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Mbahet Debat për Planin Rregullues Urban të Kaçanikut - 16 nëntor 
2011 
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Komuna e Kaçanikut, dhe projekti Zvicër 

– Kosovë për qeverisje lokale dhe decentralizim – LOGOS, e kanë 
organizuar debatin me qytetarë me temë:  Plani Rregullativ për Zonën e 
Parë të qytetit të Kaçanikut 

Komuna e Kaçanikut, dhe projekti Zvicër – Kosovë për qeverisje lokale dhe 
decentralizim – LOGOS, e kanë organizuar debatin me qytetarë me temë: 
 Plani Rregullativ për Zonën e Parë të qytetit të Kaçanikut.  Të pranishëm 
ishin edhe kryetari i kom, z. xh zharku, dhe koordinatorin i projektit LOGOS, z. 
Norbert Pijls. 
Kryetari i komunës, z. Xhabir Zharku ka thënë se Plani Rregullativ për Zonën 
e Parë të qytetit të Kaçanikut,  është dokument i rëndësishëm për komunën e 
Kaçanikut, që përcakton kahet gjithëpërfshirëse të zhvillimit. Ky dokument do 
të jetë në përputhje me interesat e përgjithshme të qytetarëve që jetojnë në 
këto zona si dhe gjithë qytetarëve të komunës së Kaçanikut, theksoi, z. 
Zharku ndërsa, shfrytëzoi rastin për ta falënderuar LOGOS-in për mbështetjen 
e këtij projekti dhe projekteve tjera që është duke i mbështetur jo vetëm 
financiarisht , në komunën tonë. Ndërkaq, z. Pijls, ka nënvizuar se ky është 
rasti i parë në Kosovë që Plani Rregullues hartohet me pjesëmarrjen e 
drejtpërdrejt të qytetarëve. Koordinatori i LOGOS-it të pranishmëve iu ka 
rikujtuar edhe projektet tjera që i ka realizuar dhe që janë në realizim e sipër 
në komunën e Kaçanikut. Në këtë kontekst, z. Pijls ka theksuar se LOGOS-i e 
ka financuar ndërtimin e trotuarit në rrugën ”vëllezërit Çaka”, ndërtimin e urës 
mbi lumin Neredime ndërkaq shumë të rëndësishëm e ka vlerësuar hartimin e 
Planit Rregullues Urban për qytetin e Kaçanikut. 
Znj. Suzana Goranci nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor, 
Departamenti i Planifikimit Hapësinor theksoi se Komuna e Kaçanikut ka 
hartua Planin Zhvillimor Komunal dhe Planin Zhvillimor Urban dhe tani ka 
marr pëlqimin nga Ministria... për hartimin e Planit Rregullues. Ne kemi 
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mbështet komunën me këshilla e ndihmë tjetër profesionale etj. tha znj 
Goranci ndërsa ka vlerësuar si shumë të rëndësishëm hartimin e Planit me 
pjesëmarrjen e drejtpërdrejt të qytetarëve. 
 

Bekim Troni, drejtor i Drejtorisë së 
Urbanizmit, Kadastrit e Mbrojtjes së Mjedisit prezantoi punën e gjertanishme, 
fazën e parë përkatësisht profilin e Planit Rregullues Urban ndërsa më pas 
pjesëmarrësit janë ndarë dhe kanë punuar në 4 grupe punuese: grupi për 
demografi dhe çështje civile, grupi për zhvillim ekonomik, grupi për 
infrastrukturë dhe grupi për shfrytëzimin e tokës punuese dhe Mjedis. 
  
 
 

 
 
Prioritetet e nxjerra nga grupet e qytetarëve: 
 

Grupi për demografi, prioritetet e identifikuara: 
-         Zgjerimi i hapësirës shkollore 

-         Rregullimi i hapësirës në QKMF 

-         Rinovimi i monumenteve të trashëgimisë kulturore (xhamisë dhe kalasë) 

-         Shndërrimi i Motel Kalasë në muze të qytetit 
-         Dedikimi i hapësirës në brendshme të kalasë për aktivitetesportive 
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Grupi për Zhvillim ekonomik, prioritetet e identifikuara: 
-         Në bulevardin ”Ismail Raka” përparësi të kenë bizneset shërbyese, hoteliere e 

tregtare e jo bizneset që shakaktojnë zhurmë, ndotje e rrezik 

-         Në rrugën ”Skënderbeu” afër stacionit të trenit të ndërtohet një mini terminal 
hekurudhor 

-         Në hapësirën brenda kalasë të zhvillohen biznese të vogla, kryesisht për 
suvenire 

-         Në afërsi të instituteve fetare, shkollore, shëndetësore etj të mos këtë objekte 
hoteliere e bastore sportive 

-         Në objektin e shtëpisë së kulturës të bëhet inkubatori i biznesit 
 

Grupi për infrastrukturë, prioritetet e identifikuara: 
-         Ndërtimi i urës lidhëse mes rrugës ”Ismail Raka” dhe ”Skënderbeu” këmbësor 

-         Ndërtimi i pendës në lumin Neredime 

-         Ndërtimi i kolektorit për ujërat e zeza, në fund të qytetit. 
-         Rreth rrotullim përreth xhamisë 

-         Ndërtimi i parkingut nëntokësor pranë shkollës fillore “Emin Duraku” 
-         Ndërtimi i rrugës hyrëse nëpër kaçanik nga Guri Shpum 

-         Motel Kalaja të shnrrohet në muze, hapësira Brenda Kalasë të bëhet 
amfiteatër 

-         Zgjerimi i kapaciteteve të ujit për pije 

-         Ndriçimi publik përmes paneleve diellore 

-         Ndërtimi i palestrës sportive te gjimnazi “Skënderbeu” ose te SHMP “Feriz 
guri e Vëllezërit Çaka” 

-         Ndërtimi WC-së publike 

-         Zgjerimi i hapësirave gjelbëruese 

-         Trajtimi i çarshisë së vjetër 
 

Grupi për shfrytëzimin e tokës dhe mjedisi:  
-         Ndërtimi I zonës për rekreacion në hapësirën ku bashkohen lumi Neredime 

dhe Lepenc 

-         Mbëltimi I bimëve të larta afër gëlqerores 

-         Restaurimi i zonës së qarshisë së vjetër 
-         Hapësira brenda Kalasë të shfrytëzohet për biznese të vogla si kafiteri etj 
-         Ndërtimi i teatrit në afërsi të kishës 

-         Ndërtimi i impiantit për trajtimin e ujërave të zeza 

-         Grumbullimi i mbeturinave jo derë më derë por krijimi i pikave nëntokësore 

Prioritetet e identifikuar anga qytetarët u votuan me qëllim të nxjerrjes së 
prioriteteve më prioritare: 
Në lëminë e infrastrukturës, më shumë vota mori Ndërtimi i palestrës sportive, 
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gjithsej 15    
-         Në lëminë e demografisë dhe çështjes sociale, 9 vota mori Zgjërimi i 

hapësirave shkollore 

-         Në lëminë e  shfrytëzimit të tokës dhe mjedisi, 8 vota mori Ndërtimi i 
miniterminalit në rrugën “Skënderbeu” dje 

-         Në lëminë e zhvillimit ekonomik më e votuar, me gjithsej 11 vota ishte 
propozimi që në afërsi të instituteve fetare, shkollore, shëndetësore etj të mos 
këtë objekte hoteliere e bastore sportive 

  
 


