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Profili Urban “ATMEJDANI” 
 
 
HYRJE 
 
Zona urbane “Atmejdani”si zonë e qytetit të Prizrenit 
karakterizohet me destinim si pjesë e zonës 
industriale. Kjo zone para lufte është trajtuar edhe si 
zonë e stacionit hekurudhor dhe është zhvilluar si lagje 
me disa dyqane, pa infrastrukturë të mirëfilltë teknike 
komunale dhe si e tillë krijon pengesa në zhvillimin e 
qytetit të Prizrenit. 
Me hartimin dhe aprovimin e planit të Përgjithshëm 
Urbanistik te Prizrenit nga ana e Kuvendit të Komunës 
në vitin 2003, zonat urbane e në veçanti “Atmejdani” 
definohen si projekte kyçe të zhvillimit të qytetit. 
Ky aprovim i planit të Përgjithshëm urbanistik tani do 
të implementohet përmes planit Rregullativ Urbanistik, 
në pajtim me ligjin mbi planifikimin hapësinor të 
Kosovës i cili është aprovuar nga Kuvendi i Kosovës. 
Plani Rregullativ Urban për Atmejdanin do të caktoj 
kornizën ligjore për projektimin, ndërtimin dhe 
shfrytëzimin e objekteve të kompleksit 
Ky Plan Rregullativ i përpunon kushtet e lokacionit 
në kuptimin e vlerësimit të saj, përshtatshmërisë dhe 
verifikimit të mundësisë për ndërtimin e kapaciteteve të 
objekteve me destinim: banim,biznes,afarizëm dhe 
tregti. 
Elaborati gjithashtu përmban edhe elementet e 
detyrës projektuese të objekteve, gjegjësisht bazat për 
treguesit funksional të kapaciteteve për objektet që 
janë në fazën e projektimit ose për të cilat 
dokumentacioni është tashmë i përpiluar. 
Plani rregullativ i Atmejdanit iu siguron qytetarëve një 
jetë të qetë në ketë kompleks me një infrastrukturë 
bashkëkohore dhe me një plan i cili do të mundësoj 
një investim të sigurt në të ardhmen e afërt. 
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1. SIPËRFAQJA E ZONËS URBANE “Atmejdani” 
 
Plani rregullativ për zonën Atmejdani përfshinë një 
sipërfaqe prej 1.9 ha, në pjesën perëndimore të qytetit të 
Prizrenit,gjegjësisht të zonës industriale. 
Kjo zonë kufizohet: 
- nga ana e Perëndimore me zonën industriale 
- nga ana Veriore dhe Lindore me rrugën Gjakovë 
Prizren , dhe 
- nga ana jugore me zonën e ngushtë të qytetit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. Situacioni ”Atmejdani” sipërfaqja e planit rregullativ. 
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2. ZONA E ATMEJDANIT NË RAPORT ME 
LIDHJET e ZONAVE KONTAKTUESE 
 
Zona urbane Atmejdani shtrihet në pjesën Perëndimore 
të Qytetit të Prizrenit. Ajo kufizohet nga ana 
perëndimore me kompleksin e zonës industriale i cili 
funksionon edhe sot. Ky kompleks është ndërtuar dhe 
është zhvilluar para vitit 1999. Brezi kufizues i kësaj zone 
urbane është trasa hekurudhore me hapësirat parcelave 
për shitjen e materialeve ndërtimore. 
Nga ana veriore dhe lindore kufizohet me kompleksin e 
lagjes “Ortakoll”. Ky kompleks është i urbanizuar me 
ndërtime të larta dhe moderne dhe është në funksion të 
qytetit. Nga ana jugore kufizohet me pjesë e vjetër të 
qytetit. 
Rrugët me të cilat kufizohet zona urbane “Atmejdanit” 
janë të asfaltuara me profile të cilat nuk i plotësojnë në 
tërësi kriteret për funksionim normal. Këto rrugë janë 
shumë të rëndësishme për Prizrenin dhe në të ardhmen e 
afërt këto rrugë do të shndërrohen në rrugë kryesore të 
qytetit të Prizrenit. 
 
 
3. ANALIZA E GJENDJES EKZISTUESE 
 
Të dhënat e prezantuara janë zhvilluar gjatë muajit 
Shkurt dhe Mars të vitit 2005. 
Këto të dhëna janë rezultat i rilevimit gjeodezik të 
gjendjes ekzistuese. 
 
 
Pa planimetri urbane s’ka 
madhështi të qëllimit as 
ritëm, s’ka vëllim 
as harmoni. 
Pa planimetri për njeriun 
sundon gjendja e 
padurueshme e rrëmujës, 
varfërisë dhe e konfliktit 
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Si pasoj e kësaj është 
planimetria. 
Pa planimetri të mirë nuk 
ekziston asgjë, çdo gjë është 
e brishtë dhe nuk jeton gjatë, 
çdo gjë është e varfër edhe 
nën një pasuri të madhe. 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Destinimi i objekteve 
 
Në hapësirën e cila është përfshirë në planin rregullativ 
“Atmejdani” ekziston ky fond i objekteve: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  Kuvendi Komunal Prizren  
Plani Rregullues “ATMEJDAN” 

Profili Urban 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

 
7 

 
3.2. Kategorizimi i objekteve 
Emërtimi “e mirë” do të thotë objekti i përfunduar 
komplet dhe në funksion. 
Emërtimi “e mesme” do të thotë objekti i demoduar por 
në funksion. 
Emërtimi “e keqe” do të thotë objekti i me materiale te 
dobëta dhe pa funksion. 
Emërtimi “i pa përfunduar” do të thotë objekt pa 
funksion - fillimi i ndërtimit (ndërprerje punimesh). 
Emërtimi “gërmadhë” do të thotë objekti në fazën e 
themeleve, ose objekt i rrënuar. 
 
3.3. Etazhiteti 
Kryesisht etazhiteti i objekteve ekzistuese është në 
përdhes. 
 
3.4. Trafiku dhe gjelbërimi 
 
Gjendja ekzistuese e trafikut dhe 
gjelbërimit të Atmejdanit është kjo:: 
- hekurudha 
- rrugë të asfaltuar 
- plato e betonuar 
- plato me zhavorr dhe 
- gjelbërim 
Rrugët furnizuese për rreth të këtij kompleksi janë të asfaltuara. 
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4. SYNIMET E PLANIFIKIMIT URBANISTIK 
DHE PLANIT RREGULLATIV URBANISTIK 
 
Si bazë për ta zhvilluar planin rregullativ urbanistik të zonës urbane 
Atmejdanit do të jetë plani i Përgjithshëm i qytetit të Prizrenit. Sipas këtij 
plani kjo zonë do të trajtohet si zonë urbane për banim, banim miks, dhe 
për zhvillimin e veprimtarive tregëtare. Qëllimi i këtij plani është që të krijoj 
një ambient të shëndoshë për një jetë të qetë dhe me një ekonomi aktive. 
 
Plani rregullativ ka këto synime: 
 

• Sigurimi i sipërfaqeve të destinuara për përmbushjen e 
nevojave të gjithë komunitetit 
• Ndërtimi me koncesion - banim me interes të pronarëve dhe 
investueseve 
• Shfrytëzimi ekonomik dhe efikas i tokës 
• Qasje gjithpërfshirëse në të gjitha sektorët e komunitetit e 
në veçanti për persona me aftësi të kufizuara, pleq, fëmijë 
dhe ata që jetojnë me ndihma sociale 
• Sigurimi i infrastrukturës së re komunale: ujësjellësi, 
kanalizimi, rryma elektrike, ngrohja qendrore, gasifikimi, 
interneti, telefonia tokësore, sistemi i rrjetit kabllovik etj. 
• Integrimi në kompleks i objekteve publike dhe sociale 
• Avancimi i mundësive për banim, punë, sport/rekreacion 
si dhe gjelbërim 
• Inkurajimi i jetës së shëndoshë në ambiente të shëndosha 
• Zvogëlimi i ndotësve, hedhurinave dhe inkurajimi i 
mjedisit ekologjik 
• Mbrojtja e zonës ekzistuese të gjelbërimit dhe shfrytëzimi 
aktiv i hapësirave të gjelbëruara 
• Lidhja e lokacionit me rrjetin ekzistues të trafikut si dhe 
rritja e sigurisë në rrjetin e ri 
• Sigurimi që zonat urbane të jenë të integruara, të sigurta 
dhe funksionale 
• Çrrënjosja e krimit dhe e frikës nga krimi 

 


