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LLOJI I DOKUMENTIT: PROGRAMI KOMUNAL PËR BANIM 2019-2021 

 

ZYRA E KRYETARIT TE KOMUNËS 

VENDIMI: nr. 01/060-75647 i datës 24.05.2018 

 

 

 

 

 

GRUPI PUNUES - KOMISIONI PËR HARTIMIN E PROGRAMIT TREVJEÇAR PËR 

BANIM: 

 

Nr. 
Emri dhe 

Mbiemri 
Drejtoria 

Përgjegjësia 

në Komision 

1 Fatmir Pireci Drejt. Komun. e Punës dhe Mirëqenies Sociale Kryesues 

2 Islam 

Osmankaj 
Drejt. Komun. e Ekonomisë dhe Financave Anëtar 

3 
Ylber Gashi 

Drejt. Komun. e Urbanizmit dhe Planifik. 

Hapësinor 
Anëtar 

 

Në  procesin e hartimit të Programit janë ftuar edhe Shoqëria Civile (KDI, OJQ “Shtëpia e 

Sigurtë”  dhe  një OJQ rome “Nevo Koncepti”nga Prizreni ). 

 

 

 
Ky program është realizuar me ndihmën e projektit “Banimi për të gjithë” si pjesë e projektit Promovimi i Shoqërisë Demokratike (DSP) – i 

financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) dhe Ministria e Punëve të Jashtme e Danimarkës (DANIDA) dhe 

menaxhuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF) implementuar nga OJQ Developing Together. Përmbajtja e këtij botimi është 

përgjegjësi e Developing Together dhe në asnjë mënyrë nuk mund të konsiderohet si qëndrim i SDC-së, DANIDA-së apo KCSF-së 

Komisioni Komunal i angazhuar në realizimin e programit falënderon DT-në për ndihmën e dhënë. 
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Fjala  përshëndetëse e kryetarit Mytaher Haskuka 

 

E drejta për banim njihet në një numër konventash ndërkombëtare si një prej të drejtave 

thelbësore të të drejtave të njeriut. Neni 25 i Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut e 

njeh të drejtën e banim si pjesë së drejtës për një standard të përshtatshëm jetese. Në të thuhet se: 

"Çdo njeri  ka të drejtën e një standardi jetese të përshtatshëm për shëndetin dhe mirëqenien e 

vetë dhe të familjes së tij, përfshirë ushqimin, veshjen, strehimin …”. Në këtë aspekt, edhe Karta 

Evropine e të të Drejtave të njeriut, por edhe Kushtetuta e Republikës së Kosovës, e garanton të 

drejtën për banim si një e drejtë fundamentale. Në këtë aspekt, Komuna e Prizrenit ka punuar dhe 

do të vazhdojë të punojë në realizimin e kësaj të drejte edhe për familjet që jetojnë në kushte të 

vështira dhe të cilat nuk kanë arritur ta realizojnë të drejtën e tyre për banim. 

Komuna e Prizrenit që nga viti 2018 ka realizuar një seri projektesh dhe aktivitetesh për të 

ndihmuar familjet të cilat kanë problem me banim, qoftë ata nuk kanë banim adekuat, ose ata që 

shtëpitë apo banesat e tyre nuk i plotësojnë nevojat minimale për një jetë të dinjitetshme.  

Një nga këto aktivitete është edhe hartimi i “Planit 3-vjeçar për Banim Social” i cili analizon 

gjendjen në komunën tonë dhe ofron rekomandimet se si të adresohet ky problem në mënyrë sa 

më efikase, efiqiente dhe me një kosto të përballueshme për Komunën.  

Në vijimësi Komuna e Prizrenit do t’i marrë të gjitha masat e nevojshme legjislative, 

administrative dhe të tjera, për të siguruar banim të qëndrueshëm, mundësinë e sigurimit të 

banesave të përballueshme, të banueshme, të arritshme për grupe të cenuara sociale.  

Banimi social duhet të sigurohet të gjithë qytetarët, pa diskriminim në baza etnike, religjioni, 

gjinie, ekonomike, ose të statusit të familjes.  

Synimi ynë është që çdo familje të gëzojë të drejtën e banimit, duke iu ofruar mundësi ekonimike 

e sociale që ata ta realizojnë këtë të drejtë. Në këtë aspekt plani ynë 3-vjeçar do të na mundësojë 

një qasje të planifikuar të kësaj problematike të rëndësishme.  

Në fund, dua ta falënderoj  gjithë stafin e Drejtorisë Komunale të Mirëqenies Sociale, personat e 

angazhuar nga organizata “Developing Together” dhe të gjithë ata që kontribuan në përpilimin e 

këtij plani për banim social.  

Panifikimi është baza e çdo projekti të suskseshëm, andaj ky plan është hapi i parë drejt 

adresimit të sukseshëm të banimit social.  

Na priftë e mbara! 
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HYRJE 
E drejta për banim është njëra ndër të drejtat fundamentale të njeriut që garantohet me 

Kushtetutën e Republikës së Kosovës, me Konventën Ndërkombëtare të Drejtave të Njeriut dhe 

me  Kartën Evropiane të Drejtave të Njeriut. 

Nga aspekti social, banimi adekuat është një e drejtë themelore e njeriut ndërsa nga aspekti i 

planifikimit hapësinor/urban,  banimi konsiderohet  si shfrytëzues më i madhi i hapësirës. Si 

çështje sociale dhe çështje e planifikimit strategjik të një vendi, adresimi i çështjes së banimit në 

mënyrë të duhur siguron zhvillim social dhe ekonomik të qëndrueshëm.   

Në këtë kontekst qasja në banim është një disiplinë multisektorale mjaft komplekse që kërkon 

nga autoritetet qendrore dhe komunale përkushtim dhe vullnet politik  për të adresuar me 

kompetencë  këtë çështje.  

Me miratimin e “Ligjit për Financimin e Programeve të Veçanta të Banimit” i është dhënë një 

kornizë më e avancuar autoriteteve vendimmarrësve lokale  për të ofruar banim të qëndrueshëm 

për popullatën në territorin e Komunës. 

Sigurimi i Banimit është bazë për funksionalizimin e familjes, shoqërisë por edhe vet shtetit, si 

për nga stabiliteti psikosocial ashtu edhe  ekonomik. Andaj me këtë program pretendojmë që të 

vendosim rend në adresimin e çështjeve të banimit  në komunë për të ofruar banim me qira 

joprofitabile për kategoritë e popullatës që nuk kanë fuqi ekonomike për të paguar qira në tregun 

e lirë të banesave.  

 

 

QËLLIMI I PROGRAMIT 
Qëllimi i hartimit të Programit tre vjeçare të Banimit është adresimi i çështjeve të banimit në 

territorin e komunës së Prizrenit bazuar në politikat qendrore të banimit,  duke: 

 Identifikuar pasqyrën reale të problemeve në komunën e Prizrenit, që kanë të bëjnë me 

çështjen e banimit. 

 Duke zhvilluar politika adekuate përfshirë specifikat lokale, veçoritë gjeografike, 

demografike dhe institucionale për zbatimin e tyre me qëllim që të mundësohet zgjidhja e 

nevojave për banim për grupe të caktuara të cilat nuk kanë forcë ekonomike  për të siguruar 

banim me çmime të tregut. 

 Duke krijuar kushte për banim të përshtatshëm dhe të qëndrueshëm në harmoni me 

standardet  dhe normat evropiane të banimit. 

 Gjetjen e mënyrave të financimit për realizimin e zbatimit të Programit Trevjeçar të Banimit. 

Dokumenti është përgatitur në përputhje me Udhëzuesin për Hartimin e Programeve Komunale 

Trevjeçare të Banimit bazuar në Ligjin Nr. 03/L-164, për financimin e Programeve të Veçanta të 

Banimit” dhe njëkohësisht  i nënshtrohet zbatimit të metodës së planifikimit strategjik. 
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KORNIZA LIGJORE 
Programi Trevjeçar për Banim është bazuar në legjislaturën si në vijim: 

- Ligji Nr. 03/L-164, për financimin e Programeve të Veçanta të Banimit; 

- Udhëzimi Administrativ Nr.18/2010, për përmbajtjen e Kontratës për Banesën me Qira 

Joprofitabile; 

- Udhëzimi Administrativ Nr.19/2010, për përmbajtjen e Bonusit të Banimit; 

- Udhëzimi Administrativ Nr.22/2010, për procedurat e Përfitimit nga Programet e Veçanta të 

Banimit; 

- Udhëzimi Administrativ Nr.24/2010, për normat minimale për Programet e Veçanta të 

Banimit; 

- Udhëzimi Administrativ Nr.23/2010, për procedurat e shpalljes të Programeve të Veçanta të 

Banimit; 

- Udhëzimi Administrativ Nr.21/2010, për përcaktimin e radhës së përparësisë për kategoritë e 

familjeve që mund të përfitojnë nga Programet e Veçanta të Banimit; 

- Ligji Nr.03/L-091, për shfrytëzimin administrimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesës në 

bashkëpronësi; 

- Ligji nr. 03/L-040, për Vetëqeverisjen Lokale; 

- Ligji nr. 04/L-061, për shitjen e banesave për të cilat ekziston e drejta banesore; 

- Statuti i Komunës; 

- Dokumentet planore – urbane; 

- Ligji Nr.02/L-28, për Procedurat Administrative. 

 

DOKUMENTET TJERA RELEVANTE  
- Statuti i Komunës 

- Plani Zhvillimor Komunal  

- Plani rregullues urban i lagjeve 

- Hartimi i planeve zonale, në hartim e sipër 

 

PROCESI I HARTIMIT TË PROGRAMIT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryetari i Komunës

Drejtoria për  Punë
dhe Mirëqenie Sociale

Drejtoria për  
Urbanizëm dhe 

Planifikim  Hapësinor

Drejtoria për Ekonomi 
dhe Financa Shoqëria Civile

Komisioni për  
hartimin e programit
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TË DHËNA SHTESË PËR PËRPILIM TË PROGRAMIT 
 

- Vendimi i Kryetarit të Komunës së Prizrenit datë 24.05.2018, nr. 01/060-75647, për 

përgatitjen e Projektit të Programit të Veçantë për Banim në Komunën e Prizrenit  për 

periudhën 2019-2021; 

- Sigurimi i të dhënave nga dikasteret  përkatëse: Drejtoria e Shërbimeve Publike, Drejtoria e 

Arsimit, Drejtoria e Bujqësisë, Drejtoria  e Urbanizmit dhe Planifikimit Hapësinor, Drejtoria 

e Ekonomisë dhe Financave, Drejtoria e Emergjencës dhe Sigurisë , Qendra e Berzës së 

Punës,  Qendra për Punë Sociale,  Agjencia e Statistikës së Republikës së Kosovës, Zyra për 

Komunitete, etj.; 

- Kategoritë e synuara sociale; 

- Kategorizimi i grupeve dhe klasifikimi i kërkesave për përcaktimin e radhës së përparësisë 

(UA Nr.21/2010) për gjendjen faktike të çështjes së banimit; 

- Struktura e Buxhetit Komunal; 

- Përgatitja e dokumentit; 

- Bërja publike e PTB (Programit Trevjeçar të Banimit); 

- Dëgjimi Publik; 

- Procedurat e miratimit të dokumentit; 

- Aprovimi nga Kuvendi i Komunës. 

 

STRATEGJITË E NIVELIT QEVERITAR 
- Strategjia për integrimin e komuniteteve Romë, Ashkali dhe Egjiptianë në RK 2009-2015 

dhe Plani i Veprimit për Zbatimin e Strategjisë së RK për integrimin e komuniteteve Romë, 

Ashkali dhe Egjiptas, 2017-2021. 

- Strategjia Kombëtare për Ri-integrimin e Personave të Riatdhesuar, Plani i Veprimit dhe 

Rregullorja nr.13/2017 për menaxhimin e programit, organet kompetente, procedurat dhe 

kriteret e përfitimit për ri-integrimin e personave te riatdhesuara. 

- Strategjia për Komunitete dhe Kthim 2014-2018 dhe Plani i Veprimit për strategjinë për 

komunitet dhe kthim 2014 - 2018. 

 

PROFILI I KOMUNËS SË PRIZRENIT 
POZITA GJEOGRAFIKE 
Komuna e Prizrenit gjendet në Jug të Kosovës. Tërësia territoriale e komunës së Prizrenit ka një 

sipërfaqe prej 640 km2 dhe paraqet 5,94% të territorit të Kosovës. Ndarja territoriale është bërë 

në 77 komuna kadastrale. Prizreni shtrihet në një lartësi mbidetare prej 412-500m. Është i 

rrethuar nga masivi i Sharrit, maja më e lartë e të cilit është 2748 m mbi nivelin e detit. Prizreni 

është qendër e madhe kulturore dhe tregtare, madje ka pamje shumë piktoreske, me kisha, 

xhamia, shumë shtëpi të vjetra të banuara dhe të hapura për turistët. Lashtësia urbane e Prizrenit 

bie në shekullin III dhe shumë më herët. Njëkohësisht Prizreni është i njohur për diversitetin 

etnikë dhe gëzon traditë të lashtë të tolerancës dhe bashkëpunimit ndëretnik, andaj edhe 

konsiderohet si qyteti më heterogjen i Kosovës në aspektin etnik. 
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TË DHËNAT DEMOGRAFIKE 
Në Komunën e Prizrenit, sipas regjistrimit të vitit 2011,sipas të dhënave të ASK, jetojnë 177,781 

banorë, ata jetojnë në 93 bashkësi lokale ose vendbanime të cilat 16 janë në qytet dhe 77 nëpër 

fshatra. 

 

PËRBËRJA ETNIKE 

Komuna e Prizrenit ka një popullsi me diversitet etnik që përbëhet nga shqiptarët, mbi 85 % të 

numrit të përgjithshëm të popullsisë, ndërsa pjesa tjetër janë pakicë etnike si: boshnjak, turq, 

romë, serb, ashkali e të tjerë. 

 

 

 
 

 Ura e Gurit – Simbol i Prizrenit 

 

HISTORIKU I QYTETIT 
 

Të dhënat arkeologjike dëshmojnë për ekzistencën e një jete aktive në territorin e Prizrenit të 

sotëm qysh në antikitet e më përtej, kur njihej me emrin Theranda dhe që në këtë trevë banonin 

Dardanët. Gërmimet arkeologjike të cilat janë bërë buzë lumit Drilon (Drini i Bardhë) në 

lokalitetet Gjonaj, Romajë dhe Vërmicë janë zbuluar grupet e tumave ilire, armët, stolitë dhe 

enët e ndryshme të cilat janë me origjinë ilire. Në shek. XI njihet si qendër e rëndësishme 

qytetare. Më 1019 përmendet si një seli e ipeshkvisë të perandorisë Bizantine. Në vitin 1455 kur 

Prizreni pushtohet nga Perandoria Osmane, përsëri bëhet qendër e fuqishme ekonomike, 

kulturore dhe administrative. Perandoria Osmane ndërtoi dhe i la në trashëgimi shumë objekte 

fetare dhe kulturore si xhamia, hamame, ura dhe rrugë të shtruara me gurë. Falë infrastrukturës 

së instaluar kulturore e cila përpiqet të jetë në funksion të ruajtjes, kultivimit dhe prezantimit të 

vlerave të trashëgimisë së kulturës materiale e shpirtërore, qyteti i Prizrenit  e projekton edhe në 

zhvillimin e turizmit si veprimtari ekonomike dhe profitabile. 
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TRANSPORTI 
 

Largësia e Prizrenit me Prishtinën (kryeqytetin e Kosovës) është 77 km, aeroporti më i afërt 

është Aeroporti Ndërkombëtar “Adem Jashari” në Sllatinë në largësi prej 70 km. Komuna e 

Prizrenit kufizohet në perëndim me Republikën e Shqipërisë, në juglindje me Republikën e 

Maqedonisë, në veriperëndim me komunën e Rahovecit, në verilindje me komunën e Suharekës, 

në lindje me komunën e Shtërpcës dhe në jug me komunën e Dragashit. 

 

 
 

 Shatërvani – qendra e qytetit 

 

ANALIZË EKONOMIKE 
 

Trendët e zhvillimit ekonomik 

Struktura e  subjekteve afariste  është e kombinuar, prej atyre  prodhuese (prodhimtari e imtë) e 

deri tek ndërmarrjet shërbyese, përpunuese (industria e lehtë), bujqësore, hotelieri, turistike, etj. 

Subjekte ndërmarrëse të regjistruara deri në tetor 2018 janë 13.462.  Numri i të punësuarve  arrin  

deri në 30.000. Nga kjo strukturë  afariste; një ndërmarrje është publike dhe  gjashtë ndërmarrje 

janë shoqërore.  

Në zhvillimin ekonomikë afatgjatë të komunës  mbetet  fokusimi në industrinë e lehtë, në atë 

përpunuese, bujqësi, hotelieri dhe turizëm. 

Brenda këtij  konteksti vend të rëndësishëm zënë bujqësia si dhe prodhimet bujqësore, blegtoria 

dhe prodhimet blegtorale, etj. 
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Të dhënat nga qendra  komunale  e biznesit  
Nr.  i bizneseve te regjistruara-akt

Numri i punëtorëve në këto ndërmarrje: 

Llojet e bizneseve Totali të punësuarve 

Biznes individual           17,914  

Kompani e huaj                 168  

Kooperativa bujqësore                    48  

Ndërmarrje publike                 185  

Ndërmarrje shoqërore                 358  

Ortakëri e kufizuar                      7  

Ortakëria e përgjithshme                 810  

  Shoqëri aksionare                 451  

Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar              5,417  

Totali           25,358  

  

  

Trendët e tregut të punës (të dhënat janë sipas Entit për Punësim në Prizren) 

Punëkërkuesit aktivë  të regjistruar  deri më datën 17.10.2018 

 

 

 

 

 

 

 

Grup-moshat Totali Femra Meshkuj 

18-24 1966 860 1106 

25-39 3815 1704 2111 

40-54 1896 914 982 

55 + 733 338 395 

Totali 8410 3816 4594 

Përkatësia 

etnike 

Totali Femra Meshkuj 
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Nga tabelat statistikore të paraqitura më sipër, vetëm  gjatë vitit kalendarik 01.01.2018 e deri më datën 

17.10.2018 janë evidentuar 15051 punëkërkues.  

 

Popullsia  joaktive  dhe gjysmë aktive. 

Enti për sigurime sociale në Prizren  disponon me këto të dhëna  institucionale deri  në fund të tetorit 

2018. 

 

PRIZREN Totali Shuma 

Pensionet bazike 9862 75 €/mujore 

Pensionet kontributpagues me kategorizim 4313 nga 158- 230 € 

Pensionet tetraplegjike sipas kateg. 290 150-375 € 

Pensionet me paaftësi të kufizuar  1722 75 € 

Pensionet  Invalidore të punës 17 75 € 

Pensionet të FSK dhe të ish TMK-së 89 dallojnë shumat sipas rangut dhe stazhit 

Pensionet familjare 488 75 € 

Kat. e të verbërve, sipas kateg. 137 nga 150-250 € 

Totali 16.918 ////// 

 

                                                           
 

 

Shqiptarë 6429 2837 3592 

Boshnjakë 982 503 479 

Kroat 2 0 2 

Romë 447 209 238 

Ashkali 95 37 58 

Egjiptas 1 0 1 

Malazez 1 1 0 

Turq 442 224 218 

Serbë 8 3 5 

Të tjerë 3 2 1 

Totali 8410 3816 4594 
Niveli edukimit Totali Femra Meshkuj 

I pashkolluar 1203 556 647 

Prej klasës I-rë –IX-

tën 

4818 2163 2655 

Arsimi i mesëm 

profesional 

1318 528 790 

Shkollë e mesme-

gjimnaz 

342 167 175 

Bachellor 681 378 303 

PhD 1 0 1 

Totali 8410 3816 4594 
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Nga numri i tërësishëm i kësaj popullate, një pjesë dërmuese e tyre janë kërkues potencial për banim të 

veçantë,  apo, për tu vendosur në Shtëpinë e Pleqve! 

OJQ “ HANDIKOS” anëtarë rezidentë ka 1603 persona, nga të cilët 45 % janë meshkuj dhe 35%  janë 

femra. Nga kjo kategori  sociale është një numër i konsideruar i tyre që kërkojnë banim të përhershëm. 

 

POTENCIALI EKONOMIK I KOMUNËS 
 

BUJQËSIA 

Territori i komunës së Prizrenit disponon resurse natyrore  dhe kushte klimatike të favorshme . 

Ky favor natyror jep shancë për investime të mëtutjeshme dhe më të thelluara në bujqësinë 

intensive, në mbjelljen e të lashtave bujqësore, perimtari, pemëtari, vreshtari,  bletari dhe 

sidomos në blegtori. Këto të dhëna i prezantojmë nga fakti se  sikur institucionet e pushtetit lokal 

do ti përvisheshin me një vëllim më të lartë për  krijimin e bazës  logjistike për  hapjen e 

mundësive të punësimit  sa më të madh  të të rinjve  në të gjitha degët e bujqësisë, atëherë edhe 

numri i shtresave  sociale për të kërkuar banim të veçantë do të reduktohej. Nga statistikat e 

Drejtorisë së Bujqësisë vërehet trendi se kryesisht grup mosha prej 40-70 vjeçare merret me 

bujqësi dhe se fare pakë ka të rinj që punojnë në këtë lami. Këtu duhet përmendur edhe faktin se 

migrimi i popullatës nga viset rurale drejt qendrës urbane  shënon fluks të lartë, po ashtu edhe 

dyndjet e popullatës nga komunat fqinje si dhe më gjerë (edhe nga krahina e Lumës), paraqesin 

për çdo vit  ballafaqime të reja të banimit.  

Drejtoria  komunale e Bujqësisë, në kohën dhe hapësirën aktuale disponon me hulumtime goxha  

meritore nga terreni sa i përket trendëve të zhvillimeve agro-industriale.  

Sa për ilustrim po i japim vetëm disa të dhëna të drejtorisë së Bujqësisë : 

Shfrytëzimi i tokës 

Komuna e Prizrenit ka sipërfaqe të përgjithshme tokësore 

prej 63,474 ha. nga e cila 52.8 % është sipërfaqe bujqësore, 

39.1 % sipërfaqe pyjore dhe 8.1 % sipërfaqe të tjera. 

Shtrirja fizike e këtij territori mund të klasifikohet në tre 

pjesë kryesore:  

a) Lugina e Drinit të Bardhë, Lumbardhit dhe 

Toplluhës me lartësi mbidetare nga 350 deri në 

500m, ofron kushte të përshtatshme për zhvillimin 

intensiv të lavërtarisë, pemëtarisë, vreshtarisë dhe 

blegtorisë; 

b) Pjesa kodrinore me një lartësi mbidetare nga 500 

deri 800m ofron kushte të mira për zhvillimin e 

vreshtarisë, pemëtarisë dhe blegtorisë; 

c) Pjesa malore ka kushte shumë të mira për zhvillimin 

e blegtorisë dhe turizmit rural.  
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Shfrytëzimi i tokës sipas kulturave 
 

  

Ara Pemishte Vreshta Livadhe Kullosa Male Jo pjellore Gjithsej 

12.081 350 230 6.738 14.096 24.799 5.180 63.474 

 

Prodhimtaria e realizuar në 2017                                                         

N

r 

Kultura Te 

korrur 

ha 

Rendime

nti kg/ha 

Prodhimi 

t. 

1 Gruri 3.250 4.200 13.650 

2 Misër  3.090 5.000 15.450 

3 Perime 950 25.000 23.750 

4 Elb  15 3.000 45 

5 Tërshërë 15 2.100 31 

6 Thekër 10 2.400 24 

7 Foragjer

e 

2.750 4.500 12.375 

8 Të tjera 240 3.500 840 

 

Në pronësi private janë 95 % e tokave bujqësore kultivuese. Prodhimi lavërtar i plotëson rreth 

65 % të nevojave me drithëra, 95 % me foragjere. Prodhimtaria e perimeve paraqet 

disproporcion  të theksuar për periudha të ndryshme të vitit. Gjatë verës, fundi i qershorit e deri 

kah fundi i muajit tetor, kemi  hiperprodhim pjesën tjetër të vitit. 

 

Fondi blegtoral 

Gjedhe Dele Dhi Derra Kuaj Shpezë 

12.880 19.820 3.750 1.120 2.450 62.000 

  

 

POPULLSIA, STRUKTUARA  DHE TRENDET 
 

POPULLSIA (Burimi: Instituti i Statistikës se Republikës  së Kosovës) - ASK 

1 Dendësia 278/km2 (Prizreni ka 177,781 banore me 640/km2 

2 Mosha (kryesisht % e moshës së 

re) 

43% (15-27 vjeç) 

3 Familja mesatare 6 anëtarë kanë 29.625 njësi familjare, 

4 Nataliteti  15,589 prom. –urban7,113 prom, 

Rural-8,476 prom, 

5 Arsimimi 146,464 me kualifikime arsimore, 

*pa nivel te përfunduar shkollimin 12,147, 

*fillor kl.4-10,866, 

Kl.5-15,127, 

*e mesme e ulët kl.8-47,516, 

Kl.9-18,532, 

*e mesme e lartë  kl.12-23,477, 

Kl.13-9,292, 
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Burimi nga enti Statistikor në Komunën e Prizrenit, 

për vitin 2011, 

6 Migrimi Bilanci i migrimeve të jashtme 208, 

Të brendshme 209, 

Burimi ent. Statistikor të Komunës 2012, 

7 Ekonomit familjare  29, 625 njësi familjare, 

8 Banesat 29,682 njësi familjare. 

 

Popullsia sipas gjinisë, ekonomitë familjare dhe banesat e zakonshme të shfrytëzuara dhe tipit të 

vendbanimit 

Prizren 

Komuna dhe 

tipi i 

vendbanimit 

Të dhënat Socio-Ekonomike  POPULLSIA 

Gjithsej Meshkuj Femra 
Ekonomi 

familjare 

Banesa të 

shfrytëzueshme 

nga banorët  

Gjithsej 177,781 89,176 88,605 29,625 28,682 

Urban 94,517 46,884 47,633 17,613 16,965 

Rural 83,264 42,292 40,972 12,012 11,717 

 

Numri mesatar i personave për ekonomi familjare dhe mesatarja e hapësirës së jetesës në metër 

katror e shfrytëzuar për kokë banori, ne metër katror (m2) (Agjencioni i Statistikave të Kosovës) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komuna dhe tipi i 

vendbanimit 

Mesatarja e numrit të personave  për 

ekonomi shtëpiake 

Mesatarja e hapësirës në m2 e 

shfrytëzuar për kokë banori 

Gjithsej 6.0 13.5 

Urban 5.4 14.6 

Rural 6.9 12.2 
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GJENDJA SOCIALE 
Në tabelën e mëposhtme është një përmbledhje e numrit të familjeve përfituese të asistencës 

sociale. Sipas tabelës vërehet  rënia numerike  e familjeve  në asistencë sociale. Raporti i tillë 

vjen nga masat burokratike administrative dhe jo se ka rritje të mirëqenies sociale. Kërkesat për 

banim të veçantë paraqesin një gjendje tjetër në terren. 

 

  

Nr. Zonat - territori i mbuluar me 

plane urbane  

Sipërfaqja totale e 

Komunës /ha 

Sipërfaqja e zonës 

me PU 

Raporti % 

1. Qyteti  dhe rrethina sipas  PZHK  640/km2 640/km2 100% 

2. Plani Zhvillimor Urban 2960ha 2960ha 100% 

3. Plani Rregullativ i lagjeve 2300ha  2300ha  85% 

4. Hartat zonale Në hartim e sipër   

 

 

PLANET RREGULLATIVE TË DETAJIZUARA NË 

TERRITORIN E KOMUNËS SË PRIZRENIT 
 

Të miratuara    -     22 Plane Në proces të hartimit 

1. Qendra e Re 1 

2. Qendra e Re 2 

3. Kuadranti E5.6: E5.9 dhe një pjesë e 

kuadrantit F5.2 

4. Tregti dhe industri e vogël 

5. Përgjatë rrugës Prizren-Landovicë – anës së 

majtë dhe një pjesë e anës se djathtë 

6. Industri e lire – terminali 

1. Arbana plus....... 

2. Hartat zonale 

 

Lokacionet aktuale: Lagjja Dardania dhe 

Petrova 

Nr. i familjeve përfituese të asistencës sociale 

Periudha Familje Anëtarë Shuma e mjeteve në total në € 

2009 1728 7,172 //// 

2010 1852 7,633 ///// 

2011 1742 7,009 ///// 

2012 1743 7,022 ///// 

2013 1742 5817 109.980.00 € 

2014 1411 5370 101.670.00 € 

2015 1229 4994 95.525.00 € 

2016 1088 4213 98.368.00 € 

2017 1047 4037 90.556.00 € 

2018 954 3693 96.954.00 € 

 

PLANIFIKIMI HAPËSINOR DHE INFRASTRUKTURA 
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7. Zone e industrisë së lehtë 

8. Dardania 2 

9. Zona “Boka” 

10. Parku i biznesit 

11. Lakuriqi Verior 

12. Kuadranti F6.2 

13. Jeni Mahalla 

14. Qendra e re - Tabakhane 

15. Kuadranti F6.2B 

16. Kuadranti F7.2; F7.3 

17. Plani i Konservimit, Qendrës Historike të 

Prizrenit 

18. Kuadrantet F 5.5; F 5.6 dhe F 5.7 

19. Plani Rregullues Urban Zonës së Prevallës 

20. Atmejdan 

 

FONDI AKTUAL I BANESAVE NË PRONËSI 

KOMUNALE 
 

1 

Nr. i objekteve të banimit 
8 objekte me 268 njësi banesore 

në pronësi komun. të cilat i 

menaxhon DPMS 

2 Nr. i banesave në pronësi komunale (në kuadër të 

objekteve kolektive) 
212 

3 Me Partneritetet Publiko Privat 41 

4 Qendra për banim social 30 

5 
QPK  (qendra të  përkohshme kolektive) 

1-Ish konvikti 

21 familje me rreth 110 banorë 

6 Totali 304 

 

  SHFRYTËZIMI I TOKËS 

1 Sipërfaqja e tokës ndërtimore 3500 ha 

2 Sipërfaqja e tokës bujqësore  11,500ha 

3 Sipërfaqja totale e banimit  Vazhdimisht në shtim 

4 Sipërfaqja e banimit të planifikuar 3000 ha 

5 Individual 80% 

6 Kolektivë 20% 

 

   MBULUESHMËRIA ME PLANE 

1 Sipërfaqja e përgjithshme e komunës e përfshirë në PZHK 640 km/2 

2 Dhe PZHU 3000 ha 

3 Mbulueshmëria me Plane Rregulluese ha----  80 % 

4 Nr. i vendbanimeve joformale në Komunë 5 
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OBJEKTET KOMUNALE TË 

DEDIKUARA PËR BANIM SOCIAL 
 

Në vijim janë disa foto të disa objekteve komunale të cilat shfrytëzohen si objekte për banim të 

veçantë. Në lagjen Dardania janë gjithsej 80 njësi banesore të investuara komplet nga Komuna e 

Prizrenit. 

 

 

 

 

 



20 
 



21 
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Lagjja Dardania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lagjja Petrovë 
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Në këtë lagje janë  120 njësi banesore të ndërtuara komplet nga Komuna e Prizrenit, 

ndërkohë është në ndërtim e sipër dhe është e planifikuar të funksionalizohet edhe një 

objekt Llamella  IV me 30 njësi banesore 

 

Kompleksi i banesave në lagjen “Petrovë, me kapacitet prej 120 njësi banesore 
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Lagjja “Petrovë”, banimi  kolektivë. Objekti në punim e sipër me kapacitet 30 njësi banesore  
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Strehimorja e banimit kolektivë “ish-konvikti” në të cilën që nga paslufta janë të vendosura 22 familje me 

105 anëtarë. Në këtë kompleks që quhet konvikti të Farmakosi, pos objektit qendror që shihet në foto janë 

edhe disa objekte më të vogla përcjellëse me 11 njësi banimi dhe që janë në gjendje të mirë për banim, 

ndërsa objekti qendror që shihet në foto është shpallur edhe i rrezikshëm për banim ku në vitin 2018, 

sipas një marrëveshje, Komuna  këtë objekt ja ka dhënë për shfrytëzim Ministrisë së Kulturës, por që për 

fat të keq aty jetojnë ende 6 familje ose 6 njësi banesore, ku  5 prej tyre Komuna planifikon ti sistemoj në 

Llamellen IV që po ndërtohet në Petrovë ,ndërsa familja e 6 ka përfituar nga programi i ndërtimit të 

shtëpive për vitin  2019, dhe kështu në vitin 2019 planifikohet mbyllja e kësaj qendre –objektit qendror. 

 

 

 
 

PËRSHKRIM I NDIHMAVE PËR BANIM NË TË KALUARËN 2009-2013 

Viti Veprimet Shtëpi 
Njësi 

banesore 

Investitori Vlera e 

Investuar 
Vërejtje 

Komuna- Ministritë Donatorët 

2009 Ndërtime, 

rindërtime 

dhe 

renovime 

40 

kulme-

renovim 

/ komuna     

2010 Ndërtime, 

rindërtime 

dhe 

renovime 

10 shtëpi 

dhe 5 

kulme 

12 komuna     

2011 / / / komuna     

2012 Ndërtime, 

rindërtime 

dhe 

renovime 

14 shtëpi 

dhe 5 

kulme 

12 komuna     
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Të dhënat e mësipërme tabelare paraqesin material ndërtimor dhe emergjenca.  

Komuna e Prizrenit ka qenë përfituese e programeve të ndryshme për banim në të kaluarën duke 

përfshirë edhe investimet nga Qeveria e Republikës së Kosovës. 

 

Vërejtje: Gjithsejtë janë ndërtuar 92 njësi banesore. Me partneritet publiko-privat janë 41 (2009-

2013) 

 

NDIHMAT NË BANIM PËR KOMUNITETIN ROMA, ASHKALI DHE EGJIPTIAN 

       Institucioni   Viti i ndërtimit Nr. i familjeve Përfituesve  

Caritasi zv   2003 - 2004 

 

55   

Haro   2001   3   

Nova Frontiera 1999   11   

Cordeid dhe KK 2002   2   

Cordeid dhe KK 2002   2   

Kuvendi Komunal 2003 - 2005   2   

UNDP- ja   2005 - 2006   5   

Kuvendi Komunal 2005   3   

ICMC   2004   2   

ASB-ja   2006   26   

ASB-ja   2007   13   

ASB-ja   2009   14   

UNDP- ja   2009 

 

1   

MKK/UNHCR 2010   1   

ASB-ja   2010 

 

5   

ASB-ja   2012   3   

 IOM-I   2012 

 

1   

OM-I 

  2013  

1 

  

Gjithsej   2000 - 2013   150   

Viti Donator 

 

 Vendi:   Shtëpi 

 

 

2014 IOM 

 

 Qytet 1 

  2015 IOM 

 

 Qytet 1 

 2016 DRC 

 

 Qytet 2  

   2017 DRC 

 

 Qytet 1 

  

 

2018 Drejtoria MS  

Qytet dhe 

rrethinë 6 kulme 

 

 

                                   Ndërtim banimi për komunitetin RAE (2014-2018) 

 

Vërejtje: Që nga vitet 2001-2018, Komuna në vazhdimësi ka mbështetur  shtresat  sociale me 

gjendje të rrezikuar ekonomike me material ndërtimor për ndërtime individuale: shtëpi  banimi. 

Fillimisht, gjatë kohës së emergjencës (2001-2005) investime për këtë destinim pos buxhetit të 

komunës janë thithur edhe fonde nga Qeveria e vendit, OJQ-të, vendore e ndërkombëtare (shih 

tabelat e prezantuara më lartë), fonde të Qeverive të shteteve të ndryshme etj. 

2013 Ndërtime, 

rindërtime 

dhe 

renovime 

21 shtëpi 

dhe 8 

kulme 

27 komuna     
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Në 5 vitet e fundit, komuna ka lansuar tri linja të veçanta buxhetore për ndërtime individuale 

familjare, dhe atë nga Drejtoria e Mirëqenies  Sociale, Drejtoria e Emergjencës dhe Sigurisë dhe 

nga Zyra për Komunitete dhe Kthim. 

 

FAMILJET  E NDIHMUARA ME BANIM SOCIAL DERI 

2018 
 

 Mënyra e ndihmës Nr i 

familjeve 

të 

ndihmuar 

Nr i 

individëve 

të 

ndihmuar 

Data e 

fillimit të 

ndihmës 

Data e 

skadimit 

të 

ndihmës 

Vlera e 

qirasë/ndihma 

financiare (€) 

1 Banesat e ndërtuara nga 

Komuna; 

304 2000 2002-

2017 

0 0 € 

2 Banesat ekzistuese në 

pronësi të personave 

fizikë apo juridikë, të 

cilat mund të jepen me 

qira për familjet që 

posedojnë bonus të 

banimit; 

/ / / / / 

3 Banesat tjera në pronësi 

të komunës, që mund të 

adaptohen për 

shfrytëzim në bazë të 

programeve të veçanta 

për banim; 

/ / / / / 

4 Shtëpi individuale të 

ndërtuara nga donatorë 

të huaj/vullnetarë; 

/ / / / /  

5 Renovime/riparime; 300 1800 /  / 

6 Material ndërtimor; 700 4000   5000 €/për 

kryefamiljar 

7. Strehim i përkohshëm 

të nënave me fëmijë nga 

dhuna familjare; 

/   / / 

8. Nënat vetushqyese. / / / / / 

 

 

Në objektet komunale (si p.sh. ish bashkësitë lokale, etj. pronat të cilat i menaxhon Sektori i 

Pronës), të cilat janë në pronësi të komunës, kemi raste të shfrytëzimit të këtyre objekteve për 

banim, kryesisht të atyre të dyndur nga rrethinat dhe komunat tjera apo edhe të huaj. Shtëpitë e 

braktisura nga paslufta me pronarë kryesisht joshqiptarë i menaxhon organizata e “HABITATIT” 

e Kombeve të Bashkuara. 

Sa i përket “bonus banimit”, komuna ende nuk ka ndërmarrë ndonjë nismë sensibilizuese për të 

kontaktuar me pronarët e atyre shtëpive të banimit për ti dhënë me qira, qiranë e të cilave do të 

ua paguante Drejtoria e Mirëqenies Sociale. Konsiderojmë se në qytetin e Prizrenit është një 

numër i konsiderueshëm pronarësh të cilët ndodhen familjarisht me punë jashtë shtetit e të cilët i 

kanë shtëpitë e boshatisura. 



28 
 

Kemi raste të financimit të ndërtimeve të shtëpive individuale (familjare) nga OJQ-të vendore 

apo bizneseve private. Drejtoria e Mirëqenies Sociale nuk ka të dhëna  valide për këtë. 

Këtë vit fiskal Drejtoria e Mirëqenies Sociale ka ndarë material ndërtimor dhe kulme shtëpish, 

duke e avancuar këtë formë të mbështetjes ndërtimore në përmbajtje. 

Po ashtu Komuna (DPMS) ka nënshkruar memorandumin me OJQ “Jetimat e Ballkanit” për 

finalizimin e brendshëm (enterierit) për 20 familje përfituese të materialit ndërtimor, sipas 

modelit, me çelësa në dorë. 

Në rastet e dhunës familjare me vendim të gjykatës, dhe të nënave vetushqyese , DPMS, grave-

nëna me fëmijë i kemi vendosur në ambientet e OJQ “Strehimi i Sigurtë”, të cilën  OJQ viteve të 

fundit e kemi mbështetur me  mjete financiare së bashku me MPMS. 

Nënat vetushqyese në numër të konsiderueshëm kanë përfituar banim të përhershëm, material 

ndërtimor apo ndonjë formë tjetër të mbështetjes institucionale. 

Gjatë viteve  2015, 2016 dhe 2017, një familje 5 anëtaresh, e  riatdhesuar boshnjake DPMS ia ka 

paguar qiranë e banimit, ndërsa një familjeje tjetër nga qyteti , për shkak të fatkeqësisë 

elementare si dhe rrezikimit të shtëpisë nga shembja (familje 6 anëtarësh) po ashtu i është paguar 

akomodimi deri në sanim të gjendjes.  

Në rastet e fatkeqësive elementare, familjet janë marrë në përkujdesje nga DES-i, por kjo 

përkujdesje nuk ishte në nivelin e kënaqshëm për shkak të ngarkesave burokratiko-

administrative. Më pastaj këto raste janë bartur tek DPMS, e cila përmes linjave poseduese 

buxhetore i ka mbështetur. 

 

KATEGORITË E SYNUARA 
Kategoritë e synuara 

r. Kategoritë Familje Persona 

1. Familjet që nuk kanë banesë apo shtëpi në pronësi 

individuale e as truall për ndërtim 

100-120 kërkesa në 

vit(nuk kemi të dhëna 

të sakta) 

600 (nuk 

kemi të 

dhëna të 

sakta) 

 2 Kanë mbetur pa shtëpi si pasojë e shkatërrimeve të 

shtëpive gjatë luftës së fundit 

1.000 80.000 

 3 Familjet që posedojnë sipërfaqe banimi nën 

normat e banimit, të përcaktuara për atë kategori 

sociale dhe ekonomike. 

/(nuk kemi të dhëna) /(nuk kemi të 

dhëna) 

 4  Kategoritë e dala nga lufta  211 familje te 

dëshmorëve 

218 invalid  

3500 

veteranë 

 5 Të kthyerit dhe komunitetet RAE  40 persona   

 6  Të riatdhesuarit 400 persona  

 7  Të moshuarit 24,000 persona  

 8  Të rinjtë 45,793 persona  

 9  Të punësuarit nga buxheti shtetëror 

(evidenca e të punësuarve) 

 

376-administrata e 

përgjithshme  

2373-arsimi 

475-shëndetësia  

Totali 3224 

Burimi: Drejtoria për 

Ekonomi dhe Financa 

për vitin 2012, 2013.  
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KRITERET PËR PËRCAKTIMIN E RADHËS SË 

PËRPARËSISË 
Në pajtim me dispozitat e Ligjit për financimin e programeve të veçanta të banimit kriteret e 

përparësisë për sigurimin e banimit për kategoritë e cekura në pikën 7.1 janë: 

 Statusi i banimit, 

 Lartësia e të ardhurave, 

 Gjendja shëndetësore, 

 Invaliditeti, 

 Struktura e familjes, 

 Kriteret shtesë. 

 

GJENDJA FAKTIKE – ANALIZA NË FORMË 

TABELARE 
Matrica 1. Përshkrimi 

KOMUNA  PRIZRENIT 

Nr. i popullsisë 
177,781 (regjistr. i vitit 

2011, Agjenc.Stat.RP) 

Zonat rurale 74 

Zonat urbane 18 

Nr. i fshatrave/nr. i lagjeve 74 

Banimi 

individual 

Nr. i  objekteve para vitit 1999 / 

Nr. i objekteve pas vitit 1999 33.500 

Etazhiteti mesatar P+2 

Banimi 

kolektiv 

Para 1999 
Nr. i objekteve 104 

Nj. banimi 3500 

Pas 1999 
Nr. I objekteve 100 

Nj. banimi 3800 

Etazhiteti mesatar P+ 5 

Statusi pronësor (banim 

kolektiv) para 1999 

Privat   [nj. banimi] Nuk ka të dhëna 

Shoqëror [nj. banimi] Nuk ka të dhëna 

Raporti, banim individual/banim kolektiv në [%] 80% / 20% 

Kyçjet në infrastrukturë të objekteve të banimit në [%] 95% 

Nr. i objekteve të pabanuara Nuk ka të dhëna 

Nr. i objekteve me vlerë kulturo-historike që shfrytëzohen për 

banim 
40-50 

Aplikimi i masave termo-izoluese në objektet e banimit në [%] 30% 

Ndërtimet ilegale 

mbindërtimet 10% 

ndërtimet tjera 30% 

ndërtimet në pronë shoqërore 15% 

Numri i kërkesave për zgjidhjen e çështjes së banimit 
Prej vitit 2000-2013 janë 

paraqitur 3000 aplikime 

Lokacionet (sipërfaqja e tokës) për programet e veçanta të 

banimit  

Për vitet në vazhdim ende 

nuk kemi të përcaktuara 

Nr. i objekteve/nj. banimi e ndërtuara nga Komuna, Qeveria dhe 6 objekte me 200 njësi 
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Donatoret banimi, një me 30 në 

ndërtim e sipër dhe 50 njësi 

banimi të shpërndara nëpër 

lagje të ndryshme sipas 

kontratave me partneritet 

PP. 

Nr. i objekteve/nj. banimi me qira dhe vlera mes. e qirasë 
Gjitha janë dhënë me qira jo 

profitabile me 0.000 e 

Nr. i objekteve/nj. banimi të disponushëm për qira të ulëta të 

tregut  
Nuk ka  

Nr. i objekteve/nj. banimi në pronësi të Komunës që mund të 

adaptohen  
Nuk ka 

Qendrat e përkohshme 

kolektive (QPK) 

Numri i QPK 1 

Vendndodhja /emërtimi Ish-konvikti i nxënësve 

Nr. i familjeve 22 

Nr. i banorëve 105 

Planet rregulluese - sa janë bërë dhe sa janë që duhet të bëhen 
22 të kryera,  në procedurë 

hartat zonale 

 

 

PLANIFIKIMI KONKRET PËR NDIHMË 

PËR BANIM SOCIAL  
Programi për banim i Komunës së Prizrenit është hartuar për periudhën 2019-2021. Komisioni i 

formuar nga ana e kryetarit të Komunës, në bazë të të dhënave arkivore dhe të databazës  

ekzistuese sporteliale ka bërë analizë të gjendjes ekzistuese dhe ka përgatitur propozime konkrete 

për të ndihmuar qytetarët e komunës së Prizrenit, që nuk kanë mundësi të sigurojnë kulm mbi 

kokë. Përpos ndihmës konkrete për qytetarët e vet, brenda kësaj periudhe trevjeçare do të 

vazhdohet me analiza për të krijuar sektorin e banimit në kuadër të komunës së Prizrenit, i cili i 

mungon komunës sonë. 

Pra, programi i prezantuar Trevjeçar për Banim i ka dy objektiva: 

O1. Sigurimin e banimit për 100 familje; 

O2. Formimin e sektorit për banim.  

 

SIGURIMI I BANIMIT  
Prioritet kryesor i këtij programi është që në periudhën trevjeçare komuna e Prizrenit të jetë në 

gjendje t’i ndihmojë 100 familje (duke ndërtuar nga 3 llamella me 33 njësi banesore për çdo vit 

fiskal)  duke ju siguruar banim social. 

Kjo do të bëhet në përputhje të plotë me Ligjin për Financimin e Programeve Trevjeçare për 

Banim. Sipas këtij ligji, sigurimi i banimit bëhet përmes financimit të programeve të veçanta të 

banimit me qira, ku përfshihen: 

a) banesat e ndërtuara nga Komuna,  MMPH dhe Qeveria dhe donatorët të tjerë; 

b) banesat ekzistuese në pronësi të personave fizikë apo juridikë, të cilat mund të jepen me 

qira për familjet që posedojnë bonus të banimit; 

c) banesat tjera në pronësi të komunës, që mund të adaptohen për shfrytëzim në bazë të 

programeve të veçanta për banim. 
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Bonus Banimi 
Një formë tjetër me të cilën komuna e Prizrenit planifikon të ndihmojë familjet në nevojë për 

banim social është përmes banesave ekzistuese në pronësi të personave fizikë apo juridikë, të 

cilat mund të jepen me qira për familjet që posedojnë bonus të banimit. 

Në këtë formë Komuna e Prizrenit planifikon të mbështesë 20 familje në vitet 2020-2021 . Pra, 

do  të mbështeten nga 10 familje në vit. 

Kjo formë e mbështetjes do të paguhet nga buxheti komunal për harkun kohor 2 vjeçar (10+10). 

Vlera monetare e përafërt e kërkuar për këtë qëllim është si në vijim: 

20 familje x 80 €/muaj x 24 muaj = 38,400 € ose 19,200 € për një vit, për sigurimin e banimit 

social Komuna ka linjën buxhetore, ndërsa për këto vite do të siguroj edhe sumbvencionimin e 

qirave. 

 

Mënyra e implementimit 
Për të ndihmuar këto familje, në fillim të vitit komuna e Prizrenit do të shpall konkurs. Përmes 

konkursit do të përzgjidhen (sipas kritereve ligjore), për t’u ndihmuar 10 familje në vit. Ndërsa 

DES nga buxheti i vet vjetor do të sigurojë buxhetin për rastet emergjente (p.sh. dhunë në 

familje, djegie të shtëpisë, fatkeqësi natyrore, etj.). Për këto raste do të vendos  Komisioni, i 

krijuar për këtë qëllim. 

Kontratat do të lëshohen njëvjeçare dhe familjet do të duhet të aplikojnë për çdo vit. 

 

Banimi individual 
Komuna e Prizrenit do të vazhdoj komunikimin me donatorë të ndryshëm, të cilët janë të 

interesuar të ndihmojnë familjet të cilat kanë nevojë për banim që t’ju ndërtohen/rinovohen 

shtëpi individuale. Kjo është forma më e qëndrueshme për të siguruar banimin për këto familje. 

Komuna e Prizrenit do të ofrojë informatat relevante dhe do të inicioj programe në këtë drejtim.  

 

PLANIFIKIMI BUXHETOR PËR REALIZIMIN E 

PROGRAMIT 
Për realizimin e Programit Trevjeçar për Banim në komunën e Prizrenit duhet që të bëhet 

planifikimi buxhetor në bazë vjetore. Siç është cekur më lartë, përmes këtij programi komuna e 

Prizrenit planifikon të mbështesë  familje të cilat nuk janë në gjendje që me financim vetanak të 

sigurojnë banimin. 

Nga  komuna e  Prizrenit kërkohet që për nevoja të këtij programi në periudhën 2019-2021 të 

siguron buxhet në vlerë 3. 000,000 euro. Në formë tabelore kjo ndarje duket si në vijim: 

 

Mënyra e ndihmës Viti 

2019 

Viti 

2020 

Viti 

2021 

 

Totali 

Ndërtimi i dy ndërtesave për banim 

social me qira jo profitabile, për 

strehimin e 33 familjeve; 

400,000 450,000 € 500,000 € 1.350,000 € 

Bonus-Banimi (pagesa e qirasë për 

familjet në nevojë për banim). 

00.000 € 28.500 € 28.500 € 57 .000 € 

Totali për vite: 400.000 € 478.500 € 528.500€ 1.407.000 € 

 

Në tabelë janë paraqitur nevojat vjetore optimale të investimeve kapitale për “Banim 

Social”.  1.407.000 € buxhet të planifikuar komunal për banim social, për vitet 2019-2021. 
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Duhet cekur se përpos buxhetit të lartpërmendur, do të kërkohen financime nga MMPH 

dhe  Qeveria e Kosovës dhe donatorë të tjerë. 
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ANALIZA E FAKTEVE – PËRMBLEDHJE 

1. Qëllimi i hartimit 

të programit 

trevjeçarë 

Qëllimi kryesor i përpilimit të Programit Trevjeçar në Komunën e 

PRIZRENIT është që të ndihmohen familjet të cilat kanë nevojë për 

banim social e nuk kanë mundësi vetanake për të siguruar strehë mbi 

kokë 

2. Baza ligjore Ky program bazohet në legjislaturën ekzistuese të Republikës së 

Kosovës të përshkruar më detajisht në kapitujt e sipërm të këtij 

dokumenti. Sidoqoftë dy dokumentet kryesore janë Ligji për 

Financimin e Programeve të Veçanta për Banim (03/L – 164) dhe 

Udhëzuesin për Hartimin e Programeve Trevjeçare për Banim. Ky 

program mundëson një lidhje organike midis mandatit 4 vjeçar të 

pushtetit lokal dhe projekteve komunale në fushën e banimit. Është i 

paraparë afati 3 vjeçar, të jetë më i përshtatshëm për të hartuar dhe 

për ti dhënë jetë programit të banimit, duke marrë parasysh veçoritë e 

komunës së Prizrenit si p.sh: politikat komunale të banimit (si 

veçoritë përkatëse), pozita gjeografike, demografike dhe 

institucionale 

3. Llojet e 

programeve të 

konsideruara si të 

nevojshme  

Ligji mbi financimin e Programit të veçantë të banimit 

4. Prezantimi i 

gjendjes faktike  

Të dhënat nga administrata komunale dhe drejtoritë përkatëse 

5. Kërkesat faktike 

për përkrahje me 

sigurim të banimit 

A) Familjet që nuk kanë banesë apo shtëpi 

B) Familjet që nuk posedojnë sipërfaqe banimi 

C) Familjet që janë me kategori sociale, nënat vetushqyese 

D) Te riatdhesuarit, kategoritë e dala nga lufta dhe komunitete 

6. Klasifikimi i 

nevojave sipas 

urgjencës së 

trajtimeve te tyre 

Sipas kritereve do te përcaktohen sipas  ligjit nr. 03/L - 164, pasi të 

themelohet  Komisioni i caktuar nga kryetari i Komunës. Shpresojmë 

që edhe softueri për regjistrimin e përfituesve do të ndihmon shumë 

në këtë drejtim 

7. Veprimet 

kryesore që do të 

ndërmerren  

 Regjistrimi i aplikuesve 

 Vendosja e tyre në Data Bazë 

 Vizita në terren 

 Krijimi i listës prioritare për mbështetje sipas mundësive 

buxhetore 

 Nënshkrimi i kontratës me përfitues të banimit social 

 Mirëmbajtja e ndërtesave në bashkëpronësi të dedikuara për 

banim social 

8. Kohëzgjatja e 

realizimit të 

programeve 

2019-2021 
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REZULTATET  PAS  ZBATIMIT 
Programi për Banim është hartuar në mënyrë që të mund të zbatohen të matet dhe të 

monitorohen. Monitorimi është një tipar i domosdoshëm për shkak se ai siguron që veprimet janë 

zbatuar dhe se përpjekjet janë duke u bërë për të siguruar përshtatjen me ndryshimet në burimet e 

disponueshme dhe të nevojshme. 

Pas përfundimit të çdo projekti në mënyrë transparente do të informohet publiku. 

THEMELIMI I SEKTORIT TË BANIMIT 

9. Korniza e 

shpenzimeve 

afatshkurtër, 

afatmesëm dhe 

afatgjatë  

Për çdo vit komuna përmes Drejtorisë së Mirëqenies Sociale, 

Drejtorisë për Emergjencë dhe Siguri, Drejtorisë për Shërbime 

Publike dhe  Zyrës për Komunitete dhe Kthim, të ndahen  mjete për 

ndërtim, rinovim, zgjerim të shtëpive, në bazë të kërkesave të 

qytetarëve. Për validitetin ligjor të kërkesave të qytetarëve do të 

vendos  komisioni profesional 

10. Mundësitë e 

kapaciteteve 

njerëzore dhe 

materiale 

Planifikimi i buxhetit 

Sektori  i banimit 

Donatorët 

11. Mënyra e 

financimit te 

programeve tre 

vjeçare (të 

plotësohet më 

detajisht në 

dokumentin me 

programet 

trevjeçare të 

banimit) 

Buxheti komunal  

Niveli qendror-MMPH,MPB,MPMS,MKK 

Donator 

 

12. Përputhja e 

programeve me 

planet zhvillimore 

të komunës 

Për momentin nuk kemi lokacione të caktuara për ndërtime, por sipas 

planifikimit buxhetor do ti caktojmë lokacionet në vitin përkatës  

13. Instrumentet 

mbikëqyrëse 

Drejtoria për Urbanizëm dhe  Planifikim Hapësinor 

Zyra e Kryetarit 

Sektori i banimit 

14. Instrumentet e 

garantimit të 

realizimit të 

programeve  

Monitorimi, raportet, vendimet dhe rregulloret e kuvendit komunal 

dhe programet dhe instrumentet  e ndryshme te caktuara 

15. Transparenca me 

hartimin dhe 

zbatimin e 

programeve 

Analiza, debate publike me ekspert të ndryshëm, raportet etj. 
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Programi për banim i Komunës së Prizrenit mbulon periudhën 2019 – 2021. Komisioni ka 

përgatitur propozimet për projektet prioritare, zbatimi i të cilave rezulton ne arritjen e synimeve 

zhvillimore të përcaktuara në fushat kyçe, detyrimet e akviteteve, bartësit kryesorë, afatin kohor 

të implementimit, përgatitjes dhe koordinimit të aktiviteteve të përgjithshme për implementimin 

e projekteve. 

Në mënyrë që të sigurojë zbatimin e projekteve të planifikuara do të shqyrtohet mundësia për 

formimin e Sektorit të banimit, i cili do të jetë përgjegjës për koordinimin e të gjitha aktiviteteve 

te planifikuara. 

Sektori i banimit është një organ i përhershëm që do të formohet me qëllim të monitorimit dhe 

vlerësimit të zbatimit të projekteve dhe detyrave nga Programi i banimit, rishikimin e strategjisë 

dhe planit të veprimit me mbështetjen e kryetarit të komunës për marrjen e vendimeve që lidhen 

me zhvillimin e banimit dhe programet lokale që mbështesin fushën e banimit. 

Ky sektor do të jetë përgjegjës për koordinimin e të gjitha aktiviteteve të planifikuara për vitet në 

vijim. Sektori i banimit do te jetë organ administrativë i përhershëm, i cili themelohet  me qëllim 

të planifikimit, monitorimit dhe vlerësimit të zbatimit të projekteve dhe detyrave nga Programi i 

banimit. 

Rishikimi i Strategjisë dhe Planit të Veprimit 
- Mbështetjen e kryetarit të Komunës për marrjen e vendimeve që lidhen me zhvillimin e 

banimit dhe programet lokale që mbështesin fushën e banimit. 

Procesi i monitorimit do të përfshijë këto aktivitete: 

- Shkalla e suksesit të Programit në krahasim me Planin e Veprimit, 

- Planifikimi i fondeve dhe harmonizimi i tyre në raport me afatet kohore, 

- Ndryshimet e mundshme të cilat mund të ndikojnë në realizimin e projekteve, 

- Ndryshimet e jashtme që mund të ndikojnë në Planin e Veprimit, si dhe propozimet për 

alternativat e zgjidhjeve të ndikuara nga faktorët tjerë. 

Instrumentet e mbikëqyrjes 
Sektori i banimit i cili do të formohet ne kuadër të DPMS, dhe me pas zyrtari për banimit, i cili 

do te financohet nga Komuna dhe ka për detyrë që të zhvilloj aktivitetet e mirëmbajtjes, 

implementimin e programit të banimit dhe zhvillimin e programeve tjera, duke përcjellë  dhe 

analizuar në vazhdimësi situatën e banimit. 

 

Instrumentet e garantimit të realizueshmërisë së 

programeve 
Burimet njerëzore: 

Autoritetet kompetente: Sektori i banimit ka për detyrë të raportojnë për të gjitha aktivitetet në 

fushën e banimit në çdo 6 muaj para Kuvendit të Komunës. 

Të përcjellin të gjitha të dhënat lidhur me mundësitë e financimit nga programet e ndryshme 

nacionale dhe ndërkombëtare. 

Të planifikojnë buxhetin krahas buxhetit komunal dhe burimeve tjera relevante nga fusha e 

banimit. Të përcjellin, monitorojnë situatën në vazhdimësi të banorëve të cilët janë pjesë e këtyre 

programeve, varësisht nga zhvillimet në komunë, mundësitë e bashkëpunimit ndërkomunal për 

raste specifike. 

 

Masat që janë marrë për respektimin e kuadrit ligjor 
Kjo pjesë do të jetë në vazhdimësi pjesë e punës së autoriteteve komunale për të cilat do të 

zbatohet monitorimi dhe auditimi. 
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Përfshirja e publikut në procesin e sigurimit të 

transparencës 
Publiku si sovrani i Komunës , do të ketë të drejtën të dijë mënyrën se si shpenzohen të ardhurat 

e komunës në tërësi dhe ato të programeve trevjeçare, në veçanti  do të sigurohet duke përfshirë 

publikun në procesin e sigurimit të transparencës si: 

 zhvillimin e takimeve konsultuese me publikun;  

 bërja e anketimeve apo studimeve të ndryshme për marrjen e mendimit të publikut;  

 bërjen publike të programeve dhe projekteve që përfshijnë ato; 

 sigurimit të pjesëmarrjes së publikut gjatë diskutimeve që organet përkatëse do të 

zhvillojnë për hartimin, miratimin dhe zbatimin e programeve; 

 bërjen e njoftimeve të ndryshme në mjetet e informimit publik apo në vend njoftimet 

komunale për aktivitetet ku mund të sigurohet pjesëmarrja e publikut; 

 çdo masë tjetër e cila vlerësohet e nevojshme në përmbushje të këtij qëllimi. 

 

Analizë e përparësive, dobësive dhe rreziqeve....          

Përparësitë Dobësitë- Mangësitë 

 

1. Strehimi i qëndrueshëm, adekuat për të 

gjitha familjet me nevoja; 

2. Ekzistimi i pronës publike për ndërtimin e 

banesave sociale; 

3. Buxheti i DKPMS, DES, ZKK (linja 

buxhetore); 

4. Planet rregullative, PZHK,PUK, 

5. Përfshirja e tërë hapësirës territoriale të 

komunës nën Planin zhvillimor, urban dhe 

rregullativ; 

6. Ndërtimet edhe në vendbanimet rurale në 

pronë komunale; 

7. Kuadri  profesional i kënaqshëm në numër 

i  punësuar në drejtorinë komunale të 

Urbanizmit. 

 

 

1. Mungesa e pozicioneve buxhetore të 

mjaftueshme për këtë destinim; 

2. Mos identifikimi i saktë i familjeve në 

nevojë për banim të qëndrueshëm; 

3. Koordinimi me vështirësi sektoriale në 

identifikimin e nevojave reale të 

qytetarëve; 

4. Nevoja urgjente për themelimin e sektorit 

komunal të banimit; 

5. Mosfunksionimi i Këshillit kombëtar i 

banimit. 

 

 

 

 

 

 

 

Mundësitë Rreziqet 

1. Rritja e pozicionit (linjave) buxhetore për 

mirëqenie sociale të komunitetit; 

2. Ngritja e resurseve humane në DKPMS; 

3. Subvencionimi i projekteve  për banim të 

qëndrueshëm; 

4. Formimi i sektorit të veçantë që do të 

merrej me çështjen e banimit për familjet 

në  nevojë; 

5. Verifikimi dhe largimi i familjeve nga 

banimi të cilat kanë ndërtuar në sektorin 

individual shtëpi ; 

6. Afirmimi dhe mbështetja institucionale e 

1. Mungesa e fondeve të mjaftueshme sipas 

dinamikës; 

2. Rritja e kërkesave relevante për banim; 

3. Shkalla  e papunësisë. 
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partneritetit publiko-privat; 

7. Donacionet përkatëse nga Ministritë 

përkatëse të cilat e kanë në kompetencë 

çështjen e banimit të qëndrueshëm; 

8. Gjetja e  investitorëve të huaj duke i 

përfshirë ata sipas parimit publiko-privat; 

9. Marrja me qira të shtëpive nga qytetarët të 

cilët nuk i shfrytëzojnë shtëpitë e tyre për 

banim gjatë tërë vitit, dhe 

10. Donatorët. 

 

OBJEKTIVAT E PROGRAMIT TREVJEÇAR TË 

BANIMIT (PËRMBLEDHJE) 
 

P
R

O
G

R
A

M
I 

K
O

M
U

N
A

L
 T

R
E

 V
JE

Ç
A

R
 I

 B
A

N
IM

IT
 

 Objektivat e programit trevjeçar të banimit 

Objektivi Veprimet Priorit

eti 

Treguesit e 

suksesit 

Mjetet e 

verifikim

it 

Institucioni 

përgjegjës 

Institucio

ni 

mbështetë

s 

Afati 

koho

r 

Burimet 

financiare 

O 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Përcaktimi i 

parcelave 

komunale 

për ndërtim, 

pronë 

komunale 

Marrja e 

vendimit nga 

kryetari i 

Komunës për 

formimin e 

Komisionit për 

identifikim të 

pronës 

komunale për 

ndërtim të 

objektit. 

1. Identifikimi i 

pronës 

komunale. 

2. Vendimi 

komunal për 

ndarjen e 

parcelës për 

ndërtim. 

I lartë 1. Formimi i 

Komisionit 

funksional. 

2. Formimi i 

listës së 

pronave 

komunale. 

3. Vendimi i 

Kuvendit 

komunal. 

Aktet 

ligjore 

dhe 

nënligjor

e që 

rregulloj

në këtë 

fushë. 

Kuvendi i 

Komunës, 

Kryetari,    

Drejtoria 

përkatëse 

Kryetari i  

Komunës. 

2019 Komuna          

(nuk ka 

kosto 

shpenzimi

) 

O 1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Ndërtimi i 

objektit 

banesor për 

dhënie me 

qira 

profitabile 

1. Marrja e 

Vendimit për 

ndërtim të 

objektit 

kolektiv.  

2. Hartimi i 

kushteve 

urbanistike 

dhe detyrës 

projektuese. 

3. Shpallja e 

tenderit për 

hartimin e 

projektit të 

ndërtimit. 

4. Përzgjedhja e 

projektit 

kryesor për 

I lartë 1. Vendimi i 

Kuvendit 

kom.    

2. Shkresa e 

DUKMM.   

3. Oferta 

publike në 

bazë të cilës 

përgatiten 

dhe 

dorëzohen 

projektet . 

4. Kopja fizike 

e projektit 

kryesor. 

5. Kontrata e 

nënshkruar. 

6. Oferta 

          - Kuvendi i 

Komunës 

Kryetari, 

DUKMM, 

Zyra e 

Prokurimit

. 

DUKMM

, 

Zyra e 

prokurimi

t. 

2019

-

2021 

Komuna 

MMPH. 
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implementim.    

5. Nënshkrimi i 

Kontratës 

mes AK dhe 

OE. si fitues i 

tenderit për 

hartim të 

projektit 

kryesor.   

6. Shpallja e 

tenderit për 

ndërtim të 

objektit.  

7. Përzgjedhja e 

OE për 

ndërtim të 

Projektit.  

8. Nënshkrimi i 

Kontratës 

mes AK dhe 

OE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

publike. 

6. Caktimi i 

OE. 

7. Kontrata e 

nënshkruar.                                                          

O 1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Vlerësimi i 

gjendjes 

ekonomike të 

familjeve në 

përputhje me 

UA, 

Nr.18/2010 

të Ligjit 

Nr.03/L-164. 

1. Formimi i 

Komisionit 

për vlerësim 

2. Vlerësimi i 

gjendjes 

ekonomike të 

familjeve me 

qëllim të 

vazhdimit ose 

ndërprerjes së 

kontratave.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

3. Përpilimi i 

listës 

përfituese.                                                                                                                                                                                                     

4. Largimi i 

familjeve që 

nuk 

plotësojnë 

kriteret.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

5. Nënshkrimi i 

kontratave.                                                                                                                                                                                                                                                                             

I lartë 1. Formimi i 

Komisionit 

funksional.   

2. Lista e 

vlerësimit të 

gjendjes 

ekonomike 

të familjeve.                           

3. Lista e 

përfituesve.                             

4. Vendimi për 

largim.          

5. Kontrata e 

nënshkruar.     

- Kryetari, 

Komisioni, 

Inspektorat

i. 

Kryetari,  

MMPH, 

Drejtoria 

përkatëse. 

2019

-

2021 

Komuna          

(nuk ka 

kosto 

shpenzimi

). 

O 1.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Mbështetja e  

zgjidhjes së 

çështjes së 

banimit 

përmes 

"bonus 

banimit". 

1. Caktimi i 

vlerës së 

bonusit për 

vitin 

buxhetor. 

2. Formimi i 

Komisionit 

për 

identifikimi n  

e banesave -

shtëpive.                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3. Hartimi i 

listës së 

banesave-

shtëpive të 

mundshme 

për dhënie 

me qira.                                                                                                                                                                                                                                              

4. Kontaktimi 

me pronarët e 

banesave -

shtëpive.                                                                                                                                                                                                                        

5. Përpilimi i 

marrëveshjes 

me pronarët 

I lartë 1. Vendimi mbi 

caktimin e 

vlerës.  

2. Vendimi.                        

Lista 

përfundimtar

e. 

3. Mbajtja e 

takimeve me 

pronarë.       

4. Marrëveshja 

apo kontrata 

mes 

Komunës 

dhe palëve.                                

- Sektori i 

banimit 

apo zyrtari 

përgjegjës 

Komisioni. 

MMPH, 

Komuna,    

Drejtoria 

përkatëse. 

2019

-

2021 

Komuna, 

MMPH 
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për 

shfrytëzimin 

e banesave 

me qira 

përmes 

bonusit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

O 1.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Formimi 

sektorit të 

banimit apo 

caktimi i 

zyrtarit 

përgjegjës 

për çështjen 

e banimit. 

Kryetari i 

komunës formon 

sektorin e 

banimit apo 

cakton zyrtarin 

përgjegjës. 

I lartë Vendimi 

komunal 

- Kryetari i 

Komunës, 

Drejtoria 

përkatëse 

Komuna,   

Kryetari, 

Drejtoria 

përkatëse. 

2019

-

2021 

  

 

SHTESA 1 

DËMET E LUFTËS 

 

Komuna e Prizrenit që nga paslufta në Kosovë ka bërë një punë kolosale sa i përket çështjes së 

banimit për qytetarët e vet. Përkundër migrimit të 20.000 banorëve të rinj në qendrën urbane të 

Prizrenit, menjëherë pas përfundimit të luftës në Kosovë nga viset rurale  si dhe nga , pothuaj të 

gjitha qendrat komunale të Kosovës, si dhe nga jashtë  territorit të Kosovës, pushteti lokal ka 

arritur të amortizoj këtë  dyndje të madhe të popullatës  pa shkaktuar ndonjë tronditje me 

përmasa  të  theksuara sociale. Në këtë  program nuk janë përfshirë shtëpitë e ndërtuara për 

komunitetin serbë, boshnjakë e turq për  tetë vitet e  fundit, pasi që qëllimi i Projektit të 

OSBE/ODIHR ishte vendosur në situatën aktuale të komunitetit RAE. 

Janë bërë investime të mëdha nga buxheti komunal edhe në banimin e  qëndrueshëm të 

bashkësive etnike të lartpërmendura në qendrën urbane të Prizrenit, po ashtu  edhe në 

vendbanimet rurale. Komuna e Prizrenit i është përkushtuar me vëmendje rregullativës  ligjore 

dhe kushtetutshmërisë së Republikës së  Kosovës, duke u ballafaquar me nevojat e qytetarëve të 

vetë. Vlen të theksohet se krahas infrastrukturës nëntokësore dhe mbitokësore është përqendruar 

edhe në krijimin e kushteve për punësim, si dhe hapje e vendeve te reja të punës,  si në qytet po 

ashtu  dhe në vendbanimet rurale. Në mandatin në rrjedhë të administratës  komunale parashihen 

investime kapitale në fushën e zhvillimit ekonomik, me qëllim të zbutjes së papunësisë dhe 

ngritjes së mirëqenies sociale për të gjithë qytetarët e Prizrenit. Zhvillimi ekonomik përfshinë të 

gjitha fushat publike me interes të përgjithshëm shoqëror. 

Si rezultat i luftës, në  vitet 1998-99, Komuna e Prizrenit nga lufta doli me rreth 5000 shtëpi dhe 

objekte përcjellëse të dëmtuara dhe të rrënuara. Nga numri total del se 3.442 shtëpi të banueshme  

u shkatërruan, pra, pësuan dëme të kategorisë së 4 dhe 5. Rreth 34 fshatra të Komunës sonë u 

dogjën dhe u bombarduan pothuajse në tersi së bashku me një  pjesë të qytetit të Prizrenit. Në 

bazë të parallogaritjeve tona që kemi, dëmi që iu është shkaktuar popullsisë së këtyre fshatra kap 

vlerën rreth 77 milionë €.  Në këtë vlerësim janë përfshirë dëmet që janë shkaktuar në objektet 

private, si ato në amvisëri, dëmet në makineri bujqësore dhe ekonomitë familjare, demet në 

blegtori dhe shpenztari, dëmet në vegla të ndryshme ndërtimi  etj. 

Pa u përfshirë në vlerësim kanë mbetur objektet afariste, kulturore-sportive, socio-ekonomike, 

arsimore-edukative, shëndetësisë dhe objektet fetare.  
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DËMET E LUFTËS NË RRETHINAT E PRIZRENIT 

No Fshati 

Numri total 

i shtëpive ne 

Fshat 

Numri i 

shtëpive të 

dëmtuara. 

UNHCR Kat 

3+4; IMG 

Kat. II+III 

Numri i 

shtëpive të 

dëmtuara 

plotësisht.  

UNHCR Kat. 

5; IMG Kat. 

IV 

Numri total i 

shtëpive të 

dëmtuara 

1 Krushë e Vogël 145 85 52 93 

2 Kushnin- Vrri 38 1 13 14 

3 

Mirëz-

Dobrushtë 

75 41 12 53 

4 Medvec 159 113 25 138 

5 Qëndresë 268 103 68 173 

6 Vërmicë 156 74 22 96 

7 Zojz 110 51 11 62 

8 Struzhë 104 25 39 64 

9 Piranë 377 194 146 240 

11 Lubeqevë 333 188 78 266 

12 Milaj 48 2 45 47 

13 Shkozë 90 57 7 64 

14 Mazrek 150 29 10 39 

15 Lez 54 9 41 50 

16 Landovica 207 89 73 162 

17 Gorozhup 50 30 11 41 

18 Planejë 147 10 118 145 

19 Tusuz / Prizren 1500 150 90 220 

20 Gjonaj 577 90 251 341 

21 Korishë 517 104 102 206 

22 Lugishtë e Hasit 341 220 80 300 

23 

Lubizhdë e 

Prizrenit 

300 18 15 

38 

24 Jeshkovë 92 53 32 85 

25 Dedaj 66 26 2 28 

26 Kabash i Hasit 70 45 3 47 

27 Kushnin-Hasë 170 33 16 49 

28 Poslisht 216 45 50 95 

29 Konjush 34 16 2 18 

30 Shëngjergj 40 7 11 26 

31 

Arbëri-

Leskovec 

80 9 41 

50 

32 

Kushtrim-

Billushë 

220 41 2 

43 

33 Mamushë 400 3 3 6 

34 Romajë 330 9 1 10 

Totali i dëmeve   1970 1472 3442 
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SHTESA 2 

Intervenimet nga organizata të huaja për renovimin e dëmeve të luftës 

 

Në bazë të shënimeve komunale në dispozicion, e që janë marrë nga OJQ-të, që ka ndihmuar në 

procesin e rindërtimit në Komunë, janë diku rreth 1,436 shtëpi të ndihmuara. Por duke u bazuar 

në evidencat e institucioneve tjera që janë marrë me këto çështje, llogaritet se janë ndihmuar diku 

rreth 2000  shtëpi në Komunën tonë. Një pjesë e këtyre familjeve të dëmtuar nga lufta, shtëpitë e 

tyre i kanë ndërtuar me iniciativë private, pra nga buxheti familjar i tyre. Gjendja momentale e 

shtëpive që nuk janë ndihmuar, është se kanë mbetur edhe 400 shtëpi pa u rindërtuar. 

 

Përmbledhës i shoqatave që kanë ndihmuar në rindërtimin e shtëpive të djegura gjatë luftës 

 

Nr.ren

dor 
Implementuesi 

Nr.i shtëpive 

të ndihmuara 
Viti Vërejtje 

1 Nuova Frontera 400 2000  

2 Caritasi Zvicëran 186 2000-2004  

3 Caritasi Austriak 72 1999-2000  

4 Cordaid 69 2002  

5 DPA 125 2000-2002  

6 Help 195 2000  

7 Renovabis 30  Nuk dihet viti 

8 UFORK 33 2001  

9 Haro 40  Nuk dihet viti 

10 CAPANAMUR 92 2000  

11 
Ringjallja e trashëgimisë 

islame 
40 2000  

12 FHI 17  Nuk dihet viti 

13 Shoqatë spanjolle 6  Nuk dihet viti 

14 ACT 11  Nuk dihet viti 

15 ASB 10  Nuk dihet viti 

16 Kuvendi Komunal- Prizren 110 

2004-2005-

2006-2007-

2008 

23+65+22+17+1

7=144 

 TOTALI 1436   

 

 

1. Në periudhën prej vitit 1999 deri në fund të vitit 2006, çështjen e banimit dhe strehimit për 

komunitetin RAE në komunën e Prizrenit, të cilën e ka monitoruar Zyra e Komuniteteve Lokale, 

në  renovim të shtëpive, si dhe në ndërtimin e shtëpive për të pastrehët nga organizatat e 

ndryshme ndërkombëtare dhe nga Institucionet, posedojmë të dhënat siç vijojnë : 

 

Organizata – 

Institucioni 

Viti i 

ndërtimit 

Nr. i familjeve 

përfituese 

Gjithsejtë individë/anëtarë 

përfitues 

Nova Frontiera 1999 - 2006 8 49 

Haro 1999 - 2006 3 6 

Caritasi Zviceran 1999 - 2006 55 353 

Kuvendi Komunal 1999 - 2006 9 54 

UNDPI-ja 1999 - 2006 5 18 
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