrenin dhe rrugët
ekzistuese;
 nxjerrjen e konkluzioneve për gjendjen ekzistuese të lagjes në fjalë dhe përcaktimin e
drejtimeve të zhvillimit, tendencave, mundësive dhe rreziqeve.
 zhvillimi i koncepteve të planit rregullues për tërësinë e PRrU PRISHTINA E RE i cili
mundëson rregullim e hapësirës së lagjes në fjalë duke respektuar normat dhe standardet
bashkëkohore për zhvillimin e zonës urbane, si dhe udhëzimeve të dala nga Plani
Strategjik Zhvillimor Urban Prishtina 2004-2020 dhe Plani Zhvillimor Urban i Prishtines
2012-2022+.
Hartimi i planit rregullues urban Prishtina e Re – zona lindje planifikohet në bashkëpunim të
ngushtë me stafin e Drejtorise së Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit, nën mbikëqyrjen
e koordinatoreve të emëruar nga Komuna e Prishtinës ida Muhamet Morina, ida Hazir Zhitija dhe
menaxhere te projektit ida Nazmije Tora dhe ida Burbuqe Hydaverdi por edhe të stafit tjetër të
punësuar ne Drejtorinë e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit dhe Drejtorit Behxhet
Musliu.
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1.

PLANI RREGULLUES URBAN PRISHTINA E RE – ZONA LINDJE

1.1.

HYRJE

Prishtina e Re është një përgjigje ekuivalente e tendencave të zhvillimit të qytetit të Prishtinës. Me
hartimin e Planit Rregullues “Plani Rregullues Urban Prishtina e Re” (PRrU-PR) pretendohet të futen
nën kontrollë zhvillimet aktuale ndërtimore në dekadën e fundit dhe ngritjen e cilësisë së jetesës, punës
dhe rekreacionit. Përderisa në zonat “Perëndim” dhe “Qendër” ndërtimet janë evidente kryesisht me
ndërtime ilegale, në Zonën LINDJE gjejmë një mjedis pa ndërtime, të pandotur dhe me potencial të
madh për zhvillimin e një lagjeje me kritere më të larta urbanistike. Kjo zonë e Prishtinës ka një
morfologji dinamike, devastim të vegjetacionit, pyllit, rrezikim për ndërtime pa leje, shumë pak tokë
bujqësore.
Përveq natyrës së ruajtur nga ndërtimet, resurs të veçantë të kësaj zone paraqet edhe tangjetimi i
Liqenit të Badovcit duke i siguruar kësaj pjese front ujor – gjë tejet e rrallë për rrethanat Kosovare dhe
unike në qytetin e Prishtinës.
Promovimi i koncepteve më të reja urbanistike të planifikimit të qëndrueshëm duke promovuar
orientimin e favorshëm të ndërtesave, energjitë e ripërtritshme, riciklimin e ujërave atmosferike dhe
materialet e riciklueshme e bën këtë zonë më të veçantë. Qasja në konceptualizimin e trafikut të ndarë
automobilistik nga ai i këmbësorëve dhe biciklistave, avancimi i transportit publik, futja e transportit me
tramvaj dhe transporteve tjera ekologjike, bën që kjo lagje të dërgon mesazhin jo vetëm Qytetit të
Prishtinës por gjithë Kosovës për një qasje të re pro Europiane të planifikimit.
“Plani Strategjik Zhvillimi Urban i Prishtinës 2004-2020” (PSZhUP) Zonën Lindje e ka përkufizuar si
zonë kryesisht të banimit, me zona të lira, pyll dhe zona rekreative. Plani Rregullues “Plani Rregullues
Urban Prishtina e Re” ngritet në bazë të PSZhUP dhe harmonizohet me PZHU-ne e cila është në
proces të aprovimit, dhe përkufizon saktësisht kornizën e rregullimit hapësinor urbanistik të kësaj lagje
duke zbatuar udhëzimet e PSZhUP-së si dhe Ligjin e Planifikimit Hapësinor nr.2003/14, Ligjin e
Ndërtimit nr.2004/15, e me qëllim të përcaktimit të kushteve teknike të objekteve ndërtimore për qasjen
e personave me aftësi të kufizuar dhe ligjet e tjera relevante në fuqi në Republikën e Kosovës.
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EKSTRAKT NGA PLANI STRATEGJIK 2004-2020

Harta. 1. Pozita e lagjes “Prishtina e Re – Zona Lindje” – PLANI STRATEGJIK 2004-2020
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EKSTRAKT NGA PLANI ZHVILLIMOR URBAN 2012-2020

Harta.2. Plani Zhvillimor Urban i Prishtinës 2012-2020
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1.1.1. Qëllimet dhe synimet e planit rregullues
Qëllimi i këtij plani rregullues është që të krijojë një ambient të shëndoshë për një jetë të qetë. Në këtë
zonë synojmë që me planin rregullues të bëhet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.2.

Sigurimi i sipërfaqeve të domosdoshme për përmbushjen e nevojave të të gjithë komunitetit;
Mundësimi i ndërtimit me koncesion - banim me interes të pronarëve dhe të investueseve;
Shfrytëzimi ekonomik dhe efikas i tokës;
Sigurimi i infrastrukturës komunale: ujësjellësi, kanalizimi, rryma elektrike, ngrohja qendrore,
gazifikimi, interneti, telefonia tokësore, sistemi i rrjetit kabllor etj.;
Integrimi i objekteve publike dhe sociale;
Sigurimi i sipërfaqeve me gjelbërim dhe avancimi i kushteve për banim, punë, sport dhe
rekreacion;
Stimulimi i një ambienti të shëndoshë për jetë të shëndoshë;
Zvogëlimi i ndotësve, hedhurinave dhe inkurajimi i mjedisit ekologjik;
Mbrojtja e zonës ekzistuese të gjelbërimit dhe shfrytëzimi aktiv i hapësirave të gjelbëruara;
Lidhja e rrjetit ekzistues të trafikut me atë të planifikuar dhe sinkronizimi me trafikun e lagjeve
përskaj, si dhe rritja e sigurisë për këmbësorë dhe automjete;
Sigurimi i një qasje të integruar për jetë funksionale dhe të sigurt;
Qasje gjithëpërfshirëse në të gjitha kategoritë e komunitetit, e në veçanti për persona me aftësi
të kufizuara dhe nevoja të veçanta, të moshuar, fëmijë dhe ata që jetojnë me ndihmë (asistencë)
sociale;
Stimulimi i parimeve të urbanizmit të qëndrueshëm dhe të përdorimit të energjive alternative
(solare dhe gjeotermike), të përdorimit të materialeve të riciklueshme ndërtimore, etj.

GJENDJA EKZISTUESE

Profili Urban (i hartuar nga kompania InTECH) konstaton se lagjja e qytetit Prishtina e Re – Zona
Lindje është një lagje me një potencial të madh të zhvillimit, por edhe me rreziqe dhe sfida të shumta.
Në bazë të këtij Plani Rregullues duhet të parashtrohen kushtet teknike, kriteret dhe zgjidhjet për
rregullimin e hapësirës së lagjes, duke pasur parasysh të gjitha komponentet e domosdoshme.
Prishtina e Re – Zona Lindje, prej një zone të harruar urbane me gjelbërim të varfër dhe pa
infrastrukturë planifikohet të shëndërrohet në një lagje të shfrytëzimit të llojllojshëm me një numër të
madh të:
• sipërfaqes gjelbëruese
• sipërfaqes për banim
• bizneseve që gjenerojnë shumë vende pune, dhe
• aktiviteteve shoqërore dhe rekreative që zhvillohen brenda saj,
• me rëndësi vetëm për lagjen dhe më gjerë – për tërë qytetin e Prishtinës.
-

Ky plan rregullues përkufizon kushtet për zhvillim të qëndrueshëm dhe ambient të
shëndoshë për banim, punë, dhe rekreacion.

Plani Rregullues Prishtina e Re – Zona Lindje
NSH “A design”, Prishtinë, Shtator, 2013

12

Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

2.

KUFINJTË E ZONËS SË LAGJES PRISHTINA E RE – ZONA LINDJE

Lagjja “Prishtina e Re – Zona Lindje” ndodhet në pjesën jugore të qytetit të Prishtinës, përkatësisht në
pjesën Lindore të territorit të Prishtinës së Re, dhe në pjesën veriore kufizohet me lagjen Mat, në pjesën
veri-lindore me fshatin Zllatar dhe në vazhdim të jug-lindjes me liqenin e Badovcit, në pjesën
perëndimore me Zonën Qendër të Prishtinës së Re, në pjesën jugore (pjesërisht) integron Unazën e
jashtme të qytetit dhe ndërlidhet me zonën kadastrale të Hajvalisë.

2.1.

Sipërfaqja

Plani rregullues për lagjen Prishtina e Re – Zona Lindje përfshin një sipërfaqe prej 190.70 ha sipërfaqe
për banim dhe 99.30 ha sipërfaqe gjelbëruese, e cila gjendet në pjesën jugore të qytetit të Prishtinës.
Sipërfaqja totale e kësaj zone është 290 ha.

Harta 3. Situacioni i gjerë - sipërfaqja e planit rregullues Prishtina e Re – Zona Lindje
në raport me qytetin.

2.2. Zonat përreth
Lagja “Prishtina e Re – Zona Lindje” ndodhet në pjesën jugore të qytetit të Prishtinës, përkatësisht në
pjesën Lindore të territorit të Prishtinës së Re, dhe është e kufizuar:

Plani Rregullues Prishtina e Re – Zona Lindje
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Zona veriore
Lagjja Mat paraqet zonën kufizuese të lagjes Prishtina e Re – Zona Lindje për nga ana veriore, dhe
ndahet nga ajo përmes rrugës A (e planifikuar).
Zona veri-lindore
Në anën veri-lindore të lagjes Prishtina e Re – Zona Lindje, ndodhet zona kadastrale e Zllatarit.
Zona jug-lindje
Ne jug-lindje të lagjes Prishtina e Re – Zona Lindje ndodhet liqeni i Badovcit.
Zona perëndimore
Në perëndim kjo lagje kufizohet me Zonën Qendër të Prishtinës së Re.
Zona jugore
Integron unazën e jashtme të qytetit dhe ndërlidhet me fshatin Hajvali.

2.3.

Parcelat kadastrale të përfshira në Planin rregullues

1020-1; 1020-10; 1020-11; 1020-12; 1020-13; 1020-14; 1020-15; 1020-16; 1020-17; 1020-18; 1020-19; 1020-2;
1020-20; 1020-21; 1020-22; 1020-23; 1020-24; 1020-25; 1020-26;1020-27;1020-28;1020-29;1020-3;102030;1020-31;1020-32;1020-33;1020-34;1020-35;1020-36;1020-37;1020-38;1020-39;1020-4;1020-40;1020-5;10206;1020-7;1020-8;1020-9;1021-0;1217-0;1280-0;1281-0;1282-0;1283-0;1284-0;1285-0;1286-0;1287-1;12872;1287-3;1287-4;1287-5;1287-6;1287-7;1287-8;1287-9;1288-0;1289-0;1290-0;1291-0;1292-0;1293-0;12940;1295-0;1296-0;1297-0;1298-0;1299-0;1300-0;1301-1;1301-2;1302-0;1303-0;1304-0;1305-0;1306-0;13070;1308-0;1309-0;1310-0;1311-0;1312-0;1314-0;1315-0;1316-0;1317-0;1318-0;1319-0;1320-0;1321-0;13220;1323-0;1324-0;1325-0;1326-0;1327-0;1328-0;1329-0;1330-0;1331-0;1332-0;1333-1;1333-2;1334-0;13350;1336-0;1337-0;1338-0;1339-0;1340-0;1341-0;1342-0;1343-0;1344-0;1345-0;1346-0;1347-1;1347-2;13481;1348-2;1348-3;1348-4;1349-1;1349-2;1350-0;1351-0;1352-0;1353-0;1354-1;1354-2;1354-3;1354-4;13550;1356-0;1357-0;1358-0;1359-0;1360-0;1361-0;1362-0;1363-0;1364-0;1365-0;1366-0;1367-0;1368-0;13690;1370-0;1371-0;1373-0;1374-0;1375-0;1376-0;1377-0;1378-0;1379-0;1380-0;1381-0;1382-0;1383-0;13840;1385-0;1386-0;1393-0;1394-0;1395-0;1396-0;1397-0;1398-0;1399-0;1400-0;1401-0;1402-0;1403-0;14040;1405-0;1411-0;1419-0;1420-0;1421-0;16-0;17-1;17-2;17-3;18-0;19-0;20-0;200-0;21-0;22-0;23-0;24-0;25-0;260;27-0;28-1;28-2;29-0;3-0;30-0;31-0;32-0;33-0;34-0;35-0;36-0;4-0;40-0;457-0;458-0;459-0;460-0;461-0;4620;463-0;464-0;465-0;466-0;467-0;468-0;469-0;550-0;551-0;554-0;555-0;556-0;557-0;558-0;559-0;560-0;5660;570-0;574-0;575-0;576-0;577-0;578-0;580-1;580-2;581-0;582-0;583-0;584-0;585-0;586-0;587-0;589-0;5900;591-0;592-0;593-0;594-0;595-0;596-0;597-0;598-1;598-2;598-3;598-4;598-5;598-6;598-7;598-8;598-9;5990;600-0;601-0;602-0;603-0;604-0;615-0;616-0;617-0

2.4.

Koncepti themelor

2.4.1.
•
•
•
•
•

Qasja në konceptualizimin e Planit rregullues PRISHTINA E RE
Kushte për jetë të sigurtë, cilësore dhe punë efektive
Identiteti
Parimet aktuale të planifikimit (planifikim të qëndrueshëm)
Implementueshmëri të lehtë
Kosto të lire

2.4.2. Kushte për jetë cilësore dhe punë efektive
• Zbatimi i standardeve të planifikimit
• Planifikim në frymën e vazhdimësisë së traditës (pozitive)
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2.4.3.
•
•
•
•

Identiteti
Pse të përzgjedhet kjo lagje të jetohet e jo qendra?
Cka e bën që kjo lagje të ketë identitetin e saj?
A mundet Prishtina të zhvillohet ngjajshem sikur lagjet europiane
A mundet “Prishtina e Re” të jetë lagje shembull për qytetin e Prishtinës dhe tërë Kosovën?

2.4.4. Parimet e planifikimit të qëndrueshëm
• Zvogëlimi i nevojave për furnizim me (energji, ujë dhe ushqim)
– Kursimi i energjisë
– Përdorimi i energjive alternative (solare, gjeotermale, aerotermale, erës dhe
bioenergjisë)
•
•
•
•
•

2.4.5.
•
•
•
•
•

Zvogëlimi i sasisë së mbeturinave (riciklimi i mbeturinave)
Zvogëlimi i ndotjes së ajrit – CO2
Zvogëlimi i ndotjes së ujërave dhe sasisë së ujërave të zeza
Përdorimi i materialeve të riciklueshme ndërtimore
Përdrimi i ujërave atmosferike për ujitje

Implementueshmeri te lehte
Vehtëdijësimi i vendimmarrësve
Vehtëdijësimi i popullatës dhe përfituesve
Aplikimi për mbështetje financiare në Kosovë dhe fonde të BE-së
Përpilimi i Elaboratit për implementim
Kosto e lirë

2.4.6. Mobiliteti
• Krijimi i hapësirave të mjaftueshme publike të cilat ofrojnë mundësinë e interaktivitetit social në
komunitet
• Përmes afrimit të një sistemi të shtigjeve dhe parkingjeve për biçikleta të inkurajohet përdorimi i
tyre
• Afrimi i një infrastrukture rrugore funksionale dhe e përshtatshme për transportin publik

Plani Rregullues Prishtina e Re – Zona Lindje
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Harta 4. Koncepti për Prishtinen e Re

Fig.1. Imazhe për Prishtinen e Re

Me këtë koncept ofrohet mundësia e shfrytëzimit të potencialeve për zhvillim të lagjes Prishtina e Re –
Zona Lindje duke forcuar më tutje karakterin e saj.
Koncepti themelor i planit bazohet në përfundimet e sipërshënuara, të cilat sa i përket planifikimit
konsistojnë në:
• Respektim i funksioneve të paraparëra sipas PSZhU Prishtina 2004-2020 për lagjen Prishtina e
Re – Zona Lindje si dhe PZhU 2012-2022+ (në proces për aprovim):
• Përshtatja me zhvillimet e rrethinës për të krijuar një ambient të qëndrueshëm në shkallë të
gjerë për tërë qendrën e qytetit.
Sipas Planit Rregullues, territori i lagjes Prishtina e Re – Zona Lindje strukturohet në këto njësi
urbanistike:
 Tërësi urbane
 Blloqe urbane
 Nënblloqe
Territori i Lagjes Prishtina e Re – Zona Lindje organizohet në 3 (tri) tërësi urbane, të cilat më pas
ndahen në blloqe urbane dhe nënblloqe.

Plani Rregullues Prishtina e Re – Zona Lindje
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2.5.
•
•
•
•
•
•
•
•

Disa elemente të planifikimit të qëndrueshëm
Orientimi i favorshëm (jugor)
Kursimi i energjisë
Përdorimi i energjive të ripërtrishme
Riciklimi i ujërave
Përdorimi i materialeve natyrore dhe të riciklueshme
Riciklimi i mbeturinave (mbledhje e selekcionuar e tyre)
Zvogëlimi i CO2
Orientimi i favorshëm (jugor)

Plani Rregullues Prishtina e Re – Zona Lindje
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Fig.2. Analiza e orientimit për Prishtinën e Re – Zona Lindje

2.6.
•
•
•
•

2.7.

Kursimi i energjisë
Orientimi I favorshëm i përmbajtjeve në kuadër të ndërtesës
Përdorimi I termoizolimeve me trashësi më të madhe (>20 cm)
Eliminimi I urave termike
Dritaret kualitative dhe me min. 3 shtresa qelq

Përdorimi i energjive të ripërtrishme

Fig.3. Vendosja e paneleve solare

Plani Rregullues Prishtina e Re – Zona Lindje
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Fig.4. Skema e funksionimit të paneleve solare

2.7.2. Panelat solare
• Panela solare për sigurim të ujit të nxehtë
• Mono-silikon panelet dhe Fotovoltiaket

Fig.5. Shembuj të paneleve solare
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3.

DESTINIMI I SIPËRFAQEVE

3.1.

Bilancet dhe destinimet e sipërfaqeve

Bilancet e sipërfaqeve me këtë Plan Rregullues do të jepen në formë tabelore të ndara sipas llogarive
dhe strukturave në bazë të planifikimit të tërësisë urbane.
Në tabela jepen shënimet për tërësitë A, B, dhe C në përgjithësi si shumë, si dhe në hollësi për secilin
bllok urbanistik. Për parcelat brenda parcelës ndërtimore urbane dhe tërësisë vlejnë shënimet e
parcelës ndërtimore urbane apo tërësisë përkatëse.
Për përllogaritjen e kapaciteteve të ndërtimit do të përdoren nomenklaturat dhe standardet urbanistike
bashkëkohore ndërkombëtare.

Harta 5. Destinimi I sipërfaqeve
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3.2.

Ndarja zonale dhe funksionet e tyre

Ndarjen e lagjes Prishtina e Re – Zona Lindje në zona (Lindje, Qendër dhe Perendim), duke pasur
parasysh larminë e funksioneve ekzistuese si dhe dinamikën e format e shfrytëzimit të lagjes, duhet
kuptuar dhe trajtuar më shum si një ndarje për trajtim më të lehtë se sa si ndarje të tërsive. Sidoqoftë,
bazuar në dallimet e vogla në pjesë të ndryshme të lagjes, dhe direktivave nga Plani Strategjik
Zhvillimor Urban i Prishtines 2004-2020 (PSZhUP2004-2020) dhe PZHU lagjja Prishtina e Re e në
veçanti Zona LINDJE është ndarë në tri tërësi urbane si zona me karakteristika të ndryshme:




Tërësia A: Zona në mes unazës së brendshme dhe rrugës së planifikur të quajtur rruga A, si
zonë e planifikuar kryesisht për banim individual por edhe me përmbajtje tjera
Tërësia B: Zona në mes të dy unazave, si zonë e destinuar për banim individual, banim të lartë
dhe përmbajtje tjera shoqërore, kulturore e sportive.
Tërësia C: Zona jashtë unazës së jashtme (pranë Liqenit të Badovcit), si zonë me destinim të
rekreimit

Harta 6. Ndarja e tërësive

Plani Rregullues Prishtina e Re – Zona Lindje
NSH “A design”, Prishtinë, Shtator, 2013

22

Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

3.3.

Karakteristikat e tërësive urbane

Implementimi i Planit rregullues për lagjen Prishtina e Re – Zona Lindje duhet bazuar në Ligjin
për mbrojtjen e mjedisit (16 Janar 2003), Ligjin për Planifikimin Hapësinor nr. 2003/14, Ligjin e Ndërtimit
nr.2004/15,.
-

Në lagjen Prishtina e Re – Zona Lindje planifikohet të ruhen sipërfaqet e gjelbëruara, të ketë
fushëloja dhe hapësira të tjera publike

-

Qasja e kontrolluar e komunikacionit të motorizuar dhe planifikimi i garazheve për vizitorë të
lagjes sigurojnë ndotje minimale të lagjes me CO2 dhe zvogëlon zhurmën nga automjetet
brenda saj.

Grumbullimi i selektuar (letër, qelq, plastikë, etj.) me qëllim të riciklimit dhe largimi i kontrolluar i
mbeturinave duhet të jenë të stimuluara në fazat e mëtutjeshme të implementimit të këtij plani, gjë që
do të ulte koston e grumbullimit. Largimi i mbeturinave që parashikohet të arrijë sasinë rreth 800 m3 në
ditë do të planifikohet të bëhet në mënyrë të organizuar prej pikave të shpërndara nëpër lagje minimum nga 1 pikë në secilin bllok urbanistik.
Deponimi i ujërave të shiut në kuadër të objekteve dhe shfrytëzimi i tyre i mëvonshëm për ujitje dhe
pastrim të rrugëve, përdorimi i energjive alternative (solare dhe gjeotermike) dhe përdorimi i materialeve
të riciklueshme ndërtimore duhet të jenë të stimuluara në fazat e mëtutjeshme të implementimit të këtij
plani rregullues që do të japin kontribut të drejtëpërdrejtë në ruajtjen e mjedisit. Mekanizmat stimulues
për implementimin e këtyre politikave duhen përkufizuar me rregullore të veçanta në nivelin komunal
dhe qendror.

4.

SIP.PUBLIKE DHE VIJAT NDËRTIMORE

4.1.

Vija rregulluese

Vija rregulluese tregon vijën e ndarjes së parcelës për interes të përbashkët (zona publike) dhe pjesës
për interes të veçantë të bllokut (zona private). Vija rregulluese siguron nga njëra anë funksionimin
normal të aktiviteteve në hapësirat me interes të përbashkët (komunikacionit), ndërsa nga ana tjetër
mbron interesin e veçantë.
Vija rregulluese siguron koridorin për vendosjen e rrjetit (primar dhe sekondar) të infrastrukturës
(ujësjellësit, kanalizimit, PTT, rrjetit të gazit, ngrohjes, e të ngjashme).
Plani Rregullues përkufizon kuotat e domosdoshme të niveletave për sigurimin e lidhjes së objekteve
në fazën e projektimit urbanistiko-arkitektonik.
4.1.2. Përcaktimi i vijës rregulluese
-

Vija rregulluese përcaktohet në bazë të standardeve ndërkombëtare për rregullimin e raportit
ndërmjet hapësirës për interes të përbashkët dhe asaj për interes të veçantë.
Vijat rregulluese dhe boshti i komunikacionit përbëjnë bazat e elementeve për përcaktimin e rrjetit të
komunikacionit.
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-

Largësia ndërmjet vijave rregulluese (gjerësia e shiritit rregullues) përcaktohet varësisht nga
funksioni dhe rangu i rrugës.

4.2.

Vija ndërtimore

Vija ndërtimore përcaktohet me këtë Plan Rregullues dhe është meritore për zgjidhjen urbane brenda
bllokut. Në dokumentacionin e cekur me këtë plan, vija ndërtimore përherë përcaktohet në raport me
vijën rregulluese. Në hapërsirat të cilat janë planifikuar për ndërtim të lartë të përzier përcaktohen dy
vija ndërtimore, për afarizëm dhe banim.
Vija ndërtimore është e përcaktuar në shtojcën grafike për çdo bllok veç e veç .
Çdo objekt ndërtimor i planifikuar duhet të jetë i vendosur me fasadën e përparme në vijën ndërtimore,
respektivisht përbrenda hapësirës së kufizuar me vijën ndërtimore.
4.2.1. Vija ndërtimore mbitokësore dhe mbikalimet
Objektet ndërtimore mbitokësore – mbikalimet, të cilat ndërtohen në zonën e interesit të përbashkët,
ndërmjet vijave rregulluese, siç janë kalimet mbitokësore të këmbësorëve, pasarelat mbitokësore, si
dhe lidhjet e dy objekteve përmbi rrugën publike, përcaktohen me vijën ndërtimore mbitokësore në
planin urbanistik. Vija mbitokësore ndërtimore në këtë rast përcaktohet edhe me rregullimin e lartësisë
dhe aplikohet 8m mbi nivelin e rrugës.

5.

PIKAT E LARTËSISË SË RRUGËVE DHE SIPËRFAQEVE PUBLIKE

Rrjeti i planifikuar rrugor në lagjen Prishtina e Re – Zona Lindje është bazuar kryesisht në teren dhe pak
a shumë në rrjetin ekzistues me qëllim të lehtësimit të implementimit. Poashtu pikat e lartësisë së
rrugëve, mu për këtë qëllim janë respektuar maksimalisht. Lartësitë e terenit në këtë zonë sillen rreth
650-730 m.
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6.

INFRASTRUKTURA RRUGORE

6.1

PROPOZIMI I RRJETIT RRUGOR

6.1.1.

Rrjeti i rrugëve ekzistuese

Meqenëse zona lindore e Prishtinës së Re është paraparërë të përfshihet jashtë pjesës së vjetër të
qytetit, ku lëvizjet e mjeteve dhe këmbësorëve janë të rregulluara me kohë, atëherë rrjeti rrugor i zonës
lindore të Prishtinës së Re duhet t’i përshtatet kërkesave për lëvizje në komunikim të përhershëm me
pjesën e vjetër të qytetit dhe periferinë e saj. Zona lindore e Prishtinës së Re është pjesë përbërëse e
tri zonave kadastrale, në anën verilindore ajo i përket zonës kadastrale Zllatar, në anën
veriperëndimore ajo i përket zonës kadastrale Matiqan, ndërsa në jug kufizohet me zonën kadastrale
Hajvali.

Harta 7. Prishtina e Re – Zona lindore

Në anën verilindore zona lindore e Prishtinës së Re kufizohet me objekte banimi, prandaj nga ajo pjesë
aktualisht ekziston mundësia e komunikimit me disa rrugë të pa asfaltuara të cilat vazhdojnë deri në
anën e sipërme të liqenit të Badovcit. Gjithashtu ekzistojnë edhe disa rrugë tjera të pa asfaltuara të cilat
mundësojnë të kalohet në rrugët tjera të asfaltuara të Hajvalisë, Çagllavicës, si dhe përmes zonave
qendrore dhe perëndimore të Prishtinës së Re mundësohet komunikimi me zonën urbane të Prishtinës.
Vlen të theksohet fakti se asnjëra nga këto rrugë nuk janë rrugë të paracaktuara si rezultat i një
planifikimi apo projektimi në bazë të metodave inxhinierike, por më tepër janë rrugë që janë krijuar për
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shkak të kërkesave të komunikimit të një numri të vogël të banorëve me njëri tjetrin, të punëve në
pronat e tyre apo edhe për të kaluar ditët e fundjavës përbri liqenit të Badovcit. Në disa vende këto
rrugë kanë pjerrësi të mëdha gjatësore (deri në 15%), që nuk i plotësojnë kushtet për të llogaritur në të
ardhmen e një zone urbane me një numër të konsiderueshëm të ndërtimeve të ulëta e të larta, ku do të
lëviznin një numër i madh mjetesh, prandaj duhet parë mundësia e krijimit të një rrjeti të ri rrugor nëpër
të gjithë zonën, kurse në disa segmente disa rrugë ekzistuese edhe mund të përputhen me rrugët e
propozuara.

Harta 8. Rrjeti i rrugëve ekzistuese të pa asfaltuara të zonës lindore të Prishtinës së Re.

.
Në hartën në vijim paraqitet pozita e zonës lindore të Prishtinës së Re në Raport me zonën urbane të
Prishtinës dhe rrugët ekzistuese të pa asfaltuara të Prishtinës së Re, përmes të cilave këto dy zona
komunikojnë. Gjithashtu shihet se largësia ndërmjet qendrave të qytetit të Prishtinës dhe Prishtinës së
re ka një distancë ajrore prej rreth 5.3 km.
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Harta 9. Raportet e dy zonave me njëra tjetrën dhe rrugët përmes të cilave këto zona aktualisht komunikojnë
(para fazës së projektimit të rrjetit të rrugëve për Prishtinën e re).

Deri tani, komunikimi kryesor i kësaj zone me zonën urbane bëhet përmes rrugëve lidhëse, e para prej
të cilave nga ana veriore e zonës lidhet me dy lagjet e qytetit të Prishtinës (Lagjja Mati dhe lagjja e
Spitalit), e dyta nga ana e perëndimit të vet zonës lidhet nëpërmjet zonave qendrore dhe perëndimore
të Prishtinës së re (gjithashtu në planifikim), me zonën kadastrale të Hajvalisë dhe lagjes Veternik të
Prishtinës.
Meqenëse Prishtina e Re do të jetë pjesë përbërëse e Prishtinës Urbane, ku është planifikuar të ketë
ndërtime të ulëta dhe të larta, institucione të ndryshme dhe zona rekreative, atëherë shtrirja e rrjetit
rrugor duhet të jetë në përputhje me destinimin e sipërfaqeve konkrete të paraparëra me plan paraprak.
Rrjeti i rrugëve duhet të projektohet në përputhje me standardet bashkëkohore të metodave inxhinierike
për projektim të rrugëve.
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Harta 10. Komunikimi i zonës lindore të Prishtinës së re me zonat tjera (qendrore dhe perëndimore) dhe pjesën e
vjetër të qytetit të Prishtinës, përmes rrugëve ekzistuese (vijat me ngjyrë të kuqe).

6.1.2. Unazat e planifikuara – projektet ekzistuese
Rrugët të cilat do të projektohen nuk do të ndjekin linjat ekzistuese të rrugëve të pa shtruara të zonës
lindore të Prishtinës së re, në përjashtim të disa segmenteve, ku ato do të përputhen me njëra tjetrën,
vetëm atëherë kur kjo të jetë e mundur nga pikëpamja projektuese. Përveç kësaj, zonën lindore të
Prishtinës së Re e përshkojnë dy unazat e qytetit, unaza e jashtme dhe ajo e brendshme, gjithashtu të
planifikuara për ndërtim, e para ka projektin detal, ndërsa për të dytën është gjetur vetëm vija e shtrirjes
së rrugës. Projektet e këtyre dy unazave paraqesin shtrirjen e tyre të saktë nëpër zonë, prandaj ato si të
tilla trajtohen gjatë projektimit të rrjetit të rrugëve të zonës. Në hartën 11.a vërehet se përmes këtyre dy
unazave krijohet mundësia e komunikimit të zonës lindore të Prishtinës së Re, si me zonën urbane të
Prishtinës së vjetër, ashtu edhe me vendbanimet përreth, pa pasur nevojë kalimin transit nëpër
Prishtinën e vjetër. Në këtë mënyrë krijohet mundësia e lirisë së qarkullimit të automjeteve për rrugët
tjera lidhëse me më pak automjete (për ato automjete që kanë për qëllim arritjen e destinacioneve më
të largëta). Në anën tjetër, këto dy unaza të cilat llogariten të bartin një nivel të lartë të intensitetit të
qarkullimit të automjeteve që deri tani përdorin Prishtinën e vjetër gjatë kalimit transit, e sidomos
automjeteve komerciale, unazat do të mund të bëhen pengesë në aspektin e komunikimit të vetë
zonës, pasi ato ndajnë zonën në tri pjesë dhe zhurma e lëvizjes së automjeteve do të jetë e pa
evitueshme dhe do të ndikojë në banorët që do të jetojnë përreth tyre.
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a)
b)
Harta 11. a) Shtrirja e unazës së jashtme dhe të brendshme dhe b) kalimi i unazave nëpër zonën lindore të
Prishtinës së Re.

Për shkak se nuk preferohet lidhja e shpeshtë e rrugëve të zonës me unazat që përshkojnë zonën, do
të punohet në evitimin e konflikteve të shpeshta të rrjetit të projektuar të rrugëve me unazat që
përshkojnë zonën, sidomos me unazën e brendshme, pasi ajo rrethohet nga objekte të shumta banimi,
kurse unaza e jashtme në këtë zonë është e ruajtur në aspektin e ndërhyrjeve në hapësirat e objekteve
të banimit. Prandaj, kujdes i veçantë do t’i kushtohet unazës së brendshme. Në vijim, dy unazave do t’i
referohemi si autostrada urbane dhe atë, segmenti i unazës së brendshme që kalon nëpër zonën
lindore të Prishtinës së Re do të shënohet me shkurtesën “Ub”, ndërsa segmenti i unazës së jashtme
që kalon nëpër zonë do të shënohet me shkurtesën “Uj”, e cila në të ardhmen do të mund të shërbente
edhe si bypass për qytetin e Prishtinës.
6.1.3. Karakteristikat e unazës së brendshme
Segmenti rrugor i unazës së brendshme (Ub) që kalon nëpër zonën lindore të Prishtinës së Re (harta
12) ka një gjatësi prej 1.8 km. Shpejtësia e lëvizjes së automjeteve me planin e sinjalizimit parashihet
të jetë 60 km/h nëpër zonën lindore të Prishtinës së re, ndërsa në disa segmente të unazës së
brendshme shpejtësia e lëvizjes me plan të sinjalizimit parashihet të jetë 80 km/h. Rruga ka katër korsi
për lëvizjen e automjeteve në të dy kahjet e lëvizjes, të ndara me ndarje fizike, si dhe në të dy kahet ka
nga një korsi shtesë e cila mund të përdoret për lëvizjen e mjeteve të transportit publik të udhëtarëve.
Gjithashtu në të dy anët e kësaj rruge është paraparërë lëvizja e këmbësorëve dhe biçiklistëve me
shtigje të veçanta për lëvizjen e tyre. Rruga ka një gjerësi prej 38 metrash, ndërsa sipërfaqja e
përgjithshme e unazës së brendshme që përshkon zonën lindore të Prishtinës së Re përfshin vlerën e
përafërt prej 68,400 m2 = 6.84 ha.
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Harta 12. Shtrirja e profilit të unazave nëpër zonën lindore të Prishtinës së Re.

Të paraparërë me planin e sinjalizimit janë edhe dy vendndalime të autobusëve dhe një nënkalim i
këmbësorëve, që shihen në hartën 12.
Për unazën e jashtme deri tani dihet vetëm shtrirja e saj si vijë, ndërsa të dhëna shtesë në aspektin e
karakteristikave të rrugës nuk janë gjetur. Përmes unazës së brendshme dhe të jashtme zona do të
ketë mundësi të komunikojë më lehtë dhe më shpejtë me pjesën e vjetër të qytetit dhe me rajonet tjera
jashtë Prishtinës. Prandaj që tani këto rrugë mund t’i konsiderojmë si rrugë të kategorisë më të lartë që
kalojnë nëpër këtë zonë. Të gjitha rrugët tjera të planifikuara për këtë zonë duhet t’i përgjigjen
hierarkisë në kategorizim, në varësi të qarkullimit dhe lidhjeve në rrjetin rrugor të zonës.
Tereni i zonës lindore të Prishtinës së Re është bregor-kodrinor, ndërsa jo e gjithë zona është
paraparërë për ndërtim. Hapësirat për banim të ulët dhe të lartë kryesisht parashihen në mesin e zonës,
në të dy anët e unazës së brendshme, ndërsa hapësirat tjera parashihen për rekreacion, hapësira të
lira, hapësira publike dhe hapësira pyjore, të cilat mund të llogariten si parqe të zonës. Pastaj një pjesë
e liqenit të Badovcit takon zonën dhe bëhet pjesë e saj, duke e bërë zonën shumë atraktive.
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6.2.

Planifikimi i shpërndarjes së rrjetit rrugor në raport me urbanizimin e zonës

6.2.1. Planifikimi urban i transportit për zonën lindore të Prishtinës së Re
Ky plan synon të siguroj masat më të përshtatshme të veprimeve të përdoruesve të rrjetit rrugor duke
parashikuar ndërhyrje konstruktive në infrastrukturën rrugore nëpërmjet ndërtimeve të reja, i
parashikuar në aspektin e planifikimit afatgjatë, me kërkesa për burime të fuqishme ekonomike. Tereni
nëpër të cilin kalon zona, i jep asaj një karakter mjaft kompleks, pasi rrugët duhet t’i përshtaten terenit
duke ruajtur jo vetëm lidhjet me të, pa gërmime dhe mbushje të mëdha, por njëkohësisht kërkohet që
rrezet e kthesave të ruajnë vlerën e tyre minimale dhe kryqëzimet e rrugëve të kenë lidhje optimale pa
penguar dukshmërinë horizontale të nevojshme për ngasësit në raport me shpejtësinë e lëvizjes së
automjeteve në rrugë. Gjithashtu një kujdes i veçantë i kushtohet lëvizjes së këmbësorëve, sidomos
gjatë kalimit të rrugëve. Në fazat e mëvonshme, sipërfaqet e tërësishme të parkingjeve duhet të
parashihen në raport me numrin e banorëve rezident të zonës, objekteve të institucioneve të ndryshme,
shkallën e motorizimit dhe me sipërfaqet e objekteve të banimit, niveleve të tyre dhe shpërndarjes
nëpër zonë. Korsitë për lëvizjen e transportit urban, parkingjet, shtigjet e këmbësorëve dhe shtigjet e
biçikletave natyrisht se parashihen në të shumtën e rasteve paralel me aksin gjatësor të rrugës.
Shpërndarja e rrjetit të rrugëve në zonën lindore të Prishtinës së Re paraqitet në hartën 13.

Harta 13. Një vështrim i shpërndarjes së rrjetit rrugor në zonën lindore të Prishtinës së Re.

Destinimi i sipërfaqeve të ndryshme, duke filluar nga ato për banim të ulët apo të lartë, pastaj hapësirat
publike, hapësirat për rekreacion, hapësirat e lira, janë hapësira që kalojnë nëpër pjerrësi të ndryshme
të terenit. Prandaj, rrugët jo vetëm që do t’i përshtaten terrenit por ato do t’i përshtaten sa më shumë që
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të jetë e mundshme edhe destinimeve të hapësirave të ndryshme të zonës. Siç është theksuar edhe
më sipër, në zonë ekzistojnë disa rrugë të pashtruara, të cilat janë pa ndonjë studim të terenit dhe nuk i
plotësojnë kriteret teknike në raport me lëvizjen e mjeteve, por ky plan i shpërndarjes së rrjetit rrugor do
të mundësojë lidhje më të mirë të rrugëve me njëra tjetrën duke mos anashkaluar kriteret bazë të
projektimit të rrugëve, siç janë: tereni ku do të kalojnë rrugët, kërkesat për lëvizje, përbërësit e trafikut
dhe ndarja e lëvizjeve.

6.2.2. Karakteristikat e terenit dhe shpërndarja e rrjetit të rrugëve
Në hartën 14 shihet shtrirja e izohipseve të terenit, të cilat na tregojnë se kemi të bëjmë me një teren
bregor-kodrinor, një teren në përgjithësi i përthyer.

Harta 14. Përthyerja e terrenit në zonën lindore të Prishtinës së re.

Një nivel i tillë i terenit nuk lejon segmente të drejta shumë të gjata të rrugës, pasi një gjë të tillë e
pengon afërsia e izohipseve dhe ndryshimi i afërt i lartësive ndërmjet tyre. Gjithashtu në një territor
urban nuk preferohet të ketë mbushje dhe gërmime të mëdha gjatë ekzekutimit të punimeve të rrugëve.
Për këtë shkak kërkohen trase të tilla të rrugëve të cilat në njërën anë bëjnë të mundur qasjen e lehtë
në rrugë nga tereni jashtë kufirit të saj dhe në anën tjetër pjerrësia e rrugës duhet t’i përgjigjet
shpejtësisë së lëvizjes së automjeteve, ndërsa shpejtësisë së automjeteve duhet t’i përgjigjen edhe
rrezet e kthesave të rrugës. Në hartën 15 shihen izohipset dhe kalimi i dy unazave nëpër izohipset e
zonës.
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Harta 15. Unazat kryesore të qytetit që kalojnë nëpër zonë lindore të Prishtinës së Re.

Pasi që zona do të jetë vendbanim, atëherë shpejtësia maksimale e lëvizjes së automjeteve nëpër
vendbanime është e paraparërë me Ligjin për Sigurinë në Komunikacionin Rrugor dhe kjo shpejtësi
është 50 km/h, edhe pse me plant e mëvonshme urbane të trafikut, në aspektin e rritjes së sigurisë në
rrugë, kjo shpejtësi edhe mund të zvogëlohet përmes vendosjes së shenjave për kufizimin e shpejtësisë
apo në varësi të kategorisë së rrugës së planifikuar. Kështu unazat llogariten si arterie urbane dhe kanë
shpejtësi më të mëdha se 50 km/h, ndërsa shpejtësia prej 50 km/h mbetet si shpejtësi referimi në
kuptimin e shpejtësisë së projektimit për rrjetin e rrugëve urbane kryesore të zonës, ndërsa shpejtësia e
projektimit prej 40 km/h dhe 30 km/h mbetet si shpejtësi referente për rrugët urbane dytësore dhe
terciare të zonës.
Në fazën fillestare të planifikimit të trasesë së rrjetit të rrugëve, objektet e banimit do të duhej t’i
përshtateshin rrjetit rrugor, ndërsa në fazat e mëvonshme rrugët e lagjeve do t’i përshtaten objekteve të
banimit. Prandaj në hartën e mëposhtme paraqitet traseja optimale e rrjetit të rrugëve kryesore,
dytësore dhe terciare të zonës, në funksion të terenit dhe destinimit të hapësirave të ndryshme të
zonës. Meqenëse qendra e zonës dhe pjesa veriore e saj janë hapësirat kryesore ku janë paraparërë
ndërtimet e ulëta dhe të larta, sigurisht se nëpër këtë hapësirë do të ketë më shumë gjatësi të rrjetit
rrugor. Duhet përmendur se në rrjetin rrugor të paraqitur pjerrësia gjatësore e rrugëve nuk kalon vlerën
8%, ndërsa në tabelën 1 paraqiten gjatësitë e segmenteve rrugore ndërmjet kryqëzimeve dhe vlera
maksimale e pjerrësisë gjatësore të atyre segmenteve.
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Harta 16. Rrjeti i rrugëve të planifikuara dhe numrat identifikues të kryqëzimeve, fillimeve dhe mbarimeve të
rrugëve.

Karakteristikat gjeometrike të kushteve bazë të Projektimit për segmentet e rrugëve të zonës lindore të
Prishtinës së Re jepen në tabelën në vijim, tabela 1. Klasifikimi i rrugëve i përmendur më sipër dhe i
paraqitur në tabelë ju referohet numrave të paraqitur në hartën 16, të cilët përveç se tregojnë pozicionin
e mundshëm të një kryqëzimi, gjithashtu mundësojnë përcaktimin e pozicioneve fillestare dhe
përfundimtare (fillimin dhe mbarimin) të një segmenti rrugor. Gjithashtu profilet tërthore të rrugëve të
paraparëra për secilën rrugë në veçanti do të paraqiten në figura të veçanta
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Prania e trotuareve, gjeresia

Gjatesia e rrugës

Gjeresia e rrugës

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m]

[m2]

sipërfaqja e perkatesise se
rrugës

Prania e trafikndarësit, gjeresia

[njesi]

Prania e shtigjeve te
biçikletave, gjeresia

Gjeresia e korsive

[%]

Numri i korsive

[km/h]

Pjerresia gjatesore maksimale

Emertimi

Shpejtesia e projektimit

Nr

Segmentet rrugore

Tabela 1. Paraqitja e karakteristikave të profilit të rrugëve të zonës lindore të Prishtinës së Re .

1

3-43 (Rruga A)

Rrugë Urbane Kryesore e
Zonës

50

3.28

4

3.50

4

2

1.56

930

30

27.900

2

43-55 (Rruga A ZllatarUnazë)

Rrugë Urbane Kryesore e
Zonës

50

7.76

4

3.50

4

2

0

780

22

17,160

3

55-56-80 (Rruga A)

Rrugë Urbane Kryesore e
Zonës

50

7.91

4

3.50

4

2

0

600

22

13,200

4

10-14-20-30-40-50-60

Rrugë Urbane Kryesore e
Zonës

50

6.77

4

3.00

0

2

1.5

1,340

19

25,460

5

60-70-83-84-90

Rrugë Urbane Kryesore e
Zonës

50

6.31

4

3.00

0

2

1.5

940

19

17,860

6

3-11-13-14

Rrugë Urbane Dytesore e
Zonës

40

7.95

4

3.00

0

2

1.5

180

19

3,420

7

20-21-22

Rrugë Urbane terciare e
Zonës

40

7.92

2

3.00

0

0

0

120

6

720

8

30-31-32

Rrugë Urbane terciare e
Zonës

40

7.37

2

3.00

0

0

0

130

6

780

9

40-41-42

Rrugë Urbane terciare e
Zonës

40

6.17

2

3.00

0

0

0

120

6

720

10

44-45-53

Rrugë Urbane terciare e
Zonës

40

7.87

2

3.00

0

0

0

150

6

900

11

10-11-22-32-41-40

Rrugë Urbane terciare e
Zonës

40

6.73

2

3.00

0

0

0

1,310

6

7,860

12

12-13-21-31-41-44-79

Rrugë Urbane terciare e
Zonës

40

7.84

2

3.00

0

0

0

1,050

6

6,300

13

51-52

Rrugë Urbane terciare e
Zonës

40

6.65

2

3.00

0

0

0

190

6

1,140

14

50-51-52-79-53-45-44

Rrugë Urbane terciare e
Zonës

40

7.96

2

3.00

0

0

0

780

6

4,680

15

40-43-44-45-46-62-6367

Rrugë Urbane terciare e
Zonës

40

7.8

2

3.00

0

0

0

720

6

4,320

16

44-92-93-95-50

Rrugë Urbane terciare e
Zonës

40

7.8

2

3.00

0

0

0

400

6

2,400
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17

43-91-94-95

Rrugë Urbane terciare e
Zonës

30

7.5

2

3.00

0

0

0

220

6

1,320

18

91-92

Rrugë Urbane terciare e
Zonës

30

4.14

2

3.00

0

0

0

200

6

1,200

19

93-94

Rrugë Urbane terciare e
Zonës

30

3.9

2

3.00

0

0

0

180

6

1,080

20

64-65-66-67-68-69-70

Rrugë Urbane Dytesore e
Zonës

50

7.8

4

3.00

0

2

1.5

1,320

19

25,080

21

65-61-98-99-46

Rrugë Urbane terciare e
Zonës

30

22

61-96-63-68

Rrugë Urbane terciare e
Zonës

30

23

98-97-62-69-46

Rrugë Urbane terciare e
Zonës

30

24

70-71-72-73-75-76-7778-81-84

40

7.59

2

3.00

0

2

1.5

1,480

13

19,240

25

78-83

30

6.34

2

3.00

0

0

0

60

6

360

26

71-77

30

6.12

2

3.00

0

0

0

280

6

1,680

27

72-76

30

1.65

2

3.00

0

0

0

350

6

2,100

28

73-75

40

7.95

2

3

0

2

1.5

670

13

8,710

29

56-57-58-59-73

30

3.71

2

3

0

0

0

160

6

960

30

59-87

30

5.15

2

3

0

0

0

130

6

780

31

59-86

30

2.53

2

3

0

0

0

110

6

660

32

58-85

30

1.95

2

3

0

0

0

150

6

900

33

58-88

30

3.91

2

3

0

0

0

150

6

900

34

57-89

60

/

4+2

3.75

4

2.5

1.5

1800

38

68,400

Gjatesia
[m]

Sipërfaqja
[m2]

Unaza e brendshme (Arteria kryesore
Urbane)

1800

68,400

Rrugë Urbane Kryesore te Zonës

4,590

96,930

Rrugë Urbane Dytesore te Zonës

3,650

56,450

Rrugë Urbane Terciare te Zonës

6,960

41,760

Rrugë Urbane Dytesore e
Zonës
Rrugë Urbane terciare e
Zonës
Rrugë Urbane terciare e
Zonës
Rrugë Urbane terciare e
Zonës
Rrugë Urbane Dytesore e
Zonës
Rrugë Urbane terciare e
Zonës
Rrugë Urbane terciare e
Zonës
Rrugë Urbane terciare e
Zonës
Rrugë Urbane terciare e
Zonës
Rrugë Urbane terciare e
Zonës
Rrugë Urbane terciare e
Zonës
Unaza e brendshme
(Arteria kryesore Urbane)

GJATESITE E RRUGËVE TE NDARA NE KATEGORI DHE GJATESIA E
PERGJITHSHME E RRUGËVE, SI DHE SIPËRFAQJA QE ATO I MARRIN
ZONËS

Sipërfaqja e teresishme e rrjetit te rrugëve - [m2]

263,540

Sipërfaqja e teresishme e rrjetit te rrugëve - [ha]

26.354
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Në tabelën e mësipërme ndodhen të dhënat kryesore të rrugëve dhe segmenteve rrugore që e
përbëjnë rrjetin rrugor të zonës lindore të Prishtinës së Re. Siç vërehet edhe në formën e tabelës,
rrugët janë klasifikuar si: Arteriet Urbane (Unaza e brendshme dhe e jashtme) të zonës, Rrugë kryesore
(primare) urbane të zonës, Rrugë dytësore (sekondare) urbane të Zonës dhe Rrugë terciare të zonës.
Kurse profilet tërthore të kategorive rrugore të paraqitura në tabelën e mësipërme duken si në fig.7 dhe
hartën 17.

Fig. 7. Profili tërthor i rrugës "A".

Profilet tërthore të të gjitha rrugëve për zonën lindore të Prishtinës së Re paraqiten në hartën në vijim,
harta 17.
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Harta 17. Profilet tërthore të të gjitha rrugëve të rrjetit rrugor të Prishtinës së Re (zona lindje).

Në anën e sipërme të unazës së brendshme shtrihen linja e lehtë hekurudhore me binar çift, shih
hartën 18.
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Harta 18. Linja e lehtë hekurudhore, vijat me ngjyrë të kaltër mbi unazën e brendshme.

Ndërsa profili tërthor i linjës së lehtë hekurudhore dhe në raport me unazën e brendshme duket si në
figurën e mëposhtme.

Fig.8. Profili tërthor i linjës hekurudhore së bashku me unazën e brendshme.
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7.

RRJETI ELEKTRIK
PROPOZIMET TEKNIKE

7.1.

Rregulloret që u është përmbajtur projekti

Ky projekt ka për qëllim që në bazë të parashikimeve të prezentuara për numrin e banorëve dhe rritjen
e ekonomisë së pjesës lindore të Prishtinës së Re të projektojë ndërtimin e rrjetit të ri
elektroenergjetik. Projekti është përpiluar duke ju përmbajtur rekomandimeve të IEC-s për hartimin e
planve të sistemeve elektroenergjetike. Më poshtë janë dhënë të renditura këto rekomandime:
1. Mbledhja e shënimeve për rrjetin ekzistues
2. Analiza e të dhënave të mbledhura
3. Analiza e ngarkesave aktuale dhe atyre të parashikuara
4. Planifikimi i lokacionit te TS-ve 10( 20)/0.4kV dhe zonave që mbulojnë ato.
5. Planifikimi i rrjetit kabllor dhe ajror 20kV.
Për planifikim të zgjerimit të mëtutjeshem të SEE apo përmirësim të atij ekzistues janë marrë parasysh
dy rekomandimet e mëposhtme:

–
–
–
–

–

–

7.2.

1. Rekomandimet e master planit per zhvillimin e sistemeve shpërndarëse të
Kosovës deri në vitin 2015 që obligojnë:
Eliminimin gradual të TS 35/10kV dhe kalimin në TS 110/20kV
Kalimin nga rrjeti distributiv 10kV ne rrjetin distributiv 20kV
Zëvendësimin e TS 10/0.4kV me ata 20/0.4kV
Zëvendësimi i Linjave Ajrore 230/400V me kabllo bistek apo edhe kabllo nëntokësorë.
2. Rekomandimet e IEC-së për projekte të reja në vendet urbane të cilat
obligojnë:
Kabllat për furnizim me energji elektrike dhe kabllat e telekomunikimit duhet të vendosen
në të njejten trasë dhe në të njejtën kohë.
Sistemet El.En duhet te plotsojnë së paku kushtin ’ N-1’ që do te thot se duhet të kemi
E3
furnizim te rregullt me energji edhe në rast se bjen nga puna një vijë furnizuese.

Përshkrimi i propozimeve të projektit

Prishtina e Re, zona lindje është zonë tërësisht e pabanuar deri më tani. Synim i këtij plani është
furnizimi me energji elektrike i kësaj pjese që planifikohet të bëhet tërësisht i ri. Paraprakisht për këtë
furnizim janë nevojitur të dhënat për numër të banorëve, të dhënat për objektet që parashihet të
ndërtohen dhe llojin e atyre objekteve. Këto shënime janë marrë nga grupi i eksprtëve të planifikimit
urban të angzhuar në këtë plan.
Për llogaritje të energjisë elektrike të nevojshme në amvisëri jemi bazuar në numrin e banorëve që
parashihet të vendoset në këtë pjesë, ndërsa për objektet tjera jobanuese (administratë, shëndetësi,
arsim, afarizëm apo industri e lehtë) është marrë një mesatare e shpenzimit të energjisë elektrike në
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njësi të sipërfaqes së objekteve (w/m²). Më detalisht forma e llogaritjes është dhënë në kapitullin në
vazhdim (pika 3) e këtij punimi.
Trasa e kabllave të të gjitha llojeve është vendosur përgjatëë rrugëve të planifikuara nga planifikuesit e
transportit rrugor. Pozicioni i saj është dhënë në një vizatim të veçantë ku janë dhënë prerjet tërthore të
rrugëve. Aty shihet kanali i kabllave me kablla të vendosur në gypa dhe gypa rezervë për instalime të
mëvonshme. Në projektet detale që do të punohen veç e veç për zona të caktuara duhet të parashihen
edhe pusetat dhe kabllat gjegjëse që duhet të vendosen në kanale. Në këtë hapësirë të gjitha instalimet
elektrike duhet të jenë nëntokësore të vendosura nëpër kanale gjegjëse.
Në pjesën grafike dhe në pjesë tjera të këtij plani është cekur se trafot duhet të jenë të paraparëra për
punë edhe në tensionin 10kv edhe në ate 20kv, ndërsa të gjitha kabllat duhet të jenë të tipit XHP-24kv.
Meqenëse sipas standardeve te IEC-së sistemet elektroenergjetike së paku duhet ta plotsojnë kushtin
’’N-1’’ me këtë projekt është paraparë që të gjitha TS-të të lidhen në unazë. Unaza ka për qellim qe në
rastë se bjen nga puna një linjë apo një TS furnizimi i pjeses së rrjetit pas pjesës në defekt të bëhet nga
ana tjeter.
Janë paraparë gjithsejt 2 unaza. Unaza e parë i përfshinë TS-t e zonave A ndërsa unaza e dytë
përfshinë TS-t e zonave B. Secila unazë duhet të ketë nga dy furnizime
Për të arritur që furnizimi i tërë kësaj unaze të shkoj pa problem edhe gjatë havarive në ndonjërën prej
TS-ve ose linjave të gjitha kabllat janë paraparë te jenë të tipit XHP-A 1x240mm². Kjo kabëll në kushte
dimërore, kur edhe nevojat për energji elektrike rriten, mund të ngarkohet deri në 360A që në sistemin
20kV është 12.5 MVA ndërsa në ate 10kV është 6.25 MVA. Kjo do të thotë se lagja “zona lindje e
Prishtinës së Re” me këtë kabëll dhe me zgjedhjet e propozuara për TS dhe unazë praktikisht e
siguron një furnizim të rregullt me energji elektrike sa i përket sigurisë së rrjetit.
Më poshtë është dhënë lista e trafostacioneve me të dhënat e nevojshme për fuqi dhe kablla furnizuese
të propozuara.

Zona
A1
A2+A3+...
A8+A9+...
A14+A15+...
B2+B9
B3+B4+...
B12+B13
B13
B14+B15+...
B21

Numri dheFuqia e
TS-ve në zona (kvA)
4x800
400
630
2x630
4x630
630
400
2x630
4x630
400

Kablla Furnizuese
XHP49A 1x240mm²
XHP49A 1x240mm²
XHP49A 1x240mm²
XHP49A 1x240mm²
XHP49A 1x240mm²
XHP49A 1x240mm²
XHP49A 1x240mm²
XHP49A 1x240mm²
XHP49A 1x240mm²
XHP49A 1x240mm²
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Harta 19. rrjeti elektro energjetik

7.3.

Kërkesat për Energji Elektrike

Meqenëse në Kosovë për fat të keq nuk ka ndonjë studim zyrtar të parametrave të shpenzimit të
energjisë elektrike (fuqia mesatare e instaluar, fuqia e njëkohëshme, shpicet e enregjisë elektrike të
familjes mesatare, etj.) për llogaritje të tyre në amvisëri ne do të nisemi nga një familje mesatare
kosovare gjashtë anëtarëshe.
Ne bazë të shënimeve që janë përcjellur, shpenzimet mesatare mujore të familjes 6 anëtarëshe me
standard mesatar sillen nga (900 deri 1200)kwh. Këto familje nuk e shfrytzojnë energjinë elektrike për
nxemje ose per klimë.
Meqenëse nuk kemi mundur të percjellim shumë familje të tilla (pra janë rreth 20 familje) dhe me qëllim
që gabimet të kenë shenjë pozitive, në përllogaritje do të pervetësojmë vlerat maksimale.
Nga kjo do të nxjerrim shpenzimet mesatare ditore të energjisë elektrike për familje mesatare 6
anëtarëshe Kosovare.

Pra : Emm=1200kwh

………………………………… Emm - Energjia mesatare

mujore
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𝐄md =

𝐄mm
30

=

1200kwh
30

= 𝟒𝟎kwh/ditë

……………………… Emd

-

Energjia mesatare

ditore

Energjia mesatare ditore nuk do të shfrytëzohet njëtrajtësisht brenda 24 orëve. Shpenzimet janë të
përqendruara nga ora 8 e mengjesit deri në oren 22, pra 14 orë. Megjithatë edhe brenda kësaj kohe
vlera e shpenzimit ndryshon përafersisht në raport 3:1. Për të përafruar llogaritjet mund të themi se
brenda 12 orëve do të ketë shpenzim përafersisht të njëtrajtshëm që do të thotë që shpenzimi prej
40kwh bëhet brenda 12 orëve përafersisht të barabarta në secilën orë.
Nga këto të dhëna shumë të përafruara do të llogarisim fuqinë e njëkohsme për një familje të cilën e
kemi marrë si shembull të familjes mesatare.

𝐏nj =

𝐄md
𝐭m

=

𝟒𝟎kw
𝟏𝟐h

= 𝟑. 𝟑𝟑kw

……… Pnj - Fuqia e njëkohshme e shpenzuar per një familje 6

antareshe
Meqenëse familja që po e shqyrtojmë i ka 6 banorë, atëhere fuqia e njëkohshme për kokë të banorit
është:

𝐏b =

𝐄nj
𝐧

=

𝟑.𝟑𝟑kw
𝟔

= 𝟎. 𝟓𝟔kw/banorë

……… Pb - Fuqia e njëkohshme e shpenzuar per banorë

Për të përafruar llogaritjet për nevoja për energji elektrike të familjes Kosovare është e nevojshme të
dihet koeficienti i njëkohshmerisë së shfrytëzimit të paisjeve elektrike. Ky koeficient në vendet e regjionit
sillet nga 0,15 deri në 0,2. Për këtë llogaritje nevojitet lista e paisjeve elektrike me fuqitë përkatese e
cila është dhënë më poshtë.

Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Emri i paisjes elektrike

Fuqia e inst. (kw)

Shporeti elektrik
Bojleri i banjos
Bojleri i kuzhines
Rrobalarsja
Enalarsja
Hekuri per hekurosje
Fshisa
Frigoriferi
Frizi
Paisjet elektronike ( TV, PC, Radio etj.)
Ndriqimi

Gjithsejt

7.5
2.0
2.0
2.5
2.5
1.0
0.8
0.2
0.3
0.5
0.6

19.9 kw

Pra fuqia e instaluar e paisjeve elektrike te një familje mesatare është Pins = 19.9kw
Nga kjo del se koeficienti i njëkohshmerisë është:

𝛈=

𝐏nj

𝐏ins

=

𝟑.𝟑𝟑kw
𝟏𝟗.𝟗kw

= 𝟎. 𝟏𝟕

Duke u bazuar në këtë koeficient shohim se përkundër numrit të vogel të familjeve tek të cilat janë
përcjellur shpenzimet e enrgjisë elektrike rezultatet janë brenda kufijve ku sillet edhe regjioni andaj
edhe mund ti shfrytëzojmë si përafërsisht të sakta për llogaritjet e ardhshme.
Plani rregullues i lagjes “Prishtina e Re - zona lindje” përpos objekteve të banimit ka edhe objekte
tjera të cilat zënë rreth 15% të hapësirës së përgjithshme të objekteve. Për llogaritje të nevojave për
energji elektrike të këtyre objekteve do të shfrytëzojmë tabela të gatshme më të dhëna të
rekomanduara nga studime që bazohen në sipërfaqet e shfrytëzueshme të këtyre objekteve.
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Më poshtë është dhënë tabela e lartë përmendur e cila do të na nevojitet për llogaritje të energjisë
elektrike në të gjitha objektet që nuk janë të dedikuara për banim.

Nr
1
2
3
4
5
6
7

Lloi i objektit
Objektet arsimore
Objektet shendetsore
Qendrat sportive
Hotelet pa klimë
Hotelet me klimë
Objektet tregtare
Administrata

Fuqia njësi e rekomanduar
w/m²
10 - 25
10 - 30
10 - 50
20 - 30
30 – 70
25 - 60
15 - 30

Fuqia njësi e pervetsuar
w/m²
20
30
30
30
50
25
30

Për këtë lagje është përvetsuar koeficienti mesatar për të gjitha llojet e objekteve k=35w/m²

7.3.1. Llogaritjet për nevoja të energjisë elektrike
Bazë për llogaritje është marr ndarja në zona që është bërë nga ekipi i planifikuesve urban të lagjes
“Prishtina e Re - zona lindje”. Në bazë të saj qyteti është ndarë në dy zona kryesore dhe në disa
nënzona.
Në tabelën e mëposhtme janë dhënë këto llogaritje:
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Koeficienti i njëkohshmërisë është caktuar në bazë të tabelës së mëposhtme. Kjo tabelë e përcakton
këtë koeficient në bazë të numrit të banesave gjegjësisht shtëpive. Duke ditur se ky projekt parasheh
familje mesatare me 5 antarë rrjedh se në secilën nënzonë kemi më shumë se 50 familje. Nga kjo
rrjedh koeficienti k=0,4.
Numri i shtëpive (banesave)
Deri në 4
5 deri në 9
10 deri në 14
15 deri në 19
20 deri në 24
25 deri në 29
30 deri në 34
35 deri në 39
40 deri në 49
50 e më shumë

Faktori i njëkohshmërisë kn
1
0.78
0.63
0.53
0.49
0.46
0.44
0.42
0.41
0.4
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7.4.

Planifikimi i ndriçimit të rrugëve

Në projektet e rrugëve duhet të projektohet edhe ndriçimi i rrugëve. Në këtë plan janë dhënë vetëm
përcaktimet parimore në bazë të të cilave duhet të punohet projekti i ndriqimit të secilës rrugë. Në
pjesën grafike janë dhënë prerjet terthore të rrugës. Në atë prerje janë dhënë pozita e llampës ndaj
rrugës,lloji i llampës, numri i llampave në një shtyllë, lartësia e llampës, forma e vendosjes së llampave
dhe distance ndërmjet dy llampave të një krahu. Të gjithë këta parametra janë të përafërt. Vetëm pas
llogaritjeve të sakta në projekte detale do të dihen saktësisht këta parametra. Llogaritjet e këtyre
parametrave duhet të bazohen në varshmëri nga lloi i rrugëve, numri i shiritave të rrugës, lloji i shiritave
(për automjete, për këmbësorë, për biciklist, shiritat gjelbrues,..), nga dendësia e trafikut, etj… Ajo qka
duhet respektuar është intenziteti i ndriqimit që duhet të sillet nga (20-30)lx dhe njëtrashmëria e
ndriqimit që nuk mund të kaloj kufirin 1:3. Trupat ndriçues që të gjith duhet të jenë LED.
Kabllat e ndriçimit do të kalojnë nëpër të njejtin kanal me kablla energjetike të rrjetit 0.4kv. Furnizimi për
ndriqim të rrugëve do të mirret nëpër TS-t e paraparëra për furnizim të objekteve. Këto trafostacione
duhet të kenë një kthinë të veçant për vendosjen e paisjeve për matje të energjisë dhe paisjeve për
komandim të ndriqimit.

7.5.

Planifikimi i sistemit të Telekomunikimit

Sot dhe për të ardhmen ashtu siq është kërkuar me rekomandimet e IEC-s sistemi i telekomunikimit për
medium transmetimi duhet ti ketë fijet optike të cilat e kan mundesinë e transmetimit të sinjalit shumfish
më të madhe madje të pakrahasueshme me fijet e bakrit. Në afërsi të kësaj lagje të re kalon kablli optic
që lidh qytetin e Prishtinës me ate të Gjilanit. Në këtë plan është paraparë që kjo lagje të lidhet me
kabëll optik në kabllën që shkon për Gjilan. Për këtë qëllim është paraparë kablla optike me 12 fije të
tipit (single mode). Kjo kabëll nga pikëlidhja me kabllën e Gjilanit duhet të kaloj përgjatë rrugës kryesore
duke u ndalur në kutinë e parë shpërndarëse të lagjes. Më pas nga kutia në kuti, ashtu siq është
paraqitur në pjesën grfike, kjo kabëll lidh në unazë të gjitha kutitë e kësaj lagjeje. Kjo kuti dhe të gjitha
kutitë tjera që janë të vendosura nëpër lagje kanë mbrojtje mekanike IP65 dhe vendosen në bazamente
betoni. Në këto tabela do të vendosen paisjet për shëndërrim të sinjalit nga ai optik në sinjal elektrik apo
nga optik në optik gjegjësisht nga sinjali optik në single mode në ate multi mode.
Nga këto kuti deri te objektet gjegjëse sinjali vazhdon nëpër kablla optike multi ose kablla të NET-t
varësisht nga nevoja dhe madhësia e objektit. Të gjitha këto pastaj do të jenë pjesë e projekteve të
veçanta për raste veq e veq.
Këto kablla do të kalojnë në të njejten trase me kabllat energjetike por duhet të vendosen në gypa të
ndryshëm, pra jo në të njejtin gyp me kablla energjetikë.
Pjesë e këtij plani është edhe një hartë në të cilën është dhënë traseja e kabllës optike dhe vendet e
tabelave shpërndarëse të sinjalit telekomunikues.

7.6.

Instalimi i turbinave me erë

Me këtë projekt është paraparë ndërtimi i një grupi të elektranave me erë i cili shpesh quhet “Park i
elektranave me erë”. Ky park do të përfshij pjesët e çveshura dhe të larta që ndodhen përbri liqenit të
Badovcit. Kjo zonë përfshinë rreth 100ha. Me këtë projekt kjo zonë është identifikuar si e përshtatshme
për ngritjen e grupit të turbinave të erës për arsyet e mëposhtme:
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1.
2.
3.
4.

Është pjesë e ngritur (kodër) që është e rrahur nga era në më shumë se 6muaj mbrenda vitit.
Është zonë kryesisht e çveshur, pa drunjë të lartë dhe kryesisht shkëmborë
Aktualisht është larg vendbanimeve
Është vetëm 4 km nga trafostacioni 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
drejtëpërdrejta në këtë hapësirë, andaj hapi i parë është kryerja e matjeve të shpejtësisë ne këtë
hapësirë në një përiudh të plotë njëvjeqare. 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.
Rezultatet e këtyre matjeve janë shumë të rëndësishme për të caktuar më pas llojin e turbinave,
lartësinë e vendosjes në shtylla, vendin ku do të vendosen dhe shpejtësinë e tyre. Shpejtësia është
shumë e rëndësishme sepse fuqia e turbinës është në proporcion të drejtë me shpejtësinë e erës në
kub, pra v³.
Parametri tjetër i rëndësishëm është sipërfaqja rrotulluese e lopatave që këtu quhet sipërfaqja punuese.
Ky parametër, më pas në varshmëri edhe nga shpejtësia e erës përcakton fuqinë e turbinës dhe
lartësinë e shtyllës së saj.
Meqenëse tereni që po e shqyrtojmë është i thyer atëhere turbinat nuk mund të vendosen në mënyrë të
rregullt në rende por vendosen në forma të qrregullta. Te kjo formë e vendosjes duhet të rrespektohet
kriteri i distancës minimale në mes dy shtyllave. Kjo distancë duhet të jetë së paku sa dy herë lartësia e
tërë elektranës së erës. Kjo është lartësia e shtyllës plus krahu i lopatës. Sa për të pasur një vlerë të
përafërt të numrit të elektranave të erës që mund të vendosen në këtë do të bëjmë një llogaritje të
përafërt. Bazë për këtë do të marrim elektranën e tipit SWT93 të SIEMENS-it. Lartësia e shtyllës së
kësaj elektrane është 80m ndërsa gjatësia e krahut është 46,5m. Pra gjithsejt 126.5m ose dyfishi i saj
është 253m. Pra sipërfaqja e nevojshme për një turbinë do të jetë S1=253mx253m=64000m² ose
6.4ha. Ne kemi përafërsisht 100ha dhe mund të vendosim 100/6.4ha= 15.6 turbina. Meqenëse kemi
teren të thyeshë me pjesë të cilat nuk janë nën ndikim të erës ne mund të llogarisim në 10 deri 12 copë
elektrana të erës. Ky tip i elektranës ka 2.3MW dhe si përfundim ne mund të llogarisim në 23 deri
28MW. Kjo është fuqi përafërsisht sa 2.5 i fuqisë së nevojshme për projektin e Prishtinës së Re – zona
e lindjës.
E metë kryesore e elektranave me erë është se ato elektrana nuk janë në gjendje të prodhojnë energji
pa ndërpre dhe ky prodhim madje është më nderprerje të shpeshta. Për këtë arësye ato duhet të lidhen
me një rrjetë të fortë që është në gjendje me i pranuar këto goditje të shpeshta. Hapsira jonë ka
përparësi në këtë rast sepse kemi trafostacionin PR4 220/110kv në largësi 4 km. Mirpo për tu kyqur në
këtë rrjet duhet ndërtuar trafostacioni xxx/110kv në afërsi të elektranave të erës. Nga ky trafostacion
deri në PR4 duhet ndërtuar linjën kabllore 110kv e cila është mjaftë e shtrenjët por Meqenëse është e
shkurtër, afërsisht 4 km, është e përballueshme.

7.7.

Udhëzime teknike për projektuesit dhe kryesit e punëve

Meqenëse ky projekt nuk është projekt zbatues por do te jetë projekt udhërrefyes për projektet
zbatuese është e arsyeshme të theksohen disa nga rregullat teknike dhe disa nga kërkesat e këtij
projekti.
 Të gjitha trafostacionet 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 në 1250kVA.
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Vendi ku do të vendosen TS-t duhet te ketë hapësirë të nevojshme për qasjen e makinerisë për
ngarkim-shkarkim dhe vendosje te trafostacioneve.
Hapësira ku do të vendoset Trafostacioni duhet të jetë gjithashtu e mjaftueshme për të realizuar
ndërtimin e përtokëzimit mbrojtës dhe të punës së trafostacionit.
Ndërtimi i traseve të reja kabllore duhet bërë kryesisht përgjatë rrugëve në kanalin e ndërtuar
sipas pjesës grafike të dhënë në fig 9. Nga një kanal i tillë duhet të ndërtohet në të dy anët e
rrugës në distancë të njëjtë ndaj saj dhe gjatë tërë gjatësisë së saj.

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 i zinkuar Fe/Zn 25/4mm²

Fig. 9. Pamja e kanalit kabllovik








Kabllat që vendosen në kanal paraprakisht duhet të vendosen në gypa të brinjëzuar me
diametër Ф200.
Në trasetë e kabllave të rrugëve kryesore duhet të vendosen nga 6 gypa të brinjëzuar ndërsa në
ato dytësore nga 4 gypa të tillë.
Në fund të secilës trase duhet të vendoset shiriti përtokzues Fe/Zn 40/5 mm në të cilin më pas
do të lidhen: sistemi i përtokëzimit mbrojtës të qytetit, përtokzim i shtyllave të ndriqimit publik,
etj.
Traseja (kanali) kabllorë duhet të jetë i shënuar me shirit për vërejtje i cili duhet të vendoset në
20cm-at e epërme të kanalit.
Traseja e kabllave duhet të shënohet në dokumentacion në tërë gjatesinë e tij, ndërsa në vendet
ku ai pëson ndryshime, kthesa apo lakesa duhet të shënohet me kuotat përkatëse të atyre
vendeve.
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Vendet ku kalohet nën rrugë duhet të jenë të shënuara mire dhe të vendosura në
dokumentacion teknik
Në çdo (70 deri 80)m duhet të vendosen puseta të ndërtuara sipas vizatimit në fig.10 dhe fig.11

Gypa PVC12.5cm

ELEKTRIKË
Armatura për tërheqje

Beton i armiruar

Fig. 10. Pamja nga lartë

Kapaku i pusetes

Armatura për tërheqje

Pjerrtësia
Gropa Ujëmbledhëse

Beton i armiruar

Fig. 11. Prerja e një pusete




Pusetat e tilla duhet të vendosen në çdo vend kryqzim apo degëzim të kabllave.
Trasetë e kabllave duhet të ndërtohen paralel me ndërtimin e rrugëve të cilat janë paraparë në
këtë plan. Ky ndërtim i traseve duhet të bëhet pavarësisht se a kërkohet në atë moment edhe
vendosja e kabllave. Në këto raste vendosen vetëm gypat e brinjëzuar, ndrëtohen pusetat
ndërsa kabllat vendosen atëherë kur paraqitet nevoja.
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Gjatë vendosjes së kabllave në gypa, kabllat 10(20)kv, ato 0.4kV, kabllat e tensionit të ulët dhe
kabllat optike vendosen në gypa të ndryshëm e kursesi në të njejtin gyp.
Nuk lejohet vendosja paralele në të njejtin kanal, nën kanal ose mbi kanal, të kanaleve të
instalimeve të ujit, nxemjes, kanalizimit fekal, gazit etj.
Vendosja paralele e traseve të kabllave dhe traseve të instalimeve tjera duhet t’i respsktoj
distancat teknike.
Lejohet kryqëzimi i traseve të kabllave dhe instalimeve tjera por distanca minimale e tyre duhet
të jetë më e madhe se 0.3m dhe këndi i kryqezimit 90°.
Me këtë plan është paraparë që ndriqimi i rrugëve dhe shesheve të jetë i vendosur në shtylla
metalike me bazamente të betonit.
Lartësia e shtyllave dhe distanca mes tyre duhet të llogaritet në bazë te sasisë së ndriqimit që
synohet të ketë në vendet gjegjëse.
Te rrugët të cilat në mes kanë shirit gjelbërues, llampat duhet të vendosen në hapësirën e
gjelbër dhe do të jenë dykrahëshe ndërsa në rrugët tjera vendosen në pjeset anësore.
Në rrugët ku ndriçimi do të bëhet nga pjeset anësore traseja e kabllave të ndriçimit duhet te jetë
në të njejtën trasë me kabllat tjera.
Shiriti përtokëzues i trasesë së kabllave duhet të shërbej edhe për përtokëzimin e shtyllave të
ndriçimit.
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8.

RRJETI I UJËSJELLËSIT DHE KANALIZIMIT

8.1

Vlerësimi i gjendjes ekzistuese

Prishtina e Re shtrihet në verilindje të pjesës qendrore të Kosovës. Është në lartësinë mbidetare 650,00
deri 750,00 m.

8.2.

Kushtet gjeologjike

Prishtina e Re është pranë pellgut të liqenit te Badovcit. Rrethina e këtij qyteti ka përbërje gjeologjike tokë e zezë, e kuqe e përzier me zhavor dhe thëngjill.
Lagjet të cilat e kufizojnë Prishtine e Re janë:
- në Veri-Lindje me lagjen Mat;
- në Jug me z.kadastrale të Hajvalisë dhe z.kadastrale të Çagllavicës;
- në Veri dhe Veri – Përendim lagjen Kalabria;
- ndërsa në Jug dhe Jug - Përëndim kufizohet me lagjen Kalabria dhe z.kadastrale të Çagllavicës”.
Kjo lagje ndodhet në lartësin mbi detare rreth 670-740 m.

8.3.

RRJETI I UJËSJELLËSIT

8.3.1.

Llogaritja e shpenzimeve të ujit për lagjen Prishtina e Re

8.3.1.1.

Koncepti i furnizimit me ujë dhe sasitë e nevojshme

Duke u bazuar në destinimin e sipërfaqeve sipas planit që do të hartohet dhe numrit të banorëve do të
llogaritet sasia e nevojshme e ujit për blloqet urbane .
Koncepti i furnizimit me ujë në të ardhmen do të orientohet në sistemin qendror të ujësjellësit d.m.th.
nga KUR “Prishtina” përmes fabrikës së re për përpunimin e ujit të pijes që është paraparë të jetë në zk.
Shkabaj. Nga kjo fabrikë uji do të transportohet në rezervuarin në kodër në Shkabaj që është me
kapacitete V=20.000 m³ e që do të mbulonte pa problem këtë lagje.
8.3.2.1

Sistemi shpërndarës i rrjetit dhe objektet tjera në sistem

Infrastruktura e gypave është planifikuar të vendoset kryesisht nëpër trotuare ose në rrugë sipas
rradhitjes së instalimeve tjera, kryesisht shpërndarja e rrjetit të ujësjellesit është rrjet i degëzuar.
Diametrat e gypave janë planifikuar të jenë nga gypat primar me madhësi deri në OD 355 mm dhe OD
250mm, ndërsa rrjeti shpërndarës ose sekondar i blloqeve dhe rrjetit të hidrantëve OD160, OD 110 mm
dhe OD 90.
Materilai i gypave duhet të jetë HDPE-100.
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8.3.2.2.

Furnizimi:

Lagjja “Prishtina e Re” mendohet se furinizimin me ujë të pijes do ta ketë nga rezervari në fshatin
Shkabaj.
8.3.2.3.

Normat e harxhimit të ujit

Nga destinimi i sipërfaqeve të propozuara nëpër blloqe shihet se ekzistojnë disa lloje të shfrytëzuesve
dhe rrjedhimisht edhe norma të ndryshme të harxhimit ditor.
Norma e harxhimit të ujit për një banor është 150-200 l/b/ditë, për këtë rast është përvetësuar:
N=180l/b/ditë.
Koeficienti i jonjëtrajshmërisë:
K=1.5
Qmax=93.75(l/s)
Humbjet në rrjetë merren gjithsej 20% të prurjeve te përgjithshme:
H=18.75 (l/s)
8.3.2.4.

Sipërfaqet e gjelbruara

1. Sipërfaqet dekorative të qytetit l/m2 14 -18
2. Sipërfaqet e mbjella me lule l/m2 14-18
3. Larja e shesheve në ditë të nxehtë l/m2 2
4. Drunjët e posambjellë në tre vitet e para (me 6 -10 ujitje në ditë) një dru 18 -27
Për shkak të sipërfaqeve të mëdha të gjelbëruara, dhe në anën tjetër duke marrë në
konsideratë harxhimet e mëdha të ujit për pije preferohet që për këto sipërfaqe, auto
larje, larjen e rrugëve dhe trotuareve të gjendet mundësia e hulumtimit të ujërave
nëntokësore. Këto ujëra të kapen me anën e shpimeve dhe të përdoren për destinim të
caktuar.
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Tabela 1. Standardet e dizajnit të rrjetit të ujësjellësit

Tabela 2. Metodat e propozuara për vlerësim të kapacitetit të rrjetit të ujësjellësit

8.3.2.

Konkludim

Në bazë të analizave për sasinë e nevojshme të ujit, rezulton: sasia e përgjithshme për nevojat e
shfrytëzueseve është Qmax= 103.89 l/s, dhe se diametri Ø355mm i plotëson
kushtet e nevojshme për të furnizuar me ujë këtë lagje.
Koncepti urbanistik i vendbanimit është i tillë, që mundëson ndërtimin e rrjetit unazor të gypsjellësit,
duke ekonomizuar koston e ndërtimit.
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Është zgjedhur rrjeti unazor, duke mundësuar optimalizim të lëvizjes së ujit, furnizim të nyjës se paku
nga dy drejtime, si dhe ulje të kostos së ndërtimit përmes minimalizimit të diametrit të gypit. Në
dimensionimin e gypave, faktorë vendimtarë në përcaktimin e diametrit minimal ka qenë nevoja e
transportit të ujit për shuarjen e zjarrit. Qz=10 l/s. Sipas normave në fuqi, kjo sasi e ujit duhet të jetë
gjithmonë në dispozicion në secilin hidrant të instaluar në sistemin në fjalë.
Bazuar në normat në fuqi, distanca në mes të dy hidrantëve duhet të jetë 80 m. Parashihet që hidrantët
të furnizohen me ujë nga rrjeti kryesor i gypsjellësit.
Materiali i rrjetit të ujësjellësit është siç vijon:


Ø355mm gyp HDPE PN10



Ø225mm gyp HDPE PN10



Ø250mm gyp HDPE PN10



Ø160mm gyp HDPE PN10



Ø110 mm gyp HDPE PN10



Ø90 mm gyp HDPE PN10

Traseja e rrjetit te ujësjellësit është paraparërë që të kalojë nëpër trotuare ose afër trotuareve.
Traseja e tillë është zgjedhur, sepse mirëmbajtja e rrjetit në të ardhmen është më e lehtë. Thellësia
minimale e pjesës së sipërme të gypit duhet të jetë hmin=1.0 m, për të gjithë diametrat e gypave. Gypi
duhet të jetë i vendosur mbi shtresë rëre (10 cm) dhe i mbuluar me rërë të imët (30cm).
Propozohet që ndërtimi i nyjeve të bëhet mundësisht në trotuar dhe valvolat përkatëse të jenë valvola
me teleskop, duke eliminuar pusetën si pengesë fizike dhe duke ulur njëkohësisht koston e ndërtimit.
Secila nyje duhet të ketë pusetën e vet. Në rrjet është paraparërë edhe sistemi i hidrantëve për
shuarjen e zjarrit. Hidrantët duhet të vendosen në çdo 80-120m, varësisht prej lokacionit. Hidrantët
duhet të jenë hidrant mbitokësorë dhe nëntokësorë, DN80 dhe DN100 të montuar në gypsjellës.
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Fig.12. prerja terthore e kanalit në trotuar

Fig. 13. Prerja terthore e kanalit në rrugë

Harta 20. Rrjeti i ujësjellësit
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8.4.
8.4.1.

RRJETI I KANALIZIMIT FEKAL
Norma e harxhimit të ujit

Bazë për llogaritjen e sasisë meritore të ujërave për largim ka qenë norma e harxhimit të ujit për njësi të
shfrytëzuesit. Këtu janë shfrytëzuar normat e lejuara sipas DIN-it, EC dhe dispozitave ligjore në fuqi.
Varësisht nga harxhuesi, janë përvetësuar edhe normat përkatëse. Norma e harxhimit për banor është
qn=180l/d, koeficienti i jonjëtrajtshmerisë ditore është kd=2.0 ndërsa ai i jonjëtrajtshmerisë së orës
kh=1,5. Në sasinë meritore për dimensionim kanë pasur ndikim edhe sasitë e ujërave të
pashfrytëzuara, siç janë infiltrimi i ujit në kanal, si dhe pastrimi i gypsjellësit. Shuma e të gjitha këtyre ka
qenë meritore për dimensionimin optimal të gypave.
Harxhimi i ujit:
Banorët 180 l/d
Afarizmi 5,0 l/m²/d
Çerdhet- Kopshtet dhe
Shkollat 8-10 l/nx./d
Zgjedhja inxhinierike - Topografia ka kushtëzuar që drejtimi i shkarkimit të ujërave të zeza të jetë
kolektori kryesor prej PESN 4 – Φ 800 mm. Bartja në lum do të bëhet me gravitacion, mirëpo para se
ujërat fekale të derdhen në lum ato duhet të trajtohen në impiant pastrimi.
Topografia e terenit - Tereni nuk është shumë i përshtatshëm për ndërtimin e kanalizimit fekal, për
shkak të disniveleve të shumta. Para ndërtimit të kanalizimit fekal, tereni duhet të studiohet dhe të
përcaktohen kuotat e sakta të terenit, pastaj të analizohet se a është e nevojshme përdorimi i pompave
për ngritjen e ujit në lartësi, në ndonjë pikë.
Traseja e rrjetit të kanalizimit fekal - Rrjeti i propozuar rrugor i zonës së studiuar është shfrytëzuar
për trasimin e rrjetit në fjalë. Kanali do të kalojë kryesisht në trotuare të rrugës, në vendet ku është
banim i dendur në të dy anët e saj. Si variante optimale, në vendet ku banimi është i dendur në njërën
anë ndërsa në anën tjetër kemi shfrytëzues të rrallë, duhet të shfrytëzohet ana e rrugës afër banimit.
Materiali që do të përdoret për kanalizimin fekal - Materiali do të jetë gyp i brinjëzuar PE SN4 dhe
PE SN8, pasi që ky material në kohët e fundit është duke u përdorur shumë dhe ka treguar cilësi të
mira. Është i lehtë për vendosje, lehtë mirëmbahet dhe ka cilësi të mira të qëndrueshmërisë. Thellësia e
vendosjes së gypave do te jetë në bazë të rënies së terenit. Ato do të vendosen dhe do të mbulohen
me shtresë rëre. Në distanca të caktuara do të vendosen pesetat. Pesetat do të vendosen edhe në çdo
kryqëzim dhe në vendet e nevojshme ku bëhet shkarkimi i ujërave. Pusetat duhet të jenë të tipit
standard nga rrathët e betonit, monolite ose nga plastika.
Rrjeti përbëhet prej gypave me këta diametra:




PESN Ø100mm
PESN Ø400mm
PESN Ø500mm
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PESN Ø630mm
PESN Ø800mm
PESN Ø1000mm

Fig. 14. Prerja karakteristike për kanalin e kanalizimit
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Harta 21. Rrjeti i kanalizimit fekal

8.5.

RRJETI I KANALIZIMIT ATMOSFERIK

Parashihet sistem i ndarë i kanalizimit, që do të thotë që ujërat e zeza dhe ujërat atmosferike do të kenë
rrjete të posaçme të sistemit. Kjo zgjidhje është bërë për arsye se në të ardhmen është paraparërë
trajtimi i ujërave të zeza në impiant. Me këtë sistem impianti do të jetë më efikas, më i lirë, më i vogël
dhe do të ketë mirëmbajtje më të lirë. Me ndërtimin e dy sistemeve të kanalizimit, në fillim do të jetë
investimi më i madh, por me kalimin e kohës balansi mes investimit dhe harxhimeve për mirëmbajtje do
të jetë në favor të mirëmbajtjes. Prandaj, është domosdoshmëri që në këtë zonë të ndërtohet sistemi i
ndarë i kanalizimit.
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8.5.1 Intensiteti i reshjeve
Bazë për llogaritjen e intensitetit të reshjeve janë marrë të dhënat meteorologjike të lumit Sitnica që i
takojnë përiudhës 1957 – 1986 (matja e nivelit, rrjedhja). Të dhënat janë për reshjet mesatare mujore.
Vargu për llogari është 29 vjeçar që është meritor për përllogaritje. Reshjet mesatare vjetore për këtë
varg janë i=588 mm. Për llogaritjen e intensitetit janë marrë reshjet maksimale njëvjeçare me
kohëzgjatje t=25 min. Në bazë të këtyre të dhënave është fituar prurje meritore maksimale q=120.00
l/s/ha.
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Të reshurat, temperaturat janë shënuar në stacionin hidrometeorologjik të Prishtinës. Shënimet janë për
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Koeficientet e rrjedhjes Destinimi i ndryshueshëm i sipërfaqeve konsiston me koeficient të ndryshëm
të rrjedhjes. Në bazë të normave në fuqi, në tabelën e mëposhtme janë dhënë koeficientet e rrjedhjes
për llojet e ndërtimeve.
Lloji i ndërtimit Koeficienti - Kulmi 0,90; Trolli 0,35; Gjelbërimi 0,18; Parku 0,15; Parkingu 0,50;
Sipërfaqe e lirë 0,25; Fushë sporti 0,85; Rrugë 0,85.

Harta 22. Rrjeti i kanalizimit atmosferik

Vërejtje:
Për dimensionet e gypave duhet të bëhet analizë paraprake e datajizuar dhe e studiuar dhe pastaj të
konkludohet që gypat e parashikuar duhet apo nuk duhet të zëvendësohen me gypa me dimensione
më të mëdha apo më të vogla. Kjo vlen për të tri rrjetet si të ujësjellësit, kanalizimit fekal dhe kanalizimit
atmosferik.
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9.

NGROHJA QENDRORE - RRJETI I PRIMARE

9.1.

PËRSHKRIMI TEKNIK

9.1.1. TUBACIONET
Dimensionimi i tubacionit të ngrohjes do të bëhet në bazë të sasisë së nevojshme për çdo
objekt, me parametra të ujit primar nga Termokosi 130/70 oC. Kalkulimet e bëra të përafërta për objktet
sipas projektit të dhënë janë afërsisht 30 W/m3.
Te vendosja e tubave nën tokë, duhet patur parasysh që ti ikim ujërave nëntokësore, në mënyrë
që mos i ngarkojmë punët ndërtimore dhe ngarkesat e furnizimit me ujë të ngrohtë.
Tubacionet e paraizoluara duhet të jenë të punuara nga shkuma e poliuretanit, e cila është e
futur me presion, në mes të tubit të çelikut dhe shtresës mbrojtëse të plastikes në pjesën e jashtme.
Këto tubacione duhet të kenë atestet e kualitetit të materialit dhe të jenë standardizuar, pra ti plotësojnë
normat dhe standardet e bashkësisë evropiane.
Pozita e tubacioneve është minimum nën koten H = -1.00 m, çka edhe shtrirja nën rrugët nuk
paraqitet ndonjë rrezik nga shembja e dheut dhe vibracionet e mundshme nga komunikacioni rrugor,
sepse janë marrë parasysh ngarkesat e tokës, dhe tubacioneve përcjellëse përgjatë rrugës.
I tërë instalimi duhet të kryhet kryesisht sipas dokumentacionit të projektit detal të punuar, kurse
materiali i nevojshëm duhet të jetë i klasit të parë dhe komfort standardeve të BE-s dhe të posedoj
certifikatat e kualitetit të materialeve.
Tubacionet qendrore duhet të vendosen në lokalitetet me dendësi më të madhe të ngarkesës
termike, në mënyrë që shpenzimet e transportit të nxehtësisë, të jenë sa më të ulëta. Për shkak të
vendosjes së tubacioneve në dhe duhet të merret parasysh pozita, niveli dhe kahjet e rrjetit:
Rrjeti i kanalizimit atmosferik,
Rrjeti i kanalizimit fekal;
Rrjeti elektrik
Rrjeti i ujësjellësit,
Rrjeti i telefonisë fikse
Mjetet e mundshme kabllovike etj.

Energjia e nevojshme për ngrohje
Duke pasur parasysh se llogaritja e nevojave për ngrohje qendrore për një kompleks të banesave, për
një lagje apo qytet, është një problem mjaft i ndërlikuar, për të cilin duhet të dihen shumë parametra
dhe të merren parasysh shumë të dhëna, në vijim do të japim një përshkrim shumë të shkurtër dhe të
përafërt për një llogari aq serioze dhe gjithëpërfshirëse.
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Për caktimin e saktë të shpenzimeve të energjisë për ngrohje, duhet tu referohemi llogarive sipas DIN
4701 / 1E (08.95.),
Udhëzime për llogaritje të nxehtësisë së nevojshme dhe VDI 2067/2 (12.93),
Ngrohja në dhoma, për të cilët janë dhënë rezultatet ekzakte në varësi nga objekti. Një llogari e
përafërt mund të lexohet nga diagrami në vijim:

Fig. 14: Nxehtësia e nevojshme specifike mesatare maksimale për objektet e banimit dhe për objektet afariste për
m2 të sipërfaqes e cila shfrytëzohet.

Nga fig. 14 mund të shohim se:
Për objektet e vjetra, me madhësi 1.000 m3 , është diku 110 W/m2,
Për objektet e vjetra, me madhësi 3.000 m3 , është diku 90 W/m2
Për objektet e vjetra, me madhësi 5.000 m3 , është diku 80 W/m2
Për objektet e vjetra, me madhësi 10.000 m3 , është diku 75 W/m2
Për objektet e vjetra, me madhësi 20.000 m3 , është diku 70 W/m2

Sipas urdhrit administrativ për kursimin e nxehtësisë WSVO 1982:
Për objektet e reja, me madhësi 1.000 m3 , është diku 55 W/m2
Për objektet e reja, me madhësi 3.000 m3 , është diku 45 W/m2
Për objektet e reja, me madhësi 5.000 m3 , është diku 40 W/m2
Për objektet e reja, me madhësi 10.000 m3 , është diku 35 W/m2
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Fig. 15. Vlerat orientuese për nxehtësinë specifike të ngrohjes, në varësi nga vjetërsia dhe raporti A/V (sipërfaqja
e jashtme përfshirëse ndaj vëllimit).

Për shtëpitë për disa familje dhe me nxehtësi specifike të nevojshme:
Për objektet e vjetra: 80 W/m2 është 0.4
Për objektet e reja : 40 W/m2 është 0.6
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Fig. 16. Nxehtësia e nevojshme specifike mesatare maksimale për objekte të fabrikave për m3 të hapësirës

Për hapësirat me vëllim 1.000 m3 është diku 1.25 W/m3 K
Për hapësirat me vëllim 2.000 m3 është diku 1.00 W/m3 K
Për hapësirat me vëllim 5.000 m3 është diku 0.8 W/m3 K
Për hapësirat me vëllim 10.000 m3 është diku 0.6 W/m3 K
Për përcaktimin e saktë të kapaciteteve për ngrohje dhe të sasisë së energjisë së nevojshme, duhet të
trajtohen me saktësi edhe këta faktorë:
_ Sipërfaqja e saktë e objekteve ekzistuese,
_ Lloji i objekteve ekzistuese,
_ Madhësia e objekteve ekzistuese,
_ Mundësia e ngrohjes së objekteve ekzistuese,
_ Planifikimi i kritereve termike për objektet e reja që duhet ndërtuar dhe,
_ Lloji i objekteve të reja të cilat ndërtohen.
Projekti kryesorë i instalimeve të ngrohjes qendrore është punuar në bazë të shënimeve dhe vizatimeve
të marra nga arkitektura dhe kërkesave të investitorit.
Kapaciteti i cili është kalkuluar nga llogaritjet, ku është marre 30 W/m³ duke e pas parasysh izolimin e
80% te objekteve dhe 20% te energjisë nga burime alternative, energjinë solare dhe energjinë
gjeotermale kemi ardh me një kapacitet prej Q=98 MW për hapësirat e banueshme dhe afarizëm.
Tubacioni do të realizohet në atë mënyrë siç është dhënë në përshkrimin teknik dhe në
dokumentacionin grafik.
Për punimin e tubacionit përdoren gypat e paraizoluar ISOPLUS apo ndonjë prodhues tjetër.
Vendet e salduara duhet të jenë të punuara mirë me trashësi të mjaftueshme të shtresës së saldimit
kështu që diametri i gypit të mos ndërrojë.
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9.1.2

PUSETAT

Pusetat sipas funksionit parashihen për:
a. Pajisjet për mbyllje dhe pajisjet matëse,
b. Ajrosje dhe zbrazje,
c. Hyrja në nënstacione shtëpiake,
d. Kontrolle të rrjetit
e. Ndërprerjen e ujit në raste të avarive të paraqitura
Pusetat duhet që të ekzekutohen sipas standardeve dhe normave, në atë mënyrë që gjatë
intervenimeve të mundshme, ekipi e mirëmbajtës se magjistralit të ujit të ngrohte, pa pengesa ti kryen
punimet e mirëmbajtjes, apo zëvendësimet e armaturave të ndryshme. Pra pusetat në parim duhet të
jenë të ekzekutuara si të kalueshme për armature dhe përsonelin.

9.1.3. ZBRAZJA E RRJETIT MAGJISTRAL
Në pikat më të ulëta, në mes të dy valvolave mbyllëse të magjistralit, duhet të vendoset valvolat për
zbrazje të rrjetit. Valvolat duhet të jenë të dimenzionuara në atë mënyrë që të kryejnë zbrazjen e rrjetit.
Rrjetat e mëdha të ujit të ngrohtë, duhet ndarë në atë në atë mënyrë, që disa degëzime me valvola të
zbrazen shpejte dhe mos te kemi humbje të mëdha të ujit për mbushje.
Nëse rrjeti magjistral i ujit të nxehtë, zbrazet në kanalizim, atëherë nuk duhet lejuar që tempërature e
ujit të nxehtë të derdhur të kaloje tempërature 35 oC, këtë duhet arrite, duhet përzier tempërature e ujit
me ujë të ftohte.

9.1.4.

AJROSJA E RRJETIT MAGJISTRAL

Të gjitha pikat më të larta të sistemit magjistral, kërkojnë që në çdo kohe, të këtë qasje për kryerjen e
ajrosjes së rrjetit, të kryhet me anë të valvolave në mënyre automatike.

Plani Rregullues Prishtina e Re – Zona Lindje
NSH “A design”, Prishtinë, Shtator, 2013

66

Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Fig.17. Detali I kanalit, kanali ne kthesa dhe detali i saldimit .
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Fig. 18. Detalet e përgjithshme e montimit te gypave ne puseta.
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Fig. 19. Detalet e përgjithshme e montimit te gypave ne puseta.
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Fig.20. Detalet e përgjithshme e montimit te gypave ne puseta.

Plani Rregullues Prishtina e Re – Zona Lindje
NSH “A design”, Prishtinë, Shtator, 2013

70

Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

9.2.

TE DHENAT E GYPAVE TE PARAIZOLUAR

Gypi I paraizoluar

Izolimi I klases 1
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\
Izolimi I klases 2
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\
Izolimi I klases 3

Gypat e lakuar

Pjesa e drejtë dhe gjatesia e lakimit:
Plani Rregullues Prishtina e Re – Zona Lindje – Zgjidhja Urbane
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DN 25 - DN 125: L = 1m DN 150 - DN 500: L = 1,5m
Gypat e lakuar janë prodhuar nga makina në bazë të një urdhëri, ku është e
nevojshme për të përcaktuar kënd lakimi dhe rreze kthese R. Këndi i matur në
boshtin qendror të gërmimit është vendimtar për përcaktimin e kënd nevojshme për
te lakuar. Vlerat deklaruara janë të destinuara për gjatësisë e gypit 12 m.

α Angular
deviation
in degrees
1 690
2 345
3 230
4 170
5 140
6 115
7 98
8 86
9 76
10 69
11 62
12 57
13 53
14 49

R Designed
Radius [m]

α Angular
deviation
in degrees
15 46
16 43
17 40
18 38
19 36
20 34
21 33
22 31
23 30
24 29
25 28
26 27
27 26
28 25

R Designed
Radius [m]

α Angular
deviation
in degrees
29 24
30 23
31 22
32 22
33 21
34 20
35 19

Kthesat 45º dhe 90º

Kthesat e salduara -DN 20 - DN 100: R = 3 D
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DN 125 - DN 600: R = 1,5 D (R = 2,5 D)*
kthese e përkulur -DN 25 - DN 500: R = 2,5 D

Kthesat për çasje ne hyrje te shtepi

Gjatesi deri 1500 mm
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Gjatësi deri 2500 mm
Te – Lidhëset me nivel

H1 = (D1 + D2) / 2 + H
D1, D2 –gypi kryesor
H = 35 mm – distancë në mes të gypave

Reduktuesit
Reduktuesit e parafabrikuar
D1

L=1000 mm
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9.3.

KUSHTET E PËRGJITHËSHME DHE KUSHTET TEKNIKE

9.3.1 KUSHTET E PËRGJITHËSHME
Kontrata për ekzekutimin e punëve të paraparëra me paramasat e këtij projekti
duhet të lidhet në bazë të këtij projekti të aprovuar. Ofertuesit janë të obliguar
të dorëzojnë ofertat për të gjitha pozicionet e dhëna në paramasa.
-Dokumentacioni i këtij projekti duhet të shërbejë si bazë për formulimin e kontratës.
-Kontrata për ekzekutimin konsiderohet e lidhur atëherë kur palët janë marrë vesh
me
-Shkrim për ndërtimin e këtij instalimi dhe për çmimin e tij.
-Kontrata për ekzekutimin e punëve duhet të përmbajë edhe këto dispozita:

a.
b.
c.
d.
e.
f.

afati i fillimit dhe përfundimit të punëve,
forma e faturimit të punëve të kryera,
dënimet kontraktuese,
mbikëqyrja nga ana e investuesit e ekzekutimimit të instalimit,
afati i garancionit,
obligimi i ekzekutuesit që të ekzekutojë instalimin sipas projektit në
harmoni me standardet, normat dhe rregulloret ekzistuese teknike.

Në kontratë nuk guxon të parashihet afati i garancionit më i shkurtë se 2 vjet.
Nuk guxon të fillojë ekzekutimi i instalimit pa leje të ndërtimit.
Ekzekutuesi përgjigjet vetëm për kualitetin e punëve të kryera dhe materialin në rast
se punimet janë krye në tërësi në bazë të projektit të aprovuar. Në rast se
ekzekutuesi bën ndërrime pa pëlqimin me shkrim nga projektuesi apo organi
mbikëqyrës, bartë përgjegjësinë e plotë për funksionimin jo të rregullt të tërë
instalimit.
Në rast se ekzekutuesi konstaton se për shkak të gabimeve në projekt ose për
shkak të udhëzimeve të gabuara të investuesit ose organit të tij mbikëqyrës, punët
janë duke u kryer në dëm të qëndrueshmërisë, stabilitetit dhe kualitetit të instalimit,
përgjigjet edhe vet për dëmin e krijuar nëse për gabimet e konstatuara apo
udhëzimet e gabuara nuk ia tërheqë vërejtjen investuesit.
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Ekzekutuesi është i obliguar:
a. që instalimin ta kryej në bazë të projektit të aprovuar,
b. që instalimin ta kryej në përputhje me rregullat, udhëzimet dhe
standardet teknike,
c. që të ndërmerr të gjitha masat për sigurinë e punëtorëve të punësuar,
kalimtarëve dhe komunikacionit publik si dhe për sigurinë e objektit i cili
ekzekutohet dhe objekteve fqinj.
d. që të bëjë organizimin adekuat të punës në marrëveshje me
ndërmarrjen ndërtimore, në mënyrë që sa më pak të pengojë punën e
ndërmarrjes ndërtimore dhe ndërmarrjeve tjera të cilat kryejnë punë
zejtare në objekt.

Në çmimin e montimit të instalimit është llogaritur:
a. montimi i tërësishëm dhe shqyrtimi dhe rregullimi i tij,
b. mëditjet dhe kompensimet tjera për montuesit dhe përsonelin tjetër të
punësuar në ekzekutimin e punëve të kontraktuara,
c. Kryerja e të gjitha shqyrtimeve (provave) të nevojshme dhe punës
provuese.
Në rast se gjatë montimit, ekzekutuesi vëren se duhet të kryhen punët plotësuese
në instalim, të cilat nuk janë përfshirë në paramasat e kontraktuara, është i obliguar
që menjëherë t’i dorëzojë investuesit paramasat për këto punë plotësuese ose
ndërrime në instalim. Ekzekutuesi do të fillojë kryerjen e punimeve plotësuese ose
ndërrimet në instalim pasi që investuesi t’ia lejojë paramasat dhe parallogaritë për
këto punë.
Ekzekutuesi duhet të mbajë rregullisht librin ndërtimor dhe ditarin e ndërtimit.
Punët e specifikuara në parallogaritë kontraktuese, ekzekutuesi do t’i kryej me
numër të duhur të montuesve profesionistë dhe ndihmësve të montuesve. Numrin e
nevojshëm të punëtorëve, kuadrit profesionist dhe ndihmës për kryerjen e punëve të
kontraktuara e përcakton ekzekutuesi, gjithnjë duke pasur parasysh respektimin e
afatit të kontraktuar.
Për saldimin e gypave të instalimit, ekzekutuesi duhet të ketë numër gjegjës të
salduesve të atestuar me koeficient të saldimit K = 0.8.
Në rast se paraqitet nevoja për ekzekutimin edhe të punëve tjera, të cilat nuk janë
paraparërë me kontratë, ekzekutuesi është i obliguar që me shkrim të kërkojë nga
investuesi pëlqimin për kryerjen e tyre.
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Ekzekutuesi nuk guxon t’i ekzekutojë punët e tilla pa urdhëresë paraprake. Punët e
kryera jashtë kontratës, investuesi është i obliguar t’i paguaj veçmas.
Për vërtetimin e librit ndërtimor, ditarit dhe dokumenteve tjera zyrtare, si dhe për
mbikëqyrjen e punimeve, investuesi është i obliguar t’a emërojë një përson
profesionist të vetin, i cili njëkohësisht do t’a prezantojë në të gjitha punët në lidhje
me ekzekutimin e punëve nga kontrata.
Emrin e këtij përsoni investuesi është i obliguar t’ia komunikojë me shkrim
ekzektuesit gjegjësisht kryemontuesit në montim apo udhëheqësit të kantierit.
I tërë materiali i cili do të përdoret për ndërtimin e këtij stabilimeti duhet të jetë me
kualitet të lartë dhe duhet të përputhet me rregullat dhe paramasat nga kontrata.

9.3.2. KUSHTET TEKNIKE
Lidhja e gypave duhet të bëhet me saldim, ndërsa vetëm në vendet ku vijnë valvolat
dhe armatura tjetër duhet të përdoren flanxhat. Vendet e salduara në lidhjet e
gypave duhet të jenë posaçërisht të forta dhe me shtresë të saldimit uniforme dhe
mjaft të trashë, mirëpo njëkohësisht të mos zvogëlojnë seksionin tërthor të gypit. Në
vendet ku gypat saldohen duhet të formohen pjerrësitë për tegelin e saldimit.
Për gypat me trashësi të murit mbi 3 mm, kjo pjerrësi duhet të jetë 60 – 70o.
Për gypat me trashësi të murit prej 5 mm, nuk duhet të pjerrësohen buzët. Para
saldimit, buzët duhet të pastrohen nga ndryshku dhe papastërtitë.
Saldimin e gypave të instalimit nën presion lejohet t’a bëjnë vetëm salduesit e
atestuar, me koeficient K = 0,8.
Formimi i lakimeve të ndryshme në gypa mund të bëhet me lakimin e gypave ose
duke shfrytëzuar bërrylat e gatshëm nga materiali i njëjtë me gypat. Gypat e rrjetit
horizontal duhet të shtrohen me rënie gjegjësisht ngritje 3 – 5%o në drejtim të vendit
të paraparërë për zbrazjen e rrjetit.
Rrjeti gypor duhet të kryhet ashtu që gypat të kenë mundësi të zgjaten, me rastin e
nxehjes, dhe të tkurren, me rastin e ftohjes, dhe në këtë rast mos të vijë deri te
dëmtimi i elementeve ndërtimore. Për këto shkaqe, konfiguracioni i rrjetit gypor i
paraparërë me projekt nuk guxon të ndryshojë.
Ekzekutuesi i punëve të montimit dhe paisjes, është i obliguar që aparatet, rrjetin e
gypave dhe armaturën, t’i shqyrtojë nën presion sipas udhëzimit që jepet në
vazhdim.
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9.3.3. UDHËZIMET PËR SHQYRTIMIN NËN PRESION TË APARATEVE,
RRJETIT TË GYPAVE DHE ARMATURES
Të gjitha aparatet, rrjetin gypor dhe armaturën duhet shqyrtuar nën presion,
gjë që ka për qëllim të konstatojë përputhshmërinë e aparateve, rrjetit të gypave dhe
armaturës me kërkesat e projektit lidhur me sigurinë teknike. Shqyrtimi bëhet para
minizimit, ngjyrosjes dhe izolimit. Gjatë shqyrtimit duhet të jetë prezent organi
mbikëqyrës.
Shqyrtimit të tërësishëm nën presion i nënshtrohen të gjitha aparatet e reja, rrjeti i
gypave dhe armatura , që punojnë nën presion.
Shqyrtimi i tërësishëm teknik bëhet:
a. me shqim të jashtëm,
b. me shqyrtim nën presion të ftohtë hidraulik, dhe
c. shqyrtimi i hermeticitetit.
Aparatet dhe rrjeti i gypave shqyrtohen në:
Presion të ftohtë hidraulik:
Ppr = Pst + 2 + Pp
Ppr = presioni i shqyrtimit
Pst = presioni hidraulik në pjesën më të ulët,
Pp = presioni i pompës.
Presioni i shqyrtimit në sistemin primar është 90 mSHU, ndërsa në sistemin
sekondar është 60 mSHU. Të gjitha shqyrtimet bëhen me ndihmën e manometrit
zyrtar kontrollues me anë të cilit njëkohësisht kontrollohen edhe manometrat në
aparatet gjegjëse të instalimit. Presioni i shqyrtimit i përmendur më lartë mbahet 15
min, me ç’rast bëhet shqimi i aparateve gjatë një ore.
Pranohet se aparatet dhe rrjeti i gypave e duruan shqyrtimin:
a. nëse nuk tregojnë shenja të dëmtimit,
b. nëse nuk vërehen deformime tjera.
Me rastin e shqimit të brendshëm të aparateve, duhet kushtuar kujdes kryesisht
lidhjeve, tegelave dhe gjendjes së sipërfaqeve.
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Shqyrtimi i hermeticitetit bëhet menjëherë pas shqyrtimit nën presion të ftohtë
hidraulik. Gjatë këtij shqyrtimi duhet patjetër t’i përmbahemi këtyre elementeve:
a. presioni i shqyrtimit duhet të jetë i barabartë me presionin punues,
b. merret se aparatet e duruan shqyrtimin e hermeticitetit në rast se rënja e
presionit gjatë një ore nuk kalon Δp = 2%.
Termometrat dhe manometrat duhet të montohen sipas rregullave për montimin e
instrumenteve matëse. Instrumentet matëse duhet të vendosen në vendet ku shifen
dhe ku mund të ndërrohen lehtë.
Investuesi obligohet që në kthinën e nënstacionit termik deri te kuadri elektrik
shpërndarëset sjellë rrymën elektrike trefazore për nevoja të repartit elektromotorik.
Kthina e nënstacionit termik duhet të jetë e ndriçuar mire për lexim të lehtë të
instrumenteve.

9.3.4.

MASAT E MBROJTJES NË PUNË

Rreziqet dhe dëmet të cilat mund të paraqiten gjatë procesit teknologjik, me rastin e
shfrytëzimit të instalimeve makinerie të nxehjes, veglave të punës, aparateve dhe
pajisjes tjetër:
Masat e paraparëra për eliminimi e rreziqeve dhe dëmeve në pajisjet makinerike të
sistemit të nxehjes
Me llogaritjet e bëra është bërë dimensionimi adekuat i rrjetit të gypave, armaturës
dhe elementeve matëse dhe rregulluese me aplikimin e rregullave teknike dhe
standardeve.
Sigurimi i instalimit nga bymimi i ujit është bërë me anë të pajisjes për mbajtjen e
presionit statik, në Ngrohtoren e qytetit , për anën primare, ndërsa në nënstacionin
termik, për anën sekondare.
Instalimi i gypave është vendosur në mënyrë stabile me kompensim të nevojshëm
për shkak të dilatimeve termike, me mbështetës fikse dhe rrëshqitës, ashtu që
është evituar çdo deformim apo dëmtim i instalimit. Lidhja e rrjtit të gypave dhe
pjesës së veçantë të instalimit bëhet me elemente adekuate kyçëse ndërsa lidhjen
me saldim e bëjnë salduesit e atestuar me elektroda të atestuara. Me projekt është
paraparërë shqyrtimi adekuat i instalimit dhe aparateve me presion të ujit të ftohtë i
hermeticitetit.
Pas kryerjes së montimit është paraparërë ngjyrosja e instalimit me qëllim të
mbrojtjes nga korrozioni si dhe vendosja e izolimit termik me trashësi adekuate, në
rrjetin e gypave dhe enët e ndryshme.
Në tempëraturat e jashtme në të cilat mund të vijë deri te ngrirja e ujit, duhet të
veprohet në përputhje me udhëzimet për manipulim me instalim.
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Fig. 21. Skema teknologjike e ngrohjes qendrore
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Fig. 22. Nënstacioni termik që përcaktohet afër shtëpive
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10.

PLANI I PARCELIMIT DHE I RIPARCELIMIT

10.1. Rregullat themelore të parcelimit
10.1.1. Parcelimi dhe interesi i përgjithshëm
Me këtë Plan rregullues është përcaktuar me prioritet, parcelimi në interesin e
përgjithshëm (parcelat e rrugëve publike, të sipërfaqeve të gjelbëruara, parcelat për
objekte të interesit publik etj.). Te rastet e banimit të lartë, sipërfaqja ekzistuese e
parcelave shëndërrohet në parcela ndërtimore (duke i specifikuar të gjitha) apo
është bazë për llogaritjen e përqindjes në pjesëmarrjen e ndërtimit të një blloku.
Bashkimi i parcelave kadastrale për formimin e parcelave ndërtimore duhet të
regjistrohen në librat kadastralë.
Sipërfaqja e parcelës ndërtimore e cila përfshihet brenda vijës rregulluese është
bazë për llogaritjen e përqindjes në pjesëmarrjen e ndërtimit të një blloku.
10.1.2. Parcelimi
Parcelimi bëhet për të siguruar funksionimin normal të tërë Lagjes Prishtina e reZona LINDJE, tërësive dhe blloqeve urbanistike, me sigurim të sipërfaqeve për
komunikim, gjelbërim, si të objekteve me interes të përgjithshëm, objekteve të
interesit publik etj. ashtu edhe të objekteve te të cilat do të ndërtohen në interes të
veçantë.
10.1.3. Plani i parcelimit
Parcela ndërtimore përcaktohet me shtesë grafike të veçantë në planin rregullues
dhe quhet plani i parcelimit. Plani i parcelimit i mban të gjitha parcelat ekzistuese në
kuadër të tërësisë urbane të cilat ripërkufizohen në kuadër të blloqeve urbane.
10.1.4. Parcelimi i tërësisë urbane (ndërtimore urbane)
Parcelimi i tërësive urbane në lagjen Prishtina e Re – Zona Lindje është bërë në
bazë të blloqeve dhe pjesëve të tyre, në të cilat do të bëhet ndërtimi i objekteve me
interes të veçantë (pronarët e parcelave) dhe i objekteve përcjellëse me interes të
përgjithshëm (rrugët, parkingjet, trotuaret, shtigjet për këmbësorë, gjelbërimi,
sheshet, lojërat për fëmijë etj.). Të gjitha parcelat e reja (ndërtimore urbane) duhet
të regjistrohen në librat kadastralë.
10.1.5. Parcela ndërtimore
Parcela ndërtimore është njësia më e vogël ku mund të ndërtohet. Ajo përkufizohet
me vijën rregulluese ndaj rrugës publike, kufijve të parcelave ndaj parcelave të
fqinjëve dhe të gjitha pikave thyese të nevojshme për shënim në teren, të cilat
caktohen sipas koordinatave gjeodezike. Parcelat ndërtimore prezantohen në fletët
grafike me elementet analitike në parcelat e reja. Madhësia e parcelës ndërtimore si
njësi elementare e definuar për ndërtim ndryshon në tërësi dhe blloqe të ndryshme
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urbanistike varësisht nga destinimi (2,25 ari për banim individual-shtëpi në varg, 4.5
ari banim individual-shtëpi të pavarura).

Te rastet e banimit të lartë dhe banimit të lartë të përzier si dhe destinimeve tjera,
parcelat ndërtimore definohen me blloqe urbanistike dhe mund të ndahen në
nënblloqe.
Duke marrë parasysh specifikat kulturore vendore në raste specifike dhe me
kërkesa të banorëve mund të bashkohen 2-6 parcela por duke respektuar tipologjinë
e objekteve dhe të gjitha parametrat tjera të paraparë për atë bllok.

Shtepi te vecanta

Shtepi dyshe

Shtepi ne varg

10.1.6. Qasjet në parcelë
Shëndërrimi i blloqeve urbanistike në parcela ndërtimore, dimensione relativisht të
vogla të blloqeve dhe rrjet të dendur të komunikacionit automobilistik dhe këmbësor
e bën tërë lagjen të përshkueshme me qasje të lehtë në parcelë. Koncepti i Lagjes
Prishtina e re –Zona LINDJE i jep përparësi këmbësorit dhe biçiklistit, transportit
publik dhe më pak veturës. Përkundër furnizimit me rrjet të komunikacionit rrugor të
tërë Zonës LINDJE, shumica e komunikacionit ka destinim për këmbësorë, duke i
grupuar veturat në parkingje dhe garazha të përbashkëta. Përkundër faktit se qasja
është e siguruar deri “në derë të shtëpisë”, veturat mund të përdoren me rexhim të
përcaktuar, me ndalje të shkurtëra dhe në raste emergjente.

10.2. Rregullat për shfrytëzimin e parcelave

10.2.1. Rregullat e përgjithshme, treguesit urbanistik
Rregullimi i parcelave bazohet në treguesit themelorë urbanistikë:
-

ISHP – Indeksi i shfrytëzimit të parcelës
ISPN – Indeksi i sipërfaqes së përgjithshme ndërtimore
ISGJ – Indeksi i sipërfaqes se gjelbërimit
Vija rregulluese
Vija ndërtimore

ISHP – Indeksi i shfrytëzimit të parcelës ndërtimore është raporti i sipërfaqes së
lejuar për ndërtim të shputës së objektit kundrejt sipërfaqes së parcelës që
përfshihet brenda vijës rregulluese.
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ISPN – Indeksi i sipërfaqes së përgjithshme ndërtimore përcaktohet me shumëzimin
e koeficientit me sipërfaqjen e parcelës brenda vijës rregulluese për të definuar
sipërfaqen totale të lejuar për ndërtim brenda bllokut urbanistik.
ISGj – Indeksi i sipërfaqes së gjelbërimit është përqindja e sipërfaqeve të gjelbërta.
Shfrytëzimi i mbitokës është përqindja e lejuar e shfrytëzimit të sipërfaqes së
parcelës e cila përfshihet brenda vijës rregulluese duke respektuar vijën ndërtimore
prej nivelit të përdhesës e sipër.

11.
NORMAT DHE STANDARDET TEKNIKE PËR
ZHVILLIM URBAN DUKE PËRFSHIRË SHKALLËN E PLANEVE
Në mungesë të normave dhe standardeve teknike për zhvillimin urban në hartimin e
këtij plani janë përdorur normat dhe standardet nga rregullorja urbanistike e
Shqipërisë dhe vendeve në rajon.
Distancat minimale te banesave ose objekteve nga bordura e rrugës, për rrugë
qyteti do të jetë:
Jo më pak se 5m për rrugë me gjerësi deri në 7m,
Jo më pak se 7.5m për rrugë me gjerësi 7-15m,
Jo më pak se 10m për rrugë me gjerësi mbi 15m.

Fig.23. skica nga rregulloret e Shqipërise për distancat minimale
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12.

KUSHTET DHE KRITERET PËR MBROJTJE MJEDISORE

Për hir të mbrojtjes dhe përparimit të mjedisit jetësor në territorin e planit para
së gjithash duhet pasur parasysh:
- Në planifikimet e hapësirave të punës dhe të lokaleve nuk mund të kryhet
veprimtari e cila në kushtet e rregullta mund të kontaminojë mjedisin jetësor;
- Ndërtesat e banimit individual të orientohen në atë mënyrë që kthinat e
banimit të jenë sa më shumë të diellëzuara;
- Të planifikohen masat e mbrojtjes arkitektonike-ndërtimore nga goditja e
erërave të ftohta juglindore dhe për mbrojtje nga diellëzimi (insolimi) i
tepruar, e para së gjithash të mundësohet shfrytëzimi pasiv i energjisë
diellore;
- Të mundësohet ajrosja e mirë e tërësive, respektivisht e blloqeve;
- Të sigurohet një ambient i përshtatshëm për përsonat me aftësi të kufizuar,
pa barriera arkitektonike. Në pjerrina të parashikohen dorëzat e
përshtatshme për rastet me ngrica;
Në kuadër të Ligjit për mbrojtje të mjedisit (Nr.03/L-025) duhet të merren masat e
nevojshme në këtë plan (Normativi i Ligjit dhe Përmbajtja);

12.1. Mjedisi
Implementimi i Planit Rregullues për lagjen Prishtina e Re – Zona Lindje duhet
bazuar në Ligjin për mbrojtjen e mjedisit (03/L-025). Për të siguruar ndotje minimale
të lagjes me CO2 dhe zvogëlimin e zhurmës nga automjetet brenda saj, është
planifikuar qasja e kontrolluar e komunikacionit si dhe planifikimi i rrugëve qorre (të
cilat kryesisht shfrytëzohen vetëm nga banorët e asaj rruge jo edhe nga banorët e
gjithë lagjes).
Grumbullimi i selektuar (letër, qelq, plastikë, etj.) me qëllim të riciklimit dhe
largimi i kontrolluar i mbeturinave duhet të jenë të stimuluara në fazat e
mëtutjeshme të implementimit të këtij plani, gjë që do të ulte koston e grumbullimit
dhe ndotjen e ajrit, sipërfaqeve të tokës dhe ujërave sipërfaqesorë. Largimi i
mbeturinave planifikohet të bëhet në mënyrë të organizuar prej pikave të
shpërndara nëpër lagje - minimum nga 1 pikë në secilin bllok urbanistik.
-

Deponimi i ujërave të shiut në kuadër të objekteve dhe shfrytëzimi i tyre i
mëvonshëm për ujitje dhe pastrim të rrugëve, përdorimi i energjive
alternative (diellore dhe gjeotermike) dhe përdorimi i materialeve të
riciklueshme ndërtimore duhet të jenë të stimuluara në fazat e
mëtutjeshme të implementimit të këtij plani rregullues që do të japin
kontribut të drejtëpërdrejtë në ruajtjen e mjedisit. Mekanizmat stimulues
për implementimin e këtyre politikave duhen përkufizuar me rregullore të
veçanta në nivelin komunal dhe qendror.
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13. KUSHTET URBANE PËR SIPËRFAQET PUBLIKE,
PRIVATE SI DHE ELEMENTET PËCJELLËSE
Objektet të cilat do të ndërtohen në këtë lagje duhet të vendosen në vijën
ndërtimore. Objektet mund të ndërtohen në varg dhe të vecanta.
Etazhet nën dhe, mund të shtrihen edhe jashtë gabaritit të përdhesës. Indeksi i
shfrytëzimit të parcelës është maksimal 30%. Ndërtesa duhet të jetë e larguar nga
ndërtesa e fqiut së paku 3.00 m’ (1.0 dhe 2.0 m’ nga kufiri me fqiun).
Nëse ndërtesa është e larguar nga kufiri me fqiun më pak se 1.0 m’, atëherë duhet
të merret pëlqimi nga fqiu/ shfrytëzuesi i parcelës fqinje.
Te banimi i lartë i përzier objektet mund të ndërtohen në varg me diletime të
domosdoshme sipas standardeve të EUROCOD-it. Në raste të shkëputjes së vargut
dhe në raste të tjera, distanca minimale në mes objekteve duhet të jetë 1.H, mes
objektit dhe ngastrës fqinje 0.75H dhe min 7m pa ndricim primar. Në këto raste, në
fasadat anësore të ndërtesave nuk mund të vendosen dritare dhe ballkone të
dhomave. Te banimi i lartë i përzier është obligative qe kati përdhesë të jetë
afarizëm por mund të shkohet edhe deri në 30%.
Përqindjet e paraqitura ne tabelë, lidhur me raportin e përmbajtjeve afariste dhe
rezidenciale, kanë të bëjnë me të dhënat e llogaritura për një tërësi të tërë
hapësinore (një zonë që është e përbërë prej shumë blloqeve). Në një bllok të
vecant apo në një ngastër ndërtimore lejohen edhe raporte tjera në mes të
përmbajtjeve rezidenciale dhe afariste. Në kuadër të tërësisë urbane te banimi i lartë
i përzier mund të shëndërrohet një objekt komplet në afarizëm por duke respektuar
përqindjen e ndërtimit për banim dhe afarizëm.

13.1. Rregullimi i sipërfaqeve të lira
Domosdo duhet të formohen sipërfaqe gjelbërimi minimum 20 %, fusha sportive,
hapësira për rekreim, trotuare, parkingje, lojëra për fëmijë, hapësira për mbledhjen e
mbeturinave, etj..

13.2. Intervenimi në objektet ekzistuese
Në këtë zonë nuk ka objekte ekzistuese prandaj edhe nuk ka nevojë për ndonjë
intervenim.
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14.

KUSHTET DHE RREGULLORET PËR LËSHIMIN E
LEJEVE NDËRTIMORE

14.1.

Tërësia A

Parcela ndërtimore Urbane A1-A
Destinimi:
Banim i lartë i përzier, administratë, hotelieri, ndërtesa publike,
rekreacion, gjelbërim, si dhe funksione përcjellëse (sheshet, bulevardet, lulishtet,
oazat e gjelbëruara, parkingjet dhe garazhet).
Lejohet:
Ndërtimi i objekteve duke respektuar koeficientët e përcaktuara
ISPNmax = 2.8, ISHPmax = 40 % me destinim të përzier me hapësirat përcjellëse
për banorë, si dhe shfrytëzimi i një pjese të hapësirës për gjelbërim dhe rekreacion,
hapësirat e parkingjeve, garazheve, rrugëve të brendshme, shtigjeve për
këmbësorë, hapësirat e lojërave për fëmijë, hapësirat e rezervuara komunale për
infrastrukturë (ujësjellës, kanalizim, ngrohje, rrymë, telefoni, sistemi kabllor).
Kushtet e veçanta
Të gjitha parcelat kadastrale në kuadër të një blloku urbanistik shndërrohen në një
parcelë unike ndërtimore.
Arkitektura e objekteve duhet të jetë në kontekst të lagjes dhe të reflektojë me formë
dhe kompozicion sipas destinimit të caktuar të objektit dhe peisazhit urban të
bllokut. Të bëhet unifikimi i fasadave për blloqe.
Vërejtje:
Në rastet ku parcelat kanë destinim publik (pyllin-gjelbrimin) brenda bllokut,
përcaktohet vija e ndërtimit në të dy anët e bllokut përgjatë boshtit urban dhe kjo
hapësirë llogaritet si ISGj e bllokut përkatës. Në këtë rast të gjitha parcelat të cilat
janë me destinim publik (pyll-gjelbërim) inkorporohen në hapësirën me destinim për
banim të lartë bazuar në koeficientët e bllokut përkatës.

Numrat e parcelave që përfshihen brenda vijës rregulluese të Parceles ndërtimore
urbane A1a:
1360-0; 1020-4; 1020-3; 1020-5; 1020-6; 1020-7; 1020-8; 1020-9; 1020-10; 1020-11; 102012; 1020-13; 1020-14; 1020-15; 1020-16; 1020-17; 1020-18; 1020-40; 1020-20; 1020-19;
1020-21; 1020-22; 1020-23; 1020-24; 1020-25; 1020-26; 1020-27; 1020-28; 1020-29; 102030; 1020-31; 1020-32;
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Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore urbane A1-A
Sipërfaqja e bllokut(m2)
Indeksi I shfrytëzimit të parcelës IShP
Indeksi I shfrytëzimit të parcelës për afarizëm
Indeksi I shfrytëzimit të nëntokës - IShN
Indeksi I sipërfaqes së përgjithshme te ndërtimit -ISPN
Sipërfaqja e zhvilluar e objekteve -SZHO(m²)
Indeksi I sipërfaqes së gjelbërimit - ISGj
Etazhiteti
Banimi
Raporti
Afarizmi dhe tjera jobanuese
Sipërfaqja totale (m2)
Sipërfaqja e shputës (m²)
Numri i shtëpive (copë)
Nr G/ Nr. VP
Banimi
Numri I banorëve
Sipërfaqja totale (m2)
Afarizmi
Nr G/ Nr. VP
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22,223.70
30-40%
40%
50%
2.8
62,226.36
40%
P+10
43,558.4
6,667.1
174
35-139
871
18,667.9
159/637

Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane A1-A’
Destinimi:
Banim i lartë i përzier, administratë, hotelieri, ndërtesa publike,
rekreacion, gjelbërim, si dhe funksione përcjellëse (sheshet, bulevardet, lulishtet,
oazat e gjelbëruara, parkingjet dhe garazhet).
Lejohet:
Ndërtimi i objekteve duke respektuar koeficientët e përcaktuara
ISPNmax = 2.8, ISHP max = 40 % me destinim të përzier me hapësirat përcjellëse
për banorë, si dhe shfrytëzimi i një pjese të hapësirës për gjelbërim dhe rekreacion,
hapësirat e parkingjeve, garazheve, rrugëve të brendshme, shtigjeve për
këmbësorë, hapësirat e lojërave për fëmijë, hapësirat e rezervuara komunale për
infrastrukturë (ujësjellës, kanalizim, ngrohje, rrymë, telefoni, sistemi kabllor).
Kushtet e veçanta
Të gjitha parcelat kadastrale në kuadër të një blloku urbanistik shndërrohen në një
parcelë unike ndërtimore.
Arkitektura e objekteve duhet të jetë në kontekst të lagjes dhe të reflektojë me formë
dhe kompozicion sipas destinimit të caktuar të objektit dhe peisazhit urban të
bllokut. Të bëhet unifikimi i fasadave për blloqe.
Vërejtje:
Në rastet ku parcelat kanë destinim publik (pyllin-gjelbrimin) brenda bllokut,
përcaktohet vija e ndërtimit në të dy anët e bllokut përgjatë boshtit urban dhe kjo
hapësirë llogaritet si ISGj e bllokut përkatës. Në këtë rast të gjitha parcelat të cilat
janë me destinim publik (pyll-gjelberim) inkorporohen në hapësirën me destinim për
banim të lartë bazuar në koeficientët e bllokut përkatës.

Numrat e parcelave që përfshihen brenda vijës rregulluese të Parceles ndërtimore
urbane A1a:
1356-0; 1357-0; 1358-0; 1359-0;
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Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore urbane A1-A’
Sipërfaqja e bllokut(m2)
Indeksi I shfrytëzimit të parcelës IShP
Indeksi I shfrytëzimit te parcelës për afarizëm
Indeksi I shfrytëzimit të nëntokës - IShN
Indeksi I sipërfaqes së përgjithshme të ndërtimit -ISPN
Sipërfaqja e zhvilluar e objekteve -SZHO(m²)
Indeksi I sipërfaqes së gjelbërimit - ISGj
Etazhiteti
Banimi
Raporti
Afarizmi dhe tjera jobanuese
Sipërfaqja totale (m2)
Sipërfaqja e shputës (m²)
Numri i shtëpive (copë)
Nr G/ Nr. VP
Banimi
Numri I banorëve
Sipërfaqja totale (m2)
Afarizmi
Nr G/ Nr. VP

Plani Rregullues Prishtina e Re – Zona Lindje
NSH “A design”, Prishtinë, Shtator, 2013

94

25,150.40
30-40%
40%
50%
2.8
710,421.12
40%
P+10
49,294.78
7,545.12
197
39/158
986
21,126.33
141/563

Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane A1-B
Destinimi:
Banim i lartë i përzier, administratë, hotelieri, ndërtesa publike,
rekreacion, gjelbërim, si dhe funksione përcjellëse (sheshet, bulevardet, lulishtet,
oazat e gjelbëruara, parkingjet dhe garazhet).
Lejohet:
Ndërtimi i objekteve duke respektuar koeficientët e përcaktuara
ISPNmax = 2.8, ISHPmax = 40 % me destinim të përzier me hapësirat përcjellëse
për banorë, si dhe shfrytëzimi i një pjese të hapësirës për gjelbërim dhe rekreacion,
hapësirat e parkingjeve, garazheve, rrugëve të brendshme, shtigjeve për
këmbësorë, hapësirat e lojërave për fëmijë, hapësirat e rezervuara komunale për
infrastrukturë (ujësjellës, kanalizim, ngrohje, rrymë, telefoni, sistemi kabllor).
Kushtet e veçanta
Të gjitha parcelat kadastrale në kuadër të një blloku urbanistik shndërrohen në një
parcelë unike ndërtimore.
Arkitektura e objekteve duhet të jetë në kontekst të lagjes dhe të reflektojë me formë
dhe kompozicion sipas destinimit të caktuar të objektit dhe peisazhit urban të
bllokut. Të bëhet unifikimi i fasadave për blloqe.
Vërejtje:
Në rastet ku parcelat kanë destinim publik (pyllin-gjelbrimin) brenda bllokut,
përcaktohet vija e ndërtimit në të dy anët e bllokut përgjatë boshtit urban dhe kjo
hapësirë llogaritet si ISGj e bllokut përkatës. Në këtë rast të gjitha parcelat të cilat
janë me destinim publik (pyll-gjelbërim) inkorporohen në hapësirën me destinim për
banim te lartë bazuar në koeficientët e bllokut përkates.

Numrat e parcelave që përfshihen brenda vijës rregulluese të Parceles ndërtimore
urbane A1b:
1347-1;
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Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore urbane A1-B
Sipërfaqja e bllokut(m2)
Indeksi I shfrytëzimit të parcelës IShP
Indeksi I shfrytëzimit të parcelës për afarizëm
Indeksi I shfrytëzimit të nëntokës - IShN
Indeksi I sipërfaqes së përgjithshme të ndërtimit -ISPN
Sipërfaqja e zhvilluar e objekteve -SZHO(m²)
Indeksi I sipërfaqes së gjelbërimit - ISGj
Etazhiteti
Banimi
Raporti
Afarizmi dhe tjera jobanuese
Sipërfaqja totale (m2)
Sipërfaqja e shputës (m²)
Numri i shtëpive (copë)
Nr G/ Nr. VP
Banimi
Numri I banorëve
Sipërfaqja totale (m2)
Afarizmi Nr G/ Nr. VP
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52,106.33
30-40%
40%
50%
2.8
171,950.89
30%
P+10
120,365.62
15,631.90
481
96/385
2407
51,585.27
344/1376

Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane A1-C
Destinimi:
Banim i lartë i përzier, administratë, hotelieri, ndërtesa publike,
rekreacion, gjelbërim, si dhe funksione përcjellëse (sheshet, bulevardet, lulishtet,
oazat e gjelbëruara, parkingjet dhe garazhet).
Lejohet:
Ndërtimi i objekteve duke respektuar koeficientët e përcaktuara
ISPNmax = 2.8, ISHPmax = 40 % me destinim të përzier me hapësirat përcjellëse
për banorë, si dhe shfrytëzimi i një pjese të hapësirës për gjelbërim dhe rekreacion,
hapësirat e parkingjeve, garazheve, rrugëve të brendshme, shtigjeve për
këmbësorë, hapësirat e lojërave për fëmijë, hapësirat e rezervuara komunale për
infrastrukturë (ujësjellës, kanalizim, ngrohje, rrymë, telefoni, sistemi kabllor).
Kushtet e veçanta
Të gjitha parcelat kadastrale në kuadër të një blloku urbanistik shndërrohen në një
parcelë unike ndërtimore.
Arkitektura e objekteve duhet të jetë në kontekst të lagjes dhe të reflektojë me formë
dhe kompozicion sipas destinimit të caktuar të objektit dhe peisazhit urban të
bllokut. Të bëhet unifikimi i fasadave për blloqe.
Vërejtje:
Në rastet ku parcelat kanë destinim publik (pyllin-gjelbrimin) brenda bllokut,
përcaktohet vija e ndërtimit në të dy anët e bllokut përgjatë boshtit urban dhe kjo
hapësirë llogaritet si ISGj e bllokut përkatës. Në këtë rast të gjitha parcelat të cilat
janë me destinim publik (pyll-gjelbërim) inkorporohen në hapësirën me destinim për
banim të lartë bazuar në koeficientët e bllokut përkatës.

Numrat e parcelave që përfshihen brenda vijës rregulluese të Parcelës ndërtimore
urbane A1c:
1313-0; 1314-0; 1315-0; 1336-0; 1337-0; 1338-0; 1339-0; 1340-0; 1341-0; 1344-0; 1345-0;
1346-0;
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Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane A1-C
Sipërfaqja e bllokut(m2)
Indeksi I shfrytëzimit te parcelës IShP
Indeksi I shfrytëzimit të parcelës për afarizëm
Indeksi I shfrytëzimit të nëntokës - IShN
Indeksi I sipërfaqes së përgjithshme të ndërtimit -ISPN
Sipërfaqja e zhvilluar e objekteve -SZHO(m²)
Indeksi I sipërfaqes së gjelbërimit - ISGj
Etazhiteti
Banimi
Raporti
Afarizmi dhe tjera jobanuese
sipërfaqja totale (m2)
Sipërfaqja e shputës (m²)
Numri i shtëpive (copë)
Nr G/ Nr. VP
Banimi
Numri I banorëve
Sipërfaqja totale (m2)
Afarizmi
Nr G/ Nr. VP
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42,115.08
30-40%
40%
50%
2.8
138,979.76
40%
P+10
97,285.83
12,634.52
389
78/311
1946
41,693.93
278/1112

Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane A1-D
Destinimi:
Banim i lartë i përzier, administratë, hotelieri, ndërtesa publike,
rekreacion, gjelbërim, si dhe funksione përcjellëse (sheshet, bulevardet, lulishtet,
oazat e gjelbëruara, parkingjet dhe garazhet).
Lejohet:
Ndërtimi i objekteve duke respektuar koeficientët e përcaktuara
ISPNmax = 2.8, ISHPmax = 40 % me destinim të përzier me hapësirat përcjellëse
për banorë, si dhe shfrytëzimi i një pjese të hapësirës për gjelbërim dhe rekreacion,
hapësirat e parkingjeve, garazheve, rrugëve të brendshme, shtigjeve për
këmbësorë, hapësirat e lojërave për fëmijë, hapësirat e rezervuara komunale për
infrastrukturë (ujësjellës, kanalizim, ngrohje, rrymë, telefoni, sistemi kabllor).
Kushtet e veçanta
Të gjitha parcelat kadastrale në kuadër të një blloku urbanistik shndërrohen në një
parcelë unike ndërtimore.
Arkitektura e objekteve duhet të jetë në kontekst të lagjes dhe të reflektojë me formë
dhe kompozicion sipas destinimit të caktuar të objektit dhe peisazhit urban të
bllokut. Të bëhet unifikimi i fasadave për blloqe.
Vërejtje:
Në rastet ku parcelat kanë destinim publik (pyllin-gjelbërimin) brenda bllokut,
përcaktohet vija e ndërtimit në të dy anët e bllokut përgjatë boshtit urban dhe kjo
hapësirë llogaritet si ISGj e bllokut përkatës. Në këtë rast të gjitha parcelat të cilat
janë me destinim publik (pyll-gjelbërim) inkorporohen në hapësirën me destinim për
banim të lartë bazuar në koeficientet e bllokut përkatës.

Numrat e parcelave që përfshihen brenda vijës rregulluese të Parcelës ndërtimore
urbane A1d:
1362-0; 1375-0ë 1312-0; 1311-0ë 1310-0; 1309-0
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Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane A1-D
Sipërfaqja e bllokut(m2)
Indeksi I shfrytëzimit të ngastrës IShN
Indeksi I shfrytëzimit të parcelës për afarizëm
Shfrytëzimi I nëntokës
Indeksi I sipërfaqes së përgjithshme të ndërtimit -ISPN
Sipërfaqja e zhvilluar e objekteve -SZHO(m²)
Indeksi I sipërfaqes së gjelbërimit - ISGj
Etazhiteti
Banimi
Raporti
Afarizmi dhe tjera jobanuese
Sipërfaqja totale (m2)
Sipërfaqja e shputës (m²)
Numri i shtëpive (copë)
Nr G/ Nr. VP
Banimi
Numri I banorëve
Sipërfaqja totale (m2)
Afarizmi
Nr G/ Nr. VP
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31,497.54
30-40%
40%
50%
2.8
103,941.88
45%
P+10
72,759.32
9,449.26
291
58/233
1455
31,182.56
208/832

Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane A2
Destinimi:
Banim individual, sipërfaqet e përbashkëta publike, rekreacion,
gjelbërim si dhe funksione përcjellëse (lulishtet, oazat e gjelbëruara, parkingjet,
hapësirat për mbledhjen e mbeturinave, etj.).
Lejohet:
Ndërtimi i objekteve individuale duke respektuar sipërfaqen e
parcelës e cila duhet të jetë 225 m2 për objekte në varg ndërsa për objekte të
vecanta 450m2 dhe ISHPmax = 30 % me destinim të përzier me hapësirat
përcjellëse për banorë, si dhe shfrytëzimi i një pjese të hapësirës për gjelbërim dhe
rekreacion, hapësirat e parkingjeve, hapësirat për vendosjen e mbeturinave,
hapësirat e rrugëve të brendshme, shtigjeve për këmbësorë, hapësirat e lojërave
për fëmijë, hapësirat e rezervuara komunale për infrastrukturë (ujësjellës, kanalizim,
ngrohje, rrymë, telefoni, sistem kabllor). Kati përdhesë mund të shfrytëzohet edhe
për afarizëm.
Kushtet e veçanta
Vlejnë rregullat e përgjithshme për parcelën ndërtimore.
Arkitektura e objekteve duhet të jetë në kontekst të lagjes dhe të reflektojë me formë
dhe kompozicion sipas destinimit të caktuar të objektit dhe peisazhit urban të
bllokut. Të bëhet unifikimi i fasadave për blloqe.

Numrat e parcelave që përfshihen brenda vijës rregulluese të Parcelës ndërtimore
Urbane A2:
1371-0;
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Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane A2
Sipërfaqja e bllokut(m2)
Indeksi I shfrytëzimit të parcelës IShP
Indeksi I shfrytëzimit të nëntokës - IShN
Indeksi I sipërfaqes së përgjithshme të ndërtimit -ISPN
Sipërfaqja e zhvilluar e objekteve -SZHO(m²)
Indeksi I sipërfaqes së gjelbërimit - ISGj
Etazhiteti
Banimi
Raporti
Afarizmi dhe tjera jobanuese
Sipërfaqja totale (m2)
Sipërfaqja e shputës (m²)
Numri i shtëpive (copë)
Nr G/ Nr. VP
Banimi
Numri I banorëve
Sipërfaqja totale (m2)
Afarizmi
Nr G/ Nr. VP
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18,435.17
30%
50%
max.450 m2
22,122.20
20%
P+2
18,803.87
5,530.55
75
37/149
376
3,318.33
2/6

Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane A3
Destinimi:
Banim individual, sipërfaqet e përbashkëta publike, rekreacion,
gjelbërim si dhe funksione përcjellëse (lulishtet, oazat e gjelbëruara, parkingjet,
hapësirat për mbledhjen e mbeturinave, etj.).
Lejohet:
Ndërtimi i objekteve individuale duke respektuar sipërfaqen e
parcelës e cila duhet të jetë 225 m2 për objekte në varg ndërsa për objekte të
vecanta 450m2 dhe ISHPmax = 30 % me destinim të përzier me hapësirat
përcjellëse për banorë, si dhe shfrytëzimi i një pjese të hapësirës për gjelbërim dhe
rekreacion, hapësirat e parkingjeve, hapësirat për vendosjen e mbeturinave,
hapësirat e rrugëve të brendshme, shtigjeve për këmbësorë, hapësirat e lojërave
për fëmijë, hapësirat e rezervuara komunale për infrastrukturë (ujësjellës, kanalizim,
ngrohje, rrymë, telefoni, sistem kabllor). Kati përdhesë mund të shfrytëzohet edhe
për afarizëm.
Kushtet e veçanta
Vlejnë rregullat e përgjithshme për parcelën ndërtimore.
Arkitektura e objekteve duhet të jetë në kontekst të lagjes dhe të reflektojë me formë
dhe kompozicion sipas destinimit të caktuar të objektit dhe peisazhit urban të
bllokut. Të bëhet unifikimi i fasadave për blloqe.

Numrat e parcelave që përfshihen brenda vijës rregulluese të Parceles ndërtimore
Urbane A3:
1371-0; 1368-0
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Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane A3
Sipërfaqja e bllokut(m2)
Indeksi I shfrytëzimit të parcelës IShP
Indeksi I shfrytëzimit të nëntokës - IShN
Indeksi I sipërfaqes së përgjithshme të ndërtimit -ISPN
Sipërfaqja e zhvilluar e objekteve -SZHO(m²)
Indeksi I sipërfaqes së gjelbërimit - ISGj
Etazhiteti
Banimi
Raporti
Afarizmi dhe tjera jobanuese
Sipërfaqja totale (m2)
Sipërfaqja e shputës (m²)
Numri i shtëpive (copë)
Nr G/ Nr. VP
Numri I banorëve
Banimi
Afarizmi

Sipërfaqja totale (m2)
Nr G/ Nr. VP
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7,745.56
30%
50%
max.450 m2
9,294.67
20%
P+2
7,900.47
2,323.67
32
16/62
158
1,394.20
2/6

Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane A4
Destinimi:
Banim individual, sipërfaqet e përbashkëta publike, rekreacion,
gjelbërim si dhe funksione përcjellëse (lulishtet, oazat e gjelbëruara, parkingjet,
hapësirat për mbledhjen e mbeturinave, etj.).
Lejohet:
Ndërtimi i objekteve individuale duke respektuar sipërfaqen e
parcelës e cila duhet të jetë 225 m2 për objekte në varg ndërsa për objekte të
vecanta 450m2 dhe ISHPmax = 30 % me destinim të përzier me hapësirat
përcjellëse për banorë, si dhe shfrytëzimi i një pjese të hapësirës për gjelbërim dhe
rekreacion, hapësirat e parkingjeve, hapësirat për vendosjen e mbeturinave,
hapësirat e rrugëve të brendshme, shtigjeve për këmbësorë, hapësirat e lojërave
për fëmijë, hapësirat e rezervuara komunale për infrastrukturë (ujësjellës, kanalizim,
ngrohje, rrymë, telefoni, sistem kabllor). Kati përdhesë mund te shfrytëzohet edhe
për afarizëm.
Kushtet e veçanta
Vlejnë rregullat e përgjithshme për parcelën ndërtimore.
Arkitektura e objekteve duhet të jetë në kontekst të lagjes dhe të reflektojë me formë
dhe kompozicion sipas destinimit të caktuar të objektit dhe peisazhit urban të
bllokut. Të bëhet unifikimi i fasadave për blloqe.

Numrat e parcelave që përfshihen brenda vijës rregulluese të Parcelës ndërtimore
Urbane A4:
1368-0; 1371-0;

Plani Rregullues Prishtina e Re – Zona Lindje
NSH “A design”, Prishtinë, Shtator, 2013

105

Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane A4
Sipërfaqja e bllokut(m2)
Indeksi I shfrytëzimit të parcelës IShP
Indeksi I shfrytëzimit të nëntokës - IShN
Indeksi I sipërfaqes së përgjithshme të ndërtimit -ISPN
Sipërfaqja e zhvilluar e objekteve -SZHO(m²)
Indeksi I sipërfaqes së gjelbërimit - ISGj
Etazhiteti
Banimi
Raporti
Afarizmi dhe tjera jobanuese
Sipërfaqja totale (m2)
Sipërfaqja e shputës (m²)
Numri i shtëpive (copë)
Nr G/ Nr. VP
Banimi
Numri I banorëve
Sipërfaqja totale (m2)
Afarizmi
Nr G/ Nr. VP
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10,734.34
30%
50%
max.450 m2
12,881.21
20%
P+2
10,949.03
3,220.30
44
22/87
219
1,932.18
3/12

Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane A5
Destinimi:
Banim individual, sipërfaqet e përbashkëta publike, rekreacion,
gjelbërim si dhe funksione përcjellëse (lulishtet, oazat e gjelbëruara, parkingjet,
hapësirat për mbledhjen e mbeturinave, etj.).
Lejohet:
Ndërtimi i objekteve individuale duke respektuar sipërfaqen e
parcelës e cila duhet të jetë 225 m2 për objekte në varg ndërsa për objekte të
vecanta 450m2 dhe ISHPmax = 30 % me destinim të përzier me hapësirat
përcjellëse për banorë, si dhe shfrytëzimi i një pjese të hapësirës për gjelbërim dhe
rekreacion, hapësirat e parkingjeve, hapësirat për vendosjen e mbeturinave,
hapësirat e rrugëve të brendshme, shtigjeve për këmbësorë, hapësirat e lojërave
për fëmijë, hapësirat e rezervuara komunale për infrastrukturë (ujësjellës, kanalizim,
ngrohje, rrymë, telefoni, sistem kabllor). Kati përdhesë mund të shfrytëzohet edhe
për afarizëm.
Kushtet e veçanta
Vlejnë rregullat e përgjithshme për parcelën ndërtimore.
Arkitektura e objekteve duhet të jetë në kontekst të lagjes dhe të reflektojë me formë
dhe kompozicion sipas destinimit të caktuar të objektit dhe peisazhit urban të
bllokut. Të bëhet unifikimi i fasadave për blloqe.

Numrat e parcelave që përfshihen brenda vijës rregulluese të Parcelës ndërtimore
Urbane A5:
1371-0, 1367-0, 1364-0

Plani Rregullues Prishtina e Re – Zona Lindje
NSH “A design”, Prishtinë, Shtator, 2013

107

Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane A5
Sipërfaqja e bllokut(m2)
Indeksi I shfrytëzimit të parcelës IShP
Indeksi I shfrytezimit te nëntokës - IShN
Indeksi I sipërfaqes së përgjithshme të ndërtimit -ISPN
Sipërfaqja e zhvilluar e objekteve -SZHO(m²)
Indeksi I sipërfaqes së gjelbërimit - ISGj
Etazhiteti
Banimi
Raporti
Afarizmi dhe tjera jobanuese
Sipërfaqja totale (m2)
Sipërfaqja e shputës (m²)
Numri i shtëpive (copë)
Nr G/ Nr. VP
Banimi
Numri I banorëve
Sipërfaqja totale (m2)
Afarizmi
Nr G/ Nr. VP
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11,616.83
30%
50%
max.450 m2
13,940.20
20%
P+2
11,849.17
3,485.05
47
23/94
237
2,091.03
2/9

Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane A6
Destinimi:
Banim individual, sipërfaqet e përbashkëta publike, rekreacion,
gjelbërim si dhe funksione përcjellëse (lulishtet, oazat e gjelbëruara, parkingjet,
hapësirat për mbledhjen e mbeturinave, etj.).
Lejohet:
Ndërtimi i objekteve individuale duke respektuar sipërfaqen e
parcelës e cila duhet të jetë 225 m2 për objekte në varg ndërsa për objekte të
vecanta 450m2 dhe ISHPmax = 30 % me destinim të përzier me hapësirat
përcjellëse për banorë, si dhe shfrytëzimi i një pjese të hapësirës për gjelbërim dhe
rekreacion, hapësirat e parkingjeve, hapësirat për vendosjen e mbeturinave,
hapësirat e rrugëve të brendshme, shtigjeve për këmbësorë, hapësirat e lojërave
për fëmijë, hapësirat e rezervuara komunale për infrastrukturë (ujësjellës, kanalizim,
ngrohje, rrymë, telefoni, sistem kabllor). Kati përdhesë mund të shfrytëzohet edhe
për afarizëm.
Kushtet e veçanta
Vlejnë rregullat e përgjithshme për parcelën ndërtimore.
Arkitektura e objekteve duhet të jetë në kontekst të lagjes dhe të reflektojë me formë
dhe kompozicion sipas destinimit të caktuar të objektit dhe peisazhit urban të
bllokut. Të bëhet unifikimi i fasadave për blloqe.

Numrat e parcelave që përfshihen brenda vijës rregulluese të Parcelës ndërtimore
Urbane A6:
1364-0, 1368-0, 1367-0, 1365-0, 1303-0, 1307-0, 1371-0
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Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane A6
Sipërfaqja e bllokut(m2)
Indeksi I shfrytëzimit të parcelës IShP
Indeksi I shfrytëzimit të nëntokës - IShN
Indeksi I sipërfaqes së përgjithshme të ndërtimit -ISPN
Sipërfaqja e zhvilluar e objekteve -SZHO(m²)
Indeksi I sipërfaqes së gjelbërimit - ISGj
Etazhiteti
Banimi
Raporti
Afarizmi dhe tjera jobanuese
sipërfaqja totale (m2)
Sipërfaqja e shputës (m²)
Numri i shtëpive (copë)
Nr G/ Nr. VP
Banimi
Numri I banorëve
Sipërfaqja totale (m2)
Afarizmi
Nr G/ Nr. VP
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7,973.76
30%
50%
max.450 m2
9,568.51
20%
P+2
8,133.24
2,392.13
33
16/64
163
1,435.28
4/15

Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane A7
Destinimi:
Banim individual, sipërfaqet e përbashkëta publike, rekreacion,
gjelbërim si dhe funksione përcjellëse (lulishtet, oazat e gjelbëruara, parkingjet,
hapësirat për mbledhjen e mbeturinave, etj.).
Lejohet:
Ndërtimi i objekteve individuale duke respektuar sipërfaqen e
parcelës e cila duhet të jetë 225 m2 për objekte në varg ndërsa për objekte të
vecanta 450m2 dhe ISHPmax = 30 % me destinim të përzier me hapësirat
përcjellëse për banorë, si dhe shfrytëzimi i një pjese të hapësirës për gjelbërim dhe
rekreacion, hapësirat e parkingjeve, hapësirat për vendosjen e mbeturinave,
hapësirat e rrugëve të brendshme, shtigjeve për këmbësorë, hapësirat e lojërave
për fëmijë, hapësirat e rezervuara komunale për infrastrukturë (ujësjellës, kanalizim,
ngrohje, rrymë, telefoni, sistem kabllor). Kati përdhesë mund të shfrytëzohet edhe
për afarizëm.
Kushtet e veçanta
Vlejnë rregullat e përgjithshme për parcelën ndërtimore.
Arkitektura e objekteve duhet të jetë në kontekst të lagjes dhe të reflektojë me formë
dhe kompozicion sipas destinimit të caktuar të objektit dhe peisazhit urban të
bllokut. Të bëhet unifikimi i fasadave për blloqe.

Numrat e parcelave që përfshihen brenda vijës rregulluese të Parcelës ndërtimore
Urbane A7:
1368-0, 1371-0, 1379-0, 1378-0,
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Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane A7
Sipërfaqja e bllokut(m2)
Indeksi I shfrytëzimit të parcelës IShP
Indeksi I shfrytezimit të nëntokës - IShN
Indeksi I sipërfaqes së përgjithshme të ndërtimit -ISPN
Sipërfaqja e zhvilluar e objekteve -SZHO(m²)
Indeksi I sipërfaqes së gjelbërimit - ISGj
Etazhiteti
Banimi
Raporti
Afarizmi dhe tjera jobanuese
Sipërfaqja totale (m2)
Sipërfaqja e shputes (m²)
Numri i shtëpive (copë)
Nr G/ Nr. VP
Banimi
Numri I banorëve
Sipërfaqja totale (m2)
Afarizmi
Nr G/ Nr. VP
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7,388.97
30%
50%
max.450 m2
8,866.76
20%
P+2
7,536.75
2,216.69
30
6/24
151
2/10

Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane A8
Destinimi:
Banim individual, sipërfaqet e përbashkëta publike, rekreacion,
gjelbërim si dhe funksione përcjellëse (lulishtet, oazat e gjelbëruara, parkingjet,
hapësirat për mbledhjen e mbeturinave, etj.).
Lejohet:
Ndërtimi i objekteve individuale duke respektuar sipërfaqen e
parcelës e cila duhet të jetë 225 m2 për objekte në varg ndërsa për objekte të
vecanta 450m2 dhe ISHPmax = 30 % me destinim të përzier me hapësirat
përcjellëse për banorë, si dhe shfrytëzimi i një pjese të hapësirës për gjelbërim dhe
rekreacion, hapësirat e parkingjeve, hapësirat për vendosjen e mbeturinave,
hapësirat e rrugëve të brendshme, shtigjeve për këmbësorë, hapësirat e lojërave
për fëmijë, hapësirat e rezervuara komunale për infrastrukturë (ujësjellës, kanalizim,
ngrohje, rrymë, telefoni, sistem kabllor). Kati përdhesë mund të shfrytëzohet edhe
për afarizëm.
Kushtet e veçanta
Vlejnë rregullat e përgjithshme për parcelën ndërtimore.
Arkitektura e objekteve duhet të jetë në kontekst të lagjes dhe të reflektojë me formë
dhe kompozicion sipas destinimit të caktuar të objektit dhe peisazhit urban të
bllokut. Të bëhet unifikimi i fasadave për blloqe.

Numrat e parcelave që përfshihen brenda vijës rregulluese të bllokut A8:
1378-0, 1379-0, 1376-0, 1377-0,
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Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane A8
Sipërfaqja e bllokut(m2)
Indeksi I shfrytëzimit të parcelës IShP
Indeksi I shfrytëzimit të nëntokës - IShN
Indeksi I sipërfaqes së përgjithshme të ndërtimit -ISPN
Sipërfaqja e zhvilluar e objekteve -SZHO(m²)
Indeksi I sipërfaqes së gjelbërimit - ISGj
Etazhiteti
Banimi
Raporti
Afarizmi dhe tjera jobanuese
Sipërfaqja totale (m2)
Sipërfaqja e shputës (m²)
Numri i shtëpive (copë)
Nr G/ Nr. VP
Banimi
Numri I banorëve
Sipërfaqja totale (m2)
Afarizmi
Nr G/ Nr. VP
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48,019.97
30%
50%
max.450 m2
57,623.96
20%
P+2
48,980.37
14,405.99
196
97/387
980
8,643.59
3/12

Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane A9
Destinimi:
Banim individual, sipërfaqet e përbashkëta publike, rekreacion,
gjelbërim si dhe funksione përcjellëse (lulishtet, oazat e gjelbëruara, parkingjet,
hapësirat për mbledhjen e mbeturinave, etj.).
Lejohet:
Ndërtimi i objekteve individuale duke respektuar sipërfaqen e
parcelës e cila duhet të jetë 225 m2 për objekte në varg ndërsa për objekte të
vecanta 450m2 dhe ISHPmax = 30 % me destinim të përzier me hapësirat
përcjellëse për banorë, si dhe shfrytëzimi i një pjese të hapësirës për gjelbërim dhe
rekreacion, hapësirat e parkingjeve, hapësirat për vendosjen e mbeturinave,
hapësirat e rrugëve të brendshme, shtigjeve për këmbësorë, hapësirat e lojërave
për fëmijë, hapësirat e rezervuara komunale për infrastrukturë (ujësjellës, kanalizim,
ngrohje, rrymë, telefoni, sistem kabllor). Kati përdhesë mund të shfrytëzohet edhe
për afarizëm.
Kushtet e veçanta
Vlejnë rregullat e përgjithshme për parcelën ndërtimore.
Arkitektura e objekteve duhet të jetë në kontekst të lagjes dhe të reflektojë me formë
dhe kompozicion sipas destinimit të caktuar të objektit dhe peisazhit urban të
bllokut. Të bëhet unifikimi i fasadave për blloqe.

Numrat e parcelave që përfshihen brenda vijës rregulluese të bllokut A9:
1378-0,
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Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane A9
Sipërfaqja e bllokut(m2)
Indeksi I shfrytëzimit të parcelës IShP
Indeksi I shfrytëzimit të nëntokës - IShN
Indeksi I sipërfaqes së përgjithshme të ndërtimit -ISPN
Sipërfaqja e zhvilluar e objekteve -SZHO(m²)
Indeksi I sipërfaqes së gjelbërimit - ISGj
Etazhiteti
Banimi
Raporti
Afarizmi dhe tjera jobanuese
Sipërfaqja totale (m2)
Sipërfaqja e shputës (m²)
Numri i shtëpive (copë)
Nr G/ Nr. VP
Banimi
Numri I banorëve
Sipërfaqja totale (m2)
Afarizmi
Nr G/ Nr. VP
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9,586.86
30%
50%
max.450 m2
11,504.23
20%
P+2
9,778.60
2,876.06
39
19/77
196
1,725.63
6/6

Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane A10
Destinimi:
Banim individual, sipërfaqet e përbashkëta publike, rekreacion,
gjelbërim si dhe funksione përcjellëse (lulishtet, oazat e gjelbëruara, parkingjet,
hapësirat për mbledhjen e mbeturinave, etj.).
Lejohet:
Ndërtimi i objekteve individuale duke respektuar sipërfaqen e
parcelës e cila duhet të jetë 225 m2 për objekte në varg ndersa për objekte të
vecanta 450m2 dhe ISHPmax = 30 % me destinim të përzier me hapësirat
përcjellëse për banorë, si dhe shfrytëzimi i një pjese të hapësirës për gjelbërim dhe
rekreacion, hapësirat e parkingjeve, hapësirat për vendosjen e mbeturinave,
hapësirat e rrugëve të brendshme, shtigjeve për këmbësorë, hapësirat e lojërave
për fëmijë, hapësirat e rezervuara komunale për infrastrukturë (ujësjellës, kanalizim,
ngrohje, rrymë, telefoni, sistem kabllor). Kati përdhesë mund të shfrytëzohet edhe
për afarizëm.
Kushtet e veçanta
Vlejnë rregullat e përgjithshme për parcelën ndërtimore.
Arkitektura e objekteve duhet të jetë në kontekst të lagjes dhe të reflektojë me formë
dhe kompozicion sipas destinimit të caktuar të objektit dhe peisazhit urban të
bllokut. Të bëhet unifikimi i fasadave për blloqe.

Numrat e parcelave që përfshihen brenda vijës rregulluese të bllokut A10:
1378-0, 1379-0,
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Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane A10
Sipërfaqja e bllokut(m2)
Indeksi I shfrytëzimit të parcelës IShP
Indeksi I shfrytëzimit të nëntokës - IShN
Indeksi I sipërfaqes së përgjithshme të ndërtimit -ISPN
Sipërfaqja e zhvilluar e objekteve -SZHO(m²)
Indeksi I sipërfaqes së gjelbërimit - ISGj
Etazhiteti
Banimi
Raporti
Afarizmi dhe tjera jobanuese
Sipërfaqja totale (m2)
Sipërfaqja e shputës (m²)
Numri i shtëpive (copë)
Nr G/ Nr. VP
Banimi
Numri I banorëve
Sipërfaqja totale (m2)
Afarizmi
Nr G/ Nr. VP
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27,111.80
30%
50%
max.450 m2
32,534.16
20%
P+2
27,654.04
8,133.54
111
55/219
553
4,880.12
8/8

Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane A11
Destinimi:
Banim individual, sipërfaqet e përbashkëta publike, rekreacion,
gjelbërim si dhe funksione përcjellëse (lulishtet, oazat e gjelbëruara, parkingjet,
hapësirat për mbledhjen e mbeturinave, etj.).
Lejohet:
Ndërtimi i objekteve individuale duke respektuar sipërfaqen e
parcelës e cila duhet të jetë 225 m2 për objekte në varg ndërsa për objekte të
vecanta 450m2 dhe ISHPmax = 30 % me destinim të përzier me hapësirat
përcjellëse për banorë, si dhe shfrytëzimi i një pjese të hapësirës për gjelbërim dhe
rekreacion, hapësirat e parkingjeve, hapësirat për vendosjen e mbeturinave,
hapësirat e rrugëve të brendshme, shtigjeve për këmbësorë, hapësirat e lojërave
për fëmijë, hapësirat e rezervuara komunale për infrastrukturë (ujësjellës, kanalizim,
ngrohje, rrymë, telefoni, sistem kabllor). Kati përdhesë mund të shfrytëzohet edhe
për afarizëm.
Kushtet e veçanta
Vlejnë rregullat e përgjithshme për parcelën ndërtimore.
Arkitektura e objekteve duhet të jetë në kontekst të lagjes dhe të reflektojë me formë
dhe kompozicion sipas destinimit të caktuar të objektit dhe peisazhit urban të
bllokut. Të bëhet unifikimi i fasadave për blloqe.

Numrat e parcelave që përfshihen brenda vijës rregulluese të bllokut A11:
1378-0, 1376-0,
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Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane A11
Sipërfaqja e bllokut(m2)
Indeksi I shfrytëzimit të parcelës IShP
Indeksi I shfrytëzimit të nëntokës - IShN
Indeksi I sipërfaqes së përgjithshme të ndërtimit -ISPN
Sipërfaqja e zhvilluar e objekteve -SZHO(m²)
Indeksi I sipërfaqes së gjelbërimit - ISGj
Etazhiteti
Banimi
Raporti
Afarizmi dhe tjera jobanuese
Sipërfaqja totale (m2)
Sipërfaqja e shputës (m²)
Numri i shtëpive (copë)
Nr G/ Nr. VP
Banimi
Numri I banorëve
Sipërfaqja totale (m2)
Afarizmi
Nr G/ Nr. VP
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8,298.51
30%
50%
max.450 m2
9,958.21
20%
P+2
8,464.48
2,489.55
34
17/67
169
1,493.73
17/67

Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane A12
Destinimi:
Banim individual, sipërfaqet e përbashkëta publike, rekreacion,
gjelbërim si dhe funksione përcjellëse (lulishtet, oazat e gjelbëruara, parkingjet,
hapësirat për mbledhjen e mbeturinave, etj.).
Lejohet:
Ndërtimi i objekteve individuale duke respektuar sipërfaqen e
parcelës e cila duhet të jetë 225 m2 për objekte në varg ndërsa për objekte të
vecanta 450m2 dhe ISHPmax = 30 % me destinim të përzier me hapësirat
përcjellëse për banorë, si dhe shfrytëzimi i një pjese të hapësirës për gjelbërim dhe
rekreacion, hapësirat e parkingjeve, hapësirat për vendosjen e mbeturinave,
hapësirat e rrugëve të brendshme, shtigjeve për këmbësorë, hapësirat e lojërave
për fëmijë, hapësirat e rezervuara komunale për infrastrukturë (ujësjellës, kanalizim,
ngrohje, rrymë, telefoni, sistem kabllor). Kati përdhesë mund të shfrytëzohet edhe
për afarizëm.
Kushtet e veçanta
Vlejnë rregullat e përgjithshme për parcelën ndërtimore.
Arkitektura e objekteve duhet të jetë në kontekst të lagjes dhe të reflektojë me formë
dhe kompozicion sipas destinimit të caktuar të objektit dhe peisazhit urban të
bllokut. Të bëhet unifikimi i fasadave për blloqe.

Numrat e parcelave që përfshihen brenda vijës rregulluese të bllokut A12:
1376-0, 1378-0, 1379-0, 1371-0, 1367-0,
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Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane A12
Sipërfaqja e bllokut(m2)
Indeksi I shfrytëzimit të parcelës IShP
Indeksi I shfrytezimit te nentokes - IShN
Indeksi I sipërfaqes së përgjithshme të ndërtimit -ISPN
Sipërfaqja e zhvilluar e objekteve -SZHO(m²)
Indeksi I sipërfaqes së gjelbërimit - ISGj
Etazhiteti
Banimi
Raporti
Afarizmi dhe tjera jobanuese
Sipërfaqja totale (m2)
Sipërfaqja e shputës (m²)
Numri i shtëpive (copë)
Nr G/ Nr. VP
Banimi
Numri I banorëve
Sipërfaqja totale (m2)
Afarizmi
Nr G/ Nr. VP
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18,879.12
30%
50%
max.450 m2
22,654.93
20%
P+2
19,256.69
5,663.73
77
38/152
385
3,398.24
25/99

Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane A13
Destinimi:

Hapësirë e lirë, rekreacion

Lejohet:
Ndërtimi i objekteve sportive duke respektuar koeficientët e
përcaktuara ISDmax = 0.5, ISHPmax = 30 %. Pasurohet me përmbajtje
komplementare të karakterit sportiv dhe rekreativ( shtigje për vrapim, fusha sportive
dhe të ngjashme).
Kushtet e veçanta:
Vlejnë rregullat e përgjithshme për parcelën ndërtimore.
Arkitektura e objekteve duhet të jetë në kontekst të lagjes dhe të reflektojë me formë
dhe kompozicion sipas destinimit të caktuar të objektit dhe peisazhit urban të
bllokut.

Numrat e parcelave që përfshihen brenda vijës rregulluese të bllokut A13’:
1289-0, 1285-0, 1284-0, 1283-0, 1281-0, 1280-0, 200-0, 201-0, 1376-0, 1419-0,
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Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane A13
Sipërfaqja e bllokut(m2)
Indeksi I shfrytëzimit të parcelës IShP
Indeksi I shfrytëzimit të nëntokës - IShN
Indeksi I sipërfaqes së përgjithshme të ndërtimit -ISPN
Sipërfaqja e zhvilluar e objekteve -SZHO(m²)
Indeksi I sipërfaqes së gjelbërimit - ISGj
Etazhiteti
Banimi
Raporti
Afarizmi dhe tjera jobanuese
Sipërfaqja totale (m2)
Sipërfaqja e shputës (m²)
Numri i shtëpive (copë)
Nr G/ Nr. VP
Banimi
Numri I banorëve
Sipërfaqja totale (m2)
Afarizmi
Nr G/ Nr. VP
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43,826.32
30%
50%
0.5
21,913.16
70%
P+0
13,147.90
0
44/175
0
6,573.95
6/23

Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane A14
Destinimi:
Banim individual, sipërfaqet e përbashkëta publike, rekreacion,
gjelbërim si dhe funksione përcjellëse (lulishtet, oazat e gjelbëruara, parkingjet,
hapësirat për mbledhjen e mbeturinave, etj.).
Lejohet:
Ndërtimi i objekteve individuale duke respektuar sipërfaqen e
parcelës e cila duhet të jetë 225 m2 për objekte në varg ndërsa për objekte të
vecanta 450m2 dhe ISHPmax = 30 % me destinim të përzier me hapësirat
përcjellëse për banorë, si dhe shfrytëzimi i një pjese të hapësirës për gjelbërim dhe
rekreacion, hapësirat e parkingjeve, hapësirat për vendosjen e mbeturinave,
hapësirat e rrugëve të brendshme, shtigjeve për këmbësorë, hapësirat e lojërave
për fëmijë, hapësirat e rezervuara komunale për infrastrukturë (ujësjellës, kanalizim,
ngrohje, rrymë, telefoni, sistem kabllor). Kati përdhesë mund të shfrytëzohet edhe
për afarizëm.
Kushtet e veçanta:
Vlejnë rregullat e përgjithshme për parcelën ndërtimore.
Arkitektura e objekteve duhet të jetë në kontekst të lagjes dhe të reflektojë me formë
dhe kompozicion sipas destinimit të caktuar të objektit dhe peisazhit urban të
bllokut. Të bëhet unifikimi i fasadave për blloqe.

Numrat e parcelave që përfshihen brenda vijës rregulluese të bllokut A14:
1306-0, 1305-0, 1303-0, 1302-0, 1298-0, 1294-0, 1291-0, 1292-0, 1288-0, 1287-0, 1287-3,
1287-4, 1287-5, 1287-6, 1287-7, 1286-0, 1282-0, 1281-0
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Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane A14
Sipërfaqja e bllokut(m2)
Indeksi I shfrytëzimit të parcelës IShP
Indeksi I shfrytëzimit të nëntokës - IShN
Indeksi I sipërfaqes së përgjithshme të ndërtimit -ISPN
Sipërfaqja e zhvilluar e objekteve -SZHO(m²)
Indeksi I sipërfaqes së gjelbërimit - ISGj
Etazhiteti
Banimi
Raporti
Afarizmi dhe tjera jobanuese
Sipërfaqja totale (m2)
Sipërfaqja e shputës (m²)
Numri i shtëpive (copë)
Nr G/ Nr. VP
Banimi
Numri I banorëve
Sipërfaqja totale (m2)
Afarizmi
Nr G/ Nr. VP
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19,201.98
30%
50%
max.450 m2
23,042.38
20%
P+2
19,586.02
5,760.59
78
39/155
392
3,456.36
4891/19588

Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane A15
Destinimi:
Banim individual, sipërfaqet e përbashkëta publike, rekreacion,
gjelbërim si dhe funksione përcjellëse (lulishtet, oazat e gjelbëruara, parkingjet,
hapësirat për mbledhjen e mbeturinave, etj.).
Lejohet:
Ndërtimi i objekteve individuale duke respektuar sipërfaqen e
parcelës e cila duhet të jetë 225 m2 për objekte në varg ndërsa për objekte të
vecanta 450m2 dhe ISHPmax = 30 % me destinim të përzier me hapësirat
përcjellëse për banorë, si dhe shfrytëzimi i një pjese të hapësirës për gjelbërim dhe
rekreacion, hapësirat e parkingjeve, hapësirat për vendosjen e mbeturinave,
hapësirat e rrugëve të brendshme, shtigjeve për këmbësorë, hapësirat e lojërave
për fëmijë, hapësirat e rezervuara komunale për infrastrukturë (ujësjellës, kanalizim,
ngrohje, rrymë, telefoni, sistem kabllor). Kati përdhesë mund të shfrytëzohet edhe
për afarizëm.
Kushtet e veçanta:
Vlejnë rregullat e përgjithshme për parcelën ndërtimore.
Arkitektura e objekteve duhet të jetë në kontekst të lagjes dhe të reflektojë me formë
dhe kompozicion sipas destinimit të caktuar të objektit dhe peisazhit urban të
bllokut. Të bëhet unifikimi i fasadave për blloqe.

Numrat e parcelave që përfshihen brenda vijës rregulluese të bllokut A15:
1307-0, 1303-0, 1302-0, 1298-0, 1297-0, 1294-0, 1293-0, 1287-0, 1294-0, 1293-0, 1287-9,
1287- 8, 1366-0,
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Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane A15
Sipërfaqja e bllokut(m2)
Indeksi I shfrytëzimit të parcelës IShP
Indeksi I shfrytëzimit të nëntokës - IShN
Indeksi I sipërfaqes së përgjithshme të ndërtimit -ISPN
Sipërfaqja e zhvilluar e objekteve -SZHO(m²)
Indeksi I sipërfaqes së gjelbërimit - ISGj
Etazhiteti
Banimi
Raporti
Afarizmi dhe tjera jobanuese
Sipërfaqja totale (m2)
Sipërfaqja e shputës (m²)
Numri i shtëpive (copë)
Nr G/ Nr. VP
Banimi
Numri I banorëve
Sipërfaqja totale (m2)
Afarizmi
Nr G/ Nr. VP
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9,628.17
30%
50%
max.450 m2
11,553.80
20%
P+2
9,820.73
2,888.45
39
19/78
196
1,733.07

Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane A16
Destinimi:
Banim individual, sipërfaqet e përbashkëta publike, rekreacion,
gjelbërim si dhe funksione përcjellëse (lulishtet, oazat e gjelbëruara, parkingjet,
hapësirat për mbledhjen e mbeturinave, etj.).
Lejohet:
Ndërtimi i objekteve individuale duke respektuar sipërfaqen e
parcelës e cila duhet të jetë 225 m2 për objekte në varg ndërsa për objekte të
vecanta 450m2 dhe ISHPmax = 30 % me destinim të përzier me hapësirat
përcjellëse për banorë, si dhe shfrytëzimi i një pjese të hapësirës për gjelbërim dhe
rekreacion, hapësirat e parkingjeve, hapësirat për vendosjen e mbeturinave,
hapësirat e rrugëve të brendshme, shtigjeve për këmbësorë, hapësirat e lojërave
për fëmijë, hapësirat e rezervuara komunale për infrastrukturë (ujësjellës, kanalizim,
ngrohje, rrymë, telefoni, sistem kabllor). Kati përdhesë mund të shfrytëzohet edhe
për afarizëm.
Kushtet e veçanta:
Vlejnë rregullat e përgjithshme për parcelën ndërtimore.
Arkitektura e objekteve duhet të jetë në kontekst të lagjes dhe të reflektojë me formë
dhe kompozicion sipas destinimit të caktuar të objektit dhe peisazhit urban të
bllokut. Të bëhet unifikimi i fasadave për blloqe.

Numrat e parcelave që përfshihen brenda vijës rregulluese të bllokut A16:
1343-0, 1342-0, 1335-0, 1317-0, 1308-0, 1306-0, 1318-0, 1331-0, 1332-0, 1330-0, 1329-0,
1328-0, 1327-0, 1326-0, 1325-0, 1324-0, 1323-0, 1322-0, 1321-0,
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Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane A16
Sipërfaqja e bllokut(m2)
Indeksi I shfrytëzimit të parcelës IShP
Indeksi I shfrytëzimit të nëntokës - IShN
Indeksi I sipërfaqes së përgjithshme të ndërtimit -ISPN
Sipërfaqja e zhvilluar e objekteve -SZHO(m²)
Indeksi I sipërfaqes së gjelbërimit - ISGj
Etazhiteti
Banimi
Raporti
Afarizmi dhe tjera jobanuese
Sipërfaqja totale (m2)
Sipërfaqja e shputës (m²)
Numri i shtëpive (copë)
Nr G/ Nr. VP
Banimi
Numri I banorëve
Sipërfaqja totale (m2)
Afarizmi
Nr G/ Nr. VP
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22,875.16
30%
50%
max.450 m2
27,450.19
20%
P+2
23,332.66
6,862.55
93
46/184
467
4,117.53

Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane A17
Destinimi:
Banim individual, sipërfaqet e përbashkëta publike, rekreacion,
gjelbërim si dhe funksione përcjellëse (lulishtet, oazat e gjelbëruara, parkingjet,
hapësirat për mbledhjen e mbeturinave, etj.).
Lejohet:
Ndërtimi i objekteve individuale duke respektuar sipërfaqen e
parcelës e cila duhet të jetë 225 m2 për objekte në varg ndersa për objekte të
vecanta 450m2 dhe ISHPmax = 30 % me destinim të përzier me hapësirat
përcjellëse për banorë, si dhe shfrytëzimi i një pjese të hapësirës për gjelbërim dhe
rekreacion, hapësirat e parkingjeve, hapësirat për vendosjen e mbeturinave,
hapësirat e rrugëve të brendshme, shtigjeve për këmbësorë, hapësirat e lojërave
për fëmijë, hapësirat e rezervuara komunale për infrastrukturë (ujësjellës, kanalizim,
ngrohje, rrymë, telefoni, sistem kabllor). Kati përdhesë mund të shfrytëzohet edhe
për afarizëm.
Kushtet e veçanta
Vlejnë rregullat e përgjithshme për parcelën ndërtimore.
Arkitektura e objekteve duhet të jetë në kontekst të lagjes dhe të reflektojë me formë
dhe kompozicion sipas destinimit të caktuar të objektit dhe peisazhit urban të
bllokut. Të bëhet unifikimi i fasadave për blloqe.

Numrat e parcelave që përfshihen brenda vijës rregulluese të bllokut A17:
1344-0, 1341-0, 1336-0, 1316-0, 1315-0, 1309-0, 1308-0,
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Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane A17
Sipërfaqja e bllokut(m2)
Indeksi I shfrytëzimit të parcelës IShP
Indeksi I shfrytëzimit të nëntokës - IShN
Indeksi I sipërfaqes së përgjithshme të ndërtimit -ISPN
Sipërfaqja e zhvilluar e objekteve -SZHO(m²)
Indeksi I sipërfaqes së gjelbërimit - ISGj
Etazhiteti
Banimi
Raporti
Afarizmi dhe tjera jobanuese
Sipërfaqja totale (m2)
Sipërfaqja e shputës (m²)
Numri i shtëpive (copë)
Nr G/ Nr. VP
Banimi
Numri I banorëve
Sipërfaqja totale (m2)
Afarizmi
Nr G/ Nr. VP
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8,432.65
30%
50%
max.450 m2
10,119.18
20%
P+2
8,601.30
2,529.80
34
17/68
172
1,517.88

Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane A18
Destinimi:
Banim individual, sipërfaqet e përbashkëta publike, rekreacion,
gjelbërim si dhe funksione përcjellëse (lulishtet, oazat e gjelbëruara, parkingjet,
hapësirat për mbledhjen e mbeturinave, etj.).
Lejohet:
Ndërtimi i objekteve individuale duke respektuar sipërfaqen e
parcelës e cila duhet të jetë 225 m2 për objekte në varg ndërsa për objekte të
vecanta 450m2 dhe ISHPmax = 30 % me destinim të përzier me hapësirat
përcjellëse për banorë, si dhe shfrytëzimi i një pjese të hapësirës për gjelbërim dhe
rekreacion, hapësirat e parkingjeve, hapësirat për vendosjen e mbeturinave,
hapësirat e rrugëve të brendshme, shtigjeve për këmbësorë, hapësirat e lojërave
për fëmijë, hapësirat e rezervuara komunale për infrastrukturë (ujësjellës, kanalizim,
ngrohje, rrymë, telefoni, sistem kabllor). Kati përdhesë mund të shfrytëzohet edhe
për afarizëm.
Kushtet e veçanta:
Vlejnë rregullat e përgjithshme për parcelën ndërtimore.
Arkitektura e objekteve duhet të jetë në kontekst të lagjes dhe të reflektojë me formë
dhe kompozicion sipas destinimit të caktuar të objektit dhe peisazhit urban të
bllokut. Të bëhet unifikimi i fasadave për blloqe.

Numrat e parcelave që përfshihen brenda vijës rregulluese të bllokut A18:
1354-2, 1354-3, 1354-4, 1352-0, 1351-0, 1348-1, 1348-2, 1348-3, 1348-4, 1347-0, 1343-0,
1333-1, 1332-0, 1353-0, 1350-0, 1349-0, 1349-2, 1334-0,
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Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane A18
Sipërfaqja e bllokut(m2)
Indeksi I shfrytëzimit të parcelës IShP
Indeksi I shfrytëzimit të nëntokës - IShN
Indeksi I sipërfaqes së përgjithshme të ndërtimit -ISPN
Sipërfaqja e zhvilluar e objekteve -SZHO(m²)
Indeksi I sipërfaqes së gjelbërimit - ISGj
Etazhiteti
Banimi
Raporti
Afarizmi dhe tjera jobanuese
Sipërfaqja totale (m2)
Sipërfaqja e shputës (m²)
Numri i shtëpive (copë)
Nr G/ Nr. VP
Banimi
Numri I banorëve
Sipërfaqja totale (m2)
Afarizmi
Nr G/ Nr. VP
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14,553.14
30%
50%
max.450 m2
17,463.83
20%
P+2
14,844.25
4,365.96
59
29/117
297
2,619.57

Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane A19
Destinimi:
Banim individual, sipërfaqet e përbashkëta publike, rekreacion,
gjelbërim si dhe funksione përcjellëse (lulishtet, oazat e gjelbëruara, parkingjet,
hapësirat për mbledhjen e mbeturinave, etj.).
Lejohet:
Ndërtimi i objekteve individuale duke respektuar sipërfaqen e
parcelës e cila duhet të jetë 225 m2 për objekte në varg ndërsa për objekte të
vecanta 450m2 dhe ISHPmax = 30 % me destinim të përzier me hapësirat
përcjellëse për banorë, si dhe shfrytëzimi i një pjese të hapësirës për gjelbërim dhe
rekreacion, hapësirat e parkingjeve, hapësirat për vendosjen e mbeturinave,
hapësirat e rrugëve të brendshme, shtigjeve për këmbësorë, hapësirat e lojërave
për fëmijë, hapësirat e rezervuara komunale për infrastrukturë (ujësjellës, kanalizim,
ngrohje, rrymë, telefoni, sistem kabllor). Kati përdhesë mund të shfrytëzohet edhe
për afarizëm.
Kushtet e veçanta:
Vlejnë rregullat e përgjithshme për parcelën ndërtimore.
Arkitektura e objekteve duhet të jetë në kontekst të lagjes dhe të reflektojë me formë
dhe kompozicion sipas destinimit të caktuar të objektit dhe peisazhit urban të
bllokut. Të bëhet unifikimi i fasadave për blloqe.

Numrat e parcelave që përfshihen brenda vijës rregulluese të bllokut A19:
1347-1, 1347-2,

Plani Rregullues Prishtina e Re – Zona Lindje
NSH “A design”, Prishtinë, Shtator, 2013

135

Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane A19
Sipërfaqja e bllokut(m2)
Indeksi I shfrytëzimit të parcelës IShP
Indeksi I shfrytëzimit të nëntokës - IShN
Indeksi I sipërfaqes së përgjithshme të ndërtimit -ISPN
Sipërfaqja e zhvilluar e objekteve -SZHO(m²)
Indeksi I sipërfaqes së gjelbërimit - ISGj
Etazhiteti
Banimi
Raporti
Afarizmi dhe tjera jobanuese
Sipërfaqja totale (m2)
Sipërfaqja e shputës (m²)
Numri i shtëpive (copë)
Nr G/ Nr. VP
Banimi
Numri I banorëve
Sipërfaqja totale (m2)
Afarizmi
Nr G/ Nr. VP
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5,317.01
30%
50%
max.450 m2
6,380.41
20%
P+2
5,423.35
1,595.10
22
11/43
108
957.06

Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane A20
Destinimi:
Banim individual, sipërfaqet e përbashkëta publike, rekreacion,
gjelbërim si dhe funksione përcjellëse (lulishtet, oazat e gjelbëruara, parkingjet,
hapësirat për mbledhjen e mbeturinave, etj.).
Lejohet:
Ndërtimi i objekteve individuale duke respektuar sipërfaqen e
parcelës e cila duhet të jetë 225 m2 për objekte në varg ndërsa për objekte të
vecanta 450m2 dhe ISHPmax = 30 % me destinim të përzier me hapësirat
përcjellëse për banorë, si dhe shfrytëzimi i një pjese të hapësirës për gjelbërim dhe
rekreacion, hapësirat e parkingjeve, hapësirat për vendosjen e mbeturinave,
hapësirat e rrugëve të brendshme, shtigjeve për këmbësorë, hapësirat e lojërave
për fëmijë, hapësirat e rezervuara komunale për infrastrukturë (ujësjellës, kanalizim,
ngrohje, rrymë, telefoni, sistem kabllor). Kati përdhesë mund të shfrytëzohet edhe
për afarizëm.
Kushtet e veçanta:
Vlejnë rregullat e përgjithshme për parcelën ndërtimore.
Arkitektura e objekteve duhet të jetë në kontekst të lagjes dhe të reflektojë me formë
dhe kompozicion sipas destinimit të caktuar të objektit dhe peisazhit urban të
bllokut. Të bëhet unifikimi i fasadave për blloqe.

Numrat e parcelave që përfshihen brenda vijës rregulluese të bllokut A20:
1020-38, 1219-0, 1355-0, 1358-0, 1359-0, 1357-0, 1356-0
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Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane A20
Sipërfaqja e bllokut(m2)
Indeksi I shfrytëzimit të parcelës IShP
Indeksi I shfrytëzimit të nëntokës - IShN
Indeksi I sipërfaqes së përgjithshme të ndërtimit -ISPN
Sipërfaqja e zhvilluar e objekteve -SZHO(m²)
Indeksi I sipërfaqes së gjelbërimit - ISGj
Etazhiteti
Banimi
Raporti
Afarizmi dhe tjera jobanuese
Sipërfaqja totale (m2)
Sipërfaqja e shputës (m²)
Numri i shtëpive (copë)
Nr G/ Nr. VP
Banimi
Numri I banorëve
Sipërfaqja totale (m2)
Afarizmi
Nr G/ Nr. VP
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12,239.70
30%
50%
max.450 m2
14,687.64
20%
P+2
12,484.49
3,671.91
50
25/99
250
2,203.15

Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane A21
Destinimi:
Banim individual, sipërfaqet e përbashkëta publike, rekreacion,
gjelbërim si dhe funksione përcjellëse (lulishtet, oazat e gjelbëruara, parkingjet,
hapësirat për mbledhjen e mbeturinave, etj.).
Lejohet:
Ndërtimi i objekteve individuale duke respektuar sipërfaqen e
parcelës e cila duhet të jetë 225 m2 për objekte në varg ndërsa për objekte të
vecanta 450m2 dhe ISHPmax = 30 % me destinim të përzier me hapësirat
përcjellëse për banorë, si dhe shfrytëzimi i një pjese të hapësirës për gjelbërim dhe
rekreacion, hapësirat e parkingjeve, hapësirat për vendosjen e mbeturinave,
hapësirat e rrugëve të brendshme, shtigjeve për këmbësorë, hapësirat e lojërave
për fëmijë, hapësirat e rezervuara komunale për infrastrukturë (ujësjellës, kanalizim,
ngrohje, rrymë, telefoni, sistem kabllor). Kati përdhesë mund të shfrytëzohet edhe
për afarizëm.
Kushtet e veçanta
Vlejnë rregullat e përgjithshme për parcelën ndërtimore.
Arkitektura e objekteve duhet të jetë në kontekst të lagjes dhe të reflektojë me formë
dhe kompozicion sipas destinimit të caktuar të objektit dhe peisazhit urban të
bllokut. Të bëhet unifikimi i fasadave për blloqe.

Numrat e parcelave që përfshihen brenda vijës rregulluese të bllokut A21:
1020-35, 1020-34, 1360-0, 1359-0, 1358-0, 1357-0, 1356-0,
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Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane A21
Sipërfaqja e bllokut(m2)
Indeksi I shfrytëzimit të parcelës IShP
Indeksi I shfrytëzimit të nëntokës - IShN
Indeksi I sipërfaqes së përgjithshme të ndërtimit -ISPN
Sipërfaqja e zhvilluar e objekteve -SZHO(m²)
Indeksi I sipërfaqes së gjelbërimit - ISGj
Etazhiteti
Banimi
Raporti
Afarizmi dhe tjera jobanuese
Sipërfaqja totale (m2)
Sipërfaqja e shputës (m²)
Numri i shtëpive (copë)
Nr G/ Nr. VP
Banimi
Numri I banorëve
Sipërfaqja totale (m2)
Afarizmi
Nr G/ Nr. VP
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4,629.60
30%
50%
max.450 m2
5,555.52
20%
P+2
4,722.19
1,388.88
19
9/37
94
833.33

Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane A22
Destinimi:
Qendër centraliteti (bashkësi lokale dhe të ngjashme), sipërfaqet e
përbashkëta publike, rekreacion, gjelbërim si dhe funksione përcjellëse (lulishtet,
oazat e gjelbëruara, parkingjet, hapësirat për mbledhjen e mbeturinave, etj.).
Lejohet:
Ndërtimi i këtyre objekteve duke respektuar koeficientët e
përcaktuara ISDmax = 0.5, ISHPmax = 30 % me destinim të përzier me hapësirat
përcjellëse për banorë, si dhe shfrytëzimi i një pjese të hapësirës për gjelbërim dhe
rekreacion, hapësirat e parkingjeve, hapësirat për vendosjen e mbeturinave,
hapësirat e rrugëve të brendshme, shtigjeve për këmbësorë, hapësirat e rezervuara
komunale për infrastrukturë (ujësjellës, kanalizim, ngrohje, rrymë, telefoni, sistem
kabllor).
Kushtet e veçanta:
Vlejnë rregullat e përgjithshme për parcelën ndërtimore.
Arkitektura e objekteve duhet të jetë në kontekst të lagjes dhe të reflektojë me formë
dhe kompozicion sipas destinimit të caktuar të objektit dhe peisazhit urban të
bllokut.

Numrat e parcelave që përfshihen brenda vijës rregulluese të bllokut A22:
1309-0, 1310-0, 1311-0, 1360-0, 1307-0, 1364-0
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Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Blloku A22
Sipërfaqja e bllokut(m2)
Indeksi I shfrytëzimit të parcelës IShP
Indeksi I shfrytëzimit të nëntokës - IShN
Indeksi I sipërfaqes së përgjithshme të ndërtimit -ISPN
Sipërfaqja e zhvilluar e objekteve -SZHO(m²)
Indeksi I sipërfaqes së gjelbërimit - ISGj
Etazhiteti
Banimi
Raporti
Afarizmi dhe tjera jobanuese
Sipërfaqja totale (m2)
Sipërfaqja e shputës (m²)
Numri i shtëpive (copë)
Nr G/ Nr. VP
Banimi
Numri I banorëve
Sipërfaqja totale (m2)
Afarizmi
Nr G/ Nr. VP
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4,432.42
30%
50%
0.5
2,216.21
20%
P+1
1,329.73
0
4/15
0
332.43

Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane A23
Destinimi:

Hapësirë e lirë, rekreacion

Lejohet:
Ndërtimi i objekteve hotelierike (restaurant) duke respektuar
koeficientët e përcaktuara ISDmax = 0.5, ISHPmax = 30 %. Pasurohet me
përmbajtje komplementare të karakterit sportiv dhe rekreativ (shtigje për vrapim, dhe
të ngjashme).
Kushtet e veçanta:
Vlejnë rregullat e përgjithshme për parcelën ndërtimore.
Arkitektura e objekteve duhet të jetë në kontekst të lagjes dhe të reflektojë me formë
dhe kompozicion sipas destinimit të caktuar të objektit dhe peisazhit urban të
bllokut.
Vërejtje:
Në rastet ku parcelat në pronësi private kanë destinim publik (në interes të të gjithë
banorëve të lagjes dhe më gjërë), interesat e parapara në atë sipërfaqe barten në
koeficientin e gjithmbarshëm të parcelës ndërtimore. Në raste specifike, p.sh. kur
parcela e të njëjtit pronar shtrihet në dy zonat mund që pjesërisht të lejohet ndërtimi
edhe në zona të parapara për gjelbërim por me sipërfaqe maksimale të shputës
10%, me etazhitet maksimal P+0 dhe përmbajtje hoteliere, rekreative apo sportive.
Numrat e parcelave që përfshihen brenda vijës rregulluese të bllokut A23’:
1307-0; 1303-0; 1302-0; 1297-0; 1293-0; 1294-0;
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Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Blloku A23
Sipërfaqja e bllokut(m2)
Indeksi I shfrytëzimit të parcelës IShP
Indeksi I shfrytëzimit të nëntokës - IShN
Indeksi I sipërfaqes së përgjithshme të ndërtimit -ISPN
Sipërfaqja e zhvilluar e objekteve -SZHO(m²)
Indeksi I sipërfaqes së gjelbërimit - ISGj
Etazhiteti
Banimi
Raporti
Afarizmi dhe tjera jobanuese
sipërfaqja totale (m2)
Sipërfaqja e shputës (m²)
Numri i shtëpive (copë)
banimi
afarizmi

Nr G/ Nr. VP
numri I banorëve
sipërfaqja totale (m2)
Nr G/ Nr. VP

22,297.78
30%
50%
0.3
6,689.33
70%
P+0
6,689.33
0
0
1,003.40
7/17
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Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

14.2.

Tërësia B

Parcela ndërtimore Urbane B1
Destinimi:

Hapësirë e lirë, rekreacion, kopësht botanik

Lejohet:
Ndërtimi i objekteve sportive duke respektuar koeficientët e
përcaktuara ISDmax = 0.5, ISHPmax = 30 %. Pasurohet me përmbajtje
komplementare të karakterit sportiv dhe rekreativ (shtigje për vrapim, golf alternativ
dhe të ngjashme).
Kushtet e veçanta:
Vlejnë rregullat e përgjithshme për parcelën ndërtimore.
Arkitektura e objekteve duhet të jetë në kontekst të lagjes dhe të reflektojë me formë
dhe kompozicion sipas destinimit të caktuar të objektit dhe peisazhit urban të
bllokut.

Numrat e parcelave që përfshihen brenda vijës rregulluese të bllokut B1:
1390-0, 1386-0,
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Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane B1
Sipërfaqja e bllokut(m2)
Indeksi I shfrytëzimit të parcelës IShP
Indeksi I shfrytëzimit të nëntokës - IShN
Indeksi I sipërfaqes së përgjithshme të ndërtimit -ISPN
Sipërfaqja e zhvilluar e objekteve -SZHO(m²)
Indeksi I sipërfaqes së gjelbërimit - ISGj
Etazhiteti
Banimi
Raporti
Afarizmi dhe tjera jobanuese
Sipërfaqja totale (m2)
Sipërfaqja e shputës (m²)
Numri i shtëpive (copë)
Nr G/ Nr. VP
Banimi
Numri I banorëve
Sipërfaqja totale (m2)
Afarizmi
Nr G/ Nr. VP
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72,080.71
30%
50%
0.5
36,040.36
70%
P+1
21,624.21
0
36/144
0
5,406.05
36/144

Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane B2-A
Destinimi:
Banim i lartë i përzier, administratë, hotelieri, ndërtesa publike,
rekreacion, gjelbërim, si dhe funksione përcjellëse (sheshet, bulevardet, lulishtet,
oazat e gjelbëruara, parkingjet dhe garazhet).
Lejohet:
Ndërtimi i objekteve duke respektuar koeficientët e përcaktuara
ISPNmax = 2.8, ISHPmax = 40 % me destinim të përzier me hapësirat përcjellëse
për banorë, si dhe shfrytëzimi i një pjese të hapësirës për gjelbërim dhe rekreacion,
hapësirat e parkingjeve, garazheve, rrugëve të brendshme, shtigjeve për
këmbësorë, hapësirat e lojërave për fëmijë, hapësirat e rezervuara komunale për
infrastrukturë (ujësjellës, kanalizim, ngrohje, rrymë, telefoni, sistemi kabllor).
Kushtet e veçanta:
Të gjitha parcelat kadastrale në kuadër të një blloku urbanistik shndërrohen në një
parcelë unike ndërtimore.
Arkitektura e objekteve duhet të jetë në kontekst të lagjes dhe të reflektojë me formë
dhe kompozicion sipas destinimit të caktuar të objektit dhe peisazhit urban të
bllokut. Të bëhet unifikimi i fasadave për blloqe.
Vërejtje:
Në rastet ku parcelat në pronësi private kanë destimim publik (në interes të të gjithë
banorëve të lagjes dhe më gjërë), interesat e parapara në atë sipërfaqe barten në
koeficientin e gjithëmbarshëm të parcelës ndërtimore.

Numrat e parcelave që përfshihen brenda vijës rregulluese të bllokut B2:
1386-0, 1385-0; 1374-0
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Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane B2-A
Sipërfaqja e bllokut(m2)
Indeksi I shfrytëzimit të parcelës IShP
Indeksi I shfrytëzimit të parcelës për afarizëm
Indeksi I shfrytëzimit të nëntokës - IShN
Indeksi I sipërfaqes së përgjithshme të ndërtimit ISPN
Sipërfaqja e zhvilluar e objekteve -SZHO(m²)
Indeksi I sipërfaqes së gjelbërimit - ISGj
Etazhiteti
Banimi
Raporti
Afarizmi dhe tjera jobanuese
Sipërfaqja totale (m2)
Sipërfaqja e shputës (m²)
Numri i shtëpive (copë)
Nr G/ Nr. VP
Banimi
Numri I banorëve
Sipërfaqja totale (m2)
Afarizmi
Nr G/ Nr. VP
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22,535.51
30-40%
40%
50%
2
45,071.02
20%
P+6
31,549.71
6,760.65
126
90/367
631
13,521.31
115/462

Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane B2-B
Destinimi:
Banim i lartë i përzier, administratë, hotelieri, ndërtesa publike,
rekreacion, gjelbërim, si dhe funksione përcjellëse (sheshet, bulevardet, lulishtet,
oazat e gjelbëruara, parkingjet dhe garazhet).
Lejohet:
Ndërtimi i objekteve duke respektuar koeficientët e përcaktuara
ISPNmax = 2.8, ISHPmax = 40 % me destinim të përzier me hapësirat përcjellëse
për banorë, si dhe shfrytëzimi i një pjese të hapësirës për gjelbërim dhe rekreacion,
hapësirat e parkingjeve, garazheve, rrugëve të brendshme, shtigjeve për
këmbësorë, hapësirat e lojërave për fëmijë, hapësirat e rezervuara komunale për
infrastrukturë (ujësjellës, kanalizim, ngrohje, rrymë, telefoni, sistemi kabllor).
Kushtet e veçanta:
Të gjitha parcelat kadastrale në kuadër të një blloku urbanistik shndërrohen në një
parcelë unike ndërtimore.
Arkitektura e objekteve duhet të jetë në kontekst të lagjes dhe të reflektojë me formë
dhe kompozicion sipas destinimit të caktuar të objektit dhe peisazhit urban të
bllokut. Të bëhet unifikimi i fasadave për blloqe.
Vërejtje:
Në rastet ku parcelat në pronësi private kanë destimim publik (në interes të të gjith
banorëve të lagjes dhe më gjërë), interesat e parapara në atë sipërfaqe barten në
koeficientin e gjithëmbarshëm të parcelës ndërtimore.

Numrat e parcelave që përfshihen brenda vijës rregulluese të bllokut B2:
1386-0, 1385-0; 1374-0; 1398-0; 1397-0;
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Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane B2-B
Sipërfaqja e bllokut(m2)
Indeksi I shfrytëzimit të parcelës IShP
Indeksi I shfrytëzimit të parcelës për afarizëm
Indeksi I shfrytëzimit të nëntokës - IShN
Indeksi I sipërfaqes së përgjithshme të ndërtimit ISPN
Sipërfaqja e zhvilluar e objekteve -SZHO(m²)
Indeksi I sipërfaqes së gjelbërimit - ISGj
Etazhiteti
Banimi
Raporti
Afarizmi dhe tjera jobanuese
Sipërfaqja totale (m2)
Sipërfaqja e shputës (m²)
Numri i shtëpive (copë)
Nr G/ Nr. VP
Banimi
Numri I banorëve
Sipërfaqja totale (m2)
Afarizmi
Nr G/ Nr. VP
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20,881.12
30-40%
40%
50%
2
41,762.24
20%
P+6
29,233.57
6,264.34
117
84/334
585
12,528.67
107/428

Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane B2-C
Destinimi:
Banim i lartë i përzier, administratë, hotelieri, ndërtesa publike,
rekreacion, gjelbërim, si dhe funksione përcjellëse (sheshet, bulevardet, lulishtet,
oazat e gjelbëruara, parkingjet dhe garazhet).
Lejohet:
Ndërtimi i objekteve duke respektuar koeficientët e përcaktuara
ISPNmax = 2.8, ISHPmax = 40 % me destinim të përzier me hapësirat përcjellëse
për banorë, si dhe shfrytëzimi i një pjese të hapësirës për gjelbërim dhe rekreacion,
hapësirat e parkingjeve, garazheve, rrugëve të brendshme, shtigjeve për
këmbësorë, hapësirat e lojërave për fëmijë, hapësirat e rezervuara komunale për
infrastrukturë (ujësjellës, kanalizim, ngrohje, rrymë, telefoni, sistemi kabllor).
Kushtet e veçanta:
Të gjitha parcelat kadastrale në kuadër të një blloku urbanistik shndërrohen në një
parcelë unike ndërtimore.
Arkitektura e objekteve duhet të jetë në kontekst të lagjes dhe të reflektojë me formë
dhe kompozicion sipas destinimit të caktuar të objektit dhe peisazhit urban të
bllokut. Të bëhet unifikimi i fasadave për blloqe.
Vërejtje:
Në rastet ku parcelat në pronësi private kanë destimim publik (në interes të të gjith
banorëve të lagjes dhe më gjërë), interesat e paraparëra në atë sipërfaqe barten në
koeficientin e gjithëmbarshëm të parcelës ndërtimore.

Numrat e parcelave që përfshihen brenda vijës rregulluese të bllokut B2:
1386-0, 1385-0; 1374-0; 1398-0; 1400-0; 1401-0
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Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane B2-C
Sipërfaqja e bllokut(m2)
Indeksi I shfrytëzimit të parcelës IShP
Indeksi I shfrytëzimit të parcelës për afarizëm
Indeksi I shfrytëzimit të nëntokës - IShN
Indeksi I sipërfaqes së përgjithshme të ndërtimit ISPN
Sipërfaqja e zhvilluar e objekteve -SZHO(m²)
Indeksi I sipërfaqes së gjelbërimit - ISGj
Etazhiteti
Banimi
Raporti
Afarizmi dhe tjera jobanuese
Sipërfaqja totale (m2)
Sipërfaqja e shputës (m²)
Numri i shtëpive (copë)
Nr G/ Nr. VP
Banimi
Numri I banorëve
Sipërfaqja totale (m2)
Afarizmi
Nr G/ Nr. VP
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25,932.00
30-40%
40%
50%
2
51,864.00
20%
P+6
36,304.80
7,779.60
145
104/415
726
15,559.20
133/531

Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane B3
Destinimi:
Banim individual, sipërfaqet e përbashkëta publike, rekreacion,
gjelbërim si dhe funksione përcjellëse (lulishtet, oazat e gjelbëruara, parkingjet,
hapësirat për mbledhjen e mbeturinave, etj.).
Lejohet:
Ndërtimi i objekteve individuale duke respektuar sipërfaqen e
parcelës e cila duhet të jetë 225 m2 për objekte në varg ndërsa për objekte të
vecanta 450m2 dhe ISHPmax = 30 % me destinim të përzier me hapësirat
përcjellëse për banorë, si dhe shfrytëzimi i një pjese të hapësirës për gjelbërim dhe
rekreacion, hapësirat e parkingjeve, hapësirat për vendosjen e mbeturinave,
hapësirat e rrugëve të brendshme, shtigjeve për këmbësorë, hapësirat e lojërave
për fëmijë, hapësirat e rezervuara komunale për infrastrukturë (ujësjellës, kanalizim,
ngrohje, rrymë, telefoni, sistem kabllor). Kati përdhesë mund të shfrytëzohet edhe
për afarizëm.
Kushtet e veçanta:
Vlejnë rregullat e përgjithshme për parcelën ndërtimore.
Arkitektura e objekteve duhet të jetë në kontekst të lagjes dhe të reflektojë me formë
dhe kompozicion sipas destinimit të caktuar të objektit dhe peisazhit urban të
bllokut. Të bëhet unifikimi i fasadave për blloqe.

Numrat e parcelave që përfshihen brenda vijës rregulluese të bllokut B3:
1386-0, 1397-0, 1398-0,
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Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane B3
Sipërfaqja e bllokut(m2)
Indeksi I shfrytëzimit të parcelës IShP
Indeksi I shfrytëzimit të nëntokës - IShN
Indeksi I sipërfaqes së përgjithshme të ndërtimit -ISPN
Sipërfaqja e zhvilluar e objekteve -SZHO(m²)
Indeksi I sipërfaqes së gjelbërimit - ISGj
Etazhiteti
Banimi
Raporti
Afarizmi dhe tjera jobanuese
Sipërfaqja totale (m2)
Sipërfaqja e shputës (m²)
Numri i shtëpive (copë)
Nr G/ Nr. VP
Banimi
Numri I banorëve
Sipërfaqja totale (m2)
Afarizmi
Nr G/ Nr. VP
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13,319.64
30%
50%
max.450 m2
15,983.57
20%
P+2
13,586.03
3,995.89
54
27/107
272
2,397.54
27/107

Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane B4
Destinimi:
Banim individual, sipërfaqet e përbashkëta publike, rekreacion,
gjelbërim si dhe funksione përcjellëse (lulishtet, oazat e gjelbëruara, parkingjet,
hapësirat për mbledhjen e mbeturinave, etj.).
Lejohet:
Ndërtimi i objekteve individuale duke respektuar sipërfaqen e
parcelës e cila duhet të jetë 225 m2 për objekte në varg ndërsa për objekte të
vecanta 450m2 dhe ISHPmax = 30 % me destinim të përzier me hapësirat
përcjellëse për banorë, si dhe shfrytëzimi i një pjese të hapësirës për gjelbërim dhe
rekreacion, hapësirat e parkingjeve, hapësirat për vendosjen e mbeturinave,
hapësirat e rrugëve të brendshme, shtigjeve për këmbësorë, hapësirat e lojërave
për fëmijë, hapësirat e rezervuara komunale për infrastrukturë (ujësjellës, kanalizim,
ngrohje, rrymë, telefoni, sistem kabllor). Kati përdhesë mund të shfrytëzohet edhe
për afarizëm.
Kushtet e veçanta:
Vlejnë rregullat e përgjithshme për parcelën ndërtimore.
Arkitektura e objekteve duhet të jetë në kontekst të lagjes dhe të reflektojë me formë
dhe kompozicion sipas destinimit të caktuar të objektit dhe peisazhit urban të
bllokut. Të bëhet unifikimi i fasadave për blloqe.

Numrat e parcelave që përfshihen brenda vijës rregulluese të bllokut B4:
1395-0, 1397-0, 1393-0, 1386-0,
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Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane B4
Sipërfaqja e bllokut(m2)
Indeksi I shfrytëzimit të parcelës IShP
Indeksi I shfrytëzimit të nëntokes - IShN
Indeksi I sipërfaqes së përgjithshme të ndërtimit -ISPN
Sipërfaqja e zhvilluar e objekteve -SZHO(m²)
Indeksi I sipërfaqes së gjelbërimit - ISGj
Etazhiteti
Banimi
Raporti
Afarizmi dhe tjera jobanuese
Sipërfaqja totale (m2)
Sipërfaqja e shputës (m²)
Numri i shtëpive (copë)
Nr G/ Nr. VP
Banimi
Numri I banorëve
Sipërfaqja totale (m2)
Afarizmi
Nr G/ Nr. VP
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15,936.24
30%
50%
max.450 m2
19,123.49
20%
P+2
16,254.96
4,780.87
65
32/129
325
2,868.52
19/76

Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane B5
Destinimi:
Banim individual, sipërfaqet e përbashkëta publike, rekreacion,
gjelbërim si dhe funksione përcjellëse (lulishtet, oazat e gjelbëruara, parkingjet,
hapësirat për mbledhjen e mbeturinave, etj.).
Lejohet:
Ndërtimi i objekteve individuale duke respektuar sipërfaqen e
parcelës e cila duhet të jetë 225 m2 për objekte në varg ndërsa për objekte të
vecanta 450m2 dhe ISHPmax = 30 % me destinim të përzier me hapësirat
përcjellëse për banorë, si dhe shfrytëzimi i një pjese të hapësirës për gjelbërim dhe
rekreacion, hapësirat e parkingjeve, hapësirat për vendosjen e mbeturinave,
hapësirat e rrugëve të brendshme, shtigjeve për këmbësorë, hapësirat e lojërave
për fëmijë, hapësirat e rezervuara komunale për infrastrukturë (ujësjellës, kanalizim,
ngrohje, rrymë, telefoni, sistem kabllor). Kati përdhesë mund të shfrytëzohet edhe
për afarizëm.
Kushtet e veçanta:
Vlejnë rregullat e përgjithshme për parcelën ndërtimore.
Arkitektura e objekteve duhet të jetë në kontekst të lagjes dhe të reflektojë me formë
dhe kompozicion sipas destinimit të caktuar të objektit dhe peisazhit urban të
bllokut. Të bëhet unifikimi i fasadave për blloqe.

Numrat e parcelave që përfshihen brenda vijës rregulluese të bllokut B5:
1394-0, 1395-0, 1393-0,
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Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane B5
Sipërfaqja e bllokut(m2)
Indeksi I shfrytëzimit të parcelës IShP
Indeksi I shfrytëzimit të nëntokës - IShN
Indeksi I sipërfaqes së përgjithshme të ndërtimit -ISPN
Sipërfaqja e zhvilluar e objekteve -SZHO(m²)
Indeksi I sipërfaqes së gjelbërimit - ISGj
Etazhiteti
Banimi
Raporti
Afarizmi dhe tjera jobanuese
Sipërfaqja totale (m2)
Sipërfaqja e shputës (m²)
Numri i shtëpive (copë)
Nr G/ Nr. VP
Banimi
Numri I banorëve
Sipërfaqja totale (m2)
Afarizmi
Nr G/ Nr. VP
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18,487.86
30%
50%
max.450 m2
22,185.43
20%
P+2
18,857.62
5,546.36
0
59/238
0
6,655.63
44/177

Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane B6
Destinimi:
Hapësira për infrastrukturë sociale, qerdhe-kopësht, shkollë fillore,
shkollë e mesme si dhe funksione përcjellëse (sheshet, bulevardet, lulishtet, oazat e
gjelbëruara, parkingjet, etj.).
Lejohet:
Ndërtimi i objekteve duke respektuar koeficientët e përcaktuara
ISPNmax = 0.5, ISHPmax = 30% me destinim infrastrukturë sociale me hapësirat
përcjellëse, si dhe shfrytëzimi i një pjese të hapësirës për gjelbërim dhe rekreacion,
hapësirat e parkingjeve, garazheve, rrugëve të brendshme, shtigjeve për
këmbësorë, hapësirat e lojërave, hapësirat e rezervuara komunale për infrastrukturë
(ujësjellës, kanalizim, ngrohje, rrymë, telefoni, sistem kabllor).
Kushtet e veçanta:
Vlejnë rregullat e përgjithshme për parcelën ndërtimore.
Arkitektura e objekteve duhet të jetë në kontekst të lagjes dhe të reflektojë me formë
dhe kompozicion sipas destinimit të caktuar të objektit dhe peisazhit urban të
bllokut. Të bëhet unifikimi i fasadave për blloqe.

Numrat e parcelave që përfshihen brenda vijës rregulluese të bllokut B6:
1399-0, 1398-0, 1401-0, 1400-0,

Plani Rregullues Prishtina e Re – Zona Lindje
NSH “A design”, Prishtinë, Shtator, 2013

159

Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane B6
Sipërfaqja e bllokut(m2)
Indeksi I shfrytëzimit të parcelës IShP
Indeksi I shfrytëzimit të nëntokës - IShN
Indeksi I sipërfaqes së përgjithshme të ndërtimit -ISPN
Sipërfaqja e zhvilluar e objekteve -SZHO(m²)
Indeksi I sipërfaqes së gjelbërimit - ISGj

Raporti

Banimi
Afarizmi

Etazhiteti
Banimi
Afarizmi dhe tjera jobanuese
Sipërfaqja totale (m2)
Sipërfaqja e shputës (m²)
Numri i shtëpive (copë)
Nr G/ Nr. VP
Numri I banorëve
Sipërfaqja totale (m2)
Nr G/ Nr. VP
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15,385.08
30%
50%
0.5
7,692.54
20%
P+1
4,615.52
0
15/62
0
2,307.76
15/62

Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane B7
Destinimi:
Banim individual, sipërfaqet e përbashkëta publike, rekreacion,
gjelbërim si dhe funksione përcjellëse (lulishtet, oazat e gjelbëruara, parkingjet,
hapësirat për mbledhjen e mbeturinave, etj.).
Lejohet:
Ndërtimi i objekteve individuale duke respektuar sipërfaqen e
parcelës e cila duhet të jetë 225 m2 për objekte në varg ndërsa për objekte të
vecanta 450m2 dhe ISHPmax = 30 % me destinim të përzier me hapësirat
përcjellëse për banorë, si dhe shfrytëzimi i një pjese të hapësirës për gjelbërim dhe
rekreacion, hapësirat e parkingjeve, hapësirat për vendosjen e mbeturinave,
hapësirat e rrugëve të brendshme, shtigjeve për këmbësorë, hapësirat e lojërave
për fëmijë, hapësirat e rezervuara komunale për infrastrukturë (ujësjellës, kanalizim,
ngrohje, rrymë, telefoni, sistem kabllor). Kati përdhesë mund të shfrytëzohet edhe
për afarizëm.
Kushtet e veçanta:
Vlejnë rregullat e përgjithshme për parcelën ndërtimore.
Arkitektura e objekteve duhet të jetë në kontekst të lagjes dhe të reflektojë me formë
dhe kompozicion sipas destinimit të caktuar të objektit dhe peisazhit urban të
bllokut. Të bëhet unifikimi i fasadave për blloqe.

Numrat e parcelave që përfshihen brenda vijës rregulluese të bllokut B7:
1395-0, 1400-0, 1395-0,
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Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane B7
Sipërfaqja e bllokut(m2)
Indeksi I shfrytëzimit të parcelës IShP
Indeksi I shfrytëzimit të nëntokës - IShN
Indeksi I sipërfaqes së përgjithshme të ndërtimit -ISPN
Sipërfaqja e zhvilluar e objekteve -SZHO(m²)
Indeksi I sipërfaqes së gjelbërimit - ISGj
Etazhiteti
Banimi
Raporti
Afarizmi dhe tjera jobanuese
Sipërfaqja totale (m2)
Sipërfaqja e shputës (m²)
Numri i shtëpive (copë)
Nr G/ Nr. VP
Banimi
Numri I banorëve
Sipërfaqja totale (m2)
Afarizmi
Nr G/ Nr. VP
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14,414.57
30%
50%
max.450 m2
17297
20%
P+2
13,683.22
4,024.48
55
29/116
274
2,414.69
17/69

Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane B8
Destinimi:
Banim individual, sipërfaqet e përbashkëta publike, rekreacion,
gjelbërim si dhe funksione përcjellëse (lulishtet, oazat e gjelbëruara, parkingjet,
hapësirat për mbledhjen e mbeturinave, etj.).
Lejohet:
Ndërtimi i objekteve individuale duke respektuar sipërfaqen e
parcelës e cila duhet të jetë 225 m2 për objekte në varg ndërsa për objekte të
vecanta 450m2 dhe ISHPmax = 30 % me destinim të përzier me hapësirat
përcjellëse për banorë, si dhe shfrytëzimi i një pjese të hapësirës për gjelbërim dhe
rekreacion, hapësirat e parkingjeve, hapësirat për vendosjen e mbeturinave,
hapësirat e rrugëve të brendshme, shtigjeve për këmbësorë, hapësirat e lojërave
për fëmijë, hapësirat e rezervuara komunale për infrastrukturë (ujësjellës, kanalizim,
ngrohje, rrymë, telefoni, sistem kabllor). Kati përdhesë mund të shfrytëzohet edhe
për afarizëm.
Kushtet e veçanta:
Vlejnë rregullat e përgjithshme për parcelën ndërtimore.
Arkitektura e objekteve duhet të jetë në kontekst të lagjes dhe të reflektojë me formë
dhe kompozicion sipas destinimit të caktuar të objektit dhe peisazhit urban të
bllokut. Të bëhet unifikimi i fasadave për blloqe.

Numrat e parcelave që përfshihen brenda vijës rregulluese të bllokut B8:
17-2, 17-3, 20
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Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane B8
Sipërfaqja e bllokut(m2)
Indeksi I shfrytëzimit të parcelës IShP
Indeksi I shfrytëzimit të nëntokës - IShN
Indeksi I sipërfaqes së përgjithshme të ndërtimit -ISPN
Sipërfaqja e zhvilluar e objekteve -SZHO(m²)
Indeksi I sipërfaqes së gjelbërimit - ISGj
Etazhiteti
Banimi
Raporti
Afarizmi dhe tjera jobanuese
Sipërfaqja totale (m2)
Sipërfaqja e shputës (m²)
Numri i shtëpive (copë)
Nr G/ Nr. VP
Banimi
Numri I banorëve
Sipërfaqja totale (m2)
Afarizmi
Nr G/ Nr. VP
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13,414.91
30%
50%
max.450 m2
16098
20%
P+2
111,751.26
14,086.29
447
27/108
2235
39,441.62
16/64

Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane B9-A
Destinimi:
Banim i lartë i përzier, administratë, hotelieri, ndërtesa publike,
rekreacion, gjelbërim, si dhe funksione përcjellëse (sheshet, bulevardet, lulishtet,
oazat e gjelbëruara, parkingjet dhe garazhet).
Lejohet:
Ndërtimi i objekteve duke respektuar koeficientët e përcaktuara
ISPNmax = 2.8, ISHPmax = 40 % me destinim të përzier me hapësirat përcjellëse
për banorë, si dhe shfrytëzimi i një pjese të hapësirës për gjelbërim dhe rekreacion,
hapësirat e parkingjeve, garazheve, rrugëve të brendshme, shtigjeve për
këmbësorë, hapësirat e lojërave për fëmijë, hapësirat e rezervuara komunale për
infrastrukturë (ujësjellës, kanalizim, ngrohje, rrymë, telefoni, sistemi kabllor).
Kushtet e veçanta:
Të gjitha parcelat kadastrale në kuadër të një blloku urbanistik shndërrohen në një
parcelë unike ndërtimore.
Arkitektura e objekteve duhet të jetë në kontekst të lagjes dhe të reflektojë me formë
dhe kompozicion sipas destinimit të caktuar të objektit dhe peisazhit urban të
bllokut. Të bëhet unifikimi i fasadave për blloqe.
Vërejtje:
Në rastet ku parcelat në pronësi private kanë destimim publik (në interes të të gjithë
banorëve të lagjes dhe më gjërë), interesat e parapara në atë sipërfaqe barten në
koeficientin e gjithëmbarshëm të parcelës ndërtimore.

Numrat e parcelave që përfshihen brenda vijës rregulluese të bllokut B9:
1386-0; 1402-0; 1403-0; 1404-0
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Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane B9-A
Sipërfaqja e bllokut(m2)
Indeksi I shfrytëzimit të parcelës IShP
Indeksi I shfrytëzimit të parcelës për afarizëm
Indeksi I shfrytëzimit të nëntokës - IShN
Indeksi I sipërfaqes së përgjithshme të ndërtimit -ISPN
Sipërfaqja e zhvilluar e objekteve -SZHO(m²)
Indeksi I sipërfaqes së gjelbërimit - ISGj
Etazhiteti
Banimi
Raporti
Afarizmi dhe tjera jobanuese
Sipërfaqja totale (m2)
Sipërfaqja e shputës (m²)
Numri i shtëpive (copë)
Nr G/ Nr. VP
Banimi
Numri I banorëve
Sipërfaqja totale (m2)
Afarizmi
Nr G/ Nr. VP
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25,107.23
30-40%
40%
50%
2
50,214.46
20%
P+6
35,150.12
7,532.17
141
100/402
703
15,064.34
129/514

Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane B9-B
Destinimi:
Banim i lartë i përzier, administratë, hotelieri, ndërtesa publike,
rekreacion, gjelbërim, si dhe funksione përcjellëse (sheshet, bulevardet, lulishtet,
oazat e gjelbëruara, parkingjet dhe garazhet).
Lejohet:
Ndërtimi i objekteve duke respektuar koeficientët e përcaktuara
ISPNmax = 2.8, ISHPmax = 40 % me destinim të përzier me hapësirat përcjellëse
për banorë, si dhe shfrytëzimi i një pjese të hapësirës për gjelbërim dhe rekreacion,
hapësirat e parkingjeve, garazheve, rrugëve të brendshme, shtigjeve për
këmbësorë, hapësirat e lojërave për fëmijë, hapësirat e rezervuara komunale për
infrastrukturë (ujësjellës, kanalizim, ngrohje, rrymë, telefoni, sistemi kabllor).
Kushtet e veçanta:
Të gjitha parcelat kadastrale në kuadër të një blloku urbanistik shndërrohen në një
parcelë unike ndërtimore.
Arkitektura e objekteve duhet të jetë në kontekst të lagjes dhe të reflektojë me formë
dhe kompozicion sipas destinimit të caktuar të objektit dhe peisazhit urban të
bllokut. Të bëhet unifikimi i fasadave për blloqe.
Vërejtje:
Në rastet ku parcelat në pronësi private kanë destimim publik (në interes të të gjithë
banorëve të lagjes dhe më gjërë), interesat e parapara në atë sipërfaqe barten në
koeficientin e gjithëmbarshëm të parcelës ndërtimore.

Numrat e parcelave që përfshihen brenda vijës rregulluese të bllokut B9:
1404-0,
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Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane B9-B
Sipërfaqja e bllokut(m2)
Indeksi I shfrytëzimit të parcelës IShP
Indeksi I shfrytëzimit të parcelës për afarizëm
Indeksi I shfrytëzimit të nëntokës - IShN
Indeksi I sipërfaqes së përgjithshme të ndërtimit -ISPN
Sipërfaqja e zhvilluar e objekteve -SZHO(m²)
Indeksi I sipërfaqes së gjelbërimit - ISGj
Etazhiteti
Banimi
Raporti
Afarizmi dhe tjera jobanuese
Sipërfaqja totale (m2)
Sipërfaqja e shputës (m²)
Numri i shtëpive (copë)
Nr G/ Nr. VP
Banimi
Numri I banorëve
Sipërfaqja totale (m2)
Afarizmi
Nr G/ Nr. VP
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27,484.28
30-40%
40%
50%
2
54,968.56
20%
P+6
38,477.99
8,245.28
154
110/440
770
16,490.57
141/563

Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane B10
Destinimi:
Banim individual, sipërfaqet e përbashkëta publike, rekreacion,
gjelbërim si dhe funksione përcjellëse (lulishtet, oazat e gjelbëruara, parkingjet,
hapësirat për mbledhjen e mbeturinave, etj.).
Lejohet:
Ndërtimi i objekteve individuale duke respektuar sipërfaqen e
parcelës e cila duhet të jetë 225 m2 për objekte në varg ndërsa për objekte të
vecanta 450m2 dhe ISHPmax = 30 % me destinim të përzier me hapësirat
përcjellëse për banorë, si dhe shfrytëzimi i një pjese të hapësirës për gjelbërim dhe
rekreacion, hapësirat e parkingjeve, hapësirat për vendosjen e mbeturinave,
hapësirat e rrugëve të brendshme, shtigjeve për këmbësorë, hapësirat e lojërave
për fëmijë, hapësirat e rezervuara komunale për infrastrukturë (ujësjellës, kanalizim,
ngrohje, rrymë, telefoni, sistem kabllor). Kati përdhesë mund të shfrytëzohet edhe
për afarizëm.
Kushtet e veçanta:
Vlejnë rregullat e përgjithshme për parcelën ndërtimore.
Arkitektura e objekteve duhet të jetë në kontekst të lagjes dhe të reflektojë me formë
dhe kompozicion sipas destinimit të caktuar të objektit dhe peisazhit urban të
bllokut. Të bëhet unifikimi i fasadave për blloqe.

Numrat e parcelave që përfshihen brenda vijës rregulluese të bllokut B10:
1402-0, 1403-0, 1404-0, 1401-0, 1395-0,
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Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane B10
Sipërfaqja e bllokut(m2)
Indeksi I shfrytëzimit të parcelës IShP
Indeksi I shfrytëzimit të nëntokës - IShN
Indeksi I sipërfaqes së përgjithshme të ndërtimit -ISPN
Sipërfaqja e zhvilluar e objekteve -SZHO(m²)
Indeksi I sipërfaqes së gjelbërimit - ISGj
Etazhiteti
Banimi
Raporti
Afarizmi dhe tjera jobanuese
Sipërfaqja totale (m2)
Sipërfaqja e shputës (m²)
Numri i shtëpive (copë)
Nr G/ Nr. VP
Banimi
Numri I banorëve
Sipërfaqja totale (m2)
Afarizmi
Nr G/ Nr. VP
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17,548.41
30%
50%
max.450 m2
14,038.73
20%
P+2
11,932.92
5,264.52
48
10/38
239
2,105.81
14/56

Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane B11
Destinimi:
Banim individual, sipërfaqet e përbashkëta publike, rekreacion,
gjelbërim si dhe funksione përcjellëse (lulishtet, oazat e gjelbëruara, parkingjet,
hapësirat për mbledhjen e mbeturinave, etj.).
Lejohet:
Ndërtimi i objekteve individuale duke respektuar sipërfaqen e
parcelës e cila duhet të jetë 225 m2 për objekte në varg ndërsa për objekte të
vecanta 450m2 dhe ISHPmax = 30 % me destinim të përzier me hapësirat
përcjellëse për banorë, si dhe shfrytëzimi i një pjese të hapësirës për gjelbërim dhe
rekreacion, hapësirat e parkingjeve, hapësirat për vendosjen e mbeturinave,
hapësirat e rrugëve të brendshme, shtigjeve për këmbësorë, hapësirat e lojërave
për fëmijë, hapësirat e rezervuara komunale për infrastrukturë (ujësjellës, kanalizim,
ngrohje, rrymë, telefoni, sistem kabllor). Kati përdhesë mund të shfrytëzohet edhe
për afarizëm.
Kushtet e veçanta:
Vlejnë rregullat e përgjithshme për parcelën ndërtimore.
Arkitektura e objekteve duhet të jetë në kontekst të lagjes dhe të reflektojë me formë
dhe kompozicion sipas destinimit të caktuar të objektit dhe peisazhit urban të
bllokut. Të bëhet unifikimi i fasadave për blloqe.

Numrat e parcelave që përfshihen brenda vijës rregulluese të bllokut B11:
20
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Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane B11
Sipërfaqja e bllokut(m2)
Indeksi I shfrytëzimit të parcelës IShP
Indeksi I shfrytëzimit te nëntokës - IShN
Indeksi I sipërfaqes së përgjithshme të ndërtimit -ISPN
Sipërfaqja e zhvilluar e objekteve -SZHO(m²)
Indeksi I sipërfaqes së gjelbërimit - ISGj
Etazhiteti
Banimi
Raporti
Afarizmi dhe tjera jobanuese
Sipërfaqja totale (m2)
Sipërfaqja e shputës (m²)
Numri i shtëpive (copë)
Nr G/ Nr. VP
Banimi
Numri I banorëve
Sipërfaqja totale (m2)
Afarizmi
Nr G/ Nr. VP
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8,129.39
30%
50%
max.450 m2
6,503.51
20%
P+2
5,527.99
2,438.82
22
4/18
111
975.53
7/26

Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane B12
Destinimi:

Hapësirë e lirë, rekreacion

Lejohet:
Ndërtimi i objekteve sportive duke respektuar koeficientët e
përcaktuara ISPNmax = 0.5, ISHPmax = 30 %. Pasurohet me përmbajtje
komplementare të karakterit sportiv dhe rekreativ (fushë futbolli, fushë hendbolli,
fushë tenisi, fushë basketbolli dhe të ngjashme).
Kushtet e veçanta:
Vlejnë rregullat e përgjithshme për parcelën ndërtimore.
Arkitektura e objekteve duhet të jetë në kontekst të lagjes dhe të reflektojë me formë
dhe kompozicion sipas destinimit të caktuar të objektit dhe peisazhit urban të
bllokut.

Numrat e parcelave që përfshihen brenda vijës rregulluese të bllokut B12:
1393-0, 1386-0, 1394-0, 1395-0, 1383-0, 1401-0,

Plani Rregullues Prishtina e Re – Zona Lindje
NSH “A design”, Prishtinë, Shtator, 2013

173

Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane B12
Sipërfaqja e bllokut(m2)
Indeksi I shfrytëzimit të parcelës IShP
Indeksi I shfrytëzimit te nëntokës - IShN
Indeksi I sipërfaqes së përgjithshme të ndërtimit -ISPN
Sipërfaqja e zhvilluar e objekteve -SZHO(m²)
Indeksi I sipërfaqes së gjelbërimit - ISGj
Etazhiteti
Banimi
Raporti
Afarizmi dhe tjera jobanuese
Sipërfaqja totale (m2)
Sipërfaqja e shputës (m²)
Numri i shtëpive (copë)
Nr G/ Nr. VP
Banimi
Numri I banorëve
Sipërfaqja totale (m2)
Afarizmi
Nr G/ Nr. VP
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60,382.12
30%
50%
0.5
30,191.06
70%
P+0
0%
30%
18,114.64
0
60/242
0
9,057.32
60/242

Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane B13-A
Destinimi:
Banim individual, sipërfaqet e përbashkëta publike, rekreacion,
gjelbërim si dhe funksione përcjellëse (lulishtet, oazat e gjelbëruara, parkingjet,
hapësirat për mbledhjen e mbeturinave, etj.).
Lejohet:
Ndërtimi i objekteve individuale duke respektuar sipërfaqen e
parcelës e cila duhet të jetë 225 m2 për objekte në varg ndersa për objekte të
vecanta 450m2 dhe ISHPmax = 30 % me destinim të përzier me hapësirat
përcjellëse për banorë, si dhe shfrytëzimi i një pjese të hapësirës për gjelbërim dhe
rekreacion, hapësirat e parkingjeve, hapësirat për vendosjen e mbeturinave,
hapësirat e rrugëve të brendshme, shtigjeve për këmbësorë, hapësirat e lojërave
për fëmijë, hapësirat e rezervuara komunale për infrastrukturë (ujësjellës, kanalizim,
ngrohje, rrymë, telefoni, sistem kabllor). Kati përdhesë mund të shfrytëzohet edhe
për afarizëm.
Kushtet e veçanta:
Vlejnë rregullat e përgjithshme për parcelën ndërtimore.
Arkitektura e objekteve duhet të jetë në kontekst të lagjes dhe të reflektojë me formë
dhe kompozicion sipas destinimit të caktuar të objektit dhe peisazhit urban të
bllokut. Të bëhet unifikimi i fasadave për blloqe.

Numrat e parcelave që përfshihen brenda vijës rregulluese të bllokut B13-A:
17-1; 17-2; 17-3;
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Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Blloku B13-A
Sipërfaqja e bllokut(m2)
Indeksi I shfrytëzimit të parcelës IShP
Indeksi I shfrytëzimit te nëntokës - IShN
Indeksi I sipërfaqes së përgjithshme të ndërtimit -ISPN
Sipërfaqja e zhvilluar e objekteve -SZHO(m²)
Indeksi I sipërfaqes së gjelbërimit - ISGj
Etazhiteti
Banimi
Raporti
Afarizmi dhe tjera jobanuese
Sipërfaqja totale (m2)
Sipërfaqja e shputës (m²)
Numri i shtëpive (copë)
Nr G/ Nr. VP
Banimi
Numri I banorëve
Sipërfaqja totale (m2)
Afarizmi
Nr G/ Nr. VP
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10,774.38
30%
50%
max.450 m2
8,619.50
20%
P+2
7,326.58
3,232.31
29
6/23
147
1,292.93
9/34

Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane B13-B
Destinimi:
Banim individual, sipërfaqet e përbashkëta publike, rekreacion,
gjelbërim si dhe funksione përcjellëse (lulishtet, oazat e gjelbëruara, parkingjet,
hapësirat për mbledhjen e mbeturinave, etj.).
Lejohet:
Ndërtimi i objekteve individuale duke respektuar sipërfaqen e
parcelës e cila duhet të jetë 225 m2 për objekte në varg ndërsa për objekte të
vecanta 450m2 dhe ISHPmax = 30 % me destinim të përzier me hapësirat
përcjellëse për banorë, si dhe shfrytëzimi i një pjese të hapësirës për gjelbërim dhe
rekreacion, hapësirat e parkingjeve, hapësirat për vendosjen e mbeturinave,
hapësirat e rrugëve të brendshme, shtigjeve për këmbësorë, hapësirat e lojërave
për fëmijë, hapësirat e rezervuara komunale për infrastrukturë (ujësjellës, kanalizim,
ngrohje, rrymë, telefoni, sistem kabllor). Kati përdhesë mund të shfrytëzohet edhe
për afarizëm.
Kushtet e veçanta:
Vlejnë rregullat e përgjithshme për parcelën ndërtimore.
Arkitektura e objekteve duhet të jetë në kontekst të lagjes dhe të reflektojë me formë
dhe kompozicion sipas destinimit të caktuar të objektit dhe peisazhit urban të
bllokut. Të bëhet unifikimi i fasadave për blloqe.

Numrat e parcelave që përfshihen brenda vijës rregulluese të bllokut B13-B:
17-1; 17-2; 17-3;
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Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Blloku B13-B
Sipërfaqja e bllokut(m2)
Indeksi I shfrytëzimit të parcelës IShP
Indeksi I shfrytëzimit të nëntokës - IShN
Indeksi I sipërfaqes së përgjithshme të ndërtimit -ISPN
Sipërfaqja e zhvilluar e objekteve -SZHO(m²)
Indeksi I sipërfaqes së gjelbërimit - ISGj
Etazhiteti
Banimi
Raporti
Afarizmi dhe tjera jobanuese
Sipërfaqja totale (m2)
Sipërfaqja e shputës (m²)
Numri i shtëpive (copë)
Nr G/ Nr. VP
Banimi
Numri I banorëve
Sipërfaqja totale (m2)
Afarizmi
Nr G/ Nr. VP
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7,810.50
30%
50%
max.450 m2
6,248.40
20%
P+2
5,311.14
2,343.15
21
4/17
106
937.26
6/25

Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane B13-C
Destinimi:
Banim individual, sipërfaqet e përbashkëta publike, rekreacion,
gjelbërim si dhe funksione përcjellëse (lulishtet, oazat e gjelbëruara, parkingjet,
hapësirat për mbledhjen e mbeturinave, etj.).
Lejohet:
Ndërtimi i objekteve individuale duke respektuar sipërfaqen e
parceles e cila duhet te jete 225 m2 për objekte ne varg ndersa për objekte te
vecanta 450m2 dhe ISHPmax = 30 % me destinim të përzier me hapësirat
përcjellëse për banorë, si dhe shfrytëzimi i një pjese të hapësirës për gjelbërim dhe
rekreacion, hapësirat e parkingjeve, hapësirat për vendosjen e mbeturinave,
hapësirat e rrugëve të brendshme, shtigjeve për këmbësorë, hapësirat e lojërave
për fëmijë, hapësirat e rezervuara komunale për infrastrukturë (ujësjellës, kanalizim,
ngrohje, rrymë, telefoni, sistem kabllor). Kati përdhesë mund të shfrytëzohet edhe
për afarizëm.
Kushtet e veçanta:
Vlejnë rregullat e përgjithshme për parcelën ndërtimore.
Arkitektura e objekteve duhet të jetë në kontekst të lagjes dhe të reflektojë me formë
dhe kompozicion sipas destinimit të caktuar të objektit dhe peisazhit urban të
bllokut. Të bëhet unifikimi i fasadave për blloqe.

Numrat e parcelave që përfshihen brenda vijës rregulluese të bllokut B13-C:
17-1; 17-2; 17-3;

Plani Rregullues Prishtina e Re – Zona Lindje
NSH “A design”, Prishtinë, Shtator, 2013

179

Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Blloku B13-C
Sipërfaqja e bllokut(m2)
Indeksi I shfrytëzimit të parcelës IShP
Indeksi I shfrytëzimit te nëntokës - IShN
Indeksi I sipërfaqes së përgjithshme të ndërtimit -ISPN
Sipërfaqja e zhvilluar e objekteve -SZHO(m²)
Indeksi I sipërfaqes së gjelbërimit - ISGj
Etazhiteti
Banimi
Raporti
Afarizmi dhe tjera jobanuese
Sipërfaqja totale (m2)
Sipërfaqja e shputës (m²)
Numri i shtëpive (copë)
Nr G/ Nr. VP
Banimi
Numri I banorëve
Sipërfaqja totale (m2)
Afarizmi
Nr G/ Nr. VP
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11,264.47
30%
50%
max.450 m2
9,011.58
20%
P+2
7,659.84
3,379.34
31
6/25
153
1,351.74
9/36

Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane B13-D
Destinimi:
Banim individual, sipërfaqet e përbashkëta publike, rekreacion,
gjelbërim si dhe funksione përcjellëse (lulishtet, oazat e gjelbëruara, parkingjet,
hapësirat për mbledhjen e mbeturinave, etj.).
Lejohet:
Ndërtimi i objekteve individuale duke respektuar sipërfaqen e
parcelës e cila duhet të jetë 225 m2 për objekte në varg ndërsa për objekte të
vecanta 450m2 dhe ISHPmax = 30 % me destinim të përzier me hapësirat
përcjellëse për banorë, si dhe shfrytëzimi i një pjese të hapësirës për gjelbërim dhe
rekreacion, hapësirat e parkingjeve, hapësirat për vendosjen e mbeturinave,
hapësirat e rrugëve të brendshme, shtigjeve për këmbësorë, hapësirat e lojërave
për fëmijë, hapësirat e rezervuara komunale për infrastrukturë (ujësjellës, kanalizim,
ngrohje, rrymë, telefoni, sistem kabllor). Kati përdhesë mund të shfrytezohet edhe
për afarizëm.
Kushtet e veçanta:
Vlejnë rregullat e përgjithshme për parcelën ndërtimore.
Arkitektura e objekteve duhet të jetë në kontekst të lagjes dhe të reflektojë me formë
dhe kompozicion sipas destinimit të caktuar të objektit dhe peisazhit urban të
bllokut. Të bëhet unifikimi i fasadave për blloqe.

Numrat e parcelave që përfshihen brenda vijës rregulluese të bllokut B13-D:
17-1; 17-2; 17-3;
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Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Blloku B13-D
Sipërfaqja e bllokut(m2)
Indeksi I shfrytëzimit të parcelës IShP
Indeksi I shfrytëzimit te nëntokës - IShN
Indeksi I sipërfaqes së përgjithshme të ndërtimit -ISPN
Sipërfaqja e zhvilluar e objekteve -SZHO(m²)
Indeksi I sipërfaqes së gjelbërimit - ISGj
Eazhiteti
Banimi
Raporti
Afarizmi dhe tjera jobanuese
Sipërfaqja totale (m2)
Sipërfaqja e shputës (m²)
Numri i shtëpive (copë)
Nr G/ Nr. VP
Banimi
Numri I banorëve
Sipërfaqja totale (m2)
Afarizmi
Nr G/ Nr. VP
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9,947.31
30%
50%
max.450 m2
7,957.85
20%
P+2
6,764.17
2,984.19
27
5/22
135
1,193.68
8/32

Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane B13-E
Destinimi:
Banim individual, sipërfaqet e përbashkëta publike, rekreacion,
gjelbërim si dhe funksione përcjellëse (lulishtet, oazat e gjelbëruara, parkingjet,
hapësirat për mbledhjen e mbeturinave, etj.).
Lejohet:
Ndërtimi i objekteve individuale duke respektuar sipërfaqen e
parcelës e cila duhet të jetë 225 m2 për objekte në varg ndërsa për objekte të
vecanta 450m2 dhe ISHPmax = 30 % me destinim të përzier me hapësirat
përcjellëse për banorë, si dhe shfrytëzimi i një pjese të hapësirës për gjelbërim dhe
rekreacion, hapësirat e parkingjeve, hapësirat për vendosjen e mbeturinave,
hapësirat e rrugëve të brendshme, shtigjeve për këmbësorë, hapësirat e lojërave
për fëmijë, hapësirat e rezervuara komunale për infrastrukturë (ujësjellës, kanalizim,
ngrohje, rrymë, telefoni, sistem kabllor). Kati përdhesë mund të shfrytëzohet edhe
për afarizëm.
Kushtet e veçanta:
Vlejnë rregullat e përgjithshme për parcelën ndërtimore.
Arkitektura e objekteve duhet të jetë në kontekst të lagjes dhe të reflektojë me formë
dhe kompozicion sipas destinimit të caktuar të objektit dhe peisazhit urban të
bllokut. Të bëhet unifikimi i fasadave për blloqe.

Numrat e parcelave që përfshihen brenda vijës rregulluese të bllokut B13-E:
17-1; 17-2; 17-3;
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Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Blloku B13-E
Sipërfaqja e bllokut(m2)
Indeksi I shfrytëzimit të parcelës IShP
Indeksi I shfrytëzimit të nëntokës - IShN
Indeksi I sipërfaqes së përgjithshme të ndërtimit -ISPN
Sipërfaqja e zhvilluar e objekteve -SZHO(m²)
Indeksi I sipërfaqes së gjelbërimit - ISGj
Etazhiteti
Banimi
Raporti
Afarizmi dhe tjera jobanuese
Sipërfaqja totale (m2)
Sipërfaqja e shputës (m²)
Numri i shtëpive (copë)
Nr G/ Nr. VP
Banimi
Numri I banorëve
Sipërfaqja totale (m2)
Afarizmi
Nr G/ Nr. VP
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10,447.32
30%
50%
max.450 m2
8,357.86
20%
P+2
7,104.18
3,134.20
28
6/23
142
1,253.68
8/33

Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane B13-F
Destinimi:
Banim individual, sipërfaqet e përbashkëta publike, rekreacion,
gjelbërim si dhe funksione përcjellëse (lulishtet, oazat e gjelbëruara, parkingjet,
hapësirat për mbledhjen e mbeturinave, etj.).
Lejohet:
Ndërtimi i objekteve individuale duke respektuar sipërfaqen e
parcelës e cila duhet të jetë 225 m2 për objekte në varg ndërsa për objekte të
vecanta 450m2 dhe ISHPmax = 30 % me destinim të përzier me hapësirat
përcjellëse për banorë, si dhe shfrytëzimi i një pjese të hapësirës për gjelbërim dhe
rekreacion, hapësirat e parkingjeve, hapësirat për vendosjen e mbeturinave,
hapësirat e rrugëve të brendshme, shtigjeve për këmbësorë, hapësirat e lojërave
për fëmijë, hapësirat e rezervuara komunale për infrastrukturë (ujësjellës, kanalizim,
ngrohje, rrymë, telefoni, sistem kabllor). Kati përdhesë mund të shfrytëzohet edhe
për afarizëm.
Kushtet e veçanta:
Vlejnë rregullat e përgjithshme për parcelën ndërtimore.
Arkitektura e objekteve duhet të jetë në kontekst të lagjes dhe të reflektojë me formë
dhe kompozicion sipas destinimit të caktuar të objektit dhe peisazhit urban të
bllokut. Të bëhet unifikimi i fasadave për blloqe.

Numrat e parcelave që përfshihen brenda vijës rregulluese të bllokut B13-F:
17-1; 17-2; 17-3;
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Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Blloku B13-F
Sipërfaqja e bllokut(m2)
Indeksi I shfrytëzimit të parcelës IShP
Indeksi I shfrytëzimit të nëntokës - IShN
Indeksi I sipërfaqes së përgjithshme të ndërtimit -ISPN
Sipërfaqja e zhvilluar e objekteve -SZHO(m²)
Indeksi I sipërfaqes së gjelbërimit - ISGj
Etazhiteti
Banimi
Raporti
Afarizmi dhe tjera jobanuese
Sipërfaqja totale (m2)
Sipërfaqja e shputës (m²)
Numri i shtëpive (copë)
Nr G/ Nr. VP
Banimi
Numri I banorëve
Sipërfaqja totale (m2)
Afarizmi
Nr G/ Nr. VP

Plani Rregullues Prishtina e Re – Zona Lindje
NSH “A design”, Prishtinë, Shtator, 2013

186

7,665.87
30%
50%
max.450 m2
6,132.70
20%
P+2
5,212.79
2,299.76
21
4/17
104
919.90
6/25

Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane B13-G
Destinimi:
Banim individual, sipërfaqet e përbashkëta publike, rekreacion,
gjelbërim si dhe funksione përcjellëse (lulishtet, oazat e gjelbëruara, parkingjet,
hapësirat për mbledhjen e mbeturinave, etj.).
Lejohet:
Ndërtimi i objekteve individuale duke respektuar sipërfaqen e
parcelës e cila duhet të jetë 225 m2 për objekte në varg ndërsa për objekte të
vecanta 450m2 dhe ISHPmax = 30 % me destinim të përzier me hapësirat
përcjellëse për banorë, si dhe shfrytëzimi i një pjese të hapësirës për gjelbërim dhe
rekreacion, hapësirat e parkingjeve, hapësirat për vendosjen e mbeturinave,
hapësirat e rrugëve të brendshme, shtigjeve për këmbësorë, hapësirat e lojërave
për fëmijë, hapësirat e rezervuara komunale për infrastrukturë (ujësjellës, kanalizim,
ngrohje, rrymë, telefoni, sistem kabllor). Kati përdhesë mund të shfrytëzohet edhe
për afarizëm.
Kushtet e veçanta:
Vlejnë rregullat e përgjithshme për parcelën ndërtimore.
Arkitektura e objekteve duhet të jetë në kontekst të lagjes dhe të reflektojë me formë
dhe kompozicion sipas destinimit të caktuar të objektit dhe peisazhit urban të
bllokut. Të bëhet unifikimi i fasadave për blloqe.

Numrat e parcelave që përfshihen brenda vijës rregulluese të bllokut B13-G:
17-1; 17-2; 17-3;
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Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Blloku B13-G
Sipërfaqja e bllokut(m2)
Indeksi I shfrytëzimit të parcelës IShP
Indeksi I shfrytëzimit të nëntokës - IShN
Indeksi I sipërfaqes së përgjithshme të ndërtimit -ISPN
Sipërfaqja e zhvilluar e objekteve -SZHO(m²)
Indeksi I sipërfaqes së gjelbërimit - ISGj
Etazhiteti
Banimi
Raporti
Afarizmi dhe tjera jobanuese
Sipërfaqja totale (m2)
Sipërfaqja e shputës (m²)
Numri i shtëpive (copë)
Nr G/ Nr. VP
Banimi
Numri I banorëve
Sipërfaqja totale (m2)
Afarizmi
Nr G/ Nr. VP
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16,665.11
30%
50%
max.450 m2
13,332.09
20%
P+2
11,332.27
4,999.53
45
9/36
227
1,999.81
13/53

Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane B13-H
Destinimi:
Banim individual, sipërfaqet e përbashkëta publike, rekreacion,
gjelbërim si dhe funksione përcjellëse (lulishtet, oazat e gjelbëruara, parkingjet,
hapësirat për mbledhjen e mbeturinave, etj.).
Lejohet:
Ndërtimi i objekteve individuale duke respektuar sipërfaqen e
parcelës e cila duhet te jetë 225 m2 për objekte në varg ndërsa për objekte të
vecanta 450m2 dhe ISHPmax = 30 % me destinim të përzier me hapësirat
përcjellëse për banorë, si dhe shfrytëzimi i një pjese të hapësirës për gjelbërim dhe
rekreacion, hapësirat e parkingjeve, hapësirat për vendosjen e mbeturinave,
hapësirat e rrugëve të brendshme, shtigjeve për këmbësorë, hapësirat e lojërave
për fëmijë, hapësirat e rezervuara komunale për infrastrukturë (ujësjellës, kanalizim,
ngrohje, rrymë, telefoni, sistem kabllor). Kati përdhesë mund të shfrytëzohet edhe
për afarizëm.
Kushtet e veçanta:
Vlejnë rregullat e përgjithshme për parcelën ndërtimore.
Arkitektura e objekteve duhet të jetë në kontekst të lagjes dhe të reflektojë me formë
dhe kompozicion sipas destinimit të caktuar të objektit dhe peisazhit urban të
bllokut. Të bëhet unifikimi i fasadave për blloqe.

Numrat e parcelave që përfshihen brenda vijës rregulluese të bllokut B13-H:
17-1; 17-2; 17-3;
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Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Blloku B13-H
Sipërfaqja e bllokut(m2)
Indeksi I shfrytëzimit të parcelës IShP
Indeksi I shfrytëzimit të nëntokës - IShN
Indeksi I sipërfaqes së përgjithshme të ndërtimit -ISPN
Sipërfaqja e zhvilluar e objekteve -SZHO(m²)
Indeksi I sipërfaqes së gjelbërimit - ISGj
Etazhiteti
Banimi
Raporti
Afarizmi dhe tjera jobanuese
Sipërfaqja totale (m2)
Sipërfaqja e shputës (m²)
Numri i shtëpive (copë)
Nr G/ Nr. VP
Banimi
Numri I banorëve
Sipërfaqja totale (m2)
Afarizmi
Nr G/ Nr. VP
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19,949.63
30%
50%
max.450 m2
15,959.70
20%
P+2
13,565.75
5,984.89
54
11/43
271
2,393.96
16/64

Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane B13-J
Destinimi:
Banim individual, sipërfaqet e përbashkëta publike, rekreacion,
gjelbërim si dhe funksione përcjellëse (lulishtet, oazat e gjelbëruara, parkingjet,
hapësirat për mbledhjen e mbeturinave, etj.).
Lejohet:
Ndërtimi i objekteve individuale duke respektuar sipërfaqen e
parcelës e cila duhet të jetë 225 m2 për objekte në varg ndërsa për objekte të
vecanta 450m2 dhe ISHPmax = 30 % me destinim të përzier me hapësirat
përcjellëse për banorë, si dhe shfrytëzimi i një pjese të hapësirës për gjelbërim dhe
rekreacion, hapësirat e parkingjeve, hapësirat për vendosjen e mbeturinave,
hapësirat e rrugëve të brendshme, shtigjeve për këmbësorë, hapësirat e lojërave
për fëmijë, hapësirat e rezervuara komunale për infrastrukturë (ujësjellës, kanalizim,
ngrohje, rrymë, telefoni, sistem kabllor). Kati përdhesë mund të shfrytëzohet edhe
për afarizëm.
Kushtet e veçanta:
Vlejnë rregullat e përgjithshme për parcelën ndërtimore.
Arkitektura e objekteve duhet të jetë në kontekst të lagjes dhe të reflektojë me formë
dhe kompozicion sipas destinimit të caktuar të objektit dhe peisazhit urban të
bllokut. Të bëhet unifikimi i fasadave për blloqe.

Numrat e parcelave që përfshihen brenda vijës rregulluese të bllokut B13-J:
17-1; 17-2; 17-3;
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Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Blloku B13-J
Sipërfaqja e bllokut(m2)
Indeksi I shfrytëzimit të parcelës IShP
Indeksi I shfrytëzimit te nëntokës - IShN
Indeksi I sipërfaqes së përgjithshme të ndërtimit -ISPN
Sipërfaqja e zhvilluar e objekteve -SZHO(m²)
Indeksi I sipërfaqes së gjelbërimit - ISGj
Etazhiteti
Banimi
Raporti
Afarizmi dhe tjera jobanuese
Sipërfaqja totale (m2)
Sipërfaqja e shputës (m²)
Numri i shtëpive (copë)
Nr G/ Nr. VP
Banimi
Numri I banorëve
Sipërfaqja totale (m2)
Afarizmi
Nr G/ Nr. VP
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3,425.84
30%
50%
max.450 m2
2,740.67
20%
P+2
2,329.57
1,027.75
9
2/7
47
411.10
3/11

Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane B13-K
Destinimi:
Banim individual, sipërfaqet e përbashkëta publike, rekreacion,
gjelbërim si dhe funksione përcjellëse (lulishtet, oazat e gjelbëruara, parkingjet,
hapësirat për mbledhjen e mbeturinave, etj.).
Lejohet:
Ndërtimi i objekteve individuale duke respektuar sipërfaqen e
parcelës e cila duhet të jetë 225 m2 për objekte në varg ndërsa për objekte të
vecanta 450m2 dhe ISHPmax = 30 % me destinim të përzier me hapësirat
përcjellëse për banorë, si dhe shfrytëzimi i një pjese të hapësirës për gjelbërim dhe
rekreacion, hapësirat e parkingjeve, hapësirat për vendosjen e mbeturinave,
hapësirat e rrugëve të brendshme, shtigjeve për këmbësorë, hapësirat e lojërave
për fëmijë, hapësirat e rezervuara komunale për infrastrukturë (ujësjellës, kanalizim,
ngrohje, rrymë, telefoni, sistem kabllor). Kati përdhesë mund të shfrytëzohet edhe
për afarizëm.
Kushtet e veçanta:
Vlejnë rregullat e përgjithshme për parcelën ndërtimore.
Arkitektura e objekteve duhet të jetë në kontekst të lagjes dhe të reflektojë me formë
dhe kompozicion sipas destinimit të caktuar të objektit dhe peisazhit urban të
bllokut. Të bëhet unifikimi i fasadave për blloqe.

Numrat e parcelave që përfshihen brenda vijës rregulluese të bllokut B13-K:
17-1; 17-2; 17-3;
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Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Blloku B13-K
Sipërfaqja e bllokut(m2)
Indeksi I shfrytëzimit të parcelës IShP
Indeksi I shfrytëzimit të nëntokës - IShN
Indeksi I sipërfaqes së përgjithshme të ndërtimit -ISPN
Sipërfaqja e zhvilluar e objekteve -SZHO(m²)
Indeksi I sipërfaqes së gjelbërimit - ISGj
Etazhiteti
Banimi
Raporti
Afarizmi dhe tjera jobanuese
Sipërfaqja totale (m2)
Sipërfaqja e shputës (m²)
Numri i shtëpive (copë)
Nr G/ Nr. VP
Banimi
Numri I banoreve
Sipërfaqja totale (m2)
Afarizmi
Nr G/ Nr. VP
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21,588.03
30%
50%
max.450 m2
17,270.42
20%
P+2
14,679.86
6,476.41
59
12/47
294
2,590.56
17/69

Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane B13-L
Destinimi:
Banim individual, sipërfaqet e përbashkëta publike, rekreacion,
gjelbërim si dhe funksione përcjellëse (lulishtet, oazat e gjelbëruara, parkingjet,
hapësirat për mbledhjen e mbeturinave, etj.).
Lejohet:
Ndërtimi i objekteve individuale duke respektuar sipërfaqen e
parcelës e cila duhet të jetë 225 m2 për objekte në varg ndërsa për objekte të
vecanta 450m2 dhe ISHPmax = 30 % me destinim të përzier me hapësirat
përcjellëse për banorë, si dhe shfrytëzimi i një pjese të hapësirës për gjelbërim dhe
rekreacion, hapësirat e parkingjeve, hapësirat për vendosjen e mbeturinave,
hapësirat e rrugëve të brendshme, shtigjeve për këmbësorë, hapësirat e lojërave
për fëmijë, hapësirat e rezervuara komunale për infrastrukturë (ujësjellës, kanalizim,
ngrohje, rrymë, telefoni, sistem kabllor). Kati përdhesë mund të shfrytëzohet edhe
për afarizëm.
Kushtet e veçanta:
Vlejnë rregullat e përgjithshme për parcelën ndërtimore.
Arkitektura e objekteve duhet të jetë në kontekst të lagjes dhe të reflektojë me formë
dhe kompozicion sipas destinimit të caktuar të objektit dhe peisazhit urban të
bllokut. Të bëhet unifikimi i fasadave për blloqe.

Numrat e parcelave që përfshihen brenda vijës rregulluese të bllokut B13-L:
17-1; 17-2; 17-3;
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Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Blloku B13-L
Sipërfaqja e bllokut(m2)
Indeksi I shfrytëzimit të parcelës IShP
Indeksi I shfrytëzimit të nëntokës - IShN
Indeksi I sipërfaqes së përgjithshme të ndërtimit -ISPN
Sipërfaqja e zhvilluar e objekteve -SZHO(m²)
Indeksi I sipërfaqes së gjelbërimit - ISGj
Etazhiteti
Banimi
Raporti
Afarizmi dhe tjera jobanuese
Sipërfaqja totale (m2)
Sipërfaqja e shputës (m²)
Numri i shtëpive (copë)
Nr G/ Nr. VP
Banimi
Numri I banorëve
Sipërfaqja totale (m2)
Afarizmi
Nr G/ Nr. VP
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7,604.78
30%
50%
max.450 m2
6,083.82
20%
P+2
5,171.25
2,281.43
21
4/17
103
912.57
6/24

Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane B13-M
Destinimi:
Banim individual, sipërfaqet e përbashkëta publike, rekreacion,
gjelbërim si dhe funksione përcjellëse (lulishtet, oazat e gjelbëruara, parkingjet,
hapësirat për mbledhjen e mbeturinave, etj.).
Lejohet:
Ndërtimi i objekteve individuale duke respektuar sipërfaqen e
parcelës e cila duhet të jetë 225 m2 për objekte në varg ndersa për objekte të
vecanta 450m2 dhe ISHPmax = 30 % me destinim të përzier me hapësirat
përcjellëse për banorë, si dhe shfrytëzimi i një pjese të hapësirës për gjelbërim dhe
rekreacion, hapësirat e parkingjeve, hapësirat për vendosjen e mbeturinave,
hapësirat e rrugëve të brendshme, shtigjeve për këmbësorë, hapësirat e lojërave
për fëmijë, hapësirat e rezervuara komunale për infrastrukturë (ujësjellës, kanalizim,
ngrohje, rrymë, telefoni, sistem kabllor). Kati përdhesë mund të shfrytëzohet edhe
për afarizëm.
Kushtet e veçanta:
Vlejnë rregullat e përgjithshme për parcelën ndërtimore.
Arkitektura e objekteve duhet të jetë në kontekst të lagjes dhe të reflektojë me formë
dhe kompozicion sipas destinimit të caktuar të objektit dhe peisazhit urban të
bllokut. Të bëhet unifikimi i fasadave për blloqe.

Numrat e parcelave që përfshihen brenda vijës rregulluese të bllokut B13-M:
17-1; 17-2; 17-3; 21-1; 1405-0; 23-0; 24-0;
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Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Blloku B13-M
Sipërfaqja e bllokut(m2)
Indeksi I shfrytëzimit të parcelës IShP
Indeksi I shfrytëzimit të nëntokës - IShN
Indeksi I sipërfaqes së përgjithshme të ndërtimit -ISPN
Sipërfaqja e zhvilluar e objekteve -SZHO(m²)
Indeksi I sipërfaqes së gjelbërimit - ISGj
Etazhiteti
Banimi
Raporti
Afarizmi dhe tjera jobanuese
Sipërfaqja totale (m2)
Sipërfaqja e shputës (m²)
Numri i shtëpive (copë)
Nr G/ Nr. VP
Banimi
Numri I banorëve
Sipërfaqja totale (m2)
Afarizmi
Nr G/ Nr. VP
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47,260.24
30%
50%
max.450 m2
37,808.19
20%
P+2
32,136.96
14,178.07
129
26/103
643
5,671.23
38/151

Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane B13-N
Destinimi:
Banim individual, sipërfaqet e përbashkëta publike, rekreacion,
gjelbërim si dhe funksione përcjellëse (lulishtet, oazat e gjelbëruara, parkingjet,
hapësirat për mbledhjen e mbeturinave, etj.).
Lejohet:
Ndërtimi i objekteve individuale duke respektuar sipërfaqen e
parcelës e cila duhet të jetë 225 m2 për objekte në varg ndërsa për objekte të
vecanta 450m2 dhe ISHPmax = 30 % me destinim të përzier me hapësirat
përcjellëse për banorë, si dhe shfrytëzimi i një pjese të hapësirës për gjelbërim dhe
rekreacion, hapësirat e parkingjeve, hapësirat për vendosjen e mbeturinave,
hapësirat e rrugëve të brendshme, shtigjeve për këmbësorë, hapësirat e lojërave
për fëmijë, hapësirat e rezervuara komunale për infrastrukturë (ujësjellës, kanalizim,
ngrohje, rrymë, telefoni, sistem kabllor). Kati përdhesë mund të shfrytëzohet edhe
për afarizëm.
Kushtet e veçanta:
Vlejnë rregullat e përgjithshme për parcelën ndërtimore.
Arkitektura e objekteve duhet të jetë në kontekst të lagjes dhe të reflektojë me formë
dhe kompozicion sipas destinimit të caktuar të objektit dhe peisazhit urban të
bllokut. Të bëhet unifikimi i fasadave për blloqe.

Numrat e parcelave që përfshihen brenda vijës rregulluese të bllokut B13-N:
17-1; 17-2; 17-3; 21-0; 22-0; 1405-0;
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Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Blloku B13-N
Sipërfaqja e bllokut(m2)
Indeksi I shfrytëzimit të parcelës IShP
Indeksi I shfrytëzimit të nëntokës - IShN
Indeksi I sipërfaqes së përgjithshme të ndërtimit -ISPN
Sipërfaqja e zhvilluar e objekteve -SZHO(m²)
Indeksi I sipërfaqes së gjelbërimit - ISGj
Etazhiteti
Banimi
Raporti
Afarizmi dhe tjera jobanuese
Sipërfaqja totale (m2)
Sipërfaqja e shputës (m²)
Numri i shtëpive (cope)
Nr G/ Nr. VP
Banimi
Numri I banorëve
Sipërfaqja totale (m2)
Afarizmi
Nr G/ Nr. VP
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24,027.35
30%
50%
max.450 m2
19,221.88
20%
0
16,338.60
7,208.21
65
13/52
327
2,883.28
19/77

Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane B13-O
Destinimi:
Banim individual, sipërfaqet e përbashkëta publike, rekreacion,
gjelbërim si dhe funksione përcjellëse (lulishtet, oazat e gjelbëruara, parkingjet,
hapësirat për mbledhjen e mbeturinave, etj.).
Lejohet:
Ndërtimi i objekteve individuale duke respektuar sipërfaqen e
parcelës e cila duhet të jetë 225 m2 për objekte në varg ndërsa për objekte të
vecanta 450m2 dhe ISHPmax = 30 % me destinim të përzier me hapësirat
përcjellëse për banorë, si dhe shfrytëzimi i një pjese të hapësirës për gjelbërim dhe
rekreacion, hapësirat e parkingjeve, hapësirat për vendosjen e mbeturinave,
hapësirat e rrugëve të brendshme, shtigjeve për këmbësorë, hapësirat e lojërave
për fëmijë, hapësirat e rezervuara komunale për infrastrukturë (ujësjellës, kanalizim,
ngrohje, rrymë, telefoni, sistem kabllor). Kati përdhesë mund të shfrytëzohet edhe
për afarizëm.
Kushtet e veçanta:
Vlejnë rregullat e përgjithshme për parcelën ndërtimore.
Arkitektura e objekteve duhet të jetë në kontekst të lagjes dhe të reflektojë me formë
dhe kompozicion sipas destinimit të caktuar të objektit dhe peisazhit urban të
bllokut. Të bëhet unifikimi i fasadave për blloqe.

Numrat e parcelave që përfshihen brenda vijës rregulluese të bllokut B13-O:
17-1; 17-2; 17-3; 21-0; 22-0; 23-0;
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Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Blloku B13-O
Sipërfaqja e bllokut(m2)
Indeksi I shfrytëzimit të parcelës IShP
Indeksi I shfrytëzimit të nëntokës - IShN
Indeksi I sipërfaqes së përgjithshme te ndërtimit -ISPN
Sipërfaqja e zhvilluar objekteve -SZHO(m²)
Indeksi I sipërfaqes së gjelbërimit - ISGj
Etazhiteti
Banimi
Raporti
Afarizmi dhe tjera jobanuese
Sipërfaqja totale (m2)
Sipërfaqja e shputës (m²)
Numri i shtëpive (copë)
Nr G/ Nr. VP
Banimi
Numri I banorëve
Sipërfaqja totale (m2)
Afarizmi
Nr G/ Nr. VP
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21,346.82
30%
50%
max.450 m2
17,077.46
20%
P+2
14,515.84
6,404.05
58
12/46
290
2,561.62
17/68

Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane B14
Destinimi:
Banim individual, sipërfaqet e përbashkëta publike, rekreacion,
gjelbërim si dhe funksione përcjellëse (lulishtet, oazat e gjelbëruara, parkingjet,
hapësirat për mbledhjen e mbeturinave, etj.).
Lejohet:
Ndërtimi i objekteve individuale duke respektuar sipërfaqen e
parcelës e cila duhet të jetë 225 m2 për objekte në varg ndersa për objekte të
vecanta 450m2 dhe ISHPmax = 30 % me destinim të përzier me hapësirat
përcjellëse për banorë, si dhe shfrytëzimi i një pjese të hapësirës për gjelbërim dhe
rekreacion, hapësirat e parkingjeve, hapësirat për vendosjen e mbeturinave,
hapësirat e rrugëve të brendshme, shtigjeve për këmbësorë, hapësirat e lojërave
për fëmijë, hapësirat e rezervuara komunale për infrastrukturë (ujësjellës, kanalizim,
ngrohje, rrymë, telefoni, sistem kabllor). Kati përdhesë mund të shfrytëzohet edhe
për afarizëm.
Kushtet e veçanta:
Vlejnë rregullat e përgjithshme për parcelën ndërtimore.
Arkitektura e objekteve duhet të jetë në kontekst të lagjes dhe të reflektojë me formë
dhe kompozicion sipas destinimit të caktuar të objektit dhe peisazhit urban të
bllokut. Të bëhet unifikimi i fasadave për blloqe.

Numrat e parcelave që përfshihen brenda vijës rregulluese të bllokut B14:
27
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Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane B14
Sipërfaqja e bllokut(m2)
Indeksi I shfrytëzimit të parcelës IShP
Indeksi I shfrytëzimit të nëntokës - IShN
Indeksi I sipërfaqes së përgjithshme të ndërtimit -ISPN
Sipërfaqja e zhvilluar e objekteve -SZHO(m²)
Indeksi I sipërfaqes së gjelbërimit - ISGj
Etazhiteti
Banimi
Raporti
Afarizmi dhe tjera jobanuese
Sipërfaqja totale (m2)
Sipërfaqja e shputës (m²)
Numri i shtëpive (copë)
Nr G/ Nr. VP
Banimi
Numri I banorëve
Sipërfaqja totale (m2)
Afarizmi
Nr G/ Nr. VP
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5,914.92
30%
50%
max.450 m2
7,097.92
20%
P+2
6,033.23
1,774.48
24
12/48
121
1,064.69
7/28

Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane B15
Destinimi:
Banim individual, sipërfaqet e përbashkëta publike, rekreacion,
gjelbërim si dhe funksione përcjellëse (lulishtet, oazat e gjelbëruara, parkingjet,
hapësirat për mbledhjen e mbeturinave, etj.).
Lejohet:
Ndërtimi i objekteve individuale duke respektuar sipërfaqen e
parcelës e cila duhet të jetë 225 m2 për objekte në varg ndërsa për objekte të
vecanta 450m2 dhe ISHPmax = 30 % me destinim të përzier me hapësirat
përcjellëse për banorë, si dhe shfrytëzimi i një pjese të hapësirës për gjelbërim dhe
rekreacion, hapësirat e parkingjeve, hapësirat për vendosjen e mbeturinave,
hapësirat e rrugëve të brendshme, shtigjeve për këmbësorë, hapësirat e lojërave
për fëmijë, hapësirat e rezervuara komunale për infrastrukturë (ujësjellës, kanalizim,
ngrohje, rrymë, telefoni, sistem kabllor). Kati përdhesë mund të shfrytëzohet edhe
për afarizëm.
Kushtet e veçanta:
Vlejnë rregullat e përgjithshme për parcelën ndërtimore.
Arkitektura e objekteve duhet të jetë në kontekst të lagjes dhe të reflektojë me formë
dhe kompozicion sipas destinimit të caktuar të objektit dhe peisazhit urban të
bllokut. Të bëhet unifikimi i fasadave për blloqe.

Numrat e parcelave që përfshihen brenda vijës rregulluese të bllokut B15:
2381-0, 1382-0, 1380-0
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Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane B15
Sipërfaqja e bllokut(m2)
Indeksi I shfrytëzimit të parcelës IShP
Indeksi I shfrytëzimit të nëntokës - IShN
Indeksi I sipërfaqes së përgjithshme të ndërtimit -ISPN
Sipërfaqja e zhvilluar e objekteve -SZHO(m²)
Indeksi I sipërfaqes së gjelbërimit - ISGj
Etazhiteti
Banimi
Raporti
Afarizmi dhe tjera jobanuese
Sipërfaqja totale (m2)
Sipërfaqja e shputës (m²)
Numri i shtëpive (copë)
Nr G/ Nr. VP
Banimi
Numri I banorëve
Sipërfaqja totale (m2)
Afarizmi
Nr G/ Nr. VP
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14,734.56
30%
50%
max.450 m2
17,681.47
20%
P+2
15,029.25
4,420.37
60
30/119
301
2,652.22
18/71

Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane B16
Destinimi:
Banim individual, sipërfaqet e përbashkëta publike, rekreacion,
gjelbërim si dhe funksione përcjellëse (lulishtet, oazat e gjelbëruara, parkingjet,
hapësirat për mbledhjen e mbeturinave, etj.).
Lejohet:
Ndërtimi i objekteve individuale duke respektuar sipërfaqen e
parcelës e cila duhet të jetë 225 m2 për objekte në varg ndersa për objekte të
vecanta 450m2 dhe ISHPmax = 30 % me destinim të përzier me hapësirat
përcjellëse për banorë, si dhe shfrytëzimi i një pjese të hapësirës për gjelbërim dhe
rekreacion, hapësirat e parkingjeve, hapësirat për vendosjen e mbeturinave,
hapësirat e rrugëve të brendshme, shtigjeve për këmbësorë, hapësirat e lojërave
për fëmijë, hapësirat e rezervuara komunale për infrastrukturë (ujësjellës, kanalizim,
ngrohje, rrymë, telefoni, sistem kabllor). Kati përdhesë mund të shfrytëzohet edhe
për afarizëm.
Kushtet e veçanta:
Vlejnë rregullat e përgjithshme për parcelën ndërtimore.
Arkitektura e objekteve duhet të jetë në kontekst të lagjes dhe të reflektojë me formë
dhe kompozicion sipas destinimit të caktuar të objektit dhe peisazhit urban të
bllokut. Të bëhet unifikimi i fasadave për blloqe.

Numrat e parcelave që përfshihen brenda vijës rregulluese të bllokut B16:
1381-0, 1420-0,
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Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane B16
Sipërfaqja e bllokut(m2)
Indeksi I shfrytëzimit të parcelës IShP
Indeksi I shfrytëzimit të nëntokës - IShN
Indeksi I sipërfaqes së përgjithshme të ndërtimit -ISPN
Sipërfaqja e zhvilluar e objekteve -SZHO(m²)
Indeksi I sipërfaqes së gjelbërimit - ISGj
Etazhiteti
Banimi
Raporti
Afarizmi dhe tjera jobanuese
Sipërfaqja totale (m2)
Sipërfaqja e shputës (m²)
Numri i shtëpive (copë)
Nr G/ Nr. VP
Banimi
Numri I banorëve
Sipërfaqja totale (m2)
Afarizmi
Nr G/ Nr. VP
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37,809.51
30%
50%
max.450 m2
20171
20%
P+2
38,349.32
11,279.21
153
34/136
767
6,767.53
45/180

Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane B17
Destinimi:
Banim individual, sipërfaqet e përbashkëta publike, rekreacion,
gjelbërim si dhe funksione përcjellëse (lulishtet, oazat e gjelbëruara, parkingjet,
hapësirat për mbledhjen e mbeturinave, etj.).
Lejohet:
Ndërtimi i objekteve individuale duke respektuar sipërfaqen e
parcelës e cila duhet të jetë 225 m2 për objekte në varg ndërsa për objekte të
vecanta 450m2 dhe ISHPmax = 30 % me destinim të përzier me hapësirat
përcjellëse për banorë, si dhe shfrytëzimi i një pjese të hapësirës për gjelbërim dhe
rekreacion, hapësirat e parkingjeve, hapësirat për vendosjen e mbeturinave,
hapësirat e rrugëve të brendshme, shtigjeve për këmbësorë, hapësirat e lojërave
për fëmijë, hapësirat e rezervuara komunale për infrastrukturë (ujësjellës, kanalizim,
ngrohje, rrymë, telefoni, sistem kabllor). Kati përdhesë mund të shfrytëzohet edhe
për afarizëm.
Kushtet e veçanta:
Vlejnë rregullat e përgjithshme për parcelën ndërtimore.
Arkitektura e objekteve duhet të jetë në kontekst të lagjes dhe të reflektojë me formë
dhe kompozicion sipas destinimit të caktuar të objektit dhe peisazhit urban të
bllokut. Të bëhet unifikimi i fasadave për blloqe.

Numrat e parcelave që përfshihen brenda vijës rregulluese të bllokut B17:
1381-0, 1380-0
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Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane B17
Sipërfaqja e bllokut(m2)
Indeksi I shfrytëzimit të parcelës IShP
Indeksi I shfrytëzimit të nëntokës - IShN
Indeksi I sipërfaqes së përgjithshme të ndërtimit -ISPN
Sipërfaqja e zhvilluar e objekteve -SZHO(m²)
Indeksi I sipërfaqes së gjelbërimit - ISGj
Etazhiteti
Banimi
Raporti
Afarizmi dhe tjera jobanuese
sipërfaqja totale (m2)
Sipërfaqja e shputës (m²)
Numri i shtëpive (copë)
Nr G/ Nr. VP
Banimi
Numri I banorëve
Sipërfaqja totale (m2)
Afarizmi
Nr G/ Nr. VP
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21,647.19
30%
50%
max.450 m2
25,976.63
20%
P+2
22,080.13
6,494.16
88
44/175
442
3,896.49
26/104

Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane B18
Destinimi:
Banim individual, sipërfaqet e përbashkëta publike, rekreacion,
gjelbërim si dhe funksione përcjellëse (lulishtet, oazat e gjelbëruara, parkingjet,
hapësirat për mbledhjen e mbeturinave, etj.).
Lejohet:
Ndërtimi i objekteve individuale duke respektuar sipërfaqen e
parcelës e cila duhet të jetë 225 m2 për objekte në varg ndërsa për objekte të
vecanta 450m2 dhe ISHPmax = 30 % me destinim të përzier me hapësirat
përcjellëse për banorë, si dhe shfrytëzimi i një pjese të hapësirës për gjelbërim dhe
rekreacion, hapësirat e parkingjeve, hapësirat për vendosjen e mbeturinave,
hapësirat e rrugëve të brendshme, shtigjeve për këmbësorë, hapësirat e lojërave
për fëmijë, hapësirat e rezervuara komunale për infrastrukturë (ujësjellës, kanalizim,
ngrohje, rrymë, telefoni, sistem kabllor). Kati përdhesë mund të shfrytëzohet edhe
për afarizëm.
Kushtet e veçanta:
Vlejnë rregullat e përgjithshme për parcelën ndërtimore.
Arkitektura e objekteve duhet të jetë në kontekst të lagjes dhe të reflektojë me formë
dhe kompozicion sipas destinimit të caktuar të objektit dhe peisazhit urban të
bllokut. Të bëhet unifikimi i fasadave për blloqe.

Numrat e parcelave që përfshihen brenda vijës rregulluese të bllokut B18:
1380-0
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Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane B18
Sipërfaqja e bllokut(m2)
Indeksi I shfrytëzimit të parcelës IShP
Indeksi I shfrytëzimit të nëntokës - IShN
Indeksi I sipërfaqes së përgjithshme të ndërtimit -ISPN
Sipërfaqja e zhvilluar e objekteve -SZHO(m²)
Indeksi I sipërfaqes së gjelbërimit - ISGj
Etazhiteti
Banimi
Raporti
Afarizmi dhe tjera jobanuese
Sipërfaqja totale (m2)
Sipërfaqja e shputës (m²)
Numri i shtëpive (copë)
Nr G/ Nr. VP
Banimi
Numri I banorëve
Sipërfaqja totale (m2)
Afarizmi
Nr G/ Nr. VP
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21,647.18
30%
50%
max.450 m2
25,977.00
20%
P+2
21,203.60
6,236.35
85
42/168
424
3,741.81
25/100

Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane B19
Destinimi:
Banim individual, sipërfaqet e përbashkëta publike, rekreacion,
gjelbërim si dhe funksione përcjellëse (lulishtet, oazat e gjelbëruara, parkingjet,
hapësirat për mbledhjen e mbeturinave, etj.).
Lejohet:
Ndërtimi i objekteve individuale duke respektuar sipërfaqen e
parceles e cila duhet të jetë 225 m2 për objekte në varg ndërsa për objekte të
vecanta 450m2 dhe ISHPmax = 30 % me destinim të përzier me hapësirat
përcjellëse për banorë, si dhe shfrytëzimi i një pjese të hapësirës për gjelbërim dhe
rekreacion, hapësirat e parkingjeve, hapësirat për vendosjen e mbeturinave,
hapësirat e rrugëve të brendshme, shtigjeve për këmbësorë, hapësirat e lojërave
për fëmijë, hapësirat e rezervuara komunale për infrastrukturë (ujësjellës, kanalizim,
ngrohje, rrymë, telefoni, sistem kabllor). Kati përdhesë mund të shfrytëzohet edhe
për afarizëm.
Kushtet e veçanta:
Vlejnë rregullat e përgjithshme për parcelën ndërtimore.
Arkitektura e objekteve duhet të jetë në kontekst të lagjes dhe të reflektojë me formë
dhe kompozicion sipas destinimit të caktuar të objektit dhe peisazhit urban të
bllokut. Të bëhet unifikimi i fasadave për blloqe.

Numrat e parcelave që përfshihen brenda vijës rregulluese të bllokut B8:
1380-0, 466-0
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Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane B19
Sipërfaqja e bllokut(m2)
Indeksi I shfrytëzimit të parcelës IShP
Indeksi I shfrytëzimit të nëntokës - IShN
Indeksi I sipërfaqes së përgjithshme të ndërtimit -ISPN
Sipërfaqja e zhvilluar e objekteve -SZHO(m²)
Indeksi I sipërfaqes së gjelbërimit - ISGj
Etazhiteti
Banimi
Raporti
Afarizmi dhe tjera jobanuese
Sipërfaqja totale (m2)
Sipërfaqja e shputës (m²)
Numri i shtëpive (copë)
Nr G/ Nr. VP
Banimi
Numri I banorëve
Sipërfaqja totale (m2)
Afarizmi
Nr G/ Nr. VP
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98,353.74
30%
50%
max.450 m2
118,024.49
20%
P+2
100,320.81
29,506.12
401
198/793
2006
17,703.67
118/472

Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane B20
Destinimi:
Banim individual, sipërfaqet e përbashkëta publike, rekreacion,
gjelbërim si dhe funksione përcjellëse (lulishtet, oazat e gjelbëruara, parkingjet,
hapësirat për mbledhjen e mbeturinave, etj.).
Lejohet:
Ndërtimi i objekteve individuale duke respektuar sipërfaqen e
parcelës e cila duhet të jetë 225 m2 për objekte në varg ndërsa për objekte të
vecanta 450m2 dhe ISHPmax = 30 % me destinim të përzier me hapësirat
përcjellëse për banorë, si dhe shfrytëzimi i një pjese të hapësirës për gjelbërim dhe
rekreacion, hapësirat e parkingjeve, hapësirat për vendosjen e mbeturinave,
hapësirat e rrugëve të brendshme, shtigjeve për këmbësorë, hapësirat e lojërave
për fëmijë, hapësirat e rezervuara komunale për infrastrukturë (ujësjellës, kanalizim,
ngrohje, rrymë, telefoni, sistem kabllor). Kati përdhesë mund të shfrytëzohet edhe
për afarizëm.
Kushtet e veçanta:
Vlejnë rregullat e përgjithshme për parcelën ndërtimore.
Arkitektura e objekteve duhet të jetë në kontekst të lagjes dhe të reflektojë me formë
dhe kompozicion sipas destinimit të caktuar të objektit dhe peisazhit urban të
bllokut. Të bëhet unifikimi i fasadave për blloqe.

Numrat e parcelave që përfshihen brenda vijës rregulluese të bllokut B8:
466-0
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Republika e Kosovës
Kuvendi Komunal Prishtinë
Drejtoria e Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit

Parcela ndërtimore Urbane B20
Sipërfaqja e bllokut(m2)
Indeksi I shfrytëzimit të parcelës IShP
Indeksi I shfrytëzimit të nentokës - IShN
Indeksi I sipërfaqes së përgjithshme të ndërtimit -ISPN
Sipërfaqja e zhvilluar e objekteve -SZHO(m²)
Indeksi I sipërfaqes së gjelbërimit - ISGj
Etazhiteti
Banimi
Raporti
Afarizmi dhe tjera jobanuese
Sipërfaqja totale (m2)
Sipërfaqja e shputës (m²)
Numri i shtëpive (copë)
Nr G/ Nr. VP
Banimi
Numri I banorëve
Sipërfaqja totale (m2)
Afarizmi
Nr G/ Nr. VP
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62,252.32
30%
50%
max.450 m2
74,702.78
20%
P+2
63,497.37
18,675.70
254
126/502
1270
11,205.42
75/299
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Parcela ndërtimore Urbane B21
Destinimi:
Hapësira për infrastrukturë sociale, qerdhe-kopësht, qendër e
mjekësisë familjare dhe objekt fetar si dhe funksione përcjellëse (sheshet,
bulevardet, lulishtet, oazat e gjelbëruara, parkingjet, etj.).
Lejohet:
Ndërtimi i objekteve duke respektuar koeficientët e përcaktuara
ISPNmax = 0.5, ISHPmax = 30% me destinim infrastrukturë sociale me hapësirat
përcjellëse, si dhe shfrytëzimi i një pjese të hapësirës për gjelbërim dhe rekreacion,
hapësirat e parkingjeve, garazheve, rrugëve të brendshme, shtigjeve për
këmbësorë, hapësirat e lojërave, hapësirat e rezervuara komunale për infrastrukturë
(ujësjellës, kanalizim, ngrohje, rrymë, telefoni, sistem kabllor).
Kushtet e veçanta:
Vlejnë rregullat e përgjithshme për parcelën ndërtimore.
Arkitektura e objekteve duhet të jetë në kontekst të lagjes dhe të reflektojë me formë
dhe kompozicion sipas destinimit të caktuar të objektit dhe peisazhit urban të
bllokut.

Numrat e parcelave që përfshihen brenda vijës rregulluese të bllokut B4:
1382-0
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Parcela ndërtimore Urbane B21
Sipërfaqja e bllokut(m2)
Indeksi I shfrytëzimit të parcelës IShP
Indeksi I shfrytëzimit të nëntokës - IShN
Indeksi I sipërfaqes së përgjithshme të ndërtimit -ISPN
Sipërfaqja e zhvilluar e objekteve -SZHO(m²)
Indeksi I sipërfaqes së gjelbërimit - ISGj
Etazhiteti
Banimi
Raporti
Afarizmi dhe tjera jobanuese
Sipërfaqja totale (m2)
Sipërfaqja e shputës (m²)
Numri i shtëpive (copë)
Nr G/ Nr. VP
Banimi
Numri I banorëve
Sipërfaqja totale (m2)
Afarizmi
Nr G/ Nr. VP
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31,695.56
30%
50%
0.5
15,847.78
20%
P+1
0%
30%
9,508.67
238/32
0
4,754.33
32/127
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15.

KUSHTET PËR MBROJTJE MJEDISORE

Duke u bazuar në karakterin e tërësive urbane, kushtet jetësore, kushtet për punë
dhe aktivitetet e tjera duhet ndërmarrë masa mbrojtëse të cilat duhet të jenë sipas
standardeve europiane. Me plan përcaktohen situatat e përgjithshme progresive
sipas masave që vijojnë:

15.1. Kushtet urbanistike për mbrojtje nga zjarri
Për hir të mbrojtjes nga zjarri objektet duhet të realizohen sipas rregullave,
normativave dhe standardeve përkatëse:
- Objektet duhet të realizohen në përputhje me ligjin për mbrojtjen nga
zjarri (Fleta zyrtare Ligji nr. 02/L-41)
- Objektet duhet të kenë rrjetin e hidrantëve përkatës e cila sipas rrjedhjes
dhe shtypjes së ujit në rrjet, duhet të planifikohet dhe të projektohet sipas
rregullores për normat teknike për rrjetin e brendshëm dhe të jashtëm të
hidrantëve për shuarjen e zjarrit (Ligji nr. 02/L-41)
- Objekteve duhet t’iu sigurohet qasje e përshtatshme për automjetet e
zjarrfikësve, duke iu përshtatur rregullores për normat teknike për rrugët
furnizuese. (Ligji nr. 02/L-41)
- Objektet duhet të realizohen në përputhshmëri me vendimet për
normativat teknike për projektimin e objekteve banesore dhe të
apartamenteve (Ligji nr. 02/L-41), Rregulloren për normativat teknike për
instalime elektrike të tensionit të ulët (Ligji nr. 02/L-41), Rregulloren për
normativat teknike për mbrojtjen e objekteve nga të reshurat atmosferike
(Ligji nr. 02/L-41).

15.2. Kushtet urbanistike për mbrojtje nga fatkeqësitë
Elementare
Për mbrojtjen nga fatkeqësitë elementare tërmetet, objektet duhet të realizohen dhe
të kategorizohen sipas rregullores për normat teknike për ndërtimin e objekteve në
zonat sizmike (Ligji Nr,02/L-68).
Masat hapësinore, urbanistike, ndërtimore dhe masat e tjera teknike, ndërmerren
gjatë planifikimit dhe rregullimit të hapësirës dhe vendbanimeve, gjatë ndërtimit të
objekteve me qëllim që të pengohet, respektivisht të zvogëlohet ndikimi negativ i
fatkeqësive natyrore dhe fatkeqësive të tjera, si dhe të mundësohen mbrojtja,
shpëtimi dhe ndihma.
Projektet për ndërtimin e objekteve, të destinuara për shfrytëzim të banimit të lartë,
furnizimin e qytetarëve, të transportit publik, si dhe deponimin, prodhimin,
përdorimin e materieve të rrezikshme, të naftës dhe të derivateve të saj, si dhe të
gazrave energjetike, duhet të përmbajnë elaborate të sigurimit nga fatkeqësitë
natyrore dhe nga fatkeqësitë e tjera.
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15.3. Kushtet urbanistike për mbrojtje civile të njerëzve
dhe të pasurisë
Në lidhje me mbrojtjen civile, duhet të punohet elaborat i veçantë, shtesë për masat
mbrojtëse nga fatkeqësitë natyrore dhe kushtet për plant hapësinore me interes të
mbrojtjes, e cila është pjesë përbërëse e planit.
Masat mbrojtëse janë:
i. masat hapësinore, urbanistike, ndërtimore dhe masat e tjera teknike,
ii. evakuimi,
iii. pranimi dhe furnizimi i qytetarëve të rrezikuar,
iv. mbrojtja radiologjike, kimike dhe biologjike,
v. strehimi,
vi. mbrojtja e trashëgimisë kulturore dhe të natyrës.

15.4. Kushtet higjienike-teknike
Zhvillimi i infrastrukturës do të bëhet sipas kërkesave bashkëkohore, që konsiston
në:
 zhvillimin e sistemit rrugor duke u bazuar në Planin Strategjik të qytetit në
tërësi;
 zhvillimin e infrastrukturës të vendbanimeve dhe të pjesëve të tjera të kësaj
tërësie, që rezulton në përspektivën dhe standardin më të lartë higjienik
sipas normave evropiane;
 përqindjet e gjelbërimit, të dhëna në standardet urbanistike, për banorët e
kësaj tërësie urbane, por edhe për banorët e qytetit të Prishtinës.

15.5. Qetësia e lagjes dhe kushtet e mbrojtjes kundër zhurmës
Masat e planifikuara që duhet të ndërmerren për mbrojtjen nga zhurma duhet të
bazohen në standarde të zhvilluara në vend dhe standarde të ngjashme në
bashkësinë evropiane (Directive 2002/49/EC of the European Parliament and of the
Council, etj.) duke ndërmarrë masa primare (duke reduktuar zhurmën në burimin e
saj) dhe masa sekondare (duke i mbrojtur hapësirat me masa zëizoluese). Këto
masa konsistojnë në:
reduktimin maksimal të komunikacionit të panevojshëm në lagje (është planifikuar
terminali i cili do te reduktoje hyrjen e një numri të konsiderueshëm të automjeteve);
planifikimin e regjimit të serviseve për mirëmbajtje (largimi i mbeturinave, pastrimi i
rrugëve, mirëmbajtja;
aplikimin e standardeve të fizikës ndërtimore të zhvilluara në vend dhe në BE
(izolimet akustike të mureve, dyerve dhe dritareve, etj.);
masat preventive (parandaluese) për zhvillimin e veprimtarive të zhurmshme
(vendosja e veprimtarive të frekuentueshme dhe të zhurmshme në përiferi të
lagjes).
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16.

OBJEKTET ME VLERA TË RËNDËSISË NATYRORE,
KULTURORE

Potencialet natyrore të kësaj zone të Prishtinës së re janë të konsiderueshme.
Duhet të theksohet se në këtë zonë gjenden Liqeni i Badovcit dhe Pylli te cilat kanë
vlerë natyrore dhe si të tilla duhet te te mbrohen sipas normave dhe ligjit për
mbrojtjen e hapësirave të rëndësisë natyrore. Vlerë që në zonat
urbane të Kosovës gjendet jo shum shpesh është hapësi epa devastuar as në
aspektin ekologjik e as në aspektin e ndërtimeve të paplanifikuara ilegale.

17.

LLOJI DHE SHFRYTËZIMI I OBJEKTIT, NDËRTIMI I SË
CILIT ËSHTË I NDALUAR NË ZONA TE VEÇANTA

Ndalohet ndërtimi: i objekteve industriale dhe i objekteve të tjera prodhuese; i
depove të materialeve të rrezikshme pa masa mbrojtëse për ujërat sipërfaqësore
dhe nëntokësore; i depove të materialeve të rrezikshme dhe të dëmshme për
burimet e ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore, pa masa mbrojtëse; i deponive
për shtrirjen e materialeve të mbeturinave nga familjet, industria dhe veprimtaritë e
tjera, si dhe lymi nga pajisjet për pastrimin e ujërave të zeza (të ndotura atmosferike,
fekale, industriale etj.) në terren.

18.
TË

POZITA E OBJEKTIT NË PARCELË DHE NË KUADËR
PARCELAVE FQINJE

Te gjitha objektet duhet të jene te vendosura me fasadën e përparme në vijën
ndërtimore, si është përcaktuar me Planin Rregullues. Është planifikuar një vijë
ndërtimore mbitokësore e cila është e njëjtë me vijën ndërtimore nëntokësore.
Vendosja e ndërtesave në raport me njëra-tjetrën:
bëhet sipas tipologjive
1. ndërtesat në varg;
2. ndërtesat dyshe;
3. ndërtesa të veçanta.

18.1. LARTËSIA OBJEKTEVE
Lartësia e ndërtesës përcaktohet në bazë të shënimeve grafike e tabelore për
secilin bllok veç e veç, duke respektuar distancën minimale ndërmjet tyre nga ana
ballore (1 H).

18.2. Niveleta e ndërtesës
Kuota e përdheses së objekteve përcaktohet në raport me kuotën e niveletës së
rrugës publike, respektivisht në raport ndaj kuotës zero të objektit:
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1. kuota e përdhesës së objektit nuk bën të jetë më e ultë se nivelet e rrugës
publike.
2. Kuota e përdhesës së ndërtesës mund të jetë maksimum 1,2 m mbi lartësinë
e niveletës së rrugës publike.

18.3. DISTANCA MË E VOGËL NË MES TË OBJEKTEVE
Te objektet e larta të përziera distanca në mes të dy objekteve të vendosura ballë
për ballë njëri tjetrit duhet të jetë minimum sa është lartësia e atyre objeketeve
(d≥H). Nëse ndërtesat vendosen përballë njëra tjetrës dhe kanë variabilitet katesh
atëhere distanca ndërmjet dy ndërtesave me numër të ndryshëm katesh
përcaktohet në bazë të lartësisë së ndërtesës më të lartë.
Distancat e objekteve te banimit nga çerdhet, shkollat, kopshtet, ambulantat duhet
të jenë jo më pak se 1,5 herë e lartësisë së objektit me te lartë.
Objektet mund të ndërtohen edhe në varg me diletime të domosdoshme. Në rast të
shkëputjes së vargut dhe në raste tjera distanca minimale anësore duhet të jetë 7
m. Në këto raste, në fasadat anësore të ndërtesave nuk mund të vendosen dritare
dhe terasa të dhomave të banesave.

18.4. KUSHTET PËR NDËRTIMIN E OBJEKTEVE TË TJERA
NË PARCELËN E NJEJTË NDËRTIMORE
Objektet të cilat do të ndërtohen në këtë lagje mund të vendosen në vijën
ndërtimore. Objekti duhet të jetë i larguar nga objekti tjetër përballë së paku sa
është lartësia e tij (1 H). Objektet mund të ndërtohen në varg me diletime të
domosdoshme sipas standardeve te EUROCOD-it. Në raste të shkëputjes së vargut
dhe në raste të tjera, distanca minimale anësore duhet të jetë 7 m.

Distanca ballore ne mes objekteve

Distanca anesore

Distanca ne mes
objektit dhe parceles fqinje

Distanca e kombinuar ne mes objekteve
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18.5. KUSHTET E HYRJES NË PARCELË DHE PARKIMI
Parkimi i automjeteve të çdo tipi lejohet vetëm në brendësi të sipërfaqeve të
planifikuara për parking.
Në sipërfaqet private parkimi mund të bëhet mbi tokë apo nëntokë sipas
tipologjive të objekteve dhe parcelave.

18.5.1 Parkimi dhe garazhimi
Parkimi i makinave për nevojat e pronarëve (shfrytëzuesve) të objekteve të larta të
përziera të banimit, si dhe të të gjitha tipeve të ndërtimit, sigurohet në parcelën
ndërtimore në brendi të bllokut.
Standardi i parkimit respektivisht i garazhimit për objektet e banimit te larte është
minimum një parking (vend garazhi) për një banesë me kusht që 100 % e makinave
të jetë e vendosur në garazhe.
Parkimi i automjeteve duhet të rregullohet në kuadër të bllokut, nje vend parking i
përbashkët për te gjithë banorët e bllokut ku objekti më i largët nga parkingu është
rreth 100 metra, e kjo një vendparkim/garazhim për një njësi banimi, gjegjësisht një
vendparkim minimum nëpër hapësirat afariste deri ne 50 m2.
Garazhet vendosen në objekte në gabaritin e objektit, apo në tokë, nën kuotën e
trotuarit edhe jashtë gabaritit të objektit, në maksimum 50 % të sipërfaqes së
parcelës ndërtimore.

18.6. KUSHTET PËR DEFINIMIN E RRETHOJAVE
Parcelat ndërtimore të objekteve te larta banesore, afariste dhe të objekteve të tjera
publike nuk rrethohen.
Rrethojat në parcelat ndërtimore në të cilat ndodhet objekti për qëllime publike
(shkolla, institucionet për fëmijë, spitalet etj.) bëhen me rrethojë prej muri deri në
lartësi 0.90 m (duke llogaritur prej kuotës së trotuarit) apo rrethojën transparente
deri në lartësi 1.40 m.
Rrethojat e objekteve në kënde nuk mund të jenë më të larta se 0.90 m duke u
llogaritur nga kuota e trotuarit, për shkak të qartësisë vizuale të kryqëzimit.
Rrethojat në parcelat ndërtimore për qëllime speciale, bëhen në mënyrën të cilën e
përcaktohet me projekt arkitektonik.

18.7. FORMËSIMI ARKITEKTONIK DHE ESTETIK I ELEMENTEVE TË
CAKTUARA TË OBJEKTIT
Pamja e jashtme e objekteve të larta si dhe objektet e banimit individual të veçanta,
dyshe dhe ne rend, materialet e përdorura, ngjyrat e përdorura dhe elementet e tjera
të objekteve rregullohen vetëm deri në atë masë përmbajtjeje kur këtë e kërkon
interesi konkret apo kushtet e veçanta të mbrojtjes.
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Kulmet e ndërtesave duhet të jenë të orientuara ne Jug për shkak të paneleve
solare të cilat do të përdoren për ngrohje dhe ndricim.
Parimet të cilat këto i përcaktojnë, përveç në rastet e veçanta, nuk duhet të kufizojnë
kreativitetin e arkitektit projektues, por vetëm të sigurojnë harmoni të tërësisë
urbane në korrelacion me objektet në raport me vetitë lokale të vendit (materialet
lokale, detajet tradicionale dhe ngjashëm).

18.8. Elementet ndërtimore nën kuotën e trotuarit
Shputat e themelit te objektet e larta dhe individuale nuk mund të kalojnë kufirin e
parcelës ndërtimore.
Pusetat ndriçuese të hapësirave të bodrumit deri në nivelin e kotës së trotuarit mund
të kalojnë vijën ndërtimore, respektivisht vijën rregulluese më së tepërmi 1.00 m.

18.9. Konsolet e reklamave
Konsolet e reklamave në nivelin e përdhesës mund të kalojnë vijën ndërtimore nga
gabariti themelor i objektit më së tepërmi 1.2 m nëse janë në lartësi mbi 3.0 m.

19.

DENDËSIA E BANIMIT DHE DENDËSIA E NDËRTIMIT

Dendësia bruto e banimit është raporti midis numrit të banorëve me sip. e territorit
bruto të njësisë urbanistike. Në territorin bruto përfshihet e gjithë sipërfaqja e njësisë
së banimit.
Dendësia neto është raporti midis numrit të banorëve me sipërfaqen e territorit të
banimit neto të njësisë urbanistike.
Dendësia e ndërtimit përcakton sa sipërfaqe të lirë ka një njësi banimi në mënyrë të
tillë që të plotësohen dy nga kërkesat kryesore të njeriut: ato të djellëzimit dhe
gjelbërimit.
Ne lagjen Prishtina e Re – Zona Lindje ne teresine A dendësia e banimit është 148
ban/ha ndërsa në tërësinë B dendësia e banimit është 129.
Largësia optimale ndërmjet dy objekteve të banimit duhet të sigurojë apartamenteve
me orientim të dyanshëm të marin 2-3 orë diell gjatë përiudhës mars – shtator. Për
një objekt gjashtëkatësh dendësia e ndërtimit është 0.17.
Burimi: Rregullorja Urbanistike e Shqipërisë

20.

KUSHTET PËR HAPËSIRAT E LIRA

Përdorimet e hapësirave të lira janë kushtëzuar nëpërmjet rregullores së
përgjithshme e cila përkufizon përdorimet e mundshme të çdo hapësire brenda
territorit të zonës nën studim.
f) Hapësirat e lira nuk duhet të përdoren si vend për hedhjen e
mbeturinave urbane.
g) Të gjitha hapësirat e lira publike duhet të projektohen dhe
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kualifikohen në përshtatje me përdorimin.
h) Hapësira private, e lirë ndërmjet vijës rregullative dhe vijës
ndërtimore duhet të gjelbërohet dhe kualifikohet. Nuk lejohen
ndërtime amorfe/temporane të çfarëdo lloji si depo, magazina etj.,
edhe nëse janë ndërtuar me materiale të lehta. Nuk lejohet betonimi,
asfaltimi apo çdo punim që bllokon penetrimin e ujit në tokën brenda
parcelës private në më tepër se 30% të sipërfaqes së përgjithshme
të
saj. Gjelbërimi i lartë nuk mund të mbillet në distancë më të vogël se
1 m nga vija rregullative.
i) Në disa nga hapësirat e lira lejohet ndërtimi i fushave sportive si:
fushë futbolli, fushë basketbolli, fushë tenisi, fushë hendbolli, crazy golf dhe të
ngjashme sipas pjesës grafike.

20.1. Gjelbërimi
Gjatë implementimit të Planit rregullues, hartimit të Projektit urbanistik, duhet bërë
programi i masave për mirëmbajtjen dhe kujdesin e sipërfaqeve të gjelbëruara,
program ky i cili duhet të bëhet në bashkëpunim me institucionet e kualifikuara.
Disa lloje të drunjëve të cilët mund të përdoren në Prishtinën e Re – Zona Lindje
Acer negundo-Panja fletëfrashër
Është dru me shtat të shkurtër , lartësia maksimale të cilën e arrin është 20m,
lëvorja është e hollë me ngjyrë gështenjë të hapur.Ka pak kërkesa ndaj klimës dhe
tokës dhe shkon edhe në toka të varfëra.Te ne takohet e mbjellur në parqe e gjatë
rrugëve. Druri ka vlerë të pakët, por në kultur mund të përdoret për veshjen e
vendeve të degraduara dhe si dru zbukurues.

Acer pseudoplatanus-Panja e malit
Mund të arrij lartësi deri 30-40m, kërcelli është mjaft i drejtë, lëvorja është e hirtë
ose gri, ka një kurorë të gjerë rruzullore mjaft simetrike të formuar nga degë të
trasha dhe të pakëta në numër, por që përbëjnë një mbulesë të
dendur.

Acer tatarikum-Ulëza
Rritet më tepër në formë shkurre dhe nuk kalon lartësin 10m. Ka
kërcell të shtrembër, të shkurtër dhe të degëzuar. Lëvorja është e
lëmuar e hirtë e mbyllur me nuanca të kuqërremta. Për sa i përket
kushteve ekologjike, ka kërkesa të mëdha ndaj nxehtësisë, por është
e favorizuar sepse nuk ka fare kërkesa ndaj llojeve të tokave ,dmth
rritet në qfar do lloj tokash. Është lloj i cili përdoret si dru dekorativ
nëpër parqe dhe lulishte.
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Aesculus hippocastanum-Gështënja e kalit
Arrin deri në 25m dhe rrallë herë edhe 35m lartësi, ka pamje të
bukur madhështore. Kërcelli i ekzemplarëve të rritur vetëm është i
shkurtër dhe shumë i degëzuar. Lëvorja është e lëmuar me ngjyrë të
hirtë nga e zeza. Kurora është e dendur, rruzullore e gjerë. Është dru
i cili pothuajse në të gjitha parqet dhe lulishtet tona është prezent,
edhe në projektin tonë mendojmë se duhet të përdoret me një
intensitet të shtuar.

Berberis vulgarise-Mëlqinja e rëndomtë
Rritet në trajtë shkurre 2-3m lartësi. Një vend mjaft të rëndësishëm
zë në projektin tonë, sepse kz lloj i shkurreve mund të përdoret si
dru dekorativ, falë ngjyrës së bukur të gjetheve të saj në vjështë (e
artë në të kuqerremtë) dhe frutave që veshin shkurren.

Buxus sempervirens-Bushi
Në kushte stacionale të favorshme mund të arrijë lartësi deri në 8m,
por në përgjithësi bushi mbetet një shkurre kaqubore. Gjethet i ka të
qëndrueshme të përkundrejta, të thjeshta, vezako-eliptike, me
ngjyrë të gjelbërt të errët. Ka një rritje të ngadalshme, duron në
mënyrë të theksuar hijezimin dhe thatësirën e madhe. Mbillet
shpesh si dru dekorativ në parqe dhe lulishte dhe për të krijuar
rrethojë të gjelbert.
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Castania sativa- Gështënja e butë
Është dru i cili arrin një lartësi 10-20m rrallë herë edhe
30-35m dhe me një diametër 1-2m e ndonjeherë edhe
6-8m. Kërcelli zakonisht është i drejtë dhe i trashë, me
pamje madhështore, me kurorë mjaft të zhvilluar, të
gjerë, të shtrirë dhe të rrumbullakët.
Lëvorja është e lëmuar e shëndritshme me ngjyrë të
murrme të kuqërremtë e cila i jep një pamje
madhështore të gjithë drurit.

Cedrus atlantika-Cedri i atlasit
Mund të arrij deri në 50m lartësi dhe 1,5m trashësi. Në rini ka një
pamje elegante, ndërsa tek drurët e rritur kurora bëhet gjithnjë e
më e bukur. Lëvorja mbetet e lemuar deri në moshën 25 vjeqare,
pastaj plasaritet ka ngjyrë gri të hapët.

Cupresus sempërvirens-Selvija
Dru i madhësisë së dytë ,i lartë 20-30m e ndonjëherë edhe 50m
me diametër 25-50cm, me pamje të lëshuar, kercelli i drejtë, me
forma të ndryshme herë konike, herë të hapur, me ngjyrë të
gjelbërt të thellë. Preferohet shumë sepse është lloj i cili ka
treguar suksese edhe gjatë pyllëzimeve në toka të varfëra e të
thata duke u trajtuar si lloj pionir, por që nuk e përmireson tokën.

Fraxinus ornus-Frasheri i bardhë
Arrin të shumtën 10-12m lartësi dhe rrallë deri në 20m, ka kërcell
pak a shumë të drejtë dhe kurorë të gjerë rruzullore. Lëvorja
është e lëmuar me ngjyrë hiri. Është lloj i cili preferon thatësi dhe
ngrohtësi, rritet në toka gëlqerore dhe lehtësisht acide deri ne
bazike.
Gjene përdorim edhe si dru dekorativ, prandaj ne kemi menduar
qe ta fusim në projektin tonë.

Hibiscus syriacus-Hibisku
Shkurre qe arrin deri ne 3m lartësi. Kercelli është i degëzuar që nga
baza, duke formuar një tufë të ngjeshur. Lëvorja në fillim është e
lëmuar, e hinjtë dhe më vonë bëhet e zezërremë.Është lloj qe i
përshtatet thatësirës dhe të ftohtit, pak kerkues ndaj tokës dhe i jep
mundësi që të rritet në toka të ndryshme.Hibisku vlerësohet
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kryesisht si shkurre zbukuruese për lulet e medha, që dalin për një kohë të gjatë deri
në mbarim të verës.

Laurus nobilis-Dafina
Rritet në trajtë shkurre ose si dru i vogel deri ne 8-10m. Lëvorja në
fillim e gjelbërt, me pas gri. Është shume rezistente ndaj thatësirës,
preferon toka të freskëta subargjilore dhe të pasura me humus, nuk
duron ujërat nëntokësore.Është lloj dritëdashës por mund të rritet
edhe në hije.Trajtohet si lloj dekorativ. Meqenëse pranon qethje,
duke i dhënë forma të ndryshme të preferuara. Prezenca e saj në
këtë lagje jep një madhështi.

Ligustrum vulgare-Voshtra e rëndomtë
Shkurre me lartësi deri në 4m.Kercelli është i degëzuar që nga
baza, me lëvore ngjyrë hiri-të murrme. Është lloj me amplitudë të
gjerë ekologjike , rezistente ndaj ngricave e thatësires.
Përshtatet mirë me llojet e ndryshme të tokave, mjafton të jenë të
shkrifta dhe të ajrosura. Përdoret shpesh edhe për krijimin e
gardheve të gjalla, Meqenëse rritet e dendur dhe kurora i përshtatet
mirë qethjes.

Mahonia aquifolium-Mahonia
Shkurre tufore me bisqe gri, përherë e gjelbërt me lartësi deri në
1m rrallë herë edhe 2m
Pa gjemba. Është lloj kërkues kundër tokës, preferon ato subranore
dhe subargjilore. Duron hijëzimin e pjesshëm. Rëndësia e këtij lloji
qëndron në përdorimin e tij si bimë zbukuruese, pasi pranon
qethjen dhe mund ti jepen format e dëshiruara.

Picea pungens-Hormoqi halë argjend
Rritja e tij varion nga 10-35m lartësi, është njëri ndër drunjët më
dekorativ i cili mund të haset në botën e gjelbërt. Ka një kurorë të
rrumbullakët me degë të rregullta, që në shumicën e rasteve
kanë një shtrirje horizontale. Karakteristikë e këtij lloji është
ngjyra e argjendtë në të gjelbërt e cila është mjaft e
theksueshme. Është dru përherë i blertë dhe gjen përdorim të
fuqishëm në parqe dhe lulishte.
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Platanus orientalis-Rrapi
Është një ndër llojet më të vjetër të bimëve me lule. Rritet si dru i lartë
40-50m dhe 3-4m diametër. Kur
ora e këtij druri është mjaft e gjerë dhe e dendur. Ka rritje të shpejt
dhe ka kërkesa të pakta në tokë, poashtu i duron temperaturave të
ulëta dhe ekstremeve të larta.

Quercus ilex-Ilqja
Dru që arrin deri në 25m lartësi dhe diametër më shumë se
1m, shpesh takohet edhe si dru i vogel në formë shkurreje.
Kërcelli është jo i gjatë dhe relativisht i trashë në bazë. Kurora
me degë jo të rregullta, e shtrirë, vezake dhe e dendur me
ngjyrë të gjelbërt të errët.
Gjethet të qëndrueshme 2-3vjet të thjeshta të këmbyera, të
lëkurta me bisht të shkurtër.
Duke pasur parasysh se ky lloj druri është mjaft i përshtatshëm
për qethje dhe krasitje, ka gjetur përdorim të madh në botën e gjelbërt..

Salix babilonica-Shelgu vajtues
Arrin deri në 15m lartësi. Degët e sidomos bisqet i ka shumë të
gjata, të epshme të verdhërreme, krejtësisht të shogëta dhe të
shëndritshëm, të varura poshtë, që disa herë arrijnë edhe deri
në tokë. Është më pak kërkues ndaj lagështirës dhe ka vlera të
mëdha dekorative.

Sorbus aucuparia-Vadhja e egër
Është drum e shtat të vogël që shkon deri në 15m lartësi, disa herë në
pyje takohet në formë shkurreje. Kërcelli është i drejtë, lëvorja e
lëmuar, e shëndritshme, e hinjët, me njolla në moshë të re e
ngjajshme me atë të ahut. Formon një kurorë të rrallë, të rrumbullakët.
Vlerësohet si lloj shumë dekorativ sidomos në stinën e vjeshtës.

Syringa vulgaris-Jargavani
Rritet në trajtë shkurre deri në 3(6-8)m lartësi, me kërcell të
degëzuar që nga baza. Lëvorja ka ngjyrë hiri, gjethet të
thjeshta, vezake afersisht si zemër, të thepëta, të shogëta, të
gjelbërta , të errëta me bisht 2-3cm të gjatë. Lulet e jargavanit
kanë erë të këndshme.
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Ka kërkesa të pakta ndaj tokës, dhe preferon kohërat e nxehta, është rezistent ndaj
thatësirave.
Jargavani tek ne haset i kultivuar nëpër parqe dhe lulishte, dhe ka vlera mjaft të
mëdha dekorative.
Taxus bacata-Tisi
Dru i vogel që në kushte të favorshme mjedisi arrin lartësinë
10-20m, por më shpesh takohet në formë shkurreje. Kërcelli
është i drejtë me kanale, kurora është konike vezake ose e
rrumbullakosur, e zhvilluar deri afër tokës me masë gjethore
të pasur e të dendur me ngjyrë të errët, me degëzim
qerfullor. Karakteristikë për këtë lloj druri është se gjethet
qëndrojnë nga
4-8vjet. Rritet shumë ngadal, sidomos në 10 vjeqarin e
parë.Përdoret shumë për qëllime zbukurimi në parqe e
lulishte, anës rrugëve meqenëse përshtatet mirë në qethje
dhe krasitje.

Thuja orientalise-Tuja lindore
Shkurre apo dru qe nuk i kalon 12m lartësi, me trung të ndarë shpesh
qysh nga baza. Lëvorja është e hollë e kuqrremtë. Degët dhe bisqet të
ngritur përpjet, ato nuk janë më të gjata se diametri i trungut, gjethet
janë të vogla. Rritet ngadal, duron hijen, preferon tokat e ngrohta, të
lehta. Te ne ndodhet e përhapur për qellime zbukuruese. Përdoret
shpesh për krijimin e gardhijeve të gjelbërt, pasi i përshtatet mirë
krasitjes dhe qethjes.

Tilia platyphyllos-Bliri fletëgjerë
Dru qe mund të arrij deri 30-35m lartësi dhe rreth 2m diametër.
Kërcelli është i drejtë dhe i mbuluar nga një lëvore gri e lëmuar në
fillim, ndërsa më vonë me të qara gjatësore. Kurora është e gjerë, pak
a shumë piramidale, me degë të shumëta dhe masë gjethore të
dendur. Preferon toka të freskëta dhe të thella. Përdoret mjaft shumë
si dru dekorativ dhe në vendin tonë haset nepër parqe dhe lulishte dhe
përrreth rrugëve automobilistike.

Tilia tomentosa-Bliri fletëargjendte
Arrin një lartësi deri në 30m me kërcell të drejtë. Lëvorja për shumë
kohë qëndron e lëmuar, me ngjyrë të hinjët, ndërsa në pleqëri ajo
formon nje nuancë të re të hinjtrreme. Kurora është e gjerë dhe e
dendur , ka nje ngjyrë të përgjithshme të bardhë të argjendtë.Lulet e
grupuara në lulesa të varura , më të vogla se gjatësia e gjethes, i japin
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një pamje fantastike kurorës se këtij trungu. Ka rritje aktive të qëndrueshme deri në
mosha mjaft të mëdha..

Ulmus glabra-montana-Vidhi i malit
Rritet më pak se vidhi i fushës dhe nuk kalon 25-30m lartësi.
Kërcelli është i drejtë, disa herë me rritje jo të rregullt. Lëvorja
është e lëmuar deri në moshën mesatare, pastaj plasaritet në
sipërfaqe. Ka një kurorë të gjerë pak të dendur të formuar nga
degë të shpërndara. Është një lloj i cili ka pak kërkesa ndaj
nxehtësisë dhe më i ndjeshem ndaj thatësirës në tokë dhe në
ajër.

Rosa canina-Trendafili i qenit
Është shkurre i cili nuk arrin lartësi më të madhe se 2-3m.
Degët i ka të pajisura me gjemba të fuqishëm me majë të
përkulur. Gjethet janë të kembyera të përbëra tekependore dhe
me ndajgjethëza. Karakteristikë është era e këndshme e kësaj
lloj shkurreje.

20.2.

Sipërfaqet e gjelbëruara në blloqet e banimit
shumëbanesor

Me organizimin e kësaj hapësire të mundësohet pushimi dhe rekreacioni brenda
blloqeve për të gjitha kategoritë e banorëve. Rëndësi të veçantë duhet t’i kushtohet
që me bimë të larta të mos pengohet ajrimi dhe mos të krijohet hije shumë e madhe
brenda blloqeve. Me kombinimin e sipërfaqeve të pllakosura dhe të gjelbëruara
organizohen këndet e lojërave për fëmijë, këndet e qeta dhe këndet për sport dhe
rekreacion.
20.3. Gjelbërimi rrugor
Gjelbërimi rrugor të lidhet me mbjelljen e fidanëve në shiritat e ndërprerë. Në vendet
e nevojshme të ndërtohen ishujt ose të përdoret rrethoja për mbrojtjen e sistemit
rrënjor.
20.4. Zona e këmbësorëve
Në shtegun për këmbësorë dhe biciklista i cili përshkon të gjithë Prishtinën e re,
raporti i gjelbërimit me sipërfaqet e pllakosura duhet të jetë 50 % : 50 % ose të jetë
më i lartë në favor të gjelbërimit. Hapësira e pllakosur duhet të ketë vendpushime
dhe vende për mbledhje – takime të vogla. Ku është e nevojshme sipërfaqja e
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gjelbërimit, të ngrihen ishuj. Të përdoren pemët, shkurret dhe lulet në raporte
proporcionale.
20.5. Parkimi dhe gjelbërimi
Raporti i gjelbërimit me hapësirat e pllakosura duhet të jetë 30 % : 70 %. Hapësira e
parkimit të bëhet prej elementeve raster të cilat mund të gjelbërohen me bar. Gropat
e mbjelljes së hapësirave për parkim të rrethohen me skajorë, të vihet sistemi për
ajrimin e tokës dhe ushqimin e pemëve.
20.6. Shiritat e gjelbër në profilin e rrugëve
Të përdoren llojet që e pranojnë krasitjen dhe nivelin e lartë të ndotjes dhe dheun e
njelmët.
Të kontrollohet rritja e bimëve në lartësi dhe gjerësi që të mos pengojnë
komunikacionin.
20.7. Gjelbërimi mbrojtës
Për t’u mbrojtur nga zhurma duhet të krijohet shiriti i pemëve (gjetherënëse dhe
halore) dhe i shkurreve. Të përdoren bimët të cilat e përballojnë përqendrimin e lartë
të ndotjes.
20.8. Gjelbërimi i shesheve
Të përdoren bimët dekorative në harmoni me bimët nga fondi ekzistues. Të
respektohen burimet vendore që përfaqësojnë ambientin lokal.
20.9. Gjelbërimi i çerdheve, kopshteve, shkollave
Të përdoren bimët autoktone për gjelbërimin e këtyre sipërfaqeve. Në shkolla nuk
duhet të ketë bimë me gjemba ose pjesë të hapura të bimëve (fryt, gjeth etj.). Për
elementet arkitektonike të kopshteve të përdoren ato nga materialet natyrore.

24.

KUSHTET E KYQJES NË INFRASTRUKTURË

Lagja “Prishtina e Re – Zona Lindje” në pjesën veriore kufizohet me lagjen Mat, në
pjesën veri-lindore me fshatin Zllatar dhe në vazhdim të jug-lindjes me liqenin e
Badovcit, në pjesën përëndimore me Zonën Qendër të Prishtinës së Re, në pjesën
jugore (pjesërisht) integron Unazën e jashtme të qytetit dhe ndërlidhet me fshatin
Hajvali.
Ky fakt ka imponuar harmonizimin e infrastrukturës së saj me lagjet fqinje. Në këtë
lagje nuk ka rrugë ekzistuese, përkatësisht rrugët ekzistuese vetëm të shkelura nga
banorët nuk i kanë plotësuar kushtet që të merren parasysh dhe domosdoshmërisht
ka pasur nevojë që të planifikohen trase të reja kryesore dhe kyqje përkatëse të
instalimeve të ujësjellësit, kanalizimit, ngrohjes, elektrike, etj. Këto kushte më
hollësisht janë trajtuar në dokument dhe atë:



Infrastruktura rrugore
Instalimet e energjisë elektrike, ujësjellësit dhe kanalizimit dhe ngohjes
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25.
KUSHTET PËR VENDOSJEN E OBJ.TREGTARE,
DEPOVE APO FABRIKAVE
Në këtë lagje është planifikuar të ndërtohet terminali ku do të ketë përmbajtje
hotelireike, qendër tregtare etj. Për shkak të ndotjes së ambientit dhe të krijimit të
zhurmës në ketë lagje nuk lejohet ndërtimi i objekteve të fabrikave. Në rastet e
veçanta mund të lejohet ndonjë veprimtari prodhuese e cila nuk ndotë ambientin
dhe nuk krijon zhurmë. Lejohen objekte të vogla tregëtare të domosdoshme për
furnizim dhe funksionim të lagjes.

26.
KUSHTET PËR VENDOSJEN E OBJEKTEVE ME
KARAKTERISTIKA TË VEÇANTA
Meqenëse lagja Prishtina e Re është nje lagje e re dhe me sipërfaqe shume të
madhe, ne Zonën Lindje është ndarë hapësira për objekte fetare ku kjo hapesirë do
të shfrytëzohet edhe nga banorët e lagjeve përskaj.

27.
KUSHTET PËR NDËRTIMIN E OBJEKTEVE ME
RËNDËSI STRATEGJIKE
Me Planin Rregullues të lagjes Prishtina e Re – Zona Lindje nuk parashihen Objekte
me rëndësi strategjike.

28.

MËNYRA E IMPLEMENTIMIT TË PLANIT
RREGULLUES

Si bazë për të implementuar këtë plan është mënyra e përkufizimit të parcelave
kadastrale të cilat do të përfshihen në tërësitë urbane, trasimi i Unazes se
brendshme dhe rrugëve primare. Prishtina e Re – Zona Lindje me rëndësine e saj
për fizionominë e Lagjes Prishtina e re – Zona Lindje, e bën të veçantë atë dhe
propozohet që në Elaboratin e përbashët për tërë Prishtinën e re të specifikohen
mënyrat e implementimit të planit në segmente më të mëdha – disa shtëpi në një
“pako”.

28.1.
Mënyra e formimit – ripërkufizimit të parcelave sipas kushteve
tekniko-urbanistike
Bazë për ripërkufizimin e parcelave të reja ndërtimore do të jetë plani rregullues i
kësaj lagje.
Planet rregulluese do t’u shërbejnë zyrtarëve komunalë si bazë për përcaktimin e
kushteve tekniko-urbanistike, por edhe investuesve për përkufizimin e raporteve të
ndërsjella. Implementimi i projekteve për secilin bllok mund të bëhet në mënyre
parciale sipas tërësive logjike të përkufizuara me këtë Plan Rregullues.
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Marrëveshja e pronarëve dhe aprovimi i Projekteve urbanistike-arkitektonike do të
jenë bazë për bartjen e shënimeve në Drejtorinë për Kadastër Gjeodezi dhe
Pronësi.
Leja urbanistike lëshohet nga autoritetet komunale bazuar në shënimet e korrigjuara
në Drejtorinë Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit, Projektit kryesor,
Raportit për revidimin e tij dhe kushtet e tjera të paraparëra me Ligjin e ndërtimit.

28.2.
Kriteret bazë dhe parametrat urbanistikë që duhet tëmerren
parasysh gjatë përpilimit tëprojekteve urbanistiko-arkitektonike

1) Projektet urbanistiko-arkitektonik përpilohen në planet gjeodezike të cilat
përmbajnë shënimet e parcelave dhe rregullimet e këtij plani siç janë:
koordinatat e elementeve rregulluese, vijat rregulluese, vijat ndërtimore,
sipërfaqet e parcelave, gjatësitë e fronteve të parcelave, koordinatat e
kulmeve të rrugëve dhe të elementeve të tyre.
2) Shënimet e dhëna në formë tabelore: destinimet, sipërfaqet, etazhiteti dhe
koeficientet duhet të respektohen gjatë përpilimit të projektit urbanistikoarkitektonik dhe të elaborohen me elaborat të veçantë të gjitha vlerat
numerike të këtij plani të cilat janë të lejuara në këtë projekt.
3) Lëshimi i Lejeve ndërtimore në mënyrë parciale vetëm në bazë të Projektit
urbanistik – arkitektonik, nëse një gjë e tillë teknikisht është e mundshme.

28.3.
Kriteret bazë për implementimin e projekteve
urbanistiko-arkitektonike për të gjitha blloqet
Ligjet në fuqi, rregulloret e Komunës së Prishtinës dhe Plani rregullues urban do të
përcaktojnë kriteret bazë për dhënien e Lejes së ndërtimit nga Drejtoria e
Urbanizmit, Ndërtimit dhe Mbrojtjes së Mjedisit.
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29.

PËRFUNDIM

Plani rregullues parashtron kushtet teknike, kriteret dhe zgjidhjet për rregullimin e
lagjes:
Prishtina e Re – Zona Lindje
- me këtë plan rregullues transformohet në zone urbane, lagje e qetë,
rekreative dhe sportive.
Struktura sociale
- kjo lagje me këtë plan rregullues transformohet në lagje urbane me jetë
të pasur sociale e ekonomike, jetë të qetë, me shfrytëzim të përzier me
një numër të madh të:
• hapësirave sportive dhe rekreuse
• bizneseve që gjenerojnë shumë vende pune (terminali dhe tjara),
dhe
• aktiviteteve që zhvillohen brenda saj.
Struktura urbane
- Ndërtimet në këtë lagje dhe zhvillimi i përgjithshëm i lagjes duhet të
referojë:
• pamjet karakteristike të rrugëve kryesore përkufizuese duke
përfshirë ndërtesat dhe mënyrën e shfrytëzimit;
• dinamikën e shfrytëzimit të lagjes;
• kontrastet në shfrytëzim dhe ambient (mjedis);
Infrastruktura
- Infrastruktura rrugore dhe ajo teknike duhet të rregullohet në bazë të
planit rregullues.
Mjedisi
-

Plani rregullues përcakton kushtet e mbrojtjes së mjedisit, rregullimit të
hapësirës dhe pasurimit të përmbajtjeve të gjelbëruara në lagje.

Planifikimi
- Plani rregullues Prishtina e Re – Zona Lindje zhvillohet sipas PSZhU
Prishtina 2004-2020 dhe PZHU 2012-2022+:
• zona mikse urbane – biznes dhe banim.
duke respektuar parametrat e përcaktuar me këtë plan.
- Plani rregullues Prishtina e Re – Zona Lindje përshtatet me zhvillimet e
rrethinës së saj për të krijuar një ambient të qëndrueshëm.
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