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I.  HYRJE 
 

Vlerësimit Strategjik Mjedisor (VSM) për Politika, Plane dhe Programe vlerëson pasojat qështjet 

në fazat e herëshme të vendimëmarrjes. GjithastuVSM-ja është një proces që synon integrimin e 

konsideratave mjedisore në përgatitjen dhe miratimin e planeve, programeve dhe politikave. 

Koncepti i Vlerësimit Strategjikë Mjedisor vjen nga politikat dhe programet e niveleve me te 

larta te planifikimit dhe shfrutezimit të tokës të cilat kanë synime strategjike dhe vizionare dhe 

për të cilat kërkohet VSM sipas ligjit. 

Qëllimi i raportit të VSM-së për Planin Zhvillimor Komunal të Prishtinës është që të bëjë 

identifikimin, përshkrimin dhe vlerësimin e ndikimeve të rëndësishme që mund të rezultojnë nga 

zbatimi i Planit Zhvillimor Komunal, si edhe të japë alternativën më të favorshme për zhvillimin 

e tij nga pikepamja mjedisore. Në raportin e VSM-së duhet të përfshihen edhe propozimi i 

masave për mënjanimin dhe zbutjen e ndikimeve të dëmshme që dalin nga propozimet e Planit 

Zhvillimor Komunal. 

Metodolgjia e ndjekur është në perputhje me Direktivën e BE: 2001/42/EC „Mbi Vlerësimin e 

Efekteve të disa Planeve  

dhe Programeve në Mjedis‟ dhe ligjin për Vlersimin Stragjik Mjedisorë, i cili eshte transpozimi i 

direktives së BE 2001/42/EC.  

VSM-ja për Planin Zhillimor Komunal të Prishtinës do ti ketë këtë format: 

Një përmbledhje të informacionit bazë për vlerësimin mjedisor; Përshkrim të Vizionit, prioritet 

dhe objektivave kryesore të Planit Zhvillimor Komunal të Prishtinës dhe marrëdhëniet e tij me 

politikat, Planet dhe Programet e tjera që kanë lidhje me të; Përshkrim të aspekteve të gjendjes 

aktuale të mjedisit si edhe zhvillimin e pritur të tij në rast se nuk zbatohet plani; Përshkrim të 

karakteristikave mjedisore të zonave që ka të ngjarë të ndikohen në mënyrë të konsiderueshme 

nga plani; Përshkrim të problemeve ekzistuese mjedisore të cilat kanë lidhje me planin; 

Përshkrim të objektivave për mbrojtjen e mjedisit të përcaktuara në nivel kombëtar ose 

ndërkombëtar, të cilat kanë të bëjnë me Planin dhe Programin si dhe mënyrat në të cilat këto 

objektiva janë marrë parasysh gjatë përgatitjes së raportit; Përshkrim të ndikimeve të mundshme 

dhe të konsiderueshme në mjedis duke përfshirë shëndetin publik, florën, faunën, biodiversitetin, 

tokën, klimën, ajrin, ujin, peizazhin, zonat natyrore, vlerat materiale, trashëgiminë kulturore si 

dhe ndërveprimin ndërmjet këtyre faktorëve.; Efektet komulative të komponenteve mjedisore; 

Përshkrim të masave të parashikuara për të parandaluar, reduktuar ose lehtësuar ndikimet 

negative në mjedis, të cilat mund të rezultojnë nga zbatimi i planit.  Një përmbledhje për 

përzgjedhjen e alernativave të shqyrtuara, duke përfshirë vështirësite e ndryshme ose mungesën e 

të dhënave që hasen gjatë përpilimit të raportit. Përshkrimin e monitorimit dhe raportimit. 

Të dhënat dhe Informacionet për komunën e Prishtinës janë  siguruar nga Komuna, nga 

hulumtimet për këto komunë nga Plani Zhvillimor Komunal i kaluari hulumtime tjera dhe nga 

internet. 

Ky Raport i VSM-së është dokument i pari i llojit të tij që hartohet për kët qëllim në këtë 

komunë, dhe si i till besohet se do mundësoj që zhvillimet e ardhëshme të jenë në harmoni me 

legjislacionin vendore të mjedisit, si dhe me direktivat dhe konventat ndërkombëtare. 

II. KORNIZA LIGJORE DHE INSTITUCIONALE 
2.1. Direktiva VSM e BE-së 

Direktiva e BE-së 2001/42/EC mbi vlerësimin e efekteve të planeve dhe të programeve të 

caktuara në mjedis u aprovua më 27.06.2001. Kjo direktivë vlen për një varg të gjerë të 

planeve dhe të programeve publike (p.sh. mbi shfrytëzimin e tokës, transportin, energjinë, 

mbeturinat, bujqësinë, etj.). Kjo direktive nuk ju referohet politikave. Direktiva (Parlament i 

Evropian…, 2001) thotë që planet dhe programet në kuptim të Direktivës VSM duhet të 
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përgatiten dhe të aprovohen nga një autoritet (në nivel kombëtar, rajonal apo lokal) dhe të 

urdhërohen nga dispozitat legjislative, rregulluese ose administrative. 

Një VSM është i obligueshëm për planet/programet si vijon: 

 

 Përgatiten e planeve për bujqësi, pylltari, peshkim, energjetikë, industri, transport, 

menaxhimtë  mbeturinave/ ujit, telekomunikim, turizëm, planifikimin të qytetit & vendit ose 

shfrytëzimt të tokës dhe të cilat vendosin kornizën për miratimin e zhvillimit të ardhshëm të 

projekteve të shënuara në listën e Direktivës për Vlerësimin e Ndikimit  Mjedisor  (VNM); 

 Janë përcaktuar për të kërkuar një vlerësim sipas Direktivës së Vendbanimeve. Gjerësisht, 

për planet/programet që nuk janë të përfshira më lart, shtetet anëtare duhet ta kryejn një 

procedurë të shoshitjes për ta përcaktuar nëse planet/programet ka mundësi të kenë efekte 

domethënëse mjedisore. Nëse kanë efekte domethënëse nevojitet një VSM. Procedura e 

shoshitjes bazohet në kriteret e përcaktuara në Shtojcën II të Direktivës. 

 

Procedura VSM mund të përmblidhet si vijon: raporti VSM përgatitet dhe në të identifikohen 

efektet domethënëse të mundshme në mjedis dhe alternativa të arsyeshme të planit ose të 

programit të propozuar. Autoritetet publike dhe mjedisore informohen dhe konsultohen lidhur 

me projektin e planit ose të programit dhe përgatitet raporti VSM. Raporti VSM dhe rezultatet 

e konsultimeve merrën parasysh para aprovimit. Kur të aprovohet plani ose programi, 

informohen autoritetet mjedisore dhe opinioni dhe informatat përkatëse vihen në dispozicion të 

tyre. Në mënyrë që të identifikohen efektet e pa parashikueshme të pafavorshme në një fazë të 

hershme, efektet domethënëse mjedisore të planit ose të programit duhet të monitorohen. 

2.2.  Direktiva të tjera të BE-së 

Ekzistojnë shumë direktiva të tjera të BE-së me të cilat Direktiva VSM ka lidhje të qarta dhe të 

cilat janë të rëndësishme nëse janë duke ushqyrtuar çështjet mjedisore dhe të. Sipas Marsden 

(2008) VSM-ja ka lidhje të ngushta procedurale me Direktivën VNM, në veçanti me që 

vlerësimi i mjedisit për sektorët e shënuar nën këtë të fundit duhet ta vendosë kornizën për 

projektet e shënuara nën këtë të parën. Po ashtu ka lidhje të ngushta procedurale me Direktivën 

për Vendbanimet, e cila përmendet qartë në direktivën VSM. Direktiva Kornizë për Ujërat 

bashkërisht me Direktivën për Vendbanimet përmban kërkesat e veta jo vetëm për paraqitjen e 

planeve dhe të programeve, por po ashtu edhe të vlerësimit, duke nxitur nevojën për procedura 

të bashkërenduara ndërmjet ligjeve të ndryshme. 

3.2.  Strategjia 2020 e BE-së 
Përveç dokumenteve të sipërpërmendura legjislative të BE-së, strategjia 2020 e BE-së me 

prioritetet, objektivat dhe nismat më të mëdha
1
është dokument i rëndësishëm i politikave si për 

vetë BE-në ashtu edhe për rajonet fqinje, në veçanti Ballkanin Perëndimor me që bashkëpunimi 

rajonal me këtë rajonë është identifikuar si njëri prej prioriteteve të politikave për BE-në. Në 

kuadër të strategjisë 2020 të BE-së (Komisioni Evropian, 2010 ) zgjerimi i mundshëm i BE-së 

me vendet e Ballkanit Perëndimor është identifikuar si mjet i jashtëm i politikave për zhvillim 

dhe vende pune. Prioritetete strategjisë janë “zhvillimi i shpejtë, i qëndrueshëm 

gjithëpërfshirës”. Janë shtatë nisma të mëdha, prej të cilave Evropa efikase sa ju përket 

burimeve dhe Një politikë industriale për epokën e globalizimit janë drejtpërdrejt të lidhur me 

çështje të që ndrueshmërisë, por nismat e tjera si Agjenda digjitale për Evropën, Unioni i 

përtëritjeve, Rinia në lëvizje, Një agjendë përshkathtësi dhe vende të reja pune dhe Platforma 

evropiane kundër varfërisë dotë mundeshin poashtu të kontribuonin në parimin e zhvillimit të 

qëndrueshëm po të zbatoheshin në mënyrë efikase. Në strategji poashtu përfshihen objektivat e 

matshëm që duhet të arrihen gjatë periudhës së zbatimit, nuk ka dyshim që është plotësisht e 

dobishme sipër shtetet anëtare aktuale ashtu edhe për ato të ardhshmet që të bashkëpunojnë në 

                                                
1http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm 
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mënyrë që t‟i arrijnë objektivat mjedisore të strategjisë siç është zvogëlimi prej 20% i 

emetimeve të gazrave të serrave, 20% rritje të shkallës së energjisë nga gjëra tepër të ritshme 

dhe nga efikasiteti i energjisë. Prandaj është e arsyeshme që drejtimi i këtyre objektivave të 

integrohet në strategjitë dhe në planet e veprimit mjedisore kombëtare, rajonale dhe lokale, 

përfshirë procedurat për vlerësimin strategjik të mjedisit. 

2.3.  Objektivat Zhvillimore të Mijëvjeçarit të KB 
KB kan një rol aktiv në zhvillimin e Kosovës, edhe pse Kosova nuk është shtet anëtar, KB 

vepron në Kosovë nën mandatin e misionit UNMIK në mënyrë që t‟isigurojë kushtet për jetë të 

qetë dhe normale për të gjithë banorët e Kosovës dhe për avancimin e stabilitetit rajonal në 

Ballkanin Perëndimor. Objektivat strategjike të KB janë aprovuar nëvitin 2000, kur 

udhëheqësit botërorë u mblodhën në NjuJork për të marrë pjesë në Samitin e Mijëvjeçarit, 

pjesëmarrësit aprovuan Deklaratën e Mijëvjeçarit të KB (Asambleja e Përgjithshme e KB, 

2000) me qëllimin kryesor të përgjithshëm për ta zvogëluar varfërinë me afatin e fundit kohor 

vitin 2015. Kjo nismë është bërë e njohur si Objektivat Zhvillimore të Mijëvjeçarit
2
. Janë 7 

objektiva me qëllime specifike, një prej objektivave i kushtohet qëndrueshmërisë mjedisore, në 

mënyrë që të sigurohet vendosja e qëllimeve në vijim: 

- Integrimi i parimeve të zhvillimit të qëndrueshëm në politikat dhe programete vendit dhe 

kthim i mbrapsht i humbjes së burimeve mjedisore; 

- Zvogëlimi i humbjeve të biodiversitetit duke arritur deri më 2010 një zvogëlim domethënës 

të shkallës së humbjes; 

- Përgjysmimi i përqindjes së popullsisë pa qasje të qëndrueshme tek uji i sigurt i pijshëm dhe 

higjiena publike themelore deri në vitin 2015; 

- Deri më 2020 të arrihet një përmirësim i rëndësishëm në jetëte sëpaku100 banorëve të 

lagjeve të varfra. 

2.4.  Konventa Århus, Konventa Espoo dhe Protokolli i Kievit 

2.4.1. Konventa Århus 

Kjo Konventë (Konventa për qasje në informata, pjesëmarrje publike në vendimmarrje dhe 

qasje në drejtësi për çështjet mjedisore) është aprovuar më 25 qershor 1998 në qytetin danez të 

Aarhus (Århus) në Konferencën e Katërt Ministrore si pjesë e procesit “Mjedisi për  Evropën". 

Ajo hyri në fuqi më 30 tetor 2001. 

Konventa Århus vendosë një numër të të drejtave të opinionit në lidhje me mjedisin. Sipas 

konventës (Konventa UNE CE mbi Qasjen…,1998) ´Nga palët në këtë Konven të kërkohet t‟i 

hartoj në dis pozitat e nevojshme ashtu që autoritetet publike (në nivel kombëtar, rajonal apo 

lokal) do të kontribuojnë që këto të drejta të bëhene fektive. Konventa parashikon: 

 Të drejtën e secilit që të marrë informata për mjedisin të cilat i mbajnë autoritetet 

publike. Këtu mund të përfshihen informatat lidhur me gjendjen e mjedisit, por po ashtu 

edhe politikat ose masat e ndërmarra. Kërkuesit kanë të drejtë t‟i marrin këto informata 

brenda një muaji pas bërjes së kërkesës dhe pa treguar arsyen pse ju nevojiten ato. 

Përveç kësaj, sipas Konventës autoritetet publike janë të obliguara që në mënyrë 

aktivet‟i shpërndajnë informatat për mjedisin të cilat iposedojnë; 

 Të drejtën për të marrë pjesë në vendimmarrjen për mjedisin. Autoritetet publike duhet 

t‟i bëjnë përgatitjet që t‟ia mundësojnë opinionit të influencuar dhe organizatave jo 

qeveritare për mjedisin që të bëjnë komente, për shembull, lidhur me propozimet për 

projektet të cilat ndikojnë në mjedis, ose për planet dhe programet që kanë të bëjnë me 

mjedisin, që këto komente të merren parasysh në vendimmarrje dhe informatat të 

ofrohen në vendimet përfundimtare dhe në arsyet për atë vendim; 

                                                
2http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm 
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 të drejtën për rishikimin e procedurave për kundërshtimin e vendimeve publike të cilat 

janë marrë pa i respektuar dy të drejtat e sipërpërmendura ose të drejtën mjedisorenë 

për gjithësi. 

2.4.2. Konventa ESPOO dhe Protokolli i Kievit 

Konventa Espoo (EIA) (Konventa UNECE mbi..... Mjedisor, 1991) përcakton obligimet e 

palëve për ta vlerësuar ndikimin në mjedis të aktiviteteve të caktuara në një fazë të hershme të 

planifikimit. Poashtu i formulon obligimet e përgjithshme të shteteve për ta njoftuar njëra 

tjetrën dhe për t‟u këshilluar me njëra tjetrën lidhur me të gjitha projekte te mëdha që janë në 

shqyrtim dhe që ka gjasa të kenën dikim të rëndësishëm të pafavorshëm në mjedis përtej 

kufijve. Konventa u aprovua më 1991 dhe hyri në fuqi më10 shtator 1997. Siç thekson 

Marsden (2008).  

2.4.3. Protokolli i Kievit  

Është i rëndësishëm për t‟u përmendur në kontekst të vlerësimit strategjiktë mjedisit, meqë dotë 

mundtë konsiderohej si njëri prej instrumenteve më të rëndësishme ndërkombëtare që parashtron 

kushte për vlerësimin e propozimeve strategjike (Marsden, 2008). Protokolli është aprovua rnë 

një takimtë jashtëzakonshëm të Palëve pjesëmarrëse në Konventën ESPOO, të mbajtur më 21 

maj 2003 dhe kërkon nga Palët e sajqë t‟i vlerësojnë pasojat mjedisore të projekteve të planeve 

dhe të programeve të tyre zyrtare. Vlerësim i Strategjiki Mjedisit (VSM) ndërmerret shumë më 

herët në procesin vendimmarrës se sa vlerësimi i ndikimit mjedisor të projektit (NMP) dhe 

prandaj konsiderohet si mjet kryesor për zhvillimine qëndrueshëm. Protokolli poashtu 

parashikon pjesëmarrje të gjerë publike në vendimmarrjen qeveritare në shumë sektorë të 

zhvillimit. Protokolli kërkon që vlerësimistrategjikimjedisittë kryhetpër planet dhe programet të 

cilat përgatiten për bujqësi, pylltari, peshkim, energjetikë, industripërfshirë minierat, transport, 

zhvillimi rajonal, menaxhim të mbeturinave, menaxhim të ujërave, telekomunikim, turizëm, 

planifikimi të qytetit ose të fshatit ose  

. 

 

shfrytëzim të tokës, dhe të cilat vendosin kornizën për miratimine zhvillimit të ardhshëm për 

projektet. Sugjerimet për promovimin e pjesëmarrjes publike dhe përfshirja e aktorëve po ashtu 

janë në përputhje me protokollin. 

2.5. Historiku Legjislativ, Organet Administrative Përgjegjëse 

2.5.1. Ligji i Kosovës për Planifikim Hapësinor 
Ligji për Planifikimin Hapësinor është aprovuar në shtator 2003 dhe është ndryshuar në nëntor 

2008 (Ndryshimi i Ligjit për Planifikim Hapësinor, Ligjinr. 03/L-106), ndërkaq në korrik të viti 

2013 është aprovuar Ligji i ri i Planifikimit (Ligji Nr. 04/L-174) duke pasur si qëllim kryesor: 

 Rregullimin e të gjitha çështjeve që kanë të bëjnë me planifikimin hapësinor dhe urban; 

 Duhet t‟i respektojë parimet e mbrojtjes së burimeve natyrore të dhe ta përkrahë 

zhvillimin e qëndrueshëm; 

 Duhet t‟i përkrahë proceset gjithëpërfshirëse dhe pjesëmarrëse dhe duhet t‟i përfshijë të 

gjitha palët e interesuara dhe komunitetet 

 Përkrahja e zhvillimeve hapësinore evropiane që janë duke ndodhur etj. 

Sipas Ligji Nr. 04/L-174 në Kosovë ekzistojnë 2 nivele të planifikimit (Qendror dhe lokal) dhe 

llojet e planeve janë Plani Hapësinor i Kosovës, Harta Zonale e Kosovës, Planet Hapësinore për 

Zona të Veçanta, Planet Zhvillimore Komunale (PZHK), Harta Zonale e Komunës, dhe Planet 

Rregulluese Urbane të Hollësishme. Për të gjitha ato lloje të planeve është i obligueshëm 

rishikimi dhe mundësitë për pjesëmarrje të opinionit. PZHK si lloji më i rëndësishëm për 

detyrën aktuale është plani multi-sektorial për gjithë territorin e komunës që i përcakton 

objektivat afatgjata për zhvillimin ekonomik, shoqëror dhe hapësinor. Ai duhet ta përfshijë 

periudhën prej së paku 8 vjetëve dhe ta përfshijë një Plan për zhvillimin e hapësirave urbane dhe 
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fshatrave brenda komunës. Te gjitha nivelet e Planeve duhet te përfshijnë zhvillimin e 

qendrueshëm si dhe për secilin Plan obligohet përgaditja e raportit të VSM paralelisht me 

Planin. 

Sipas Ligji Nr. 04/L-174 Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH) është 

përgjegjëse për bashkërendimin e planifikimit hapësinor në Kosovë dhe për propozimin për 

politikat për zhvillim hapësinor në fushën e planifikimin hapësinor, si dhe për hartimin e 

dokumenteve dhe të raporteve përkatëse për planifikimin hapësinor, shqyrtimin dhe monitorimin 

e të gjitha dokumenteve planifikuese në mbarë territorin e Kosovës. Ndërsa autoritetet lokale 

janë përgjegjës për zbatimin zhvillimet urbane të nivelit lokal të cilat duhet të jenë në 

harmonime politikat dhe programet nacionale si dhe duke rrespektuar përgjegjësitë qe dalin nga 

Ligji Nr. 04/L-174. 

2.5.2. Ligji i Kosovës për Vlerësimin Strategjik të Mjedisit (VSM) 

Ligji Nr. 03/L-230 nënvizon rëndësinë e integrimit të parimeve për mbrojtjen e mjedisit gjatë 

përgatitjes, aprovimit dhe realizimit të Planeve dhe të Programeve përkatëse nëse është e qartë 

që këto të fundit kanë ndikime domethënëse në mjedis. Lista e Planeve dhe e Programeve të 

obligueshme është e përcaktuar në kuadër të ligjit. Ato Plane nuk mund të aprovohen ose t‟i 

dorëzohen organit legjislativ për aprovim pa raportin VSM. Nëse mendohet që VSM nuk 

nevojitet vendimi për katë s‟duhet të jetë në formë të shkruar dhe duhet t‟i përfshijë arsyet e tij. 

Raport i VSM-së identifikon, përshkruan dhe vlerëson ndikime të mundshme të rëndësishme në 

mjedis nga zbatimi i Planit ose Programit dhe vlerëson alternativat e arsyeshme. Kërkesat 

përcaktohen në Ligj në mënyrë që t‟iu ofrojnë qasje në dokumente të VSM-së organeve 

këshilluese dhe opinionit të përgjithshëm. Projekti i dokumenteve VSM-së është një dokument 

për diskutim publik. Në kuadër të ligjit përcaktohet kërkesa të posaçme për raste të këshillimeve 

ndërkufitare. Para se të aprovohet raporti VSM, ministria  duhet  ta shqyrtojë atë dhe të pajtohet 

me të. Po ashtu janë përcaktuar procedurat për informimin lidhur me aprovimin e vendimeve, 

për monitorimin dhe mbikëqyrjen. Shtojcat e ligjit përmbajnë kritere të caktuara për përcaktimin 

e rëndësisë së mundshme të ndikimeve në mjedis dhe informatat e nevojshme që duhet të 

ofrohen në raportet VSM si edhe kriteret për vlerësimin e raporteve të VSM-së. 

2.5.3. Planet dhe programet e tjera të rëndësishme 

Përveç legjislacionit raporti i VSM-së duhet të merr parasysh edhe Planin Hapsinore të Kosovës 

2010-2020+, Strategjin për Mjedisin dhe Planin e Veprimit në Mjedis, si dhe disa Plane, 

Programe dhe dokumente të ndryshme të politikave të përgatitura dhe të lëshuara rishtazi nga 

autoritetet nacionale dhe institucionet e tjera relevante për të vazhduar më tutje me zbatimin e 

objektivave strategjike dhe të kërkesave ligjore. 
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III. GJENDJES EKZISTUESE - ANALIZA 
2.1.3 Veçoritë mjedisore 

Në territorin e Komunës së Prishtinës dominon një peizazh malor që përfshin lindjen, verilindjen 

dhe juglindjen, ndërsa territori perëndimor i komunës shtrihet në rrafshin e Kosovës. Ujërat që e 

karakterizojnë këtë rajon janë: Liqeni i Badovcit, Lumi Llap, Prishtevka, dhe Vellusha. Por edhe 

Liqeni i Badovcit, pyjet, mineralet dhe tokat bujqësore duhet të konsiderohen si burime natyrore 

me potencial për zhvillim. Vlerë e veçantë natyrore e Komunës së Prishtinës konsiderohet Parku 

i Gërmisë me status „Pejzazh i mbrojtur‟. E vendosur në verilindje të Kosovës, Prishtina mbulon 

një sipërfaqe prej 111.05 km
2
. Gjeomorfologjia e kësaj zone është e strukturuar nga kodra me 

lartësi të ndryshme. 

         Pedologjia 

Relievi i rajonit të Prishtinës, nga aspekti gjeografik dhe ai morfologjik, veçohet me zona bregore 

valore, zona e rajonit kodrinoro- malor, dhe zona fushore që nga aspekti gjeomorfologjik, 

gjenetik dhe ai klimatik dallojnë mes tyre.  

Ndikimi i vazhdueshëm nga aktivitetet njerëzore sjell deri te degradimi i sipërfaqeve tokësore 

duke shkaktuar edhe pasoja të dëmshme mjedisore dhe socio-ekonomike. Sfida është që të 

parandalohet degradimi i tokave përmes masave dhe politikave specifike për mbrojtjen e tokave. 

 

Përberja Prdologjike 

 

 

Gjeologjia dhe tokat  
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Vlerësimi i përshtatshmërisë së terrenit për ndërtim, i evidentuar në pikëpamje hapësinore, është 

bërë sipas kritereve të bartshmërisë dhe stabilitetit në terrene stabile, kushtimisht-stabil edhe jo 

stabil. Terreni seizmik aktiv, në kuptimin më të gjerë është karakteristikë edhe për rajonin e 

Prishtinës me tërmete të mundshme me intensitet deri 9 SH.M (Merkalit) ,Një depozitë minerale 

e njohur si Artana ndodhet në pjesën lindore të Prishtinës, rreth 18 km nga ajo. Artana llogaritet 

të përmbajë 9 milion ton mineral, me një përmbajtje mesatare prej 2,5% Zn (zinkut), 2,3% Pb 

(plumb) dhe 92 ppm Ag (argjend). 

Toka e Prishtinës në aspektin gjeologjik apo përmbajtje të shkëmbinjve përbehet kryesisht nga 

gur gëlqeror, gur ranor, gur mermeri me një sipërfaqe prej 6774 apo 13.32% të territorit.  

Kategoritë gjeologjike Sipërfaqja (ha) % 

Alluvium 2114 4.16% 

Andesite 1721 3.38% 

Breccias and blocks 84.74 0.17% 

Limestone 61.97 0.12% 

Clay, sand, gravel, marl, partly lignite 5473 10.76% 

Gneiss 53.7 0.11% 

Granitic rocks (granite, leucogranite, granite porpyry) 24.03 0.05% 

Gravel, sand, clay 42.37 0.08% 

Keratophyre, quartz keratophyre 25 0.05% 

Limestone, marlstone, calcarenite ëith chert 443.3 0.87% 

Limestone, sandstone, conglomerate 2234 4.39% 

Limestone, siltstone, sandstone, marlstone 6774 13.32% 

Micaschist, gneiss, leptynite, leptynitic gneiss 92.25 0.18% 

Gabbro 34.94 0.08% 

Olistostrome (sedymentary melange) 531.9 1.05% 

Marlstone, limestone 888.1 1.75% 

Para-Orthoschist 1231 2.42% 

Peridotite (harzburgite, ëehrlite) 926.7 1.82% 

Quartzite 5.93 0.01% 

Massive coralliferous limestone 491.1 0.97% 

Amphibolite, amphibole schist 176.1 0.35% 

Biotite gneiss, biotite schist 269 0.53% 

Conglomerate, breccia, sandstone, limestone 2342 4.60% 

Diabase, spilite, basalt 834.8 1.64% 

River terrace 772.5 1.52% 

Melange ëith olistoliths 274.5 0.54% 

Metagranitic rocks (gneiss granite, leucogranite, granite) 240.7 0.47% 

Proluvium 901.2 1.77% 

Pyroclastite of the andesite group ëith tuff, lappilli, breccia 491.3 0.97% 

Gabbro 1.54 0.00% 

Recrystallised limestone and marble olistoliths 307.5 0.60% 

Sandstone, mudstone, marlstone, limestone, tuffite, partly magnesite 832 1.64% 

Sandstone, mudstone, marlstone, pyroclastic rocks 1077 2.12% 

Sandstone, mudstone, siltstone 1412 2.78% 

Sandstone, phyllite, marble, calcareous schist 546.1 1.07% 

Sandstone, siltstone, partly marlstone 15753 30.97% 

Serpentinite 515 1.01% 

Marble, recrystallised limestone 5.72 0.71% 

Deluvium 515.73 1.02% 

Tabela .1. Veçoritë gjeologjike3 

 

 

 

                                                
3 Të dhëna të siguruara nga sistemi i të dhënave GIS mbi bazën të dhëmave EULUP 
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Formacionet Gjeologjike 

Karakteristikat hidrografike 

Hidrografia është element i rëndësishëm natyrorë. Pasuria në ujëra sipërfaqësor dhe nëntokësore 

varet nga përbërja gjeologjike.(shtresat ujëmbajtëse e ujëlëshues), format e relievit, klima 

(temperatura, reshjet, erërat etj), mbulesa vegjetative dhe ndikimi i njeriut në rregullimin e 

shtretërve dhe shfrytëzimit të ujit për nevoja të ndryshme 

Në pikëpamje hidrografike, rajoni i Prishtinës është i varfër. Rrjedhat ujore të rajonit më të gjerë 

të qytetit i përbëjnë lumi i Prishtinës dhe Vellushës, që së bashku derdhen në Sitnicë me disa 

përrenj të përhershëm dhe periodikë. Temperatura mesatare vjetore është 11C kurse për nga 

lartësia e të reshurave, Prishtina ka mesatarisht 580 mm reshje vjetore.Në rajonin e Prishtinës 

është edhe Liqeni i Badovcit, i cili shtrihet pjesërisht në juglindje të Prishtinës, u ndërtua në vitin 

1960 me qëllimin e ofrimit të ujit të pijshëm për Prishtinën, si dhe ujë për Minierën e Kishnicës. 

Liqeni përdoret gjithashtu edhe për peshkim. 

Pjesa më e madhe e ndjeshmërisë së ujërave nëntokësor në Prishtinë është e ulët me një sipërfaqe 

prej 39587.76 ha apo 75.67 % të territorit, ndërsa sipërfaqja prej 2030.53 apo 3.88 % e territorit 

të komunës ka ndjeshmëri shumë të lartë të ujërave nëntokësore. 

Kategoria Sipërfaqja (ha) Përqindja % 

Ndjeshmëri shumë e ulët e ujërave nëntokësorë 39587.76 75.67 

Ndjeshmëri e ulët e ujërave nëntokësorë 2955.91 5.65 

Ndjeshmëri e mesme e ujërave nëntokësore 6516.36 12.46 

Ndjeshmëri e lartë e ujërave nëntokësorë 1224.89 2.34 

Ndjeshmëri shumë e lartë e ujërave nëntokësorë 2030.53 3.88 
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Njësitë hidrogjeologjike 
Lartësia mbidetare 
 

Relievi i territorit të komunës së Prishtinës  përbëhet nga disa tërësi, megjithatë, relievi fushor 

dhe malor  formon fizionominë kryesore të kësaj hapësire gjeografike. 

Kategorisë së relievit kodrinor dhe malor i takojnë pjesa më e madhe e pjesës lindore  veri-

lindore dhe jug-lindore.. Kuptohet, pamjes së tyre morfologjike të tanishme i ka paraprirë 

predispozicioni i lëvizjeve tektonike që ndodhën në kohën e tercierit kur mbi shtresat gëlqerore 

janë formuar shtresa të trasha të shkëmbinjve vullkanikë Në pikëpamje gjeologjike dhe 

morfologjike territori i rrethinës së Prishtinës  bën pjesë në sistemin dinamik. 

Prishtina shtrihet në mes të lumenjve të vegjël Prishtevkës dhe Vellushës, që rrjedhin nga 

kodrinat xehetarie në anën perëndimore  të malësisë së Gollakut. Në anën jugore dhe 

perëndimore Prishtina kufizohet me kodrina të vogla që lëshohen në tokat pjellore të Fushës së 

Kosovës. Lartësia mbidetare sillet prej 585m , 640, 670 dhe rreth 700 m lartësi mbidetare në disa 

lagje të qytetit.  

Pra, Reliefin e Prishtinës e karakterizojnë kurorat malore, të zhvilluara përreth rrafshit të 

Kosovës dhe territori fushor. Prishtina ka lartësi mbidetare maksimale 1212 m dhe me të ulëtën 

515m. 
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                                                   Hipsometria e terrenit 

 

 

Pjerrtësia e shpatieve 

Përcaktimi i pjerrtësisë së territorit e sidomos i pjerrtësisë së shpateve jo stabile ka rëndësi të 

madhe praktike. Nëpër sipërfaqet e shpateve të pjerrëta zhvillohen shumë veprimtari njerëzore 

dhe procese natyrore morfodinamike. Proceset si erozioni, rrëshqitjet, shembjet etj. mund të jenë 

jashtëzakonisht të dëmshme në ato hapësira në të cilat paraqiten. Kriteret për kategorizimin e 

sipërfaqeve sipas pjerrtësisë së terrenit ndryshojnë varësisht nga qëllimet e kërkimeve shkencore 

dhe kategorizimit sipas autorëve të ndryshëm. 

Sipas A. Bognarit (1991) në sipërfaqe të rrafshëta hyjnë ato sipërfaqe këndi i rënies te të cilat 

është nga 0-20, terrenet me pjerrtësi të butë 2-50, terrenet me pjerrtësi të konsiderueshme 5-120, 

terrenet me shpate shumë të pjerrëta 12-350 dhe terrene me shpate të rrëpishme mbi 550. Po 

ashtu, i njëjti autor ka bërë edhe vlerësimin e përshtatshmërisë se pjerrësisë së terrenit për 

ndërtim, i cili kategorizim është pak i dallueshëm me kategorizimin e lartpërmendur. Sipas këtij 

kategorizimi terrene shumë të përshtatshme për ndërtim janë ato me pjerrtësi 0 - 20, terrene të 

përshtatshme për ndërtim 2 - 50, terrene të përshtatshme për ndërtim me intervenime adekuate 5 - 

120, terrene të papërshtatshme për ndërtim me përjashtime të caktuara 12 - 320 dhe mbi 320 

terrene të pa përshtatshme për ndërtim. 
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Këndi i rënies Emërtimi 

0 - 20 Terrene shumë të përshtatshme për ndërtim 

2 - 50 Terrene të përshtatshme për ndërtim 

5- 120 Terrene të përshtatshme për ndërtim me intervenime adekuate 

12-320 Terrene të papërshtatshme për ndërtim me përjashtime të caktuara 

Mbi 320 Terrene të pa përshtatshme për ndërtim 

Tabela 2. Pjerresite e terrenit 

Llogaritjet e këndit të rrënjës së terrenit janë bere duke u bazuar në modelin digjital relievor 

“EUDEM” i cili ka përmasat e rezolucionit hapësinor 25*25m. 

 
Harta e pjerrtësisë së terrenit 

 

Ekspozicionet e terrenit 

Në Komunën e Prishtinës dominon relievi kodrinor-malor që përfshin lindjen, verilindjen dhe 

juglindjen e komunës, ndërsa në pjesën perëndimore është një rrafsh me nivel mbidetar 535-580 

metra dhe shtrihet në Rrafshin e Kosovës. Kodrat janë me pjerrtësi më të ulët, përveç lindjes ku 

pjerrtësia është relativisht më e madhe. Peizazhi natyror i territorit është i ndryshueshëm dhe i 

paeksploruar. Prerja dhe djegia e drurëve, dhe  hedhja e mbeturinave  rrezikojnë këto burime nga 

degradimi i resurseve natyrore. . Faktori kryesor makro-klimatik që ndikon në veçoritë klimatike 

të Prishtinës është ndikimi dominant i qarkullimit perëndimor të ajrit. Insolimi mesatar vjetor 

është 2135 orë apo rreth 160 ditë në vit. 
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Harta e ekspozicionit të terrenit të komunës 

 

Kushtet klimatike 

Klima e Prishtinës ka lidhje të ngushtë me pozitën gjeografike të sajë. Në Prishtinë mbizotëron 

klima kontinentale mesatare duke rezultuar me verë të ngrohtë dhe dimra të ftohtë me një 

temperaturë vjetore prej 10,4 °C dhe me reshje vjetore mesatare prej 600 mm. Në korrik arrin 

temperatura vjetore mesatare prej 30 °C, në janar prej -0,6 °C. 

Tabela 3 Prishtina - Temperatura dhe reshjet mesatare mujore 

Dhjetori dhe Janari janë konsideruar si muajt më të ftohtë. Korriku dhe Gushti, si muajt më të 

ngrohtë të vitit. Sasia maksimale e reshjeve është arritur ndërmjet Tetorit dhe Dhjetorit. Ndërmjet 

 

Janar Shkurt Mars Prill Maj Qershor Korrik Gusht Shtator Tetor Nëntor Dhjetor Mesat. 

Temp. Maks. 
(°C) 

2,4 5,5 10,5 15,7 20,7 23,9 26,4 26,7 23,1 17,1 10,2 4,2 15,5 

Temp. Mini. (°C) -4,9 -2,8 0,2 4,2 8,5 11,4 12,5 12,3 9,4 5,0 0,9 -3,1 4,5 

Temperatur (°C) -3 -3 2 7 14 18 20 20 15 11 5 -2 8,7 

  
Reshje (mm) 54,99 48 56 62 81,01 78 60 53 58,99 55,99 74,01 69,01 751 

  
Ditë me diell 

(h/d) 
9,01 10,02 11,05 13,02 14,03 15,01 14,05 13,05 12,03 11,06 9,04 9,01 11,7 

https://sq.wikipedia.org/wiki/Celcius
https://sq.wikipedia.org/wiki/Milimetri
https://sq.wikipedia.org/wiki/Ora
https://sq.wikipedia.org/wiki/Dita
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Nëntorit dhe Marsit, në Kosovë mund të  bjerë dëbore, madje dhe në pjesët e sheshta te vendit. 

Sasia më e madhe e reshjeve mund të bjerë në rajonet malore të Kosovës 

Biogjeografia dhe biodiversiteti 

Biodiversiteti i Kosovës  është mjaft i pasur për shkak të ekspozimit të klimës mesdhetare  në 

përmjet luginës së Drinit të Bardh. Në këtë kontekst,Malet e Sharrit  dhe  Alpet Shqiptare  janë 

dy zonat më të rëndësishme të biodiversitetit. Edhe Prishtina si rajon ku pjesa me e madhe 

përbëhet nga zona pyjore ka një larmi të bimëve dhe kafshëve që shtrihen në këto pjesë. 

Flora 

Rajoni i Prishtinës është mjaft e pasur me bimësi. Ajo ka sipërfaqe të mëdha pamjesh të 

ndryshme. Pos arave, livadheve, kullosave dhe sipërfaqeve jo të larta malore, ku rriten bimë e 

drunjë të ndryshëm. Prej drunjëve që rriten ne rajonin e Prishtinës Janë: ahu, qarri, bungu, pisha, 

plepi, shelgje etj .. Megjithatë toka në pjesën perindimore te Prishtinës. është mjaft pjellore dhe 

kultivohet gruri, misri, dhe kultura të ndryshme Bujqësore. 

Fauna 

Dikur Rajoni i Prishtinës ka pasur një faunë mjaft të pasur. Në zonat malore kanë jetuar: ujku, 

dhelpra, lepuri. Prerja e pyjeve pa kriter ka bërë që numri i tyre të bie shumë.  Në Prishtinë në 

periudhën e fundit, për shkak të ndotjes së rrethit ekologjik, janë rralluar edhe kafshët shtëpiake. 

Numri i lopëve, deleve, dhive, kuajve, buallicave etj. Ka rënë shumë edhe numri i shpezëve: 

pulave, patave etj. 

 

 

Vlerat e llogaritura të biodiversitetit 
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INFRASTRUKTURA TEKNIKE 

Në territorin e komunës së Prishtinës, infrastruktura teknike e rrjedhimisht edhe shërbimet 

publike që lidhen me të nuk është në nivel të kënaqshëm të zhvillimit. Kjo çështje është problem 

sidomos sa i përket nivelit të zhvillimit të infrastrukturës ujore si dhe ujërave të zeza dhe për këtë 

arsye ka nevojë për përpjekje më të mëdha të shoqërisë që ky problem të zgjidhet apo të zbutet. 

Problem është po ashtu furnizimi jo i mirë me energji elektrike ku rrjeti elektrik në disa pjesë 

është shumë i amortizuar, tensioni i dobët dhe ka reduktime të furnizimit si dhe infrastruktura e 

tensionit të lartë që kalon mbi vendbanime apo shtëpi banimi që rrezikon jetën e njerëzve.  

1. Ujësjellësi 

Në Komunën e Prishtinës furnizimi me ujë përcjellët me probleme të shumta. Aspekti i 

furnizimit me ujë është njëri ndër problemet më të theksuar, për arsye të mungesës së ujit dhe 

infrastrukturës së dobët.  

KRU Prishtina e cila është përgjegjëse për furnizim me ujë qytetaret e komunës së Prishtinës me 

kapacitete aktuale që posedon nuk arrin të sigurojë sasinë e ujit të nevojshëm për qytetaret dhe si 

rezultat i saj reduktimet e furnizimit me ujë janë të larta ku në pjesë të caktuara të qytetit niveli i 

reduktimeve arrin deri në 12 orë në ditë. Po ashtu problem tjetër që qon deri të niveli i tillë i 

reduktimit është infrastruktura e dobët e ujësjellësit në zona të caktuara ku diametri i gypave nuk 

i përmbushë kërkesat për furnizim me ujë dhe si rezultat i saj kemi kolapsim të rrjetit të 

ujësjellësit. 

Inventari i infrastrukturës ekzistuese 
Fabrika e ujit të pijshëm në Albanik, Badovc dhe Shkabaj e cila furnizon banorët në zonën 

urbane dhe fshatrat prodhon vetëm Q=2000l/s (por nga kjo sasi furnizohen, qyteti i Podujeve, 

Obiliqit, Fushë Kosovës dhe Graqanicës), kur zbresim sasin e ujit i cili shkon për nevoja te 

zonave te cekura e cila  supozohet se arrin 680 l/s mbetet sasia  1320 l/s 

Gjendja e sasisë së ujit  për zonën  urbane dhe rurale të Prishtinës  me norme te përdorimit q=150 

l/d/banor  për banor me numër te banoreve aktual  (2020) Nb=288139  arrin  kapacitet 

Qmax=68577.0 m
3
/ditë  apo  Qmax=1320.0 l/s. 

Përpos sasisë së pamjaftueshme të ujit, sipas KUR “Prishtina”sh.a- rreth 60% të sasisë së ujit 

humbet për shkak të defekteve në rrjetin ekzistues dhe  keqpërdorimi  nga konsumatorët ilegal.  

Përderisa shumica e vendbanimeve janë të kyçur në rrjetin e ujësjellësit, vendbanimet 

rurale  vijuese nuk kanë rrjet që furnizon banorët me ujë të pijshëm: 

Busi, Mramor, Mramur, Grashticë, Hajkobillë, Marec, Gllogovicë, Dabishec, Prapashticë, 

Keqekollë, NIshec, Ballaban, Koliç, Radashevc, Sharban, Siçevë, Rimanishtë, Tenezhdoll, 

Shashkoc, Dragoc, Kukavicë, Sllivovë, Novosellë dhe Zllatar. 

Mbulueshmeria e vendbanimeve me rrjet të ujësjellësit 

Bazuar në profilin dhe gjendjen aktuale mbulueshmeria e vendbanimeve rurale me rrjet të 

ujësjellësit nga 42 vendbanime që ka Prishtina  sipas zonave kadastrale, 19 vendbanime 

rurale  posedojnë rrjet të ujësjellësit me ujë të pijës dhe që menaxhohen nga KRU Prishtina, 

ndërsa 23 vendbanime nuk kanë rrjet të ujësjellësit dhe këto vendbanime, ujin e sigurojnë nga 

puset individuale. Zona  urbane ka një mbulueshmëri të mirë me rrjet të ujësjellësit ku arrin  95% 

e zonës urbane e cila  është e mbuluar me rrjet dhe qytetaret kanë qasje në ujë të pijes, ndërsa sa i 

përket zonës rurale gjendja në aspektin e shtrirjes së gypave të ujësjellësit është më e vogël ku 

përqindja e mbulueshmerisë është rreth 43.90%. Ndërsa në aspektin social një numër prej 5628 

banorëve nuk kanë rrjet të ujësjellësit në formë të organizuar dhe si e tillë komuna do të 
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planifikojë zgjerimin e rrjetit edhe në vendbanimet që nuk kanë rrjet por me prioritet më të lart 

për ato vendbanime që kanë numër më të madhe të banoreve si: Maramor, Koliq Tenezhdoll, 

Zllatar etj.  

 

Figura 82 Mbulueshmeria e me rrjet të ujësjellësit në nivel vendbanimi 

Gjendja e rrjetit të ujësjellësit në komunën e Prishtinës 

Rrjeti i ujësjellësit në komunën e Prishtinës nuk është në gjendjen më të mirë të mundshme 

pasiqë në zona të caktuara të qytetit ende ekziston rrjeti i vjetër i ndërtuar 50 vite më parë të cilat 

rrjete përbehen nga asbest çimento i cili material është shumë i dëmshëm për shëndetin e njeriut. 

Gypat datojnë nga vitet „50. Si pasojë e vjetërsisë, ka dhe humbje relativisht të larta, rreth 50% 

janë humbje teknike dhe humbje komerciale. 

Menaxhimi i sistemit të furnizimit me ujë të pijes dhe ujëra të zeza bëhet nga kompania publike 

“Ujësjellësi Rajonal Prishtina”, e cila ofron shërbimet e ujit dhe ujërave të zeza në tetë komuna. 

Gypat kryesorë që sjellin ujin nga liqeni i Batllavës dhe Badovcit janë gypa të përbërë nga çeliku 

dhe me një diametër 900 mm respektivisht 600 mm me një gjendje të mirë fizike. 

Rrjeti i ujësjellësit primare dhe sekondare janë të përbërë nga materialet e Çelikut, PVC, AC, 

HDPE dhe PE-100-RC, ku sipas kalkulimeve të marruara nga Autoriteti Rregullativ dhe KRU 

Prishtina  kemi këtë përbërje: Rrjeti Primar 80% është nga materiali i çelikut, 15% nga materiali 

HDPE dhe  Rrjeti Sekondar  5% Çelik , 5%PVC  , 35% AC , 35% HDPE, 20% PE-100-RC. 

 

Figura 83 Përqindja e materialeve të përdorura tek infrastruktura e rrjetit të ujësjellësit 

1. Furnizim me ujë të pijes 
Zona e shërbimit me ujë në fushë veprimtarinë e KUR ”Prishtina” sh.a. për sa i përket shkallës së 

mbulueshmërisë me shërbime, numrit të konsumatorëve, profilit të konsumatorëve, rritjes së 
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numrit të banorëve, rritjes së zhvillimit ekonomik, mënyrës së përpunimit dhe distribuimit të ujit 

është shumë e ndryshueshme dhe e komplikuar duke marre parasysh zhvillimet e shpejta te 

ndërtimit ne zona te reja si Prishtina e re, Kodra etj. 

Zona e shërbimit kryesisht ballafaqohet me mos  harmonizimin e planeve zhvillimore te 

komunës dhe planeve strategjike KRUP. 

 

Figura 84 Trendët e rritjes së shërbimeve me furnizim me ujë të qytetareve në Prishtinë 

Krahas rritjes së numrit të popullatës në zonën e shërbimit që është mbi mesataren e rritjes në 

Republikën e Kosovës, KUR “Prishtina” sh.a. do t‟i kushtoj kujdes të shtuar edhe përfshirjes sa 

më të madhe të banorëve në rrjetin e furnizimit. Shkalla aktuale e vlerësuar në rreth 80.23 % dhe 

kjo shkallë e mblueshmërisë do të vazhdojë deri në mbulim të plotë me shërbime (100 %). 

2. Vlerësimi i nevojave për të ardhmen 
Duke u bazuar në projeksionet (mesatare) e numrit të banorëve për vitin 2030 (10 vjet) prej 

32337 banorë, me norme te perdorimit 150 l/d/b (sipas normave teknike te planifikimit hapsinor) 

për zona rurale. Pas kalkulimeve nevojitet të ngriten kapacitet ekzistuese të furnizimit me ujë 

sipas projeksionit (skenarit mesatar) prej së paku  Qmax= 6791.0 m3/ditë apo Qmax=138.0 

l/s  dhe të ndërmirren  veprimet e nevojshme për të eliminuar humbjet që shkakton rrjeti i 

vjetërsuar i ujësjellësit.  

Gjersa për të plotësuar nevojat afatgjate të banorëve për 30 vitet e ardhme, Komuna duhet të 

ngritë kapacitetet ekzistuese në Qmax= 9329.0 m3/ditë apo  188.0 l/s  për të furnizuar me ujë të 

gjitha vendbanimet rurale.  

Kurse duke u bazuar në projeksionet për numr të banorëve për vitin 2030 (10 vjet)  prej 340293.0 

banorë (skenari mesatar) , me norme te perdorimit 150 l/d/b (sipas normave teknike te 

planifikimit hapsinor) për zonën urbane. Pas kalkulimeve nevojiten të ngriten kapacitet 

ekzistuese të furnizimit me ujë sipas projeksionit  (skenarit  mesatar) prej së Q max=142924.0 

m3/ditë  apo  Qmax=550 l/s dhe të ndërmarrë veprimet e nevojshme për të eliminuar humbjet që 

shkakton rrjeti i vjetërsuar i ujësjellësit.  

Gjersa për të plotësuar nevojat afatgjate të banorëve për 30 vitet e ardhme me numer të banoreve 

340293.0 dhe shtime te popullates prej 2 %  me norme te perdorimit Np 300 l/d/b (apo skenarit , 

me numer total  616394 banor , Komuna duhet të ngrit kapacitetet ekzistuese në 

Qmax=212377.0  m3/ditë apo Q max=4570 l/s për të furnizuar me ujë të gjithë zonën urbane.  

Pra marrë parasysh që ngritja e kapaciteteve prodhuese të fabrikës së ujit ne shkaban prej 700 

l/s,  ndërrimi i gypave të rrjetit ekzistues dhe i rezervuarëve dhe klorinatorëve sipas Direktivës së 
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BE-së për ujë të pijes  (98/83/EC) është prioriteti më i lartë i Komunës, buxheti i Komunës për 

investime është i kufizuar për ndërtimin e rrjetit të ujësjellësit.  

Për të monitoruar humbjet në rrjetin e ujësjellësit nevojitet të instalohen ujëmatësit zonal brenda 

qytetit dhe vendbanimeve rurale. Zonat e burimeve nuk janë të mbrojtura sipas Udhëzimit 

Administrativ për Zonat e Mbrojtura Sanitare, kështu që nevojitet të zbohen masat mbrojtëse. 

3. Përpunimi dhe distribuimi i ujit 
Problemi themelor, që rëndon afarizmin e rregullt të ndërmarrjes është përcaktuar sasia e ujit që 

humbet qoftë si humbje teknike apo si humbje komerciale. Prandaj në grafikonin në vazhdim 

është paraqitur trendi mujor i sasisë së ujit të përpunuar dhe sasisë së ujit të adresuar tek 

konsumatorët përmes faturave mujore të shërbimit. Sipas grafikonit sasia më e madhe e ujit të 

përpunuar është në muajt e verës ku kërkesat për ujë janë më mëdha më një përqindje prej 9,50 

apo 3,338,016 m3, total përpunim dhe distribuimi i ujit i KRUP për komunën e Prishtinës është 

34,841,309 m3. 

Figura 85 Cilësia e përgjithshme e ujit të pijshëm 

Cilësia e përgjithshme e ujit të pijshëm në Kosovë por edhe në Prishtinë që u ofrohet 

konsumatorëve nga KRU- Prishtina, dhe që monitorohet nga Qendra e Ujit e IKSHPK-së në 

kuadër të përgjegjësive të saj për monitorim të jashtëm të përcaktuara në UA 16/2012, ka arritur 

një përputhshmëri me 99.20 % sa i takon standardeve mikrobiologjike të cilësisë së ujit, ndërkaq 

98.00% sa i takon standardeve kimike, duke rezultuar në një nivel të përgjithshëm të 

përputhshmërisë prej 98.30%. Kjo shkallë e përputhshmërisë është e bazuar në rezultatet e 

testeve të bëra nga laboratorët rajonal të Shëndetësisë Publike (QRSHP). 

 

Figura 86 Përqindja e përmbajtjes cilësisë së ujit sipas raportit për cilësi të ujit në Kosovë 
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2. Kanalizimi 

KRU “PRISHTINA” sh.a, në të gjithë zonën e shërbimit - ka në shfrytëzim 1093 km të rrjetit 

primar të dimensioneve dhe materialeve të ndryshme. Në të shumtën e rasteve ky rrjet është i 

përzier edhe me kanalizimin e ujërave atmosferike. Ndërmarrja përmes personelit, mekanizimit 

dhe pajisjeve teknike që posedon, bënë: pastrimin, debllokimin dhe sanimin në çdo kohë dhe në 

çdo vend në zonën e shërbimit të të gjitha defekteve, bllokimeve dhe pengesave tjera. 

Komuna e Prishtinës në vitin 2018 ka inauguruar fabrikën për trajtimin e ujërave të zeza në 

fshatin Mramor  i cili ka një kapacitet prej 2400 PE ku maksimumi i hyrjeve ditore është 500 

m
3
/dite = 5,78 l/s, impiant i cili përmbush nevojat për trajtimin e ujërave të zeza për një zonë të 

caktuar të Prishtinës, ndërsa pjesa më e madhe e komunës ujërat e zeza i shkarkon në kuadër të 

degëve të lumenjve dhe vazhdojnë tutje. 

Sa i përket problemeve në aspektin e menaxhimit dhe mirëmbajtjes së rrjetit të kanalizimit gjatë 

vitit 2018  janë paraqitur 3696 raste te bllokimeve në kanalizim, ku gjate kësaj periudhe  janë 

kryer gjithsej 3892 intervenime në de bllokim të kanalizimin, pastrim të pusetave dhe vendosje të 

kapakëve të pusetave në gjithë zonën e shërbimit te KRUP. 

Viti/Muaj I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Total 

2017 203 374 265 272 352 302 337 302 255 289 233 367 3551 

2018 203 221 221 248 345 407 409 394 280 318 279 371 3696 

Tabela 55 Krahasim i rasteve të paraqitura në ndërhyrje në rrjet për vitin 2017/2018: 

Rrjeti i kanalizimit në aspektin e mirëmbajtjes ka probleme dhe sfida duke pasur parasysh së 

vetëm në vitin 2018 ka pasur mbi 3696 raste të bllokimeve të rrjetit në zona të caktuara si dhe 

dëmtime të shumta të pusetave.  

1. Inventari i infrastrukturës ekzistuese mbulueshmeria 
Mbulueshmeria e vendbanimeve me rrjet të kanalizimit në komunën e Prishtinës nga 42 

vendbanime, në zonën rurale 19 vendbanime posedojnë rrjet të kanalizimit pra, ujërat e ndotura 

të 23 vendbanimeve derdhen në lumeje apo hapësira të ndryshme natyrore. 

Aspekti i mbulueshmeris në grumbullimin dhe trajtimin e ujërave të zeza në komunën e 

Prishtinës nuk është në gjendjen më të mirë duke pasur parasysh se mbi 54% e vendbanimeve 

nuk posedojnë rrjet të kanalizimit fekale. 

Ndërsa në aspektin social një numër prej 5628 banorëve nuk kanë rrjet të kanalizimit në formë të 

organizuar dhe si e tillë komuna duhet të planifikojë zgjerimin e rrjetit edhe në vendbanimet që 

nuk kanë rrjet por me prioritet më të lart për ato vendbanime që kanë numër më të madhe të 

banoreve si: Koliq Teneshdoll, Zllatar etj. 

Figura 87 Përqindja e mbulueshmerisë së vendbanimeve me rrjet të kanalizimit 

Ndotja e lumenjve dhe shkarkimet e ujërave të zeza  
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Komuna e Prishtinës nuk ka impiant për trajtimin e ujërave të zeza i cili do të trajtonte ujërat e 

zeza për gjithë territorin e komunës. Mungesa e impiantit i detyron që të gjitha ujërat e zeza 

shkarkohen në lumeje të cilët shtrihen në territorin e komunës.  

Komuna Vendbanimi Nr. i banorëve Vendshkarkimi 

Prishtinë 

Qyteti 43 0245 Prishtevka 
Bardhosh 2 150 Lumi Llap 

Barilevë 4 200 Lumi Llap 

Besi 907 Lumi Llap 

Hajvali 6 000 Graçankë 

Prroni i njelmët 1 000 Ujëra nëntokësorë 

Prugovc-Leban 800 Lumi Llap 

Shkabaj 1 500 Sitnicë 

Trudë 540 Lumi Llap 

Vranidoll 870 Lumi Llap 
Tabela 56 Ndotja dhe derdhjet e ujërave të zeza në lumeje 

Siç shihet nga tabela, “lumi” më i ngarkuar në Komunën e Prishtinës është padyshim Prishtevka, 

e cila mund të thuhet se është shëndrruar në  rrjedhë  lumore  pikërisht  nga  ujërat e zeza të mbi 

430000 banorëve të kryeqytetit. Lumi i dytë i ngarkuar është Llapi me rreth 9450 banorë, 

Graçanka me 6000 banorë dhe sitnica me 1500 banorë. Në ujëra nëntokësorë shkar- kojnë ujërat 

e zeza rreth 1000 banorë. 

2. Vlerësimi i nevojave për të ardhmen 
Në mënyrë që të mënjanohen problemet ekzistuese në rrjetin e kanalizimit, pjesa e rrjetit që 

mbledhë ujërat e zeza dhe atmosferike duhet të ketë rrjet të ndarë për mbledhjen e tyre.  

Duke marrë parasysh që ujërat e zeza ndotin lumenjtë, Komuna duhet të ndërtojë impiante për 

trajtimin e ujërave të zeza. Bazuar në studimin e WYG International, të financuar nga Komisioni 

Evropian, Komuna ka nevojë  urgjente për ndërtimin e Impiantit  per trajtimin e ujerave te 

ndotura (zeza). 

Dhe sipas Studimit të fizibilitetit këto projekte janë paraparë të nërtohen në  në faza: 

Faza 1  Impianti në (F. Kosvë dhe Obiliq) +kolektorët   kryesor +interceptore primare 

te  kanalizimeve në pjesët urbane.   

Qëllimi është për te marur te gjitha  ujerat e zeza ekzistuese të larguara  nga lumenjtë Prishtevka, 

Vellusha dhe Matiqan dhe te transferuar ne  Impiant (WWTP).   

Faza 2 -Zgjerim i sistemeve te  kanalizimeve ne vendet rreth  pjesëve  urbane ku nuk ka 

kanalizim, shtimi i konsumatorëve të rinj.  

Faza 3- Zëvendësimi  dhe përmirësimi i  kanalizimeve ekzistuese ne pjesët  urbane për te 

siguruar kapacitet  adekuat dhe  zvogëlimi i derdhjes se   ujit te shirave ne lumen me gypa të 

PESN 8, PESN 10, PESN 12.  
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3. Ujitja dhe Drenazhimi 
Ujitja dhe kullimi janë një nga faktorët kryesorë me ndikim të drejtpërdrejtë në rritjen e 

qëndrueshme të prodhimit bujqësor në vend. Megjithëse reshjet mesatare vjetore janë të 

bollshme, gjatë verës bien vetëm 20% e sasisë së tyre. Për të siguruar një bilanc optimal, është e 

domosdoshme ujitja me 3000-5000 m3/ha dhe kullimi veçanërisht gjatë periudhës së dimrit, me 

një hidromodul 4-5 litra/sek/ha. 

Komuna e Prishtinës në aspektin hidrografike apo burimeve ujore është e pasur duke ditur se në 

territorin e komunës kalojnë disa lumenj dhe si e tillë mundësia e ujitjes së tokave bujqësore 

është e lartë.  

Në kuadër të komunës ekziston sistemi i ujitjes së tokave bujqësore për disa zona të caktuar, 

sistem i cili është i menaxhuar nga kompania regjionale 'Ibër Lepenci'. Në komunën e Prishtinës 

kalojnë rreth 25,331.83 metra rrjet i ujitjes, 24533.60 metra kanal i hapur dhe 6528.60 metra 

tubacion ku ujiten rreth 647 ha tokë bujqësore. 

Sistemi i ujitjes së tokave bujqësore në Komunën e Prishtinës është i ndërtuar vite me parë dhe si 

rezultat i saj ka probleme në funksionimin e tije në formën me të mirë. 

Ndër problemet kryesore të cilat afektojnë mos funksionimin adekuat të rrjetit të ujitjes janë: 

Zhvillimi i banimit në toka ku janë nën sistem të ujitjes: Ndër problemet me të theksuar ne 

kuadër të ujitjes së tokave bujqësorë është ndërtimi apo shndërrimi i zonave nën sistem të ujitjes 

në toka ndërtimore dhe si rezultat i saj këto toka tash me janë të pa shfrytëzueshme për zhvillim 

bujqësor. 
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Figura 88 Ndërtimi në kuadër të tokave bujqësore nën sistem të ujitjes 
Menaxhimi dhe mirëmbajtja e kanaleve të ujitjes: Sipas informatave rrjeti i ujitjes së tokave 

bujqësore nuk është në nivelin me të mire në zona të caktuara për shkak të zhvillimeve të shumta 

në nivel të këtyre tokave dhe si rezultat i saj këto kanale mbyllen dhe bëhen të pa shfrytëzueshme 

për përdorim. 

Mbulueshmëria e tokës bujqësore me rrjet të ujitjes: Mbulueshmeria me rrjet të ujitjes së tokave 

bujqësore është e vogël rreth 647 ha tokë bujqësore ujitet në komunën e Prishtinës, gjë që është 

në nivel të ulët duke pasura parasysh kushtet topologjike të terrenit, sasinë e ujërave nëntokësore 

dhe sipërfaqësore në pjesët e rrafshit ku toka bujqësore është e kualitetit të mirë janë në nivel të 

lartë, por në bazë të dhënave edhe kjo sipërfaqe e pakët e cila është e ujitur është humbur në 

masë të madhe. 

Analiza SWOT - UJËSJELLËSI, KANALIZIMIT DHE UJITJA 

Përparësitë Dobësitë 

 95% e popullatës në zonën urbane 
furnizohet me ujë dhe 45% të asaj rurale; 

 Cilësia e mirë e ujit; 

 Vazhdimësia e ndërtimit të kanaleve të 
reja; 

 Impianti për trajtimin e ujërave të zeza; 

 Qasja e gypave primar dhe sekondar në 
kolektor që bart ujërat e zeza në impiant; 

 45% e vendbanimeve me rrjet të 

ujësjellësit; 

 Ofrimi i ujitjes optimale përkundër 
kushteve  minimale; 

 Krijimi i zonave  për monitorimin e ujit 

–krijimi i katër zonave DMA. 

 

 Mos shfrytëzimi i kapaciteteve të ujit për nevoja të 
pijes; 

 5% e popullsisë në zonën urbane nuk kanë qasje në 

ujësjellës 

 56 % vendbanimeve rurlale nuk kanë rrjet të 
ujësjellësit; 

 Mos  krijimi i zonave  për monitorimin e  ujit të 

përpunuar dhe distribuar-krijimi I zzonave -DMA 

 Ende reduktim i lartë i furnizimit me ujë në ditë; 

 Mos shfrytëzim i burimeve ekzistuese të ujit për 

nevoja të qytetarëve; 

 Rrjeti pjesërisht i vjetër i ujësjellësit dhe gypa nga 
materiali AC në disa zona; 

 Mungesa e  sistemit  të akumulimit të ujërave; 

 Domosdoshmëria e shfrytëzimit të pompave në disa 
pjesë të qytetit (lagjet në zonat e larta); 

 Mungesa e kyçjes së disa fshatrave në rrjetin 

kryesor; 

 Shfrytëzimi jo i duhur i ujit (abuzimet); 

 Mungesa e koordinimit ndërmjet kompanive 

publike; 

 Rrjeti  i vjeter i  gypave primar dhe sekundarë 

 Rrjeti i vjetruar i  kanalizimit ; 

 54% e vendbanimeve pa rrjet të kanalizimit; 

 Përzierje e rrjetit te kanalizimit me atë atmosferik; 

 Mungesa e rrjetit atmosferik; 
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 Ndotja e ujit në kanalet e ujitjes; 

 Sipërfaqe e vogël e ujitur; 

 Mënyra primitive e ujitjes; 

Mundësitë Rreziqet 

 Shfrytëzimi i investimeve të jashtme; 

 Garantët qeveritarë; 

 Aplikimi i arritjeve teknologjike; 

 Trajnimi i stafit; 

 Studimi i fizibilitetit për rrjetin e 
ujejarave artmosferike; 

 Studimi i fizibilitetit për rrjetin e 

ujësjellëit si dhe –caktimin e zonave 
DMA; 

 Ekzistenca e Legjislacionit përkatës; 

 Ridizajnimi i sistemit të ujitjes (futja e 

kanaleve te hapura ne tubacione); 

 Inkorporimi i kanaleve të reja të ujitjes 
në sistemin menaxhues  të KRU 
Prishtina; 

 Mos ndërrimi i gypave të vjetër të ujësjellësit; 

 Cenimi i kualitetit/sigurisë së ujit si pasojë e rrjetit 

të vjetërsuar; 

 Humbjet e mëdha të ujit në rrjet; 

 Keqpërdorimi i ujit; 

 Mospjesëmarrja e komunitetit në vendimmarrje në 
procesin e ndërtimit të impiantit (çështja e 
eksproprijimit); 

 Politika joadekuate; 

 Dëmtimi i rrjetit të ujësjellësit, kanalizimit dhe 
ujitjes; 

Tabela 57 Analiza SWOT 

1. Energjia elektrike 

Furnizimi me energji elektrike bëhet nga KEK-u përmes energjisë së prodhuar në termocentralet 

e Obiliqit. Furnizimi me energji elektrike është jo i qëndrueshëm dhe i pamjaftueshëm, ka 

ndërprerje të shpeshta të rrymës elektrike. Arsyet për këtë janë kapacitetet e kufizuara të 

termocentraleve të Obiliqit dhe humbjet teknike dhe ato administrative, si dhe defektet e shpeshta 

në rrjet. Rrjeti elektrik është i vjetruar dhe shumica e objekteve të banimit furnizohen me energji 

nga kabllot mbitokësore, e të cilat të shumtën e rasteve janë në gjendje të keqe dhe burim rreziku 

për qytetarë. Rinovimi i këtij sistemi të vjetruar dhe ndërtimi i kapaciteteve të reja duhet të jenë 

në prioritet të lartë. Ndërprerjet e shpeshta të energjisë elektrike implikojnë përdorimin e 

burimeve tjera të energjisë, siç janë gjeneratorët, të cilët janë gjithashtu burim i ndotjeve të ajrit 

dhe zhurmës së madhe. 

Sipas informacioneve të siguruara nga KEK-u dhe KOST-i aspekti i furnizimit me energji 

elektrike në Komunën e Prishtinës i gjithë territori i komunës ka mbulueshmëri me rrjete që do të 

thotë çdo qytetar i komunës ka qasje në energji elektrike por përkundër qasjes në energji ky 

sektor ka problem dhe sfida në aspektin e furnizimit të rregullt me energji të qytetarëve. 

Rrjeti i energjisë elektrike: Sa i përket problemeve dhe sfidave në aspektin e energjisë elektriken 

si në nivelin nacional ashtu edhe komunalë është rrjeti elektrik i cili është i vjetër, pra 

infrastruktura është vjetërsuar duke filluar nga telat shpërndarës të cilët janë të shtrire po thuaj në 

të gjithë qytetin dhe gjendja se si janë momentalisht është shumë e rrezikshëm për qytetarin. Po 

ashtu shtyllat në të cilat mbështetet rrjeti një pjesë e madhe janë nga druri dhe në gjendje jo të 

mirë fizike të tyre, dhe si rezultat i infrastrukturës së dobët çdo vite kemi humbje të jetës së 

njerëzve nga energjia elektrike. 

Problem tjetër i cili duhet të theksohet është rrjeti i tensionit të lartë i cili kalon në komunën e 

Prishtinës kryesisht lagjet Sofali, Kalabri, Prishtina Re, gjendja fizike e këtij rrjeti nuk është në 

nivelin e kënaqshëm, po ashtu ky rrjet kalon mbi shtëpi banimi pra nuk ka një tampon zonë 

mbrojtëse të respektuar dhe si rezultat i saj është rrezik i lartë për jetën e qytetarëve. 

Mungesa e investimeve në sistemin e rrjetit të shpërndarjes: Investimet e pamjaftueshme në 

sistemin e shpërndarjes së energjisë elektrike kanë bërë që ky sistem të mos mund të përballojë 
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ngarkesën në rritje, veçanërisht të përballojë ngarkesën në sezonin e dimrit. Kjo ka pasur për 

pasojë nivelin shumë të lartë të humbjeve teknike që ka rënduar vazhdimisht sistemin. 

Investimet në kapacitete gjeneruese: Me gjithë faktin se komuna ka resurse të mëdha energjetike, 

si zona kodrinor-malore të cilat kanë potencial për krijim të energjisë së ri-përtrishme por nuk ka 

pasur asnjë investim në ndërtimin e kapaciteteve të reja apo rehabilitimin e kapaciteteve 

ekzistuese që do të mundësonte një furnizim stabil me energji  elektrike.

 

Figura 89 Figura Rrjeti energjetik 

Mos shfrytëzimi i energjisë në mënyrë racionale: Me gjithë potencialin e konsiderueshme për 

kursimin e energjisë, ky potencial nuk është duke u shfrytëzuar sa duhet në Kosovë. 

Shiritat Mbrojtës Rreth Linjave Elektroenergjetike 

Shfrytëzimi i shiritave rregullohet me norma teknike si dhe me ligje përkatëse (UA) dhe më tutje 

këto konsiderohen si zona të sigurisë dhe shërbejnë për ndërtimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen 

e tyre në vazhdimësi. 
Nr Linja kabllovike  nëntokësore   Ekzistuese Planifikuara 

1 2x110   kV 16 20 

2 110       kV 12 16 

3 35        kV 10 10 

4 20        kV 6 8 

5 10        kV 4 6 

Tabela 58 Linjat nëntokësore 

 

 

 

Nr Linja ajrore energjetike Ekzistuese Planifikuara 
1 2x110   kV 30 40 
2 110        kV 20 30 
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3 35         kV 16 20 
4 20         kV 12 15 
5 10         kV 10 12 

Tabela 59 Linjat ajrore 

Qasja, aktivitet e punës, përgjegjësitë dhe detyrat në këto zona janë të rregulluara me ligjin e 

miratuar mbi energjinë elektrike, si dhe udhëzimi administrative mbi zonat nen dhe rreth 

stabilimenteve energjetike. 

Bazuar nga normat që u cekën më lartlartë për këtë qëllim për linja energjetike kabllovike 

nëntoksore duhet të sigurohen koridore:  

Ndërsa korridoret rreth largëpërquesëve kur ndërtohet si linjë ajrore është e nevojshme që ti 

sigurohet një shirit mbrojtës me dimensione të përcaktuara në tabelën e mëposhtme. 

1. Ndërtimi i rrjetit 
Rekomandimet nga Plani shtesë investues për vitet 2018-2023: 

Duke u bazuar në planet zhvillimore sektoriale të hartuara si pjesë e Planit Zhvillimor Komunal, 

Planit Zhvillimor Urban dhe Planit Rregullues Urban  të Prishtinës, si dhe rekomandimet dhe 

duke marrë për bazë gjendjen ekzistuese të rrjetit energjetik dhe  atij të telekomit, është analizuar 

në  tërësi, në të njëjtin janë nxjerrë përfundimet si dhe nevojat për zgjerimin e kapaciteteve 

energjetike në komunën e Prishtinës.   

Rekomandimet nga Plani shtesë investues për vitet 2018-2023: 

 Rritja dhe përmirësimi i kapaciteteve të tensionit të mesëm në nënstacionet ekzistuese 

110/35kV (zgjerimi i NS 110/35kV me transformatorë të ri me transformim 

110/10(20)kV – zgjerimi i kapaciteteve të TM 10(20)kV).  

 Rehabilitimi i përgjithshëm i sistemit dhe ngritja e kapaciteteve të tensionit të mesëm për 

të mundësuar ndryshimin e nivelit të operimit të tensionit të rrjetit. 

 Zëvendësimi i transformatorëve 10/0.4 kV me transformatorë 20(10)/0.4 kV .  

 Zëvendësimi i linjave 10kV të vjetërsuara dhe të mbingarkuara me linja të reja 20kV.  

 Zëvendësimi i shtyllave të drurit me shtylla betoni duke i zëvendësuar edhe pajisjet tjera 

përcjellëse 20kV (izolatorë, konzolla, etj)  

 Zëvendësimi i kabllove të vjetra me vaj 10kV me kabllo të reja të nivelit 20kV  

 Zëvendësimi i përçueseve, shtyllave dhe transformatorëve 10/0,4 kV të dëmtuar, për të 

qenë në pajtueshmëri me standardet dhe për të garantuar siguri publike dhe të furnizimit.  

 Ndërtimi i NS 10(20)/0.4 kV të reja në rrjetin e ngarkuar të tensionit të ulët .  

 Shtimi i fuqive të transformatorëve tek ata të ngarkuar mbi 70%, apo ndërrimi i këtyre 

transformatorëve me transformatorë më pak të ngarkuar.  

 Rikonstruimi dhe rikonfigurimi i rrjetave 0.4 kV me prioritet ne qendra te qytetit me rrjet 

të ri kabllor dhe me puseta.  

Sipas rregulloret e IEC, IEEE dhe ANSI për projektet e reja, linjat urbane të furnizimit me 

energji elektrike dhe ato telekomunikuese duhet të ndjekin të njëtat trase dhe të ndërtohen 

njëkohësisht. 

Forma e kanalit dhe pusetave per  shtrirjen e rrjetit dhe instalimeve elektrike 

Rekomandimet dhe rregulloret e lartshënuara obligojnë që SEE dhe SK të realizohen ashtu që: 

Në të gjitha rrugët e asfaltuara, në njërën anë të trotuarit, të rezervuar për këtë qëllim në thellësi 

mbi 750 mm të ndërtohet i ashtuquajturi “kanalizimi kablovik” – fig.4. 
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Numri dhe dimensioni i gypave fleksibil të vendosur në kanalizimi kabllovik përcaktohet në 

varësi nga nevoja dhe do të ishte dashur të definohet në projektin detal – zbatues. 

Zakonisht një kanalizim kabllovik përmban gypa të brinjëzuar me diameter prej 100mm, 160mm 

dhe 200mm që përforcohem me rërë. 

 

Figura 90 Detaj Teknik 

Në këta gypa vendosen: 

 Linja të tensionit 10(20)kV me kabllo XHP 49A 240mm2. Me këtë bëhet furnizimi i 

trafostacioneve të blinduara me herës 10(20)/0.4kV dhe fuqi 400kVA, 630kVA dhe 

1000kVA. 

 Linja e tensionit 400/231V me kabllo PP00 4x95mm2 për furnizimin e ndërtesave për 

banim kolektiv. 

 Linja e tensionit 400/231V me kabllo PP00 4x25mm2 ose 4x16mm2 për furnizime të 

ndriçimit publik dhe banimeve individuale. 

 Linja të kabllove të komunikimit (kabllo me fije optike apo STP 4x0.75mm2. 

 Përgjatë trasës së kanalizimit kabllovik duhet ndërtuar puseta me dimensione dhe forma 

të ndryshme sipas rastit. 

 Në trasa të linjave të shumëfishta ndërtohen puseta të kombinuara – Elektrike - Telekom 

sipas fig.5. 

 

Figura 91 Detaj Teknik 
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Pusetat kanë thellësi së paku 1.8m dhe dimensione të brendshme së paku 1.8mx1.2m.  

Puseta e përbashkët është e ndarë me mur betoni 20cm në atë për rrymë dhe në atë për 

komunikim dhe kanë hyrje (vrima ) të ndara. 

Pusetat për kryqëzime të linjave të tensionit të ulët dhe linjave telekomunikuese mund të 

ndërtohen si të ndara dhe mund të kenë edhe dimensione më të vogla (por jo më të vogla se 

1.2x1.2x12.m) 

Hyrja në Puseta bëhet nëpër vrimën me formë rrethore me diameter së paku 75cm. Në kapak 

duhet shkruar për puseta rryme – ELEKTRIKA, ndërsa për ato të komunikimit – TELEKOM. 

Trafostacionet 10(20)/0.4 kV duhet të kenë fuqi të mjaftueshme për të furnizuar të gjithë 

konsumatorët me tension 230/400 ±10%V. Ne rast se transformatorët furnizojnë objekte me 

banesa kolektive, me qellim të ruajtjes së ambientit përreth objekteve, atëherë kur të ka mundësi 

teknike, rekomandohet që transformatorët të vendosen në mbrendi të objektit të ndërtuar.  

Trafostacionet e vendosur në brendi të objektit do të duhet të plotësojnë kushtet teknike të 

parapara me standarde për objekte të tilla, që janë 

Vendi ku montohen trafostacionet duhet  te ketë qasje për piruj . karroca, te jene te mbrojtur nga 

vërshimet dhe ti sigurohet ventilimi. 

Ndërkohe duke marre për baze gjendjen ekzistuese  do te analizohen kërkesat dhe kushtet për 

furnizim te sigurte dhe cilësor me energji elektrike te konsumatorëve  ne komunën e Prishtinës. 

Probleme tjera të identifikuara 

 Trafo-stacionet 35/10kv kryesisht janë të vjetruar; 

 Linjat 35 kv, 10 kv dhe pjesërisht 0.4 kv janë të vjetra, dhe janë të mbingarkuara sidomos 

gjate dimrit; 

 Trafo-stacionet 10 (20)/0.4 kv të mbingarkuara; 

 Linjat 0.4 kV me shtylla të vjetra dhe përçues të mbingarkuar; 

 Shpërndarje asimetrike e ngarkesave te shpenzuesit e fundit dhe mospërshtatje e tyre me 

trafo stacione furnizuese; 

 Një pjesë e shtyllave të ndriçimit publik të koroduara dhe të pagalvanizuara; 

 Grumbullim i kabllove ABC (gërshet) dhe linjave ajrore në shtylla druri pa ndonjë rregull 

të caktuar; 

 Gërshetimi i linjave ajrore me kabllo koaksiale të provajderëve të telekomunikacionit dhe 

televizionit pa ndonjë rregull të caktuar; 
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SWOT Analiza Energji Elektrike 

Përparësitë Dobësitë 

 Rezervat e mjaftueshme të linjitit për të prodhuar 
energji elektrike dhe termike me çmime konkurruese; 

 Përvoja industriale për prodhim dhe eksploatim të 

linjitit në Kosovë; 

 Kapacitete transmetuese interkonektive të 
mjaftueshme që mundësojnë tregti ndërkufitare 

 Resurset humane të mjaftueshme për të rekrutuar dhe 

zhvilluar staf me shkathtësi që mund t’i përgjigjen 
kërkesave të sektorit; 

 Baza ligjore në harmoni me direktivat e BE-së; 

 Republika e Kosovës është anëtare e Traktatit për 

Themelimin e Komunitetit të Energjisë të EJL; 

 Mekanizma institucionalë adekuatë për funksionimin 
e sektorit të energjisë, në veçanti autoritetet e pavarura 
rregullatore dhe operatori i pavarur i sistemit të 
transmisionit dhe tregut të energjisë elektrike; 

 Potenciale relativisht të favorshme të BRE-ve, që 

mundëson diversitet të burimeve të energjisë; 

 Zhvillimi i tregut të përbashkët të energjisë elektrike 
Kosovë- Shqipëri; 

 Potencial i lartë për efiçiencën e energjisë. 

 Mos mirëmbajtje adekuate e rrjetit 
energjetik; 

 Rrjet i vjetërsuar si dhe shtylla nga 

druri; 

 Kabllot e tensionit të lartë kalojnë mbi 
shtëpi banimi; 

 Kapacitete gjeneruese aktuale të 

vjetëruara që nuk sigurojnë prodhim të 
qëndrueshëm të energjisë elektrike; 

 Nivel i lartë i humbjeve teknike dhe 
komerciale në sistemin e shpërndarjes; 

 Mundësi të kufizuara për vetë financim 

të investimeve; 

 Ngecja në ritmin e investimeve për 
modernizimin dhe zhvillimin e 
kapaciteteve prodhuese ; 

 Furnizim jo i sigurt me energji elektrike 

dhe termike; 

 Pjesëmarrja e ulët e BRE-ve në 
prodhimin e energjisë elektrike; 

 Varësi e pjesshme nga importi i 

energjisë elektrike; 

 Efiçienca e ulët në procesin e prodhimit 
dhe shfrytëzimit të energjisë; 

 Tregu i pazhvilluar dhe pjesëmarrje e 

ultë e sektorit privat për financimin e 
masave të EE-së; 

 Ndotja e mjedisit nga minierat e linjitit 
dhe nga prodhimi i energjisë; 

 Përdorim i lartë i energjisë elektrike për 

ngrohje; 

 Mos operimi i KOSTT si Zonë 
Rregulluese e pavarur. 

Mundësitë Rreziqet 

 Kërkesa në rritje për energji në Kosovë dhe rajon, 

mundësi për zhvillim të shpejtë të sektorit të energjisë; 

 Ristrukturimi dhe reformimi i plotë i sektorit të 
energjisë në përputhje me Direktivat e BE-së; 

 Liberalizimi i tregut në nivel rajonal dhe zhvillimi i 

sektorit me kapital privat; 

 Mundësia e tërheqjes së investitorëve strategjikë; 

 Ndërtimi i ngrohtoreve qendrore në qytetet më të 

mëdha; 

 Zvogëlimi i humbjeve teknike dhe rritja e investimeve 
në shpërndarjen e energjisë elektrike; 

 Rritja e EE në prodhimin e energjisë dhe shfrytëzimi 

efiçient i energjisë nga konsumatorët fundorë; 

 Rritjet e paparashikueshme të çmimeve 

të importit të produkteve të lëndëve të 
lëngëta djegëse   dhe pengesat e 
paparashikueshme të 

 furnizimit me produkte të naftës; 

 Krizat e mundshme financiare globale, 

me ndikim negativ në investimet nga 
jashtë; 

 Vazhdimi i obstruksioneve nga Serbia 
në sektorin e energjisë; 

 Rritje e çmimeve të energjisë elektrike 

dhe rritja e kërkesës për import deri në 
ngritjen e kapaciteteve të reja prodhuese; 

 Mungesa e energjisë elektrike në 
dispozicion në rajon; 

 Mosfunksionimi i tregut të hapur dhe 

konkurrent të energjisë elektrike në 
rajon; 
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2. Energjia termike (ngrohja) 

Sistemi i ngrohjes qendrore në komunën e Prishtinës menaxhohet nga N.P. Termokos SH.A. e 

cila mbulon disa lagje të zonës urbane të Komunës së Prishtinës me rrjet të ngrohjes. Problemet 

sfidat dhe kapacitetet e kësaj ndërmarrje janë përshkruar në vazhdim: 

Prodhimi, humbjet në rrjet dhe furnizimi/kërkesa aktuale 

 
Tabela 60 Energjia e prodhuar, energjia e liferuar tek konsumatorët, humbjet në rrjet (rrjeti i transportit dhe i shpërndarjes) në sezonat 2015/16, 
2016/2017 dhe 2017/2018, ngrohja me kogjenerim. 

Burimi: Plani zhvillimor i NP” Termokosit”SH.A , 2019-2029 

 

Energjia termike e ekstraktuar nga TC Kosova B, sipas sezonave 
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Tabela 61 Humbjet e energjisë termike në rrjetin e transportimit të energjisë termike nga kogjenerimi. 

Burimi: Plani zhvillimor i NP” Termokosit”SH.A , 2019-2029 

 

Konsumi aktual dhe paraprak 

Pas funksionalizimit të kogjenerimit ku është arritur një furnizim më cilësorë, konsumi në 

vazhdimësi ka shënuar rritje. 

Të dhënat për furnizimin / konsumin gjatë sezoneve të kaluara janë paraqitur në tabelën e 

mëposhtme: 



                          Vlerësimi Strategjik Mjedisor i Planit Zhvillimor Komunal të Komunës së Prishtinës 

37 

 

 
Tabela 62 Energjia e prodhuar, liferuar dhe humbjet 

Burimi: Plani zhvillimor i NP” Termokosit”SH.A , 2019-2029 

 

Në tabelën e mëposhtme është paraqitur numri i konsumatorëve, për pesë sezonat e kaluara; 

 
Tabela 63 Numri i konsumatorëve 
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Në tabelën e mëposhtme është paraqitur sipërfaqja ngrohëse, për pesë sezonat e kaluara; 

 
Tabela 64 Sipërfaqja ngrohëse 

Burimi: Plani zhvillimor i NP” Termokosit”SH.A , 2019-2029 

 
Në tabelën e mëposhtme është paraqitur konsumi specifik i përllogaritur për m2 të sipërfaqes 

ngrohëse, në bazë të llojit të konsumatorëve. 

 
Tabela 65 Konsumit specifik për sezonë 
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Diagramet e mëposhtme tregojnë kërkesën mujore për ngrohje në rrjetin e Termokosit për vitet e 

kaluara, përfshirë një pikëvështrim për sezonën 2017/2018 
Burimi: Plani zhvillimor i NP” Termokosit”SH.A , 2019-2029 

 
Figura 92 Energjia termike mujore (për sezonë) e dërguar në rrjetin e shpërndarjes së Termokosit 

Burimi: Plani zhvillimor i NP” Termokosit”SH.A , 2019-2029 

 
Figura 93 Energjia termike mesatare (për sezonë) e dërguar në rrjetin e Termokosit 

Burimi: Plani zhvillimor i NP” Termokosit”SH.A , 2019-2029 

Kërkesa aktuale për energji termike në rrjetin e shpërndarjes së Termokosit, vlerësohet se arrinë 

në përafërsisht 225 GWhTH për sezonë. Vlerësimet e parallogaritura tregojne se rreth 25 GËhTH 

janë humbjet e energjisë termike, kështu që afërsisht 200 GËhTH i shpërndahen konsumatorëve. 

Kërkesa specifike për ngrohje shkon në 124 kËhTH/m². Kjo është gjithashtu shifër e ulët 

veçanërisht duke marrë parasysh që furnizimi me ngrohje është i shtyrë nga prodhimi. 

Kapaciteti i shfrytëzuar dhe në dispozicion 

Në tabelën 37, është paraqitur Kërkesa për kapacitet të konsumatorëve për katër sezona , në të 

cilën janë përfshirë:  

 Kapaciteti elektrik për sezonë ( MWh/hEL),  

 Energjia termike e realizuar per sezonë ( MWhTH ),  
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 Kapaciteti mesatar termik (MWTH),  

 Kapaciteti termik maksimal (të pikut) në ( MWTH)  

 
Tabela 66 Kërkesa për kapacitet elektrike dhe termike 

Burimi: Plani zhvillimor i NP” Termokosit”SH.A , 2019-2029 

 

Në sezonat 2014/15 dhe 2015/2016 janë bërë teste të përformancës së sistemit, prandaj ngarkesa 

e regjistruar për pikun ditor nuk është ngarkesë reale e kërkuar nga konsumatorët në atë kohë. 

Aktualisht furnizimi me ngrohje është i shtyrë nga prodhimi, prandaj kapaciteti është konstant. 

Kjo ilustrohet në figurën vijuese ku paraqitet shfrytëzimi i kapacitetit në një ditë tipike sezonale. 

Siç mund të vërehet nga diagrami, kapaciteti maksimal për ngrohje arrin deri në 70 MË, ndërsa 

kapaciteti i humbjeve të ngrohjes arrin deri në 10 MËTH, kështu që vetëm 60 MËTH kapacitet 

termik i ofrohen konsumatorëve me një hapësirë totale të ngrohjes prej 1,334.000 m².  

Kapaciteti specifik i ngrohjes është vetëm 45 Ë/m² e që është shifër shumë e ulët. Nënstacionet 

nuk janë të kontrolluara dhe rrjeti i qytetit nuk është i balancuar. Kështu që, ndërtesat afër 

Termokosit tejngrohen dhe temperatura e kthimit është tepër e lartë, ndërsa në ndërtesat që 

gjenden më larg Termokosit, nuk ofrohet ngrohje e mjaftueshme.  
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Figura 94 Situata aktuale (faza 1) 

Burimi: Plani zhvillimor i NP” Termokosit”SH.A , 2019-2029 

Në diagramin vijues (figura 46) paraqiten kapacitetet mesatare mujore sipas sezonave. Duke 

krahasuar kapacitetet termike mesatare mujore për katër sezonat e kaluara, vlera më e madhe e 

kapacitetit termik mesatar ka arritur në 60 MËTH në muajin janar të sezonit 2017/2018. 
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Figura 95 Kapacitetet termike mesatare mujore 

Burimi: Plani zhvillimor i NP” Termokosit”SH.A , 2019-2029 

 

Ngarkesa aktuale e pikut 

Bazuar në temperaturat e jashtme në qytetin e Prishtinës, ngarkesa e pikut shfaqet gjatë muajve 

Dhjetor dhe Janar. Normalisht, ngarkesa e pikut në rrjet determinohet nga temperaturat e jashtme 

(atmosferike) dhe orarit ditor. Mëngjesi dhe mbrëmja janë itervalet me kërkesa më të mëdha për 

energji termike. 

 
Figura 96Kapaciteti i ngrohjes dhe temperaturat e jashtme më 30 janar 2016 

Burimi: Plani zhvillimor i NP” Termokosit”SH.A , 2019-2029 

 

Faktorët ndikues në kërkesën për kapacitet dhe për energji termike 

Një numër faktorësh kanë ndikim përcaktues në kapacitetin termik dhe sasinë e energjisë 

termike. Ndër kryesorët janë: masat për përmirësimin e kualitetit të ngrohjes dhe efiçiencës së 

energjisë, ndikimi i projekteve zhvillimore, dhe parametrat projektues gjegjësisht temperatura 

projektuese. 

Përmirësimi i kualitetit të furnizimit 

Është i njohur fakti se në disa pjesë të qytetit (veçanërisht Kodra e Diellit), cilësia e ngrohjes 

është më e dobët. Një masë e domosdoshme për përmirësimin e furnizimit është balancimi 

hidraulik i sistemit dhe implementimi i kontrollit automatik në nënstacione. 

Kjo masë, do të ndikoj në shfrytëzimin efikas të kapacitetit termik dhe furnizim në mënyrë të 

balancuar për të gjitha rajonet e shpërndarjes / furnizimit, rrjedhimisht edhe aktivizimin e 

„konsumatorëve pasiv‟. Vlerësimet paraprake tregojnë se kapacitetit specifik (për njësi të 
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sipërfaqes – m2) do të jetë 80 Ë/m2 , ndërsa konsumi specifik do të arrij në 160 kË/m2 për 

sezonë.  

Në tabelën e mëposhtme janë paraqitur, sipërfaqja ngrohëse e lidhjeve ekzistuese përfshirë edhe 

aktivizimin e “konsumatorëve pasiv” dhe përllogaritjet përkatëse të kapaciteteve termike dhe 

kërkesës për energji termike. 

 
Tabela 67 Të dhënat për sipërfaqen, kapacitetin dhe kërkesën për energji 

Burimi: Plani zhvillimor i NP” Termokosit”SH.A , 2019-2029 

 
Figura 97Situata me IHS të kontrolluar dhe rrjet të balancuar (faza 2) 

Burimi: Plani zhvillimor i NP” Termokosit”SH.A , 2019-2029 
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Parashikimi i Kërkesës për energji termike për periudhën 2019-2029  

 
Tabela 68 Planifikimi për konsumin e energjisë termike dhe rritjen e siperfaqës ngrohëse 

Burimi: Plani zhvillimor i NP” Termokosit”SH.A , 2019-2029 

I.10. 1 Vlerësimi i gjendjes 
 Gypat e instaluar në vitet e 70-ta në rrjetë po thuaj tani janë ndrruar mi 70% me gypa të ri. 

Kapaciteti aktual nga kek-u(TC-B) për furnizim me ngrohje është 140MWh. Ky kapacitet 

mundëson zgjerim  të rrjetit egzistues më  lagjet ku është shtrirja e rrjetit egzistues. 

Më projektin e zgjërimit të rrjetit të ngrohjes në qytetin e Prishtinës të financuar nga BE-ja, është 

përfshir lagjja “Kalabria” (Emshiri), si dhe disa objekte publike në rrjetin egzistues.si dhe 

modernizimi i nenstacioneve termnike, e cila mundeson kursim te energjis termike. 

Mbulushmëria e qytetit  me ngrohje  tani sillet 40-50% e teritorit të qytetit të Prishtinës. 

Modernizimi i nënstacioneve është duke u bërë, ku na mundëson menagjimin më të mirë 

ngrohjes. 

Me dyfidhim të kapaciteteve termike nga KEK-u, në 280MW, qyteti do të ketë mbulushmëri në 

80% të teritorit të qytetit të Prishtines. 
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Përparësitë Dobësitë 

 Moderinizim i nenstacioneve me kontroll 
nga distanca te cilat ndikojn  ne kursim te 
energjis termike; 

 ngrohje e pa nderprer 24h me sitetm te 
kogjnerimit per konsumatoret e kyqur ne 
rrjetin e ngrohjes; 

  Objketet ereja me efiqenc; 
  Gypat e paraizoluar te cilet ndikojn ne 

efiqenc te energjse termike; 
 Perdorimi i teknologjive te reja; 

  Kapacitetet egzistuse te burimit te energjise 
te cilat ndikojn ne mos mundësia per  kyjeve 
te gjithë konsumatorve të rinjë; 

 Kapaciteti i kufizuar i gypave egzistues 
  Mos aplikim i teknologjive të reja;  
 Mundësi të kufizuara për vetë financim të investimeve; 

Mundësitë Kërcënimet 

 Rehabilitimi  ne vazhdimsi i rrjetit egzistues 
te ngrohjes nga termokosi dhe donacionet; 

 Ngrojha e disa lagjeve në Prishtin me 
energji të ripertritshme -energji Solare, gas 

 Vendosja e matësve të energjisë terimike 
në objekte banesore; 

 vendosja e matsve të energjis termike ne 
njesi banimi; 

 Kyqja e objekteve të reja ku ende nuk janë 
kyqur në lagjet e Prishinës; 

 Mundesia e shfrytzimit te gasit pe ngrohje 
kur te sjellet gas sjellsi. 

 

 
 Krizat e mundshme financiare globale, me ndikim 

negativ në investimet nga jashtë; 
 

  

Tabela 68 SWOT Analiza e ngrohjes qendrore 

3. Telekomunikimi 

Shërbimet Telekomunikuese Mobile. 
Të dy operatorët mbulojnë teritorin e Prishtinës me shërbime të telefonisë mobile me zë “voice” 

dhe me të dhëna “data”. Mbulueshmëria me shërbimet e zërit “voice” në komunën e 

Prishtinës  është e kënaqshme, përfshirë edhe zonat rurale në përjashtim të zonave malore të pa 
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banuara ku vërehet mungesë e sinjalit 3G dhe LTE 

 

Nga figurat më lartë konkluldojmë se mbulueshmeria me rrjetin 3G dhe LTE  në Qytetin e 

Prishtinës dhe në zonat rurale  është e  kënaqshme, ndërsa ne viset malore të pa banuara ose 

rrallë të banuara mbulueshmëria me rrjetin e 3G dhe LTE mungon. 

Zonat Rurale në te cilat ka munges të sherbimeve data ( 3G dhe LTE) janë: Fshati Prapashticë, 

Mramor, Keqekollë, Koliq, Makovc, Kukavicë, Slivovë, Marec, Rimanishtë, Nishec  

 

Shtrirja e BTS në territorit të Komunës se Prishtinës (Burimi: Atllasit Elektronik të Ministrisë së Ekonomisë dhe Ambientit)   

Numri I BTS në terrritorin e Komunës së Prishtinës është i mjaftueshëm, mirëpo nga hulumtimet 

në terren vërejmë se ndërtimi i BTS është bërë pa ndonjë koordinim në mes të operatorëve të 

kompanive telekomunikuese dhe eksistojnë raste kur dy BTS të operatorëve të ndryshëm janë në 

distancë shumë të vogël nga njëri tjetri. 

 Përmirësimi i ofrimit të shërbimeve telekomunikuese mobile: 

 Duke parë që mbulueshmëria me shërbime “voice” është e kënaqshme, përmirësimet duhet të 

orientohen kryesisht në shërbimet “data”. Nevoja për kapacitete më të mëdha nga shfrytëzuesit 
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është gjithnjë në rritje,kjo tregon që edhe zonat me mbulueshmëri të mirë në ditët e sotme, në një 

të ardhme jo të largët nuk do të jetë e mjaftueshme. Për këtë nevoitet përmirësim në 

infrastrukturë dhe teknologji. 

Për të përmbushur kërkesat e qytetarëve për kapacitete të mjaftueshme, operatorët duhet që të: 

·        Rrisin numrin e BTS-ve në zonat me koncentrim më të madh të qytetarëve. Mënyrë 

me e përshtatshme për ta bërë këtë, rekomandohet që të ndërtohen BTS të përbashkët nga 

dy operatorët, gjë që kishte me i ul edhe kostot e tyre të operimit, njëkohësisht kishte me 

e përmirësu edhe mbulueshmërinë me shërbime për qytetarët. 
·        Rrisin kapacitetet duke zëvendësuar transportin me wireless, me ate me fije optike. 

Edhe ne këtë rast mund të përdorin infrastrukturë të përbashkët nëntokësore që mund te 

jetë pronë e operatorëve, pronë publike komunale, apo edhe ndonjë operatori të 

sherbimeve FIX-e, të cilët do ta ndajnë të njejtën infrastrukturë gjithashtu. 

Trendi global i shërbimeve telekomunikuese mobile po shkon drejtë teknologjisë 5G. Nevojat e 

qytetarëve për kapacitete më të mëdha në shërbimet mobile, kryesisht ne “data” edhe ne Kosovë, 

obligon operatorët që të implementojnë teknologjine 5G. Për të implementuar projekte të 

ndryshme si: Smart Home, Internet of Things etj, është e doemosdoshme të implementohet 

teknologjia 5G. 

Parakushte për t‟a implemetuar këtë teknologji të re janë: përmirësimet në infrastrukturë, 

kryesisht ne transport, dhe lirimi I brezeve te reja frekuencore nga autoriteti rregullator, sic jane 

brezet 800MHz per zonat rurale, dhe brezet 2100MHz dhe 2600MHz per mbulimin e zonave me 

popullsi me te dendur. 

Shërbimet telekomunikuese Fikse, Internet dhe DTV 

 Sa i përket rrjetit fiks të ofrimit të shërbimeve të qasjes në internet në Komunën e Prishtinës , 

bazuar në të dhënat e dërguara nga operatorët vërehet se Komuna e Prishtinës qëndron shumë 

mire në ofrimin e sherbimeve të internetit , të cilat ofrojnë shpejtësi shumë të larta dhe nivele të 

garantuara të kualitetit të shërbimeve të internetit në krahasim me rrjetin mobil.   

 

Edhe pse sherbimet me internet ne Komunën e Prishtinës janë te mira, Problemi qendron në 

infrastrukturën ekzistuese  e cila është ndertuar pa ndonjë kordinim ne mes te operatorevë të 

kompanive telecomunikuese  dhe nuk është e unifikuar.  

Gjendja aktuale e infrastrukturës së telekomunikacionit në komunën e Prishtinës është relativisht 

e mirë, ekzistojnë disa kompani (operatorë ekonomik) që bëjnë shpërndarjen e rrjetit të internetit. 

Shpërndarja e teknologjive dhe e rrjetave të avancuara në Prishtinë është zhvilluar me një ritëm 

jo të rregullt dhe në mënyrë të pakoordinuar.  

Infrastruktura e rrjetin e FIX-it (internet-it)  nuk është e shtrirë në të gjithë territorin e komunës, 

kryesisht fshatrat malore nuk posedojnë rrjet te kabllovikut nga asnjë operatore që vepron në 

nivel komunal. 

Zonat Rurale në te cilat ka munges të infrastrukturës dhe sherbimeve më internet janë:  Fshati 

Prapashticë, Mramor, Keqekollë, Koliq, Makovc, Kukavicë, Slivovë, Marec, Rimanishtë, Nishec 

Të gjithë operatorët që operojnë në komunën e Prishtinës ofrojnë sherbimet e internetit, TV 

digital, dhe disa prej tyre edhe telefoni FIX-e. 
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Operatorët të cilet ofrojnë shërbime të Internetit dhe rrjetit të TV kabllor janë: 

·        Telekomi i Kosovës 

·        Rrjeti i kompanisë IPKO; 

·        Rrjeti i kompanisë KUJTESA; 

·        Rrjeti i kompanisë ARTMOTION. 

·        Rrjeti i kompanisë Telkos 

Operatorët e licensuar I ofrojnë këto shërbime kryesisht në zonat urbane dhe ne disa zona rurale 

ku përqëndrimi I qytetarëve/banesave është më I madh. Ndërsa në zonat e largëta dhe më pak të 

banueshme këta operatorë nuk ofrojnë shërbime. Në këto zona shërbimet ofrohen nga operatorë 

local, shpeshherë të palicensuar dhe me kualitet jo të kënaqshëm të shërbimit.  

Ofrimi I shërbimeve bëhet përmes sistemit kabllor HFC (Hybrid Fiber Coax) ne mbi 70% të 

rasteve, dhe në 30% të rasteve përmes GPON (Fiber) 

Sfida më e madhe për përmirësimin e shërbimeve është infrastruktura. Për momentin shumica e 

operatorëve shfrytëzojnë shtyllat e distribucionit për shtrirjen e kabllove, qofte të rrjetit primar, 

apo të atij sekondar që i jep shërbim edhe qytetarit. Të pakëta janë rastet, kryesisht në zona 

urbane, ku operatorët kane shfrytëzuar infrastrukturën nëntokësore për shtrirjen e kabllove të 

tyre. 

 

Foto: infrastruktura Telekomunikuese në Komunën Prishtinës 

Përmirësimet duhet të bëhën në: 

 Infrastrukturë – Duhet të ndërtohet infrastruktura e përbashkët nëntokësore për të gjithë 

operatorët. Infrastruktura të përdoret edhe për operatorët që ofrojnë shërbime 
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telekomunikuese mobile. Zgjidhja ideale do të ishte që infrastruktura primare të jetë 

pronë komunale apo një operatori, dhe të mirëmbahet nga vetëm një ekip, e cila pastaj 

jepet ne shfrytëzim për operatorët. 

 

 

 100% e infrastrukturës në zonat urbane duhet të kalojë në infrastrukturë nëntokësore, 

ashtu sikurse edhe rrjetet primare, furnizimet në zonat rurale të bëhën me infrastrukturë 

nëntokësore, ndërsa në zonat e me banim më të ulët, të lëjohët edhe infrastrukturë ajrore, 

por me shtylla te sigurta nga betoni. 

 

 

 Të sigurohet që se paku dy operatorë që ofronë shërbime kualitative dhe kontent të 

licensuar, të ofrojnë shërbime për secilin qytetar të Prishtinës. Kjo për shkak se 

konkurenca rrit cilësinë dhe jep lehtësime financiare për qytetarët. 

 Të bëhen lehtësimë për operatorët qe kalojnë nga HFC në GPON, pasiqë me këtë veprim 

ju mundësojnë shërbime shumë me të mira dhe kualitative qytetarëve.  

Avansimet në teknologji - Trendi global i shërbimeve telekomunikuese është përmes fibrit optik. 

Përparësitë e fibrit optik me teknologjitë tjera janë të shumëta si: kosto me të lirë të 

implementimit dhe më e rendeësishmja cilësi dhe kapacitet i pakrahasueshëm kundrejt 

teknologjive tjera. 

 

Analiza SWOT 

Përparësitë Dobësitë 

-         Shërbimet eksistuese që ofrojnë 

mbulueshmeri; 
-         Mbulueshmëria e mirë me shërbime 

internet dhe DTV në  zonat urbane 
-         Nivel i kënaqshëm i konkurencës në zonat 

urbane 
-         Mbulueshmëri minimale edhe në zonat 

rurale 
-         Përditësimi i infrastrukturës prej 

operatorëve 
-        Shfrytëzimin e granteve (kombëtare e 

ndërkombëtare) për Përmiresimin e 
infrastrukturës 

  

-  Rrjeti nëpër shtylla të KEDS – I pa kontrolluar 
-   Jostabiliteti energjetikë në vend  
-   Mungesa e shërbimeve te FIX-it nëpër fshatra; 
- Mos unifikimi i rrjetave nga operatorët që ofrojnë 

shërbime   Telekomunikuese.  
-   Rrjeti i vjetëruar 
-    Mbi 80% ofrojnë shërbime me kabllo koaksiale 
-    Shërbimet “fiber to home” në nivel minimal 
-    Cilësia jo e kënaqshme e shërbimeve 
-    Ndërprerje të  shpeshta të shërbimeve, që lidhen me rrjetin 

e vjetëruar, dhe furnizimin jostabil me energji elektrike 

Mundësitë Rreziqet 
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-             Shfrytëzimi i investimeve të 

jashtme; 
-             Planifikimi dhe Ndërtimi i 

Infrastruktures nëntokësore nga Komuna. 
-         Shtrirja e gypave në të gjitha rrugët 

kryesore 
-         Eliminimi i rrjetit nëpër shtylla. 
-         Infrastrukturë e përbashkët për të 

gjithë operatorët 
-         Infrastruktura nëntokësore të jetë 

pronë komunale, që mundëson rritjen e 

cilësisë dhe konkurencës së mirëfillte 
-             Realizimi i të hyrave nga 

shfrytëzimi I infrastrukturës  
 

-         Largimi I shtyllave nga KEDS pa shtrirjen e 

gypave nëntokësor për operatorët e 

telekomunikimeve, që mund të lërë qytetarët pa 

shërbim 
  
-  Për shkak të mungesës ë konkurencës në zonat 

rurale, mundësohet ofrimi i shërbimeve pirate nga 

operatorë të pa-autorizuar dhe pa-licensuar 
  
- Vazhdimi i infrastrukturës së pa unifikuar nga 

operatorët 
-     Cilësia e shërbimit 

4. Grumbullimi dhe menaxhimi i mbeturinave 

Komuna e Prishtinës ka miratuar Rregulloren për Menaxhimin e Mbeturinave në Kuvendin 

Komunal, në pritje të shqyrtimit nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal, së bashku me 

Planin e Menaxhimit të Mbeturinave. Rregullorja e re dhe të ardhurat nga mbledhja e tarifave të 

mbeturinave nga komuna janë raportuar të përfshihen në buxhetin e vitit të ardhshëm (2017). 

Komuna e Prishtinës po planifikon të angazhohet për zbatimin e plotë të Ligjit për Mbeturinat si 

me mbledhjen e tarifave dhe prokurimin e Operatorit të Menaxhimit të Mbeturinave. Megjithatë, 

siç raportohet nga GIZ, ata po shqyrtojnë mundësinë e angazhimit të Ndërmarrjes Publike 

“Pastrimi” përmes një procesi të prokurimit të negociuar në pajtim me Ligjin për PP. Një nismë e 

tillë ende nuk është e qartë nëse do të pranohet nga Komisioni Rregullativ i Prokurimit Publik. 

Ndërmarrje (Pastrimi” Sh.A), është përgjegjëse për largimin e mbeturinave, të cila mbeturina i 

deponon në deponin rajonale në Mirash. Komuna e Prishtinës përballet me probleme dhe sfida të 

ndryshme sa i përket menaxhimit dhe grumbullimit të mbeturinave dhe këto probleme janë 

radhitur si më poshtë: 

Menaxhimi dhe mbulueshmeria e grumbullimit të mbeturinave: që nga viti 2018 komuna e 

Prishtinës ka arritur mbulueshmerin në menaxhimin dhe grumbullimin e mbeturinave në të gjithë 

territorin e komunës. Në zonën urbane në pikat e grumbullimit, mbledhja e mbeturinave bëhet 

çdo ditë, ndërsa në zonat rurale mbledhja e mbeturinave bëhet një herë në jave sipas orareve të 

caktuara. Por problemi është se në lagje të caktuara nuk kemi pika grumbulluese të mbeturinave 

dhe si  e tillë mbeturinat hidhen në hapësira të ndryshme ku krijohen numër i madh i deponive 

ilegale, gjithashtu problem është mos funksionimi i 12 pikave grumbulluese nëntokësore në 

zonën urbane dhe ky fakt vështirëson mbledhjen e mbeturinave në ato zona.  
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Figura 99 Mbulueshmeria e menaxhimit dhe grumbullimit të mbeturinave 

Mbeturinat nga ndërtimi/demolimi dhe mbeturinat inerte: Sipas Udhëzimit Administrativ (UA) 

Nr. 07/2015, menaxhimi i këtij lloji të mbeturinave është obligim i komunës. Sipas këtij 

Udhëzimi Administrativ, komuna në bashkëpunim me komunat përreth, mund ta ndërtojnë një 

deponi për mbeturinat nga ndërtimi/demolimi me qëllim të mos degradohet edhe më tej mjedisi. 

Ky UA gjithashtu përcakton kriteret për përzgjedhjen e vendeve të përshtatshme për këtë lloj të 

mbeturinave, ku ndër më të rëndësishmet janë: Vende të përshtatshme për deponimin e këtij lloji 

të mbeturinave mund të jenë vendet që më parë janë shfrytëzuar për eksploatim me qëllim të 

mbushjes së gropave, kanaleve të ndryshme të formuara në mënyrë të natyrshme, vende të 

degraduara si rezultat i erozionit ose rrëshqitjeve të dheut, apo vende tjera të ngjashme. 

Megjithatë, siç është përmendur edhe më lartë, është përgjegjësi e komunës t‟i trajtojë mbetjet e 

demolimit/inerte. Mund të thuhet se të gjitha komunat në Kosovë kanë mbetur prapa në krijimin 

e deponive/vendeve të përshtatshme për depozitimin e këtyre mbeturinave. 

Komuna e Prishtinës ka problem në aspektin e grumbullimit të mbeturinave inerte pasi që nuk ka 

ndonjë deponi legale në aspektin e grumbullimit dhe trajtimin e këtyre mbeturinave. 

Sipas, raportit të vlerësimit të gjendjes së menaxhimit të mbeturinave Komuna e Prishtinës pas 

mbeturinave shtëpiake, mbeturinat inerte përbëjnë përqindjen më të lartë të deponive ilegale me 

rreth 14.60%.  

Si rezultat i kësaj, shumica e deponive ilegale në komuna përbëhen nga mbeturina të 

demolimit/inerte. 

Nga intervistat e realizuara, është vënë re se komunat aktualisht nuk angazhohen mjaftueshëm në 

parandalimin e këtij fenomeni, pasi që ky lloj i mbeturinave mblidhet si mbeturinë normale nga 

kompanitë me vullnet të mirë, por në anën tjetër, rritja në sasinë e mbeturinave, të cilat nuk janë 

të detyruar që t'i mbledhin, ndikon edhe në çmimin që ata duhet të paguajnë për deponitë. 

Të gjitha planet komunale të menaxhimit të mbeturinave kanë të trajtuar mbetjet inerte dhe 

zgjidhjet që duhet të ndërmerren nga komunat. Për këtë qëllim, komunat duhet të angazhohen më 

tepër në përmbushjen e kërkesave të përcaktuara dhe të dakorduara prej tyre në këto plane. 
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Figura 100 Mbeturinat inerte/demolimit 

Mbeturinat Industriale: Format e krijimit të deponive industriale janë të natyrave të ndryshme 

varësisht nga destinimi i prodhimit apo veprimtarisë. Po thuaj çdo industri në të kaluarën ka 

trashëguar deponi apo mbetje të rrezikshme të cilat kanë efekte negative në mjedis. Gjithashtu, 

pos këtyre mbetjeve të deponuara në deponi veçanërisht nga metalet e rënda, substanca në forma 

të ndryshme agregate kanë mbetur një kohë të gjatë pa u përdorur nëpër stabilimente, depo dhe 

reparte industriale. Me kalimin e kohës, disave nga këto substanca kimike iu ka skaduar afati apo 

janë degraduar, duke ndryshuar përbërjen e tyre dhe konsiderohen si substanca me rrezikshmëri 

të lartë. Një sasi e tyre janë te ambalazhuara por shume sosh kanë mbetur të pa mbrojtura dhe të 

ekspozuara me mjedisin. Deri me tani për reduktimin e rrezikut nga substanca të këtilla janë bërë 

aktivitete në disa ndërmarrje, kryesisht duke u mbështetur nga donacionet dhe aktivitetet e 

KFOR-it dhe FSK-së. Si rezultat i prodhimtarisë industriale, ndërprerjes së prodhimit dhe 

aktiviteteve të tjera, hasen edhe shumë materie të rrezikshme. Në tabelën vijuese janë prezantuar 

të dhëna për llojet e këtyre mbeturinave, lokacionet e deponimit/magazinimit dhe sasinë e tyre. 

Lloji i mbeturinave Sasia/Njësi Lokacioni  Komuna 

Substanca kimike të ngurta 231.80 kg Laboratori në Kishnicë Prishtinë 

Fuqi plastike me acide 9 fuqi Laboratori në Kishnicë Prishtinë 

Kuti të plastikës të panjohura 15 copë Laboratori në Kishnicë Prishtinë 

Tabela 70 Mbeturina industriale 

Mbeturinat shëndetësore: Mbeturinat shëndetësore është një problematik tjetër në komunën e 

Prishtinës pasi që nuk ka ndonjë hapësirë ku mund të trajtohen si të tilla, dhe për këtë arsye mund 

të kenë pasoja të mëdha në shëndetin e njeriut. 

Institucionet shëndetësore në komunën e Prishtinës dhe QKUK brenda një viti prodhon një sasi 

prej 128,857 mijë/kg mbeturina shëndetësore, ku pjesa më e madhe e këtyre mbeturinave 

trajtohet në impiantin për trajtimin e mbeturinave shëndetësore në Prishtinë, ndërsa mbeturinat 

nga institucionet private nuk kanë një trajtman të duhur dhe si rezultat hidhen në hapësira të pa 

përshtatshme dhe bëhen të rrezikshme për shëndetin e njerëzve. 

Ky impiant është i vendosur në hapësirat e QKUK-se. Kapaciteti i këtij impianti për trajtimin e 

mbeturinave medicinale është 250 deri në 300 kg gjatë një cikli dhe brenda ditës mundë të 

zhvillohen 5 deri në 6 cikle. Nga institucionet shëndetësore publike në këtë impiant trajtohen 

mbeturinat spitalore nga shtëpitë e shëndetit të qytetit të Prishtinës dhe nga QKUK-ja, si dhe një 

sasie e vogël vjen edhe nga institucionet private shëndetësore nga KFOR dhe EULEX. Gjendja 
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në këtë impiant është e mirë. Impianti punon me kapacitet të plotë. Sasia mesatare mujore e 

mbeturinave medicianle që trajtohet në këtë impiant është rreth 11.000 kg. 

Mbeturinat shtazore: Mbeturinat shtazore mund të konsiderohen si mbeturinat më problematike 

që bien nën përgjegjësinë e komunës. Këto mbeturina janë problematike për shkak se nuk 

pranohen nga deponitë, megjithatë, ka raste që deponitë i pranojnë këto mbeturina në mungesë të 

hapësirës së duhur për trajtimin e tyre. 

Në shumicën e rasteve, burimet e këtyre mbeturinave nuk mund të identifikohen pasi që 

depozitohen si mbeturina të tjera komunale, si dhe depozitimi i tyre bëhet gjatë natës kur 

inspektorët komunal nuk janë në detyrë. Prandaj, identifikimi i mishtoreve dhe fabrikave të 

përpunimit të mishit është i nevojshëm, por përderisa nuk ekziston ndonjë zgjidhje institucionale, 

propozohet që këto mbeturina të mblidhen dhe të depozitohen ndaras, ku më vonë pas ndërtimit 

të deponisë do të na jepte idenë mbi kapacitetin e gjenerimit të këtij lloji të mbeturinave si dhe do 

të mundësohet krijimi i një baze të duhur të të dhënave që do të shërbente për të identifikuar nëse 

ndonjë nga këto mbeturina depozitohen në mënyrë të paligjshme. Duke ndjekur parimin “Ndotësi 

paguan”, këto aktivitete të veçanta të menaxhimit dhe “trajtimit” të mbledhjes së mbeturinave 

shtazore kërkojnë një tarifë të veçantë. 

Komuna e Mitrovicës Jugore nuk ka deponi e cila i trajton mbetjet shtazore dhe si e tillë këto 

mbeturina trajtohen në forma të ndryshme të cilat janë jo legale, komuna duhet të planifikoj që të 

rezervoj një hapësirë ku do të trajtohen këto lloje të mbeturinave. 

Analiza SWOT – Menaxhimi i mbeturinave 

Përparësitë Dobësitë 

 Deponia në Mirash; 

 Impianti për trajtimin e mbeturinave 
shëndetësore; 

 Rregullorja  për menaxhimin e 
mbeturinave; 

 Plani komunal për menaxhimin e 
mbeturinave ; 

 Komiteti komunal për mbrojtje të 
mjedisit; 

 Shërbime jo të mira në menaxhim të mbeturinave;  

 Mungesë e deponis për mbeturina inerte/demolimit. 

 Mungesa e auditimit mjedisor; 

 Mungesa e stacioneve të vogla të transferuese për mbledhjen dhe selektimin 
e mbeturinave në zonat rurale; 

 Mos ndarje e mbeturinave në burim;  

 Raportimet e parregullta mbi gjendjen e ofrimit të shërbimeve; 

 numër i lartë i deponive ilegale; 

 Sasi e lartë e mbeturinave industriale dhe sanitare; 

 Burime të ndotjes radioaktive; 

 Mungesë e hapësirave për trajtim të mbeturinave shtazore; 

Mundësitë Rreziqet 
 Fushata vetedijësuese; 

 Krijimi i Eko-taksës 

 Angazhimi i OJQ-ve mjedisore; 

 Rritja e ndotjes; 

 Shfaqja e sëmundjeve infektive; 

 Ndotje e tokave bujqësore; 

Të gjeturat kyçe sipas analizës në aspektin e grumbullimit dhe menaxhimit të mbeturinave janë të 

radhitura: 

 Mbulueshmeria e gjithë territorit me shërbime në aspektin e grumbullimit të mbeturinave; 

 Mungesa e deponis për trajtimin e mbeturinave inerte/demolimit, komuna nuk ka të 

caktuar hapësirën e cila do ti trajtonte këtë lloje të mbetjeve dhe si e tillë duhet të 

planifikohet një hapësirë e cila do ti përmbushte kriteret si në aspektin vëllimor dhe atë 

natyrore.  

 Mungesa e deponis për trajtimin e mbetjeve shtazore, komuna nuk ka hapësirë të definuar 

për trajtimin e mbetjeve shtazore është e domosdoshme planifikimi i hapësirës ku do të 

trajtoheshin ky lloj i mbetjeve. 

 Deponit ilegale, sipas raportit mbi menaxhimin e mbeturinave numri i deponive ilegale 

është i lart vetëm në vitin 2017 kemi të regjistruara 155 deponi ilegale, ku pjesa më e 
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madhe e këtyre deponive janë si pasoj e mungese së deponis për grumbullimin e 

mbeturinave inerte/demolimit apo atyre vëllimore.  

 

 

Infrastruktura e transportit dhe transporti publik 
 

Duke marrë parasysh pozitën gjeografike të Prishtinës në nivel të Kosovës dhe më gjerë, si dhe 

rolin e saj si kryeqytet i Republikës së Kosovës, gjatë viteve të fundit sidomos pas luftës, janë 

bërë zhvillime të shumta që kanë rezultuar me rritjen e migrimit të popullsisë në Prishtinë. Sot në 

këtë qytet kemi një trafik të dendur në pjesën e hyrjes nga rrugët kryesore të Kosovës, rajonale 

dhe rrugë tjera lokale. Zhvillimet e kohëve të fundit në zonat pranë qytetit të Prishtinës, janë 

përqendruar kryesisht me rrugët kryesore të cilat të çojnë në Prishtinë. Ndërsa ndërtimet e 

objekteve janë kryesisht komerciale, biznese të vogla ose banesore. Zhvillimi dhe rritja e 

përqendrimit të këtyre lloj objektesh, si dhe rritja e shpejtë e zhvillimeve të ndryshme, ka bërë që 

gjendja momentale e trafikut të jetë e ngarkuar, sidomos përgjatë rrjetit kryesor të rrugëve.  

Në territorin e Prishtinës, aktualisht janë dy lloj mjete transporti që përdoren: transporti rrugor 

dhe transporti hekurudhor. Transporti rrugor e ka rolin kryesor në transportin e udhtarëve dhe të 

mallrave. Prishtina është e lidhur me rrugë jo vetëm në linja interurbane, por edhe ndërkombëtare 

që lidhen me shtetet fqinje. Të gjitha këto linja rrugore çojnë te stacioni kryesor - Stacioni i 

Autobusëve të Prishtinës. Ndërmodaliteti mes rrugëve dhe hekurudhave duhet të shtyjë drejt 

ndërtimit të rrugëve dhe terminaleve të hekurudhave pranë njëra-tjetrës, sepse deri tani ndodhen 

larg dhe lidhen nëpërmjet rrugës Prishtinë-Fushë Kosovë. 

Niveli i motorizimit ka ndryshuar në mënyrë drastike pas vitit 1999. Si rrjedhojë, rrjeti rrugor 

duhet të zgjerohet me më shumë rrugë, kushtet e të cilave duhet të jenë më të mira për tu 

përballur me numrin e tanishëm të automjeteve që shfrytëzojnë këto rrugë. Në kuadër të rrjetit të 

përgjithshëm të infrastrukturës rrugore, mungojnë shtigjet për biçikleta. Në disa raste sistemi i 

sinjalizimit të rrugëve nuk është i harmonizuar me standardet evropiane për nga forma, ngjyra 

dhe dimensionet. Rrjeti i hekurudhës vepron nga stacioni kryesor në Fushë-Kosovë, dhe 

mundëson lidhjen ndërkombëtare me dy shtetet fqinje (Maqedoni dhe Serbi). Linjat hekurudhore 

janë rreth 333 km, duke mos përfshirë linjat industriale që janë gjithsej 103 km. Këto linja, 

lokomotivat dhe vagonët e tyre nuk janë në kushte të mira dhe kërkojnë investime të mëdha. 

Gjendja momentale duhet të përmirësohet sa më shpejt që është e mundur. Aeroporti është jashtë 

territorit të Prishtinës dhe lidhet nëpërmjet Fushë-Kosovës dhe Lipjanit me kryeqytetin, me një 

distancë prej 16 km. Terminali i autobusëve ndodhet në zonën urbane në Prishtinë. Stacioni 

hekurudhor ndodhet në Fushë-Kosovë, 6 km larg Prishtinës.  

 Shtrirja dhe gjendja e rrugëve ekzistuese 

Sipas Ligjit mbi rrugët, varësisht nga rëndësia e tyre shoqërore, ekonomike dhe e qarkullimit 

rrugët publike, kategorizohen në: 

 Autoudhë; 

 Rrugë nacionale 

 Rrugë rajonale dhe 

 Rrugë lokale 

Ministria e Infrastrukturës është përgjegjëse për menaxhim, mirëmbajtje dhe ndërtim të 

autorrugëve, rrugëve magjistrale dhe regjionale, ndërsa Komuna është përgjegjëse për rrugët 

lokale dhe ato në vendbanime. 
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 Kategoria Përgjegjësi 

1 Autoudhë Ministria e Infrastrukturës 

2 Rrugë nacionale Ministria e Infrastrukturës 

3 Rrugë rajonale Ministria e Infrastrukturës 

4 Rrugë kryesore lokale dhe në vendbanime Komuna 
Tabela 71 Kategorite e rrugeve  

Nëpër territorin e Komunës së Prishtinës, kalojnë rrugë me karakter të ndryshëm, si: autoudhët, 

rrugët nacionale, rrugët rajonale dhe rrugët lokale. 

 Autorruget  
Rrjeti rrugor i Prishtinës u shërben si nyje  e lidhjes se autorrugeve “Ibrahm Rugova dhe “Arber 

Xhaveri” te cilat janë funksionale dhe mundësojnë lidhjen e qytetit te Prishtinës me rrjetin rrugor 

ndërkombëtar. Përmes autoudhës “Ibrahim Rugova”  mundësohen lidhja e qytetit  te Prishtinës 

me Shqipërinë dhe Serbinë, ndërsa autoudha “Arber Xhaveri” mundëson lidhjen e qytetit me 

shtetin e Maqedonisë se veriut. 

Njeherit, përmes autoudhes “Arber Xhaferi” ne te cilën është planifikuar te lidhet autoudha 

“Agim Ramadani” (R7.1), u mundësohet qasje e lehte dhe lidhje me kryeqendrën edhe zonave te 

pjesës lindore te Kosovës. 

 
Figura 101 Lidhja e autoudhëve “Ibrahim Rugova” dhe “Arber XHaferi” ne pjesën e rrjetit rrugor te Prishtinës 

Karakteri i këtyre rrugëve është me rendësi kombëtare dhe  ndërkombëtare, sepse përmes  tyre 

përveç se mundësohet lidhja me shtetet fqinje, mundësohet  qasja ne korridoret pan evropiane me 

karakter ndërkombëtar:  korridorin 8  dhe korridorin 10.   

 Rrugët nacionale dhe rajonale 
Nr. Emërtimi i rrugëve Gjatësia 

1 Prishtine –Prizren -kufiri me Shqipërinë (N25) 85 km 
2 Prishtine –Peje- kufiri me Malin e zi(N9) 100 km 

3 Prishtine –Merdare (Pika kufitare me Serbinë, N25) 37 km 
4 Prishtine –Mitrovice-kufiri me Serbinë (N2) 80 km 
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5 Prishtine –Ferizaj-kufiri me Maqedoninë veriore (N2) 70km 
Tabela 72 Lidhshmëria e Prishtinës me rrugët nacionale 

Rrjeti rrugor i Prishtinës përveç se përfshinë nyjën kryesore lidhëse ndërmjet autoudhëve R7 dhe 

R6, shërben edhe si qendër e lidhjes se rrugëve nacionale te Republikës se Kosovës. Lidhja e 

kryeqendrës me qytetin e Prizrenit dhe pikat kufitare ne Morine dhe Merdare, mundësohet 

përmes rrugës nacionale N25. Përmes rrugës nacionale N2, Prishtina lidhet me qytetin e 

Mitrovicës dhe Ferizajt, gjegjësisht përmes kësaj rruge mundësohet qasja ne pikat kufitare 

Jarinjë, Bërnjak dhe Han i Elezit. Pjesë e rrjetit rrugor te Prishtinës është edhe rruga nacionale 

N9 përmes se cilës kryeqendra lidhet me qytetin e Pejës dhe piken kufitare me Malin e zi, në 

Kullë. 

Në pjesët ku kryqëzohen rrugët nacionale N2 dhe N9 si dhe N25 dhe N2, si forma te kontrollit te 

trafikut janë zgjedhur kryqëzimet me disnivel dhe ne këto nyje nuk paraqiten probleme në 

aspektin e funksionalitetit të trafikut dhe aspektin e sigurisë.  

Parametrat teknik të rrugëve nacionale në përgjithësi i plotësojnë kriteret e projektimit dhe në 

aspektin infrastrukturor ofrojnë kushte te mira për qarkullim te mjeteve motorike.  

Në hyrje të qytetit, në këto rrugë, janë realizuar punime te rehabilitimit dhe rikonstruimit me 

qellim te përmirësimit te kushteve te qarkullimit dhe ofrimit te qasjes me te lehtë për 

pjesëmarrësit në trafik.Këto rruge kryesisht janë me nga dy korsi, por një pjese e madhe e tyre ka 

kaluar edhe ne nivel te rrugëve me katër korsi. Po ashtu nga pjesët periferike të qytetit ku rrugët 

nacionale integrohen ne rrjetin e rrugëve te Prishtinës, regjimi i trafikut ka kaluar nga rruga me 

dy korsi në rruge me katër korsi ( dy shirita qarkullues për secilën kahe). Përmes rrugëve rajonale 

dhe rrugëve tjera lidhëse, disa prej te cilave kane qasje ne rrugët nacionale, u mundësohet qasje e 

lehte ne kryeqendër edhe komunave fqinje Obiliq, Graçanicë, Lipjan dhe Fushë Kosovë. 

 Gjendja e infrastrukturës së transportit në nivel nacional 
Parametrat teknik të autoudhëve dhe rrugëve nacionale në përgjithësi i plotësojnë 
kriteret e projektimit dhe në aspektin infrastrukturor ofrojnë kushte të mira për 
qarkullim të mjeteve motorike. Në hyrje të qytetit, janë realizuar punime në 
rehabilitimin dhe rikonstruimin e këtyre rrugëve me qëllim të përmirësimit të kushteve 
të qarkullimit dhe ofrimit të qasjes më të lehtë për pjesëmarrësit në trafik. Këto rruge 
kryesisht janë me nga dy korsi, por një pjese e madhe e tyre ka kaluar edhe në nivel të 
rrugëve me katër korsi.  Po ashtu nga pjesët periferike të qytetit ku rrugët nacionale 
integrohen në rrjetin e rrugëve të Prishtinës, rrjedha e trafikut ka kaluar nga rruga me 
dy korsi në rruge me katër korsi (dy korsi trafiku për secilën kahe). 

Nga pikëpamja e infrastrukturës Prishtina është nyja kryesore ku bashkohet rrjeti më i 
rëndësishëm infrastrukturor i vendit. Prishtina është në një pozicion gjeografik mjaft të 
favorshëm si në kontekstin rajonal ashtu dhe në atë kombëtar. Në nivel nacional, 
Prishtian është e lidhur mirë me të gjitah skajet më të largëta të vendit, dhe me shtetet 
fqinje. Nga Prishtina kalojnë autoudhët, rrugët me të rëndësishme nacionale dhe 
rajonale, hekurudhore si dhe vija ajrore ndërkombëtare. 

Më konkretisht:  

 Afërsia strategjike me Aeroportin e ndërkombëtar “Adem Jashari” (16 km nga 
qendra e qytetit); 

 Lidhja me pjesën jug-lindore të vendit dhe Shqipërinë nëpërmjet Rrugës së 
Kombit (Autoushën “Ibrahim Rugova” - R7); 
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 Lidhja me pjesen jugore të vendit dhe Maqedoninë e Veriut nëpërmjet autoudhës 
“Arbër Xhaferi” – R6; 

 Përmes autoudhes “Arber Xhaferi” ne te cilën është planifikuar te lidhet 
autoudha “Agim Ramadani” (R7.1); 

 Rrjeti rrugor i Prishtinës përveç se përfshinë nyjën kryesore lidhëse ndërmjet 
autoudhëve R7 dhe R6, shërben edhe si qendër e lidhjes se rrugëve nacionale te 
Republikës se Kosovës. Lidhja e kryeqendrës me qytetin e Prizrenit dhe pikat 
kufitare ne Morine dhe Merdare, mundësohet përmes rrugës nacionale N25. 

 Përmes rrugës nacionale N2, Prishtina lidhet me qytetin e Mitrovicës dhe 
Ferizajt, gjegjësisht përmes kësaj rruge mundësohet qasja ne pikat kufitare 
Jarinjë, Bërnjak dhe Han i Elezit.  

 Pjesë e rrjetit rrugor te Prishtinës është edhe rruga nacionale N9 përmes se cilës 
kryeqendra lidhet me qytetin e Pejës dhe piken kufitare me Malin e zi, në Kullë. 

Në pjesët ku kryqëzohen rrugët nacionale N2 dhe N9 si dhe N25 dhe N2, si forma te 
kontrollit te trafikut janë zgjedhur kryqëzimet me disnivel dhe ne këto nyje nuk 
paraqiten probleme në aspektin e funksionalitetit të trafikut dhe aspektin e sigurisë.  

Përmes rrugëve rajonale dhe rrugëve tjera lidhëse, disa prej të cilave kanë qasje në 
rrugët nacionale, u mundësohet qasje e lehtë në kryeqendër edhe komunave fqinje 
Obiliq, Graçanicë, Lipjan dhe Fushë Kosovë.  Këto rruge kryesisht janë me nga dy korsi 
trafiku, por një pjesë e madhe e tyre ka kaluar edhe ne nivel të rrugëve me katër 
korsi.  Po ashtu nga pjesët periferike të qytetit ku rrugët nacionale integrohen në rrjetin 
e rrugëve të Prishtinës, qarkullimi i trafikut ka kaluar nga rruga me dy korsi në rruge 
me katër korsi (dy korsi trafiku për secilën kahe). 

Pas analizës së gjendjes së autoudhëve, rrugëve nacionale dhe rajonale është konstatuar 
se: 

 Parametrat teknik të autoudhëve, rrugëve nacionale në përgjithësi i plotësojnë 
kriteret e projektimit dhe në aspektin infrastrukturor ofrojnë kushte të mira për 
qarkullim të mjeteve motorike; 

 Rrugët kryesore që lidhen me pjesë tjera të Kosovës janë shumë të ngarkuara nga 
qarkullimi i automjeteve; 

 Mungesa e rrugëve unazore, ka diktuar funksionin radial të këtyre rrugëve, të 
cilat sjellin fluks të lartë të trafikut nga qendra tjeta të Kosovës dhe më gjerë; 

 Kyçjet e pakontrolluara dhe në kundërshtim me kriteret dhe standardet teknike 
për kyçje në rrugë nacionale dhe rajonale, ka ndikuar në uljen e kapacitetit dhe të 
sigurisë në trafik. 

 Gjendja e infrastrukturës rrugore në zonat kadastrale, fshatrat e komunës së 
Prishtinës 

Viteve të fundit Komuna e Prishtinës ka bërë disa investime të mira në përmirësimin e rrugëve 

nëpër fshatra, duke investuar në asfaltimin e disa rrugëve dhe shtrimin e zhavorrit në disa të tjera. 

Këto investime janë bërë fillimisht në rrugët kryesore që lidhin fshatrat me njëra-tjetrën dhe 

mund të konsiderohen si rrugë lokale. Përqendrimi më i madh i vendbanimeve është përgjatë 

rrugëve magjistrale dhe rajonale, ndërsa një fenomen i tillë ndodhë kryesisht për shkak të 

ndërtimeve të bizneseve individuale, me qëllim punësimi dhe gjenerimit të të ardhurave për 
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nevojat familjare. Rritja e numrit të banorëve në këto rrugë dhe mungesa e infrastrukturës së 

duhur kanë krijuar nevojën për zhvendosje dhe për përmirësim të rrugëve, trotuareve dhe 

shtigjeve për biçikleta. Fshatrat të cilat nuk kalojnë nëpër rrugët kryesore dhe rajonale, janë të 

lidhura nëpërmjet rrugëve lokale, por nuk kanë përqendrimin e nevojshëm të vendbanimeve siç 

duhet të jetë përgjatë rrugëve magjistrale dhe rajonale. Rrugët lokale ku përfshihen edhe rrugët 

urbane, kryesisht janë me nga dy korsi të trafikut (me nga një korsi për kahe), përveç një pjesën 

urbane në brendi të qytetit, ku rrugët primare të cilat lidhin qendrën e qytetit dhe institucionet 

kryesore janë me nga dy korsi të trafikut për kahe. 

Ngarkesa e rrugëve nacionale dhe rajonale të cilat gravitojnë drejt pjesës qëndrore të qytetit është 

edhe si rezultat i mungesës së rrugëve unozore, të cilat do të devijonin trafikun transit drejt 

pjesëve qëndrore të qytetit. 

Skema e rrugëve unazore aktualisht bazohet në:  

 një unazë qëndrore (apo unaza e qendrës) brenda të cilës përqëndrohen të gjitha 

aktivitetet kryesore në Prishtinë; 

 një unazë tjetër e brendshme, për të cilen është hartuar projekti, por ende nuk ka filluar 

realizimi. Unaza e brendshme është parashikuar edhe nga planet zhvillimore paraprake 

(PZHU 2012-2022 dhe PZHK 2012-2022). Pas kërkesës për financim që e ka bërë 

Republika e Kosovës, Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) ka pranuar 

kërkesën për financimin e Unazes së brendshme të qytetit të Prishtinës. BERZH tashmë 

ka ndarë mjetet për konsulencë për studimin përfundimtar të fizibilitetit dhe dizajnit 

preliminar. Fillimi i realizimit të këtij projekti është paraparë të filloj brenda vitit 2020. 

Një çështje kryesore në zgjerimin e infrastrukturës rrugore mbetet shpërndarja në distancën mes 

vendbanimeve nëpër fshatra. Sigurisht, një ndarje e tillë e zonave të populluara na ka orientuar 

drejt formimit të shumë rrugëve që deri tani kanë mbetur të patrajtuara, gjatë viteve nuk janë 

mirëmbajtur dhe ndonjëherë gjatë dimrit është e vështirë që edhe të kalohen nga bora.  

Pas analizës së gjendjes së infrastrukturës rrugore në zonat kadastrale dhe fshatrat e komunës së 

Prishtinës, është konatatuar se, rrugët urbane brenda qytetit, ne aspektin e funksionalitetit 

përgjithësisht afrojnë qasje të mirë për pjesëmarrësit në trafik, përveç lëvizjeve të pa 

motorizuara, por për shkak te kërkesës se madhe për trafik te automjeteve ne orët e pikut 

vështirësohet operimi i trafikut dhe shoqërohet me bllokime trafiku. 

Gjithashtu ne zona te caktuara në brendi te lagjeve te qytetit paraqiten vështirësi ne operimin e 

trafikut për shkak te parametrave teknik te rrugëve te cilën rezultojnë te pamjaftueshëm për te 

përballuar kërkesat për qarkullim te automjeteve si dhe për shkak te kërkesave te mëdha për 

parkingje ne afërsi te rrugës.  

Rrugët tjera lokale te cilat mundësojnë lidhjen me zonat periferike dhe fshatrat e komunës se 

Prishtinës, ne disa raste, nuk kanë gjerësinë e mjaftueshme dhe elementet gjeometrike të tyre nuk 

ofrojnë kushte të mira për qarkullim, sidomos mungesa e sinjalistikës, trotuareve dhe shtigjeve 

për çiklist shkakton vështirësi për automjete, këmbësorë dhe çiklist. 

Rrjeti i rrugëve lokale është i pakategorizuar, pa funksion të qartë dhe dizajn adekuat. Kyçjet nga 

rangu më i ulët në rangun më të lartë bëhen pa kritere teknike dhe të sigurisë, për pasojë 

qarkullimi është i vështirësuar dhe ka probleme me kapacitetin e rrugëve. Problemet më të 

theksuara paraqiten në lagjet me objekte shumë banesore, në veçanti në zonat me dendësi të 

madhe si Qendra, dhe në akset kryesore të zonave tjera të banimit si: Lakishte (Bulebvardi “Bill 

Clinton”), Ulipanë (Rruga “Fehmi Lladrovci” dhe “ Dëshmorët e Kombit”), Qyteza Pejton 

(Rruga “Ukshin Hoti”, Lagja e Studentëve (rruga “Afrim Zhitia”) tregtare.  

Unaza qëndrore (apo unaza e qendrës) brenda të cilës përqëndrohen të gjitha aktivitetet kryesore 

në Prishtinë, është shumë e ngarkuar dhe përpos ngarkesës së udhëkryqeve kryesore përgjatë 



                          Vlerësimi Strategjik Mjedisor i Planit Zhvillimor Komunal të Komunës së Prishtinës 

59 

 

kësaj  rruge unazore, paraqiten edhe probleme tjera të nivelit të shërbimit në pjesë të ndryshme të 

rrugëve. 

Zona e bizneseve dhe industrisë karakterizohen me rrjet më të rregullt të rrugëve dhe me profil 

më të gjerë se në zonat tjera, ka qasje të mirë dhe komunikacion të rrjedhshëm, kryesisht përgjatë 

rrugëve nacionale dhe rajonale. Ndërsa, “Zona ekonomike” e cila shtihet në pjesën veri-

perëndimore të qytetit, e cila është paraparë të ndahet në disa destinime (zona industrial, 

industriale mikse, zona komerciale, komerciale mikes, mikse banim dhe banim komerciale), nuk 

është e kompletuar me infrastrukturen e nevojshme rrugore, sidomos si rezultat mos realizimit të 

unazës së brendshme e cila do të kalonte përgjatë kësaj zone.  

 Investimet në infrastrukturë nga niveli qëndror 
Në hyrje të qytetit, në rrugët nacionale N2 dhe N25.2, nga Ministria e Infrastrukturës dhe 

Ambientit, janë realizuar punime në rehabilitimin dhe rikonstruimin e këtyre rrugëve me qëllim 

të përmirësimit të kushteve të qarkullimit dhe afrimit të qasjes më të lehtë për pjesëmarrësit në 

trafik. 

Në kryqëzimin e këtyre rrugëve nacionale (N2 dhe N25.2), është në realizim e sipër projekti për 

përmirësimin e udhëkryqit në disnivel. Projekti ka për qëllim zgjerimin e rampave hyrëse/dalëse 

në udhëkryq me korsi shtesë. 

Gjithashtu, unaza e brendshme, për të cilen është hartuar projekti, ende nuk ka filluar realizimi. 

Unaza e brendshme është parashikuar edhe nga planet zhvillimore paraprake (PZHU 2012-2022 

dhe PZHK 2012-2022). Pas kërkesës për financim që e ka bërë Republika e Kosovës, Banka 

Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) ka pranuar kërkesën për financimin e Unazes së 

brendshme të qytetit të Prishtinës. BERZH tashmë ka ndarë mjetet për konsulencë për studimin 

përfundimtar të fizibilitetit dhe dizajnit preliminar. Fillimi i realizimit të këtij projekti është 

paraparë të filloj brenda vitit 2020. 

 Vlerësimi i intenzitetit dhe kapacitetit të kryqëzimeve dhe korsive kryesore 

Pas analizës së të dhënave nga matjet e qarkullimit të automjeteve në rrjetin rrugor të qytetit të 

Prishtinës, është vlerësuar se rrugët më të ngarkuara nga qarkullimi i automjeteve janë: Rrugët 

nacionale N9 (e cila lidh qytetin e Prishtinës me Fushe Kosovën) dhe N2 (që lidh qytetin e 

Prishtinës me Mitrovicën dhe Ferizajn në drejtim të Shkup). Në këto rrugë brenda 12 orëve (nga 

06: 00-18: 00) qarkullojnë rreth 25000-45000 automjete / 12h në të dy drejtimet. 

Ndërsa në qendër të qytetit, ngarkesa më e madhe nga qarkullimi i automjeteve paraqitet në 

rrugën: “Bulevardi Bill Klinton” në të cilin qarkullojnë rreth 48 000 automjete / 12h dhe “Fehmi 

Lladrovci” në të cilat qarkullojnë rreth 33 000 automjete / 12h. 

Situata e ngarkesës së trafikut në rrjetin rrugor në qytetin e Prishtinës, është treguar në Figuren 

53. 
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Figura 53  Ngarkesa e trafikut në rrjetin rrugor të qytetit të Prishtinës 

Rezultatet nga matjet e fluksit të qarkullimit të automjeteve të realizuara në qytet tregojnë se 

shumë udhëkryqe janë të mbingarkuara nga numri i madh i automjeteve dhe kanë probleme 

serioze me kapacitetin në degët hyrëse të udhëkryqeve (Fig.54.). Pas analizës së qarkullimit në 

degët hyrëse të udhëkryqeve kryesore në rrjetin e qyetit të Prishtinës është konstatuar se, 

udhërkryqet të cilat kanë probleme me kapacitetin janë: 

Udhëkryqi në disnivlel në kryqëzimin e rrugëve nacionale M2 dhe M25.2 (në Veternik); 

 Rrethrrotullimt në rrugën nacionale M2 (në Lagjen Kalabria) dhe rrethrrotullimi në 

kryqëzimin e rrugëve “Fehmi Ladrovci” dhe “Dëshmorët e Kombit (Rrethi i Flamurit);  

 Rrethrrotullimi në disnivlel në kryqëzimin e rrugëve nacionale M2 dhe M9 (në 

Lakrishtë); 

 Rrethrrotullimi në në kryqëzimin e rrugëve “Tirana”, Ahmet Krasniqi” dhe “Zagrebi” (në 

Arbëri); 

 Rrethrrotullimi në kryqëzimin e rrugëve “UÇK”, Ilir Konushevci” dhe “Agim Ramadani” 

(afër Kuvendit Komunal); 

 Udhëkryqi në në kryqëzimin e rrugëve “Garibaldi”, Ukshin Hoti” dhe “Luan Haradinaj” 

dhe “Dritan Hoxha” (afër sheshit “Ismail Qemali”); 

 Rrethrrotullimi në në kryqëzimin e rrugëve “Fehmi Lladrovci”, dhe “Arbënor dhe Astrit 

Dehari” (afër Spitalit); 

 Udhëkryqi në kryqëzimin e rrugëve “Arbënor dhe Astrit Dehari” dhe “Holger Pedersen” 

(afër “EULEX”-it) dhe 

 Rrethrrotullimi në në kryqëzimin e rrugëve “Muharrem Fejza”, “Arbënor dhe Astrit 

Dehari” dhe “Rruga B”. 

Duke marrur parasysh gjendjen e ngarkesës së udhëkryqeve,sfidat kryesore do të jenë: 
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 Përmirësimi i nivelit të mbingarkesës në trafik dhe i vonesave gjatë udhëtimit në qytet, i 

cili aktualisht është shumë i lartë; 

 Ballafaqimi me ngarkesën e lartë të trafikut në rrugët kryesore që lidhen me pjesën tjetër 

të Kosovës, si dhe qendrën e qytetit. Ngarkesa e trafakiut nuk ka të bëjë vetëm me orët 

kulmore, por edhe periudhave të tjera kohore të udhëtimit;  

 Përmirësimi i kapacitetit dhe nivelit të shërbimit për një numër kryqëzimesh dhe 

segmentesh të rrjetit rrugor, që aktualisht janë të mbingarkuara përtej kapacitetit të tyre në 

të gjithë qytetin e Prishtinës dhe  

 Menaxhimi dhe rregullimi parkingjeve. Ka nivele të larta të aktivitetit të parkimit 

afatgjatë në qendër të qytetit, me shumë hapësira të parregulluara ose të menaxhuara në 

mënyrë joefektive (çështje të zbatimit). 

 Akomodimi i të gjithë pjesëmarrësve në trafik, duke krijuar kushte për lëvizje të lirë dhe 

të sigurt për lëvizjet jomotorike (këmbësorët dhe çiklistët).  

 
Figura 54 Udhëkryqet kryesore të cilët kanë probleme me kapacitetin 
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 Krahasimi i trendeve të shkallës së motorizimit dhe fluksit të trafikut 

Bazuar në te dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës (ASK), në vitin 2020 rreth 356962 

automjete janë regjistruar në Kosovë ose vetëm 0.3% më shumë se në vitin 2019. Nga viti 2011 

shkalla e motorizimit në Kosovë është rritur në mënyrë të vazhdueshme, përveç nga 2015-2016 

ka pasur një rënie me rreth 7%. Rritja më e madhe në numrin e automjeteve ishte midis 2012-

2013 (rreth 22%) dhe 2014-2015 (rreth 16%). Ndërsa, në vitet e tjera rritja ka qenë nga 3-6%. 

 
Figura 55 Trendi i rritjes së shkallës së motorizimit në Kosovë 
 

Vlerësimi fillestar për fluksin e trafikut në Prishtinë mbështetet mbi bazen e të dhënave nga 

PMQU. Mirëpo, me qëllim të vlerësimit të trendeve të flukist të trafikut, në disa udhëkryqe dhe 

profile karakteristike të rrjetit rrugor, janë bërë matjet e fluksit të trafikut. Pas analizes së të 

dhënave është konstatuar se nga viti 2017 deri në vitin 2019 në rrugën nacionale N9 në 

hyrje/dalje të qytetit të Prishtinë fluksi i trafikut është rritur për rreth 4%. Ndërsa, në vitin 2020 

gjatë kushteve të pandemisë Covit -19 (gjatë kushteve të kufizimeve të lëvizjes), fluksi i 

qarkullimit kishte pësuar rënie rreth 30% në krahasim me fluksin e qarkullimit nga viti 2017.   
 
Maj 2017* 
 

Prishtine-F. Kosove 15820 Gjithësej 
F. Kosove - Prishtine 19879 35699 

Nëntor 2019** 
 

Prishtine-F. Kosove 17068 Gjithësej 
F. Kosove - Prishtine 19927 36994 

Qershor 2020*** 
 

Prishtine-F. Kosove 12101 Gjithësej 
F. Kosove - Prishtine 12628 24729 

*      Të dhënat nga PMQU 2017 
**    Të dhënat nga Instituti INSI 2019 
***  Të dhënat nga Instituti INSI 2020 (Gjatë periudhës pandemike Covit-19) 
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Figura 54 Trendi i ndryshimit të fuksit të trafikut 
 

 

 Modelet e qarkullimit të trafikut 

Varësisht nga mënyrat dhe territori nëpër të cilin zhvillohet, qarkullimi në Komunën e Prishtinës 

realizohet nga mjete të qarkullimit rrugor dhe hekurudhor. Në mungesë të infrastrukturës 

adekuate hekurudhore dhe gjendjes jo adekuate të mjeteve, qarkullimi  hekurudhor përfaqëson 

vetëm një pjesë shumë të vogël të komunikacionit tokësor.  

Pas analizes së rezultatetve nga anketimet e realizuara për nevojë të hartimit të PMQU lidhur me 

mënyren e udhëtimeve, është konstuatuar se, forma më e përhapur e udhëtimit realizohet nga 

veturat, rreth 35%. Udhëtimet me autobus dhe në këmbë përbënin 24% respektivisht 23.5% të 

udhëtimeve, gjë që është pozitive sa i përket kërkesës së përgjithshme për udhëtim të 

qëndrueshëm në qytet. Më shumë se 50% e të anketuarve komentuan se vendosja e pajisjeve dhe 

infrastrukturës së përmirësuar të çiklizmit (duke përfshirë korsitë e çiklizmit, etj.) do t'i 

inkurajonte ata ta shfrytëzonin më shumë këtë mënyrë të udhëtimit. Prandaj, ka disa shenja 

inkurajuese që sigurimi i masave të reja në rrugë, për të përmirësuar kushtet dhe sigurinë për 

çiklistët, do t'i inkurajonte ata ta konsideronin këtë mënyrë të udhëtimit. Nga analiza e 

mësipërme është konstatuar,  përdorimi shumë i lartë i automjeteve personale për lëvizje ditore. 

Efikasiteti i ulët dhe mbulueshmëria me rrjetin e Transportit Urban ka ndikuar në përdorimin e 

automjeteve personale nga qytetarët. Sikurse në tërë Kosovën edhe në territorin e Prishtinës 

Infrastruktura hekurudhore përballet me një gjendje jo të mirë. Kjo gjendje ka ndikur në mos 

përdorimin e hekurudhës si një formë e transportit, por në përgjithësi modeli më i përhapur i 

qarkullimit të jetë trafiku rrugor edhe atë kryesisht përdorimi i automjeteve private.  
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 Transporti publik ndërurban dhe linjat urbane në Komunën e 

Prishtinës 

Prishtina është një qytet i ngjeshur dhe ka 10 linja urbane dhe 24 periferike të autobusëvë, por 

ende nuk ka një terminal.  Rregullat për përcaktimin e rrjetit të linjave rrugore, transportit urban 

dhe pasagjerëve urbanë në Komunën e Prishtinës, janë përcaktuar me Rregullore nga Kuvendi 

Komunal. Ky dokument gjithashtu cakton rrjetin rrugor të linjave të transportit urban me 

autobusë në Komunën e Prishtinës.  

Transporti publik është funksional në komunë, duke ofruar lidhje të qendrës urbane me 

vendbanimet tjera. Organizimi i transportit publik në komunë bëhet nëpërmes autobusëve të 

Trafikut Urban, një ndërmarrje e transportit publik në pronësi të Komunës së Prishtinës, por edhe 

nga minibusë që kryesisht ofrojë shërbime të transportit, sidomos në drejtim të nën-qendrave dhe 

vendbanimeve përreth. Komuna e Prishtinës dhe Ministria e Infrastrukturës dhe Ambientit kanë 

nënshkruar Memorandum të Mirëkuptimit për shërbimen e transportit publik në linjën Prishtinë-

Aeroporti “Adem Jashari” dhe anasjelltas. 

Trafiku Urban (TU) është ndërmarrje e transportit publik në pronësi të Komunës së 

Prishtinës.  Ajo operon me 15 linja në zonën urbane. Linjat operojnë përmes një partneriteti 

publiko-privat. Në vitin 2016 Komuna e Prishtinës bleu 51 autobusë të rinj për qytetin, në 

përpjekje për të modernizuar flotën. 

Në vitin 2018, në baze të obligimeve që dalin nga Marrëveshja me BERZH-in dhe ardhjen e 51 

autobusëve të rinj, ishte miratuar Vendimi për caktimin e linjave të transportit të rregullt urban 

dhe urban-periferik të udhdtarëve me autobus. 

Pas analizës së gjendjes së Transportit Urban, janë identifikuar një numër çështjesh dhe 

problemesh të rëndësishme lidhur me transportin publik në qytet duke përfshirë ato të renditura 

më poshtë:  

 Shumë autobusë janë të vjetër dhe nuk i plotësojnë kërkesat teknike dhe standardet e 

kërkuara për transportin modern të udhëtarëve në aspektin e qasjes dhe niveleve të 

emetimit (standardet e motorit);  

 Ka zona të qytetit që aktualisht nuk kanë qasje në një shërbim të rregullt të autobusëve 

(ose kanë nivel të kufizuar të shërbimit), me disa rrugë aktualisht shumë të ngushta për të 

akomoduar autobusët standard;  

 Oraret e pa-koordinuar dhe mos-integrimi i shërbimeve dhe linjave të autobusëve në të 

gjithë qytetin, zvogëlojnë mundësitë për shërbime lidhëse për pasagjerët;  

 Sistemi i biletimit është jotërheqës dhe i pa integruar, ku për çdo itinerar/shërbim 

kërkohet një biletë e veçantë;  

 Mungojnë të dhënat dhe informatat lidhur me hollësitë e shërbimit të 

autobusëve/vendndaljeve duke përfshirë emërtimin, shenjat dhe informatat (kryesisht 

oraret) në vendndaljet e autobusëve; 

 Mungesa e masave prioritare të dedikuara për autobusë, duke përfshirë shiritat e veçantë 

për autobusë dhe “platformat” për hyrje/daljet nga autobusi në vendndalje. Shumë 

autobusë përballen me problemin e automjeteve të parkuara në vendndalje apo në afërsi 

të tyre, duke kufizuar kështu qasjen në anësoren e sheshtë të trotuarit;  

 Shumë dokumente dhe të dhëna të transportit publik japin informata të ndryshme dhe 

shpesh kontradiktore. Nuk ka një pasqyrë të plotë të rrugëve dhe operatorëve të 

autobusëve, të numrit të linjave të autobusëve, itinerareve të linjave të autobusëve, me të 

dhëna jo të plota të transportit publik në dispozicion;  
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 Ka gjithashtu mungesë të të dhënave për operatorët e transportit publik sa i përket 

shfrytëzimit të autobusëve/shërbimeve, si dhe pajisjeve në vendndalje, etj.; dhe  

 Shumë shërbime operojnë në rrugë të ngjashme dhe ka dëshmi të dyfishimit të shërbimit 

që kërkon vëmendje të veçantë në kuadër të rishikimit të përgjithshëm dhe ri-strukturimit 

të rrjetit të qytetit. 

 Transporti publik në qytetin e Prishtinës – Koncepti i ri sipas PMQU të 
Prishtinës 

Zhvillimi i një sistemi të integruar të transportit publik është qëllimi kryesor i strategjisë, që 

synon përmirësimin e qasjes në të gjithë qytetin dhe përmirësimin e lidhjes ndërmjet 

vendbanimeve të tjera urbane në partneritet me ofruesit e transportit publik. Plani I Mobilitetit të 

Qëndrueshëm Urban (PMQU) për qytetin e Prishtinës, është përqëndruar në përmirësimin e 

shërbimeve të autobusëve në Prishtinë. duke përfshirë zbatimin e më shumë masave për të 

përmirësuar kohën dhe besueshmërinë e udhëtimit. Në kuadër të këtij plani, është propozuar 

rritja e nivelit të shfrytëzimit të transportit publik përmes rrjetit të ri “kryesor” të autobusëve që 

do të ofrojë shërbim më të shpejtë dhe më të shpeshtë. Nga ana tjetër, kjo do të tërheqë një numër 

më të madh të shfrytëzuesëve, e shoqëruar me një qasje të re të projektimit për vendet kryesore 

ku mund të ndërrohet mënyra e transportit ('pikat e transferimit' – “hubs”) për të krijuar 

kapacitete shtesë dhe lehtësi lëvizjeje për udhëtarët, me vonesë minimale mes shërbimeve. 

Përveç shërbimeve të reja bazë që janë propozuar, rekomandohet një nivel tjetër shërbimi, të 

ashtuquajturat shërbime 'dytësore', të cilat do të operojnë me shpeshtësi më të ulët sesa shërbimet 

kryesore por do të sigurojnë lidhje të rëndësishme me zonat e banimit, periferitë e qytetit dhe 

fshatrat. 

Skema e re e rrjetit të autobusëve është strukturuar si vijon:  

 Rrjeti kryesor: synon rritjen e mbulueshmërisë dhe frekuencën e shërbimeve të 

autobusëve si një alternativë tërheqëse krahas përdorimit të automjeteve për udhëtime për 

në qendrën e qytetit. Një ndër objektivat kryesore të këtyre shërbimeve është sigurimi i 

shpejtësive më të besueshme operative dhe orareve më të besueshme për të ndihmuar në 

tërheqjen e pasagjerëve të rinj. Rrjeti kryesor përfshin linjat aktuale të shërbimit të 

autobusëve 1 - 7.  

 Rrjeti dytësor/plotësues: Në mbështetje të rrjetit kryesor, janë projektuar një varg 

rrugësh dytësore ose plotësuese që do të lidhnin qendrën kryesore urbane me zonat 

periferike (të banimit), si dhe më gjerë. Këto shërbime dytësore gjithashtu do të lidhnin 

më shumë zona rurale dhe zona periferike të qytetit me qendrën kryesore urbane. Rrjeti 

plotësues përfshin linjat e shërbimet të autobusëve numër 10 - 21 dhe 2A, 2B dhe 2C. 

Rrjeti gjithashtu siguron lidhje të reja me komunën e Podujevës, lagjet Kalabria dhe zonën 

periferike Shkabaj, ku shpeshtësia e shërbimit të autobusëve bazohet në llojet e destinimit të 

sipërfaqeve dhe nivelin e përdorimit. Në përgjithësi, rrjeti i ri do të ofrojë një nivel të përmirësuar 

të shërbimit (ose të paktën të njëjtë në disa zona) në të gjithë qytetin në krahasim me kushtet 

ekzistuese. Në përgjithësi, rrjeti i ri i propozuar përfshin gjithsej 22 shërbime të autobusëve me 

linjat që ofrojnë mbulueshmëri të mirë në të gjithë qendrën e qytetit dhe rrethinat. Asnjë prej 

shërbimeve ose linjave të autobusëve nuk janë të njëjta me ato ekzistuese dhe koncepti i rrjetit të 

ri synon të përmirësojë qasjen dhe cilësinë e përgjithshme të shërbimeve të transportit publik. 

Rrjeti përfshin edhe një qasje të re për shkëmbimin e përmirësuar mes mënyrave të ndryshme të 

transportit si dhe mes linjave (për shembull, krijimin e „pikave të reja të transferimit‟), ku pjesët e 

linjave të reja përputhen me shtrirjen ekzistuese të linjave. Rrjeti i ri i propozuar është paraqitur 

më poshtë. 
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Figura 55 Rrjeti kryesor dhe dytësor i propozuar i transportit publik në Prishtinë 

 Shfrytëzimi i rrugëve nga makinat, këmbësorët, biçikletat dhe metodat tjera të 
transportit 

Rrugët e qytetit të Prishtinës në kuadër të zhvillimit të transportit (lëvizjeve) karakterizohen me 

përdorues të ndryshëm. Për përmbushjen e kërkesave për transport, lëvizjet realizohen në formë 

të: 

 Lëvizjeve të motorizuara (veturat për përdorim personal dhe autobusët urban) dhe 

 Lëvizje të pamotorizuara (lëvizja e këmbësorëve dhe çiklistëve). 

Formë tjetër të tranpsortit- lëvizjeve në kuadër të qytetit nuk realizohet.Në mbështetje të 

aktiviteteve dhe të angazhimit të qytetarëve për lëvizje ditore, është zhvilluar një anketim 

gjithëpërfshirës online për të siguruar një pikëpamje të përgjithshme nga banorët, bizneset dhe 

vizitorët në Prishtinë në aspekte të ndryshme që kanë të bëjnë me komunikacionin dhe 

transportin. 

 
Figura 56 Mënyrat më të shpeshta të lëvizjeve 

Bazuar në anketimet gjithëpërfshirëse për mënyrat e lëvizjeve, është konstatuar se automjetet 

personale dominojnë në strukturën e përgjithshme të qarkullimit me rreth 54% (23% si drejtues 

të automjeteve dhe 31% në cilësi të bashkëudhëtarëve), ndërsa transporti urban shfrytëzohet rreth 

24%, transporti me furgon (kombibus) me rreth 5% dhe shërbimet Taxi shfrytëzohen rreth 2%. 
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Nga ana tjetër, në kuadër të lëvizjeve të pamotorizuara, prania e këmbësorëve në strukturen e 

përgjithshme të qarkullimit - ecja në këmbë është me rreth 15%, ndërsa përdorimi i biçikletës 

është shumë i ulët me vetëm 0.6%. 

Duke analizuar dimensionet dhe shtrirjen e rrjetit rrugor të qytetit të Prishtinës, rezulton se: 

 Në shumicën e gjatësisë së rrjetit përgjatë rrugëve primare prioritet i është dhënë 

lëvizjeve të motorizuara në kuptimin e akomodimit të lëvizjeve; 

 Në shumicën e gjatësisë së trotuareve, paraqiten pengesa fizike konstruktikve, automjete 

të parkuara në mënyrë gjatësore. Edhe përkundër masave të ndërmara nga organet 

komunale për ndarje fizike në mes lëvizjeve të këmbësorëve dhe automjeteve përgjatë 

rrugëve kryesore të qytetit të Prishtinës, duke vendosur pengesa fizike, përsëri gjerësia e 

hapsirës së dedikuar është e pamjaftueshme. 

 Kalimi i rrugës nga këmëbsorët, përveç nënkalimit në rrugën “Bill Klinton”, realizohet në 

nivel të njëjtë me lëvizjen e automjeteve. Për shkak të fluksit të madh të qarkullimit të 

këmbësorëve, në pika të caktuara të kalimit, vërehet ndikimi i lëvizjes së këmbësorëve në 

qarkullimin e automjeteve, duke krijuar pengesa në lëvizje.  

Përgjatë rrugëve kryesore, qarkullimi i lëvizjeve, në shumicën e kryqëzimeve është i rregulluar 

me sinjalizim ndriçues. 

Lëvizja e pamotorizuar përmes biçikletave aktualisht është në një nivel shumë të ulët të 

përdorimit (rreth 0.6 % e lëvizjeve). Kjo gjë mund të arsyetohet me disa nga specifikat e qytetit 

të Prishtinës: 

 mungesa e shtigjeve për lëvizje të çiklistëve, 

 përceptimi për mungesë të sigurisë së lëvizjes me biçikletë, 

 mungesa e informimit për benefitet e lëvizjes me biçikletë, 

 mungesa e inkurajimit në përdorimin e biçikletës dhe 

 terreni i papërshtatshën në disa zona të qytetit (pjerrtësia e madhe).  

Përgjatë rrugëve dytësore, pothuajse në tërë gjatësinë paraqitet mungesa e lëvizjes komode të 

lëvizjeve të pamotorizuara (këmbësorëve dhe biçiklistëve) ku ekzisotjnë trotuare në gjerësi të 

pamjaftueshme, si dhe në pjesët ku nuk ekzistojnë trotuaret lëvizja realizohet në hapësira të 

përbashkëta të qarkullimit me automjetet. Lëvizja e biçiklistëve realizohet pas asnjë shënim 

përkatës përgjatës sipërfaqes qarkulluese duke shfytëzuar skajin e djathtë të shiritit 

qarkullues.Kalimi i rrugës nga këmbësorët dhe biçiklistët realiozhet në të njëjtin nivel, ku në 

pjesë të caktuara mungojnë sinjalizimet përkatëse pëe vendkalim të këmbësorëve. Vështirësitë 

paraqiten sidomos gjatë lëvizjes natën nga këmëbsorët dhe biçiklistët. 

Në përgjithësi rrjeti rrugor i qytetit të Prishtinës shfyrtëzohet nga automjetet për përdorim 

personal, transport urban, këmbësorët dhe biçiklistët. Formë tjetër e lëvizjes nuk aplikohet. 

Shikuar gjendjen e rrjetit rrugor, formën, dimensionin dhe rregullimin e qarkullimit, mund të 

konstatojmë se prioritet për akomodim i është dhënë lëvizjes së motorizuar. 

1. Shpërndarja modale e lëvizjeve brenda pjesës urbane 

Sipas anketimit të familjeve, shpërndarja modale e lëvizjeve varësisht nga mosha është dhënë në 

Figuren në vijim.  
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Figura 57 Shpërndarja modale e lëvizjeve 

Siç vërehet edhe në figuren e mësipërme, brenda zonës urbane lëvizjet realizohen më tepër duke 

ecur në këmbë (nga 36-52%), por edhe përdorimi i automjeteve personale merr një përqindje të 

lartë sidomos të mosha e re dhe e mesme. Varësisht nga mosha përqindja e përdorimit të 

automjeteve personal ndryshon nga rreth 6-29%. Transporti urban arrinë një përqindje nga 20-

28%, që është nën nivelin e shfrytëzimit të transportit urban në vendet evropiane. Ndërsa, prania 

e biçikletave në strukturen e përgjithshme të qarkullimit mbetet ende nën 1%. Niveli i ulët i 

përdorimit të biçikletës për lëvizje ditore, pos tjerash është edhe si rezultat i mungesës të 

infrastrukturës adekuate për biçikleta. 

2. Vlerësimi i hapësirave ekzistuese për parkim 

Në vitet e fundit Prishtina ka pasur një rritje të konsiderueshme në përdorimin e automjeteve 

private dhe të dhënat sugjerojnë se kjo rritje është duke vazhduar edhe në ditët e sotme. Dihet se 

nivelet e larta të përdorimit të automjeteve shpesh krijojnë probleme si mbingarkesa në trafik, e 

cila shpesh përkeqësohet në periudhat kulmore. Tashmë ka kërkesa të larta për parkimnë-rrugë 

në qytet nga bizneset, banorët si dhe vizitorët në zonat komerciale, zonat tregtare dhe zonat e 

rekreacionit. Pjesën më të madhe të ditës, hapësirat e parkimit në dispozicion në Prishtinë nuk 

mund të plotësojnë kërkesën dhe kështu dihet se ka shumë nevojë që të përmirësohet menaxhimi 

i hapësirave të kufizuara të parkimit në dispozicion.Hulumtimi ka zbuluar se qendra e qytetit dhe 

zonat e banueshme periferike përballen me probleme të parkimit që shpesh rezultojnë në vende të 

mbingarkuara dhe me probleme të ndërlidhura me sigurinë rrugore. Me rritjen e nivelit të 

përdorimit të automjeteve në zonat urbane, përfshirë edhe Prishtinën, është e rëndësishme të 

menaxhohet kërkesa për udhëtime dhe të kontrollohen zonat e parkimit në mënyrë më efektive si 

pjesë e strategjisë së re të transportit. Duhet të përmirësohet menaxhimi i aktivitetit të parkimit, 
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përfshirë hapësirat në rrugë dhe jashtë rrugës si pjesë e strategjisë holistike për qytetin, që synon 

balancimin e nevojave të transportit dhe mënyrave tjera të transportit të tilla si transporti publik 

dhe mënyrat aktive (ecja dhe çiklizmi). 

 
Prishtina nuk ka ndonjë vendim të miratuar që rregullon çështjen e parkimit. Në tërësi, dhe 

veçanërisht në qendër të qytetit, parkingjet e automjeteve janë në dispozicion në tarifa shumë të 

ulëta të parkimit. Ekziston pak ose aspak mbikëqyrje nga ana e policisë, ku mbikëqyrja bëhet 

vetëm nga policia e shtetit. Mbizotërimi i kostos së ulët të parkimit, së bashku me rregullimin 

dhe zbatimin minimal, shërben vetëm për të përkeqësuar nivelin e aktivitetit të parkimit në 

qendrën e qytetit siç tregohet nga anketat e parkimit të realizuara si pjesë e programit të anketimit 

për transportin në mbarë qytetin.Duke qenë e pakontrolluar, kërkesa për parkim pa pagesë ka 

tejkaluar kapacitetin në dispozicion në Prishtinë, dhe me rritjen e vazhdueshme të numrit të 

automjeteve, rrjedhimisht rritjen e udhëtimeve me automjete, pritet presion shtesë në hapësirën 

tashmë të mbingarkuar të parkimit, gjë që do të pengojë jetët e banorëve dhe bizneset që 

operojnë në këto zona të prekura. 

 
Figura 57 Zonat e parkimit në qendër të qytetit 

Zonat e parkimit në qendër të qytetit sipas studimit të “Prishtina Parking SH.A.” – Zona I dhe III, 

është dhënë në Fig.... 

 
Në zonën I (qendra e qytetit), janë siguruar gjithsej 4,138 hapësira parkimi, gjersa brenda pjesëve 

periferike ekzistojnë dy zona. Zona III ka gjithsej 885 hapësira parkimi, ku parkimi mund të jetë 

më i gjatë se sa në zonën I. Numri i përgjithshëm i hapësirave të parkimit të veturave në këto dy 

zona është 5023 P. Ky numër nuk përfshin hapësirat për taksitë, për personat me lëvizshmëri të 

kufizuar, për automjetet publike, për zjarrfikësit dhe autoambulancën; të cilat janë renditur si 

hapësira shtesë për parkim. Hapësirat e përgjithshme të parkimit në zonën I dhe III (përfshirë HP 

e përshkruar) janë 5309 P. Zona II është projektuar të rregullohet pasi të operohen zonat I dhe III, 

dhe përfshin zonat fqinje (urbane) përrreth zonës I. 
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Figura 102 Koncepti i parkingjeve 

Pas analizës së parkingjeve në qytetin e Prishtinës, është konstatuar: 

 Kërkesa e lartë për parkim në qendër të qytetit - Hulumtimet kanë treguar kërkesa të 

larta për parkimin e automjeteve në qendër të qytetit dhe në zonat tjera më shumë të 

banuara. Në veçanti, kërkesa për parkim është më e madhe për vendparkimet në rrugë se 

sa për parkimet jashtë rrugës (parkingjet), ku nuk ekzistojnë kufizimet kohore. Bazuar në 

hulumtimet për shfrytëzimin e parkingjeve në qytetin e Prishtinës, është konastatuar se 

përdorimi i parkingut – raporti i numrit të vendparkimeve të zëna për një periudhë kohore 

në krahasim me hapësirën totale në dispozicion, tregon se më shumë së gjysma e 

përdoruesve qëndrojnë për periudha të gjata kohore (p.sh. banorët e periferisë / banorët e 

qyteteve tjera);     

 Shfrytëzim i dobët i hapësirave të parkimit - Është konstatuar se ekzistojnë nivele shumë 

të ulëta të rotacionit në zonat qendrore urbane, duke theksuar se hapësirat e parkimit nuk 

janë shumë efikase. Në disa raste, për një periudhë prej 12 orëve, një vendparkim 

përdoret vetëm nga dy automjete.  

 Kostoja e ulët e parkimit - Parkimi i automjeteve është relativisht me kosto të ulët në 

Prishtinë, më shumë hapësira që ofrojnë parkim pa pagesë. Shumë nga vendparkimet në 

zonën urbane nuk janë të kufizuara në kohë dhe shfrytëzohen për periudha të gjata nga 

njerëzit që i parkojnë automjetet e tyre në qendër të qytetit (p.sh. personat që banojnë në 

periferi / në qytete tjera).  

 Niveli i lartë i parkingjeve private jashtë rrugës - Brenda qendrës së qytetit ekziston një 

numër i madh i parkingjeve private të automjeteve të cilat ofrojnë kosto të ulët të parkimit 

pa kufizime kohore. Këto hapësira rrisin nivelin e lëvizjes së automjeteve në/nga qendra e 

qytetit.    
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 Mungesa e zbatimit të rregullave të parkimit - Zbatimi i rregullave është kërkesë 

kryesore e çdo strategjie të suksesshme të parkimit dhe në Prishtinë ekzistojnë burime të 

kufizuara në dispozicion për menaxhimin dhe kontrollimin në mënyrë efektive të 

aktivitetit të parkimit në qendër të qytetit.    

3. Lëvizjet aktive 

Është me rëndësi që të mbështeten planet investuese në infrastrukturën e mobilitetit urban 

përmes promovimit të sjelljes së qëndrueshme të udhëtimit, drejt inkurajimit të përdorimit të 

mënyrave më aktive të udhëtimit, siç janë ecja dhe çiklizmi. Kjo përfshin përmirësimin e 

kushteve për ecje dhe çiklizëm, ofrimin e shtigjeve të sigurta, të qasshme dhe të përshtatshme për 

këto mënyra jo të motorizuara. Ekzistojnë një varg opsionesh/konceptesh të mundshme për 

përfshirje në strategjinë e lëvizjeve aktive, duke përfshirë:  

 Zhvillimin e koncepteve strategjike të rrjetit të shtigjeve për këmbësorë dhe çiklizëm – 

me standarde të miratuara të projektimit, të ofruara për lloje të ndryshme të shtigjeve të 

këmbësorëve dhe të çiklistëve në të gjithë qytetin. Kjo do të përfshijë udhëtime në qendër 

të qytetit, si dhe ato në vende më periferike, siç janë lagjet rezidenciale lokale dhe 

komunitetet periferike;  

 Skema e zonës së zgjeruar për këmbësorë në qendër të qytetit, duke zgjeruar zonën që të 

përfshihen rrugët e afërta, për të siguruar një zonë më të gjerë në të mirë të këmbësorëve; 

dhe  

 Masat për të ndihmuar mobilitetin e personave me nevoja të veçanta – futjen e masave të 

tjera për të ndihmuar personat e verbër / me të pamur të pjesshëm (p.sh. shtrimi i 

sipërfaqes me material të dhëmbëzuar në vendkalimet e këmbësorëve). 

Në kuadër të Planit të Mobilitetit të Qëndrueshëm Urban (PMQU) janë evidentuar çështjet 

kryesore lidhur me lëvizjet aktive.  

Përmbledhja e çështjeve krysore, sipas këtij Plani është si në vijim: 

 Shtigjet e këmbësorëve të cilësisë së dobët dhe mungesa e hapësirave të sigurta dhe të 

përshtatshme të kalimit të rrugës, 

 Çiklistët përbëjnë më pak se 1% të përdoruesve të transportit në Prishtinë – mund të bëhet 

shumë më shumë për të rritur këtë shifër.  

 Çështjet e sigurisë për këmbësorët dhe çiklistët në zonat urbane: Suksesi i zonës së 

centralizuar të këmbësorëve në qendër të Prishtinës vazhdon të ofrojë hapësirën për 

pjesën më të madhe të aktivitetit të këmbësorëve në qendër të qytetit duke siguruar një 

mjedis të sigurt. Mund të bëhet edhe më shumë për të zgjeruar zonën, për të ofruar 

komoditet më të madh për këmbësorët në qendër të qytetit.  

 Mungesa e rrjeteve të integruara të shtigjeve për këmbësorë dhe çiklistë - duke marrë 

parasysh gamën e gjerë të llojeve të udhëtimit në të gjithë qytetin dhe udhëtimit për 

aktivitete të ndryshme, shkollë dhe punë, duhet të zhvillohen koncepte të reja të rrjetit të 

shtigjeve për këmbësorë dhe çiklistë për të identifikuar shtigjet kyçe për destinacionet 

kryesore, me qëllim identifikimin dhe zbatimin e masave për të përmirësuar komoditetin, 

qasjen dhe sigurinë e këmbësorëve. 

4. Vlerësimi i nevojave në të ardhmen për një infrastrukturë transportuese 
1. Përmirësimi i unazës qëndrore 

Në kuadër të rrjetit rrugor urban të qytetit të Prishtinës është funksionale unaza qendrore, por 

është e nevojshme të bëhën përmirësime në aspektin e operimit të trafikut, gjegjësisht ndryshimit 

të regjimeve të trafikut dhe funksionalitetit më të mirë të formave të kontrollit, në mënyrë që të 
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mundësohet akomodim më i mirë i të gjithë  përdoruesve të rrugës, rritje e nivelit te sigurisë, 

operim më i lehtë i transporti publik  dhe në përgjithësi kualitet më i mirë në qarkullim. 

2. Ndërtimi i unazës së brendshme 
Me qëllim përmirësimin e integrimit të qytetit dhe devijimin e fluksit transit të trafikut, 

eliminimin e bllokimeve të trafikut në pjesën qëndrore, përmirësimin e sigurisë në trafik dhe 

mbrojtjen e ambientit, është e nevojshme realizimi i ndërtimit të unazes së brendshme. Unaza e 

brendshme do të ketë për qëllim përmirësimin e shpërndarjes së rrugëve urbane, me krijimin e 

trotuareve dhe shtigjeve për çiklistë. Unaza e brendshme duhet të jetë një bulevard i gjerë i 

qytetit, me karakter urban joperiferik. Kjo do të lejojë qasje dhe parking përgjatë një rruge 

paralele të shërbimit. Ajo mund të caktojë hapësirë për të gjithë përdoruesit e rrugës (korsi 

veturash, një korsi e dedikuar për autobus ose korsi e tramvaj, shtigje për çiklistë, rrugë 

shërbyese, parkim në linjë dhe në fund një trotuar të gjerë). Kalimi nga rrugët kryesore në rrugë 

shërbyese duhet të jetë i mundur vetëm në udhëkryqe, në mënyrë që të mos ndërpritet qarkullimi 

i trafikut. Pjesa më e madhe e unazës së brendshme qëndron në zonat ekzistuese ose të 

planifikuara urbane, dallimet mund të ekzistojnë, por në të ardhmen afatgjatë duhet të lejohet një 

uniformitet përgjatë gjithë gjatësisë së bulevardit, duke rritur njohjen e rrugës, si element i 

rëndësishëm i Prishtinës. Vazhdimësia duhet të jetë e garantuar në pjesën për vetura dhe korsi të 

autobusëve, këmbësorë dhe shtigjet e çiklistëve. Jashtë zonave urbane në vendparkingje, 

stacionet e autobusëve duhet të planifikohen në atë mënyrë që si të tilla mund të largohen.  

Parku i Gërmisë është zona kryesore e gjelbër për banorët e Prishtinës dhe për këtë arsye mund të 

konsiderohet si një pjesë e zonës urbane, ajo duhet të përmirësojë qasje në shumë pika, mundësi 

për t`u parkuar jashtë, mundësi për të arritur me autobus dhe me biçikletë. Unaza e brendshme 

është parashikuar edhe nga planet zhvillimore paraprake (PZHU 2012-2022 dhe PZHK 2012-

2022). Pas kërkesës për financim që e ka bërë Republika e Kosovës, Banka Evropiane për 

Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) ka pranuar kërkesën për financimin e Unazes së brendshme të 

qytetit të Prishtinës. BERZH tashmë ka ndarë mjetet për konsulencë për studimin përfundimtar të 

fizibilitetit dhe dizajnit preliminar. Fillimi i realizimit të këtij projekti është paraparë të filloj 

brenda vitit 2020. 

3. Unaza e jashtme 
Unaza e jashtme ka qenë e propozuar Plani Strategjik Zhvillimor Urban të Prishtinës (PZHU 

2004-2020) dhe në Planin Zhvillimor Komunal (PZHK 2004-2020). 

Në kuadër të Planit të Mobilitetit të Qëndrueshëm Urban (PMQU) është bërë studimi i rrugëve 

unazore (përfshirë edhe Unazen e Jashtme). Pas analizes dhe vlerësimit të këtyre rrugëve 

unazore, është konstatuar se do të ishte më praktike të mos vazhdohet me ndërtimin e Unazës së 

Jashtme. 

Arsyet për mos ndërtimin e Unazes së Jashtme sipas PMQU-së, janë: 

 Mungesa e popullsisë: unaza rrugore është planifikuar përgjatë një zone e cila 

përgjithësisht shfaq një nivel të ulët të dendësisë së popullsisë;  

 Mungesa e kërkesës: ky aspekt është i lidhur ngushtë me densitetin e popullsisë për sa i 

përket nivelit të kërkesës që do të ndihmonte në justifikimin e ndërtimit. Kjo mungesë e 

kërkesës ndikohet edhe nga afërsia dhe shtrirja paralele e Unazës së Brendshme e cila po 

ashtu do të tërheqë udhëtimet.  

 Kostoja e investimit: për shkak të fushëveprimit të këtij projekti dhe terrenit përreth, 

kostoja e përgjithshme e ndërtimit do të jetë shumë e lartë dhe duke pas parasysh nivelin 

potencial të ulët të kërkesës, vlera e përgjithshme e parasë shfaqet të jetë relativisht e ulët. 
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Prandaj, është vlerësuar se, në këtë fazë të zhvillimeve, unaza e jashtme nuk është e nevojshme 

dhe nuk do të ketë ndikim të madhe në rrjedhën dhe orientimin e trafikut. Prandaj, duhet të bëhet 

një rivlerësim dhe fizibiliteti për ndërtimin apo mos ndërtimin e kësaj unaze. 

4. “Linja Metropolitane”- Zhvillimi i transportit publik “mbi shina” (Light 
Rapid Transit – LRT) 
Ka potencial për zhvillimin e një linje të re të transportit publik “mbi shina” (Light Rapid Transit 

– LRT), do të ishte i mundur duke rehabilituar hekurudhën ekzistuese nga Fushë Kosova deri në 

Prishtinë, duke zgjatur linjën në veri të qytetit afër Lidhja e Lezhës / Vëllezërit Fazilu / Ilir 

Konushevci apo edhe më tej në veri. Ekziston një opsion për zgjatje të mundshme në të ardhmen 

deri në aeroport, me qëllim të ofrimit të një lidhje të transportit publik të besueshme dhe me 

cilësi të lartë. Sistemi do të kishte mundësi të integrohej plotësisht me rrjetin e autobusëve të 

qytetit, si dhe me rrjetet e këmbësorëve dhe çiklistëve. 

 

Figura 59 Linja metropolitane 

5. Ndërtimi i një Stacioni intermodal 
Duke marrë parasysh strategjitë e zhvillimit të trafikut urban dhe transportit publik në Prishtinë, 

është e nevojshme krijimi i një Terminali multi-funksional për Transportin Publik ne Prishtinë 

Ekziston një gamë e gjerë e opsioneve/koncepteve të mundshme për transformimin e cilësisë së 

ofrimit të transportit publik në Prishtinë, përfshirë zgjidhjet përmes transportit të shpejtë publik. 

Zhvillimi i një forme të re të transportit publik, si një shërbimi të ri me cilësisë më të lartë të 

transportit publik “mbi shina” në Prishtinë do të integrohet me shërbimin e autobusëve dhe do të 

zvogëlojë mbingarkesën në perëndim të qytetit.  

Një sistem transporti me tramvaj dhe stacioni i autobusëve në periferi të qytetit paraqet një 

artikulim të llojeve të ndryshme të transportit urban, të lidhur ma një zone të madhe parkingu në 

qati, për të lehtësuar bllokimin e trafikut në qendër të qytetit. 

Me këtë sistem të transportit intermodal, mund të përcaktohet edhe një lloj të ri të transportit, 

respektivisht një qasje innovative, përfshirë këtu edhe përdorimin e sistemeve aktuale të 

transportit, duke lëvizur nga një përdorim i pavarur dhe i paintegruar i sistemeve tradicionale në 

një sistem më të integruar. 

Koncepti i përgjithshëm në drejtim të planifikimit të parkingut të automjeteve dhe të stacionit 

është një nga fushat e mbivendosjes dhe linjat që thuren së bashku për të formuar një tërësi 

vazhdimisht të ndryshueshme. 
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Stacioni duhet të përmbajë program bazik të hapësirës së pritjes, parkingje për biçikleta, toalete 

dhe dyqane.  

6. “Pikat e reja të transferimit” të autobusëve  
Përveç krijimit të një stacioni të ri qendror të autobusëve në Prishtinë, propozohet të zhvillohen 

një sërë „pikash të transferimit‟ më të vogla të ndërrimit të autobusëve që do të lehtësonin një 

transferim të lehtë dhe pa pengesa ndërmjet shërbimeve të ndryshme të autobusëve, si dhe me 

mënyrat e tjera të udhëtimit si çiklizmi dhe udhëtimi me taksi. Është identifikuar një numër i 

lokacioneve potenciale në qytet për këto „pika të transferimit‟ (“bus hubs”), duke përfshirë 

lokacionet e „Parko dhe Udhëto‟ (“Park and Ride” – objekte ku parkohen veturat dhe udhëtimi 

vazhdohet me transport publik, taksi, biçikletë apo në këmbë) që kanë për qëllim të ndërpresin 

trafikun e veturave për në qendër të qytetit. 

7. Zhvillimi i një koncepti i ri i rrjetit të autobusëve në mbarë qytetin 
Zhvillimi i një hierarkie të rrjetit të ri të thjeshtuar të autobusëve:  

 Ekzistojnë opsionet për krijimin e një rrjeti kryesor të bazuar në mbulueshmërinë e 

përmirësuar dhe shpeshtësinë e shërbimeve për të ofruar një alternativë atraktive kundrejt 

përdorimit të makinave për udhëtime në qendrën e qytetit. Për të tërhequr pasagjerë të rinj 

kërkohet shpejtësi operacionale dhe orare më të besueshme.  

 Rrjeti kryesor do të mbështetet nga një varg linjash dytësore ose ndihmëse që do të 

lidhnin qendrën kryesore urbane me zonat periferike (të banimit), si dhe më gjerë. Rjeti i 

tillë do të lidhë më shumë zona rurale dhe zona periferike të qytetit me qendrën kryesore 

urbane. 

8. Zhvillimi i Sistemeve Intelegjente të Transportit (SIT) për qytetin e 
Prishtinës  

Qëllimi i tyre është optimizimi i menaxhimit të infrastrukturave dhe platformave logjistike, duke 

riorganizuar flukset e trafikut, në mënyrë që të promovojnë riekuilibër midis mënyrave të 

ndryshme të transportit dhe të inkurajojnë përdorimin më të madh të modeleve më të 

qëndrueshme të transportit. Kjo do të siguronte të gjitha përfitimet që SIT sjellin në përmirësimin 

e sigurisë dhe cilësisë së jetës së qytetarëve europianë edhe në terma ekonomikë e të punësimit, 

në sektorët e prodhimit dhe kërkimit. Gjithashtu do të shoqërohej me reduktim të kostove të 

jashtme e të brendshme të transporteve. 

9. Zhvillimi i  politikës për parkim në Prishtinë 
Vendosja e zonës së parkimit me pagesë në qendër të qytetit. Fazat e mëtejshme të parkimit me 

pagesë duhet të futen në zonat e afërta të banueshme, për t'i mbrojtur këto zona nga rritja e 

aktivitetit të parkimit nga personat që nuk janë banorë.  

Zhvillimi i sistemit “Parko dhe Udhëto” (”Park & Ride” – P&R) 

Në Prishtinë duhet synuar themelimin e konceptit „Parko dhe Udhëto‟ (”Park & Ride” – P&R), 

ku parkingjet e makinave që gjenden në distanca më të mëdha nga qendra e qytetit, janë të 

lidhura përmes një shërbimi tërheqës të transportit publik me qendrën kryesore urbane. Sigurimi i 

hapësirave të parkimit në periferi të qytetit ka për qëllim të ndërpresë trafikun e udhëtarëve, si 

dhe të turistëve dhe banorëve lokal dhe t'i transportojë ata në qendër të qytetit përmes lidhjes së 

shpejtë, të shpeshtë dhe me cilësi të lartë të transportit publik. Kjo do të zvogëlojë nivelin e 

mbingarkesës në qendër të qytetit dhe do të mundësojë që hapësira të rialokohet për qëllime të 

tjera. 

10. Lidhja në mes të kryeqytetit dhe rrjetit (ndër) kombëtar  

Vlerësimi i mëposhtëm është bazuar në mundësinë për të përforcuar anën perëndimore të 

Prishtinës si një korridor infrastrukturor, për të riorganizuar fluksin ekstra-urban të njerëzve dhe 

mallrave në qytet dhe jashtë tij. Autoudha është ndërtuar në anën perëndimore të qytetit, ndërsa 
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pak më larg në anën perëndimore shtrihet edhe një linjë hekurudhore, ku stacioni për pasagjerë 

(nuk i plotëson standardet ndërkombëtare) është i vendosur 8 km nga Prishtina, në jug të stacionit 

të udhëtarëve qëndron një stacion hekurudhor i mallrave (joadekuat). Kjo është lidhja 

hekurudhore, me origjinë si linjat e shërbimit për industritë dhe minierat, të cilat janë ende 

ekzistuese, por shpesh të papërdorshme (një prej këtyre lidhjeve kalon në afërsi të zonës së 

aeroportit, e vendosur në anën jugperëndim). Lidhur me rrugët në hyrje por edhe në brendinë e 

qytetit të Prishtinës, nuk ekziston një strukturë hierarkike e rrugëve.  

 

 

Figura 60 Linjat hekurudhore ekzistuese në Kosovë 

 
 
 
 
5. Sfidat kryesore në fushen e trafikut dhe transportit 

Sistemi i trafikut dhe transportit në qytetin e Prishtinës po përjeton efektet dhe transformimet që 

lidhen me ndryshimet dhe zhvillimet në mjedisin urban. Sfidat kryesore me të cilat Komuna e 

Prishtinës do të përballet në aspektin e transportit të qëndrueshëm, përbëjnë orientimin për 

strategjinë e re, objektivat dhe veprimet që do të karakterizojnë PZHK-në e Prishtinës si 

instrumenti kryesor i planifikimit të transportit për qytetin.  

Pas analizës më të thelluar të strukturës, organizimit dhe jetës së qytetit është vlerësuar se disa 

nga sfida kryesore me të cilat përballet Komuna e Prishtinës janë:  

1. Menaxhimi i trafikut dhe siguria rrugore –  Urbanizimi akut dhe i shpejtë i Prishtinës, 

për shkak të migracionit të brendshëm masiv solli, si fillim, një mungesë të përgjithshme 

të infrastrukturës teknike, përfshi infrastrukturen e nevojshme rrugore. Po kështu, kjo çoi 

në një lidhje të dobët me pjesët qendrore të qytetit, në rritjen e udhëtimeve vajtje-ardhje 

për në punë, bllokimin e trafikut dhe uljen e sigurisë rrugore.  

2. Ngareksa e trafikut dhe ulja e shpejtësisë mesatare të udhëtimit – Ndër sfidat 

kryesore në qytetin e Prishtinës është përballja me trafikun gjithnjë në rritje dhe ngarkesa 

në rrjetin rrugor dhe përmirësimi i shpejtësisë mesatare të udhëtimit. 

3. Reduktimi i automjeteve personale për lëvizje në qytet - Automjetet personale 

vazhdojnë të jenë zgjidhja e vetme në qytetin e Prishtinës. Reduktimi i numrit të mjeteve 

motorike private që qarkullojnë në bërthamën urbane të qytetit dhe adresimi i çështjeve të 

trafikut të mbingarkuar në qendër të qytetit.  

4. Largimi i trafikut tranzit nga pjesët qëndrore të qytetit - Përveç vëllimeve të larta të 

qarkullimit të automjeteve dhe tejngarkesës në hyrje të disa udhëkryqeve të caktuara, 
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kapaciteti i infrastrukturës rrugore në brendi të qytetit është i pamjaftueshëm ose i 

kufizuar. Kjo ndodh edhe për shkak të mungesës së rrugëve unazore që aktualisht 

mungojnë (p.sh. unaza e brendshme e Prishtinës). Përmes unazës së brendshme të qytetit 

do të mundësohej largimi i trafikut tranzit nga pjesa qëndrore e qytetit. 

5. Infrastruktura rrugore jo adekute – Rrjeti rrugor i qytetit të Prishtinës nuk ka një 

strukturë të qartë dhe një klasifikim funksional të rrjetit rrugor. Kyçjet e pakontrolluara 

nga niveli i rrugëve me karakter më të ulët kyçen drejtëpërdrejt dhe pa respektuar 

hijerarkinë në rrugë kryesore. 

6. Kërkesa e madhe për parkingje (sidomos në pjesën qëndrore të qytetit) dhe 

mungesa e zbatimit të Ligjit për parkime - nivel i lartë i aktivitetit të parkimit afatgjatë 

në qendër të qytetit dhe mungesa e zbatimit të rregullave të parkimit do të jetë sfida 

kryesore e çdo strategjie të suksesshme të parkimit, duke vlerësuar burimet e kufizuara në 

dispozicion në Prishtinë për menaxhimin dhe kontrollimin në mënyrë efektive të 

aktivitetit të parkimit në qendër të qytetit 

7. Përmirësimi i kushteve infrastrukturore për lëvizje të lirë dhe të sigurt të lëvizjeve 

jomotorike- përshkrim i shkurtër- Shtigjet e këmbësorëve të cilësisë së dobët, mungesa 

e hapësirave të sigurta dhe të përshtatshme të kalimit të rrugës si dhe mungesa e rrjeteve 

të integruara të shtigjeve për këmbësorë dhe çiklistë do të jetë sfidë për përmbushjen e 

kërkesave për lëvizje aktive në Prishtinë. 

8. Rritja e efikasiteti të Transportit Publik - Implementimi i masave të transportit publik 

nga PMQU do të jetë një sfidë me të cilen do të ballafaqohet Komuna e Prishtinës. I 

gjithë sistemi i transportit publik mbështetet te transporti me autobus. Edhe pse cilësia e 

mjeteve është përmirësuar (sidomos me vënjen në qarkullim të 51 autobusëve të rinjë) 

shpeshtësia e shërbimit është e pamjaftueshme, kapaciteti është i ulët dhe mbulueshmëria 

është e pamjaftueshme. Po kështu, numri i korsive të dedikuara për autobusët është i 

kufizuar dhe nuk respektohet qëllimi i destinimit të korsisë vetëm për autobus. 

9. Përzgjedhja e lokacionit adekuat për stacionin multimodal - Krijimi i një stacioni 

multimodal është mëse i nevojshëm për Komunën e Prishtinës por jo vetëm. Në planet 

strategjike paraprake, është paraparë një lokacion i përafërt në zonën industriale ndërmjet 

Prishtinës dhe Fushë Kosovës, në mes të rrugës së unazës së brendshme dhe rrugëve 

Prishtinë – Fushë Kosovë dhe Prishtinë – Mitrovicë duke përdorur hekurudhën ekzistuese 

dhe pastaj duke u shtrirë në qendër të qytetit. Por, zhvillimet e reja në afërsi të këtij 

lokacioni mund të shkaktojnë vështirësi në përzgjedhjen e lokacionit adekuat. 

10. Bashkëpunimi me nivelin qëndror (MI dhe MMPH) për kategorizimin funksionale 

të rrjetit rrugor- Nevoja për harmonizimin e qëndrimeve dhe përgjegjësisë në ndërtimin, 

mirëmbajtjen dhe klasifikimin funksional të rrjetit rrugor ndërmjet nivelit qëndror dhe atij 

lokal gjithashtu do të jetë sfidë për Komunën e Prishtinës. 

 

 

11. Krijimi i Policisë Komunale për zbatimin e plotë të rregullave për qarkullim rrugor 

– Ka më shumë se dy vite që kur Ligji për Prishtinën ka hyrë në fuqi, ligj ky që përveç tjerash, i 

mundëson Prishtinës të ketë Polici të veçantë, ende nuk ka gjetur zbatim. Krijimi i Policisë 

Komunale do të jetë sfidë për zbatimin e të gjitha rregullave të trafikut në Komunën e prishtinës. 

12. Procedurat e joadekuate të mbledhjes së të dhënave, formatet e të dhënave dhe 

praktikat e raportimit – Krijimi i një databaze me të dhënat e rëndësishme lidhur me 

menaxhimin, sigurinë dhe ngarkesën e trafikut do të jetë një sfidë për përmirësimin e trafikut në 

Prishtinë.  
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13. Reduktimi i efekteve negative të transportit komercial (transportit të mallërave)- 

Duke përcjellur trendet e zhvillimit të qytetit dhe nevojën për përdorimin e transportit të 

mallrave, menaxhimi i transportit të mallërave do të jetë një sfidë shtesë për Prishtinën. 

14. Reduktimi i ndotjes së ajrit dhe emisioneve të CO2 që vijnë nga sektori i transportit 

- Për t‟i reduktuar emetimet nga automjetet, sfidë për Komunën e Prishtinës mbetet rritja e 

përdorimit të transportin publik urban për ta përshpejtuar eliminimin e autobusëve dizell dhe 

zëvendësimin e tyre. 

 
 
6. Infrastruktura rrugore –lëvizshmëria  

Përparësitë  

 Lidhjet e trafikut me pjesën tjetër të Kosovës nëpërmjet transportit rrugor, hekurudhor 

dhe trafikut ajror.  

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

lokale);  

 Prezenca e transportit publik dhe përmirësimi i flotës së autobusëve publik urban;  

 Ekziston një infrastrukturë bazë e transportit;  

 Prishtina ndodhet në udhëkryqin e dy korridoreve të transportit të një rëndësie 

ndërkombëtare (rruga 6 dhe 7);  

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

 Zhvillimi i shërbimeve të autobusëve urbanë dhe ndër-urbanë.  

Dobësitë  

 Mungesa e një strukturë të qartë dhe një hijerarki funksionale e rrjetit rrugor;  

 Mbingarksa e trafikut, problemet e parkimit, të sigurisë së lëvizjes, ndotjes janë pjesë e 

përditshmërisë për banorët e PrishtinësStandard i ulët i rrugëve, veçanërisht lidhje jo të 

mira në mes qytetit dhe fshatrave dhe rrugë të këqija në zonat e lagjeve dhe përbrenda 

fshatrave;  

 Gjendje e keqe e hekurudhës dhe stacionit kryesor hekurudhor jashtë qendrës së qytetit 

(Fushë Kosovë);  

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

 Motorizimi: një numër i konsiderueshëm i makinave janë të vjetra dhe dukshëm nën 

nivelin e mesatares së vjetërsisë në vendet evropiane;  

 Gjendje e vështirë për lëvizje të lirë dhe të sigurt për këmbësorët dhe çiklistët (zakonisht 

ka mungesë të trotuareve, shtigje për këmbësorë dhe biçikleta). Zakonisht në këto vende 

gjenden makina të parkuara; 

 Mungesa dhe menaxhimi joadekuat i parkingjeve;  

 Aeroporti, stacioni hekurudhor, dhe stacioni i autobusëve të Prishtinës janë larg njëra-

tjetrës;  

 Sinjalizimi i rrugëve me shenja të trafikut nuk është në harmoni me standardet evropiane;  

 Zbatimi jo i duhur i normave teknike të planifikimit, shpeshherë ndërtimet janë bërë 

ngjitur me cepin e rrugëve kryesore, duke përjashtuar mundësinë për zgjerim.  
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 Unaza qendrore e veriut paraqet pengesë për qendrën historike.  

 Administrimi dhe efikasiteti i ulët i trafikut urban;  

 Standardet e ulëta të sigurosë së trafikut;  

 Qasje e dobët në transportin urban në zonat rurale;  

 Mungesë e korsive të veçanta për autobusë në të gjitha zonat urbane.  

Mundësitë  

 Lidhje të mira infrastrukturore përmes autoudhës dhe  projekteve të tjera në planifikim e 

sipër; projekti i Unazës së Brendshme dhe disa rrugëve kryesore brenda zonës urbane;  

 Lidhja e Prishtinës me korridoret pan-evropiane përmes lidhjeve rrugore dhe hekurudhore 

(Korridoret pan-evropiane VIII dhe X); 

 Strukturimi i nje rrjeti funksional dhe te integruar; 

 Ndërtimi i një sistem që integron disa forma transporti; 

 Ofrim i shërbimve të transportit dhe lidhjen e Prishtines me aeroportin ndërkombëtar 

“Adem Jashari”.  

Rreziqet  

 Rritje potenciale e trafikut të motorizuar në mungesë të zhvillimit të transportit publik 

dhe mungesës së një strukture të qartë dhe një hijerarki funksionale të rrjetit rrugor;  

 Bashkëpunimi jo adekuat në mes të nivelit lokal dhe qëndror në planifikimin dhe 

realizimin e projekteve infrastrukturore; 

 Buxhet i pjaftueshëm nga komuna për realizimin e projekteve të rëndësishme të 

infrastrukturës së transportit dhe pamjaftueshmëri e granteve nga niveli qëndror.  

 
 

Shëndetësia 
I.1. Trendët, nevojat, projeksionet dhe prognozat 

1.1.1. Vlerësimi nevojave hapësinore bazuar në trendët 

 

1.1.2. Vlerësimi nevojave hapësinore bazuar në projeksionet dhe prognozat 

Sa i përket nevojave hapësinore të Komunës për ofrimin e infrastrukturës publike dhe sociale, 

bazuar në numrin e parashikuar të banorëve në Planet Rregulluese Urbane të miratuara pas vitit 

2003 dhe aktual për lagjet urbane pa Plane Rregulluese Urbane të binfrastrukturës publike dhe 

sociale: 

 Mungesa 1 Spitali të Përgjithshëm; 

 Mungesa e 7 Qendrave Mjekësore Familjare; 

 Mungesa e 81 institucioneve parashkollore publike; 

 Mungesa e 18 institucioneve publike të arsimit fillor dhe të mesëm të ultë; 

 Mungesa e 3 institucioneve publike të mesëm të lartë; 

 Mungesa e 3 librarive publike; 

 Mungesa e 4 shtëpive të kulturës;  

 Mungesa e 3 qendrave të mbuluara sportive për komunitetin; 

 Mungesa e 12 fushave të hapura publike rekreative në kuadër të lagjeve urbane; 
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 Mungesa e 9 parqeve publike në kuadër të lagjeve urbane; 

 Mungesa e sipërfaqeve të mjaftueshme të varrezave publike. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.2. Përparësitë, dobësitë, mundësitë rreziqet - Analiza SWOT 

Përparësitë Dobësitë 
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 1 Qendër kryesore familjare (QKMF); 
 15 Qendra të mjekësisë familjare (QMF); 
 13 Punkte mjekësore (AMF); 
 1 Poliklinikë stomatologjike (PS); 
 1 Qendra e mjekësisë urgjente (QMU); 
 8 Institucione parashkollore - publike; 
 6 Institucione parashkollore, me baze në 

komunitet; 
 1 Institucion parashkollor me partneritet 

publiko-privat; 
 42 Shkolla fillore dhe të mesme të ulëta – 

publike; 
 6 Shkolla të mesme të larta – Gjimnaze – 

publike; 
 7 Shkolla të mesme të larta – Shkolla 

profesionale. 
 2 Ndërtesa të Kuvendi Komunale; 
 Biblioteka Kombëtare dhe Universitare e 

Kosovës; 
 Biblioteka Komunale Hivzi Sylejmani; 
 Teatri Kombëtar; 
 Orkestra Filarmonike e Kosovës; 
 Galeria e Arteve e Kosovës; 
 Muzeu Kombëtar; 
 2 Stadiume, Matiqan 
 12 Fusha të hapura sportive; 
 2 fusha të mbyllura sportive; 
 4 Fusha loje e hapur; 
 1 Hapësirë Sportive; 
 5 sheshe publike; 
 12 parqe publike; 
 6 Hapësira të gjelbërta publike, 
 20 varreza publike. 

 Numri i pamjaftueshëm dhe shkalla e ulët e 
përfshirjes së fëmijëve në institucione 
parashkollor; 

 Hapësira e pamjaftueshme në disa prej 
shkollave të mesme të larta; 

 Numri i vogël i studentëve të orientuar në 
drejtimet me rëndësi për zhvillimin e 
komunës, si turizëm dhe hotelieri, agrobiznes; 

 Siguria pamjaftueshme e nxënësve në shkolla. 
 Mungesa e Spitalit Rajonal; 
 Mungesa e ofrimit të shërbimeve shëndetësore 

në disa fshatra; 
 Degradimi i objekteve jofunksionale të disa 

AMF-ve; 
 Degradimi i objekteve jofunksionale të AMF-

ve; 
 Mungesa e shtëpisë për të moshuar që 

plotëson nevojat aktuale; 
 Hapësira e pamjaftueshme e QPS për 

shërbimet e kërkuara; 
 Numri i madh i kërkesave në raport me 

numrin e përfituesve të asistencës; 
 Mungesa e kodit të veçantë buxhetor për rastet 

sociale. 
 Mungesa e objekteve kulturore sidomos nëpër 

fshatra. 
 Mungesa e objekteve dhe terreneve sportive  

nëpër fshatra; 
 Mungesa e hapësirave të mjaftueshme për 

varreza në qytet dhe në disa fshatra; 
 Mungesa e hapësirave për Zyrat e Gjendjes 

Civile 

Mundësitë Kërcënimet 
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 Ndërtimi i Spitali të Përgjithshëm; 
 Ndërtimi i  5 Qendrave Mjekësore Familjare; 
 Ndërtimi i 20 institucioneve parashkollore 

publike; 
 Ndërtimi i 6 institucioneve publike të arsimit 

fillor dhe të mesëm të ultë; 
 Ndërtimi i 2 institucioneve publike të mesëm 

të lartë; 
 Ndërtimi i  1 librarie publike; 
 Ndërtimi i  2 shtëpive të kulturës; 
 Ndërtimi i  2 qendrave të mbuluara sportive 

për komunitetin; 
 Ndërtimi i  2 parqeve publike në kuadër të 

lagjeve urbane; 
 Ndërtimi i  sipërfaqeve të mjaftueshme të 

varrezave publike; 
 Sigurimi I hapësirave plotësuese në shkolla 

fillore  
 Funksionalizimi i ekipeve për parandalimin e 

braktisjes së shkollës(EPRMB) 
 Granti specifik nga MASHT për sigurimin e 

asistentëve profesional për fëmijët me nevoja 
të veçanta 

 Zhvillimi profesional i mëtejmë i 
mësimdhënësve 

 Përmirësimi i cilësisë së shërbimeve 
shëndetësore 

 Përmirësimi i mirëmbajtjes dhe rehabilitimi i 
objekteve ekzistuese; 

 Ndërtimi i kapaciteteve të reja për strehim 
social (Programi i banimit social). 

 Krijimi i më shumë hapësirave të hapura 
publike. 

 Shfrytëzimi i fushave sportive në kuadër të 
shkollave për përdorim nga komuniteti. 

 Krijimi i hapësirave të reja për varreza. 
 Shfrytëzimi i komponentës SMART. 

 Mos përfshirja e të gjithë nxënësve nëpër 
shkolla, 

 Prezenca e dukurive negative nëpër shkolla.; 
 Zvogëlimi i nxënësve në zonat rurale dhe rritja 

e numrit të nxënësve në zonën urbane; 
 Rritja e trendit të braktisjes së shkollimit; 
 Ndërlidhja e pamjaftueshme të kurrikulave 

mësimore me kërkesat e tregut të punës;  
 Mungesa e të rinjve të interesuar për t'u 

regjistruar në programet e përpunimit të 
metaleve dhe përpunimit të drurit;  

 Buxheti i kufizuar zhvillimin e infrastrukturës 
publike dhe sociale. 

 Largimi i kuadrit profesional nga institucionet 
dhe komuna 

 Kërcënimet ekonomike (kriza globale 
financiare) kostot në rritje të kujdesit 
shëndetësor 

 Rritja e numrit të shfrytëzuesve të asistencës 
sociale për shkak të  zhvillimit të ulët 
ekonomik dhe rritjes së papunësisë;  

 Rritja e shkallës së varfërisë;  
 Rritja e numrit e të moshuarve në kategorinë e 

rasteve sociale. 
 Mungesa e fondeve të nivelit qendror për të 

paguar punëtorë shtesë në institucionet 
publike dhe sociale. 

 Mungesa e partneriteteve publiko private si 
alternative e qëndrueshme për aktivitete dhe 
infrastrukturë sportive, kulturë por edhe 
shkencë në komunë 

 Mungesa e një qendre rinore - hapësire e 
funksionalizuar për zhvillimin e veprimit të të 
rinjve e licencuar nga drejtoria komunale 
përgjegjëse për rini 

 Rritja e delikuencës  dhe ekstremizmit tek të 
rinjtë si pasojë e mungesë e hapësirave të 
mjaftueshmi kulturore dhe rekreative. 

 Shtimi i dukuritë devijante, me theks te 
popullata e re, sidomos ne zonën urbane 

 Dalja jashtë kontrolle e rasteve në gjendje 
sociale dhe varfëri të skajshme për shkak të 
thellimit të mëtejmë i krizës ekonomike 

 Ndërrimi i strukturës së popullsisë, për shkak 
të ikjes së popullatës së re jashtë vendit. 

 Ikja e popullsisë së aftë për punë dhe 
ekspertëve jashtë vendit 

Tabela 4 SWOT analiza e infrastrukturës publike dhe sociale 

Bazuar në Udhëzimin Administrativ Nr. 08/2017 - Organizmi, struktura, përcaktimi i shërbimeve 

dhe veprimtarisë se KPSH-së si dhe praktikat e kaluara në Republikën e Kosovës, Komuna ka 

kompetencë të ofrojë shërbimet e Kujdesit Parësor Shëndetësor (KShP) sipas kritereve vijuese: 
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 1 AMF për 2,000 banorë; 

 1 QMF për 10,000 banorë; 

 1 QKMF për 100,000 banorë; 

 1 mjek familjar dhe dy infermierë për 2,000 banorë; 

 1 stomatolog për 6,000 banorë. 

Rrjedhimisht, bazuar në numrin e përgjithshëm të banorëve rezidentë të supozuar vijues: 

 Për 188,021 banorë rezidentë që jetojnë në zonë urbane duhet të ketë së paku 19 QMF; 

 Për 28,352 banorë rezidentë që jetojnë në zonën rurale duhet të ketë së paku 14 AMF.  

Për 216,374 banorë rezidentë që jetojnë në Komunë duhet të ketë së paku: 

 122 mjekë familjar, 108 në zonë urbane dhe 14 në zonë rurale;  

 244 infermierë, 216 në zonë urbane dhe 28 në zonë rurale; dhe  

 41 stomatolog, 36 në zonë urbane dhe 5 në zonë rurale. 

Bazuar në gjendjen aktuale, numrin e supozuar të banorëve dhe kërkesat ligjore, rezulton që në 

Komunë aktualisht ka gjithsejtë: 

 1 QKMF, 14 QMF në zonë urbane dhe 1 në zonën rurale, dhe duke marrë parasysh që në 

zonën urbane duhet të ketë së paku 19 QMF, aktualisht mungojnë 4 QMF; 

 13 AMF, mirëpo duke marrë parasysh që në zonë rurale ofrohen shërbimet e Kujdesit Parësor 

Shëndetësor përmes 1 QMF-je, nuk ka nevojë për AMF të reja; 

 153 mjekë, 373 infermierë dhe 42 stomatolog, kështu që nuk ka nevojë për punonjës 

mjekësor shtesë. 

 

 

1. Vlerësimi i gjendjes ekzistuese sipas Normave Teknike të Planifikimit Hapësinor 

Normat Teknike të Planifikimit Hapësinor kanë përcaktuar normën minimale prej 0.20 m²/banor 

për sipërfaqe të parcelës së infrastrukturës së institucioneve publike shëndetësore të nivelit 

parësor. Duke marrë parasysh supozimin që aktualisht numri i banorëve rezidentë në Komunë të 

Prishtinës është 216,374, sipërfaqen aktuale të parcelave kadastrale prej 45,997 m
2 

dhe normën 

minimale prej 0.20 m²/banor për sipërfaqe të parcelës së infrastrukturës së institucioneve publike 

shëndetësore të nivelit parësor, Komunës i mungojnë gjithsejtë +10,052 m
2
 sipërfaqe të parcela 

kadastrale në zonë urbane për ofrimin e shërbimeve të QMF-ve.  

 
Numri aktual i 
banorëve 

Sipërfaqja aktuale e 
parcelave kadastrale 
(m2) 

Sipërfaqja e kërkuar 
për kokë banori (m2) 

Sipërfaqja e 
përgjithshme që 
kërkohet (m2) 

Bilanci i sipërfaqes 
së nevojshme (m2) 

Zone 
Urbane 

188,021 27,552 0.2 37,604 -10,052 

Zone 
Rurale 

28,352 18,445 0.2 5,670 12,775 

Gjithsejtë 216,374 45,997 0.2 43,275 2,722 
Tabela 74 Vlerësimi i kërkesave hapësinore për sipërfaqe të parcelës së infrastrukturës së institucioneve publike shëndetësore të nivelit parësor për 

numrin aktual të banorëve 
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Figura 103 Rrezet e mbulueshmërisë së AMF-ve 

 

 
Figura 104 Rrezet e mbulueshmërisë së QMF-ve 
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Sa i përket institucioneve publike shëndetësore të nivelit dytësor, rajoni i Prishtinës ende nuk ka 

spital të përgjithshëm që i shërben banorëve të Komunës së Prishtinës dhe të komunave fqinje, si: 

 Podujeva; 

 Drenasi; 

 Lipjani; 

 Fushë Kosova; 

 Obiliqi; 

 Graçanica; dhe 

 Novobërda. 

 

 

2. Vlerësimi i nevojave hapësinore për të ardhmen 
1. Vlerësimi i nevojave hapësinore për të ardhmen bazuar në numrin e prognozuar të 

banorëve për vitin 2030 
Duke marrë parasysh supozimin që në vitin 2030 në Komunë të Prishtinës do të banojnë së paku 

301,625 banorë rezidentë, sipërfaqen aktuale të parcelave kadastrale prej 45,997 m
2
 dhe normën 

minimale prej 0.20 m²/banor për sipërfaqe të parcelës së infrastrukturës së institucioneve publike 

shëndetësore të nivelit parësor, për 8 vitet e ardhme nevojitet të përcaktohen së paku +25,358 m
2 

sipërfaqe të destinuar për zhvillimin e institucioneve shëndetësore të nivelit parësor, QMF-ve të 

reja në zonë urbane.  

 

Nr. i përgjithshëm i 
prognozuar  i 
banorëve 2030 

Sipërfaqja aktuale e 
parcelave 
kadastrale (m2) 

Sipërfaqja e 
kërkuar për kokë 
banori (m2) 

Sipërfaqja e 
përgjithshme që 
kërkohet (m2) 

Bilanci i 
sipërfaqes së 
nevojshme (m2) 

Zone 
Urbane 

264,552 27,552 0.2 52,910 -25,358 

Zone 
Rurale 

37,073 18,445 0.2 7,415 11,030 

Gjithsejtë 301,625 45,997 0.2 60,325 -14,328 
Tabela 75 Vlerësimi i kërkesave hapësinore për sipërfaqe të parcelës së infrastrukturës së institucioneve publike shëndetësore të nivelit parësor për 

numrin e prognozuar të banorëve 2030 

Sa i përket vendbanimeve dhe numrit të prognozuar të banorëve për vitin 2030, nevoja më e lartë 

hapësinore për institucione publike shëndetësore të nivelit parësor është në 

vendbanimet  Prishtinë, Matiçan, Hajvali, Çagllavicë, Kolovicë, Nëntë Jugoviq, si vijon: 

Vendbanimi 

Nr. i përgjithshëm i 
prognozuar  i 
banorëve 2030 

Sipërfaqja aktuale e 
parcelave 
kadastrale (m2) 

Sipërfaqja e 
kërkuar për kokë 
banori (m2) 

Sipërfaqja e 
përgjithshme që 
kërkohet (m2) 

Bilanci i 
sipërfaqes së 
nevojshme (m2) 

 Prishtinë 203,981 27,552 0.20 40,796 -13,244 
 Matiçan 37,017 3,910 0.20 7,403 -3,493 
 Hajvali 14,077 1,679 0.20 2,815 -1,136 
 Çagllavicë 9,848 0 0.20 1,970 -1,970 
 Kolovicë 6,303 0 0.20 1,261 -1,261 
 Nëntë 
Jugoviq 

5,389 0 0.20 1,078 -1,078 

 Llukar 3,188 0 0.20 638 -638 
 Prugoc 3,089 0 0.20 618 -618 
 Sofali 2,984 0 0.20 597 -597 
Tabela 76 Vendbanimet me nevojat më të larta hapësinore për institucione publike shëndetësore publike të nivelit parësor të bazuar në numrit të 

prognozuar të banorëve për vitin 2030  

Përderisa vlerësimi i sipërm bazohet në kapacitetet ekzistuese, disa nga Planet Rregulluese kanë 

përcaktuar sipërfaqe për zhvillimin e institucioneve publike të kujdesit parësor shëndetësor. Në 
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vijim janë të paraqitura sipërfaqet e planifikuara dhe kërkesat për sipërfaqe shtesë për secilën 

lagje urbane bazuar numrin e planifikuar të banorëve: 

Vendbanimi Nr. i planifikuar i 
banorëve  

Sipërfaqja e përgjithshme që 
kërkohet 0.20 m2/banor (m2) 

Sipërfaqja e përgjithshme 
ekzistuese/ e planifikuar (m2) 

Bilanci i sipërfaqes 
së nevojshme (m2) 

Kalabria 50,314 10,063   -10,063 
Prishtina e Re - 
Qendër 

120,000 
24,000 14,622 -9,378 

Prishtina e Re -
Perëndim 

45,750 
9,150 2,019 -7,131 

Muhaxherët 33,000 6,600   -6,600 
Medrese - 
Çamëria 

30,000 
6,000   -6,000 

Lakrishte 16,855 3,371   -3,371 
Arbëria 3 18,000 3,600 1,417 -2,183 
Qyteza Pejton 10,000 2,000   -2,000 
Mati 1 30,000 6,000 4,090 -1,910 
Dodona 9,190 1,838   -1,838 
Mati 3 6,000 1,200   -1,200 
Kodra e Trimave 49,605 9,921 8,830 -1,091 
Tophane 5,111 1,022   -1,022 
Qendra Ulpiana 4,333 867   -867 
Qendra 2 600 120   -120 
Qendra 1 586 117   -117 
Sofali 10,152 2,030 11,089 9,058 
Dardania 13,381 2,676 13,971 11,294 
Prishtina e Re - 
Lindje 

22,204 
4,441 20,556 16,116 

Gjithsejtë 475,082 95,016 76,593 -18,423 
Tabela 77 Kërkesat hapësinore për institucione publike të kujdesit parësor shëndetësor për lagjet urbane me Plane Rregulluese bazuar në numrin e 

planifikuar të banorëve 

Sa i përket nevojave për Spitalin e Përgjithshëm për rajonin e Prishtinës, sipas regjistrimit të 

ASK-së të vitit 2011, numri i banorëve rezidentë të Komunave të rajonit të Prishtinës ishte 

477,312 banorë. 

Komuna Popullsia (2011) Sipërfaqja (km2) Dendësia (banorë/km2) Vendbanime 

Prishtina 198,897 572 347.7 41 
Podujeva 88,499 632 133.5 76 
Drenasi 58,531 290 201.8 37 
Lipjani 57,605 422 136.5 70 
Fushë Kosova 34,827 83 419.6 15 
Olibiqi 21,549 105 205.2 19 
Graçanica 10,675 131 81.5 16 
Novo Bërda 6,729 204 33.0 24 
Gjithsejtë 477,312 2,470 193.2 298 

Tabela 78 Veçoritë hapësinore të komunave brenda rajonit të Prishtinës sipas regjistrimit të popullsisë të vitit 2011 

Bazuar në të dhënat e ASK-së, në vitin 2050 prognoza është se në rajonin e Prishtinës do të 

jetojnë përafërsisht 539,433 banorë rezidentë. 

Komuna 
Popullsia regjistrimi 
ASK (2011) 

Popullsia Vjetari 
ASK (2019) 

Popullsia 
prognoza (2029) 

Popullsia 
prognoza (2039) 

Popullsia 
prognoza (2050) 

Prishtina 198,897  216,870  234,843  254,306  275,381  
Podujeva 88,499  81,514  74,529  68,143  62,303  
Drenasi  58,531  60,525  62,519  64,579  66,706  
Lipjani 57,605  57,413  57,221  57,030  56,839  
Fushë Kosova 34,827  38,960  43,093  47,664  52,721  
Obiliqi 21,549  17,899  14,249  11,343  9,030  
Graçanica 10,675  12,186  13,697  15,395  17,304  

https://sq.wikipedia.org/wiki/Prishtina
https://sq.wikipedia.org/wiki/Besiana
https://sq.wikipedia.org/wiki/Drenasi
https://sq.wikipedia.org/wiki/Lipjani
https://sq.wikipedia.org/wiki/Fush%C3%AB_Kosova
https://sq.wikipedia.org/wiki/Kastrioti
https://sq.wikipedia.org/wiki/Gra%C3%A7anica
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Novobërda 6,729  7,121  7,513  7,927  8,363  
Gjithsejtë Rajoni 477,312 492,488 507,664  523,308  539,433  
Gjithsejtë 
Kosova 

1,780,021 1,782,115 1,784,209  1,786,305  1,788,404  

Përqindja e 
banorëve 

26.81% 27.64% 28.45% 29.30% 30.16% 

Tabela 79 Prognoza e numrit dhe përqindja e banorëve në raport me numrin e banorëve rezidentë e komunave brenda rajonit të Prishtinës bazuar në 

të dhënat e ASK-së 

Mirëpo, bazuar në projeksionet e Planeve Rregulluese Urbane të miratuara nga Kuvendi 

Komunal dhe numri i banorëve aktual të banorëve në pjesët e zonës urbane ku nuk ka Plane 

Rregulluese Urbane rezulton që zhvillimet e planifikuara sugjerojnë që vetëm në zonën urbane të 

Komunës së Prishtinës, do të jetojnë së paku 597,837 banorë. 

Normat Teknike të Planifikimit Hapësinor kanë përcaktuar normën minimale prej 1.20 m²/banor 

për sipërfaqe të parcelës së infrastrukturës së spitalit të përgjithshëm. 

Duke marrë parasysh që planifikimi i spitalit të përgjithshëm duhet të bazohet në projeksione 

afatgjate të numrit të banorëve rezidentë jo vetëm të Komunës por edhe të Komunave më të 

afërta, të cilat bashkërisht supozohet që në vitin 2050 të kenë mbi 539,433 banorë rezidentë, 

atëherë Komuna duhet të përcaktojë një sipërfaqe prej së paku 647,320 m² për të zhvilluar 

spitalin e përgjithshëm.  

2. Vlerësimi i nevojave hapësinore për të ardhmen bazuar në rrezet e mbulueshmërisë për zonë rurale 

 
Figura 105 Rrezet e mbulueshmërisë së institucioneve të kujdesit shëndetësor parë ekzistuese dhe të planifikuara në zonën rurale 

Bazuar në kërkesë minimale për rreze të mbulueshmërisë prej 3km të Normave Teknike të 

Planifikimit Hapësinor për organizimin hapësinor të AMF-ve, shtirjen ekzistuese dhe të 

planifikuar, rezulton që në zonë rurale ka shtrirje të mirë të institucioneve publike të Kujdesit 

Parësor Shëndetësor. 

1. Vlerësimi i nevojave hapësinore për të ardhmen bazuar në rrezet e mbulueshmërisë për zonë urbane 

https://sq.wikipedia.org/wiki/Artana
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Figura 106 Rrezet e mbulueshmërisë së QMF-ve ekzistuese dhe të planifikuara në zonën urbane 

Bazuar në kërkesë minimale për rreze të mbulueshmërisë prej 1km të Normave Teknike të 

Planifikimit Hapësinor për organizimin hapësinor të QMF-ve, shtirjen ekzistuese dhe të 

planifikuar, rezulton që për të plotësuar nevojat hapësinore në të ardhmen, duhet të planifikohen 

së paku: 

 1 QMF në pjesën juglindore të lagjes Prishtina e Re – Zona Lindore; 

 1 QMF në pjesën juglindore të lagjes Prishtina e Re – Zona Qendrore; 

 1 QMF në pjesën juglindore të lagjes Prishtina e Re – Zona Perëndimore; 

 1 QMF në pjesën jugperëndimore të lagjes Prishtina e Re – Zona Perëndimore; 

 1 QMF në pjesën juglindore të lagjes Arbëria 3; 

 1 QMF në pjesën juglindore të lagjes Sofali; dhe 

 1 QMF në pjesën jugore të lagjes Hajvali. 

1. Vlerësimi i kapacitetit financiar dhe teknik 
Bazuar në trendin e fondeve të alokuara nga buxheti qendror apo komunal për tre vitet paraprake 

dhe tre vitet vijuese, në rast nuk ndryshime të theksuara në vija buxhetore, rezulton që kapaciteti 

i përgjithshëm financiar i Drejtorisë së Shëndetësisë për realizimin e projekteve kapitale për vitin 

2021 – 2029 është € 4,129,775, €0.00 nga granti qeveritar dhe €4,129,775 nga të hyrat vetanake. 

  2018-2020 2021-2023 2024-2026 2027 -2029 

  

Subvencionet 
dhe transferet 

Investime 
kapitale 

Subvencionet 
dhe transferet 

Investime 
kapitale 

Subvencionet 
dhe transferet 

Investime 
kapitale 

Subvencionet 
dhe transferet 

Investime 
kapitale 

Gjithsejtë 
 -    1,810,000   120,000  1,190,000   126,000   

1,249,500  
 132,300  1,311,975  
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Grantet 
Qeveritare 

 -     -     -     -     -     -     -     -    

Te Hyrat 
Vetanake 

 -    1,810,000   120,000  1,190,000   126,000   
1,249,500  

 132,300  1,311,975  

Financim i 
Jashtëm 

 -     -     -     -     -     -     -     -    

Financimi 
nga 
Huamarrja 

 -     -     -     -     -     -     -     -    

Tabela 80 Vlerësimi i kapaciteteve financiare (€) për investime kapitale të Drejtorisë së Shëndetësisë 

 

 

2. Institucionet arsimore 

1. Vlerësimi i gjendjes ekzistuese 
Normat minimale për sipërfaqen e parcelës së infrastrukturës së institucioneve publike të arsimit 

parashkollor janë si në vijim: 

 Ndërtesat e çerdheve: 0.30 m²/banor; dhe 

 Ndërtesat e kopshteve: 1.00 m²/banor. 

Normat teknike për planifikim hapësinor kanë përcaktuar 1.30 m
2
 sipërfaqe minimale për parcela 

kadastrale të destinuara për institucione publike parashkollore për kokë banori. Duke marrë 

parasysh supozimin që në Komunë të Prishtinës aktualisht ka 216,374 banorë rezidentë, 

sipërfaqen aktuale të parcelave kadastrale të institucioneve publike parashkollore prej 43,364 m
2
 

dhe normën minimale prej 1.30 m²/banor për sipërfaqe të parcelës së infrastrukturës publike së 

institucioneve parashkollore, Komunës i mungojnë gjithsejtë 237,922 m
2
 sipërfaqe të parcelave 

kadastrale për ofrimin e shërbimeve të institucioneve publike parashkollore.  

Vendbanimi 

Numri aktual i 
banorëve 

Sipërfaqja aktuale e 
parcelave kadastrale 
(m2) 

Sipërfaqja e kërkuar 
për kokë banori (m2) 

Sipërfaqja e 
përgjithshme që 
kërkohet (m2) 

Bilanci i sipërfaqes 
së nevojshme (m2) 

Zonë 
urbane 

188,021 42,471 1.30 244,427 -201,956 

Zonë rurale 28,352 893 1.30 36,858 -35,965 
Gjithsejtë 216,374 43,364 1.30 281,286 -237,922 
Tabela 81 Vlerësimi i sipërfaqeve aktuale krahas kërkesave hapësinore për institucione publike parashkollore sipas NTPH bazuar në numrin aktual të 

banorëve rezident 

Sa i përket mbulueshmërisë së lagjeve urbane të destinuara për banim me institucione publike 

parashkollore, 21 lagjet urbane të paraqitura në vijim nuk kanë institucione publike 

parashkollore: 

Aktash,  Bërnicë e ulët,  Kolovica,  Muhaxhirët,  Prishtina e re- zona qendër,  

Arbëria 1,  Dodona,  Lakrishte,  Prishtina e re- zona lindore,  Taslixhe, 

Arbëria 2,  Medrese, Mati 2,  Prishtina e re- zona perëndimore, Vreshtat, 

Mati 3,  
    

Tabela 82. Vlerësimi i mbulueshmërisë së lagjeve urbane të destinuara për banim me institucione publike parashkollore 
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Figura 107 Rrezet e mbulueshmërisë së institucioneve publike parashkollore 

 

Përpos institucioneve publike parashkollore, në Komunë të Prishtinës ka numër të 

konsiderueshëm të institucioneve private parashkollor, ku janë të regjistruar mbi 70% të 

fëmijëve. 

 Parashkollor (0<5 vjeç) 

Meshkuj Femra Gjithsej 

Institucione Parashkollor Publik 589 490 1,079 

Institucione Parashkollor Privat 1,389 1,309 2,698 

Gjithsejtë 1,978 1,799 3,777 

% e fëmijëve në sektorin privat 70.22% 72.76% 71.43% 

Tabela 81 Numri i fëmijëve  të regjistruar në institucionet publike dhe private 
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Normat minimale për sipërfaqen e parcelës së infrastrukturës së institucioneve publike të arsimit 

fillor dhe të mesëm të ultë janë si në vijim: 

 Ndërtesat e shkollave fillore: 1.60 m²/banor; dhe 

 Ndërtesat e shkollave të mesme të ulëta: 1.20 m²/banor. 

Normat teknike për planifikim hapësinor kanë përcaktuar 2.80m
2
 sipërfaqe minimale për parcela 

kadastrale të destinuara për institucione publike të arsimit fillor dhe të mesëm të ultë për kokë 

banori. 

Duke marrë parasysh supozimin që në Komunë të Prishtinës aktualisht ka 216,374 banorë 

rezidentë, sipërfaqen aktuale të parcelave kadastrale prej 377,747 m
2
 dhe normën minimale prej 

2.80 m²/banor për sipërfaqe të parcelës së infrastrukturës publike së institucioneve publike të 

arsimit fillor dhe të mesëm të ultë, Komunës i mungojnë gjithsejtë 292,717 m
2
 sipërfaqe të 

destinuar për institucione publike të arsimit fillor dhe të mesëm të ultë në zonë urbane, gjersa në 

zonë rurale sipërfaqet ekzistuese tejkalojnë ato për 64,618 m
2
.  

Vendbanimi 

Numri aktual i 
banorëve 

Sipërfaqja aktuale e 
parcelave kadastrale 
(m2) 

Sipërfaqja e kërkuar 
për kokë banori (m2) 

Sipërfaqja e 
përgjithshme që 
kërkohet (m2) 

Bilanci i sipërfaqes 
së nevojshme (m2) 

Zonë 
urbane 

188,021 233,742 2.80 526,459 -292,717 

Zonë rurale 28,352 144,005 2.80 79,387 64,618 
Gjithsejtë 216,374 377,747 2.80 605,846 -228,099 
Tabela 83. Vlerësimi i sipërfaqeve aktuale krahas kërkesave hapësinore për institucione publike të arsimit fillor dhe të mesëm të ultë sipas NTPH 

bazuar në numrin aktual të banorëve 

 
Sa i përket rrezes së mbulueshmërisë së lagjeve urbane të destinuara për banim shumica e 

sipërfaqeve të lagjeve urbane është e mbuluar me institucione publike të arsimit fillor dhe të 

mesëm të ultë. 
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Harta 2 Rrezet e mbulueshmërisë së  shkollave publike fillore dhe të mesme të ulëta 

Përpos institucioneve publike të arsimit fillore dhe të mesëm të ulët, në Komunë të Prishtinës ka 

numër të konsiderueshëm të institucioneve private të arsimit fillore dhe të mesëm të ulët, ku janë 

të regjistruar mbi: 

 25% të fëmijëve në arsim parafillor; 

 8% të fëmijëve në arsim fillor dhe të mesëm të ultë. 

 Para-fillor (5-6 vjeç) Fillore dhe i mesëm i ulët 

Meshkuj Femra Gjithsej Meshkuj Femra Gjithsej 

Institucione Parashkollor Publik 1,322 1,208 2,530 15,437 14,729 30,166 

Institucione Parashkollor Privat 430 419 849 1,658 1,310 2,968 

Gjithsejtë 1,752 1,627 3,379 17,095 16,039 33,134 

% e nxënësve në sektorin privat 24.54% 25.75% 25.13% 9.70% 8.17% 8.96% 

Tabela 81 Numri i nxënësve të regjistruar në institucionet publike dhe private të arsimit parafillor, fillor dhe të mesëm të ulët  
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Normat minimale për sipërfaqen e parcelës së infrastrukturës së institucioneve publike të arsimit 

të mesëm të lartë janë si në vijim: 

 Ndërtesat e shkollave të mesme larta: 1.00 m²/banor. 

Duke marrë parasysh supozimin që në Komunë të Prishtinës aktualisht banojnë 216,374 banorë 

rezidentë, sipërfaqen aktuale të parcelave kadastrale prej 85,365 m
2
 dhe normën minimale prej 

1.00 m²/banor për sipërfaqe të parcelës së infrastrukturës publike së institucioneve të arsimit të 

mesëm të lartë, Komunës i mungojnë gjithsejtë -131,505 m
2
 sipërfaqe të destinuar për 

institucione publike të arsimit të mesëm të lartë. 

Vendbanimi 

Numri aktual i 
banorëve 

Sipërfaqja aktuale e 
parcelave kadastrale 
(m2) 

Sipërfaqja e kërkuar 
për kokë banori (m2) 

Sipërfaqja e 
përgjithshme që 
kërkohet (m2) 

Bilanci i sipërfaqes 
së nevojshme (m2) 

Zonë 
urbane 

188,021 85,365 1.00 188,021 -102,656 

Zonë rurale 28,352 4,430 1.00 28,352 -23,922 
Gjithsejtë 216,374 85,365 1.00 216,374 -131,009 
Tabela 84. Vlerësimi i sipërfaqeve aktuale krahas kërkesave hapësinore për institucione publike të arsimit të mesëm të lartë sipas NTPH bazuar në 

numrin e prognozuar të banorëve 

 
Sa i përket rrezes së mbulueshmërisë së lagjeve urbane të destinuara për banim shumica e lagjeve 

urbane kanë institucione publike të arsimit të lartë: 

 
Figura 108 Rrezet e mbulueshmërisë së  shkollave publike të mesme të larta 
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Përpos institucioneve publike të arsimit të mesëm të lartë, në Komunë të Prishtinës ka numër të 

konsiderueshëm të institucioneve private të arsimit mesëm të lartë, ku janë të regjistruar mbi 

15%. 

 I mesëm i lartë 

Meshkuj Femra Gjithsej 

Institucione Parashkollor Publik 5,617 5,524 11,141 

Institucione Parashkollor Privat 1,148 860 2,008 

Gjithsejtë 6,765 6,384 13,149 

% e nxënësve në sektorin privat 16.97% 13.47% 15.27% 

Tabela 81 Numri i nxënësve të regjistruar në institucionet publike dhe private të të mesëm të lartë 

2. Vlerësimi i nevojave hapësinorë për të ardhmen 
Duke marrë parasysh supozimin që në vitin 2030 në Komunë të Prishtinës do të banojnë së paku 

301,625 banorë rezidentë, sipërfaqen aktuale të parcelave kadastrale prej 43,364m
2
 dhe normën 

minimale prej 1.30 m²/banor për sipërfaqe të parcelës së infrastrukturës së institucioneve publike 

parashkollore, për 8 vitet e ardhme nevojitet të përcaktohen së paku +301,447 m
2 

sipërfaqe të 

destinuar për zhvillimin e institucioneve publike parashkollore të reja në zonë urbane.  

Vendbanimi Nr. i prognozuar i 
banorëve rezident 
2030 

Sipërfaqja aktuale e 
parcelave kadastrale 
(m2) 

Sipërfaqja e 
kërkuar për kokë 
banori (m2) 

Sipërfaqja e 
përgjithshme që 
kërkohet (m2) 

Bilanci i sipërfaqes 
së nevojshme (m2) 

Zonë 
urbane 

264,552 42,471 1.30 343,918 -301,447 

Zonë rurale 37,073 893 1.30 48,194 -47,301 
Gjithsejtë 301,625 43,364 1.30 392,112 -348,748 
Tabela 85. Vlerësimi i sipërfaqeve aktuale krahas kërkesave hapësinore për institucione publike parashkollore sipas NTPH bazuar në numrin e 

prognozuar të banorëve për vitin 2030 

 

Sa i përket vendbanimeve dhe numrit të prognozuar të banorëve rezidentë për vitin 2030, nevoja 

më e lartë hapësinore për institucione parashkollore është në vendbanimet Prishtinë, Matiçan, 

Hajvali, Çagllavicë, Kolovicë dhe Sofali, si vijon: 

Vendbanimi Nr. i prognozuar i 
banorëve rezident 
2030 

Sipërfaqja aktuale e 
parcelave 
kadastrale (m2) 

Sipërfaqja e 
kërkuar për kokë 
banori (m2) 

Sipërfaqja e 
përgjithshme që 
kërkohet (m2) 

Bilanci i 
sipërfaqes së 
nevojshme (m2) 

 Prishtinë 203,981 37,772 1.30 265,175 -227,403 
 Matiçan 37,017 4,386 1.30 48,122 -43,736 
 Hajvali 14,077 1,679 1.30 18,300 -16,621 
 Çagllavicë 9,848 0 1.30 12,803 -12,803 
 Kolovicë 6,303 0 1.30 8,194 -8,194 
 Nëntë 
Jugoviq 

5,389 0 1.30 7,005 -7,005 

 Llukar 3,188 0 1.30 4,144 -4,144 
Tabela 86 Vendbanimet me nevojat më të larta hapësinore për institucione publike parashkollore bazuar në numrin e prognozuar të banorëve për vitin 

2030 

Përderisa vlerësimi i sipërm bazohet në kapacitetet ekzistuese, disa nga Planet Rregulluese kanë 

përcaktuar sipërfaqe për zhvillimin e institucioneve publike parashkollore për lagje të caktuara 
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urbane. Në vijim janë të paraqitura sipërfaqet e planifikuara dhe kërkesat për sipërfaqe shtesë për 

secilën lagje urbane bazuar numrin e planifikuar të banorëve: 

Vendbanimi Nr. i planifikuar i 
banorëve  

Sipërfaqja e përgjithshme që 
kërkohet 1.30 m2/banor (m2) 

Sipërfaqja e përgjithshme 
ekzistuese/ e planifikuar (m2) 

Bilanci i sipërfaqes 
së nevojshme (m2) 

Prishtina e Re - 
Qendër 

120,000 156,000 
  

-156,000 

Kalabria 50,314 65,408   -65,408 
Kodra e Trimave 49,605 64,487 7,851 -56,636 
Prishtina e Re -
Perëndim 

45,750 59,475 
15,971 

-43,504 

Muhaxherët 33,000 42,900   -42,900 
Mati 1 30,000 39,000 4,386 -34,614 
Medrese - 
Çamëria 

30,000 39,000 
10,715 

-28,285 

Lakrishte 16,855 21,912   -21,912 
Dardania 13,381 17,395 2,410 -14,985 
Prishtina e Re - 
Lindje 

22,204 28,865 
15,589 

-13,276 

Arbëria 3 18,000 23,400 11,710 -11,690 
Dodona 9,190 11,947 982 -10,965 
Qyteza Pejton 10,000 13,000 5,001 -7,999 
Tophane 5,111 6,644   -6,644 
Qendra Ulpiana 4,333 5,633   -5,633 
Mati 3 6,000 7,800 3,677 -4,123 
Qendra 2 600 780   -780 
Qendra 1 586 762   -762 
Sofali 10,152 13,198 13,249 51 
Gjithsejtë 475,082 617,606 91,541 -526,065 
Tabela 87 Kërkesat hapësinore për institucione publike parashkollore për lagjet urbane me Plane Rregulluese bazuar në numrin e planifikuar të 

banorëve 

Duke marrë parasysh supozimin që në vitin 2030 në Komunë të Prishtinës do të banojnë së paku 

301,625 banorë rezidentë, sipërfaqen aktuale të parcelave kadastrale prej 377,747m
2
 dhe normën 

minimale prej 2.80 m²/banor për sipërfaqe të parcelës së infrastrukturës së institucioneve publike 

të arsimit fillor dhe të mesëm të ultë, për 8 vitet e ardhme nevojitet të përcaktohen së paku 

+456,335 m
2 

sipërfaqe të destinuar për zhvillimin e institucioneve publike të arsimit fillor dhe të 

mesëm të ultë të reja në zonë urbane.  

Vendbanimi 
Nr. i prognozuar i 
banorëve rezident 
2030 

Sipërfaqja aktuale e 
parcelave kadastrale 
(m2) 

Sipërfaqja e 
kërkuar për kokë 
banori (m2) 

Sipërfaqja e 
përgjithshme që 
kërkohet (m2) 

Bilanci i sipërfaqes 
së nevojshme (m2) 

Zonë 
urbane 

264,552 284,411 2.80 740,746 -456,335 

Zonë rurale 37,073 93,336 2.80 103,803 -10,467 
Gjithsejtë 301,625 377,747 2.80 844,549 -466,802 
Tabela 88. Vlerësimi i sipërfaqeve aktuale krahas kërkesave hapësinore për institucione publike të arsimit fillor dhe të mesëm të ultë bazuar në numrin 

e prognozuar të banorëve për vitin 2030 

 

Sa i përket vendbanimeve dhe numrit të prognozuar të banorëve rezidentë për vitin 2030, nevoja 

më e lartë hapësinore për institucione publike të arsimit fillor dhe të mesëm të ultë është në 

vendbanimet Prishtinë, Matiçan, Hajvali, Çagllavicë, Kolovicë dhe Sofali.  

Vendbanimi 
Nr. i prognozuar i 
banorëve rezident 
2030 

Sipërfaqja aktuale e 
parcelave kadastrale 
(m2) 

Sipërfaqja e 
kërkuar për kokë 
banori (m2) 

Sipërfaqja e 
përgjithshme që 
kërkohet (m2) 

Bilanci i sipërfaqes 
së nevojshme (m2) 

Prishtinë 203,981 233,742 1.30 265,175 -31,433 
Matiçan 37,017 34,739 1.30 48,122 -13,383 
Hajvali 14,077 11,651 1.30 18,300 -6,649 
Çagllavicë 9,848 8,305 1.30 12,803 -4,498 
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Kolovicë 6,303 0 1.30 8,194 -8,194 
Sofali 2,984 0 1.30 3,879 -3,879 
Tabela 89 Vendbanimet me nevojat më të larta hapësinore për institucione të arsimit fillor dhe të mesëm të ultë bazuar në numrin e prognozuar të 

banorëve për vitin 2030 

Përderisa vlerësimi i sipërm bazohet në kapacitetet ekzistuese, disa nga Planet Rregulluese kanë 

përcaktuar sipërfaqe për zhvillimin e institucioneve publike të arsimit bazik themelor. Në vijim 

janë të paraqitura sipërfaqet e planifikuara dhe kërkesat për sipërfaqe shtesë për secilën lagje 

urbane bazuar numrin e planifikuar të banorëve: 
Vendbanimi Nr. i planifikuar i 

banorëve  
Sipërfaqja e përgjithshme që 
kërkohet 2.80 m2/banor (m2) 

Sipërfaqja e përgjithshme 
ekzistuese/ e planifikuar (m2) 

Bilanci i sipërfaqes 
së nevojshme (m2) 

Prishtina e Re - 
Qendër 

120,000 
336,000 

32,050 -303,950 

Kalabria 50,314 140,879  -140,879 
Muhaxherët 33,000 92,400  -92,400 
Kodra e Trimave 49,605 138,894 48,451 -90,443 
Prishtina e Re -
Perëndim 

45,750 
128,100 

52,452 -75,648 

Mati 1 30,000 84,000 11,977 -72,023 
Lakrishte 16,855 47,194  -47,194 
Medrese - 
Çamëria 

30,000 
84,000 

43,804 -40,196 

Dardania 13,381 37,467 1,046 -36,421 
Arbëria 3 18,000 50,400 15,910 -34,490 
Prishtina e Re - 
Lindje 

22,204 
62,171 

31,145 -31,026 

Dodona 9,190 25,732  -25,732 
Sofali 10,152 28,426 6,668 -21,758 
Qyteza Pejton 10,000 28,000 7,938 -20,062 
Qendra Ulpiana 4,333 12,133  -12,133 
Tophane 5,111 14,311 4,518 -9,792 
Mati 3 6,000 16,800 9,032 -7,768 
Qendra 2 600 1,680  -1,680 
Qendra 1 586 1,642  -1,642 
Gjithsejtë 475,082 1,330,229 264,990 -1,065,238 
Tabela 90 Kërkesat hapësinore për institucione publike të arsimit fillor dhe të mesëm të ultë për lagjet urbane me Plane Rregulluese bazuar në numrin 
e planifikuar të banorëve 

Duke marrë parasysh supozimin që në vitin 2030 në Komunë të Prishtinës do të banojnë së paku 

301,625 banorë rezidentë, sipërfaqen aktuale të parcelave kadastrale prej 377,747m
2
 dhe normën 

minimale prej 2.80 m²/banor për sipërfaqe të parcelës së infrastrukturës së institucioneve publike 

të arsimit të mesëm të lartë, për 8 vitet e ardhme nevojitet të përcaktohen së paku +216,260m
2 

sipërfaqe të destinuar për zhvillimin e institucioneve publike të arsimit të mesëm të lartë të reja 

në zonë urbane.  

Vendbanimi 
Nr. i prognozuar i 
banorëve rezident 
2030 

Sipërfaqja aktuale e 
parcelave kadastrale 
(m2) 

Sipërfaqja e 
kërkuar për kokë 
banori (m2) 

Sipërfaqja e 
përgjithshme që 
kërkohet (m2) 

Bilanci i sipërfaqes 
së nevojshme (m2) 

Zonë 
urbane 

264,552 85,365 1.00 264,552 -179,187 

Zonë rurale 37,073 4,430 1.00 37,073 -32,643 
Gjithsejtë 301,625 85,365 1.00 301,625 -216,260 
Tabela 91. Vlerësimi i sipërfaqeve aktuale krahas kërkesave hapësinore për institucione të mesëm të lartë sipas NTPH bazuar në numrin e prognozuar 
të banorëve për vitin 2030 

Sa i përket vendbanimeve dhe numrit të prognozuar të banorëve rezidentë për vitin 2030, nevoja 

më e lartë hapësinore për institucione publike të arsimit mesëm të lartë është në vendbanimet 

Prishtinë, Matiçan, Hajvali, Çagllavicë, Kolovicë dhe Nëntë Jugoviq.  

Vendbanimi 
Nr. i prognozuar i 
banorëve rezident 

Sipërfaqja aktuale e 
parcelave kadastrale 

Sipërfaqja e 
kërkuar për kokë 

Sipërfaqja e 
përgjithshme që 

Bilanci i sipërfaqes 
së nevojshme (m2) 
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2030 (m2) banori (m2) kërkohet (m2) 

Prishtinë 203,981 85,364 1.30 203,981 -118,617 
Matiçan 37,017 0 1.30 37,017 -37,017 
Hajvali 14,077 0 1.30 14,077 -14,077 
Çagllavicë 9,848 0 1.30 9,848 -9,848 
Tabela 92 Vendbanimet me nevojat më të larta hapësinore për institucione publike të mesëm të lartë bazuar në numrin e prognozuar të banorëve për 

vitin 2030  

Përderisa vlerësimi i sipërm bazohet në kapacitetet ekzistuese, disa nga Planet Rregulluese kanë 

përcaktuar sipërfaqe për zhvillimin e institucioneve publike të arsimit të mesëm të lartë. Në vijim 

janë të paraqitura sipërfaqet e planifikuara dhe kërkesat për sipërfaqe shtesë për secilën lagje 

urbane bazuar numrin e planifikuar të banorëve: 

Vendbanimi Nr. i planifikuar i 
banorëve  

Sipërfaqja e përgjithshme që 
kërkohet 1.00 m2/banor (m2) 

Sipërfaqja e përgjithshme 
ekzistuese/ e planifikuar (m2) 

Bilanci i sipërfaqes 
së nevojshme (m2) 

Prishtina e Re - 
Qendër 

120,000 120,000 
  

-120,000 

Prishtina e Re -
Perëndim 

45,750 45,750 
  

-45,750 

Muhaxherët 33,000 33,000   -33,000 
Medrese - 
Çamëria 

30,000 30,000 
  

-30,000 

Mati 1 30,000 30,000   -30,000 
Arbëria 3 18,000 18,000   -18,000 
Lakrishte 16,855 16,855   -16,855 
Dardania 13,381 13,381   -13,381 
Tabela 93 Kërkesat hapësinore për institucione publike të arsimit të mesëm të lartë për lagjet urbane me Plane Rregulluese bazuar në numrin e 

planifikuar të banorëve 

3. Vlerësimi i nevojave hapësinore për të ardhmen bazuar në rrezet e mbulueshmërisë në zonë rurale 

 
Figura 109 Rrezet e mbulueshmërisë së institucioneve të Arsimit Fillor dhe të Mesëm të Ultë publike, ekzistuese dhe të planif ikuara në zonën rurale 

Bazuar në kërkesë minimale për rreze të mbulueshmërisë prej 1900m të Normave Teknike të 

Planifikimit Hapësinor për organizimin hapësinor të institucioneve publike të arsimit fillor dhe të 
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mesëm të ultë në zonë rurale, shtirjen ekzistuese dhe të planifikuar, rezulton që nuk ka nevojë për 

të plotësuar nevojat hapësinore në të ardhmen. 

 
Figura 110 Rrezet e mbulueshmërisë së institucioneve të Arsimit të Mesëm të Larta publike, ekzistuese dhe të planifikuara në zonën rurale 

 

Bazuar në kërkesë minimale për rreze të mbulueshmërisë prej 4700m të Normave Teknike të 

Planifikimit Hapësinor për organizimin hapësinor të institucioneve publike të Arsimit të Mesëm 

të Larta në zonë rurale, shtirjen ekzistuese dhe të planifikuar, rezulton që për të plotësuar nevojat 

hapësinore në të ardhmen ka nevojë për të ndërtuar një institucion të Arsimit të Mesëm të Lartë 

publik për të mbuluar pjesën vendbanimet rurale që shtrihen në pjesën qendrore dhe lindore të 

territorit Komunal. 

4. Vlerësimi i nevojave hapësinore për të ardhmen bazuar në rrezet e mbulueshmërisë në zonë urbane 
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Figura 111 Rrezet e mbulueshmërisë së institucioneve parashkollore publike ekzistuese dhe të planifikuara në zonën urbane 

Bazuar në kërkesë minimale për rreze të mbulueshmërisë prej 300m – 500m të Normave Teknike 

të Planifikimit Hapësinor për organizimin hapësinor të institucioneve parashkollore publike në 

zonë urbane, shtirjen ekzistuese dhe të planifikuar, rezulton që për të plotësuar nevojat 

hapësinore në të ardhmen, duhet të planifikohen së paku: 

 5 institucione parashkollore publike shtesë në lagjen urbane - Kodra e Trimave 1; 

 4 institucione parashkollore publike shtesë në lagjen urbane - Kodra e Trimave 2; 

 2 institucione parashkollore publike shtesë në lagjen urbane - Medrese; 

 3 institucione parashkollore publike shtesë në lagjen urbane - Kolovica; 

 3 institucione parashkollore publike shtesë në lagjen urbane - Vreshtat; 

 3 institucione parashkollore publike shtesë në lagjen urbane – Taslixhe; 

 1 institucion parashkollor publik shtesë në lagjen urbane – Zona Historike; 

 1 institucion parashkollor publik shtesë në lagjen urbane – Velani; 

 1 institucion parashkollor publik shtesë në lagjen urbane – Dodona; 

 2 institucione parashkollore publike shtesë në lagjen urbane – Muhaxhirët; 

 3 institucione parashkollore publike shtesë në lagjen urbane – Mati 1; 

 6 institucione parashkollore publike shtesë në lagjen urbane – Prishtina e Re – Zona Qendër; 

 3 institucione parashkollore publike shtesë në lagjen urbane – Prishtina e Re – Zona 

Perëndimore; 

 4 institucione parashkollore publike shtesë në lagjen urbane – Kalabri; 

 2 institucione parashkollore publike shtesë në lagjen urbane – Arbëri 2; 
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 1 institucion parashkollor publik shtesë në lagjen urbane – Arbëri 1;  

 6 institucione parashkollore publike shtesë në lagjen urbane – Hajvali; 

 
Figura 112 Rrezet e mbulueshmërisë së institucioneve të Arsimit Fillor dhe të Mesëm të Ultë publike, ekzistuese dhe të planif ikuara në zonën urbane 

Bazuar në kërkesë minimale për rreze të mbulueshmërisë prej 600m të Normave Teknike të 

Planifikimit Hapësinor për organizimin hapësinor të institucioneve publike të Arsimit Fillor dhe 

të Mesëm të Ultë në zonë urbane, shtirjen ekzistuese dhe të planifikuar, rezulton që për të 

plotësuar nevojat hapësinore në të ardhmen, duhet të planifikohen së paku: 

 1 institucion publik të Arsimit Fillor dhe të Mesëm të Ultë në pjesën jugperëndimore të lagjes 

urbane – Kolovicë;  

 1 institucion publik të Arsimit Fillor dhe të Mesëm të Ultë në pjesën jugperëndimore të lagjes 

urbane – Prishtina e Re – Zona Qendër;  

 1 institucion publik të Arsimit Fillor dhe të Mesëm të Ultë në pjesën juglindore të lagjes 

urbane – Hajvali. 
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Figura 113 Rrezet e mbulueshmërisë së institucioneve publike të Arsimit të Mesëm të Lartë, ekzistuese dhe të planifikuara në zonën urbane 

Bazuar në kërkesë minimale për rreze të mbulueshmërisë prej 1,500m të Normave Teknike të 

Planifikimit Hapësinor për organizimin hapësinor të institucioneve publike të Arsimit të Mesëm 

të Lartë në zonë urbane, shtirjen ekzistuese dhe të planifikuar,  rezulton që për të plotësuar 

nevojat hapësinore në të ardhmen, duhet të planifikohen së paku: 

 1 institucion publik të Arsimit të Mesëm të Lartë, në pjesën qendrore të lagjes urbane – 

Kodra e Trimave 2; 

 1 institucion publik të Arsimit të Mesëm të Lartë, në pjesën jugore të lagjes urbane – Mati 2; 

 1 institucion publik të Arsimit të Mesëm të Lartë, në pjesën qendrore të lagjes urbane – 

Hajvali. 

Sa i përket trendit të numrit të nxënësve, bazuar në numrin e nxënësve të regjistruar në klasë të 

parë dhe në klasë të nëntë, vërehet një rritje pozitive prej +8.82% apo 1.10% në vit. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3,503 3,399 3,355 3,337 3,309 3,209 3,120 3,217 3,194 

Tabela 94 Numri i nxënësve të regjistruar në shkollat fillore dhe të mesme të ulëta publike, klasat 1 – 9 

Bazuar në trendin e numrit të nxënësve të regjistruar sipas klasave me 1.10% rritje vjetore, 

rezulton që gjatë 8 viteve të ardhme do të gjithsejtë 36,457 nxënës të regjistruar në Shkolla 

Fillore të Mesme të Ulëta, 6,814 nxënës shtesë. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
3,824 3,782 3,741 3,700 3,660 3,620 3,581 3,542 3,503 

Tabela 95 Projeksioni i numri të nxënësve në shkollat fillore dhe të mesme ulëta publike, për klasat 1 – 9 gjatë 8 viteve të ardhme 

Sa i përket trendit të numrit të nxënësve, bazuar në numrin e nxënësve të regjistruar në klasë të 

parë dhe në klasë të nëntë, vërehet një rritje pozitive prej -10.48% apo -3.49% në vit.  

10 11 12 
3,503 3,399 3,355 
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Tabela 96 Numri i nxënësve të regjistruar në shkollat e mesme të larta publike, klasat 10 - 12 

Bazuar në trendin e numrit të nxënësve të regjistruar sipas klasave me 0.73% rritje vjetore, 

rezulton që gjatë 3 viteve të ardhme do të gjithsejtë 10,626 nxënës të regjistruar në Shkolla 

Fillore të Mesme të Ulëta publike, 6,814 nxënës shtesë. 

10 11 12 
3,581 3,542 3,503 
Tabela 97 Projeksioni i numri të nxënësve në shkollat e mesme të larta publike për klasat 10 - 12 gjatë 3 viteve të ardhme 

1. Vlerësimi i kapacitetit financiar dhe teknik 
Bazuar në trendin e fondeve të alokuara nga buxheti qendror apo komunal për tre vitet paraprake 

dhe tre vitet vijuese, në rast nuk ndryshime të theksuara në vija buxhetore, rezulton që kapaciteti 

i përgjithshëm financiar i Drejtorisë së Arsimit për realizimin e projekteve kapitale për vitin 2021 

– 2029 është €7,907,069, €0.00 nga granti qeveritar, €7,607,008 nga të hyrat vetanake dhe 

€300,061 përmes financimit nga huamarrja. 

  2018 - 2020 2021 - 2023 2024 - 2026 2027 - 2029 

  

Subvencionet 
dhe transferet 

Investime 
kapitale 

Subvencionet 
dhe transferet 

Investime 
kapitale 

Subvencionet 
dhe transferet 

Investime 
kapitale 

Subvencionet 
dhe transferet 

Investime 
kapitale 

Gjithsejtë 
 210,000  1,480,000   250,000  2,258,190   262,500   

2,371,100  
 275,625  2,489,654  

Grantet 
Qeveritare 

 -     -     -     -     -     -     -     -    

Te Hyrat 
Vetanake 

 210,000  1,475,459   250,000  2,163,008   262,500   
2,271,158  

 275,625  2,384,716  

Financim i 
Jashtëm 

 -     -     -     -     -     -     -     -    

Financimi 
nga 
Huamarrja 

 -     4,541   -     95,182   -     99,941   -     104,938  

Tabela 98 Vlerësimi i kapaciteteve financiare (€) për investime kapitale të Drejtorisë së Arsimit 

3. Administrata publike 

1. Vlerësimi i gjendjes ekzistuese 
Normat Teknike të Planifikimit Hapësinor kanë përcaktuar normën minimale prej 0.62 m²/banor 

për sipërfaqe të parcelave të destinuara për institucione të administratës publike. Duke marrë 

parasysh supozimin që aktualisht numri i banorëve rezidentë në Komunë të Prishtinës është 

216,374, sipërfaqen aktuale të parcelave kadastrale prej 106,347 m
2
 dhe normën minimale prej 

0.62 m²/banor për sipërfaqe të parcelave të destinuara për institucione të administratës publike, 

Komunës aktualisht i mungojnë gjithsejtë 27,805 m
2 

sipërfaqe të destinuara për institucione të 

administratës publike.  

 
Numri aktual i 
banorëve 

Sipërfaqja aktuale e 
parcelave kadastrale 
(m2) 

Sipërfaqja e kërkuar 
për kokë banori (m2) 

Sipërfaqja e 
përgjithshme që 
kërkohet (m2) 

Bilanci i sipërfaqes 
së nevojshme (m2) 

Zone 
Urbane 

188,021 106,347 0.62 116,573 -10,226 

Zone 
Rurale 

28,352 0 0.62 17,579 -17,579 

Gjithsejtë 216,374 106,347 0.62 134,152 -27,805 
Tabela 99 Vlerësimi i kërkesave hapësinore për sipërfaqe të parcelës së infrastrukturës së institucioneve të administratës publike për numrin aktual të 
banorëve 

2. Vlerësimi i nevojave hapësinore për të ardhmen 
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Normat Teknike të Planifikimit Hapësinor kanë përcaktuar normën minimale prej 0.62 m²/banor 

për sipërfaqe të parcelave të destinuara për institucione të administratës publike. Duke marrë 

parasysh supozimin që në vitin 2030 në Komunë të Prishtinës, numri i banorëve rezidentë do të 

jetë 301,625, sipërfaqen aktuale të parcelave kadastrale prej 106,347 m
2 

dhe normën minimale 

prej 0.62 m²/banor parcelave të destinuara për institucione të administratës publike, Komunës do 

të i mungojnë gjithsejtë 80,660 m
2
 sipërfaqe të destinuara për institucione të administratës 

publike.  

 
Nr. i prognozuar i 
banorëve 2030 

Sipërfaqja aktuale e 
parcelave kadastrale 
(m2) 

Sipërfaqja e 
kërkuar për kokë 
banori (m2) 

Sipërfaqja e 
përgjithshme që 
kërkohet (m2) 

Bilanci i sipërfaqes 
së nevojshme (m2) 

Zone 
Urbane 

264,552 106,347 0.62 164,022 -57,675 

Zone 
Rurale 

37,073 0 0.62 22,985 -22,985 

Gjithsejtë 301,625 106,347 0.62 187,007 -80,660 
Tabela 100 Vlerësimi i kërkesave hapësinore për sipërfaqe të parcelës së infrastrukturës së institucioneve të administratës publike për numrin e 
prognozuar të banorëve 2030 

Sa i përket vendbanimeve dhe numrit të prognozuar të banorëve për vitin 2030, nevoja më e lartë 

hapësinore për institucione të administratës publike është në vendbanimet Prishtinë, Matiçan, 

Hajvali dhe Çagllavicë.  

Vendbanimi 

Nr. i prognozuar i 
banorëve 2030 

Sipërfaqja aktuale e 
parcelave kadastrale 
(m2) 

Sipërfaqja e 
kërkuar për kokë 
banori (m2) 

Sipërfaqja e 
përgjithshme që 
kërkohet (m2) 

Bilanci i sipërfaqes 
së nevojshme (m2) 

Prishtinë 203,981 105,900 0.62 126,468 -20,568 
Matiçan 37,017 0 0.62 22,950 -22,950 
Hajvali 14,077 447 0.62 8,728 -8,281 
Çagllavicë 9,848 0 0.62 6,106 -6,106 
Tabela 101 Vendbanimet me nevojat më të larta hapësinore për institucione të administratës publike bazuar në numrit të prognozuar të banorëve për 

vitin 2030  

2. Vlerësimi i kapacitetit financiar dhe teknik 
Bazuar në trendin e fondeve të alokuara nga buxheti qendror apo komunal për tre vitet paraprake 

dhe tre vitet vijuese, në rast nuk ndryshime të theksuara në vija buxhetore, rezulton që kapaciteti 

i përgjithshëm financiar i Drejtorisë së Administratës për realizimin e projekteve kapitale për 

vitin 2021 – 2029 është € 23,993,362, € 14,186,250 nga granti qeveritar dhe €9,807,112 nga të 

hyrat vetanake. 

  2018 - 2020 2021 - 2023 2024 - 2026 2027 - 2029 

  

Subvencionet 
dhe transferet 

Investime 
kapitale 

Subvencionet 
dhe transferet 

Investime 
kapitale 

Subvencionet 
dhe transferet 

Investime 
kapitale 

Subvencionet 
dhe transferet 

Investime 
kapitale 

Gjithsejtë 270,000  435,000  6,630,900  980,000  6,962,445  1,029,000  7,310,567  1,080,450  
Grantet 
Qeveritare - - 4,200,000  300,000  4,410,000  315,000  4,630,500  330,750  
Te Hyrat 
Vetanake 270,000  435,000  2,430,900  680,000  2,552,445  714,000  2,680,067  749,700  
Financim i 
Jashtëm - - - - - - - - 
Financimi 
nga 
Huamarrja - - - - - - - - 
Tabela 102 Vlerësimi i kapaciteteve financiare (€) për investime kapitale të Drejtorisë së Administratës 
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4. Ndërtesa të institucioneve të mirëqenies sociale dhe komunitetit 

1. Vlerësimi i gjendjes ekzistuese 
Normat Teknike të Planifikimit Hapësinor kanë përcaktuar normën minimale prej: 

 0.25 m
2
/banor për e institucioneve për shërbime sociale dhe familjare; dhe 

 0.20 m
2
/banor për ndërtesat e institucioneve të komunitetit. 

Duke marrë parasysh supozimin që aktualisht numri i banorëve rezidentë në Komunë të 

Prishtinës është 216,374, sipërfaqen aktuale të parcelave kadastrale prej 16,533 m
2
 dhe normën 

minimale prej 0.45 m²/banor për institucione të mirëqenies sociale dhe komunitetit, Komunës i 

mungojnë gjithsejtë 80,835 m
2 

sipërfaqe të destinuara ndërtesa të komunitetit.  

 
Numri aktual i 
banorëve 

Sipërfaqja aktuale e 
parcelave kadastrale 
(m2) 

Sipërfaqja e kërkuar 
për kokë banori (m2) 

Sipërfaqja e 
përgjithshme që 
kërkohet (m2) 

Bilanci i sipërfaqes 
së nevojshme (m2) 

Zone 
Urbane 

188,021 16,533 0.45 84,609 -68,076 

Zone 
Rurale 

28,352 0 0.45 12,759 -12,759 

Gjithsejtë 216,374 16,533 0.45 97,368 -80,835 
Tabela 103 Vlerësimi i kërkesave hapësinore për sipërfaqe të parcelës së institucioneve të mirëqenies sociale dhe komunitetit për numrin aktual të 
banorëve 

2. Vlerësimi i nevojave hapësinore për të ardhmen 
Normat Teknike të Planifikimit Hapësinor kanë përcaktuar normën minimale prej 0.45 m²/banor 

për sipërfaqe të parcelave të destinuara për institucione të mirëqenies sociale dhe komunitetit. 

Duke marrë parasysh supozimin që në vitin 2030 në Komunë të Prishtinës, numri i banorëve 

rezidentë do të jetë 301,625, sipërfaqen aktuale të parcelave kadastrale prej 16,533 m
2
 banorë 

dhe normën minimale prej 0.45 m²/banor parcelave të destinuara për institucione të mirëqenies 

sociale dhe komunitetit, Komunës i mungojnë gjithsejtë -119,198 m
2 

sipërfaqe të destinuara për 

institucione të mirëqenies sociale dhe komunitetit. 

 
Nr. i prognozuar i 
banorëve 2030 

Sipërfaqja aktuale e 
parcelave kadastrale 
(m2) 

Sipërfaqja e 
kërkuar për kokë 
banori (m2) 

Sipërfaqja e 
përgjithshme që 
kërkohet (m2) 

Bilanci i sipërfaqes 
së nevojshme (m2) 

Zone 
Urbane 

264,552 16,533 0.45 119,048 -102,515 

Zone 
Rurale 

37,073 0 0.45 16,683 -16,683 

Gjithsejtë 301,625 16,533 0.45 135,731 -119,198 
Tabela 104 Vlerësimi i kërkesave hapësinore për sipërfaqe të parcelave për institucione të mirëqenies sociale dhe komunitetit  për numrin e 

prognozuar të banorëve 2030 

Sa i përket vendbanimeve dhe numrit të prognozuar të banorëve për vitin 2030, nevoja më e lartë 

hapësinore për institucione të mirëqenies sociale dhe komunitetit është në vendbanimet Prishtinë, 

Matiçan, Hajvali, Çagllavicë, Kolovicë dhe Nëntë Jugoviq.  

Vendbanimi 

Nr. i prognozuar i 
banorëve 2030 

Sipërfaqja aktuale e 
parcelave kadastrale 
(m2) 

Sipërfaqja e 
kërkuar për kokë 
banori (m2) 

Sipërfaqja e 
përgjithshme që 
kërkohet (m2) 

Bilanci i sipërfaqes 
së nevojshme (m2) 

 Prishtinë 203,981 105,900 0.45 91,791 14,109 
 Matiçan 37,017 0 0.45 16,658 -16,658 
 Hajvali 14,077 447 0.45 6,335 -5,888 
 Çagllavicë 9,848 0 0.45 4,432 -4,432 
 Kolovicë 6,303 0 0.45 2,836 -2,836 
 Nëntë 
Jugoviq 

5,389 0 0.45 2,425 -2,425 

Tabela 105 Vendbanimet me nevojat më të larta hapësinore për institucione të mirëqenies sociale dhe komunitetit bazuar në numrit të prognozuar të 
banorëve për vitin 2030  
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2. Vlerësimi i kapacitetit financiar dhe teknik 
Bazuar në trendin e fondeve të alokuara nga buxheti qendror apo komunal për tre vitet paraprake 

dhe tre vitet vijuese, në rast nuk ndryshime të theksuara në vija buxhetore, rezulton që kapaciteti 

i përgjithshëm financiar i Drejtorisë së Mirëqenies Sociale për realizimin e projekteve kapitale 

për vitin 2021 – 2029 është €2,774,200, €0.00 nga granti qeveritar dhe € 2,774,200 nga të hyrat 

vetanake. 

  2018 - 2020 2021 - 2023 2024 - 2026 2027 - 2029 

  

Subvencionet 
dhe transferet 

Investime 
kapitale 

Subvencionet 
dhe transferet 

Investime 
kapitale 

Subvencionet 
dhe transferet 

Investime 
kapitale 

Subvencionet 
dhe transferet 

Investime 
kapitale 

Gjithsejtë  -     -     200,000   680,000   210,000   714,000   220,500   749,700  
Grantet 
Qeveritare 

 -     -     -     -     -     -     -     -    

Te Hyrat 
Vetanake 

 320,000   -     200,000   680,000   210,000   714,000   220,500   749,700  

Financim i 
Jashtëm 

 -     -     -     -     -     -     -     -    

Financimi 
nga 
Huamarrja 

 -     -     -     -     -     -     -     -    

Tabela 106 Vlerësimi i kapaciteteve financiare (€) për investime kapitale të Drejtorisë së Mirëqenies Sociale 

 

 

5. Kultura 

1. Vlerësimi i gjendjes ekzistuese 
Normat minimale për sipërfaqen e parcelës të infrastrukturës së kulturës janë si në vijim: 

 0.25 m
2
/banor për ndërtesat e bibliotekave; dhe 

 0.20 m
2
/banor për ndërtesat e teatrove. 

Duke marrë parasysh supozimin që aktualisht numri i banorëve rezidentë në Komunë të 

Prishtinës është 216,374, sipërfaqen aktuale të parcelave kadastrale prej 37,623 m
2
 dhe normën 

minimale prej 0.45 m²/banor për sipërfaqe të parcelës së infrastrukturës së institucioneve 

kulturore, Komunës i mungojnë gjithsejtë 59,745 m
2 
sipërfaqe për institucione kulturore. 

 
Numri aktual i 
banorëve 

Sipërfaqja aktuale e 
parcelave kadastrale 
(m2) 

Sipërfaqja e kërkuar 
për kokë banori (m2) 

Sipërfaqja e 
përgjithshme që 
kërkohet (m2) 

Bilanci i sipërfaqes 
së nevojshme (m2) 

Zone 
Urbane 

188,021 37,623 0.45 84,609 -46,986 

Zone 
Rurale 

28,352 0 0.45 12,759 -12,759 

Gjithsejtë 216,374 37,623 0.45 97,368 -59,745 
Tabela 107 Vlerësimi i kërkesave hapësinore për sipërfaqe të parcelës së infrastrukturës së institucioneve kulturore për numrin aktual të banorëve 

2. Vlerësimi i nevojave hapësinore për të ardhmen 
Normat Teknike të Planifikimit Hapësinor kanë përcaktuar normën minimale prej 0.45 m²/banor 

për sipërfaqe të parcelës së infrastrukturës së institucioneve kulturore. Duke marrë parasysh 

supozimin që në vitin 2030 në Komunë të Prishtinës, numri i banorëve rezidentë do të jetë 

301,625, sipërfaqen aktuale të parcelave kadastrale prej 37,623 m
2
 dhe normën minimale prej 

0.45 m²/banor për sipërfaqe të parcelës së infrastrukturës së institucioneve kulturore, Komunës i 

mungojnë gjithsejtë 98,108 m
2 

sipërfaqe për institucione kulturore në zonën urbane. 
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Nr. i prognozuar i 
banorëve 2030 

Sipërfaqja aktuale e 
parcelave kadastrale 
(m2) 

Sipërfaqja e 
kërkuar për kokë 
banori (m2) 

Sipërfaqja e 
përgjithshme që 
kërkohet (m2) 

Bilanci i sipërfaqes 
së nevojshme (m2) 

Zone 
Urbane 

264,552 37,623 0.45 119,048 -81,425 

Zone 
Rurale 

37,073 0 0.45 16,683 -16,683 

Gjithsejtë 301,625 37,623 0.45 135,731 -98,108 
Tabela 108 Vlerësimi i kërkesave hapësinore për sipërfaqe të parcelës së infrastrukturës së institucioneve kulturore 

Sa i përket vendbanimeve dhe numrit të prognozuar të banorëve për vitin 2030, nevoja më e lartë 

hapësinore për ndërtesa të institucione kulturore është në vendbanimet Prishtinë, Matiçan, 

Hajvali, Çagllavicë dhe Kolovicë.  

Vendbanimi 
Nr. i prognozuar i 
banorëve 2030 

Sipërfaqja aktuale e 
parcelave kadastrale 
(m2) 

Sipërfaqja e 
kërkuar për kokë 
banori (m2) 

Sipërfaqja e 
përgjithshme që 
kërkohet (m2) 

Bilanci i sipërfaqes 
së nevojshme (m2) 

 Prishtinë 203,981 37,623 0.45 91,791 -54,168 
 Matiçan 37,017 0 0.45 16,658 -16,658 
 Hajvali 14,077 0 0.45 6,335 -6,335 
 Çagllavicë 9,848 0 0.45 4,432 -4,432 
 Kolovicë 6,303 0 0.45 2,836 -2,836 
Tabela 109 Vendbanimet me nevojat më të larta hapësinore për ndërtesa kulturore bazuar në numrit të prognozuar të banorëve për vitin 2030 

1. Vlerësimi i kapacitetit financiar dhe teknik 
Bazuar në trendin e fondeve të alokuara nga buxheti qendror apo komunal për tre vitet paraprake 

dhe tre vitet vijuese, në rast nuk ndryshime të theksuara në vija buxhetore, rezulton që kapaciteti 

i përgjithshëm financiar i përbashkët i Drejtorisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit për realizimin e 

projekteve kapitale për vitin 2021 – 2029 është €17,445,935, € 1,891,500 nga granti qeveritar 

dhe € 15,554,435 nga të hyrat vetanake. 

  2018 - 2020 2021 - 2023 2024 - 2026 2027 - 2029 

  

Subvencionet 
dhe transferet 

Investime 
kapitale 

Subvencionet 
dhe transferet 

Investime 
kapitale 

Subvencionet 
dhe transferet 

Investime 
kapitale 

Subvencionet 
dhe transferet 

Investime 
kapitale 

Gjithsejtë 
 560,000  1,683,000   1,330,000  4,204,000   1,396,500   

4,414,200  
 1,466,325  4,634,910  

Grantet 
Qeveritare 

 -     -     600,000   -     630,000   -     661,500   -    

Te Hyrat 
Vetanake 

 560,000  1,683,000   730,000  4,204,000   766,500   
4,414,200  

 804,825  4,634,910  

Financim i 
Jashtëm 

 -     -     -     -     -     -     -     -    

Financimi 
nga 
Huamarrja 

 -     -     -     -     -     -     -     -    

Tabela 110 Vlerësimi i kapaciteteve financiare (€) për investime kapitale të Drejtorisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit 

 

 

6. Objektet e rinisë, sportit dhe rekreacionit 

1. Vlerësimi i gjendjes ekzistuese 
Normat minimale për sipërfaqen e parcelës së infrastrukturës se institucioneve sportive dhe 

fushave rekreative janë si në vijim: 

1. Numri i banorëve në vendbanim: 

1.1. ≤ 5000 banor: 2.50 m²/banor; 
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1.2. ≥ 5001- 20,000 banor: 4.50 m²/banor; 

1.3. > 20,001 banor: 5.00 m²/banor. 

Duke marrë parasysh supozimin që aktualisht numri i banorëve rezidentë në Komunë të 

Prishtinës është 216,374, sipërfaqen aktuale të parcelave kadastrale prej 319,807 m
2
 dhe normën 

minimale prej 2.5 - 5.0 m²/banor për sipërfaqe të parcelës së infrastrukturës së rinisë, sportit dhe 

rekreacionit, Komunës i mungojnë gjithsejtë 401,167 m
2 

sipërfaqe për institucione të rinisë, 

sportit dhe rekreacionit. 

 
Numri aktual 
i banorëve 

Sipërfaqja aktuale e 
parcelave 
kadastrale (m2) 

Sipërfaqja e 
kërkuar për kokë 
banori (m2) 

Sipërfaqja e 
përgjithshme që 
kërkohet (m2) 

Bilanci i 
sipërfaqes së 
nevojshme (m2) 

`Vendbanimet ≤ 
5000 banorë 

134,345 198,337 2.5 335,861 -137,524 

Vendbanimet 5001- 
20000 banorë 

50,064 15,517 4.5 225,288 -209,771 

Vendbanim ≥ 
20001 banorë 

31,965 105,953 5 159,825 -53,872 

Gjithsejtë 216,374 319,807 2.50-5.0 720,974 -401,167 
Tabela 111 Vlerësimi i kërkesave hapësinore për sipërfaqe të parcelës së infrastrukturës së institucioneve të rinisë, sportit dhe rekreacionit për 

numrin aktual të banorëve 

2. Vlerësimi i nevojave hapësinore për të ardhmen 
Normat Teknike të Planifikimit Hapësinor kanë përcaktuar normën minimale prej 2.50 – 5.00 

m²/banor për sipërfaqe të parcelës së infrastrukturës së institucioneve rinisë, sportit dhe 

rekreacionit. Duke marrë parasysh supozimin që në vitin 2030 në Komunë të Prishtinës, numri i 

banorëve rezidentë do të jetë 301,625, sipërfaqen aktuale të parcelave kadastrale prej 319,807 m
2 

dhe normën minimale prej 2.50 – 5.00 m²/banor për sipërfaqe të parcelës së infrastrukturës së 

institucioneve rinisë, sportit dhe rekreacionit, Komunës deri në vitin 2030 duhet të zhvillojë së 

paku 652,799 m
2 

sipërfaqe shtesë të parcelave kadastrale për institucione/hapësira të rinisë, 

sportit dhe rekreacionit. 

 
Nr. i prognozuar i 
banorëve 2030 

Sipërfaqja aktuale e 
parcelave kadastrale 
(m2) 

Sipërfaqja e 
kërkuar për kokë 
banori (m2) 

Sipërfaqja e 
përgjithshme që 
kërkohet (m2) 

Bilanci i sipërfaqes 
së nevojshme (m2) 

Vendbanimet ≤ 
5000 banorë 

200,344 198,337 2.5 500,859 -302,522 

Vendbanimet 5001- 
20000 banorë 

69,316 15,517 4.5 311,922 -296,405 

Vendbanim ≥ 
20001 banorë 

31,965 105,953 5 159,825 -53,872 

Gjithsejtë 301,625 319,807 2.50-5.0 972,606 -652,799 
Tabela 112 Vlerësimi i kërkesave hapësinore për sipërfaqe të parcelës së infrastrukturës së rinisë, sportit dhe rekreacionit  

Sa i përket vendbanimeve dhe numrit të prognozuar të banorëve për vitin 2030, nevoja më e lartë 

hapësinore për infrastrukturës së rinisë, sportit dhe rekreacionit është në vendbanimet Prishtinë, 

Matiçan, Hajvali, Çagllavicë, Kolovicë, dhe Nëntë Jugoviq si vijon: 

Vendbanimi 
Nr. i prognozuar i 
banorëve 2030 

Sipërfaqja aktuale e 
parcelave kadastrale 
(m2) 

Sipërfaqja e 
kërkuar për kokë 
banori (m2) 

Sipërfaqja e 
përgjithshme që 
kërkohet (m2) 

Bilanci i sipërfaqes 
së nevojshme (m2) 

 Prishtinë 203,981 105,953 5 1,019,905 -913,952 
 Matiçan 37,017 15,517 5 185,083 -169,566 
 Hajvali 14,077 0 4.5 63,347 -63,347 
 Çagllavicë 9,848 0 4.5 44,318 -44,318 
 Kolovicë 6,303 0 4.5 28,365 -28,365 
 Nëntë 
Jugoviq 

5,389 0 4.5 24,250 -24,250 

Tabela 113 Vendbanimet me nevojat më të larta hapësinore për infrastrukturës së rinisë, sportit dhe rekreacionit bazuar në numrit të prognozuar të 

banorëve për vitin 2030  
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Përderisa vlerësimi i sipërm bazohet në kapacitetet ekzistuese, disa nga Planet Rregulluese kanë 

përcaktuar sipërfaqe për zhvillimin e hapësirave dhe objekteve publike të rinisë, sportit dhe 

rekreacionit. Në vijim janë të paraqitura sipërfaqet e planifikuara dhe kërkesat për sipërfaqe 

shtesë për secilën lagje urbane bazuar numrin e planifikuar të banorëve: 

Vendbanimi Nr. i planifikuar i 
banorëve  

Sipërfaqja e përgjithshme që 
kërkohet 4,50 m2/banor (m2) 

Sipërfaqja e përgjithshme 
ekzistuese/ e planifikuar (m2) 

Bilanci i sipërfaqes 
së nevojshme (m2) 

Prishtina e Re - 
Qendër 

120,000 540,000 53,056 -486,944 

Kalabria 50,314 226,413  -226,413 
Prishtina e Re -
Perëndim 

45,750 205,875 13,464 -192,411 

Kodra e Trimave 49,605 223,223 35,195 -188,027 
Muhaxherët 33,000 148,500  -148,500 
Mati 1 30,000 135,000 8,313 -126,687 
Medrese - 
Çamëria 

30,000 135,000 20,795 -114,205 

Dardania 13,381 60,215  -60,215 
Arbëria 3 18,000 81,000 24,626 -56,374 
Sofali 10,152 45,684  -45,684 
Qyteza Pejton 10,000 45,000  -45,000 
Dodona 9,190 41,355  -41,355 
Prishtina e Re - 
Lindje 

22,204 99,918 59,716 -40,202 

Lakrishte 16,855 75,848 35,781 -40,067 
Tophane 5,111 23,000  -23,000 
Mati 3 6,000 27,000 6,149 -20,851 
Qendra Ulpiana 4,333 19,500  -19,500 
Qendra 2 600 2,700  -2,700 
Qendra 1 586 2,639  -2,639 
Gjithsejtë 475,082 2,137,868 257,095 -1,880,772 
Tabela 114 Kërkesat hapësinore për hapësira dhe objekteve publike të rinisë, sportit dhe rekreacionit për lagjet urbane me Plane Rregulluese bazuar 
në numrin e planifikuar të banorëve 

5. Vlerësimi i nevojave hapësinore për të ardhmen bazuar në rrezet e mbulueshmërisë për zonë rurale 
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Figura 114 Rrezet e mbulueshmërisë së AMF-ve ekzistuese dhe të planifikuara në zonën rurale 

 

 

2. Vlerësimi i nevojave hapësinore për të ardhmen bazuar në rrezet e mbulueshmërisë për zonë urbane 

 
Figura 115 Rrezet e mbulueshmërisë së QMF-ve ekzistuese dhe të planifikuara në zonën urbane 

Bazuar në kërkesë minimale për rreze të mbulueshmërisë prej 800m të Normave Teknike të 

Planifikimit Hapësinor për organizimin hapësinor të fushat sportive dhe rekreative, shtirjen 

ekzistuese dhe të planifikuar, rezulton që në zonë rubane duhet të planifikohen së paku: 
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 1 fushë sportive dhe rekreative në pjesën juglindore të lagjes urbane Prishtina e Re – Zona 

Qendrore; 

 1 fushë sportive dhe rekreative në pjesën veriore të lagjes urbane Prishtina e Re – Zona 

Perëndimore; 

 1 fushë sportive dhe rekreative në pjesën jugore të lagjes urbane Hajvali; 

 1 fushë sportive dhe rekreative në pjesën qendrore të lagjes urbane Kolovicë; 

2. Vlerësimi i kapacitetit financiar dhe teknik 
Bazuar në trendin e fondeve të alokuara nga buxheti qendror apo komunal për tre vitet paraprake 

dhe tre vitet vijuese, në rast nuk ndryshime të theksuara në vija buxhetore, rezulton që kapaciteti 

i përgjithshëm financiar i përbashkët i Drejtorisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit për realizimin e 

projekteve kapitale për vitin 2021 – 2029 është €17,445,935, € 1,891,500 nga granti qeveritar 

dhe € 15,554,435 nga të hyrat vetanake. 

  2018 - 2020 2021 - 2023 2024 - 2026 2027 - 2029 

  

Subvencionet 
dhe transferet 

Investime 
kapitale 

Subvencionet 
dhe transferet 

Investime 
kapitale 

Subvencionet 
dhe transferet 

Investime 
kapitale 

Subvencionet 
dhe transferet 

Investime 
kapitale 

Gjithsejtë 
 560,000  1,683,000   1,330,000  4,204,000   1,396,500   

4,414,200  
 1,466,325  4,634,910  

Grantet 
Qeveritare 

 -     -     600,000   -     630,000   -     661,500   -    

Te Hyrat 
Vetanake 

 560,000  1,683,000   730,000  4,204,000   766,500   
4,414,200  

 804,825  4,634,910  

Financim i 
Jashtëm 

 -     -     -     -     -     -     -     -    

Financimi 
nga 
Huamarrja 

 -     -     -     -     -     -     -     -    

Tabela 115 Vlerësimi i kapaciteteve financiare (€) për investime kapitale të Drejtorisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit 

 

 

7. Hapësirat e hapura publike 

1. Vlerësimi i gjendjes ekzistuese 
Normat Teknike të Planifikimit Hapësinor kanë përcaktuar normën minimale prej: 

 1.0 m²/banor parqe publike në kuadër të lagjes; 

 2.00 m²/banor parqe publike në kuadër të vendbanimit. 

Duke marrë parasysh supozimin që aktualisht numri i banorëve rezidentë në Komunë të 

Prishtinës është 216,374, sipërfaqen aktuale të parcelave kadastrale prej 20,157,633 m
2
 dhe 

normën minimale prej 3.00 m²/banor të destinuara për hapësira të hapura publike, Komuna 

tejkalon sipërfaqe të destinuar për hapësira të hapura publike për 19,508,512 m
2
. 

 

Numri aktual i 
banorëve 

Sipërfaqja aktuale e 
parcelave kadastrale 
(m2) 

Sipërfaqja e kërkuar 
për kokë banori (m2) 

Sipërfaqja e 
përgjithshme që 
kërkohet (m2) 

Bilanci i sipërfaqes 
së nevojshme (m2) 

Zone 
Urbane 

188,021 8,323,944 3 564,063 7,759,881 

Zone 
Rurale 

28,352 11,833,689 3 85,057 11,748,632 

Gjithsejtë 216,374 20,157,633 3 649,121 19,508,512 
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Tabela 116 Vlerësimi i kërkesave hapësinore për sipërfaqe të parcelës së infrastrukturës së hapësirave të hapura publike për numrin aktual të 

banorëve 

 
Figura 116 Rrezet e mbulueshmërisë së hapësirave të hapurave publike në vendbanime 

2. Vlerësimi i nevojave hapësinore për të ardhmen 
Normat Teknike të Planifikimit Hapësinor kanë përcaktuar normën minimale prej 3.00 m²/banor 

për sipërfaqe të parcelave të destinuara për hapësira të hapura publike. 

Duke marrë parasysh supozimin që në vitin 2030 në Komunë të Prishtinës, numri i banorëve 

rezidentë do të jetë 418,971, sipërfaqen aktuale të parcelave kadastrale prej 20,157,633 m
2
 dhe 

normën minimale prej 3.00 m²/banor për sipërfaqe për hapësira të hapura publike, Komuna 

tejkalon sipërfaqet e kërkuara për 18,900,720 m
2
 sipërfaqe të destinuar për hapësira të hapura 

publike. 

 

Nr. i prognozuar i 
banorëve 2030 

Sipërfaqja aktuale e 
parcelave kadastrale 
(m2) 

Sipërfaqja e 
kërkuar për kokë 
banori (m2) 

Sipërfaqja e 
përgjithshme që 
kërkohet (m2) 

Bilanci i sipërfaqes 
së nevojshme (m2) 

Zone 
Urbane 

388,145 8,323,944 3 1,164,435 7,159,509 

Zone 
Rurale 

30,826 11,833,689 3 92,478 11,741,211 

Gjithsejtë 418,971 20,157,633 3 1,256,913 18,900,720 
Tabela 117 Vlerësimi i kërkesave hapësinore për sipërfaqe të parcelës së infrastrukturës së hapësirave të hapura publike për numrin e prognozuar të 

banorëve 2030 

Përderisa vlerësimi i sipërm bazohet në kapacitetet ekzistuese, disa nga Planet Rregulluese kanë 

përcaktuar sipërfaqe për zhvillimin e hapësirave të hapura publike. Në vijim janë të paraqitura 
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sipërfaqet e planifikuara dhe kërkesat për sipërfaqe shtesë për secilën lagje urbane bazuar në 

numrin e planifikuar të banorëve: 

Vendbanimi Nr. i planifikuar i 
banorëve  

Sipërfaqja e përgjithshme që 
kërkohet 2.00 m2/banor (m2) 

Sipërfaqja e përgjithshme 
ekzistuese/ e planifikuar (m2) 

Bilanci i sipërfaqes 
së nevojshme (m2) 

Prishtina e Re - 
Qendër 

120,000 240,000 82,224 -157,776 

Muhaxherët 33,000 66,000  -66,000 
Medrese - 
Çamëria 

30,000 60,000 31,846 -28,154 

Arbëria 3 18,000 36,000 15,164 -20,836 
Dodona 9,190 18,380  -18,380 
Qyteza Pejton 10,000 20,000 9,085 -10,915 
Qendra Ulpiana 4,333 8,667  -8,667 
Tophane 5,111 10,222 4,673 -5,549 
Qendra 2 600 1,200  -1,200 
Qendra 1 586 1,173  -1,173 
Dardania 13,381 26,762 41,622 14,860 
Lakrishte 16,855 33,710 59,519 25,809 
Prishtina e Re -
Perëndim 

45,750 91,500 129,877 38,377 

Prishtina e Re - 
Lindje 

22,204 44,408 117,416 73,008 

Mati 3 6,000 12,000 101,902 89,902 
Kodra e Trimave 49,605 99,210 219,445 120,235 
Mati 1 30,000 60,000 226,060 166,060 
Kalabria 50,314 100,628 484,734 384,106 
Sofali 10,152 20,304 529,457 509,153 
Gjithsejtë 475,082 950,163 2,053,023 -1,102,859 
Tabela 118 Kërkesat hapësinore hapësira të hapura publike për lagjet urbane me Plane Rregulluese bazuar në numrin e planifikuar të banorëve 

Sa i përket vendbanimeve dhe numrit të prognozuar të banorëve për vitin 2030, nevoja më e lartë 

hapësinore për hapësira të hapura publike është në vendbanimet Matiçan, Hajvali dhe Çagllavicë, 

si vijon: 

Vendbanimi 

Nr. i prognozuar i 
banorëve 2030 

Sipërfaqja aktuale e 
parcelave kadastrale 
(m2) 

Sipërfaqja e 
kërkuar për kokë 
banori (m2) 

Sipërfaqja e 
përgjithshme që 
kërkohet (m2) 

Bilanci i sipërfaqes 
së nevojshme (m2) 

 Prishtinë 203,981 105,953 3 611,943 -505,990 
 Matiçan 37,017 15,517 3 111,050 -95,533 
 Hajvali 14,077 0 3 42,232 -42,232 
 Çagllavicë 9,848 0 3 29,545 -29,545 
 Kolovicë 6,303 0 3 18,910 -18,910 
Tabela 119 Vendbanimet me nevojat më të larta hapësinore për hapësira të hapura publike bazuar në numrit të prognozuar të banorëve për vitin 2030 

1. Vlerësimi i kapacitetit financiar dhe teknik 
Bazuar në trendin e fondeve të alokuara nga buxheti qendror apo komunal për tre vitet paraprake 

dhe tre vitet vijuese, në rast nuk ndryshime të theksuara në vija buxhetore, rezulton që kapaciteti 

i përgjithshëm financiar i përbashkët i Drejtorisë për Shërbime Publike, Mbrojtje dhe Shpëtim 

për realizimin e projekteve kapitale për vitin 2021 – 2029 është €55,899,829, €8,107,929 nga 

granti qeveritar, €21,450,055 nga të hyrat vetanake dhe €26,341,845 përmes financimit të 

jashtëm. 

  2018 - 2020 2021 - 2023 2024 - 2026 2027 - 2029 

  

Subvencionet 
dhe transferet 

Investime 
kapitale 

Subvencionet 
dhe transferet 

Investime 
kapitale 

Subvencionet 
dhe transferet 

Investime 
kapitale 

Subvencionet 
dhe transferet 

Investime 
kapitale 

Gjithsejtë 320,000    -    15,160,000   -    19,778,919   -    20,960,910  
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17,121,207  
Grantet 
Qeveritare 

 -     3,509,926   -     -     -     3,860,919   -     4,247,010  

Te Hyrat 
Vetanake 

320,000   
13,323,781  

 -     6,804,141   -     7,144,348   -     7,501,565  

Financim i 
Jashtëm 

 -     -     -     8,355,859   -     8,773,652   -     9,212,335  

Financimi 
nga 
Huamarrja 

 -     287,500   -     -     -     -     -     -    

Tabela 120 Vlerësimi i kapaciteteve financiare (€) për investime kapitale të Drejtorisë për Shërbime Publike, Mbrojtje dhe Shpëtim 

 

 

8. Objektet e religjionit dhe varrezat 

1. Vlerësimi i gjendjes ekzistuese 
Normat Teknike të Planifikimit Hapësinor kanë përcaktuar normën minimale prej 1.50 m²/banor 

për sipërfaqe të parcelave të destinuara për varreza. 

Duke marrë parasysh supozimin që aktualisht numri i banorëve rezidentë në Komunë të 

Prishtinës është 321,440, sipërfaqen aktuale të parcelave kadastrale prej 483,145 m
2
 dhe normën 

minimale prej 1.50 m²/banor të destinuara për varreza, Komuna hapësirë të mjaftueshme për 

varreza dhe i tejkalon ato për 985 m
2 

sipërfaqe të destinuar për varreza në zonë rurale, ndonëse 

ka mungesë prej 29,863 m
2
 në zonën urbane. 

 

Numri aktual i 
banorëve 

Sipërfaqja aktuale e 
parcelave kadastrale 
(m2) 

Sipërfaqja e kërkuar 
për kokë banori (m2) 

Sipërfaqja e 
përgjithshme që 
kërkohet (m2) 

Bilanci i sipërfaqes 
së nevojshme (m2) 

Zone 
Urbane 

285,845 398,905 1.5 428,768 -29,863 

Zone 
Rurale 

35,595 84,240 1.5 53,393 30,848 

Gjithsejtë 321,440 483,145 1.5 482,160 985 
Tabela 121 Vlerësimi i kërkesave hapësinore për sipërfaqe të parcelës së infrastrukturës së varrezave për numrin aktual të banorëve 

 

 

2. Vlerësimi i nevojave hapësinore për të ardhmen 
Normat Teknike të Planifikimit Hapësinor kanë përcaktuar normën minimale prej 1.50 m²/banor 

për sipërfaqe të parcelave të destinuara për varreza. 

Duke marrë parasysh supozimin që në vitin 2030 në Komunë të Prishtinës, numri i banorëve 

rezidentë do të jetë 418,971, sipërfaqen aktuale të parcelave kadastrale prej 483,145 m
2
 dhe 

normën minimale prej 1.50 m²/banor për sipërfaqe për varreza, Komuna ka nevojë të përcaktojë 

së paku 183,313 m
2 
sipërfaqe shtesë të destinuar për varreza për banorë të zonës urbane. 

 

Nr. i prognozuar i 
banorëve 2030 

Sipërfaqja aktuale e 
parcelave kadastrale 
(m2) 

Sipërfaqja e 
kërkuar për kokë 
banori (m2) 

Sipërfaqja e 
përgjithshme që 
kërkohet (m2) 

Bilanci i sipërfaqes 
së nevojshme (m2) 

Zone 
Urbane 

388,145 398,905 1.5 582,218 -183,313 

Zone 
Rurale 

30,826 84,240 1.5 46,239 38,001 

Gjithsejtë 418,971 483,145 1.5 628,457 -145,312 
Tabela 122 Vlerësimi i kërkesave hapësinore për sipërfaqe të parcelës së infrastrukturës së varrezave për numrin e prognozuar  të banorëve 2030 

Sa i përket vendbanimeve dhe numrit të prognozuar të banorëve për vitin 2030, nevoja më e lartë 

hapësinore për varreza është në vendbanimet Matiçan, Prishtinë, Hajvali, Çagllavicë, Sofali, 

Nëntë Jugoviq dhe Llukar, si vijon: 
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Vendbanimi 

Nr. i prognozuar i 
banorëve 2030 

Sipërfaqja aktuale e 
parcelave kadastrale 
(m2) 

Sipërfaqja e 
kërkuar për kokë 
banori (m2) 

Sipërfaqja e 
përgjithshme që 
kërkohet (m2) 

Bilanci i sipërfaqes 
së nevojshme (m2) 

Matiçan 49,889 13,090 1.50 74,833 -61,743 
Prishtinë 287,981 370,241 1.50 431,971 -61,730 
Hajvali 17,633 11,381 1.50 26,450 -15,069 
Çagllavicë 7,212 4,193 1.50 10,818 -6,625 
Sofali 3,632 0 1.50 5,447 -5,447 
Nëntë 
Jugoviq 

2,971 359 1.50 4,457 -4,098 

Llukar 2,049 0 1.50 3,073 -3,073 
Tabela 123 Vlerësimi i kërkesave hapësinore për sipërfaqe të parcelës së infrastrukturës së varrezave publike për numrin aktual të banorëve 

1. Vlerësimi i kapacitetit financiar dhe teknik 
Bazuar në trendin e fondeve të alokuara nga buxheti qendror apo komunal për tre vitet paraprake 

dhe tre vitet vijuese, në rast nuk ndryshime të theksuara në vija buxhetore, rezulton që kapaciteti 

i përgjithshëm financiar i përbashkët i Drejtorisë për Shërbime Publike, Mbrojtje dhe Shpëtim 

për realizimin e projekteve kapitale për vitin 2021 – 2029 është €55,899,829, €8,107,929 nga 

granti qeveritar, €21,450,055 nga të hyrat vetanake dhe €26,341,845 përmes financimit të 

jashtëm. 

  2018 - 2020 2021 - 2023 2024 - 2026 2027 - 2029 

  

Subvencionet 
dhe transferet 

Investime 
kapitale 

Subvencionet 
dhe transferet 

Investime 
kapitale 

Subvencionet 
dhe transferet 

Investime 
kapitale 

Subvencionet 
dhe transferet 

Investime 
kapitale 

Gjithsejtë 
320,000   

17,121,207  
 -    15,160,000   -    19,778,919   -    20,960,910  

Grantet 
Qeveritare 

 -     3,509,926   -     -     -     3,860,919   -     4,247,010  

Te Hyrat 
Vetanake 

320,000   
13,323,781  

 -     6,804,141   -     7,144,348   -     7,501,565  

Financim i 
Jashtëm 

 -     -     -     8,355,859   -     8,773,652   -     9,212,335  

Financimi 
nga 
Huamarrja 

 -     287,500   -     -     -     -     -     -    

Tabela 124 Vlerësimi i kapaciteteve financiare (€) për investime kapitale të Drejtorisë për Shërbime Publike, Mbrojtje dhe Shpëtim 

 

 

  MJEDISI DHE SIPËRFAQET ME RREZIKSHMERI 
Prishtina, si shumica e qyteteve të tjera, përballet me një sërë problemesh mjedisore, si p.sh. 

Cilësi e dobët e ajrit, Nivel i lartë i trafikut, Nivel i lartë i zhurmës së ambientit, Mjedis i ndërtuar 

me cilësi të ulët, Toka të braktisura, Emetime të gazrave, Shtrirje të gjerë urbane, dhe Trajtimi i 

mbeturinave e kanalizimeve, etj. Këto probleme lidhen me një zhvillim urban që nuk është i 

orientuar drejt mjedisit. 

Gjendja e përgjithshme mjedisore e qytetit të Prishtinës nuk mund të cilësohet ndryshe, veçse një 

gjendje jo e kënaqshme si në gjithë Republikën e Kosovës, qoftë në pjesët urbane, rurale apo 

përreth zonave industriale.Ndër Problemet mjedisore që janë evidente për Komunën e Prishtinës 

Janë; Ndotja enorme e ajrit, afersia e Prishtinës me termoelektranat e Obiliqit dhe me 

deponit e hirit ,mbulushmeria e dobet me ngrohje qendrore,perdorimi i lendeve te 

ndryshme per ngrohje , qasja akoma e ultë në kanalizime dhe mungesa e trajtimit te ujrave 

te zeza, furnizimi me ujë të pijshëm , ujërat atmosferike dhe industriale pa trajtim adekuat, 

menaxhim i kufizuar i mbeturinave, , zhurma e lartë, antena të telefonisë mobile, kujdesi jo 

i duhur ndaj gjelbërimit në qendër të qytetit dhe mungesa e vendeve për pushim e 
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rekreacion, janë indikator kyç që alarmojnë për veprime tëngutshme në financim dhe 

përmirësim të mjedisit në Qytetin e Prishtinës. Infrastruktura rrugore jo mir e organizuar 

sidomos ne udhekryqe.Qytetin e Prishtinës e karakterizon një trafik shumë i dendur, me 

numër të madh makinash, vende të pakta për parkim dhe cilësi Jo e duhur e karburanteve, 

që drejtpërdrejt ndikojnë në ndotjen ajrit dhe rrezikimin e shëndetit të popullatës. Sektori 

energjetik është një ndër ndotësit më të mëdhenj të mjedisit në Kosovë, posaçërisht në 

rajonin e Prishtinës. 

NDOTJA E AJRIT 

Normativat e cilësisë se ajrit në Kosovë janë të rregulluara me Udhëzimin administrative për 

Vlerat Kufitare- Normat e cilësisë së Ajrit, Nr.02/2011 dhe Direktivën 2008/50/EC për Cilësinë e 
ajrit mjedisor dhe ajrit të pastër për Evropë 

Komuna e Prishtinës sa i përket ndotjës së Ajrit përballet me probleme dhe sfida jo të pakta sa i 

përket kësaj fushe. Ndër problemet dhe sfidat më të theksuar në Komunën e Prishtinës mundë ti 

radhisim si më poshtë. 

1.Ndotja e lartë e ajrit qe vjen nga termocentralet ne Obiliq.Që Paraqet një problem kritik 

mjedisor  per komunën e Prishtinës.Cilësia e ajrit është veçanërisht e ulët në zonën Urbane të 

Prishtinës. Burimet kryesore të kontaminimit janë dyoksidi i sulfurit (SO2), oksidet e azotit NO 

dhe NO2 (NOx), ozoni (O3), plumbi (Pb), dyoksidi i karbonit (CO2), grimcat (PM Apo pluhuri) 

dhe dyoksina.  

Disa nga ndërmarrjet publike private përdoren materie të rrezikshme për shëndetin e njeriut dhe e 

ndotin ambientin, siç janë: gaz butani, thartira, materiali bazë për prodhimin e hidrogjenit etj. 

Ndotës potencial të ajrit, ujit, por edhe tokës janë: KEK-u, Depoja e hedhurinave, automjetet e 

vjetra, trajtimi Jo adekuat i ujërave të zeza, depot e derivateve, Termokosi etj. Sipas shënimeve të 

siguruara nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, ndotja e ambientit në territorin e komunës 

është 22% për ajrin, 19% për ujin dhe20% për Tokën  

2.Stacionet për Monitorimin e cilësisë së ajrit në Komunën e Prishtinës.Monitorimi i cilësisë 

së ajritështë në shkallë të kufizuar në Prishtinë dhe, kryhet nga Instituti hidrometeorologjik i 

Kosovës (IHMK) që menaxhon me Dy stacione. Njëri gjendet afër ndërtesës Rilindja në qendër 

të Prishtinës, afër rrugës me qarkullim të dendur, dhe është i konfiguruar për të matur vetëm 

fraksionet PM10, PM2.5, dhe PM1, ndërsa tjetri është stacion në periferi në objektin e IHMK-së, 

i pajisur me analizues automatik për dyoksid të sulfurit, okside të azotit, monoksid të karbonit, 

ozon dhe grimca të imta (PM10 ose PM2.5).po ashtu edhe Komuna e Prishtinës ka 6 nën stacione 

në këto lokacione: 

1. Bregu i Diellit - Rr. Enver Maloku 

 2. Ulpiana - Rr. Mujë Krasniqi 

 3. Kodra e Trimave - Rr. Vëllazërit Fazliu 

 4. Dodona - Rr. Afrim Loxha 

 5. Dardania - Rr. Ilaz Kodra  

6. Qendra –Sheshi Zahir Pajaziti  
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Krahasuar ndotjen e ajrit sipas lagjeve, atëherë vërehet se lagja Dardania është lagja më e ndotur, 

ndërsa lagja Bregu i Diellit më e pastër. Diferencat në ndotjën e ajrit janë të vogla ndërmjet 

lagjeve 

 

TABELAKRAHASAUESE - MESATARET DITORENËMATJETNGAMMPH dhe KOMUNA 

E PRISHTINËS NË MUAJIN DHJETOR 2017 DHE JANAR 2018 (njësiamatëse µg/m3 –

mikrogram/metërkub) 

 

 

 

Vlersimi Bazohet në ndotjën e Ajrit nga grimcat e imta (PM10 dhe PM2.5), duke ditur dëshmitë 

e mjaftueshme se grimcat e imta në veçanti kanë efekte të dëmshme në shëndet .PM2.5 rritë 

nivelin e mortalitetit për shkak të kancerit kardiopulmonar dhe të mushkërive, dhe PM10 rritë 

morbiditetin kryesisht për shkak të bronkitit kronik, sëmundjeve të traktit të poshtëm respirator te 

fëmijët dhe simptomave të traktit respirator 

NDOTJA E UJIT 

 

Komuna e Prishtinës përballet me probleme dhe sfida jo të pakta sa i përket Ndotjës së ujit Ndër 

problemet dhe sfidat më të theksuar në Komunën e Prishtinës Janë. 

 

Data MMPH KOMUNA MMPH KOMUNA

1 14.1 15.9 114.6 128.9

2 16.4 18.3 110 123.2

3 55.2 61.8 34.2 38.7

4 38.5 42.7 43.3 48.1

5 53.8 59.2 102.1 119.5

6 67.2 75.3 74.6 86.8

7 53.6 59.7 85.5 99.2

8 54 61.6 123.8 142.4

9 13 14.7 76.5 88.1

10 21.9 24.5 51.4 58.8

11 13.3 15.3 56.7 64.3

12 22.5 26 27.7 31.4

13 22.6 26.2 13.8 15.5

14 11.7 12.9 36.4 41

15 11.2 12.4 27.7 31

16 9.8 10.8 25.9 28.6

17 17.5 19.6 9.5 10.5

18 28.6 32.2 41.2 45.3

19 34.6 38.6 42.1 48.8

20 26.9 30.5 63.3 73.1

21 30.7 34.8 43.6 50.1

22 47.2 54 35.4 39.6

23 61.3 70.6 56 63.4

24 52 59.8 51.8 59.1

25 66 121.9 103 114.7

26 104.8 51.1 116 129.9

27 43.7 13.3 135.7 149.3

28 12 25.8 151 167.6

29 22.8 44 155.8 174.5

30 39.7 5 118.9 132.6

31 75.3 84.7 146.9

Mesatarja 36.83 41.79 72.82 82.29

13

Dhjetor 2017 Janar 2018
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1.Problemi i shkarkimit të ujërave të ndotur në lumenjë apo hapësira 

sipërfaqësore:Prishtina si shumë komuna tjera në Kosovë  ka problem dhe sfidë të lartë në 

menaxhimin e derdhjeve të ujërave të zeza, derdhjet kryhen në kuadër të lumenjve. 

Krahasuar me komunat tjera dhe bazuar në madhësinë e saj në komunën e Prishtinës evakuimi i 

ujërave të zeza në vendbanimet jashtë qytetit është pak i organizuar. Janë vetëm 8 vendbanime 

me kanalizim publik apo kanalizim vetjak ku tre prej tyre pjesërisht. 

 
 

Komuna Vendbanimi Nr.Banorve  Vendshkarkimi 

 

 

 

 

 

 

PRISHTINЁ 

Qyteti 430 245 Prishtevka 

Bardhosh 2 150 Lumi Llap 

Barilevë 4 200 Lumi Llap 

Besi 907 Lumi Llap 

Hajvali 6 000 Graçankë 

Prroni i njelmët 1 000 Ujëra nëntokësorë 

Prugovc-Leban 800 Lumi Llap 

Shkabaj 1 500 Sitnicë 

Trudë 540 Lumi Llap 

Vranidoll 870 Lumi Llap 

 

2.Ruajtjen e cilësisë, resursit dhe burimeve të ujit dhe mungesa e impiantit per trajtimin e 

ujrave të zeza 

Siq po shihet nga tabela, “lumi” më i ngarkuar në Komunën e Prishtinës është padyshim 

Prishtevka, e cila mund të thuhet se është shëndrruar në rrjedhë lumore pikërisht nga ujërat e 

zeza të mbi 430,000 banorëve të kryeqytetit. Lumi i dytë i ngarkuar është Llapi me rreth 9450 

banorë, Graçanka me 6000 banorë dhe Sitnica me 1500 banorë. Në ujëra nëntokësorë shkarkojnë 

ujërat e zeza rreth 1000 banorë. 

Lumenjët që kalojnë në territorin e Komunës së Prishtinës një problem e kan ta ruajnë cilsinë e 

ujit pasi që kanë ndotje nga shkarikimi I ujrave të zeza, hudhja e mbeturinave në shtretrit e 

Lumenjëve etj. 

Monitorimi i ndotjës së ujit Monitorimi i cilësis së ujit është i manget dhe bën instituti 

hidrometrologjik i Kosovës. Prishtina si kryeqytet i Kosovës duhet të ketë më shumë pika për 

matjen e shkallës së ndotjes së ujit pasi që nuk është nga ato komuna që kanë resurse të 

mjaftushme ujore. Pasi që nuk është e pasur me lumenjë ata ujë që e ka duhët  të jetë i cilësis së 

mir .Lumi  Prishtina- Monitorimi i këtij lumi bëhet në Bresje të Fushë Kosovës para derdhjes së 

tij në lumin Sitnica. Ky nuk mund të quhet lum sepse nuk plotëson asnjë kriter të tij, por ky është 

kolektor i të gjitha ujërave të shkarkuara urbane  të kryeqytetit të Kosovës. Gjithashtu ka tejkalim 

të sasisë së nitriteve, materie të suspenduara, shpenzim kimik dhe biokimik të oksigjenit, 

mungesë të oksigjenit të tretur, detergjente etj. 

 

Nga analiza e gjendjes në komunë e bërë nga grupet punuese sa i përket cilësisë, resursit dhe 

burimeve Ujore është konstatuar se shqetësimi kryesor ka të bëjë me mbrojtjen e cilësisë, resursit 

dhe burimeve të ujit. Parashikohet edhe zhvillimi dhe menaxhimi i burimeve të ujit për 

plotësimine nevojave për të sotme dhe të ardhmen. 
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NDOTJA E TOKËS 

Në Komunën e Prishtinës me 55.18% dominon toka pyjore, pastaj toka bujqësore me 30.26% 

dhe banimi me 7.32% Toka konsiderohet si një burim thelbësor dhe kryesisht jo i rinovueshëm, 

bazuar në analizën e grupeve punuese për rolin kyç që luan toka brenda sistemit të gjerë të 

mjedisit, vazhdimi i humbjes së tokës do të kishte efekte shkatërruese në jetën tonë... 

Duke e konsideruar tokën si një burim thelbësor dhe kryesisht jo i renovueshëm, bazuar 

në analizën e grupeve punuese dhe gjerësinë e dijes dhe të kuptuarit e sistemeve të tokës dhe 

rolin kyç që luan toka brenda sistemit të gjerë të mjedisit, vazhdimi i humbjes së tokës do të 

kishte efekte shkatërruese në jetën tonë. Bujqësia, pylltaria dhe një varg aktivitetesh që janë të 

varura nga toka do të kërcënoheshin, deri te furnizimi me ujë dhe lëndë ushqyese për rritjen e 

bimëve dhe përkrahje fizike të bimëve dhe gjallesave tjera. Një varg funksionesh e lidhjesh me 

ruajtjen e ekosistemeve. 

Për shkak të kësaj gamë të gjerë të funksioneve që kryhen nga toka dhe marrëdhëniet 

e saj me mjedisin tjetër, komponenta e tokës nuk është konsideruar si e izoluar andej në fazën e 

analizës iu është kushtuar rëndësi e veçantë dhe për ketë arsye parashihet : mbrojtje fizike dhe 

cilësore e tokës për pos mbrojtjes së ajrit dhe ujit –parashohim edhe futjen e politikave për 

mbrojtjen e tokës për të siguruar 'Lidhjen e humbur " në mbrojtjen e mjedisit edhe në Komunën 

tonë. 

Tabela... Diferenca në mes të shfrytëzimit aktual të tokës sipas PZHK 2012 dhe shfrytëzimit aktual të tokës në 

vitin 2019 

Kategoria e 

shfrytëzimit 

Sipas PZHK – 

2012-2025 sip/ha 

Sipas 

Shfrytëzimit 

Aktual sip/ha 

Diferenca në 

ha 

Diferenca në % 

TOKË 

BUJQËSORE 

20,358 ha 15832.14 ha 4525.86ha 28.59% 

TOKË PYJORE 30,000 ha 28870.93ha 1129.07ha 3.91% 

TOKË 

NDËRTIMORE 

3089.85 ha 4545.74ha 1455.85ha 32.03% 

 

Faktorët kryesorë që shkaktojnë humbje të tokës në Kosovë dhe në Komunën e Prishtinës janë: 

 Zgjerime të përhershme të vendbanimeve -ndërtime  

 Zhvillime të industrisë dhe mbeturina të krijuara nga këto lloj zhvillimesh, gërmime, etj. 

 Ndërtime të rrugëve dhe autoudhave, 

 Mbeturinat e ekonomive familjare dhe gropat e mbushura me mbeturina,  

 Erozioni, 

 Gërmime të pakontrolluara. 

Problemet e Komunës së Prishtinës për ndotjën e Tokës janë: 

Humbja e tokës bujqësore nga ndërtimet Pas luftës së fundit në Kosovë sidomos Prishtina si 

kryeqender është zhvilluar shumë saj përket banimit në kuptimin hapsinorë shumë siperfaqe të 

tokave janë zën me ndërtime duke uzurpuar tokën bujqësore. 

Degradimi I tokave Bujqësore dhe ndotja e tyre  Ndikimi i vazhdueshëm nga aktivitetet 

njerëzore ka sjell deri të degradimi i sipërfaqeve tokësore në komunën e Prishtinës  duke 

shkaktuar edhe pasoja të dëmshme mjedisore dhe socio-ekonomike. Sfida është që të para-

ndalohet degradimi i tokave dhe ndotja e tyre përmes masave dhe politikave specifike për 

mbrojtjen e tokave 



                          Vlerësimi Strategjik Mjedisor i Planit Zhvillimor Komunal të Komunës së Prishtinës 

118 

 

Planet e më hershme nuk kanë pasur kufinj ndërtimor mirë të planifikuar por edhe ato që i kan 

pasur nuk janë respektuarsi duhet dhe kjo ka ndikuar ne zenjen e tokës me ndërtime. 

ZHURMA 

Në mënyrë që vendbanimet të mbrohen nga tejkalimi i nivelit të zhurmës së lejuar është e 

nevojshme të ndërtohen pengesa dhe të zhvillohen breza të gjelbër në mes të korridoreve të 

automjeteve motorike dhe vendbanimeve. Shfrytëzuesi i pajisjeve të cilat prodhojnë zhurmë dhe 

vibracion, mund të vë në qarkullim ose të përdor pajisjet sipas kushteve të parapara për aplikimin 

e masave mbrojtëse për zvogëlimin e zhurmës dhe vibracionit, respektivisht të bënë përdorimin e 

impianteve, pajisjeve, makinave, mjeteve transportuese dhe aparateve të cilat lirojnë zhurmë deri 

në nivelin e paraparë me ligj të veçantë.  

 1Si problem llogoritetNiveli i lartë i zhurmës është i pranishëm, si ditën, ashtu edhe natën. 

Kjo zhurmë krijohet nga fabrikat, edhe pse nuk janë shumë në numër, si dhe nga aktivitetet 

private, qofshin këto lokale apo kafiteri. Burimet kryesore të zhurmës së mjedisit përfshijnë: 

trafikun, industritë, ndërtimin etj. Matje të nivelit të zhurmës ka edhe Komuna e Prishtinës në 

pjesë të ndryshme të qytetit, por akoma nuk ka matje të përditshme, siç e definon Ligji për 

mbrojtjen nga zhurma, Për arritjen e qëllimeve të cekura, duhet të hartohen dy dokumente 

themelore, të cilat trajtojnë të gjitha aspektet e efekteve të zhurmës: Harta Strategjike e zhurmës 

dhe Plani i Veprimit për mbrojtje nga zhurma. 

 

 

 

BIODIVEZITETI 

Edhe Prishtina  si edhe shumica e vendeve të Kosovës po përballet me problemin e 

humbjes se biodiversitetit. Faktori kryesor që ka shkaktuar kërcënim serioz për 

ekzistencën e shumë llojeve bimore dhe shtazore, padyshim është faktori njeri; ndërkaq 

shpyllëzimet masive, shfrytëzimi intensiv i tokës, ndotjet e ajrit dhe ujit, si dhe gjuetia e 

pa kontrolluar janë vetëm disa nga faktorët tjerë qe vazhdojnë të rrezikojnë 

biodiversitetin. Nga të gjitha këto, humbja e sipërfaqeve pyjore që ka përfshirë me të 

madhe ekosistemin natyror, është një nga problemet më emergjent për natyrën e 

Prishtinës . Reduktimi i sipërfaqeve pyjore dhe degradimi i vazhdueshëm i tyre ka 

ardhur, kryesisht si pasojë e shfrytëzimit pa kritere te zonave pyjore. Si pasojë e këtyre 

ndikimeve rrjedh edhe kërcënimi për zhdukje i shumë llojeve bimore dhe shtazore sidomos në 

rajonin e Gërmisë si zonë e mbrojtur tani. 

Kafshët e rralla në vendin tonë si: ujku, derri i egër, kaprrolli, dhelpra, vjedulla, dreri,  

dhia e egër, macja e egër, lepuri, ketri, thëllëza, shqiponja, petriti, pata e egër, lejleku 

etj. janë rrezikuar të pakësohen si pasojë e dëmtimit dhe ndryshimeve të habitateve te 

tyre, si gjuetisë së pakontrolluar, varfërimit dhe degradimit te ekosistemeve, erozionit 

dhe shpyllëzimit. Për llojet shtazore është shqetësuese, sidomos gjuetia e ushtruar 

gjatë periudhës së riprodhimit, ndërsa për llojet bimore grumbullimi i tyre gjatë fazës se 

lulëzimit dhe nxjerrja me rrënjë. 

Janë propozu edhe themelimi i Kopshtit Botanik,Kopshtit Zoologjik,Institutit te Natyres dhe 

Muzeu i Natyres te jene ne nje hapesir te përbashkët . 
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IV. ANALIZA SWOT 
Më poshtë paraqiten problemet më të rëndësishme mjedisore, zonat mjedisore dhe 

faktorët avantazhues, përkeqësues, kërcënues dhe mundesi për permiresim. 

4.1 Zonat me Probleme Mjedisore 

Ky seksion bënë një përmbledhje të analizës së mësipërme të kushteve mjedisore në 

Komunën e Prishtinës dhe vë në dukje: 

 Zonat që vuajnë nga një degradim i thellë mjedisor apo që po kalojnë një shok mjedisor; 

 Zonat me ndjeshmëri të veçantë mjedisore, të cilave mund të pësojnë ndryshime të 

pakthyeshme të ekosistemeve, nëse nuk u ofrohet një mbrojtje më e mirë mjedisore; dhe 

 Përmbledhje të natyrës dhe shkallës së ndikimeve të mundshme në mjedis, nisur nga 

përshkrimet e bëra në këtë kapitull. 

Diskutim i grupeve të faktorëve në analizën SWOT. 

Zonat që vuajnë nga degradim i thellë mjedisor 

Të gjithë lumenjtë dhe proskat, vuajnë degradim dhe ndotje mjedisore të shkaktuar nga 

depozitimi i vazhdueshëm i mbetjeve të ujërave të ndotura dhe i lëndëve të ngurta sidomos 

lumenjt dhe prroskat të cilin ka shakarkime të mëdha të ujërave të zeza nga kanalizimet që 

hidhen në të. Pastrimi i lumenjve të Prishtinës sidomos lumi Llap dhe Prishtevka  kërkon një 

menaxhim më të mirë të mbetjeve të ngurta, sidomos në vendbanimet e mëdha, si dhe sigurimin 

e kolektorëve të duhur gjatë rrugës.  

Nëse nuk kontrollohet rritja e numrit të automjeteve dhe nuk ndërmerren masa për të 

përmirësuar rrugët, standardet e karburanteve dhe të shkarkimeve, atëherë rritja e parashikuar e 

automjeteve do të ketë pasoja në cilësinë e ajrit. Masat e ndërmarra nga Qeveria për reduktimin e 

makinave të vjetra nëpërmjet taksimeve dhe renia e ritmit të ndërtimeve kanë dhënë efekte 

pozitive në ndotjen e ajërit, por janë të pamjaftushme për të siguruar cilesi te ajrit dhe nivel te 

zhurmave brenda standardeve. 

 

Zonat që kanë Nevojë për Mbrojtje Mjedisore 

Gjatë planifikimit të rrugëve dhe zonave të reja apo objekteve tjera në Planin Zhvillimir 

Komunal në radh të parë duhet të ruhen zonat me vlera natyrore, objektet e mbrojtura të natyrës 

siç janë trungjet e vjetra dhe interesante për shkencën, gjeomunumentet dhe objekte tjera të cilat 

janë me vlera të veçanta për shkencën dhe kulturën.   

 Trendi i rënies së biodiversitetit është trend në gjithë botën. Fragmentarizimi dhe shpërndarja e 

vendbanimeve, ndotja e ajrit, mbi përdorimi i zonave natyrore dhe krijimi i peizazheve artificiale 

rrisin shkallën e erozionit, duke reduktuar mundësinë e specieve për shpërndarje, migracion dhe 

shkëmbim. Rrjetet ekologjike mund të ndikojnë pozitivisht në kushtet për mbijetesën e specieve 

në zonat e fragmentuara dhe peizazheve natyrore njerëzore të dominuara. Përveç kësaj, ato 

lejojnë një përdorim të përshtatshëm dhe të qëndrueshëm të burimeve natyrore përmes lidhjes së 

brendshme    të    elementeve    të    tyre    fizike    me    peizazhin    dhe    strukturat    ekzistuese 

sociale/institucionale 
 

 

Vendbanimi Emri Kategoria Statusi ligjor Sipërfaqja (ha) 

Prishtinë Parku Gërmia Pejzash i mbrojtur I mbrojtur 1949 

Prishtinë, Gazimistan 
Rezervat bimor i Bozhures (Paenonia decora 
Anders) 

Rezervat i natyrës I mbrojtur 12 
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Tabela 5. Asetet e trashëgimisë natyrore 

 
Ndërkohë që këto zona dhe objekte të natyrës duhet të jenë të mbrojturanë mënyrë institucionale 

dhe trajtim ose rishiqim të statusit të tyre. Komuna dhe institucionet përgjegjëse për këto zona 

duhet të marrin në konsiderat sugjerimet e PZHK-së për zonat me vlera të larta natyrore.  

Duhen marrë vendime në lidhje me përdorimin e ardhshëm të tokës në zonat e parapara për 

vikende si dhe zonat tjera të pazhvilluara rreth vendbanimeve konform kufijve të propozuar 

ndërtimor.  

Mjedisi i ndërtuar është një fushë tjetër shqetësuese. Monumentet kryesore të rëndësisë së 

Kosovës dhe në Prishtinë do të vazhdojnë të ruhen, por ndërkohë duhen të merren vendimet në 

lidhje me atë se sa nga trashëgimia e ndërtimit në Prishtinë, e krijuar në periudha të ndryshme 

gjatë shekujve, do të ruhet. Këto vendime duhen marrë sa me pare, pasi komuna po 

transformohet me shpejtësi dhe mbushja e zonave të ndërtimeve tradicionale me godina mund të 

demtoje ose shkatërrojë vlerat e këtyre zonave. 

Ajo që është e rëndësishme është se pjesa më e madhe e degradimit mjedisor të komunës 

nuk është i pariparueshëm. Problemet mjedisore të identifikuara të menaxhimit të mbetjeve, të 

ngurta apo të lëngëta, si dhe ndotja e ajrit janë të trajtueshme në se investimet kryhen në kohe 

dhe ne mënyrë efektive. Me ketë planë janë trajtuar:  

 furnizimin me ujë;  

 menaxhimin e ujërave të zeza;  

 trafikun; dhe është në proces manaxhimi i integruar i mbetjeve. 

Ekzistojnë ndërkohë edhe legjislacioni dhe politikat përkatëse të cilat po zhvillohen me 

qëllim që t‟u përgjigjen problemeve mjedisore. Potencialisht eksizton problem i ndotjes dhe i 

rënies së nivelit të ujërave nëntokësore për shkak të lumenjve të ndotur dhe të degraduar nga 

eksploatimi i rërës dhe zhavorit dhe pompimit të ujërave nëntokësore. Efekti i kësaj ndotje    dhe 

i zvogëlimit të ujërave nëntokësore mund të jetë i vështirë për t‟u parashikuar dhe riparuar. 

Nëse nuk ndalohen ndërtimet pa kritere në zonat e rëndësishme mjedisore, në mënyrë të 

veçantë, zhvillimi i cili po ndodh në rrethinë të disa vendbanimeve  si në tokat me bonitet të lart 

ashtu edhe në zonat kodrinore, ndikon në aspektin biologjik, prishjen e zingjirëve ushqimor, 

ndërprerjen e korridoreve të rëndësishme për komunikim të ekosistemeve mes veti, si dhe në 

apektin peizazhistik dhe mund të sjellë rritje të rrjedhjeve, gjë e cila mund të përshpejtojë 

proceset natyrore të erozionit dhe të shkaktojë rrëshqitje të tokës ose përmbytje.  

Projektet të cilat janë realizuar më herët sidomos ato të infrastrukturës rrugore nuk janë 

përcjellë me vlerrësim të ndikimit në mjedis, kështu duke rezultuar në degradim mjedisor në 

prishje të ashtuquajtura korridore të qarkullimit të shtazëve, vendstrehimit të tyre dhe duke i 

larguar përgjithmon disa lloje nga ky territor. 

Deri më tani nuk rezulton të ketë studime që të lidhin në mënyrë të drejtpërdrejtë me 

ndikimin e cilesise se mjedisit, studime ka në nivel të përgjithshëm kryesisht për cilesin e ajrit, 

ujit të pishem, zhurmat, por jo vetem, në shëndetin e banoreve. 

Në raportet e nivelit qendror ofrohen në formë të përgjithësuar informata të sektorit 

shëndetësor në Kosovë, duke vënë në dukje çështje si siguria e ujit të pijshëm dhe siguria rrugore 

si shqetësime madhore, por në këto raporte nuk trajtohet në mënyrë specifike, ndërkohë që vë në 

pah edhe natyrën kontradiktore të disa prej treguesve shëndetësorë. Kto raporte që kanë edhe 

dimensionin mjedisor mundë shfrytzohen për të rekomanduar që Qeveria e Kosovës dhe ajo 
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komunale duhet të kalojnë nga ndërhyrjet me karakter kurativ në mjedis dhe shëndetësi, në ato 

me karakter parandalues. Raporti tregon se stili i jetës. 

Analiza SWOT 

Përparsitë 

Kushte të përshtatshme fiziko-gjeografik, 
turizëm në zhvillim dhe burime natyrore 
si psh (pejzazhi i mbrojtur Germia);  
Interesim ne rritje i qytetarve, autoriteteve 
shteterore dhe shoqerise civile për 
mjedisin; 

Qendër administrative shtetrore ; 
Janë trajtuar shumë probleme dhe sfidat 
mjedisore me PZHK; 
Legjslacion mjedisor dhe planifikimi 
hapsinor i zhvilluar dhe permiresuar;  
Prani e teknologjive inovative në procese 
industriale dhe ndërtimore;  
Kushte të mira të transportit të mallrave 
dhe njerzëve  
Rritja e efektshmërisë së zbatimit të 
Ligjeve dhe detyrimeve financiare të 
popullsisë dhe biznesit në raport me 
taksat komunale;  
Përfshirja e ekipeve të kualifikuara në 
zbatimin e planeve dhe hartimin e 
projekteve të rendësishme në kuadër të 
PZHK-së;  
 
 

 

Dobësitë 

Mungesa e disa informatave për 
thellim të analizave për zhvillimet e 
planifikuara me PZHK; 
Shkall e lartë e ndërtimeve ;  
Shpopullimi i zonav malore dhe 
përqëndrim i konsiderushëm në zonat 

e ulta afër zonës urbane të Prishtinës, 
burim i ndotjes, nxanje e tokës dhe 
gjenratorë i zhurmës; 
Rrugë me përmbajtje jo të plotë 
(trotuar, parkingje, etj) 
Shkall e konsiderueshme nga ndotja e 
zhurmës dhe gazrave të djegieve të 
brendsëshme motorike; 
Motivim i ulët në segment të caktuar 
të administratës publike dhe 
qeverisjes lokale;  
Zvogëlimi i hapësirave të gjelbërta 
dhe hapësirave të tjera publike;  
Ndërtimi i banimit kolektiv pa norma 
të duhura urbanistike dhe ndërtimore;  
Mungesa e koordinimit me komunat 
për rreth;  
Infrastruklturë teknike jo shume e 
zhvilluar dhe e paintegruar (jo 
shumefunksionale);  
Manaxhim i dobet i mbeturinave; 
Mos trajtimi i hot spoteve mjedisore; 
Menaxhim jo i mirë i turizmit;  
Shkallë e ulët e të hyrave vetanake në 
buxhetin e Komunës; 
Mos trajtimi i vendeve ku është 
gjuajtur me uranium të varfëruar gjatë 
luftës së fundit në Kosovë. 
Mos trajtimi i ndotjes qe vjen nga 
termocentralet ne Obiliq 
 

Mundësitë  

Masat për mbrojtje të komponenteve 
kryesore mjedisore; 
Gadishmërie donatorve dhe Qeverisë për 
trajtim të pikave të nxehta mjedisore; 
Zhvillimi i kapaciteteve manaxhuese të 

Kërcënimet  

Dëmtim i balancit ekologjik; 
Humbje e resurseve toksore, ujore dhe 
resurseve tjera; 
Degradim i ekosistemeve, 
biodiversitetit, florës dhe faunës;  
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politikave, planeve dhe programeve në 
nivel komunal;  
Krijimi i një Forumi Qytetar gjithë 
përfshirës për kualitet të jetës më të mire, si 
një njësi për oponencë dhe edukim 
mjedisor;  
Bashkëveprim i kordinuar me komunat 
tjera fqinje dhe projekte ndërkomunale me 
komunat  fqinje; 
Ndërtimi i impjantit për trajtim të ujërave të 
zeza sipas planifikimit të parapra me këtë 
PZHK dhe trajtimi i përkohëshëm në pikat e 
fundit të derdhjeve të ujit të përdorur. 
Ndërtimi i deponive të përkohëshme të 
mbeturinave; 
Përmirësimi i shërbimeve në Mungesa e 

koherencës midis aksioneve të shoqërisë 
civile dhe pushtetit vendor, donacioneve 
dhe departamenteve universitare/studiove 
profesioniste transportin publik;  
Përfshirja e biznesit privat në hapsirat 
pyjore, të gjelbra dhe rekreative (parqe, 
salla lojrash, sipërfaqe për lojra fëmijësh).  

Rrezikim i shëndetit të popullates; 
Shkatrrim i trashegimisë kulturore 
dhe natyrore; 
Konflikte në lidhje me çështjet e 
pronësisë;  
Pakësimi i hapsirave publike për 
shkak të presionit ndërtues; 
Mungesa dhe/ose kosto e lartë për 
disponimin e sipërfaqeve të lira për 
projekte zhvillimore; 
Ulje e ndjeshme e biodiversitetit;  
etj. 
Humbje e llojeve organike nga 
ekosistemet në rajonin e Prishtinës, të 
cilat rreziqe vinë si rezultat i aktivitetit 
të pa kontrolluar njerzorë, sido,mos I 

gjuetisë. 
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V. PËRMBLEDHJE E PËRMBAJTJES SË PLANIT   

                    ZHVILLIMOR KOMUNAL 

5. 0.  VIZIONI DHE SKENARET E ZHVILLIMIT 

5.1. Axhenda e Zhvillimit të Qëndrueshëm 

Kombet e Bashkuara 

Zhvillimi i qëndrueshëm ka qenë gjithmonë në qendër të vëmendjes dhe veprimit të Kombeve të 

Bashkuara. Në adresimin e këtij koncepti Kombet e Bashkuara janë angazhuar në disa axhenda 

globale duke arritur dakortësinë e pjesës më të madhe të globit dhe qeverive të shteteve anëtare 

në angazhime si Agenda 21, Rio+10, Marrëveshja e Parisit dhe së fundmi Axhanda 2030.  

Në samitin e 25 shtator 2015, në Axhendën 2030 Kombet e Bashkuara kanë përcaktuar 17 

objektiva konkretë për t‟u arritur në një përpjekje të koordinuar globale për  zhdukjen e varfërisë 

dhe mbrojtjen e planetit tonë, si dhe sigurimin e mirëqenies për të gjithë si pjesë e axhendës së re 

të zhvillimit të qëndrueshëm. Çdo objektiv ka tregues specifik, që duhen arritur brenda 2030 dhe 

ku presupozohet të angazhohemi të gjithë ne për realizimin e këtyre objektivave përfshi këtu 

qeveritë, sektorin privat , shoqërinë civile dhe çdo individ 

 
Figure 1 Përmbledhje e Objektivave të Axhendës 2030 të Kombeve të Bashkuara 

 1 Zhdukja e  varfërisë në të gjitha format kudo 

 2 Zhdukja e urisë, arritja e sigurisë ushqimore dhe përmirësimit të ushqyerjes si dhe 

nxitja e bujqësisë së qëndrueshme 

 3 Sigurimi i jetës së shëndetshme dhe nxitja e mirëqenies për të gjithë njerëzit e çdo 

moshe 

 4 Sigurimi i arsimit cilësor gjithëpërfshirës dhe të drejtë si dhe nxitja e mundësive për 

mësim gjatë gjithë jetës për të gjithë 
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 5 Arritja e barazisë gjinore dhe fuqizimi i të gjitha grave dhe vajzave 

 6 Sigurimi dhe administrimi i qëndrueshëm i ujësjellës-kanalizimeve për të gjithë 

 7 Sigurimi i lidhjes me energji të përballueshme, të sigurt, të qëndrueshme dhe 

moderne për të gjithë. 

 8 Nxitja e rritjes ekonomike të vazhdueshme, gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme si 

dhe e punësimit të plotë dhe produktiv dhe punës së denjë për të gjithë 

 9 Ndërtimi i infrastrukturave rezistuese, nxitja e industrializimit gjithëpërfshirës dhe të 

qëndrueshëm dhe nxitja e novacionit 

 10 Zvogëlimi i pabarazisë brendapërbrenda vendeve dhe mes tyre 

 11 Kthimi i qyteteve dhe vendbanimeve gjithëpërfshirëse, të parrezikshme, rezistuese 

dhe të qëndrueshme 

 
12 Sigurimi i modeleve të qëndrueshme të konsumit dhe prodhimit 

 13 Marrja e masave për të luftuar ndryshimin klimatik dhe efektin e tij 

 14 Ruajtja dhe përdorimi i qëndrueshëm i oqeaneve, deteve dhe burimeve detare për 

zhvillimin e qëndrueshëm 

 15 Mbrojtja, restaurimi dhe nxitja e përdorimit të qëndrueshëm të ekosistemeve 

tokësore; administrimi i qëndrueshëm i pyjeve; lufta kundër kthimit të hapësirave në 

shkretëtirë dhe ndalimi dhe kthimi pas i procesit të degradimit të tokës si dhe ndalimi 

i humbjes së biodiversitetit 

 16 Nxitja e shoqërive paqësore dhe gjithëpërfshirëse për zhvillim të qëndrueshëm, 

ofrimi i mundësisë për drejtësi për të gjithë dhe ngritja e institucioneve të efektshme, 

llogaridhënëse dhe gjithëpërfshirëse në të gjitha nivelet 

 17 Fuqizimi i mënyrave të vënies në zbatim dhe rigjallërimi i partneritetit botëror për 

zhvillim të qëndrueshëm 

Axhenda e BE 

Parlamenti Europian vlerëson që Bashkimi Evropian ka një pozicion të vendosur prej 

kohësh për zonat rurale. Një pjesë e madhe e buxhetit të BE-së është e rezervuar për 

politikën e saj të përbashkët bujqësore. Sidoqoftë, shumica e popullsisë së BE-së jeton në 

zona urbane. Çështjet urbane janë të rëndësishme jo vetëm në rajone ekonomikisht të 

pafavorshme të adresuara nga politika rajonale e BE-së, por edhe në rajone më të 

pasura. Kjo është për shkak të pabarazive hapësinore midis vendbanimeve, 

komuniteteve, qyteteve dhe fshatrave brenda rajoneve. Prandaj, pabarazitë midis 

rajoneve, por edhe pabarazitë brenda rajoneve janë çështje të kohezionit ekonomik, 

social dhe territorial. Këto pabarazi brenda-rajonale nuk zhduken duke adresuar 

pabarazitë ndër-rajonale, siç bën politika rajonale e BE kur adreson rajonet më të 

pafavorizuara, por mund të vazhdojnë ose edhe të rriten në përgjigje të zhvillimit 

ekonomik. 
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Bashkimi Europian ka qene pjesë aktive e 

axhendave golbale të zhvillimit dhe në sinkron me 

axhendat e Kombeve të bashkuara ka zbërthyer në 

objektiva të ngjashëm për tematika të lidhura më 

zhvillimin urban.  

Harmonizimi i objektivave globalë me ato të 

vëndeve anëtare është bërë përmes një një rrjetëzimi 

dhe lidhjeje konkrete dhe të drejtpërdrejtë të 

objektivave globalë të përcaktuara në axhendën e UN dhe atyre rajonalë të përcaktuar 

nga vëndet anëtare të BE. 

Përgjatë një periudhe 20 vjeçare Ministrat përgjegjës për zhvillimin dhe kohezionin e 

territorit apo të çështjeve urbane të vëndeve anëtare të BE janë takuar rregullisht për të 

vendosur mbi politika dhe objektiva të zhvillimit të mjedisit.  

 

Në këtë udhëtim ky grupim ka gjeneruar një seri dokumentash referenciale si; 

 Perspektiva Evropiane e Zhvillimit Hapësinor - Drejt Zhvillimit të Balancuar dhe 
të Qëndrueshëm të Territorit të Bashkimit Evropian marëveshje në Këshillin 
Informal të Ministrave përgjegjës për Planifikimin Hapësinor në Potsdam, maj 
1999. 

 Program Programi i veprimit i Lille miratuar në Këshillin Informal të Ministrave 
përgjegjës për çështjet urbane të mbajtur në Lille në 3 nëntor 2000. 

 “Acquis Urban” miratuar në Këshillin Informal të Ministrave përgjegjës për 
kohezionin territorial, të mbajtur në Roterdam në 29 nëntor 2004. 

 “Marrëveshja e Bristolit” e miratuar në Këshillin Informal të Ministrave për 
komunitetet e qëndrueshme të mbajtur në Bristol më 6-7 dhjetor 2005. 

 Axhenda territoriale e BE - Drejt një Europe më Konkurruese dhe të 
Qëndrueshme të Rajoneve të Ndryshme miratuar në Këshillin Informal të 
Ministrave përgjegjës për planifikimin hapësinor dhe zhvillimin urban mbajtur 
në Leipzig më 24-25 maj 2007. 

 Karta e Leipzig mbi qytetet e qëndrueshme evropiane, miratuar në Takimin 
Informal të Ministrave për zhvillimin urban të datës 24-25 maj 2007 në Leipzig. 

 Deklarata e Marsejës e miratuar në Takimin Ministror Informal të Ministrave 
përgjegjës për zhvillimin urban në 25 nëntor 2008. 

 Deklarata e Toledos, miratuar në Takimin Informal të Këshillit të Ministrave për 
zhvillimin urban të 22 qershorit 2010 në Toledo. 

 Axhenda territoriale e BE 2020, e rënë dakord në Takimin Ministror Informal të 
Ministrave përgjegjës për Planifikimin Hapësinor dhe Zhvillimin e Territorit, më 
19 maj 2011 në Gödöllő. 

 Road Map – Kalendari i Veprimeve për zbatimin e Agjendës së re Territoriale të 
miratuar gjatë presidencës polake në nëntor 2011. 
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 Deklarata e Ministrave drejt Agjendës Urbane të BE-së, miratuar në takimin 
jozyrtar të ministrave të BE-së përgjegjës për kohezionin territorial dhe çështjet 
urbane, Riga, 10 qershor 2015. 

(Axhenda Urbane per BE, Pakti i Amsterdam, BE 2016) 

Axhenda Urbane ka përcaktuar 12 tema në të cilat ëprqendrohet aksioni i koordinuar 

mes vëndeve anëtare. 

 

 
Figure 2 Axhenda Urbane e BE 

 12 TEMAT PRIORITARE 

 Punësimi në ekonomi lokale 

 Varfëria Urbane 

 
Strehimi 

 
Përfshirja migrantëve dhe refugjatëve 

 
Shfrytëzimi i qëndrueshëm i tokës me zgjidhje që bazohen 

në naturë 

 
Ekonomia qarkulluese 

 
Përshtatja klimaterike 

 Tranzicioni energjitik 

 
Mobiliteti Urban 

 
Cilësia e Ajrit 

 
Tranzicioni dixhital 

 Prokurimi publik i përgjegjshëm dhe inovativ 

(Axhenda Urbane per BE, Pakti i Amsterdam, BE 2016) 

 

Tema e Punësimit në ekonomi lokale ka të bëjë me performancën ekonomike dhe zhvillimin 
e biznesit në nivelin lokal, komponentët thelbësorë të zhvillimit të qëndrueshëm dhe 
kohezionit shoqëror. 

 

Tema e adresimit të varfërisë Urbane është të kontribuojë në krijimin e politikave më të mira 
me një ndikim në përfshirjen e grupeve të cenueshme dhe rigjenerimin e lagjeve dhe 
komunitete të privuara nga shërbimet. 

 

Meqenëse strehimi i përballueshëm është një e drejtë themelore e njeriut dhe nxit kohezionin 
social, axhenda synon të kontribuojë në politika dhe korniza më të mira duke krijuar qasje në 
strehimin e duhur. 

 

Objektivi i axhendës është të propozojë dhe zbatojë mënyra për menaxhimin më të mirë të 
integrimit të migrantëve dhe refugjatëve duke marrë parasysh sfidat dhe nevojat e qyteteve 
të veçanta. 

 

Tema Shfrytëzimit të qëndrueshëm i tokës me zgjidhje që bazohen në naturë ka të bëjë me 
angazhimin për planifikim të shfrytëzimit të tokës të balancuar midis nevojës për zhvillim 
dhe mbrojtjes së natyrës 

 

Tema e Ekonomisë qarkulluese kërkon të identifikojë zgjidhje inovative, të realizueshme që 
prmovojnë ripërdorimin, ndarjen, riparimin, rikonstruksionin, rindërtimin dhe riciklimin 
për të krijuar një sistem të mbyllur, duke minimizuar përdorimin e inputeve të burimeve 
dhe krijimin e mbetjeve, ndotjes dhe emetimeve të karbonit 

 

Përshtatja klimaterike u referohet ndryshimeve në procese, praktika dhe struktura për të 
moderuar dëmet e mundshme ose për të përfituar nga mundësitë që lidhen me ndryshimin e 
klimës. 
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Tranzicioni energjitik i referohet ndryshimeve të rëndësishme strukturore në sistemin 
energjetik të nxitur nga kërkesa dhe disponueshmëria e burimeve alternative të energjisë apo 
shterimi i burimeve konvencionale të energjisë 

 

Mobiliteti Urban i referohet sfidave me të cilat përballen sistemet e transportit lokal me 
rritjen e numrit të popullatës që jeton në zonat urbane dhe objektivit për të identifikuar 
masat për të përmirësuar transportin në zonat urbane. 

 

Cilësia e Ajrit i referohet propozimeve për rregullim, financim dhe njohuri më të mirë në 
këtë fushë duke qenë se ajrit është një faktor kryesor përcaktues për cilësinë e jetës në qytete 

 

Tranzicioni dixhital i referohet adoptimit të teknologjisë dixhitale për të transformuar 
shërbimet ose bizneset, përmes zëvendësimit të proceseve manuale me procese dixhitale ose 
zëvendësimit të teknologjisë më të vjetër me teknologji më të re 

 

Prokurimi publik i përgjegjshëm dhe inovativ i referohet tërësisë së politikave që kanë për 
qëllim promovimin e transparencës në vendimarrje 

 

Karta e Leipzig 

Një nga dokumentat më relevantë në arritjen e objektivave globalë dhe rajonale ka qenë 

edhe marrëveshja e arritur në Leipzig në Maj të 2007 mes Ministrave që mbulojnë 

çështje të planifikimit urban të vendeve anëtare të BE, apo siç quhet ndryshe Karta e 

Leipzig.  

Kjo marrëveshje përcakton objektivat; 

1. Përdorimi më i madh i qasjeve të integruara të politikës së zhvillimit urban, duke 
përdorur strategji si 

 Sigurimi i hapsiravë publike cilësore 

 Modernizimi i rrjetit te infrastrukturës dhe përmirësimi i efiçencës 
energjitike 

 Politika arsimore dhe inovative proaktive 

2. Vëmendje e veçantë t’i kushtohet lagjeve të privuara brenda kontekstit të qytetit në 
tërësi, duke përdorur strategji si 

 Përmirësimi i vazhdueshëm i mjedisit fizik 

 Përforcmi i ekonomisë vendore dhe politkave të tregut vendor të 
punës 

 Politika të arsimimit dhe trajnimit proaktiv për femijët dhe moshat e 
reja 

 Promovimi i transportit urban efikas dhe të përballueshëm. 

 

 

 
QËLLIMET DHE OBJEKTIVAT E PZHK-së SIPAS FUSHAVE TEMATIKE 
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Ekonomia 

VIZIONI 

Komuna e Prishtinës, si kryeqytet i Kosovës, synon  të jetë e njohur për 

mbështetje te zhvillimit bujqësor dhe rural kryesisht në sektorët e 

prodhimit të ushqimit, turizmit rural dhe liderë në Kosovë për ofrimin 

e shërbimeve publike të nivelit të lartë për popullsinë rurale dhe në 

mbështetjen e zhvillimit të aktivitetet jo-bujqësore 

SEKTORI EKONOMIA 

VIZIONI SEKTORIAL 

Zhvillimi i pershpejtuar ekonomik me fokus te vecante në rritjen e 

prodhimit dhe te punesimit dhe harmonizimit te sektoreve ekonomik 

QELLIMI Q.a1 Krijimi I nje klime miqesore per biznesin 

OBJEKTIVI Q.a1.O.1. Zone LOGJISTIKE qe terheq korridorin Durres-Nish-Selanik 

OBJEKTIVI Q.a1.O.2. Ofrim i Tokes komunale me kushte te percaktuara 

QELLIMI Q.a2. Diversifikimi I sektoreve Ekonomike 

OBJEKTIVI Q.a2.O.1 Terheqja e investimeve ne PRODHIM ENERGJIE Alternative 

OBJEKTIVI Q.a2.O.2 

Forcimi I sektorit te Perpunim/Prodhim ne raport me Sherbimet e 

Tregetine 

OBJEKTIVI Q.a2.O.3 Rritja e Bujqesise, Turizmit, Industrise ne raport me Ndertimin 

OBJEKTIVI Q.a2.O.4 Riorganizimi I sektorit te MIKRPITJES dhe ARGETIMIT 

OBJEKTIVI Q.a2.O.5 

Integrim i Bujqesise Alternative me Turizmin, Ferma Agro-Turizmi; 

Vreshtari, Frutikulture 

OBJEKTIVI Q.a2.O.6 

Integrim i Bujqesise  e Blegtorise me Industrine PERPUNUESE, Bime 

medicinale, Druret, Etero Vajore, Nenprodukte Bio 

OBJEKTIVI Q.a2.O.7 Riorganizimi I zinxhirit PRODHIM -GRUMBULLIM -TREGETIM 

OBJEKTIVI Q.a2.O.8 Modernizimi I TREGUT te PRODUKTEVE bujqesore 

OBJEKTIVI Q.a2.O.9 

Riorganizimi I sketorit te NDERTIMIT, ndertim bashkohor dhe I 

perballueshem 

QELLIMI Q.a3. Forcimi i sektorit PRODHUES 

OBJEKTIVI Q.a3.O.1 Zone  per Industrine PERPUNUESE Manifakture 

QELLIMI Q.a4. 

Zhvillimi i bujqësisë të qëndrueshme dhe diversifikimi i sektorit të 

bujqësisë 

OBJEKTIVI Q.a4.O.1 

Ruajtja e tokave bujqës  ore me bonitet të lartë dhe rritja e sipërfaqeve 

të reja të tokave bujqësore, 2028 

OBJEKTIVI Q.a4.O.2 Rritja e kapaciteteve agro-prodhuese dhe përpunuese, deri 2028 

OBJEKTIVI Q.a4.O.3 Terheqja e investimeve ne PRODHIM ENERGJIE Alternative 

OBJEKTIVI Q.a4.O.4 

Diversifikimi dhe  zhvillimi i bizneseve të vogla bujqësore duke u 

bazuar në burime lokale 

OBJEKTIVI Q.a4.O.5 Rritja e vazhdueshme e numrit të shoqërive të bletëve deri 2028 



                          Vlerësimi Strategjik Mjedisor i Planit Zhvillimor Komunal të Komunës së Prishtinës 

132 

 

OBJEKTIVI Q.a4.O.6 Promovimi dhe ndërlidhja e bujqësisë me turizëm rural, deri 2028 

OBJEKTIVI Q.a4.O.7 

Zgjerimi i sistemit të ujitjes Ibër-Lepenc dhe ri-vitalizimi i sistemit 

ekzistues deri 2028 

OBJEKTIVI Q.a4.O.8 

Mbrojtja e tokave bujqësore me masa përkatëse nga vërshimet, deri 

2024 

OBJEKTIVI Q.a4.O.9 

Konsolidimi i tokës Bujqësore (masa për zgjerim, fragmentim, melorim) 

deri në 2028 

Banimi 

 

VIZIONI 

Komuna e Prishtinës, si kryeqytet i Kosovës, synon  të jetë e njohur për 

mbështetje te zhvillimit bujqësor dhe rural kryesisht në sektorët e 

prodhimit të ushqimit, turizmit rural dhe liderë në Kosovë për ofrimin 

e shërbimeve publike të nivelit të lartë për popullsinë rurale dhe në 

mbështetjen e zhvillimit të aktivitetet jo-bujqësore 

SEKTORI BANIM 

VIZIONI SEKTORIAL 

Komuna e Prishtinës, me larmi të opsioneve për strehim cilësor dhe të 

qëndrueshëm, gjithëpërfshirës dhe të përballueshëm, që përmbushë 

nevojat e të gjithë banorëve, duke promovuar forma inovative të 

banimit dhe teknologji të mençur/smart për të uluar ndikimet negative 

në ambient.  

    QELLIMI Q.b1 

Sigurimi i banimit të qëndrueshëm për të plotësuar nevojat e tanishme 

dhe të ardhme 

OBJEKTIVI Q.b1.O.1 

Rritja e fondit banimor në zonën urbane dhe zonën rurale deri në vitin 

2028 

OBJEKTIVI Q.b1.O.2 

Minimizimi i konfliktit të mundshëm midis shfrytëzimeve të tokës për 

banim dhe shfrytëzimeve tjera, deri në vitin 2028 

OBJEKTIVI Q.b1.O.3 

Rritja e densitetit të përgjithshëm të banesave në zonat ekzistuese 

urbane për të zvogëluar kërkesë për mirëmbajtje shtesë të 

infrastrukturës, deri në vitin 2028 

OBJEKTIVI Q.b1.O.4 

Krijimi i rregulloreve të reja që promovojnë forma inovative të 

strehimit, siç janë bashkë-strehimit, deri në vitin 2025 

QELLIMI Q.b2 Sigurimi i banimit të përballueshëm dhe gjithëpërfshirës 

OBJEKTIVI Q.b2.O.1 

Zgjidhja e problemit të strehimit për familje të identifikuara si raste të 

pastreha, deri në vitin 2023 

OBJEKTIVI Q.b2.O.2 

Zgjidhja e problemit të strehimit për familje të kategorive të dala nga 

lufta: Familjet e Dëshmorëve, Invalidëve dhe Veteranëve të Luftës të 

cilët jetojnë në kushte tejet të vështira dhe të pa përshtatshme banimi, 

deri në vitin 2023 
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OBJEKTIVI Q.b2.O.3 

Krijimi i një Trusti të Banimit të Komunitetit, për të ofruar dhe siguruar 

çmime të përballueshme banimi  

QELLIMI Q.b3 Trajtimi i ndërtimeve pa leje 

OBJEKTIVI Q.b3.O.1 

Zhvillimi i fushatës informuese dhe vetëdijësuese për regjistrim  dhe 

trajtim te ndërtimeve pa leje, deri në vitin 2021 

OBJEKTIVI Q.b3.O.2 Trajtimi i të gjitha ndërtimeve pa leje konform legjislacionit ne fuqi 

Shfrytëzimi i tokës 

VIZIONI 

Komuna e Prishtinës, si kryeqytet i Kosovës, synon  të jetë e njohur për 

mbështetje te zhvillimit bujqësor dhe rural kryesisht në sektorët e 

prodhimit të ushqimit, turizmit rural dhe liderë në Kosovë për ofrimin 

e shërbimeve publike të nivelit të lartë për popullsinë rurale dhe në 

mbështetjen e zhvillimit të aktivitetet jo-bujqësore 

SEKTORI SHFRYTEZIMI I TOKES 

VIZIONI SEKTORIAL 

Prishtina me shfrytëzim të qëndrueshëm dhe efikas të tokës, i cili i 

përmbushë nevojat ekonomike, sociale, kulturore dhe mjedisore, të 

banorëve të komunës, rajonit dhe shtetit.  

QELLIMI Q.c1 

Shfrytëzimi efikas i tokës për një zhvillim të qëndrueshëm socio-

ekonomik dhe mjedisor 

OBJEKTIVI Q.c1.O.1 

Ruajtja e harmonisë mes shfrytëzimit të tokës për banim dhe 

shfrytëzimeve të përziera, industrisë, rekreimit dhe institucioneve deri 

ne vitin 2028 

OBJEKTIVI Q.c1.O.2 Zhvillimi I qëndrueshëm I shfrytëzimit të tokës deri në vitin 2028 

OBJEKTIVI Q.c2 Prishtina komunë me vendbanime kompakte 

OBJEKTIVI Q.c2.O.1 

Mbajtja nën kontroll e zhvillimit të vendbanimeve, me theks të veçantë 

në ato lineare si në : Siçevë, Prugofc, Bërnicë e Poshtme, Llukar, Slivovë 

deri në vitin 2028 

OBJEKTIVI Q.c2.O.2 

Mbajtja nën kontroll e zhvillimeve të ndërtimit ne vendbanimet e 

shpërndara me theks të veçantë :  Raminishtë, Drenoc, Barilevë, 

Grashticë, Keqekollë, Sharban, Koliq, Ballaban, Nishec, Prapashticë, 

Dabishec, Hajkobillë, Gllogovicë, Marec, Mramor, Busi, Mramor   deri 

në vitin 2028. 

QELLIMI Q.c3 Shfrytezimi per banim të qëndrueshëm në komunën e Prishtinës 

OBJEKTIVI Q.c3.O.1 

Promovimi i ndërtesave  efiqiente  në sipërfaqet për banim, me 

shfrytëzim të energjisë së ripërtritshme deri në vitin 2028 

OBJEKTIVI Q.c3.O.2 Zhvillimi i banimit përmes teknologjive të mençura 

OBJEKTIVI Q.c3.O.3 

Trajtimi i zonave të banimit të ndërtuara në sipërfaqet bujqësore nën 

komasacion, deri në vitin 2023 
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QELLIMI Q.c4 Promovimi i hapësirave të gjelbra në qytetin e Prishtinës 

OBJEKTIVI Q.c4.O.1 

Të sigurohen hapësira të hapura dhe të gjelbërta, sidomos në zonat e 

caktuara për banim me dendësi më të lartë dhe komerciale në zonën 

urbane deri në vitin 2025 

OBJEKTIVI Q.c4.O.2 

Ruajtja dhe mirëmbajtja e hapësirave të gjelbërta ekzistuese në 

komunën e Prishtinës 

QELLIMI Q.c5 Zhvillimi i sipërfaqeve të infrastrukturës publike dhe sociale. 

OBJEKTIVI Q.c5.O.1 

Zhvillimi i sipërfaqeve të planifikuara për infrastrukturë në shërbim të 

arsimit,  shëndetësisë,  institucioneve të mirëqenies sociale,  

institucione kulturore,  administratë,  institucione kulturore, hapësira 

sportive, ndërtesa fetare dhe varreza deri në vitin 2028 dhe në 

vazhdimësi. 

QELLIMI Q.c6 

Mbrojtje e sipërfaqeve të trashëgimisë kulturore në kuadër të 

shfrytëzimit të tokës drejt zhvillimit të qëndrueshëm 

OBJEKTIVI Q.c6.O.1 

Konservimi dhe promovimi i sipërfaqeve me trashëgimi kulturore deri 

në vitin 2028  dhe në vazhdimësi 

OBJEKTIVI Q.c6.O.2 

Promovimi i sipërfaqeve të trashëgimisë kulturore si dhe ngritja e 

vetëdijes në mbrojtjen e trashëgimisë kulturore në funksion të 

shfrytëzimit të tokës dhe zhvillimit të turizmit deri në vitin 2028 dhe në 

vazhdimësi 

QELLIMI Q.c7 

Mbrojtja e sipërfaqeve për trashëgimi natyrore drejt një zhvillimit të 

qëndrueshëm 

OBJEKTIVI Q.c7.O.1 

Menaxhimi dhe ruajtja e sipërfaqeve të trashëgimisë natyrore deri në 

vitin 2028 dhe në vazhdimësi. 

OBJEKTIVI Q.c7.O.2 

Ruajtja e sipërfaqeve me resurse natyrore dhe përmirësimi i 

komoditetit vizual në funksion të zhvillimit të turizmit deri në vitin 

2028. 

OBJEKTIVI Q.c7.O.3 

Promovimi dhe ngritja e vetëdijes në mbrojtjen e sipërfaqeve të 

trashëgimisë natyrore në funksion të zhvillimit të turizmit  në vitin 

2028 

QELLIMI Q.c8 Mbrojtja dhe zhvillimi i qëndrueshëm i sipërfaqeve të tokës bujqësore 

OBJEKTIVI Q.c8.O.1 

Ruajtja dhe shfrytëzimi i tokës bujqësore në vendbanimet si : Bërnicë e 

Poshtme, Bërnicë e Epërme, Bardhosh, Trudë, Lebanë, Besi, Prugofc, 

Drenoc, Barilevë, Vranidoll deri në vitin 2028. 

OBJEKTIVI Q.c8.O.2 

Ruajtja e sipërfaqeve të tokës bujqësore nënë komasacion deri në vitin 

2028. 

OBJEKTIVI Q.c8.O.3 

Promovimi dhe zhvillimi i sipërfaqeve të tokës bujqësore për bujqësi 

dhe blegtori në fshatrat me lartësi të madhe mbidetare deri në vitin 

2028 
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OBJEKTIVI Q.c8.O.4 

Shfrytëzimi i sipërfaqeve të tokave bujqësore për zhvillim të bletarisë 

deri në vitin 2028 

QELLIMI Q.c9 Mbrojtja dhe zhvillimi i sipërfaqeve të tokës pyjore. 

OBJEKTIVI Q.c9.O.1 

Ruajtja dhe menaxhimi efikas i sipërfaqeve ekzistuese të tokës pyjore 

deri në vitin 2028 dhe në vazhdimësi 

OBJEKTIVI Q.c9.O.2 

Ripyllëzimi i sipërfaqeve të reja dhe atyre të dëmtuara të tokës pyjore 

deri në vitin 2028 

OBJEKTIVI Q.c9.O.3 

Promovimi dhe zhvillmi i kultivimit të pyjeve halore dhe atyre 

gjetherënëse në  sipërfaqet pyjore të komunës së Prishtinës deri në 

vitin 2028. 

OBJEKTIVI Q.c9.O.4 

Promovimi dhe zhvillimi i kultivimit të drunjëve industrial në sipërfaqet 

pyjore të komunës së Prishtinës deri në vitin 2028 dhe në vazhdimësi 

OBJEKTIVI Q.c9.O.5 

Promovimi dhe zhvillimi i kultivimit të drunjëve gjetherënës në 

sipërfaqet pyjore të komunës së Prishtinës  deri në vitin 2028 dhe në 

vazhdimësi. 

QELLIMI Q.c10 

Zhvillim i sipërfaqeve të reja për zona komerciale dhe krijimi i kushteve 

për hapësira të qëndrueshme komerciale 

OBJEKTIVI Q.c10.O.1 

Zhvillimi i sipërfaqeve për korridore ekonomike zhvillimore përgjatë 

rrugës magjistrale M2 dhe M9 deri në vitin 2028 

OBJEKTIVI Q.c10.O.2 

Ruajtja dhe mirëmbajtja e zonave ekzistuese ekonomike e komerciale 

deri në vitin 2028 

QELLIMI Q.c11 

Zhvillim i sipërfaqeve të reja për zona industriale dhe krijimi i kushteve 

për hapësira të qëndrueshme industriale. 

OBJEKTIVI Q.c11.O.1 Zhvillimi  i sipërfaqeve për zona të reja industriale deri në vitin 2028 

OBJEKTIVI Q.c11.O.2 

Ruajtja dhe mirëmbajtja e zonave ekzistuese industriale deri në vitin 

2028. 

QELLIMI Q.c12 Shfrytezim per Turizëm i qëndrueshëm per zhvillim ekonomik. 

OBJEKTIVI Q.c12.O.1 

Zhvillimi i sipërfaqeve me potencial për zhvillim të turizmit malor, deri 

në vitin 2028 dhe në vazhdimësi 

OBJEKTIVI Q.c12.O.2 

Zhvillim i qëndrueshëm i turizmit rural në zonat me potenciale për 

zhvillime të tilla, deri në vitin 2028 dhe në vazhdimësi. 

QELLIMI Q.c13 

Krijimi i hapësirave për zgjerim dhe fuqizim të infrastrukturës së 

rrugore 

OBJEKTIVI Q.c13.O.1 

Krijimi i sipërfaqeve për rrugë të planifikuara në shërbim të një 

infrastrukture rrugore të qëndrueshme, deri në vitin 2025 

OBJEKTIVI Q.c13.O.2 

Mirëmbajtja dhe zhvillimi i korridoreve ekzistuese rrugore deri në vitin 

2028. 
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OBJEKTIVI Q.c13.O.3 

Alokimi i korridoreve për rrugë bujqësore dhe pyjore  deri në vitin 

2028 

 

Infrastruktura Publike dhe Sociale 

VIZIONI 

Komuna e Prishtinës, si kryeqytet i Kosovës, synon  të jetë e njohur për 

mbështetje te zhvillimit bujqësor dhe rural kryesisht në sektorët e 

prodhimit të ushqimit, turizmit rural dhe liderë në Kosovë për ofrimin 

e shërbimeve publike të nivelit të lartë për popullsinë rurale dhe në 

mbështetjen e zhvillimit të aktivitetet jo-bujqësore 

SEKTORI INFRASTRUKTURA PUBLIKE SOCIALE 

VIZIONI SEKTORIAL 

SHENDETESIA; Ofrimi i kujdesit shëndetësor në shtëpi dhe përmes 

institucioneve të përkujdesjes shëndetësore konform kërkesave 

ligjore.  

QELLIMI Q.d1 

Shërbime cilësore shëndetësore me qasje të lehtësuar në përmbushje 

të nevojave të komunitetit 

OBJEKTIVI Q.d1.O.1 

Ofrimi i shërbimit nivelit dytësor të kujdesit shëndetësor për banorët e 

Komunës së Prishtinës dhe Komunave rrethuese deri në vitin 2024 

OBJEKTIVI Q.d1.O.2 

Krijimi i një Qendre Mjekësore Familjare me rreze të mbulueshmërisë 

3km për zonat me mbi 10,000 banorë në vitin 2028 

VIZIONI SEKTORIAL 

ARSIMI; Sigurimi i arsimit cilësor gjithëpërfshirës, të barabartë dhe 

tërëditor për të gjithë nxënësit e arsimit parauniversitar.  

QELLIMI Q.d2 

Arsim tërëditor me infrastrukturë bashkëkohore dhe hapësira konform 

kërkesave ligjore 

OBJEKTIVI Q.d2.O.1 

Krijimi i një institucioni parashkollor me rreze të mbulueshmërisë 

400m në zonat urbane me mbi 2,500 banorë në vitin 2028 

OBJEKTIVI Q.d2.O.2 

Krijimi i një institucioni të Arsimit Themelor-Bazik me rreze të 

mbulueshmërisë 600m në zonat urbane me mbi 6,000 banorë deri në 

vitin 2028 

OBJEKTIVI Q.d2.O.3 

Krijimi i një institucioni të Arsimit Themelor-Bazik me rreze të 

mbulueshmërisë 1,900m për zonat urbane me mbi 6,000 banorë në 

zonë rurale deri në vitin 2028 

OBJEKTIVI Q.d2.O.4 

Krijimi i një institucioni të Arsimit të Mesëm të Lartë me rreze të 

mbulueshmërisë 1,500m në zonat urbane me mbi 12,500 banorë deri 

në vitin 2028 

OBJEKTIVI Q.d2.O.5 

Kompletimi i të gjitha institucioneve të arsimit parauniversitar me 

hapësira rekreative deri në vitin 2028 

VIZIONI SEKTORIAL 

ADMINISTRATA PUBLIKE; Shërbime efikase dhe gjithëpërfshirëse 

institucionale.  
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QELLIMI Q.d3 Ofrimi i shërbimeve digjitale dhe online 

OBJEKTIVI Q.d3.O.1 

Ngritja e efikasitetit të shërbimeve administrative për 25% deri në vitin 

2028 

VIZIONI SEKTORIAL MIREQENIA SOCIALE; Përkrahje sociale për të gjithë banorët në nevojë.  

QELLIMI Q.d4 Ofrimi i shërbimeve përkrahëse për shtresat në nevojë  

OBJEKTIVI Q.d4.O.1 Ngritja e kapaciteteve strehimore për 100% deri në vitin 2028 

OBJEKTIVI Q.d4.O.2 Ngritja e kapaciteteve strehimore për 50% deri në vitin 2028 

VIZIONI SEKTORIAL KULTURA; Kryeqendër rajonale kulturore 

QELLIMI Q.d5 

Zhvillimi i aktiviteteve kulturore për të gjithë banorët dhe të gjitha 

moshat 

OBJEKTIVI Q.d5.O.1 Ngritja e aktiviteteve kulturore për 25% deri në vitin 2028 

VIZIONI SEKTORIAL 

RINIA; Mjedis i përshtatshëm me përmbajtje rekreative 

gjithëpërfshirëse.  

QELLIMI Q.d6 

Zhvillimi i aktiviteteve sportive dhe rekreative për të gjithë banorët 

dhe të gjitha moshat 

OBJEKTIVI Q.d6.O.1 

Krijimi i fushat sportive dhe rekreative në lagje urbane me rreze të 

mbulueshmërisë 800m në zonë urbane dhe nënqendrat rurale deri në 

vitin 2028 

VIZIONI SEKTORIAL SHERBIME PUBLIKE; Mjedis dinjitoz në varreza publike.  

QELLIMI Q.d7 Sigurimi i sipërfaqes së mjaftueshme për varreza publike 

OBJEKTIVI Q.d7.O.1 Rritja e sipërfaqeve të varrezave publike për 40% deri në vitin 2028 

 

Infrastruktura Teknike 

VIZIONI 

Komuna e Prishtinës, si kryeqytet i Kosovës, synon  të jetë e njohur për 

mbështetje te zhvillimit bujqësor dhe rural kryesisht në sektorët e 

prodhimit të ushqimit, turizmit rural dhe liderë në Kosovë për ofrimin 

e shërbimeve publike të nivelit të lartë për popullsinë rurale dhe në 

mbështetjen e zhvillimit të aktivitetet jo-bujqësore 

SEKTORI INFRASTRUKTURA TEKNIKE 

VIZIONI SEKTORIAL 

Shërbime të infrastrukturës teknike cilësore, furnizim të ujit cilësorë 

dhe të qëndrueshme, trajtim të ujërave të zeza në përputhje me 

standardet e kërkuara, energji stabile dhe miqësor me mjedisin, 

ngrohje për të gjithë, qasje gjithëpërfshirëse në shërbime të internet 

dhe menaxhim të mbeturinave 

QELLIMI Q.e1 

Furnizimi me ujë të sigurt, shëndetshëm dhe konstant të qytetarëve 

për mirëqenies më të mirë 
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OBJEKTIVI Q.e1.O.1 

Ofrimi i shërbimeve të qëndrueshme të furnizimit me ujë në të gjithë 

komunën deri në vitin 2028 

OBJEKTIVI Q.e1.O.2 

Zvogëlimi dhe monitorimi i humbjeve të ujit të pijshëm në rrjetin 

ekzistues për 5% çdo vit deri në vitin 2028 

OBJEKTIVI Q.e1.O.3 

Rritja e mbulueshmeris me shërbime të furnizimit me ujë në zonat pa 

shërbime,  deri 2028 

QELLIMI Q.e2 Menaxhimi i qëndrueshëm i infrastrukturës së ujërave të zeza 

OBJEKTIVI Q.e2.O.1 

Parandalimi i ndotjes së ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore nga 

ujërat e zeza deri në vitin 2024 

OBJEKTIVI Q.e2.O.2 

Përmirësimi i vazhdueshëm i infrastrukturës ekzistuese të kanalizimit 

deri 2028 

OBJEKTIVI Q.e2.O.3 Zgjerimi dhe ri-vitalizimi i rrjetit të kanalizimit atmosferik 

QELLIMI Q.e3 Zgjerimi i kapaciteteve, përmirësimi dhe mirëmbajtja e rrjetit të ujitjes 

OBJEKTIVI Q.e3.O.1 Zgjerimi dhe ri-vitalizimi i sistemit ekzistues të ujitjes Ibër-Lepenc 

QELLIMI Q.f1 Furnizimi stabil me energji elektrike  

OBJEKTIVI Q.f1.O.1 

Sigurimi i furnizimit me energji të pandërprerë për të gjitha kategoritë 

e konsumatorëve dhe sigurimin e cilësisë në furnizimin me energji 

elektrike, deri 2028 

OBJEKTIVI Q.f1.O.2 

Plotësimi i caqeve dhe obligimeve në efiçiencë të energjisë, burime të 

ripërtëritshme të energjisë dhe mbrojtje të mjedisit 

OBJEKTIVI Q.f1.O.3 Prodhim i energjisë së ripërtrishme elektrike deri ne vitin 2028 

QELLIMI Q.g2 

Ofrime i shërbimeve të qëndrueshme dhe cilësore me furnizim me 

ngrohje të konsumatorëve nga Ngrohtorja e qytetit NP” Termokos” 

Sh.A 

OBJEKTIVI Q.g2.O.1 

Shfrytëzimi maksimal i kapaciteteve ekzistuese të sistemit të ngrohjes 

qendrore, me sistem të kogjenerimit, kapaciteti termik  140MË,  si dhe 

dyfishimi i kapaciteteve aktuale të prodhimit të energjisë termike me 

sistem të kogjenerimit në 280MË, në 3 vitet e ardhshme. 

OBJEKTIVI Q.g2.O.2 

Sigurimi i furnizimit të qëndrueshëm dhe cilësor me energji termike 

për qytetin e Prishtinës 

OBJEKTIVI Q.g2.O.3 

Plotësimi i caqeve dhe obligimeve të efiçiencës së energjisë, duke 

favorizuar sistemin e kogjenerimit si formë më e mirë dhe efiçiente për 

prodhimin e energjisë termike dhe Ekologjik dhe me impakt shumë të 

madh në mbrojtje të mjedisit 

OBJEKTIVI Q.g2.O.4 

Prodhimi i energjisë termike për ngrohje me energji të  ripërtrishme 

(solare)  
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QELLIMI Q.h1 

Infrastruktura e telekomunikimit modern me shërbim efektive, 

besueshme dhe në kohë 

OBJEKTIVI Q.h1.O.1 

Planifikimi për modernizim te pajisjeve dhe shërbimeve 

telekomunikuese ne përputhshmëri me trendët globale te 

telekomunikimeve 

OBJEKTIVI Q.h1.O.2 Dizajnimi dhe Unifikimi i infrastrukturës telekomunikuese 

OBJEKTIVI Q.h1.O.3 

Mbulueshmëria e 100% të zonave ne zonat me mbulueshmeri të dobët 

me rrjet të telekomunikimit deri ne vitin 2026 

OBJEKTIVI Q.h1.O.4 

Kalimi nga infrastruktura ajrore me kabllo koaksiale, ne infrastrukture 

nëntokësore me fije optike, ne zonën urbane deri ne 2025 

QELLIMI Q.i1 

Menaxhimi i qëndrueshëm dhe i integruar i grumbullimit dhe trajtimit 

të mbeturinave dhe infrastrukturës përkatëse 

OBJEKTIVI Q.i1.O.1 Qasje e sigurt dhe përballueshme në grumbullimin e mbeturinave  

OBJEKTIVI Q.i1.O.2 

Funksionalizimi i deponisë dhe trajtimi i mbeturinave inerte sipas 

standardeve të aplikueshme, deri në vitin 2023 

OBJEKTIVI Q.i1.O.3 

Eliminimi i hedhjes së pa kontrolluar dhe krijimin e deponive ilegale të 

mbeturinave 

OBJEKTIVI Q.i1.O.4 

Trajtimi i mbeturinave të rrezikshme sipas standardeve të aplikueshme 

(shëndetësore, industriale, shtazore)  

OBJEKTIVI Q.i1.O.5 

Përdorimi i teknologjive të avancuara për riciklim të mbeturinave dhe 

përdorimi i tyre për energji 

 

Mjedisi 

VIZIONI 

Komuna e Prishtinës, si kryeqytet i Kosovës, synon  të jetë e njohur për 

mbështetje te zhvillimit bujqësor dhe rural kryesisht në sektorët e 

prodhimit të ushqimit, turizmit rural dhe liderë në Kosovë për ofrimin 

e shërbimeve publike të nivelit të lartë për popullsinë rurale dhe në 

mbështetjen e zhvillimit të aktivitetet jo-bujqësore 

SEKTORI MJEDISI 

VIZIONI SEKTORIAL 

Prishtina me një jetë të shëndetshme për njerzit, me një mjedis të 

pastër dhe  me cilësi të lartë, të qëndrueshme dhe me hapsira te 

mjaftushme gjelberuse në Prishtinen e gjelbërt, ,dhe një qytet që 

ndalon zhvillimin e pakontrolluar urban. Me veprime konkrete për 

zvoglimin e rreziqeve qe mund te vin nga fatkeqësit natyrore dhe 

fatkeqësit tjera 

QELLIMI Q.k1 

Programet remediate në hapësirat publike dhe private (Në hapësirat 

publike shkollat institucionet dhe tokat bujqësore) 

OBJEKTIVI Q.k1.O.2 Përmirësim i cilësisë së ajrit 
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OBJEKTIVI Q.k1.O.3 Trajtimi i qenve endacak deri ne vitin 2022 

QELLIMI Q.k2 Ulja graduale e ndotjes se ajrit, ujit, tokës 

OBJEKTIVI Q.k2.O.1 Parandalimi i ndotjes së ajrit në vazhdimësi deri në vitin 2028 

OBJEKTIVI Q.k2.O.2 Ruajtja dhe mbrojtja e resurseve ujore 2024 

OBJEKTIVI Q.k2.O.3 Parandalimi i ndotjes së tokës 2023 

OBJEKTIVI Q.k2.O.4 

Përcaktimi dhe monitorimi i zonave të zhurmës në zonat e banimit dhe 

zonat rekreative turistike deri në vitin 2022 

OBJEKTIVI Q.k2.O.5 Mbrojtja e biodiversitetit dhe llojeve organike me rendësi  

QELLIMI Q.k3 

Fuqizimi i kapaciteteve për menaxhimin e rreziqeve nga Fatkeqësitë 

Natyrore dhe Fatkeqësitë Tjera 

OBJEKTIVI Q.k3.O.1 

Zgjerimi i kapaciteteve të reja të institucioneve në  nivel qendror dhe 

lokal për sistemin e paralajmërimit të hershëm;në vazhdimsi deri në 

vitin 2028 

QELLIMI Q.k4 

Themelimi i Kopshtit botanik, Kopshtit Zoologjik, në një hapësirë të 

përbashkët edhe instituti i Natyrës dhe Muzeu i Natyrës 

OBJEKTIVI Q.k4.O.1 

Themelimi i Kopshtit Botanik, Kopshtit Zoologjik, si dhe në një hapësirë 

të përbashkët edhe instituti i Natyrës dhe Muzeu i Natyrës deri në vitin 

2026 

 

 

Transporti 

VIZIONI 

Komuna e Prishtinës, si kryeqytet i Kosovës, synon  të jetë e 

njohur për mbështetje te zhvillimit bujqësor dhe rural kryesisht në 

sektorët e prodhimit të ushqimit, turizmit rural dhe liderë në 

Kosovë për ofrimin e shërbimeve publike të nivelit të lartë për 

popullsinë rurale dhe në mbështetjen e zhvillimit të aktivitetet jo-

bujqësore 

SEKTORI TRANSPORTI 

VIZIONI 

SEKTORIAL   

Prishtina do të jetë një qytet i pastër, i gjelbër dhe dinamik me 

mobilitet të qëndrueshëm, i cili është i qasshëm dhe i 

përballueshëm për të gjithë banorët dhe vizitorët e tij. Duam ta 

krijojmë një qytet i cili ka një sistem që mbështet jetën e 

përditshme për lagjet në mënyrë intime dhe i cili promovon 

sportin, rekreacionin dhe mënyrat aktive të jetesës. Prishtina do të 

jetë vend i kulturës, historisë dhe inovacionit 

QELLIMI Q.m1 

Sigurimi i infrastrukturës dhe shërbimeve të transportit që 

përmirëson rrjedhen e qarkullimit të trafikut dhe cilësinë e 

mjedisit 
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OBJEKTIVI Q.m1.O.1 

Devijimi i trafikut tranzit nga pjesa qëndrore e qytetit përmes 

rrugëve unazore 2021 

OBJEKTIVI Q.m1.O.2 

Përmirësimi i kapacitetit dhe nivelit të shërbimit për rrugët 

ekzistuese deri në vitin 2023 

OBJEKTIVI Q.m1.O.3 Përmirësimi i sigurisë në trafik- në vazhdimësi 

QELLIMI Q.m2 Përmirësimi i mobilitetit urban për të gjithë pjesëmarrësit në trafik 

OBJEKTIVI Q.m2.O.1 Fuqizimi i transportit urban 

OBJEKTIVI Q.m2.O.2 Implementimi i masave për Transport Urban nga PMQU 2021 

OBJEKTIVI Q.m2.O.3 

Zhvillimi i transportit publik “mbi shina” (Light Rapid Transit – LRT) 

2026 

OBJEKTIVI Q.m2.O.4 

Ulja e shkallës së motorizimit dhe krijimi i kushteve për lëvizje jo 

motorike 

QELLIMI Q.m3 

Zhvillimi dhe mirëmbajtja e një transporti multimodal të 

ekuilibruar dhe efikas për lëvizja e njerëzve dhe mallrave 

OBJEKTIVI Q.m3.O.1 Intermodaliteti ndërmjet transportit rrugor, hekurudhor dhe ajror 

OBJEKTIVI Q.m3.O.2 

Krijimi i një terminali multimodal në zonën industriale ndërmjet 

Prishtinës dhe Fushë Kosovës  2025 

QELLIMI Q.m4 Krijimi i një sistemi efikas të parkimit  

OBJEKTIVI Q.m4.O.1 Përcaktimi i zonave të parkimit  2021 

OBJEKTIVI Q.m4.O.2 Krijimi i konceptit ‘Parko dhe Udhëto’ (”Park & Ride” – P&R) 

QELLIMI Q.m5 Zhvillimi i një sistemi të mobilitetit të mençur (Smart mobility) 

OBJEKTIVI Q.m5.O.1 

Infrastruktura e transportit, marrja e informacionit në lidhje me 

situatën e trafikut, kushtet e rrugës dhe alternativat e transportit 

publik  

QELLIMI Q.m6 

Lidhja e nyjave kryesore të transportit midis Prishtinës dhe pjesës 

tjetër të vendit dhe korridoret panevropiane përmes lidhjeve 

rrugore, hekurudhore dhe ajrore 

 

Trashëgimia 

VIZIONI   

Komuna e Prishtinës, si kryeqytet i Kosovës, synon  të jetë e 

njohur për mbështetje te zhvillimit bujqësor dhe rural kryesisht 

në sektorët e prodhimit të ushqimit, turizmit rural dhe liderë në 

Kosovë për ofrimin e shërbimeve publike të nivelit të lartë për 

popullsinë rurale dhe në mbështetjen e zhvillimit të aktivitetet 

jo-bujqësore 

SEKTORI   TRASHEGIMIA 
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VIZIONI 

SEKTORIAL   

Trashëgimia kulturore dhe natyrore do të jetë shtyllë e 

rëndësishme e zhvillimit të qëndrueshëm të Komunës së 

Prishtinës, në funksion zhvillimi dhe rikrijimi të mjedisit jetësor 

atraktiv për brezat e sotëm dhe atyre pasardhës. Në këtë 

drejtim, Komuna Prishtinë do të zhvillojë politika dhe programe 

të integruar për ruajtjen dhe rigjenerimin e trashëgmisë 

kulturore dhe natyrore si element vital i identitetit të vendit dhe 

kapital i cmuar me vlera dhe rëndësi shumëdimensionale në 

interes publik me dobi shoqërore, ekonomike, kulturore dhe 

mjedisore 

QELLIMI Q.n1 

Ruajtja dhe konservimi aktiv apo rigjenerimi i aseteve të 

trashëgmisë kulturore dhe natyrore si pasuri e cmuar territoriale 

dhe vlerë e përgjithëshme kombëtare për identitetin dhe 

zhvillimin e qëndrueshëm të vendit 

OBJEKTIVI Q.n1.O.1 

Ruajtja, rigjenerimi/konservimi aktiv dhe restaurimi i aseteve 

dhe hapësirave të trashëgmisë kulturore dhe natyrore 

OBJEKTIVI Q.n1.O.2 

Sistemi i menaxhimit dhe finacimi për përkujdesje dhe rigjenerim 

të aseteve të trashëgmisë kulturore, natyrore dhe të turizmit 

OBJEKTIVI Q.n1.O.3 

Sistemi i dokumentimit, informimi dhe promovimi I ruajtjes së 

trashëgmisë kulturore dhe natyrore  
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5.2. KONCEPTI I ZHVILLIMIT HAPËSINOR 

 
Prishtina është një pozicion thëlbësor për qarkullimin e njërëzve, mallrave dhe kaptalit në një 

nivel rajonal ndërkombëtar në Ballkanin perëndimor. Pozicionimi i saj është në një moment 

strategjik dhe reflekton disa kahje qarkullimi, si; 

 Korridori Porti Durrës-Tiranë Prishtinë, i cili vijon më tej drejt Europës qëndrore 

përmes; 

 Korridorit Prishtinë-Merdar-Nish-Budapest 

 Korridorit Porti Selanik-Shkup-Prishtinë, që vijon në drejtim të veriut edhe përmes; 

 Korridorit Prishtinë-Mitrovicë-Serbi 

 

 

 

Figure 3 Korridoret rrugore, llojet dhe volumet e qarkullimit ne Ballkan dhe lidhja me BE 

 

Figure 4 Lidhja e qarkullimit tokësor me atë detar në rajonin e Ballkanit  

Nga ana tjetër rajoni dhe Kosova kanë kryesisht 2 hyrje-dalje në         

korridoret e trafikut dhe transportit detar. Një pjesë e konsiderueshme e produkteve, mallrave 
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shrytëzojnë portin e Selanikut për të penetruar në rajon e pastaj edhe drejt europës qendrore. 

Ndërkohë Europa qendrore shfrytëzon ndjeshëm Adriatikun për të sguruar këtë akses. Porti i 

Triestes është porta kryesore hyrëve në këtë aspekt. Sidoqoftë, për Kosovën aksësi i 

drejtpërdrejt dhe preferencial i Portit të Durrësit apo një porti tjetër në hapsirën bregdetare 

shqiptare, së bashku më përmirësimin e infrastrukturave tokësore, është një potencial i 

konsiderueshëm për rivendosjen në hartën rajonale në mënyrë cilësore edhe të Kosovës. 

Këto korridore nuk janë thjesht qarkullim përmes infrastrukturës, tashmë të përmirësuar 

rrugore, por potencialisht edhe përmes linjave hekurudhore. Sidoqoftë lidhjet hekurudhore 

evidentojnë prapambetjen teknologjike të e rajonit të Ballkanit perëndimor, gjë që ndikon 

dukshëm edhe në volumet që këto linja qarkullojnë në krahasim me ao të vendëve të BE. 

 

 

 

Figure 5 Korridoret, llojet dhe volumet e komunikimit hekurudhor në Ballkan dhe lidhja e tyre 

me BE 

Një tjetër realitet që do ndikojë dukshëm në ekonominë e rajonit është edhe prezenca dhe 

korridoret e linjave të furnizimit me energji përmes linjave të gazit të lëngshëm. Në këtë 

fushë ka patur një konkurrencë që është reflektuar edhe në gjeopolitikën e rajonit. Rajoni i 

Ballkanit perëndimor nuk është rasti më strategjik në këtë drejtim. Sido qoftë nevoja për 

diversifikim të burimeve të sigurimit të gazit të lëngshëm kanë vënë edhe Kosovën dhe 

Shqipërinë në hartën e kësj infrastrukture, duke krijuar një potencial të rëndësishëm ëpr 

zhvillim ekonmik me energji me kosto të përballueshme. 

  



                          Vlerësimi Strategjik Mjedisor i Planit Zhvillimor Komunal të Komunës së Prishtinës 

145 

 

Figure 6 Linjat e furnizimit rajonal me gaz të lengshëm 

Për të ndërtuar një koncept bashkohor dhe realist zhvillimi për Komunën Prishtinë është 

ndërtuar fillimisht një koncept i zhvillimit rajonal i cili kërkon bashkëpunimin e pushtetit 

qëndror, por njëkohësisht edhe bashkëpunimin proaktiv të Komunave kufitare si Obiliq, 

Podujevë, Fushë-Kosovë, Lipjan dhe Novobërdë. 

Është e një rëndësie të veçantë zbërthimi i konceptit të Planit Hapsinor të Kosovës dhe 

implikimet e tij në territorin e Komunës Prishtinë. PHK e konsideron Komunën Prishtinë si 

porta hyrëse në Kosovë. Prishtina është në fakt porta kryesore hyrëse në vënd si dhe adresa 

dhe destinacioni kryesor për vetë funksionin dhe rëndësinë që ka për vëndin. Por ky koncept 

nuk reflekton vetëm aspektin e qarkullimit por edhe aspektin e prezantimit të vëndit përmes 

Prishtinës di dhe potencimin e rolit që ka Prishtina si kryeqytet i vendit. 

PHK gjithashtu thekson edhe rëndësinë e krijimit të një trekëndëshi të zhvillimit ekonomik që 

shtrihet mes Prishtines, Lipjanit dhe Drenasit. Në fakt kjo zonë përbën edhe motorrin kryesor 

ekonomiko-prodhues në vënd. 

Prishtina në fakt ka një marrëdhënie dinamike me vendbanimet dhe komunat përrreth, ndaj 

është e rëndësishme potencimi i kësaj marrëdhnieje. Prishtina gëzon ekzistencën e disa 

korridoreve të rëndesishme rajonale që kanë impakt në disa aspekte të zhvillimit; 

Ekonomik. Koncepti potencon ekzistencën dhe zhvillimin e disa korridoreve. Qartazi 

Prishtina ka një korridor zhvillimi në drejtim të Fushë-Kosovës me aktivitete ekonomike të 

rëndësishme të tregëtisë dhe produkteve jetike të sektorëve të rëndësishëm ekonikë. Në 

drejtim të veriut, korridori Prishtinë-Obiliq apo korridori Prishtinë Merdare kanë fituar me 

kohën një rëndësi të konsiderueshme sidomos për aktivitete prodhuese. Korridori Prishtinë -

Lipjan-Ferizaj në vitet e fundit ka një zhvillim dinamik dhe koncepti e reflekton këtë. 

Kryesisht ky korridor i është dedikuar aktiviteteve tregëtare dhe të shërbiit. 

  

Figure 7 Koncepti rajonal bazuar në Planin Hapsinor të Kosovës 

Qarkullim. Koncepti evidenton edhe potencialin dhe rëndësinë që ka Prishtina në këtë 

aspekt. Lidhje me 3 pika kufitare drejt korridoreve ndërkombëtare, Merdare, Vermice, 

Kaçanik, Mitrovicë e placon Prishtinën në një pozicion nyje mes këtyre korridoreve. Lidhja 

me aeroportin Adem Jashari, është një tjetër element i rëndësishëm që ka ndikimin e vet në 

këtë drejtim. Fakti që aeroporti është jashtë territorit administrativ komunal ëhstë një tjetër 

argument mbi nevojën e ndërtimit të një koncepti të tillë rajonal. Koncepti potencon edhe 

nevojën e stacionit multimodal si një „port/nyje‟ (hub) e rëndësishme për një hap cilësor në 

flukset qarkulluese rajonale. 
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Infrastruktura. Nevoja për një infrastrukturë cilësore nuk mund të shterrohet duke e 

adresuar vetëm në nivel komunal. Proceset urbanizuese imponojnë nevojën e adresimit të 

disa infrastrukturave në nivel rajonal. Edhe aktualisht sistemi i ujesjellësit siguron shërbime 

për tre komuna njëkohësisht; Prishtina, Fushë-Kosova dhe Obiliqi. Proceset urbanizuese kanë 

vënë nën presion të konsiderueshëm këtë rrjet dhe nevoja e rritjes së kapaciteteve prodhuese 

dhe burimeve mund dhe duhet të adresohet në nivel rajonal. Edhe më jetik bëhet ky koncept 

nëse flitet për infrastrukturën e kanalizimit. Nevoja bashkohore e trajtimit të ujrave të zeza 

përmes impiantit të ri të trajtimit imponon nevojën për rakordim midis Komunës së Prishtinës 

dhe kounave kufitare. Ngjashëm ky koordinim është imperativ edhe në adresimin e çështjes 

së mbetjeve dhe ndërtimit të impjantit të trejtimit të mbetjeve urbane që nuk do i shërbejë veç 

Komunës Prishtinë por rajonit. Koncepti rajonal potencon nevojën e krijimit të një pikture 

rajonale zhvillimi që kalon kuptimin e ngushtë administrativ.  

Funksionet. Koncepti potencon rolin e Prishtinës sidomos në fushat e Shëndetësisë dhe 

Arsimit jo thjesht si nje pol rajonal por si qëndra më e rëndësishme për të gjithë vëndin. Si i 

tillë Prishtina nuk mund dhe nuk duhet të konceptojë politikat në këto sektore si nevoja 

komunale por, në bshkëpunim me qeverinë qendrore, duhet ta impostojë zhvillimin në nivel 

kombëtar. Gjithasht në zbërthim të koncepteve të PHK potencon edhe bashkëpunimin rajonal 

si një aplikim të koncepteve të policentrizmit dhe zhvillimit të balancuar rajonal. Në këtë 

aspekt, koncepti thekson edhe nevojën e një zhvillimi të balancuar urban-rural duke sugjeruar 

forcimin e komponentit të zhvillimit të turizmit në pjesën lindore të Prishtinës, por edhe të 

ekonomive të energjisë alternative. 

I.3. Skenari I 

Skenari i parë është kryesisht i bazuar në propozimet që janë bërë ndër vite dhe që 

reflektohen në dokumentat e PZHU dhe PZHK ekzistuese të Komunës Prishtinë. Në këtë 

skenar, Prishtina forcon boshtin e vet urban përmes një procesi koncentrimi të popullatës në 

vendbanimin kryesor, i cili mund të shihet si një zhvillim kryesisht monocentrik.  

Nga pikpamja e infrastrukturës, ky skenar propozon ndërtimin e unazës së Prishtinës dhe 

unazës së jashtme të Prishtinës si infrasruktura që janë jetike për komunën. Nga pikpamja e 

zholimit ekonomik, propozim bazohet kryesisht në forcimin e rolit të zonës ekonmike e cila 

është e pëqendruar në zonën perëndimore të qytetit të Prishtinës. 

Skenari ripotencon rolin dhe domosdoshmërinë e Parkut të Gërmisë si mushkëria kryesore e 

pjesës urbane të komunës.  

Ky skenar thekson nevojën e zhvillimit dhe mbështetjes së aktiviteteve ekonomike në zonën 

rurale, perëndimore të Komunës. Po kështu edhe investimi në energji alternative kryesisht me 

energji të erës shihet si nje potencial zhvillimi. 
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Figure 8 Koncepti i zhvillimit i Komunës Prishtine; Skenari I 

I.4. Skenari II 

Skenari i dytë konsiderohet që të jetë më ambiciozi ndër skenarët e propozuar, pasi në 

raportin midis propozimeve dhe implikimeve investuese në zbatimin e tij, mbizotëron 

elementi i propozimeve. 
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Figure 9 Koncepti i zhvillimit të Komunës Prishtinë; Skenari II 

Ky skenar merr ne konsideratë disa nga propozimet e politikave ekzistuese, por mban një 

qëndrim pak më ndryshe se sa skenari i parë. Nëse PZHK ekzistuese e konsideron nevojën e 

shtrirjes së urbanizimit në një territory prej mbi 7.000 ha duke u shtrirë edhe ne lindje të 

parkut të Gërmisë, Skenari II e kufizon proceisn urbanizues dhe mban qëndrim kritik ndaj 

kësaj shtrirjeje. Sipas këtij Skenari forcohet roli mjedisor i Parkut të Gërmise.  

Në këtë Skenar nuk ripropozohet Unaza e Jashtme e Prishtinës. Ndërkohë propozohen dy 

orbitale që zëvëndësojnë unazën e Prishtinës. Këto orbitale gjithësesi shtrihen në një masë të 

madhe përgjatë gjurmës së unazës dhe përgjatë gjurmëve natyrore të lëvizjeve ne 

vendbanimin e Prishtinës.  

Ky Skenar sugjeron forcimin e disa vendbanimeve sekondare përvëç Prishtinës, të cilat, në 

zbërthim të një principi policentrik, do tërhiqnin disa shërbime publike komunalë si ura 

lidhëse midis zonës më të madhe urbane dhe zonave rurale të komunës. 

Ky skenar forcon rolin e zonës ekonmike në ambicion për zhvillimin ekonomik lokal të 

Komunës. Por ripropozon edhe më fuqishëm forcimin e potencialit turistik që ka Prishtina 

bashkë me aktivitete rurale. Promovimi i agro-turizmit duke krijuar një bosht të qartë dhe të 

fuqishëm në pjesen lindore të komunës  qe është një nga komponentët më të rëndësishme të 

këtij skenarit. 

Ripropozohet në këtë skenar edhe përforcimi i komponentit të investimit në energjine e erës, 

jo vetëm si element përbërës i rrjetit energjitik por edhe si një potencial për zhvillimin 

ekonomik lokal. 
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Në këtë skenar, potencohet fuqizimi i rolet të Komunës Prishtinë në aspektin e Arsimit dhe të 

Shëndetësisë duke tejkaluar nevojat komunale por duke investuar në kthmin e Prishtinës si 

një pol kombëtar në ofrimin e shërbimeve cilësore dhe specifike në këto fusha. Ngritja në një 

nivel tjetëër e zonës spitalore apo krijimi dhe forcimi i Kampusit Universitar janë elemtët 

kryesor në këtë drejtim. 

I.5. Skenari III 

Skenari i tretë synon kompaktësimin e zonës urbane në kufinjtë ekzistues të vendbanimit 

Prishtinë. Në këtë skenar, synohet krijimi një një brezi të gjelbër që synon kufizimin e 

shtrirjes së proceseve urbanizuese. Në këtë mënyrë propozohët Gërmia si një kufiri më skajor 

lindor i proceseve urbanizuese, por njëkohësisht pyllëzimi i pjesës lindore dhë verilindore të 

Vendbanimit Prishtinë. Nga ana tjetër propozohet ndërtimi i një brezi të gjelbër në pjesën 

veri-perëndimore të Prishtinës me qëllim mitigimin e ndotjes së ndikuar nga industria në 

pjesën perëndimore.  

 

Figure 10 Koncepti i zhvillimit të Komunës Prishtinë; Skenari III 

Ky skenar fuqizon rolin e zonës ekonomike dhe synon forcimin e rolit prodhues të saj, 

ndërkohë që aktiviteti tregëtar i dedikohet kryesisht korridori i jugut.  

Nga pikpamja a rrjetit qarkullues, propozimi mban një gjurmë më realiste të unazes së qytetit, 

por nuk përjashton integrimin e propozimit të rrugëve të bëra në skenarin II. 

Në këtë skenar pjesa veriore e vendbanimit Prishtinë, duke qenë e vetmja tokë cilësore 

bujqësore që ka kjo komunë sugjeron që të zhvillojë aktivitete bujqësore në funksion të 
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agroturizmit që sugjerohet në pjesën lindore të Komunës Prishtinë. Edhe në këtë skenar 

ripropozohet elementi i investimeve në energjinë e erës. 

Në këtë Skenar, në zonën urbane synohet fuqizimi i rolit dhe zonave më funksione publike, 

institucionale dhe rekreative duke e integruar me boshtin aktual të qëndrës së qytetit. 

 

Figure 11 Zbërthimi i elementëve të Skenarit III 

Forcimi i mënysë apo i ofertës së funksioneve publike në një bosht që shtrihet nga `qëndra 

historike e qytetit e deri në Prishtinën e re, i shërben rritjes së cilësisë së jetesës dhe vizitës në 

qytetin Prishtinë. Për këtë qëllim, janë identifikuar një seri funksionesh publike të rendit të 

kryeqytetit të cilat do gjejne vend dhe hapsirë përgjatë këtij boshti. 

Së bashku më boshtin rekreativ në pjesën lindore, ky skenar përmirëson në mënyrë të 

ndjeshme ofertën dhe larmishmërinë e funksioneve urbane të denja për një kryeqytet.  
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PARIME, OBJEKTIVA E KRITERE MJEDISORE   
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VI. PARIME, QËLLIMET DHE KRITERE MJEDISORE 

6.1. Qëllimet e VSM-së 
Duke u bazuar në qëllimin e VSM-së, që përkon edhe me qëllimin e mbrojtjes 

mjedisore të vetë PZHK-së së Prishtinës, janë përcaktuar objektivat mjedisore të VSM-së. 

Edhe qëllimet mjedisore qëndrojnë po njëlloj për Planet e niveleve tjera. Për më tepër, këto 

objektiva janë ndërtuar në përputhje me politikat e strategjitë mjedisore kombëtare, me Planin 

Hapësinor të Kosovës, si dhe me qëndrimet e sektorëve përkatës (që preken nga objektivat). 

Për çdo objektiv janë listuar ndikimet e mundshme të Planit në mjedis, nëse objektivi nuk 

realizohet, pra nëse nuk merren masat zbutëse, eleminuese apo parandaluese të dëmit 

mjedisor. 

Sipas rëndësisë së tyre, objektivat mund të ndahen në objektiva primare apo globale 

dhe në objektiva lokale të nivelit komunal. Objektivat kryesore të shqyrtimit të gjerë që 

lidhen me këtë plan mund të jetë idefinuar si: 

Qëllimi Mjedisor 1 (QM1) – Ajri: Reduktimi i emetimeve të gazrave serë (p.sh., duke 

promovuar çiklizmin dhe përmbushja e standardeve të Bashkimit Evropian; 

Qëllimi Mjedisor 2 (QM2) – Uji: Përmirësimi, ruajtja e cilësisë së ujit, zbutja, kufizimi dhe 

parandalimi i efekteve negative të aktivitetit njerëzor në territorin, përmirësimi ruajtja e 

aftësisë për të deponuar ujin, minimizimi i përdorimit të panevojshëm të ujit. 

Qëllimi Mjedisor 3 (QM3) – Toka: Mbrojtja dhe përdorimi e manaxhimi i qëndrueshëm i 

tokës, parandalimi i erozionit të tokës, ruajtja e kapacitetit prodhues të tokës (kullosave) 

Qëllimi Mjedisor 4 (QM4) – Biodiversiteti: Mbrojtja dhe manaxhimi i qëndrueshëm i 

biodiversitetit, ruajtja e specieve organike dhe habitateve në funksion të ruajtjes së 

ekosistemeve, veçanërisht specieve endemike dhe endemorelikte të rralla dhe të kërcënuara; 

Qëllimi Mjedisor 5 (QM5) – Pyjet: Manaxhimi i qëndrueshëm i pyjeve në funksion të 

garantimit të aftësisë vetëripërtëritëse të ekosistemit pyjor, zbutjes së efekteve të ndryshimeve 

klimatike; 

Qëllimi Mjedisor 6 (QM6) – Peizazhi dhe Ekosistemet: Rivitalizimi i ekosistemeve dhe 

peizazheve të prekura nga aktivitetet njerëzore, ruajtja e karakteristikave të dallueshme të 

peizazhit dhe pamjeve, ruajtja e trashëgimisë kulturore, historike dhe arkitekturore, duke 

përfshirë traditat lokale 

Qëllimi Mjedisor 7 (QM7) – Ndryshimet klimatike: Ndërtimi i infrastrukturës për të mos 

kontribuar në ndrishimet klimatike, reduktimi i emetimeve të gazrave sere duke promovuar 

mobilitetin urban çiklizmin dhe ecjet; 

Qëllimi Mjedisor 8 (QM8) – Trashëgimia kulturore: Konservimi e restaurimi, ruajtja e 

trashëgimisë kulturore, historike dhe arkitekturore, duke përfshirë traditat lokale 

Qëllimi Mjedisor 9 (QM9) – Cilësia e jetës: Përmirësimi i shëndetit të populates njerzore, 

garantimi i zhvillimit social dhe ekonomik në harmoni me mjedisin dhe burimet natyrore dhe 

ulja e ekspozimit ndaj rrezikut natyror. 

Qëlimet strategjike të mësipërme synojnë përmirësimin e cilesisë së jetes në komunë 

(rritja e sigurise, shtim i mundesive për menyre aktive të jetesës, shtim i sipërfaqeve të 

gjelbra, përmirësim i cilësisë së ajrit, etj.). Ato duhen shoqëruar me veprime operacionale 

konkrete që çojne në përmbushjen e objektivave strategjike të planit. 

Ndër të tjera, PZHK-ja duhet të zbatoje disa parime dhe modele zhvillimi të pranuara 

gjeresisht, si psh qytetari gjen sherbimet prane vendbanimit të tij dhe nuk ka nevoje të 

udhetoje për të siguruar sherbimet veç në qendërën administrative. 
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6.2. Parime, objektiva e kritere mjedisore qe kufizojne zhvillimin komunal 

Ky kapitull paraqet parimet për planifikimin hapesinor të qëndrueshëm, objektivat 

strategjike dhe veprime operacionale në kuadër të hartimit të PZHK-së. Më tej paraqiten edhe 

kriteret mjedisore që kufizojne zhvillimin komunal në vendbanime të ndryshme të komunës 

dhe pjesë të caktuara te qytetit. 

Parimet e pergjithshme për planifikim hapësinor 

Parimet e përgjithshme për planifikimin hapësinor janë një tërësi rregullash të bazuara 

mbi eksperiencat ndërkombëtare, të cilat shkurtimisht mund të përmblidhen në dhjetë pika si 

mëposhte: 

1. Nxitja e zhvillimit të qёndrueshёm; 

2. Parandalimi i ndikimit tё dёmshёm nё mjedisin natyror; 

3. Ruajtja e tipareve karakteristike natyrore, pejzazhore, tё florёs e faunёs; 

4. Zhvillim ekologjikisht i shёndetshёm, ruajtje e korridoreve ekologjike pёr tё garantuar 

mbrojtjen e habitateve dhe komunikimin e habitateve mes veti; 

5. Marrja e masave parandaluese dhe rigjenerimi i mjediseve natyrore; 

6. Pёrfshirja e parimeve tё tilla si „ndotёsi paguan” ose „pёrdoruesi paguan”; 

7. Pёrdorimi i teknikave dhe metodave mё tё mira për mbrojtjen e mjedisit; 

8. Pёrdorimi i teknologjisё mё tё mirё tё disponueshme bazuar nё ndikimin minimal, 

ndёrtimin pa ndotje dhe pergatitjen e sheshit; 

9. Informimi i publikut, pёrfshirja e komunitetit nё vendimmarrje dhe aksesi i publikut 

nё informacion; dhe 

10. Bashkёpunim ndёrkombёtar. 

Ne kuader të hartimit te PZHK-së parimet e mësipërme përkthehen në përparesitë e 

meposhtme (siç janë paraqitur edhe në këtë material): 

 Densifikim përpara shtrirjes – kjo ka për qëllim përdorimin e tokës në vendbanime në 

mënyrë më efektive dhe ngadalësimin e shpërndarjes së disa vendbanimeve përtej 

kufijve të planifikuar; 

 Strukturimi dhe ristrukturimi i zhvillimit koherent të vendbanimeve – kjo synon 

kryesisht të krijojë një përdorim më të efektshëm të tokës; 

 Krijimi i rrugëve të reja brenda strukturës së vendbanimeve– aksesi nëpër 

vendbanime dhe komuna fqinje është një faktor madhor për udhëheqjen e zhvillimit; 

 Rehabilitimi i tokës bujqësore; 

 Rizhvillimi i pyjeve ekzistuese, pyllzime të reja; 

 Ruajtja e trashëgimisë kulturo – historike dhe natyrore; 

 Ruajta e shumëllojshmërisë së aktiviteteve dhe përdorimeve nëpër vendbanime; 

 Zgjerimi i zonav të banimit atje ku kushtet janë të favorshme. 

Objektiva strategjike 

Sipas rëndësisë së tyre, objektivat mund të ndahen në objektiva primare apo globale 

dhe në objektiva lokale të nivelit komunal. Objektivat kryesore të shqyrtimit të gjerë që 

lidhen me këtë plan mund të jetë idefinuar si: 

 Zhvillimi i mëtejshëm i vlerave, ku të gjithë aktorët e kryera të drejtën e tyre për të 

ditur, për t'u dëgjuar, për t'u dëgjuar dhe për të ndikuar në vendimet që ndikojnë në 

jetën dhe tendencat e tij. Një nga qëllimet globale është se gjatë zhvillimit dhe 

implementimit të këtij dokumenti ne kemi pjesëmarrje të cilësisë; 
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 Zhvillimi i qëndrueshëm, i shpejtë e intensiv dhe ndryshimet në strukturën socio-

ekonomik, përfshijnë zhvillimin e barabartë në kuadër të komunës; 

 Për të krijuar kushte për një rritje të përhershme në punësim, eliminimin e varfërisë, 

luftimin e sëmundjeve, përmirësimin e shëndetit dhe reduktimin e vdekshmërisë së 

fëmijëve në bazë të standardeve që do të ofrojnë qëllimet themelore të ndryshimit në 

strukturën sociale-ekonomike, zhvillimi dinamik i ekonomisë dhe nivelit të jetës dhe 

forcimin e rolit të sektorit privat në socio-zhvillimin ekonomik; 

 Rritja e vazhdueshme e sigurisë në të gjitha dimensionet (krijimi i sigurisë për edukim 

themelor, siguri sociale dhe fizike, siguri të mjedisit etj); 

 Zhvillimi i një partneriteti global për zhvillim. 

Objektivat strategjike të mësipërme synojnë përmirësimin e cilesisë së jetes në komunë (rritja 

e sigurise, shtim i mundesive për menyre aktive të jetës , shtim i sipërfaqeve të gjelbra, 

përmirësim i cilësisë së ajrit, etj.). Ato duhen shoqëruar me veprime operacionale konkrete që 

çojne në përmbushjen e objektivave strategjike tw planit. 

PZHK-ja parashikon zhvillimin e Komunës si një e tërë me vendbanime, lagjet, e deri 

tek zonat e vogla të banimit. Në kete faze, duke qenë Plan i Zhvillimor Komunal, do jepen 

kufijt, kriteret, intensitetet, densitetet dhe standartet e parashikuara për tërë komunën që 

nënkupton edhe refleksion në çdo vendbanim, dhe më pas puna do vijoje me Planet 

Rregulluese të Hollësishme të detajojnë zhvillimin për çdo zonë banimi. Plani do perpiqet të 

perfshije konceptin e formules së menaxhimit të prones në menyre adekuate pa dallime të 

pronarve gjatë destinimeve në zona ndërtimi gjelbrim etj. Sfidues është fakti nga se në PZHK 

nuk vërehen sakt të specifikuara si zona zhvillimet e reja të infrastrukturës, zonat industriale, 

etj., të cilat do të analizohej ndikimi i tyre në korridoret e qarkullimit të shtazëve ose a janë 

marrë masa të duhura për qarkullim natyrorë të shtazëve dhe llojeve bimore nga një habitat 

në tjetrin, pyllzimin, ripyllëzimin, krijimin e disa shiritave të gjelbër, tampn zonave, parqeve, 

etj. Këto zona apo vija të infrastrukturës përmenden vetëm në pjesën strategjike. Një sfidë e 

veçantë mbetet zbatimi në praktike i këtyre synimeve të PZHK-së; për pyllëzim, rypyllëzim, 

shirita të gjelbër, tampon zona, dhe në përgjithësi shtimin e hapësirave të gjelbra, krijimi i 

zonave rekreative dhe permiresimi i treguesve mjedisore të komunës. 

Gjithashtu plani synon të integroje dhe përmirësoje situaten aktuale komunale, si psh. 

zgjerimi i vendbanimeve në drejtimin më të favorshëm në kuptimin e shtrirjes në tokë më 

plleshmëri të dobët dhe me perdorim të perzier. 

Një tjeter aspekt mjedisor i Planit është rehabilitmi i pikave të nxehta mjedisore (duke 

mos specifikuar sakt lokacionet e pikave të nxehta mjedisore por kjo është trajtuar si 

problem). 

Në mënyre të përmbledhur objektivat për mbrojtien e mjedisit në kuadrin e Planit 

mund të përmblidhen si me poshte: 

1. Pakesimi i sasise se mbetjeve dhe manaxhimi i integruar i tyre; 

2. Krijimi i një komune të qendrueshëme dhe të shëndetshme; 

3. Identifikimi dhe krijimi i habitatve të reja, dhe korridoreve te gjelbert; 

4. Permiresimi i cilesise së ajrit, perfshire reduktimin e zhurmave; 

5. Kursimi i, energjise dhe paksimi i emisioneve të gazeve serrë; 

6. Cilesia e ujrave siperfaqesore në përputhje me kerkesat e legjislacionit të Kosovës 

dhe Direktives në kuader për Ujin të BE-së; 
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7. Reduktimi i intesnsitetit të trafikut nëpërmjet promovimit të transportit publik, 

këmbësor dhe qarkullimit me bicikleta; 

8. Shtimi dhe mbrojtia e vlerave kulturore, perfshire arkeologjike dhe arkitekturore; 

9. Konservimi dhe shtimi i zonave dhe elementeve peizazhistik; 

10. Mbrojtia e mjedisit natyror në pejzazhin e mbrojtur Germia 

11. Riperdorimi i disa tokave të ndotura në vend të tokave të reja. 

Veprime operacionale në mbështetje të objektivave strategjike 

Veprime operacionale për shtimin e hapesirave të gjelbërta në Prishtinë: 

1. Krijimi i projekteve për zbatim në zonat e mbrojtura të njohura në komunën e Prishtinës; 

2. Krijimi i parqeve të për reth vendbanimeve; 

3. Krijimi i koridoreve te reja ekologjike dhe zonave të Prishtinës zgjatimi dhe permiresimi 

i kushteve ekologjike në koridorin pergjate lumejve; 

4. Krijimi  dhe kopshteve me vegjitacion te lart në Prishtinë; 

5. Kthimi i zonave të degraduara në sipërfaqe të gjelbërta; 

6. Gjelberimi i kopshteve të shtepive private; 

7. Gjelberimi me pemë dhe shkurre dekorative përgjatë rrugëve dhe trotuareve; 

8. Ngritja e barrierave të dendura me gjelbërim si perde që ndajn rrugët nga zonat e banimit 

dhe zonat tjera, përgjatë rrugëve me trafik të dendur me qëllime të shumëfishtë (rritje 

gjelberimi, përmiresim i cilësisë së ajrit përmes filtrimit të pluhurave, si edhe rritje e 

sigurisë rrugore). 

Veprime operacionale për përmiresimin e sistemit të transportit dhe shtimit të përmbajtjeve: 

1. Ndërtimi i një rrjeti rrugor që lidhin Prishtinën  me rajonin dhe fshatrat mes veti; 

2. Përmiresim i gjendjës së rrugeve ekzistuese dhe zgjerim sipas mundësisë; 

3. Krijim i rrjetit të plote rrugor nëvendbanmet e mëdha  me përmbajtje edhe për 

biciklistet dhe kembesoret; 

4. Përmirësim i sistemit, orareve dhe cilesise se autobuzeve; 

5. Përmirësimi i projektimit të rrugëve me parashikimin e trotuareve të plota dhe 

shiritave/korsive për biciklist sipas standarteve europiane të rrugeve; 

Kriteret mjedisore qe kufizojne zhvillimin komunal 

Më poshtë paraqiten disa kritere mjedisore që duhet të kufizojne zhvillimin komunal, 

të grupuara në kater kategori kryesore, përkatesisht (1) kriteret e forta mjedisore-shëndetsore, 

(2) kritere të trashëgimisë kulturore, (3) kritere peisazhike dhe (4) kritere inxhinierike dhe të 

infrastrukturës. 

Kritere të forta mjedisore-shëndetësore 

Këto kategori kriteresh përcaktojne zonat e përjashtuara nga zhvillimi komunal. Kriteret e 

forta përfshijnë (I) zona me vlera të veçanta mjedisore (psh. zonat e mbrojtura të natyrës), (II) 

zona të rrezikshme për zhvillim, dhe (III) zona të ndotura të njohura si “hot-spote” mjedisore 

(psh. mbetje kimike). 

(I) Zonat me vlera të veçanta mjedisore përfshijnë: 

- Pejzazhi i mbrojtur Germia 

- Kompleksi i Maleve ne lindje te Prishtines . 

- Zonat e Liqeneve (Liqeni i Badovcit dhe Batllaves ) 
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- Mbrojtja e burimeve të ujërave; 

Nuk lejohen ndërtimet në zonat e mësiperme që bartin vlera të veçanta mjedisore. 

(II) Zonat e rrezikshme për zhvillim përfshijnë: 

- Shtrterit e lumejve dhe pjesët buferike rreth tyre  

- Basenet nentokësore ujëmbajtëse; 

- Zonat me pjerresi më të madhe së 15 apo 20%. 

Nuk lejohen ndertimet në (apo pranë) shtretërve të lumenjve pasi ndërtimet mund të 

jenë në zonën e përmbytjeve (qofte dhe shumë të rralla), mund të shkaktojnë erosion të 

brigjeve, si dhe të cenojnë rregjimin hidrologjik të sistemit ujor. 

Në mënyrë të ngjashme, nuk lejohen ndertimet ne zonat me pjerresi të madhe pasi në 

mjedis argjilor këto ndërtime mund të shkaktojnë (ose përkeqesojnë) situatë erodive të 

kodrave dhe janë një rrezik publik i përhershëm. Në ketë fazë të Planit Zhvillimor Komunal 

është vështirë të përcaktohen me detaje këto zona, por gjate hartimit të këtij plani është 

punuar një planë me pjerrëtësi dhe gjatë zhvillimeve të ardhëshme mundë të superpunohet me 

informata tjera dhe të shfrytzohet si bazë për Hartën zonale Komunale dhe për Plane 

Rregulluese të Hollësisheme dhe projekte tjera. 

(III)Zona të ndotura të njohura si “hot-spote” mjedisore (psh. mbetje kimike) perfshijne: 

- Deponi te  egra përgjat lumenjve  dhe kanalizimet që derdhen drejt për drejt në 

lumenj; 

- Vendet e goditura me uranium të varfëruar 

- Thertore; 

- Depo të kemikateve bujqësore 

- Ndërrmarrje të riparimit të automjeteve; 

- Deponit e veturave “varrezat e veturave”. 

Këto zona duhet të jenë objekte të studimeve për vlersimin e situates mjedisore mbi bazën 

e të cilit do të mund të gjykohet mbi nivelin e ndotjës së ujit dhe tokës dhe masat eventuale 

që duhen ndërrmarre për rehabilitimim. 

Kritere të trashëgimisë kulturore 

Komuna e Prishtinës ka objekte të trashegimisë kulturore që duhen ruajtur për vlerat e tyre 

kulturore dhe potencialin turistik në të cilat nuk duhet të lejohet zhvillimi i pakontrolluar. 

Vlerat e trashegimisë kulturore duhen të konsiderohen rast pas rasti me qellim rinovimin e 

objekteve në funksion të vlerës së tyre tradicionale, zhvillimin e qendrueshëm në përputhje 

me funksionin e tyre kryesor. 

Lista e monumenteve të kultures do duhet rishikuar dhe lehtesuar ndjeshem. Disa prej 

monumenteve të kultures jane cenuar, tjetersuar apo zhdukur. Disa prej monumenteve kanë 

qenë shpallur për motive qartesisht politike dhe lista duhet avancuar. 

Ka disa zona tradicionale me vlere konservimi qe   mund të mbrohen. Duke pasur 

vlera të ndërtimit tradicional, këto zonaturistike duhet ruajtur me karakter të veçant. 

Kriteret peisazhike 

Zona me vlera të larta peisazhike në të cilat nuk duhet të lejohet ndërtimi pa kritere 

përfshijnë: 

 Pejzazhi i mbrojtur Germia 

 Gazemistani 
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Bukuria e peizazhit është pasuri për turizmin. Për t‟i mbrojtur sa më mirë, intervenimet e 

njeriut në pikat skenike-atraktive, duhet të minimizohen. Posaçërisht, në zonat e dedikuara 

për zhvillimin e turizmit. Shkaktarët kryesorë të degradimit të peisazhit janë minierat 

sipërfaqësore (gurthyesit), djegja e pyjeve dhe prerja e pakontrolluar e tyre. 

Duke pasur parasysh se Ligji i Planifikimit ngarkon komunat me përgatitjen e Planeve 

Hapesinore, ndërkohë që Prishtina ka përgatit këtë planë duhet që të gjejë mirekuptim dhe 

bashkepunim me Institucionet tjera kompetente dhe akterët tjer për nevojen e mos-lejimit te 

ndertimeve në keto zona, qofte duke e sanksionuar këtë edhe me akt-normativ.  
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NDIKIMET E MUNDSHME MJEDISORE DHE MASAT PËR 

ZBUTJEN E TYRE 
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VII. TESTIMI I QËLLIMEVE TË PLANIT KUNDREJT QËLLIMEVE TË VSM-së 

Dihet që VSM-ja duhet të jetë efektive në mbështetjen e procesit të planifikimit, 

fokusi i tij duhet ngushtuar, duke identifikuar çështjet specifike mjedisore (në aspektin e 

problemeve dhe mundësive) të cilat janë të rëndësishme. Problemet paraqesin çështjet kritike 

të cilat ne dëshirojmë t‟i adresojmë dhe përmirësojmë përmes planit. Mundësitë janë 

elemente të kontekstit mjedisor që mund të përdoren në planin për t‟i arritur objektivat e tij, 

ose për t‟i përmirësuar kushtet mjedisore. Një gjë e tillë mundëson identifikimin e 

objektivave specifike të VSM-së për t‟i adresuar çështjet e tilla dhe për t‟i përdorur këto 

objektiva si referencë gjatë hartimit të planit, po ashtu gjatë zbatimit të tij. Qëllimet e VSM-

së janë identifikuar duke marrë parasysh edhe objektivat e zhvillimit mjedisor dhe të 

qëndrueshëm të përcaktuara në ligjet përkatëse dhe veprimet strategjike (shih Kapitullin 2). 

Qëllimet i gjerë i Vlerësimit Strategjik Mjedisor është të integrojë çështjet mjedisore të 

politikave, planeve dhe programeve në proceset e vendim marrjes, të tilla që informacioni 

mjedisor që rrjedhin nga shqyrtimi i politikave të propozuara, planeve, programeve apo 

projekteve që është përdorur për të mbështetur vendim marrjen. Pra ky studim parasheh: 
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Tabela. 26. Matrica e përputhshmërisë për të vlerësuar qëllimet e PZHK-së kundrejt qëllimeve 
të VSM-së (vazhdon në Tabelën.) 

 

 
Qëllimet e 
VSM- së 

Qëllimet e PZHK-së  

Zhvillimi Ekonomik 

Qëllimet e PZHK-së  

Infrastruktura Teknike 
Qëllimi 1 Qëllimi  2 Qëllimi 3 Qëllimi 1 Qëllimi  2 Qëllimi 3 Qëllim 4 

Q1: Ajri: Reduktimi i 
emetimeve të 
gazrave serë 

 
0 

 
0 

 
++ 

 
0 

 
+ 

 
0 + 

Q2: Rritja e cilësisë 
së ujit 

 

+/- 
 

0 
 

++ 
 

+ 
 

0 
 

0 + 

Q3: Toka: Mbrojtja 
dhe përdorimi e 
manaxhimi i 
qëndrueshëm i 
tokës 

 
++ 

 
0 

 
+ 

 
0 

 
+ 

 
0 

+ 

Q4: Biodiversiteti: 
Mbrojtja dhe 
manaxhimi i 
qëndrueshëm i 
biodiversitetit, 
ruajtja e specieve 
organike dhe 
habitateve 

 

 
+/- 

 

 
0 

 

 
+ 

 

 
0 

 

 
+ 

 

 
0 

0 

Q5: Pyjet: 
Manaxhimi i 
qëndrueshëm i 
pyjeve 

 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

0 
 

0 
 

0 
0 

Q6: Peizazhi dhe 
Ekosistemet 

 
+/- 

 
+ 

 
++ 

 
+ 

 
+ 

 
0 

0 

Q7: Ndryshimet 
klimatike 

 
+/- 

 
? 

 
0 

 
+ 

 
 0 

 
0 

+ 

Q8: Trashëgimia 
kulturore 

 

0 
 

+ 
 

++ 
 

0 
 

+ 
 

0 0 

Q9: Cilësia e jetës  

+ 
 

+ 
 

++ 
 

+ 
 

+ 
 

0 0 
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Qëllimet e 
VSM- së 

Qëllimet e PZHK-së  

Infrastruktura e transportit dhe 
transporti 

Qëllimet e PZHK-së  

Infrastruktura publike dhe sociale 

Qëllimi 1 Qëllimi  2 Qëllimi 3 Qëllimi 1 Qëllimi  2 Qëllimi 3 Qëllim 4 

Q1: Ajri: Reduktimi i 
emetimeve të 
gazrave serë 

 
0 

 
0 

 
++ 

 
0 

 
0 

 
0 0 

Q2: Rritja e cilësisë 
së ujit 

 

+/- 
 

0 
 

++ 
 

0 
 

0 
 

0 0 

Q3: Toka: Mbrojtja 
dhe përdorimi e 
manaxhimi i 
qëndrueshëm i 
tokës 

 
++ 

 
0 

 
+ 

 
0 

 
? 

 
0 

0 

Q4: Biodiversiteti: 
Mbrojtja dhe 
manaxhimi i 
qëndrueshëm i 
biodiversitetit, 
ruajtja e specieve 
organike dhe 
habitateve 

+/- 0 + 0 ? 0 0 

Q5: Pyjet: 
Manaxhimi i 
qëndrueshëm i 
pyjeve 

 

+ 
 

+ 
 

+ 
 

0 
 

0 
 

0 0 

Q6: Peizazhi dhe 
Ekosistemet 

 
+/- 

 
+ 

 
++ 

 
0 

 
? 

 
? 0 

Q7: Ndryshimet 
klimatike 

 
+/- 

 
? 

 
0 

 
+ 0 

 
? 

+ 

Q8: Trashëgimia 
kulturore 

 

0 
 

+ 
 

++ 
 

0 
 

+ 
 

+ 0 

Q9: Cilësia e jetës  

+ 
 

+ 
 

++ 
 

+ 
 

++ 
 

+ + 
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Qëllimet e 
VSM- së 

Qëllimet e PZHK-së  

Vendbanimet 

Qëllimet e PZHK-së  

Vendbanimet joformale 

Qëllimi 1 Qëllimi  2 Qëllimi 1 

Q1: Ajri: Reduktimi i 
emetimeve të 
gazrave serë 

 
0 

 
0 

 
? 

Q2: Rritja e cilësisë 
së ujit 

 

+/- 
 

0 
 

0 

Q3: Toka: Mbrojtja 
dhe përdorimi e 
manaxhimi i 
qëndrueshëm i 
tokës 

++ 0 ? 

Q4: Biodiversiteti: 
Mbrojtja dhe 
manaxhimi i 
qëndrueshëm i 
biodiversitetit, 
ruajtja e specieve 
organike dhe 
habitateve 

+/- 
 

0 
 

? 

Q5: Pyjet: 
Manaxhimi i 
qëndrueshëm i 
pyjeve 

 

+ 
 

+ 
 

? 

Q6: Peizazhi dhe 
Ekosistemet 

 
+/- 

 
+ 

 
0 

Q7: Ndryshimet 
klimatike 

 
+/- 

 
? 0 

Q8: Trashëgimia 
kulturore 

 

0 
 

+ 
 

0 

Q9: Cilësia e jetës  

+ 
 

+ 
 

+ 
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Sqarim: 
 

++ Përputhshmëri në nivel të konsiderueshëm; 

+ Përputhshmëri e knaqshme; 

0 nuk ka efekt; 

- Konflikt i vogël i mundshëm; 

- / - Konflikt i mundshëm domethënëse; 

+/- Elementet të puthshmërisë dhe konfliktit; 

? Përputhshmëria nuk mund të vlerësohet në këtë fazë (nevojiten më shumë detaje se        

               si do të arrihet qëllimi. 

 

  

 

 
Qëllimet e VSM- së 

Qëllimet e PZHK-së  
Banimi 

Qëllimet e PZHK-së  
Shfrytëzimi i tokës 

Qëllimi 1 Qëllimi  2 Qëllimi 1 

Q1: Ajri: Reduktimi i 
emetimeve të gazrave serë 

 
0 

 
0 

 
0 

Q2: Rritja e cilësisë 
së ujit 

 

+/- 
 

0 
 

+ 

Q3: Toka: Mbrojtja dhe 
përdorimi e manaxhimi i 
qëndrueshëm i tokës  

++ 
+ 

 
++ 

Q4: Biodiversiteti: Mbrojtja 
dhe manaxhimi i 
qëndrueshëm i 
biodiversitetit, ruajtja e 
specieve organike dhe 
habitateve 

+/- 
 

0 + 

Q5: Pyjet: Manaxhimi i 
qëndrueshëm i pyjeve  

+ 
 

+ 
 

++ 

Q6: Peizazhi dhe Ekosistemet  
+/- 

 
+ 

 
+ 

Q7: Ndryshimet klimatike  
+/- 

 
? 

 
+ 

Q8: Trashëgimia kulturore  

0 
 

+ 
 

0 

O9: Cilësia e jetës  

+ 
 

+ 
 

+ 
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6.1. Masat e nevojshme në PZHK për Mbrojtjen e Mjedisit 

Konceptet zhvillimore të përdorimit të tokës, përfshi zhvillimin e qendrave 

Në analizën e vendbanimeve është vrejt se në Prishtinë si ne çdo vendbanim tjetër në 

Kosovë kemi problem me shtrirjen shumë disperse (objekte të shpërndara) të ndërtimeve të 

cilat më tutje paraqesin problem në ofrimin e infrastrukturës dhe elementeve tjera urbane. 

Cilësohet si problem me përmasa serioze zgjerimi i tokës ndërtimore në mënyrë spontane, 

pastaj shtrirja e ndërtimeve në tokat bujqësore sidomos në zonën përgjat rrugëve nacionale –

Prishtinë-Ferizaj, Prishtinë- Fushë Kosove, Prishtinë-Podujevë dhe Prishtinë-Obiliq  

Harta e shfrytëzimit të planifikuar të tokës tregon destinimin për përdorim të tokës 

deri në vitin 2028+. Këtu prezantohen edhe kufijt e rinjë ndërtimor edhe zhvillme tjera. Kjo 

do të sjellë humbjen e mëtejshme të tokës bujqësore, por njëkohësisht do të sigurojë ruajtjen e 

pjesës së konsiderushme të tokes me plleshmëri, tokës së pasur me resurse dhe pyjeve. Kemi 

të prezantuar edhe zonat e shënuara me ngjyrë e cila potencialisht mund të paraqesin pikat e 

nxehta mjedisor.  

Konfliktet e mundshme për hapsira mund të adresohen vetëm nëpërmjet zbatimit më 

të mirë të këtyre planeve. Masa e parë duhet të jetë arritja e një marrëveshje për mbrojtjen e 

këtyre zonave, e cila duhet të ndiqet nga plane rregulluese dhe tjera për komunën, të cilat do 

të viheshin më pas në zbatim. Kjo është një sfidë e madhe për qeverinë komunale, gjë që 

pranohet deridiku edhe në Planin Zhvillimor Komunal të Prishtinës. Gjatë procesit të hartimit 

janë organizuar takimet me komunitetin për të filluar këtë proces. Rreziku kryesor mjedisor 

do të ishte nëse nuk arrihet marrëveshja për një vizion të përbashkët për Prishtinën. 

Zhvillimi dhe rritja e Prishtinës besohet se do të vazhdojë, e në fakt sa më shumë 

sukses ekonomik të prodhojë Prishtina aq më shumë do të përshpejtohet rritja e saj. Kjo do të 

ishte e dëshirueshme dhe është në të mirë të Kosovës, duke supozuar se realizohen investimet 

në infrastrukturën mjedisore dhe menaxhimi efektiv komunal, komuna e Prishtinës ka 

mundësi të akomodojë një numër shumë më të madh popullsie me zgjerimin e kufinjeve 

ndertimore dhe turisteve me zgjerimin e kapaciteteve receptive turistike. Burimet ujore nuk 

janë të mjaftueshme. Kapaciteti mjedisor mbajtës i Prishtinës nuk përbën problem, ndërkohë 

që problem përbëjnë menaxhimi dhe planifikimi urban jo-efektiv dhe nevoja për financimetë 

mëdha në infrastrukturën mjedisore. Plani i njeh këto probleme dhe përpiqet në mënyrë 

realiste të punojë brenda këtyre kufizimeve. 

Ndikimi në klimë 

Prishtina   vlerësohet se nuk ka indikacione, se me aktivitetin aktual dhe ate që do të 

ketë në perspektivë të ndikoj në klimën globale, pasi që komuna e Prishtinës përpos disa 

industrive përpunuese si ajo e lëngjeve, drurit dhe plastikës dhe ndermarrjeve të vogla nuk ka 

ndonjë industri apo objekt industrial që do të emitonte gazra të serrës në atë mas sa të ketë 

ndikim në klimën globale. Është e rëndësishme që të bëhen studime për të vlerësuar rritjen e 

temperaturës dhe faktorëve tjerë klimatik. Megjithatë komunikacioni rrugor sidomos tani me 

ndërtimin e autostradës në mënyrë të pashmangshme do të shkaktojë një ndikim në 

mikroklimën rajonale duke ndikuar edhe në ngritjen e temperaturave dhe praninë e ndotësve 

në ajër, ujë dhe tokë. 

Mbrojtja e pyjeve, zonave të gjelbra ekzistuese dhe zhvillimi i zonave të reja 
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Destinimet për shfrytëzim të planifikuar të tokës të propozuara nga PZHK-ja krijojnë 

mundësinë për struktura reja të pyjeve, kryesisht për përdorim të ndryshem, kështu duke 

krijuar edhe habitate natyrore dhe mjedise atraktive. Komuna duhet që në kuadër të zbatimit 

të planit të ket në prioritet projektet si: 

 Projekte pyllëzimi konform planit; 

 Projekte ripyllëzimi dhe mirë mbajtje konform planit; 

 Numrin e këtyre strukturave që do të lejohet dhe ku do të lejohet (apo nuk do të 

lejohet) ngritja e tyre; 

 Projekte për ndërtim të infrastrukturës si rrugët malore melorim dhe drenazhim për 

pyjet, etj. 

 Arkitekturën e objekteve e tyre për të siguruar harmoninë vizuale me mjedisin 

rrethues; 

Cilësia e ajrit 

Plani Zhvillimor Komunal adresonë problemet ajrit në apektin e ndotjes dhe cilësisë 

së tijë. Prania e komunikacionit pergjat rrugëve  nacionale  Prishtinë-Ferizaj,Prishtinë-Fushe-

Kosovë,Prishtinë-Podujevë dhe Prishtinë-Obiliq për këtë komunë është një element që tregon 

se ka shkarkim të konsiderueshëm të gasrave në atmosfer, si dhe lirim të zhurmave të 

ndryshme që vijnë nga komunikacioni. Ndërkohë që rritja e parashikuar për trafikun në vitin 

2028+ do të bëjë që cilësia në përgjithësi e ajrit të përkeqësohet, veçanërisht për Pb, SOx, 

NOx, të cilat aktualisht janë brenda normave të BE-së dhe Kosovës. Zbatimi i standardeve 

më strikte për çlirimet në ajër nga automjetet, permiresimi dhe kontrollii cilesise se 

karburanteve menaxhimi më i mirë i trafikut, perfshire perdorimin e rritur te bicikletave, si 

dhe furnizimi i plotë me energji (për të ulur përdorimin e gjeneratorëve) ka shumë gjasa të 

ngadalësojnë përkeqësimin e mëtejshëm të cilësisë së ajrit për një periudhë afat-shkurtër deri 

në afat-mesme. Grimcat e imëta PM10 (të ngurta, të lëngshme ose gaz) mund të depërtojnë 

në mushkëri duke shkaktuar efekte të mëdha shëndetësore të tilla si sulmet në zemër, kanceri 

në mushkëri, bronkitin kronik dhe ndikim mëseriozi katek të moshuarit, fëmijët dhe 

diabetikët. Efekte të vogla shëndetësore përfshijnë. Këto efekte shëndetësore ndikojnë në 

cilësinë e jetës së çdo kujt dhe ndërhyjnë në mirëqenien ekonomike, sociale, kulturore dhe 

mjedisore të banorëve të komunës së Prishtinës. Duhet bërë vlerësimi i ndikimit të cilësisë së 

ajrit mbi shëndetin dhe ekonominë nëpërmjet llogaritjes së shkallës së semundshmerise me 

qëllim vlerësimin sasior të dëmit në shëndet dhe kostos ekonomike që sjell ndotja e ajrit për 

Komunën. PZHK-ja adreson mirë problemet e zhurmëst, si dhe ka dhënë disa rekomandime 

dhe ka propozuar masa se si zhurma të reduktohet. 

Rrugët e propozuara 

Plani propozon një kategorizim të rrugëve lokale dhe ndryshim ose zgjerim të traseve 

të disa rrugëve rajonale si dhe propozon unazën e brendshme  komunale dhe unazën urbane. 

Komuna e Prishtinës është një territor tranzit në mes të qendrave nacionale  dhe 

ndërshtetërore, vjen në shprehje edhe infrastruktura tjetër e cila diktohet nga niveli nacional si 

autoudha dhe e cila ka impaktet më të larta mjedisore. Me probleme të përafërta përballen 

edhe rrugë të tjera të propozuara, të cilat kalojnë nëpër zona të gjelbra në të cilat janë masat 

adekuate për ruajtjen e tyre. 

Ndikimi i Planit në Ekosistemet natyrore  
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Në disa zhvillime të cilat janë planifikuar ka disa ndikime të cilat janë të kthyeshme dhe të 

riparueshme nëse merren masat e parapara. Në PZHK janë propozuar masa kundër zhurmës 

dhe masa kundër ndotjes në pjesët ku ndjeshmëria në ekosisteme është e lartë. Ekosistemet 

ku atakohen janë ekosisteme pyjore në disa korie (zabele) dhe në disa pjesë ekosisteme 

lumore por që ndikimi nuk është shumë i madh. Ndërkaq Plani parashe edhe projekte të cilat 

kanë ndikim pozitiv në ekosisteme siç shihen në hartat më posht. 

 

Harta. 10.  Ndikimi i PZHK-së në ekosistemet natyrore  
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Harta. 11.  Parashikimi i ndikimeve të PZHK-së në aspektin hapësinore. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Efektet kumulative 

 
VSM-ja nuk do të kufizohet vetëm në analizën e elementeve individuale të planit, por 

duhet të bëjë gjithashtu edhe një vlerësim të përgjithshëm në vazhdën e të gjitha aktiviteteve 

dhe politikave të cilat përfshihen në Planin Zhvillimor Komunal të  Prishtinës. 
 



                          Vlerësimi Strategjik Mjedisor i Planit Zhvillimor Komunal të Komunës së Prishtinës 

169 

 

Tab. 30.  Matrica e përmbledhjeve të efekteve kumulative të të gjitha elementeve të PZHK-së në 
komponentet mjedisore 

 

Kompon
entet 

mjedisor
e 

Elementete e PZHK-së 

Vlerësim
i i 

efekteve 
kumulati

ve 

Rrugët e 
planifiku ara 

 Autou
dha 

“Arbër 
Xhafer

i” 

Hekuru
dha e 

planifik
uar 

Zonat e      
planifik
uara të 

ndërtime
ve 

Zonat 
ekono
mike 
dhe 

industr
iale 

Pyllëz
imi 

Rruge
rt 

Kryes
ore  

Unaza e 
mbrens
hme e 
qytetit 

Emetimi 
i gazrave 

serrë 
+ - - 0 + - + 

Pa 

ndonjë 

efekt 

dometh

ënës 

Ndotja 
akustike 

dhe 
bezdisjet 

tjera 

+ - - - + - + 

Pa 

ndonjë 

efekt 

dometh

ënës 

Burimet 
natyrore 

+ 0 0 + + + + Pozitive 

Toka + + 0 0 + 0 + Pozitive 

Uji 0 0 0 0 + 0 + 

Pa 

ndonjë 

efekt 

dometh

ënës 

Ajri 0 - - 0 0 - + 

Pa 

ndonjë 

efekt 

dometh

ënës 

Biodivers
iteti 

0 0 - 0 + 0 + 

Pa 

ndonjë 

efekt 

dometh

ënës 
 
 
 
 

Në këtë Raport ndikimet mjedisore kumulative percaktohen si një kombinim i ndikimeve 

të zbatimit të veprimeve të Planit në aspekte të ndryshme të mjedisit. Gjatë implementimit të 

zhvillimeve të planifikuara të Planit, impaktet mjedisore kumulative variojne sipas aspekteve 
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individuale te mjedisit. Kur vleresohen impaktet mbi token, ajrin dhe faktoret klimatike, 

biodiversitetit impaktet kumulative të zbatimit të veprimeve të Planit shprehen si shuma e 

impakteve të të gjitha masave, si të tilla në vleresimin e impakteve kumulative mbi:  

 ajrin, shkarkimet e ndotesve që pasojne zbatimin e masave qe kombinohen; dhe 

 burimet natyrore si burimet ujore, minerale dhe resurseve tjera të cilat kombinohen; 

 token, zona te tokave bujqesore dhe e pyjeve te fragmentuar per shkak te integrimit te 

strukturave te infrastrukturës së re që kombinohen si efekte; 

 faktorët klimatik, shkarkimet e gazeve serrë që pasojnë zbatimin e masave që 

kombinohen. 

Nga aspekti i impakteve mbi ajrin dhe faktorët klimatik, impaktet kumulative si shumë e 

impakteve te të gjithë veprimeve të PZHK-së janë të rëndesishme për realizimin e 

objektivave mjedisore: 

 shkarkimet limiteve të ndotësve  

 menaxhimin e mbetjeve inerte dhe 

 sasia vjetore më e lartë e shkarkimit të gazeve serre. 

Në vleresimin e impakteve mbi ujin, natyren, trashegimine kulturore dhe peisazhin, 

efekteve kumulative zakonisht nuk mund të shprehën si një shumë e impakteve te të gjithe 

veprimeve për të arritur synimet e PZHK-së. Kur vleresohen efektet kumulative në aspektet e 

permendura me sipër, karakteristikat e një impakti individual që kontribuon në efektet 

kumulative janë shumë të rëndesishme. Këto janë përgjithesisht karakteristika në të cilat 

impaktet ndryshojnë njëri nga tjetri sipas vendit (impakt direkt dhe ne distance) dhe kohës 

(afat-shkurter, afat-mesem dhe afat-gjate, perkohesisht dhe permanent) të efekteve. 

Nëse vleresohen efektet mbi shëndetin njerëzor, efekti komulativ të PZHK-së shprehen si 

efekte të kombinuara komulative dhe zakonisht referohen për: 

 zvoglimin e ekspozimit në nivelet e tejkaluara të bezdisjes akustike; 

 zvoglimin e ekspozimit ne nivelet e tejkaluara të ajrit të ndotur në mjedis; dhe 

  masat e marrura në PZHK që lehtesojnë veprimtari shlodhëse dhe rekreative në një 

mjedis. 

 

Kur vleresohen impaktet mbi popullaten dhe asetet materiale, impaktet kumulative të 

zbatimit të PZHK-së shprehen si një kombinim i impakteve të ndryshme që ndikojnë në 

hapësirën e tyre të jetesës dhe në jetën e tyre. Masat për të arritur synimet e PZHK-së janë 

pozitive nga aspekti i impakteve mbi popullsinë dhe asetet materiale, nëse efektet kumulative 

të tyre kontribuojnë në arritjen e kohezionit social, sigurinë dhe qëndrueshmërinë. 

Në vlerësimin e efekteve komulative në Biodiversitet të llojeve organike në zhvillimet e 

planifikuara shprehën si efekte të kombinuara duke rritur impaktin në biodiversitet, mirëpo 

me masat që janë marr me PZHK efekti do të jet më i zbutur deri te efekti pozitiv për 

biodiversitetin. Komuna në të ardhmen do të kërkoj nga niveli qendror për autoudhën dhe 

hekurudhën për urat e kalimit të shtazëve nga një ekosistem në tjetrin, si dhe masat kundër 

zhurmës në vendet e ndjeshme. 

 

 

    Probleme të mjedisit në Prishtinë dhe përgjigja që i jep PZHK 

Tabela e mëposhtme bënë një përmbledhje të problemeve mjedisore që u identifikuan 

në Kapitullin më lart dhe të shkallës në të cilën PZHK-ja i u përgjigjet atyre, duke sugjeruar 

njëkohësisht edhe masa të tjera për mbrojtjen e mjedisit.
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Tabela. 31. Përmbledhje e Problemeve Mjedisore dhe përgjigja sipas PZHK-së 

Problemi 
mjedisor 

Shkaqet Ndikimi në 
mjedis 

Ndikimi në 
shëndet 

Propozimet e 
PZHK-së 

Ndërhyrje të tjera 
të propozuara 

Masa të tjera të 
nevojshme 

1. Cilësi e ajrit. Aktiviteti ndërtimor i 
pakontrolluar; 
Rrugë të ngarkuara në 
zonën urbane; 
Rritja e shpejtë e 
numrit të 
automjeteve; 
Karburante të cilësisë 
jo të mirë; 
Ngrohjet individuale 
gjatë dimrit si dhe 
përdorimi i lëndës 
djegëse i dyshimt. 
Djegia e mbeturinave, 
ndzja e zjarreve të 
qëllimshme 

Të gjitha 
shkaqet e 
përmenduara e 
ulin cilësinë e 
ajrit edhe pse 
kjo komunë 
është e mbuluar 
mjaft me 
vegjetacion, 
vlenë të 
përmenden 
Pejzazhi i 
mbrojtur 
Germia.. 

Nuk ka të dhëna 
që provojn këtë 
lidhje për 
sëmundjet, apo 
ndonje 
sëmundje tjetër 
që vjen si 
rezultat i cilësisë 
së ajrit. 

Propozimet për 
pyllëzim 
Propozimet për 
shirita gjelbrues 
Propozimet për 
transportin publik 
dhe ciklizmit ka si 
qëllim 
ngadalësimin e 
rritjes së numrit të 
makinave private 
dhe reduktimin e 
ndotjes së ajrit të 
disa zonave të 
komunës. 
Rrugët e reja të 
cilat duhet të 
lehtësojë trafikun 
nëpër 
vendbanime. 

Duhet të bëhen 
studime mbi 
pyllëzimin; 
Duhet të bëhen 
studime mbi 
transportin; 
Përdorimi i 
karburanteve më të 
pastra (përmbajtje e 
squfurit të bjerë); 
Përmirësimet e 
rrugëve nga 
Komuna e 
Prishtinës ndërtimi 
i rrugëve 
shkarkuese në 
bashkëpunim me 
Ministrinë e 
Infrastrukturës. 

Studim për të përcaktuar 
ndikimin dhe koston e 
cilësisë së dëmshme të 
ajrit në shëndetin publik 
dhe në ekonominë në 
tërësi; 
Përmirësimi i teknikave 
të ndërtimit për të 
pakësuar ndotjen; 
Përmirësimi i trafikut 
edhe futja e korsive të 
biçikletave; 
Edukim më i mirë i 
publikut mbi shëndetin 
dhe cilësinë e ajrit; 
Përmirësimi i furnizimit 
me energji-zbutja e 
kërkesës nëpërmjet 
burimeve alternative të 
energjisë dhe përdorimit 
të gjeneratorëve;  
Vendosja e kritereve 
strikte për  pyllëzimin; 
Vendosja e kritereve 
strikte për cilësinë e 
zonave të gjelbra (cilësia 
e mbulesës së tokës, dhe 
e mbulesës bimore).  
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2. Cilësi jo e mirë 
e ujit të 
lumenjëve 

Mungesa e trajtimit të 
ujërave të zeza dhe 
mbetjeve industriale 
që shkaktohet nga 
mungesa e sistemit të 
grumbullimit dhe 
trajtimit adekuat të 
ujërave të zeza. 

Ndikim në 
shëndetin e 
popullates 
njerezore, 
humbje e flores 
dhe faunes ne 
ekosisteme ujore 
(mikrozoobento
sit dhe 
makrozoobentos
it); 
Ndotja e 
rezervave të 
ujërave 
nëntokësorë. 

Ndikon në 
sëmundjet 
infektive, 
sëmundjet tjera 
të cilat lidhen 
me përdorim të 
ujit dhe përmes 
zingjirit 
ushqimor. 

Skenari i 
zhvillimit të 
PZHK-së 
parasheh një 
impiant për 
trajtim të ujërave 
të zeza në territorin 

e komunës se Fush 

kosoves, ku i gjithë 
sistemi i 
kanalizimit është i 
orientuar në 
drejtim të 
impiantit.dhe  
vendbanimet qe 
per shkak te 
konfiguracionit te 
terenit nuk mund 
te kyqen ne 
kolektorët kryesor 
propozohen te 
trajtohen me 
gropa skeptike. 

Përgatitja e 
Projekteve 
Sektoriale për 
Trajtimin e ujërave 
të zeza. 

Zëvendësimi i 
tubacioneve të vjetra 
dhe të vogla qe do te 
shoqerohet edhe me 
minimizimi i rrjedhjeve. 
Maksimizimi i lidhjeve.  
Rregullimi i lidhjeve të 
paligjshme. Reduktimi i 
përdorimit të gropave 
septike dhe lidhja me 
sistemin e kanalizimeve 
per ujërat e ndotura, 
lidhja me kolektorin 
kryesor të fshatrave,dhe 
ndertimi i impiantit të 
planifikuar. 

3. Cilësi dhe sasi  
jo e kënaqshme e 
ujit të pijshëm 

Humbje në sistem të 
furnizimit, tubat jo të 
cilësisë së duhur dhe 
mungesa e kontrollit 
të ujërave. 
Gypat e ujit ende jan 
me azbest çimento 
 

Ndotja e ujërave 
nëntokësore 
Konsum i ujit në 
shishe dhe 
gjenerimi i 
mbetjeve 
plastike. 

Shpërthim i 
sëmundjeve 
gastro-enterike, 
por lidhja e 
qartë nuk është 
provuar nga të 
dhënat 
shëndetësore. 

Skenari i 
zhvillimit i PZHK 
përputhet me 
studimet e 
mëhershme për 
cilësin dhe sasinë; 
Në PZHK janë 
parashikuar edhe 
përfshirja e 
infrastrukturës për 
shkak të 
interferencave që 
ka. 

Duhet përgatiten 
projektet Sektoriale 
per funizimin me 
uje te pijshem 
përkatës dhe 
trajtohet mundësia 
e financimit. 

Zvogëlimi i humbjeve në 
rrjet. Shmangia e 
intersektimeve me linjat 
e ujrave te zeza. 
Reduktimi i lidhjeve të 
paligjshme. Përgatitja e 
projekteve për të shkuar 
drejt furnizimit të 
vazhdueshëm me ujë; 
Mbrojtja e burimeve mbi 
sipërfaqe, eleminimi i 
shfrytëzuesve individual 
të burimeve ujore. 
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4. Mbledhja dhe 
grumbullimi i 
mbeturinave 

Mungesa e një sistemi 
reduktim-ripërdorim-
riciklim për mbetjet e 
ngurta në nivel të 
Komunës 
Grumbullimi i 
mbetjeve në komunë 
nuk është plotësisht i 
rregulluar pasi shumë 
prej tyre hidhen në 
lumenj dhe zona të 
tjera. 
Nëse vazhdohet me 
këto ritme, Prishtina 
do të ketë disa deponi 
ilegal brenda viteve të 
ardhshme. Mbetjet 
ndërtimore, dhe ato të 
tjera përzihen me 
mbetjet komunale.  

Komuna 
gjeneron sasi të 
konsiderueshme 
të mbetjesh të 
ngurta. 
Në disa 
vendëbanime të 
Prishtinës 
pamjet e 
mbeturinave 
mbeten të 
shëmtuara. 
Në komuna, 
sidomos në 
shtratin 
lumenjve por 
edhe në prroskat 
tjera pamja është 
shumë e 
shëmtuar. 
 

Djegia e 
mbeturinave 
shton ndotjen e 
ajrit. 
Personat që 
jetojnë pranë 
ktyre deponive 
dhe her pas here 
kontrollojnë 
mbetjet janë të 
ekspozuar ndaj 
rreziqeve 
serioze për 
shëndetin. 
Rrezik potencial 
për shëndetin 
nga hedhja e 
mbetjeve të 
rrezikshme në 
zona afër dhe në 
disa raste edhe 
brenda 
vendbanimeve 
të komunës së  
Prishtinës. 

PZHK sugjeron 
adoptimin e një 
sistemi të integrur 
të administrimit të 
mbetjeve në 
bashkpunim me 
kompaninë 
regjionale, bazuar 
në itinerarin 
reduktim-
ripërdorim-
riciklim-
rekuperim. 
PZHK përmend 
riciklimin, 
selektimin, tregon 
për vendin e sakt 
ku do të 
grumbullohen 
selektohen dhe 
riciklohen 
mbeturinat në të 
ardhmen. 

Duhet përgatitet 
Projekti Sektorial 
përkatës me 
mundësi financimi; 
duhet të propozoj 
vendet për 
deponim të 
përkohshëm në të 
cilat mundë të 
bëhet selektimi, 
grumbullimi dhe 
riciklimi i 
mbeturinave. 

Grumbullim më i mirë 
në vendbanime dhe 
nivel komunal. 
Vënie në jetë e 
strategjive për 
reduktimin e mbetjeve 
dhe për riciklimin. 
Ndarje më e mirë e 
materialeve të 
rrezikshme. 
Për të shmangur hedhjet 
e paligjshme, organizimi 
mund të bëhet nga 
komuna për një numër 
të mjaftueshëm 
kamionësh, dhe të 
menaxhohet me 
transport nga deponia e 
përkohëshme drejt asaj 
regjionale njejtë të 
menaxhohet me pagesë 
për tone për hedhjen e 
mbeturinave në 
Deponin e regjionale 
duke krijuar sistem  
pagesash nga ata që 
hudhin mbeturina.  
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5. Rehabil-itimi 
/Inkapsulim i 
pikave te nxehta 
të ndotjes 

Ndotja e tokes nga 
aktivitete e ndryshme 
ekonomike dhe 
bujqësore, si 
mendohet se gjate 
luftës se fundit ne 
Kosove brenda 
territorit te Prishtinës 
është goditur edhe me 
uranium te varfruar 

Ndotja e tokes 
dhe ajrit nga 
perberje të 
demshme per 
shëndetin e 
njeriut dhe 
biodiversitet 

Ne vartesi te 
lendeve 
ndotese,mund të 
shkaktojnë një 
game të gjerë 
semundjesh  

Propozohet të 
studiohen të gjitha 
hapësirat,zonat 
me rrethinë ku 
janë zhvilluar 
industritë të vogla 
ose edhe sot ku 
pjesërisht 
funksionojnë në 
territorin e 
komunës së 
Prishtinës në 
zonat industriale 
kane perdorur ose 
gjeneruar kimikate 
te rrezikshme per 
shendetin, para, 
gjatë  edhe pas 
viteve 90-ta dhe 
mbi bazen e 
shkalles se 
rrezikut të behen 
nderhyrja teknike 
siç është rasti me 
disa deponi. 

Te mblidhet 
informacione më të 
thelluara për ketë 
gjendje, per nivelin 
dhe llojin e 
ndotjes,për 
ndikimet në 
tokë,ujë ajrë 
egzistencen e 
lidhjeve të 
territoreve te 
ndotura me 
kërcnimet për 
shëndetin, llojin e 
kërcnimit të bëhen 
analiza ne terren 
dhe laborator, të 
trajtohen me PZHK   
vendet ku dyshohet 
se është goditur me 
Uranium të 
Varfëruar gjat 
luftës së fundit në 
mënyr që në të 
ardhmen të bëhen 
studime lidhur me 
ndikimin në mjedis 
të këtyre zonave 
dhe të bëhet 
inkapsulimi apo 
izolimi i këtyre 
zonave nëse është e 
nevojshme. 

Plani i menaxhimit dhe 
rehabilitimit të pikave të 
nxehta bazuar edhe në 
studim,analiz dhe VNM 
të detajuar; 
Masat adekuate për 
shëndetin e njerëzve; 
Masat tjera për 
konsolidim të tokës, 
mbrojtje të ujit dhe 
cilësisë së ajrit dhe 
Biodiversitetit dhe 
ekosistemeve tjera. 
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6. Shtrirja e 
ndërtimeve 

Nevojat për banim; 
Zhvillim i 
pakontrolluar dhe i 
paplanifikuar brenda 
dhe rreth 
vendbanimeve 
sidomos nëpër terrene 
me tokë të plleshme 
bujqësore dhe ato 
kodrinore kryesore 
rrugore  

Humbje e tokës 
së plleshme dhe 
gjelbrimit e 
pemëve të 
ndryshme, 
humbje e 
shtresës së 
sipërme të tokës, 
rrjedhje dhe 
mundësi për 
rrëshqitje/ 
përmbytje. 
Humbje e 
vlerave estetike. 
Humbje e 
vlerave 
peizazhistike të 
teritorit 
komunal. 

Jo i 
drejtperdrejte 
dhe i 
menjëhershëm; 
Por shtrirja pa 
përcjellë me 
infrastruktur 
normal që 
shkakton edhe 
pasoja në 
shëndet; 
Edhe rrëshqitjet 
e mundëshme të 
tokës dhe 
përmbytjet 
mund të 
shkaktojnë 
dëme serioze 
për jetën dhe 
pronën. 
Edhe humbja e 
gjelbrimit ka 
ndikimin e vetë 
në shëndetin e 
njeriut 

Planifikohet kufiri 
ndërtimor për të 
gjitha 
vendbanimet; 
Normat teknike të 
planifikimit  sipas 
UA. të përdorura 
në PZHK bëhen 
automatikisht të 
vlefshme; 
Për të gjitha 
vendbanimet në 
Komunë. 
Parqe,zona të 
gjelbra rreth disa 
vendbanimeve. 

PZHK ka 
propozuar për 
zonat jashtë kufijve 
të propozuar 
ndërtimor rreth 
vendbanimeve 
statusin e zonave 
ku nuk lejohet 
ndërtimi; 
PZHK ka 
propozuar për 
zonat jashtë kufijve 
të ndërtimit të 
marrin statusin e 
zonave bujqësore, 
Pyjore, parqe dhe 
infrastructure nën 
masa mjedisore. 

Të përgatitet ekipi dhe 
një plan i Menaxhimit të 
ndërtimeve; 
Të përgatiten projekte 
për gjelbrim dhe parqe  
Moratoriumi për 
ndërtimet duhet të 
shtrihet edhe në gjitha 
zonat jasht kufijve të 
propozuar ndërtimor. 
Është e nevojshme të 
hartohen Plane 
Rregulluese edhe për 
vendbanimet në 
konceptin e zhvillimit 
me nënqendra, dhe 
zonat ku i parasheh 
komuna, të hartohet 
Harta Zonale Komunale 
e cila jep kushte dhe 
masa adekuate për 
gjitha zonat. 
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7. Degradimi  i 
pyjeve, 

Prerja e pakontrolluar 
dhe ilegale e pyjeve; 
Djegëjet e pyjeve; 
Zhvillim i 
pakontrolluar dhe i 
paplanifikuar i disa 
vendbanimeve. 
Gurthyesit në zona të 
pyjeve dhe në afërsi të 
zonave me 
ndjeshmëri të lartë 
mjedisore. 

Ndotja e ajrit; 
Ndotje e ujit, 
mungesë e 
kënaqësisë si për 
rezidentët ashtu 
edhe për 
vizitorët. Erozini 
në shkall të lart 
dhe prishje e 
balancit natyror, 
ndikimi i lartë 
në rezervatin 
strikt të natyrës. 

Ndotja e ajrit 
edhe e ujit kan 
ndikim dhe 
pasoja në 
shëndet; 

Revitalizimi i 
pyjeve ekzistuese; 
Propozohen 
mbulim me fidane 
të reja siperfaqet e 
zhveshura; 
Dhe parqe tjera të 
reja në disa 
vendbanime. 

Projekte konkrete 
pyllëzimi, 
revitalizimi, sanim 
për pyjet në 
Prishtinë dhe   në 
zonat e parapara 
me PZHK. 
Përgatitja e 
projekteve për 
shfrytëzimin e 
burimeve tjera 
alternative për 
ngrohje dhe energji 
tjera në mënyr që 
mos të shfrytëzohet 
druri për djegie. 

Ngritja e një mekanizmi 
bashkpunues në nivel të 
komunës dhe ministrive 
për këto projekte; 
Kushtëzimi i projekteve 
të reja të infrastrukturës 
me gjelbrim dhe tampon 
zona; 
Aktivizim i gjykatave, 
policis inspektorëve në 
mënyr cilësore. Në ish 
vendëdpozitimet legale 
dhe ilegale masat 
rehabilituese dhe ri 
gjelbrim ose rivitalizim 
të atyre ekosistemeve. 

8. Degradimi dhe 
eksploatimi i 
gurit nga 
Gurëthyesit dhe 
degradimi 
natyror i tokës 
 

Është karakteristike 
numër i madh i 
gurëthesve. 
Degradimi i pjesëve të 
ndryshme të tokës 
gjat eksploatimit të 
gurëve nga 
gurëthyesit për 
ndërtimtari, mos 
rehabilitimi i zonave 
ku jan marr gurët. 

Degradim i 
tokës, pyjeve 
dhe hapësirave 
me pesazhe të 
bukura duke i 
shëndrruar në 
hendeqe të pa 
këdëshme ,dhr 
të rrezikshme. 

Natyrshëm ka 
ndikim në 
shëndet të 
popullatës 
njerzore dhe 
organizmave 
tjerë. 

PZHK ka trajtuar 
ndotjen që vjen 
nga nxjerrja e 
mineraleve duke 
lënë hapësirë për 
trajtim të 
mëtutjeshëm në të 
ardhmen. 

Duhet të 
parashihen masa 
për kthimin në 
gjendjen e më 
parshme të 
vendeve ku janë 
nxjerrur gurët. 

Në bashkpunim me 
nivelin qendror të 
merren masa për 
rehabilitimin e vendeve 
ku është eksploatuar.  
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9. Humbje e 
trashëgimisë së 
ndërtuar 

Zhvillimet me trende 
të ndryshme nëpër 
vendbanime nuk jan 
në harmoni me 
arkitekturën 
ekzistuese. 

Humbja e disa 
nga 
karakteristikat 
unike të 
vendbanimeve, 
cenim i 
identitetit dhe e 
kujtesës 
historike, 
kryesisht hubja 
e kullave 
karakteristike 
për këtë zonë. 

Të dhëna të pa 
disponueshme 
por aspektin 
psikologjik dhe 
shpirtror 
mendohet se do 
jetë prezent. 

Identifikon zonat 
brenda studimit të 
cilat do të ruhen. 
Propozon masat 
për ruajtjen. 
E orienton 
presionin për 
ndërtime drejt 
vendbanimeve 
dhe zonave më 
pak të pasura me 
këtë lloj 
trashëgimie 

Identifikimi i 
instrumentave 
ekonomike dhe të 
valorizimit të 
territorit (psh, 
itinerare apo shtigje 
kulturore) që mund 
të bëhen mbështetje 
për komunitetet 
autoktone të 
Prishtinës që 
banojnë ne këto 
vendbanime dhe 
zona. 

Zgjerimi dhe 
mbajtja/pasurimi i listës 
së monumenteve të 
kulturës, e cila është 
përgatitur nga Instituti i 
Monumenteve të 
Kulturës dhe 
institucione tjera 
qendrore dhe lokale për 
të mirëmbajtur 
zonat,ndërtesat që kanë 
vlerë të trashëgimis së 
ndeërtuar 
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10. Rrezik për 
tërmete, 

rrëshqitja e tokës, 
vërshimet dhe 

element tjer 
rreziku 

Rajoni i Prishtinës 
është një nga vendet 
më të rrezikuara nga 
tërmetet, bënë pjesë 
në zonë sizmike 
aktive të nivelit 
mesatar; 
Ka erozion e dhe 
reshqitje të dheut në 
disa pjesë të 
identifikuara me 
PZHK, por ka edhe 
burime tjera rreziku. 

Varsisht por 
dine të jetë me 
ndikim të lartë 
mjedisor 
sidomos nga 
ndikimet 
idirekte  

Mund të 
rezultojë me 
dëme të mëdha. 

PZHK paraqet në 
mënyr specifike 
zonat e rrezikuara 
nga tërmetet, 
tregon në mënyr 
të sakt për zonat 
ku ka erozion dhe 
shkarje dheu por 
nuk tregon për se  
çfar shkalle. 
PZHK tregon në 
mënyr precise 
zonat të cilat janë 
nën ndikim të 
vërshimeve dhe 
përmbytjeve. 

Komuna duhet të 
hartoj projekte të 
detajuara për 
caktimin e shkallës 
së ndikimeve për 
zonat të cilat janë 
nën ndikim të 
rreziqeve të 
përmendura. 
Komuna duhet të 
ndërtojë brenda 
standarteve të larta 
anti-sizmike, 
 

Studim i terreneve për 
qëndrueshmëri 
sizmikenë rast se do të 
duhet të ndërtohet 
ndonjë pikë karburanti, 
duhet patur parasysh 
raporti i vlerësimit të 
ndikimit në mjedis dhe 
raporti i vlerësimit të 
sigurimit teknik të 
karburantit, i cili duhet 
të ketë standarde shumë 
të larta. 

11. Rreziqe nga 
rrezatimi 
jonizues dhe jo 
jonizues. 

Hedhja e predhave 
dhe mjeteve tjera 
eksplozive gjat luftës 
në Kosovë në disa 
pika në Prishtinë 

Është e mund të 
shkaktoj 
probleme të 
shumta 
shëndetësore, 
por më kryesore 
është kanceri 
dhe sëmundje 
tjera. 

Ekspozimi i 
vazhdueshëm 
ndaj 
radioaktivitetit 
mund të 
shkaktojë kancer 
dhe sëmundje 
tjera. 

Me PZHK 
parashihen masa 
për rehabilitim 
profesional. 

Kërkohen studime 
dhe hulumtime 
shtesë për të 
përcaktuar rrezen e 
veprmit 

Duhet të bëhen studime 
të mëtejmë në nivel 
vendi dhe sipas nevojës 
do duhej hartuar 
strategji e veçant për 
këtë problematikë. 
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12. Rreziqe nga 
zjarret. 

Shkatrrimi i pyjeve, 
rrezikimi i pasurisë 
dhe pronës së 
qytetarëve, ndotja e 
ajrit. 

Shkatrrimi i 
pasurisë 
qytetare duke 
djegur pronën 
dhe pasurit tjera 
të paluajtëshme. 

Rrezikimi i jetës 
së qytetarëve 
dhe pasurisë. 

Bënë identifikim 
të zonave me 
probabilitet të 
zjarrndezjes dhe 
krijon kushte që 
zjarret të 
menaxhohen më 
lehtë. 

Duhen ndërhyrje 
bonifikuese në 
ndërtesat me 
përmbajtje amianti 
- asbesti. 

Duhet bëhenë studime 
të mëtejme mbi shkaqet 
e zjarrvënjes, kohen dhe 
lokacionet më të 
atakuara. 

13. Rënie e 
biodiversitetit 
dhe humbje e 
florës dhe faunës. 

Infrastruktura rrugore 
, Rritja e disa 
vendbanimeve por 
edhe zhvillimet me 
karakter ndërtimi po 
shkaktojn humbje në 
pyje dhe habitat. 
rritje e ndotjes, 
zhurmës dhe forma 
tjera të bezdisjes dhe 
gjuetia e pa 
kontrolluar. 

Nuk njihet 
plotësisht, por 
ka probleme të 
përgjithshme të 
humbjeve 
ekologjike. 
Rënie e efektit 
zbutës të florës 
për gjurmën e 
karbonit në disa 
zona të 
komunës 

Humbje e 
zingjirit 
ushqimor, 
Aspekti 
kulturor, 
shkencor dhe 
rekreativ. 
Ndikim negativ 
në gjendjen 
psikologjike të 
banorëve. 

Përkufizimi i 
ndërtimit është 
propozim i 
drejtpërdrejtë, dhe 
ulja e zhvillimit të 
çrregullt të 
vendbanimeve do 
të sjellë edhe uljen 
e humbjes në 
biodiversitet. 

Projekte të 
asistuara nga BE, 
me qëllim 
fuqizimin e 
monitorimit të 
mjedisit në 
komunëduhet 
zhvilluar studime 
të situatës. 

Nevoja për të pasur një 
studim bazë për 
Prishtinën me qëllim 
identifikimin e 
humbjeve në 
biodiversitet dhe 
inventarizimin e florës 
dhe faunës, mundesite 
per permiresimin e 
situates. 

14. Zonat e 
ndikimit të 
aktiviteteve në 
Prishtinë 

Të gjitha problemet e 
lartpërmendura, por 
nuk ka informacion të 
detajuar mbi 
ndikimin 

Ndotje e 
lumenjve dhe 
tokës 

Nuk dihen në 
hollësi por 
nënkuptohen 

Jashtë studimit, 
por problemet 
janë të njohura, 
sidomos rritja 
vendbanimeve 
dhe zhvillimet 
tjera industrial 
dhe ndërtimore. 

Projekte të 
asistuara nga 
MMPHI ndikimin e 
niveli,BE etj për 
identif t të ndikimit 
dhe zones së 
veprimit loka, 
komunal, kombëtar 
ose edhe 
ndërkombëtar 

Nevoja për të pasur një 
studim bazë për  
Prishtinën me qëllim 
identifikimin e ndikimit 
të aktiviteteve në zona 
dhe mundesite për 
permiresimin e situates 
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15. Ndotje-
bezdisja nga 
zhurma (ndotja 
akustike) në 
Prishtinë 

Komunikacioni 
Rrugorë, qarkullimi i 
dendur dhe kaotik 
rrugor vlen të ceket 
me theks rrugët 
nacionale dhe rajonale 
mosrespektimi i 
rregullave të 
qarkullimit rrugor, 
numri i lartë i 
automjeteve private 
për shkak të 
mosefiçensës së 
transportit publik, 
ushtrimi i aktiviteteve 
argëtuese jashtë 
standarteve, cilësia e 
ulët e automjeteve, 

Nivel i lartë i 
zhurmës në 
vendbanimet 
pran arterieve 
kryesore 
rrugore, si dhe 
në zonat 
turistike. 

Efekte kronike 
dhe akute në 
sistemin e 
dëgjimit, dhe 
dëmtim i 
sistemit nervor. 

Krijim i një rrjeti 
më të disiplinuar 
dhe më të mirë 
rrugor. 
 

Edukimi qytetar 
për mosshkaktimin 
e ndotjes akustike. 
Aplikmi ne 
ndertesat 
ekzistuese dhe te 
reja te materialeve 
izolues të 
zhurmave. 

Masa të karakterit 
rregullator për 
standartet e mjeteve që 
lëvizin në komunë dhe 
penalitetet ndaj 
shkaktuesve të 
zhurmave në 
vendbanimet e 
Prishtinës. Përmirësim i 
transportit publik; 
Krijimi i barrierave me 
bimësi aty ku është e 
mundur anës rrugëve si 
dhe pengesa tjera të 
përshtatëshme për zonat 
e banimit ku kalon 
autoudha. 
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VIII. MONITORIMI 
Monitorimi i aspekteve të mjedisit është element kryesor për të mbajtur nën kontroll 

zbatimin e strategjive, planeve, programeve dhe projekteve. Në ligjin e “Vleresimit Strategjik 

Mjedisor”, kërkohet monitorimi i pasojave të ndjeshme mjedisore ose shendetesore të 

zbatimit të planit apo programit, në mënyrë që të identifkohen në fazë të hereshme pasojat 

negative të paparshikuara dhe me qellim marrjen e masave rregulluese. 

E njejta kerkesë është parashikuar në nenin 10 të Direktives se BE per VSM-n. Sipas 

po kësaj direktive, me qellim që të shmangen dublikimet në procesin e monitorimit, mund të 

perdoret sistemi aktual i monitorimit, nëse konsiderohet i përshtatshëm. 

Institucioni përgjegjës për monitorimin e mjedisit në vendin tonë është MMPHI-ja 

nëpërmjet AKMM Agjensise Kosovare të Mbrojtjes së Mjedisit, e cila zbaton Monitorimin 

në bashkepunim me institucionet përkatese të Ministrive të tjera dhe institucioneve në nivel 

qendror dhe lokal. 

Me qëllim që PZHK-ja të zbatohen me efektivitet dhe te realizohen objektivat dhe 

synimet qe janë përcaktuar në Plan, është e domosdoshme dhe siç e parashtruam edhe më 

sipër; është kërkesë ligjore, që të monitorohet zbatimi i Planit, për të shmangur që në fazat 

fillestare ndikimet eventuale negative në mjedis. 

Për të qenë sa më racional dhe efektiv në monitorimin e mjedisit, do ti referohemi 

atyre tregueseve që kanë rezultuar nga objektivat dhe synimet që janë përcaktuar për 

mbrojtien e mjedisit dhe kapitullin mbi ndikimet dhe masat zbutese të PZHK-së. Plani 

Monitorimit përmbledh shumë treguesë që perfaqësojnë një numër të konsiderueshëm të 

elementeve të mjedisit. 

Realizimi me sukses i kesaj ndermarrje kerkon angazhimin e mjafte institucioneve të 

cilët duhet të bashkërendojne aktivitet përkatës monitoruese nën drejtimin e Agjensise 

Kosovare të Mbrojtjes së Mjedisit. 

Mbeshtetur në Ligjin për Mbrojtien e Mjedisit, Ligjin për VSM dhe VNM Komuna e 

Prishtinës  ka për detyre të kryej monitorimin e aktiviteteve që kryen në kuadrin e zbatimit të 

PZHK-së. Këtu perfshihen qoftë Planet, projektet e Infrastrukturës që po hartohen ndërkohe, 

edhe detajimi i PZHK-së në Plane Rregulluese të Hollësishme për vendbanimet me 

nënqendra, lagje apo blloqe banimi. 

Komuna e Prishtinës ka karakter administrativ dhe pa struktura të plota dhe të afta për 

të kryer veprimtari si monitorimi mjedisor dhe për rrjedhojë, nuk mund të mbuloje me 

kapacitetet dhe burimet e saj njerezore dhe financiare të gjithë këtë veprimtari. Megjithate 

ajo, duke angazhuar Drejtorin Urbanizmit dhe Mjedisit dhe struktura të tjera në vartesi të saj 

mund të kryej një pjesë të programit të monitorimit si cilesinë e ndertimeve, ecurinë e 

pyllzimit dhe zhvillimit të pyjeve, zgjerimit të parqeve dhe siperfaqeve te gjelbra, ecurinë 

nderimit të rrugëve të reja perfshirë ato për qarkullimin me bicikleta dhe të tjere indikatore që 

janë paraqitur në programin e monitorimit të PZHK-së. 

Rezultatet e monitorimit, Komuna e Prishtinës sipas ligjit për VSM-n, duhet ti 

publikoj në menyrë periodike çdo vit. Për elementet e tjere të mjedisit duhet të procedohet 

sipas ligjeve që mbulojn fushen VSM për monitorimin dhe rezultatet ti përcillën komunës së 

Prishtinës dhe Agjensise Kosovare për Mbrojtjen e Mjedisit. Kjo e fundit ka detyrimin ligjor 

ti publikoj në kuadër të Raportit Vjetor për Gjendjën e Mjedisit në Republiken e Kosovës. 
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Tabela. 32 tabela e monitorimit të zbatimit të VSM-së 

Receptoret 
mjedisor 

Objektivat e 
Mbrojtes së 
Mjedisit 

Synimi Indikatori Raportimi Institucioni pergjegjes 

Shendeti i  
banoreve 

Promovimi per 
krijimin e nje 
komune të 
qendrueshem 
dhe të 
shëndetshme 

1. Cilesia e burimeve te ujit te 
pishem konform stand. te BE ujrat 
siperfaqsore dhe nentokesore 
destinuara per uje te pishem 
2. Cilesai e ujit te pishem konfrom 
standardit 
3. Dendesia e popullsise e 
qendrushme në vendbanimet me 
trend të rritjes së popullësisë 

1. Cilesia e burimeve te ujit te 
pishem, kundrejt standardit te 
BE. 
2. Cilesia e ujit te pishem ne 
perputhje me standardin 
3.Dendesia mestare për këto 
vendbanime 

 

1. Rap.Vjetor 
2. Rap.Vejtor 
3.Rap.Vjetor 

1. Drejtoria e planifikimit të 
qëndrushum dhe zhvillim 
strategjik  dhe MMPHI 
2. Drejt. Shërbimeve Publike; 
3. Komuna e Prishtinës 

Biodiversiteti Ruajtja e llojeve 
të cilat janë në 
rrezik të 
zhdukjes nga 
aktiviteti njerzor 

1. Ndalimi i gjuetis së egër  
2. Marrja emasave per mbledhesit 
e bimeve mjekuese  
3.Rehabilitimi i siperfaqeve te 
pyjore në zonat pyjore dhe ato të 
gjelbra ne zonat e banimit 
4. Krijimi i korridoreve të gjelbera 
dhe tampon zonave 

1. Siperfaqet e reja te krijuara, 
sip. m2 
2. Siperfaqe te reja, m2 
3.Siperfaqet te rehabilituara, 
m2 

4. Siperfaqe te kthyera ne zone 
te gjelber, pjese e koridorrit 
dhe tampon zona; m2 

 

1. Raportim    1 
here vit 
2. Raportim 1 
here ne vit. 
3. Raportim 1 
here ne vit 
4. Raportim  
1 here ne vit 
5. Raportim  
1 here ne vit 

1. Komuna e Prishtinës dhe 
MMPHI 
2. Komuna e Prishtinës dhe 
MMPHI &MBPZHR 
3. komuna e Prishtinës dhe 
MMPHI &MBPZHR  

Ajri Permiresimi i 
cilesise se ajrit 

1. Ulja e niveli te ndotjes se ajrit 
per: NOx; CO2 ; O3, PM10. 
2. Rruge te asfaltuara rishtas 
3. Ulja e nivelt te zhurmave ne 
zonat e ndjeshme ndaj zhurmave 
4. Aplikimi ne banesat e reja i 
materialeve termizolues dhe 
mbrojtie akustike 

1. Arritja e vlerave te 
standardit per cilesin e ajrit 
lidhur me tregusit mbi norme 
2. Gjatesia e rrugeve te 
asfaltuara rishtas 
3. Respekt i niveleve te lejuara 
te zhurmes gjate dites dhe 
nates 
4. Ulja e niveli te zhurmave ne 
mjediste e banimit 

1. Raportim    1 
here ne 6 muaj 
2. Raportim    1 
here ne vit 
3. Raportim    1 
here ne 6 muaj 
4. Raportim    1 
here ne vit 

1. AMMK dhe Komuna e  
Prishtinës 
2. Komuna e Prishtinës 
 
 

Faktoret 
klimatik 

Kursimi i, 1. Promovimi i objekteve me 1. Siperfaqja e objekteve (m2) 1. 1 here ne vit 1. Komuna e Prishtinës 
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energjise dhe 
paksimi i 
emisioneve te 
gazeve serre 

izolim adekuat. 
2. Promovimi i paneleve diellor 
per gjenerim energjie ne ndertesat 
residenciale dhe sociale dhe 
energjia e krijuar nga era  

me izolim adekuat 
 
2. Siperfaqja (m2)e paneleve te 
instaluar dhe sipërfaqja e 
ngrohur nga energjia e erës 
(m2) 
 

2. 1 here ne vit  

Uji Cilesia e ujrave 
sip.ne perputhje 
me kerkesat e 
legjislacionit të 
Kosovës dhe 
Direktives 
kuadre per ujin 
te BE 

1.Shmangia e shkarkimeve te 
ujrave te ndotura ne Lumenj 
2. Sigurimi i hudhjeve të 
mbeturinave në lumenj. me qellim 
ruajtien e niveleve minimal të 
ndotjes  

1a Vellimi i ujrave qe 
shkarkohen ne Lumenj; 
1b. Vellimi i ujrave mbi 
normat e lejuara qe 
shkarkohen Lumenjë; m3. 
2. Siperfaqia e ndotjes (m2) 
vllimi i mbeturinave (kg ose 
m3) ,lloji mbeturinave 
shkruhet emir i saktë  i 
mbeturinave të forta të gjetura 
në shtrat të lumit 

1.Dy here ne vit 
2. Dy here ne vit 

1. Komuna e Prishtinës, 
AMMK. 
 

Mbetjet 3)Pakesimi i 
sasise se mbetjeve 
dhe manaxhimi 
qendrueshem i 
tyre 
b) Shnderrimi i 
pikave te nxehta 
mjedisore ne 
siperfaqe te 
gjelbra/parqe 
ose zona 
residenciale 

a.1. Pakesimi ne burim dhe 
riciklimi i mbetjeve 
a.2. Vendosja e sistemit me disa 
konteniere per ndarjen ne burim te 
mbetjeve urbane 
b.1. Rehabilitim/inkapsulimi i 
pikave te nxehta ne territoret te 
mbyllura 

a.1. Sasia e mbetjeve 
urbane/person/vit dhe 
sasia(ton) e mbetjeve te 
ricikluara. 
a.2. Numri i residenteve qe 
mbulohen nga sherbimi me 
kontenier 
b.1. m2te rehabilituara ose 
inkapsuluara 

a.1. 1 here ne vit 
a.2. 1 here ne vit 
b.1. 1 here ne vit 

a.1. Komuna e Prishtinës, 
kompania regjionale e 
mbeturinave dhe MMPHI 
gjegjësisht AKMM 
a.2 Komuna e 
Prishtinës,kompania 
regjionale e mbeturinave dhe 
MMPHI gjegjësisht AKMM 
b.1. Komuna e Prishtinës, 
kompania regjionale e 
mbeturinave dhe MMPHI 
gjegjësisht AKMM 

Rruget dhe 
Transporti 

Reduktimi i 
intesnsitetit te 
trafikut 
nepermjet 
promovimit te 

1.Zgjerimi i rrjetit rrugor per 
trafikun publik 
2. Zgjerimi i rrjetit te korsive per 
bicikleta 
3. Ndertimi i rrugeve te reja me 

1. Km rruge shtese qe 
mbulohen nga trafiku urban. 
2. Km korsi shtese per levizje 
me bicikleta. Numuri i 
bicikletave ne qarkullim. 

1.1 here ne vit 
2. 1 here ne vit 
3. 1 here ne vit 
4. 1 here ne vit 

1. Komuna e Prishtinës 
, dhe MMPHI 
2. Komuna e Prishtinës, dhe 
MMPHI 
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transportit 
publik, 
qarkullimi me  
bicikleta ku 
mundet me 
ndodhë 

hapsira te pershtatshme trotuaresh 
(perfshire korsite e bicikletave). 
Zgjerimi i trotuareve gjate 
rehabilitimit te rrugeve ekzistuese. 
4. Rehabilitim/asfaltimi i rrugeve 
lokale 

3. Km rruge te reja dhe te 
rehabilituara. m2trotuarre dhe 
korsi bicikletash te shtuara. 
4. Km rruge lokale te 
rehabilituara ose/dhe 
asfaltuara 

Trashegimia 
kulturore 

Shtimi dhe 
mbrojtia e 
vlerave te 
kulturore, 
perfshire ato 
arkeologjike dhe 
arkitekturore 
 

Rehabilitimi, mirembajtia dhe 
ruajtja e objekteve te trashegimise 
kulturore 

1.Numri i 
objekteve/ndertesave me 
status mbrojtes 
2. Numri i 
objeketve/ndertesave te 
restauruara 

1. 1 here ne vit 
2. 1 here ne vit 

1. Komuna e Prishtinës, 
Instituti për mbrojtjen e  
Monumenteve 
 

Trashëgimia 
natyrore dhe 
zonat e 
mbrojtura 

Mbrojtja e 
vlerave të 
trashëgimis 
natyrore, llojeve 
të cilat janë në 
listën për 
mbrojtje  

Promovimin e vlerave natyrore 
rekreative, turistike dhe shkencore 
të këtyre zonave dhe rendesisë së 
llojeve te cilat janë në Listën për 
mbrojtje. 

Gjetja e formave per 
sensibilizim dhe kërkime 
shkencore me te shumta. 

1 here ne vit Komuna e Prishtinës, 
Ministria e MMPHI-ja dhe 
instituti i Kosovës për 
Mbrojtje të Natyrës 
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Peizazhi, 
pyjet dhe 
toka 

1.Konservimi 
dhe shtimi i 
zonave dhe 
elementeve 
peizazhistik 
2. Mbrojtja e 
mjedisit natyror 
ne hapësirat për 
rreth 
vendbanimeve 
3. Riperdorimi i 
tokave te 
ndotura  
4.Mirmbajtje dhe 
zhvillim i pyjeve 
5.Kultivim i 
pyjeve të reja 

1. Shtimi i hapsirave te reja dhe 
numurit te pemeve e shkurreve. 
2. Dhenie e statusi mbrojtie dhe 
hartimi i nje plani manaxhimi 
mjedisor i ktyre hapësirave. 
3. Rehabilitimi i tokave te ndotura( 
pikat e nxehta mjedisore) dhe 
venia ne eficiense per zona te 
gjelbera/parqe ose rezidenciale 
4.Zhvillimi i pyjeve ekzistuese 
5. Pyllëzimi I hapësirave të 
zhveshura 

1. Siperfaqet ne m2 dhe 
numuri i pemeve te mbjella 
2.Progresi i zbatimit te planit 
3. Siperfaqe toke e ndotur e 
rehabilituar (m2) dhe e vene ne 
perdorim sipas PZHK. 
4. Siperfaqe toke së zhvilluar 
pyjore (ha) 
4. Siperfaqe toke së re pyjore 
(ha) 

1.Një here ne vit 
2. Një here ne vit 
3. Një here ne vit 
4. Një here ne vit 
5. Një here ne vit 

 
1. Komuna e Prishtinës 
2  Komuna e Prishtinës dhe 
MBPZHR 
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IX. PËRFUNDIME 
Raporti i Vlerësimit të Ndikimit në Mjedis i PZHK-së së Prishtinës ka për qëllim të integrojë 

sistematikisht qështjet mjedisore. Gjatë implementimit të Planit Zhvillimor Komuinal si dhe 

procesin e vendim marrjes VSM synon të merr masa plotësuese për projektet të cilat do të 

realizohen. VSM si e tillë përkufizohet si: 

 Vlëresimi Strategjik Mjedisor (VSM) është një nga instrumentet kyç për integrimin e 

çështjeve mjedisore dhe parimeve të zhvillimit të qëndrueshëm në planifikimin strategjik 

dhe vendim-marrjen. Ai është një mjet i njohur globalisht për planifikimin me 

pjesëmarrje që përdoret për të analizuar dhe përfshirë çështjet e mjedisit në politikat, 

planet dhe programet e propozuara. 

 Instrument i cili do të sigurojë udhëzime për menaxhimin e qëndrueshëm të aspekteve 

dhe konsideratave mjedisore të PZHK-së; 

 VSM do të jep udhëzime për përfshirjen e çështjeve mjedisore në projektet të cilat do të 

realizohen në të ardhmen; 

 Raporti i VSM-së propozon rregullore institucionale për menaxhimin e qëndrueshëm të 

aspekteve mjedisore të PZHK-së. 

Duke analizuar PZHK-në e Prishtinës shihet qartë se PZHK-ja prezanton një profil, 

koncept të zhvillimit hapësinor, Vizion, prioritete strategjike, strategji e masa zbatimi, në 

PZHK vërehen edhe përpjekje për të orientuar rritjen e mundshme dhe të parashikuar të 

popullsisë në disa vendbanime të Prishtinës bazuar edhe në disa shembuj të përkufizimit të 

zonave të ndërtimit (jo në definim të zonave në bazë të analizave profesionale) e me qëllim 

dendësimin në zonat që janë ende në proces zhvillimi dhe kanë synim zgjerimi edhe në zonat 

e reja të banimit duke marrë parasysh edhe shërbime të qëndrueshme rreth këtyre 

vendbanimeve aktuale në komunën e Prishtinës 

PZHK-ja ka rol përmbajtësor edhe në ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe 

trashëgimisë së ndërtimeve. PZHK-ja dhe sugjerimet që dalin nga VSM duhet të ndikojnë 

pozitivisht në revitalizimin e ekosistemeve të degraduara, ripyllëzimin e zonave të zhveshura, 

pyllëzimin e disa zonave që vazhdimisht janë nën ndikimin e erozionit. Pozitivisht do të 

ndikoj edhe në ruajtjen e zonave të pasura me ujëra nëntokësore, ekosistemeve të lumenjve 

nga degradimi dhe nga ndërtimet në brigje të lumenjve. 

Gjatë përpilimit të Raportit të VSM-së kemi hasur disa sfida por ndër ato kryesore gjatë 

hartimit të VSM-së ka qenë nga se për territorin e Prishtinës ka pak studime në fushën e 

mjedisit, informata, hulumtime, analiza profesionale. PZHK-ja ka definuar disa tregues 

numerik ose kualitativ për disa pika, vija dhe sipërfaqe të rëndësishme për trajtim adekuat të 

aspektit mjedisor të planit, vlen të vihet theksi në zonat e zhvillimeve të reja të infrastrukturës 

(korridoret rrugore), zona industriale (sipërfaqja), ndikimi i tyre në korridoret e qarkullimit të 

shtazëve, masa të duhura për qarkullim natyrorë të shtazëve dhe llojeve bimore nga një 

habitat në tjetrin, zonat me ujëra nëntokësore, zonat me erozion, zonat me deponi dhe ndotje, 

zonat me mundësi pyllëzimi dhe ripyllëzimi, shiritat e gjelbër, tampn zonat, parqet, si dhe 

janë treguar disa vende si zona të ndotur por kan munguar informatat për tokat e ndotura nga 

pesticidet. Këto zona apo vija të infrastrukturës përmenden edhe  në pjesën strategjike. Një 

sfide e veçante mbetet zbatimi në praktike i synimeve të PZHK-së; për pyllëzim, ripyllëzim, 
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shirita të gjelbër, tampon zona, dhe në përgjithësi shtimin e hapësirave të gjelbra, krijimi i 

zonave rekreative dhe përmirësimi i treguesve mjedisore të komunës. 

Rekomandimet që dalin nga VSM-ja janë: 

 Në bashkpunim me institucione tjera si Universiteti etj. rekomandohen studime mbi 

gjendjen e biodiversiteti dhe i habitateve natyrore në komunën e Prishtinës; 

 Nderrimi i filterave në termocentranin Kosova A dhe Kosova B ne Obiliq 

 Hartim i projekteve për rehabilitim të zonave me potenciale rrezatimi, por edhe 

planifikimi i mundësive për trajtimin e rrezatimit jonizues në vendet ku është goditur me 

bomba në luftën e fundit mendohet të paraqitet si një burim vazhdueshëm i ndotjes në 

komunën e Prishtinës;  

 Hartim i projekteve për rehabilitim të zonave erozive dhe të vërshimeve por edhe 

planifikimi i mundësive, masave dhe projekteve për trajtimin e Erozionit dhe vërshimeve 

në aspektin e zonave dhe shkallëve të erozionit;  

 Definimi i zonave ekonomike në aspektin e tipit të industries apo afarizmit dhe krijimit të 

bazave për hartimin e Planit Rregullues të Hollësishme të zonave duke ofruar bazat për 

trajtim të zonave ekonomike me masa fizike, natyrore dhe teknologjike që të jetë miqësor 

edhe në aspektin mjedisor; 

 Të bëhen projekte duke u bazuar edhe në PZHK vendet dhe mundësit, projektet dhe 

zhvillime për pyllëzim dhe ripyllëzim si mas e  rëndsishme mjedisore; 

 Projekte për rehabilitim të zonave, vijave ose mundsisht edhe pikave të zeza të ndotura 

nga mbeturinat dhe planifikohen mundësi trajtimi edhe se është përmend riciklimi si një 

mundësi por ka edhe mundësi tjera, definimi i hapësirave për deponi tranzite dhe sistemit 

të grumbullimit dhe menaxhimit të mbeturinave dhe proceset tjera; 

 Definimi dhe trajtimi si zona konform standardeve dhe ligjeve në fuqi për ujrat 

nëntokësor dhe sipërfaqësor; 

 Konservimi i veçorive natyrore (Monumentet e Natyrës) si objekte natyrore dhe si zona; 

 Definimi i pejsazheve, parqeve me vlera ose ndikime mjedisore dhe parashikimi i masave 

per ruajtjen e këtyre zonave 

 Trajtimi i ngrohjes së qytetit të Prishtinës por edhe vendbanimeve si një dimension i 

rëndësishëm i ndotjes dhe ndikimit në ekosisteme; 

 Projekte për caktimin e zonave të zhurmës; 

 Definimi dhe trajtimi i zonave të pasura me florë dhe faunë. 
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