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1 HYRJE 
 

1.1.1 Motivi i hartimit të planit 

 
Hartimi i PlanitRregullues“Zona  e I-rë”,është inicuar nga Kuvendi Komuna  e 

Kaçanikut, dhe është përkrahur profesionalisht nga institutit “INSI”nga Prishtina në 
bazë të tenderit Nr.16-14273, i datës 19.06.2012, për hartimin e Planit Rregullues 
Urban për Zonën e I-rë, urbanistike në qytetin e Kaçanikut, FAZA e II-të, mes 
Komunës së Kaçanikut dhe Institutit për shkencë “INSI” nga Prishtina. 

Hapësira e përfshirë me këtë Plan Rregullues Urban,zë një pozitë të 
rëndësishme për zhvillimin e qytetit të Kaçanikut nga aspekti i lidhshmërisë me 
a k s e t  d h e  f u n k s i o n e t  k r y e s o r e  d h e  lagjeve për rreth. 

Duke pasur parasysh rëndësi në për pozitën,është parashtruar një detyrë dhe 
obligim nga hartuesit e këtij plani që, në bashkëpunim me Autoritetet Përgjegjëse 
Komunale,t’i përkushtohet një rëndësie të veçantë Profilit Urban (në mbledhjen dhe 
prezantimin e të dhënave për të gjitha objektet, infrastrukturën,banorët etj.),si dhe 
analizave të nevojshme për të arritur një zgjidhje urbanistike sa më të favorshme për 
implementim. 

 
 

1.1.2 Qëllimi i zhvillimit të këtij plani 
Qëllimi i hartimit tëkëtijëplani,është përpjekja e përmirsimit të 

situatësurbane të hapsirës,të zhvilloj mekanizma për vlerësimin e ndotjes 
mjedisore dhe me masa kontrolli ndaj ndotjes, tësiguroj një përdorim racional të 
tokës urbane për qëllime banimi dhebiznesi, të kontriboj në krijimin e një 
shoqërie civile që të vlerësoj mbarëvajtjen e sistemeve publikedhe të 
ketëvullnetin të zbatojë rregullat, sidhe ligjet në fuqi. 

Me përcaktimin e drejtimit të zhvillimit, akcenti është vëndosur në analizën e 
zhvillimit, procesin e rekonstrukcionit dhe revitalizimit,në aspektin ekonomik të 
procesit të mbrojtjes së vlerave, mundësitë potenciale të zhvillimit të qytetit si dhe 
ofrimin e rekomandimeve për formimin e një strategjije për zhvillimine Kaçanikut,duke 
propozuar varianta të cilat do të mundësojnë një rregullim të hapsirave ndërtimore sa 
më funkcionale,ekonomike, ambientale duke bërë një studim të gjithanshëm 
shkencor, shoqëror dhe politik. 

Roli ynë në hartimin e këitj plani, është që të zgjidhim një here e mirë 
problemin e kësaj zone urbane,duke lujtur rolin kryesor në marrëdhëniet ndërmjet 
investimit privat dhe planifikimit shtetëror. 
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2 HISTORIKU DHE GJENDJA AKTUALENË QYTET 
 
Toponimi Kaçanik (Kaçaniki - Kaçaniku), ka ekzistuar edhe para ardhjes së 

Turqve në Ballkan ndonëse Kaçaniku, për herë të parë në shkrime haset në fillim të 
shek. XV si: Kaçanikli Derbendi(turqisht)- d.m.th. Grykë e Kaçanikut. Për prejardhjen 
e emrit Kaçanik ekzistojnë shumë versione: Sipas Mr.sc. Tefik Raka - Historian (i 
vrarë nga forcat serbe gjatë luftës (1999), në Burgun e Dubravës), Toponimi Kaçanik 
është i lidhur me emrin Nikë, përkatësisht të Pal Don Nikës, feudal Shqiptar i kësaj 
ane ( ekziston ne Kaçanik fshati Paldonikë, që banorët e këtushëm sot e quajnë 
Paldonicë).Në Versionin tjetër ky toponim del nga bashkimi i fjalëve Kaça + e Nikës.  
Në Kaçanik njihen edhe shumë toponime të tjera që përfundojnë me Nik; si Pusi i 
Nikës, Kisha e Nikës, Livadhi i Nikës, Ara e Nikës, Mullini i Nikës (po ashtu edhe 
Kaça e Nikës), pastaj Pustenik(Puset e Nikës), Nikoc, Nikaj etj, që ishin faktikisht 
prona tokësore të Pal Don Nikës. 

Territori i Kaçanikut me rrethinë ishte i banuar që nga periudhat e hershme, 
madje edhe nga parahistoria. Gjurmët e banimit vërehen në lokalitetet e shumta, 
ndërsa këtë e dëshmon kultura materiale, formë gërmadhash të gjetura në disa 
vendbanime të kësaj hapësire, si në viset malore ashtu edhe në fusha edhe pse 
shumica prej tyre janë dëmtuar.  

Kaçaniku deri në fund të shek. XVI ishte fshat, ndërsa në pjesën e parë të 
shekullit të kaluar zë fill formimi i tij si qytezë. Së pari, ndërtohen disa objekte 
monumentale nga Gazi Sinan Pasha ( xhamia, kuzhina publike, shkolla që ekziston 
edhe sot afër xhamisë, dy hane, një hamam dhe kalaja) që i japin këtij vendbanimi 
fizionominë e një kasabaje-qyteze. Ndërsa, atributet e një  qyteti  fillojnë me ngritjen e 
kapaciteteve prodhuese të industrisë së materialit ndërtimor, pastaj me ndërtimin dhe 
asfaltimin e rrugëve, rregullimin e ambientit dhe gjelbërimin e hapësirave publike, 
zhvillimin e tregtisë dhe hotelerisë etj. Kështu duke arritur në një zonë urbane me 
tiparet e një qyteti  të lashtë historik. 
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2.1 Kufijtë e Zonës dhe Parcelat Kadastrale 
 
Sipërfaqja e Planit Rregullues Urban është 38.67 ha, kufijtë dhe sipërfaqja e përfshirë 

në plan (paraqitja grafike e gjendjes ekzistuese) 1:1000 e kufirit. Parcelat e përfshira në plan, 
me numra nga kopja e planit. Kurse shfrytëzimi i tokës sipas pronësisë, sipas informatave të 
marrura në Drejtorinë e Urbanizmit, Kadastrit dhe Mbrojtjessë Mjedisit shihet se pjesa më e 
madhe e zonës, është nën pronësinë publike24.88ha, kurse pjesa tjetër është me pronësi 
private 13.79ha. 

 

2.1.1 Lista e parcelave kadastrave 

Numrat e parcelave që bëjnë pjesë në zonën e parë urbane: 
515; 516; 521/37; 521/14;  521/36; 519/5; 519/6; 519/7; 519/8; 519/9; 519/20; 519/10; 
652; 651; 650/4; 650/1; 650/2; 649; 650/3; 527; 646/3; 648; 647/2; 646/2; 647/1; 
645/2; 645/4; 646/4; 645/3; 646/1; 645/1; 645/5; 1854/2; 643; 644/1; 644/2; 642; 
640/1; 528/2; 532/5; 532/3; 532/1; 532/2; 532/10; 633/1; 633/2; 630/1; 630/2; 631; 
632/2; 628/1; 627/3; 628/2; 632/3; 632/1; 627/1; 627/2; 626/1; 626/2; 625/1; 625/2; 
623; 622; 621; 624; 617/1; 617/2; 617/3; 617/4; 617/5; 619; 620; 618; 616; 601/1; 
601/2; 600; 615; 614; 613/1; 613/2; 613/3; 613/4; 612; 611; 610; 602; 609; 599; 598; 
608/1; 608/2; 608/3; 597; 596; 594; 595; 593; 593; 591; 607; 1862; 640/2; 639; 638; 
637; 636; 634; 635; 606/1; 606/2; 605; 604; 603; 577/1; 577/2; 587; 578/1; 578/2; 
586; 585; 583; 584; 576; 575/5; 575/6; 574/2; 574/1; 575/4; 580; 575/3; 575/2; 575/1; 
573; 581; 579; 572/1; 572/2; 571; 570/2; 582; 568/2; 568/3; 568/1; 1074; 1073; 1070; 
1072; 1071; 1090; 1863; 1130; 1129/1; 1091; 1098; 1095; 1093; 1096; 1089; 1094; 
1097; 1087/2; 1087/1; 1086; 1085; 1084; 1081; 1080; 1079; 1078; 1077; 1076/1; 
1076/2; 1082/1; 1082/2; 1088; 1131/1; 1131/2; 1129/2; 1128; 1132; 1133; 1134; 
1127; 1135; 1136; 1124; 1125/1; 1125/2; 1125/3; 1125/4; 1123; 1126; 1122; 1138; 
1137; 1139; 1140; 1141; 1142; 1143; 1144; 1145; 1146; 1147; 1148; 1149; 1150; 
1116; 1117; 1118; 1120; 1121/3; 1121/4; 1121/2; 1115; 1114; 1113; 1121/6; 1121/7; 
1121/8; 1121/9; 1121/10; 1121/11; 1121/5; 1121/1; 1110; 1112; 1111; 1109; 1107; 
1108; 1106; 1100/2; 1100/1; 1099; 1354; 1355; 1350; 1846/2; 570/1; 570/2; 570/3; 
569; 1075/1; 1075/2; 1075/3; 1101; 1102; 1103; 1104; 1105; 1373; 1372; 1371; 1370; 
1374; 1375; 1376; 1377/1; 1377/2; 1378/1; 1378/2; 1378/3; 1379/1; 1379/2; 1380/1; 
1380/2; 1381; 1383; 1382; 1384; 1367; 1368; 1369; 1366; 1394; 1385; 1386; 1387; 
1388; 1852/2; 1846/2; 1392; 1391/1; 1391/2; 1391/3; 1391/4; 1389/1; 1398/2; 1389/3; 
1389/3; 1389/4; 1351/1; 1351/2; 1351/3; 1352/1; 1352/2; 1340; 1338; 1339; 1337; 
1336; 1341; 1342; 1345; 1344; 1343; 1335; 1334; 1349; 1348; 1347; 1346; 1365; 
1364; 1363; 1362; 1330; 1329; 1328; 1327; 1326; 1325; 1324; 1332; 1331/1; 1331/2; 
1323; 1322/1; 1322/2; 1321;  1455; 1460; 1454/1; 1454/2; 1452; 1451; 1453; 1459; 
1458; 1449; 1448; 1447; 1357; 1358; 1359; 1360; 1361; 1443; 1445; 1444/1; 1444/2; 
1439; 1440; 1441; 1442; 1473/2; 1858/2; 1858/3; 1406; 1400; 1867; 1397; 1399; 
1402; 1401; 1403; 1404; 1405; 1407; 1408; 1409; 1413; 1411; 1412; 1415; 1410/1; 
1410/2; 1414/1; 1414/2; 1414/3; 1414/4;  1849; 1850; 1845; 1848; 1847/2; 1851/2; 
1390/1; 1390/2; 1390/3; 1393; 1395; 1356; 1319/2; 1319/3. 
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Harta 1 
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Harta 1.  Parcelat Kadastarle
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2.2 Periudha  për të cilën hartohet plani 
Bazuar në legjislacionin në fuqi dhe vendimet përcjellëse, ky Plan Rregullues Urban 

hartohet për periudhën 2012−2017+. 
 

2.2.1 Arsyeshmëria për hartimin e dokumentit të planifikimit 
Sigurimi dhe destinimi i sipërfaqeve për përmbushjen e nevojave të banorëve të kësaj 

zone hapësinore. 
• Mundësia e ndërtimit me koncesion – banim kolektiv, dhe afarizëm me interes të pronarëve 
dhe investitorëve në funksion të zonës urbane. 
• Shfrytëzim racional dhe ekonomik i tokës ndërtimore. 
• Sigurimi i infrastrukturës së re teknike komunale: ujësjellësi, kanalizimi, instalimet elektrike, 
ngrohja qendrore, gazifikimi, rrjeti i internetit, sistemi i rrjetit kabllovik, telefonia etj. 
• Integrimi i objekteve të reja të banimit dhe atyre publike, sociale etj. në kuadër të hapsirës 
urbane. 
• Ngritja e nivelit të kushteve dhe mundësive për banim, punë, argëtim, rekreacion, gjelbërim 
etj. 
• Eliminimi i pikave ndotëse dhe krijimi i mundësive për jetë të shëndoshë në ambiente të 
pastërta dhe të shëndosha. 
• Meliorimi dhe mbrojtja e gjelbërimit ekzistues dhe shfrytëzimi i hapësirave gjelbëruese për 
rekreim, argëtim dhe pushim. 
• Mundësia e shkarkimit të komunikacionit në hapësirën urbane me synim që zonat urbane të 
jenë të integruara, funksionale dhe shkallë të ngritjes së sigurisë. 
•  Qasje gjithëpërfshirëse për persona me aftësi të kufizuara, pleq, fëmijë dhe ata që jetojnë me 
ndihma sociale, në të gjithë sektorët e komunitetit. 
• Shfrytëzimi racional i tokës ndërtimore të qytetit.  
• Ndarja e tokës ndërtimore publike nga tokat ndërtimore tjera (nëse ka raste) 
• Definimi i interesit të përgjithshëm.  
• Sanimi (rregullimi)  i terrenit të përshtatshëm për ndërtim. 
• Hulumtimi i kapaciteteve për ngritjen e standardit të banimit. 
• Revitalizimi i zonës qendër. 
• Regjenerimi i blloqeve të banimit. 
• Krijimi i blloqeve të reja të banimit jashtë zonës qendrore. 
• Ngritja e etazhitetit në zonën e qendër të qytetit si kërkesë e komunitetit.  
• Trajtimi i ndërtimeve pa leje.  
• Zgjerimi i rrugës rajonale. 
• Definimi i rregullave për rregullimin e hapësirës, harmonizimi i përmbajtjeve  

ekzistuese me planifikimet e reja në zonën e planit.  
• Ngritja e nivelit të infrastrukturës. 
• Revitalizim i objekteve konkrete si psh. objekti i muzeut historik, kishës. 
• Zgjerimi i rrugëve në bazë të standardeve ( listohen konkretisht rrugë,të cilat do të  

zgjerohen dhe do të shtohet shiriti gjelbërues,shtegu i çiklistëveetj.).  
• Depërtimi i rrugëve në lagjet e pa ndërtuara për funksionim të trafikut. 
• Krijimi i kushteve optimale (ofrimi) për qasje automobilistike dhe këmbësorëve në  

secilën parcelë.  
• Sigurimi i parkingjeve në zonën e qendrës dhe në zonat tjera sipas nevojës. 
• Krijimi i hapësirave të lira dhe të gjelbërta për pushim, skvere,oaza gjelbëruese   

në kuadër të blloqeve. 
• Rregullimi i zonës sportive dhe rekreative etj. 
• Rregullimi i hapësirës përgjatë  rrjedhjes së Lumit Morava dhe krijimi i një  
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ambienti atraktiv.  
• Rregullimi i përrockës në zonën e sportit dhe rekreacion, dhe krijimi i atraksionit  

përgjatë rrugës me shtigje të çiklistëve.  
• Krijimi i hapësirave me përmbajtje atraktive. 
• Mbrojtja e mjedisit  jetësor. 
• Diferencimi i hapësirave të cilat drejtpërdrejtë mund të rregullohen me këtë plan  

dhe atyre që nevojitet një trajtim i veçantë (plan më i detajuar !?). 
 

2.3 Baza ligjore 
 

• Ligji për Planifikim Hapësinor ,Nr.2003/14, dhe Ligji Nr.03/L-106,  mbi ndryshimin  
e Ligjit për Planifikim Hapësinor 2003/14,  

• Udhëzimi Administrativ  Nr. 41 për zbatimin e Ligjit për Planifikim Hapësinor mbi  
elementet themelore që duhet të përmbajëPlani Rregullues Urban,  

• Udhëzimet dhe Aktet tjera që rregullojnë fushat që përfshihen me këtë plan. 
• Detyrat që rrjedhin nga Plani Zhvillimor Urban i qytetit tëKaçanikuti miratuar nga  

Asambleja komunale me Vendimin 01.Nr.5606/2010, i datës 08.06.2010, 
• Vendimi 01.Nr.332/2010, i miratuar nga Asambleja komunale më datën  

28.01.2011, mbi miratimin e Planit Rregullues Urban “ Zona I-rë” urbane e qytetit të 
Kaçanikut, 

• Detyra projektuese për hartimin e PRRU e hartuar nga Drejtoria për Urbanizëm  
Kadastër dhe Mbrojtje të Mjedisit. 

• Kontrata  01.Nr.16-14273, i datës 19.06.2012,   për hartimin e Planit rregullues  
urban për Zonën e I-rë, urbanistike në qytetin e Kaçanikut, faza e II-të,  mes  
komunës së Kaçanikut dhe “INSI”-it. 

 

2.4 Ekstrakt (pjesë, fragment) detyra  projektuese 
 
1.1. Sipërfaqja dhe kufiri i Planit Rregullues  
 

Sipërfaqja e kësaj zone është afër 38.67 ha, por me plan duhet trajtuar edhe zona e cila 
ka ndikim në dhe ndikohet nga hapësira për të cilën kërkohet hartimi i planit rregullues urban 
(zona përkufizohet me) : 
- me rr.”Qamil Ilazi” dhe “Sali Bajra” nga pjesa lindore e kësaj zone,  
- me rrugën “Jehona Raka”, rrugën “ Skenderbeu”, rrugën magjistrale M2, në 

pjesën perëndimore   
- me rrugën “Idriz Seferi” dhe “Agim Bajrami”, në pjesën jugore dhe pjesën jug- 

lindore,  
- me rrugën “ Mejdi Dalloshi”, “Mukadeze Lika-Muhagjeri”, në pjesën lindore, të  

qytetit të Kaçanikut. 
 
 Kjo hapësirë karakterizohet me pozitën e saj në strukturën e qytetit si zonë qendrore, 
me përmbajtjet e saja ekzistuese mikse (banuese, afariste, shërbyese, administrative, arsimore, 
kulturore, etj, si dhe  me një konfiguracioni kryesisht te rrafshet me një ramje të lehtë në anën 
jugore. 
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1.2. Baza legjislative    
  

Planin rregullues duhet kuptuar si dokument  teknik-normativ me të cilin në mënyrë 
precize përcaktohen rregullat bazë për ndërtim dhe shfrytëzim të tokës ne Zonën e I-rë Urbane 
e qytetit të Kaçanikut. Rregullat përcaktohen duke ruajtur të gjitha zgjidhjet themelore të 
definuara me Planin Zhvillimor Urban dhe duke u bazuar ne Ligjin për Planifikim Hapësinor, 
Ligji mbi ndryshimin e Ligjit mbi planifikimin hapësinor, Udhëzimin Administrativ mbi zbatimin e 
LPH mbi elementet që duhet tëpërmbajë PlaniRregullues Urban , Ligjin për ndërtimin, Ligjin për 
trashëgiminë Kulturore , Ligjin mbi rrugët , PZHU, PZHK, dhe dokumentet që dalin gjatë 
procesit të planifikimit. 

 
1-3. Objekt trajtimi dhe qellimet strategjike 
Objekt trajtimi për Zonën e I-rë Urbanistike të qytetit te Kaçanikut janë: 

- Gjendja ekzistuese (te dhena nga terreni ),  
- Zhvillimet e pakontrolluara 
- Profili Urban me analizat SËOT për fushat tematike   
- Zhvillimi i aktiviteteve  ekonomike në qendër të qytetit. 

Plani rregullues duhet ti ketë parasysh këto qëllime strategjike: 
- Zhvillimi i favorshem ekonomik,  
- Zhvillimi-avancimi i aktiviteteve dhe shërbimeve shoqërore, 
- Zhvillimi i infrastruktues , 
- Ruajtja e mjedisit dhe shfrytëzimi racional i tokës, dendësimi i planifikuar, 

 
             2. Synimi 
             Hartimi i Planit rregullues per Zonën e I-rë, urbane ka për qëllim kontrollimin dhe 
menaxhimin e  shfrytëzimit të tokës brenda zonës si dhe nxitjen e zhvillimit ekonomik dhe 
kualitetin më të mirë të banimit. Me planin rregullues për zonën I-rë, urbane - qendrën e qytetit 
synohet që: 
• të vendoset rregull i caktuar për ndërtimin dhe mënyrën e shfrytëzimit te tokës, me të cilin 
racionalizohet shfrytëzimi i tokës dhe ndërtimi i infrastrukturës, sigurohen efektet e caktuara te 
cilat kërkohen nga normat urbane dhe te arrihet kualitet më i mirë i banimit, i punës etj. në 
pikëpamje të mjedisit jetësor dhe sigurisë. 
• investitorët, ndërtuesit dhe stafi politik të udhëzohen në tregues të përgjithshëm urbanistik me 
të cilët mbrohet interesi publik, gjegjësisht mbrohet jeta më e mirë dhe më e rregullt në këtë 
zonë. 
• te realizohet mbrojtja e elementeve kritike të zonës që mund të sanksionohen me ligj dhe 
synohet të shmangen vendimet arbitrare të bazuara në interesat parciale të individit ose grupit. 
• të përpilohet baza e të dhënave (databaza) urbane dhe të dhënave të tjera në sistemin GIS 
për : fondin e ndërtimit, tokën ndërtimore, infrastrukturën, marrëdhëniet pronësore, interesat e 
veçanta, vetitë natyrore, identitetin e zonës , të cilat do të shërbenin gjatë hartimit të planit 
rregullues . 
• i tërë procesi i hartimit të planit dhe të  gjitha këto aktivitete të realizohen duke u bazuar në 
parimin e pjesëmarrjes publike në të gjitha fazat . 
 
3. Objektivat 
3-1.      Zhvillimi ekonomik 
- Zhvillim kualitativ ekonomik në të ardhmen, atraktiv dhe i përshtatshëm për krijimin dhe 
rritjen e biznesit, 
3-1.2.    Cilësia e  bizneseve  
- Lloji/ numri i  bizneseve duhet të jenë në harmoni me madhësine dhe nevojat  e qytetit 
- Bizneset ne kuader te qendres  duhet te kete nje shtrirje te pershtatshme per te arritur  



Plani Rregullues Urban “Zona e I-rë”  Kaçanik 
 

15 

 

nje zhvillim te ekuilibruar.(banim –pune -hapsire) 
3-2. Demografia dhe qështjet sociale 
3.2.1 Ruajtja dhe harmonizimi i përmbajtjeve ekzistuese mikste ne qender te qytetit  

(banuese, afariste, shërbyese, administrative, arsimore, kulturore , etj)  
3.2.2 Dendesimi i planifikuar 
3-3. Mjedisi dhe shfrytëzimi i tokës 
3-4. Menaxhimi dhe shfrytezimi racional i  tokës.   
3-4.1. Ekuilibrimi (harmonizimi) ne mes te ekonomisë, banimit dhe gjelbërimit  
3-4.2. Destinimi  i përshtatshëm i shfrytëzimit  te qendrës së qytetit 
 
3-5. Infrastruktura 
3-5.1 Zhvillimi i  transportit multimodal  (asesibiliteti /qasja, qarkullimi dhe parkimi) 
 
4-1. Profili 

- Profili urban duhet të përmbajë të dhënat: 
- topografike  : inçizimin gjeodezik detal 3D i pronës dhe objekteve publike, 
- urbane   : përshkrimi i gjendjes ekzistuese në kontekst të gjërë dhe të  
  ngushtë, historiku, pronësia, dendësia,shrytëzimi i tokës. 
- socio ekonomike: popullsia,struktura e popullsisë, struktura e arsimit,veprimtaritë  
  ekonomike. 
 

2.5 Pjesëmarrësit në proces 
 
- Komuna Kaçanik, 
- Ekzekutivi komunal, 
- Grupi punues i përbërë prej zyrtarëve komunal dhe ekspertëve të jashtëm, 
- Banorët e zonës  për të cilën punohet PRRU, për Zonën e I-rë urbane,  
            qytetarët e komunës së Kaçanikut, 
- LOGOS  Zvicër, 
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3 PROFILI DHE ANALIZA E GJENDJES 
 

 

3.1 Profili Struktura e banimit dhe çështjeve socialo-ekonomike 
 

Në mungesë të të dhënave statistikore dhe kadastrale për Zonën e I-rë të qytetit të 
Kaçanikut (rezultatet e regjistrimit japin shënimet për të gjithë qytetin dhe të dhënat katastrale 
nuk janë të azhurnuara për fat të keq, edhe projektete e zbatuara nuk janë ruajtur dhe futur në 
sistem të informatave si projekte zbatuese). Hulumtimi i të dhënave si bazë për hartimin e Planit 
Rregullues Urban, është element i domosdoshëm. Mbledhja e të dhënave, është bërë me 
anketim në terren, me anë të pyetësorëve të përpiluar nga hartuesi i projektit, në harmoni me 
kërkesat e Drejtorisë së Urbanizmit të Komunës: inçizimit gjeodezik, sigurimin e të dhënave 
topografike dhe të dhënave të tjera për tokën, aerofotografimi etj. Vizitat e shumëta në qytetin e 
Kaçanikut dhe në institucionet e tjera lokale dhe qendrore që kanë pasur informacione apo të 
dhëna për zonën, janë aktivitete të ndërmarra nga Komuna e Kaçanikut dhe Instituti për 
shkencë INSI nga Prishtina, dhe bartësit e tjerë të planit, me qëllim të nxjerrjes së sa më shumë 
të dhënave, dhe sa më kualitative, si bazë për vendimmarrje cilësore për rregullim të hapësirës. 

Të dhënat shtesë, janë siguruar edhe nga drejtoritë e ndryshme të Komunës të 
Kaçanikut, në veçanti për infrastrukturën ekzistuese për çështjet pronësore të rëndësishme, për 
hartimin e profilit për PRRU etj. pastaj janë hulumtuar dokumente të ndryshme që, paraqesin 
gjendjen ekzistuese të sektorëve të ndryshëm të qytetit të Kaçanikut, përkatësisht Zonës së I-
rë, të paraparë nga PZHU e Kaçanikut. 

Përgatitja e bazës së të dhënave digjitale dhe shfrytëzimi i tyre për krijimin e 
Gjeodatabazës nga ekspertët e GIS-it, mundësoi përgatitjen e hartave të ndryshme tematike 
për Zonën e I-rë të qytetit të Kaçanikut. Vektorizimi i gjendjes së krijuar (ndërtimeve), është 
bërë për Zonën e I-rë, si pjesë e nevojshme për Planin Rregullues Urban, me qëllim të të 
kuptuarit të Fondit të Ndërtimeve në zonë. Mbledhja dhe analiza e të dhënave të sektorëve të 
ndryshëm, është determinante në hartimin e profilit urban. 

 
Vlerësimi i situatës urbane të zonës, është bërë duke shfrytëzuar metodën e SËOT-

analizës (përparësitë, dobësitë, mundësitë dhe kanosjet), nga e cila rrjedhin konkludimet e 
përgjithëshme të situatës së zonës. Analiza SËOT, është bërë duke u ndarë në fusha tematike. 
Pastaj, nga konkluzat e përgjithëshme janë identifikuar problemet dhe çështjet kryesore që, 
Planin e qytetit të Kaçanikut dhe Zonën I-rë, në veçanti. Për të vazhduar tutje me zhvillimin e 
strategjisë së qëndrueshëme për këtë zonë,e cila do të jetësojnë vizionin, synimet, objektivat, 
politikat dhe masat si kërkesë nga PZHU, janë identifikuar potencialet lokale të cilat do të 
ndihmojnë në Planin Rregullues Urban. 

 

3.1.1 Identifikimi i Problemeve dhe çështjeve kryesore 
Zhvillimi i hovshëm në rindërtimin e objekteve por edhe në ndërtimin e objekteve të reja në 

periudhën e pasluftës, përveç rinovimit të hapësirave urgjente për banim, si reaksion i domosdoshëm, 
karakterizohet me shtrirje joracionale të objekteve, kundrejt shfrytëzimit të tokës. Planet zhvillimore, 
ofrojnë mundësi për një ekuilibrim të duhur për zhvillim cilësor dhe shfrytëzim racional të tokës, ndërsa 
Planet Rregullative detajojnë në masë të duhur rregullimin e hapësirës dhe shfrytëzimin e saj sipas 
destinimit të planifikuar në PZHU. Mungesa e këtij plani rregullues, vështirëson implementimin e 
projekteve të mundshme-të ndryshme kapitale në infrastrukturë. Mbi të gjitha, në këto rrethana krijohet 
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një identitet  ndërtimor i ç’rregullt i zonës, i cili kërcënohet deri në shkatërrim vlera e trashëgimisë 
kulturore në zonë, dhe paraqiten mangësi e sfida të tjera për zhvillim normal dhe të qëndrueshëm të 
kësaj zone urbane.  

Në bazë të konstatimeve të nxjerra nga analiza  SËOT,  dhe vlerësimit të treguesve kryesor për 
planifikim,  në këtë zonë janë identifikuar këto çështje kryesore: 

• Niveli i ulët dhe jo cilësorë i infrastrukturës ekzistuese të qarkullimit (motorik dhe jomotorik). 
• Qasja e  vështirë dhe jo adekuate në parcelat e ndërtimit ( shumica e ngastrave nuk kanë qasje 

në rrugë publike).  
• Standardi i ulët i banimit. 
• Standardi i ulët i jetesës së qytetarëve.  
• Infrastruktura e pakompletuar (ujësjellësi/kanalizimi, furnizimi me energji elektrike etj.). 
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3.2 Pozita dhe Orientimi 

 
Komuna e Kaçanikut shtrihet në pjesën jugore të Kosovës dhe ka një sipërfaqe prej 

211.4 km². Zona e I-rë urbane ku do të hartohet Plani Rregullues Urban shtrihet në pjesën 
perëndimore të zonës kadastrale të Kaçanikut dhe përfshinë një sipërfaqe prej 38.68 ha ose 
386795.02 m2.  

Ka pozitë jashtëzakonisht të mirë pasi që siç dihet se nëpër këtë zonë kalojnë lumenjtë 
Nerodime dhe Lepenc të cilët i japin një atraksion dhe pamje të bukur qytetit të Kaçanikut, 
poashtu nëpër këtë zonë kalon hekurudha dhe magjistralja Prishtinë-Shkup të cilat i japin një 
rëndësi të veçantë ekonomike zonës. Në këtë hapësirë gjenden edhe disa objekte të rëndësisë 
së veçantë trashëgimore siç është xhamia e Koxha Sinan Pasha, ndërtuar në vitin 1595, pastaj 
kalaja e qytetit, Ura e Konakut etj.    
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Harta 2. Pozita e Komunës së Kaçanikut në Republikën e Kosovës 
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Harta 3. Kufinjët e Zonës ku do të punohet PRRU 
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3.3 Karakteristikat morfologjike(Topografia) 
 

Zona Qendrore e Kaçanikut shtrihet në luginën mes masiveve malore të Sharrit në 
perëndim dhe Karadakut në lindje, nëpër këtë zonë kalojnë dy  lumenjë mjaft të rëndësishëm 
për Kosovën lumi Nerodime dhe lumi Lepenc. Sipërfaqja më e madhe e zonës qendrore të 
Kaçanikut shtrihet përgjatë luginës lumore të lumit Nerodime, ka shtrirje gjatësore përgjatë lumit 
Nerodime, ndërsa një pjesë me vogël shtrihet përgjatë luginës së lumit Lepenc  e cila ka një 
lartësi mbidetare prej 471m deri në 482 m, kurse pjesa tjetër e qytetit shtrihet në nivele pak më 
të larta, nga 490 m deri në 520 m. Niveli i lartësisë mbidetare në gjithë territorin e kësaj Zone 
është nga 471 m deri në 520 m, kurse disniveli i gjithë zonës është 50 m (shih Hartën.2). Në 
pjesën qendrore futet një ngritje e masivit malor të Karadakut të Shkupit, ky masiv malor ka një 
rënie graduale dhe shërben si një ndarës fizik i dy lumenjëve kryesor lumit Nerodime dhe 
Lepenc.Pjesa jugore është një pjesë uniforme e rrafshët me një rënie të lehtë veri-perëndimore, 
kjo pjesë dikur ka qenë pikë bashkimi e dy lumenjëve në këtë rajon, ky bashkim ka lëvizur gjatë 
periudhave gjeo-historike në një distancë prej 369 m. Pjesa jug-perëndimore përfshin luginën e 
lumit Lepenc, me një rënie më të theksuar në drejtimin e Grykës së Kaçanikut, përfshinë një 
sipërfaqe të vogël të zonës qendrore, ndërsa pjesa jugore shtrihet në luginën e përbashkët të 
lumenjëve Lepenc dhe Nerodime.Për shkak të topografisë së zonës, vendbanimi u zhvillua në 
mënyrë të zgjatur, përgjatë grykës lumore por edhe përgjatë aksit rrugor, ndërsa kjo kushtëzoi 
formën lineare të kësaj qendre urbane. 

 
Graf. 1.  Prerja tërthore A – A  e Terrenit Zona e parë Urbane 

 
 

 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Graf. 2. Prerja tërthore B – B  e Terrenit Zona e parë Urbane 
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      Harta. 4.  Harta e relievit 
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3.3.1 Karakteristikat Gjeologjike 
Kushtet gjeologjike si faktor të rëndësishëm në ndërtimin e vendbanimeve të zonës 

qendrore të Kaçanikut kanë ndikuar në zhvillimin dhe ndërtimin e vendbanimeve në këtë 
hapësirë. 

Në bazë të përshkrimit të hartës gjeologjike të Kosovës si dhe materialeve tjera 
studimore, të kryera në territorin e komunës së Kaçanikut rezultojnë këto veçori të përgjithshme 
të ndërtimit gjeologjik. 

Në ndërtimin gjeologjik të komunës së Kaçanikut marrin pjesë formacionet: Palezoiku, 
Triasiku, Jurasiku, Kretaku i Sipërm, Neogjenit dhe sedimentet e Kuaternarit. 

Ndërkaq nga formacionet shkëmbore dhe depozitimet minerale që ndodhën në këtë 
zonë dominojnë Aluvionet, biotite-muskovit dhe argjilë, depozitime të rërës dhe argjilës, 
kuarcite dhe kuarcite me argjilë. 

 

3.3.2 Karakteristikat Hidrologjike dhe Hidrogjeologjik 
Ujërat si element gjeografik kanë rëndësi për formimin e relievit inicial të kësaj 

hapësire.Në zonën qendrore të Kaçanikut kalojnë dy lumenjë. Në pjesën perëndimore e 
përshkon lumi Lepenc i cili ka një rrjedhje me të shpejt dhe me një erozion vertikal ndërsa në 
pjesën qendrore të kësaj zone lumi Nerodime i cili ka një rrjedhje me të ngadaltë ku mbizotëron 
erozioni horizontal. Në këtë lumë derdhen katër përrenjë: 

- përroi i Tushës,  
- përroi te rruga lidhjen e Prizrenit,  
- përroi i Rakocit, 
- përroi i Ramadan Agushit. 
Ujëmbledhësi i katër përrenjëve ka një shtrirje lindore në malet e vjetra të Karadakut, ky 

ujëmbledhës ndahet nga një relief i rrumbullakosur me një përbërje gjeologjike të përpunuar 
nga proceset ekzogjene.         

Ujërat nëntokësor në zonën qendrore shtrihen përgjatë luginave lumore në një akuifer 
freatike me një nivel dinamik ndaj sipërfaqes së tokës mesatarisht 2 - 4 m thellësi. Këto akuifere 
të vogla furnizohen me ujë nga reshjet atmosferike dhe nga lumenjët. 

Furnizimi i këtyre akuifereve  bëhet nga reshjet atmosferike që vinë si pasojë e 
ndryshimit të rrymave të ajrit në pjesët malore ku e furnizon fushëgropën e Kaçanikut, ndërsa 
nga lumenjët ka një furnizim konstant dhe me një potencial të madh të ujit  dhe me një 
sipërfaqe më tëqëndrueshme të nivelit të ujërave nëntokësor. 
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    Harta .5.  Gjeologjia 
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Harta  6.  Hidrogjeologjia 
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3.3.3 Karakteristikat pedologjike 
Sipërfaqja e territorit të Zonës Rregullative karakterizohet me pedologji mjaft të 

llojllojshme ku pjesën më të madhe e përfshinë lloji i pedologjisë:Aluvionale deluvionale 
teltyrorë e cila është tokë më pjellore dhe me përshtatshmëri të lartë biologjike. 

 
                          Tab.1.  Pedologjia e Zonës Qendrore 
 

Llojet  e Pedologjisë 
Aluvionale deluvionale teltyrorë 
Aluvium ranorë teltyrorë 
Tokë e kuqërrimtë-kafe ranore teltyrore mbi sedimente te kuqrremt 
Tokë kafenjt e cekët mbi supstrat gurë-grill (filiti, mikashisti etj.) 
Aluvionale deluvionale teltyrorë 
Aluvium ranorë teltyrorë 
Tokë e kuqërrimtë-kafe ranore teltyrore mbi sedimente te kuqrremt 
Tokë kafenjt e cekët mbi supstrat gurë-grill (filiti, mikashisti etj.) 

 

 
    Graf. 3. Pedologjia e Zonës Qendrore 
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  Harta. 7. Pedologjia 
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3.3.4 Karakteristikat sizmike 
 

Duke u bazuar në të dhënat sizmike nga e kaluara e deri me sot, territori i Kosovës, por 
edhe i komunës së Kaçanikut, kanë qenë të përfshira nga një mori tërmetesh te cilat 
përgjithësisht kanë pasur karakter autokton. Por në raste të veçanta, lëkundjet janë ndier edhe 
nga territoret fqinje  të Kosovës kur ka pasur ndonjë vatër të tërmeteve. Vlen të përmendim 
tërmetin në Ferizaj,me 26 shkurt 1755 me intensitet epiqendre I - IX ballë shkalla MSK-64 dhe 
magnitudë 6.1shkalla Riter. Pastaj, ai i vitit 1921, me intensitet prej IX ballë MSK-64, i cili goditi 
rajonin Ferizaj-Viti-Gjilan, i cili ka përfshirë edhe territorin e komunës së Kaçanikut. Vet shtrirja 
e territorit të Kosovës në suaza të shumë zonave dhe nën-zonave tektonike, të cilat 
gërshetohen brenda territorit të saj kanë kushtëzuar një seizmicitet lokal aktiv, por edhe 
seizmiciteti që shkaktohet prej tërmeteve jashtë hapësirës së Kosovës. Këto dëshmojnë për 
renditjen e saj në radhën e territoreve me një aktivitet të lartë sizmik. Territori i komunës së 
Kaçanikut në aspektin seizmik karakterizohet si hapësirë jo shumë aktive duke u bazuar në atë 
se brenda kësaj hapësire kemi një gërshetim, përkatësisht kontaktin tektonik pothuaj të tri 
zonave tektonike (Zona e Vardarit, Drenicës (DrinoIvanjicës) dhe e Sharr-Korabit të cilat kanë 
qenë aktive sidomos gjatë periudhës së Pliocenit. Prej shkëputjeve qe munden te llogariten 
brenda këti territori është ajo e Lepencit e cila manifestohet ne suaza të zonës së Sharr-Korabit 
dhe e cila nuk karakterizohet me një seizmicitet të shprehur por qe mundet te llogaritet si 
mundësi e paraqitjes se burimeve lokale seizmogjene, pastaj një shkëputje në anën lindore të 
gropës së Hanit të Elezit e cila përfshinë territorin e komunës së Kaçanikut dhe karakterizohet 
si aktive seizmike. 

Nëse e analizojmë hartën seizmike të Kosovës, shihet çartë se territori i komunës së 
Kaçanikut, lidhet me ekzistencën e hipo-qendrës së tërmeteve autoktone me të cilat 
karakterizohen rajonet e gjëra të terreneve si vijon: Ferizaj-Gjilan-Viti-Kaçanik. Thellësia e 
hipoqendrave të këtyre tërmeteve është e ndryshme, por nuk i kalon 15 km. Duke analizuar 
hartën sizmike të Kosovës rrjedh se brenda territorit të komunës së Kaçanikut kalojnë izoseiste 
prej IX ballësh dhe ajo prej VIII ballësh. Në  izoseistet prej VIII ballësh gjendet edhe zona e 
qendrës për të cilen po hartohet plani rregullues por në ketë zonë shtrihet një hapësirë prej 
21460 ha përkatësisht në 97.5 % të territorit të Kaçanikut.  

 

3.3.5 Karakteristikat klimatike 
 

Temperatura, reshjet, ajri 
Klima 
Në diferencimin hipsometrik të fushëgropës, rrëzës së malit dhe tërësisë malore 

elementet klimatike nëpërmjet temperaturës dhe lagështisë tregojnë ndryshimet e veta. Të 
gjitha këto manifestohen edhe në regjimin hidrografik, në ndryshueshmërinë pedologjike, në 
botën bimore dhe shtazore dhe në vet aktivitetin e njeriut.  

 

Temperaturat ajrore 
Ndryshimet në temperaturë shfaqen prej tërësisë më të ulët deri në atë më të lartë. 

Temperatura mesatare vjetore është 10.20C , muaji më i ngohtë i vitit është korriku me 
temperaturë mesatare 20.60C, kurse muaji më i ftohtë i vitit është  janari me temperaturë 
mesatare -1.40C.              
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Temperaturat mesatare mujore e vjetore në Kaçanik 
Muaji   I    II   III   IV   V   VI  VII VIII  IX   X  XI XII T.mesatare 

Vjetore 
Stacioni 
Ferizaj 

-1,4 0,3 4,3 10,1 14,5 18,5 20,6 20,5 16,4 10,6 6,0 1,5 10,2 

 
 
 
 
RESHJET 
Sasia e madhe e reshjeve ia jep karakteristikën themelore kësaj hapësire. Prej 

fushëgropës në drejtim të rrëzës së malit dhe tërësisë malore sasia e reshjeve është në rritje. 
Reshje më shumë bien në pjesën perëndimore në rrëzën e Malit Sharr, ku është 
përshtatëshmëria më e madhe e kondensimit të ujit për shkak të lartësisë, asnjë pjesë e 
Rrafshit të Kosovës nuk posedon aq reshje sa territori i Komunës së Kaçanikut çka e bën të 
dallohet prej viseve të tjera. 

 

 Sasia mesatare e reshjeve mujore e vjetore 
Muaji  I   II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Sasia 

mesatare 
Kaçanik 74,1 78,1 57,1 72,5 95,7 67,8 49,3 40,4 45,2 85,2 121,4 76,6 861,4 
  

Futja e këtij masivi në këtë hapësirë ka një ndikim të rëndësishëm në lëvizjen e rrymave 
të ajrit dhe në mikroklimën e rajonit.Duke shkuar prej fushëgropës së Kaçanikut në të cilën 
sasia mesatare e reshjeve arrinë në 861,4 mm ka tërësia e rrëzës së malit reshjet janë në rritje. 
Në Kaçanik maksimumi i reshjeve paraqitet në vjeshtë dhe në dimër, kjo ndyshueshmëri në 
stinët e vitit është pasojë e intensitetit jo të njejtë të erërave. Llojet kryesore të reshjeve janë: 
reshjet e shiut të cilat më shumë bien në stinën e pranverës dhe të vjeshtës, reshjet e borës të 
cila bien gjatë stinës së dimrit, reshjet e breshërit të cilat bien kryesisht gjatë pranverës së 
vonshme dhe gjatë stinës së verës, pastaj bryma e cila bie kryesisht në pranverë.  

 

3.4 KARAKTERISTIKAT EKOLOGJIKE 

3.4.1 MIKROKLIMA 
 

Kaçaniku, ndodhet  në një lartësi 471mderi 520m mbi nivelin e detit. Në Kaçanik, 
dominon klima kontinentale. Temperaturat mesatare, është 10.2 C0 dhe temperaturat më të 
ulëta, shkojnë deri në -80C, kurse temperaturat ekstreme shkojnë deri në – 220C, por që nuk 
zgjasin shumë - deri në tri ditë. Temperaturat maksimale, shkojnë deri në 27 0C, kurse 
temperaturat ekstreme shkojnë deri në 360C.  

Gjatë ndërtimeve, duhet pas parasysh përzgjedhjen e materialeve të ndërtimit të cilat 
ndikojnë në ngritjen e temperaturave dhe ashpërsimin e mikroklimës urbane, po ashtu, duhet të 
bëhet përzgjedhje e mbulesës vegjetative e përshtatshme, dhe llojet stabile për mjedisin urban 
të Kaçanikut. Kaçaniku, gjatë tërë vitit, kalon mbi 2100 orë me diell. Në zonën ku është 
paraparë ndërtimi, duhet përmbajtur lartësisë në mënyrë që të sigurohet diellosja e 
mjaftueshme: 2 orë në çdo dritare, dhe shikueshmëri të qiellit, minimum svf 0.3. Kurse në zonat 
të cilat parashihen për banim individual, duhet të jetë minimum svf 0.2. 
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3.4.2 ZHURMA 
 

Zhurma si ndotje akustike, shkakton stres dhe nervozizëm, sëmundje kardiovaskulare 
dhe nervore. Në këtë zonë, sipas Planit Rregullativ kemi të planifikuar banim kolektiv. Banimi, 
duhet të organizohet nga etazhi i dytë e tutje nga se, qëndrimi në katet e para nuk është 
favorizues për shkak të vibracioneve që vijnë nga zhurma e shkaktuar nga komunikacioni. Për 
të parandaluar zhurmën nga komunikacioni në zonën përgjatë rrugëve përmbledhëse dhe 
zonës së qendrës (Maxhistralja Prishtinë-Shkup, hekurudha), duhet që të merren masa: të 
ndërtohen panele kundër zhurmës përgjatë hekurudhës por edhe maxhistrales Prishtinë-
Shkup, pastaj të bëhet mbjellja e drunjëve, të cilët kanë aftësi të absorbojnë dhe amortizojnë 
vibracionet që vijnë nga zhurma e komunikacionit.  Zhurma gjatë natës në zonën urbane nuk 
guxon që të kalojë 40 dB, kurse gjatë ditës nuk guxon të kalojë 50 dB.  

 

3.4.3 AJRI 
Ajri si pjesë përbërse e mjedisit, në këtë rast e mjedisit urban duhet që vazhdimisht të 

përcillet dhe monitorohet në mënyrë që mos të kalojë normat e lejuara të ndotjes së ajrit, me 
qëllim të zvogëlimit të ndikimeve të ndotjes në ajër. Në këtë zonë ku po hartohet plani, duhet të 
merren masa me anë të mbjelljes së drunjëve, të cilët kanë kapacitet për absorbimin e gazrave 
të NOx dhe SOx, CO dhe të gazrave të tjera të cilët gazra, ndikojnë në rritjen e koncentrimit të 
tyre, dhe në ndotjen e ajrit në përgjithësi. Ndotja më e madhe në këtë zonë, pritet të vijë nga 
komunikacioni i dendur, por edhe nga materialet ndërtimore për të cilët duhet merren masa për 
përzgjedhjen e tyre. Nga të dhënat të cilat janë marr nga pytësori për ndotje mjedisore del se 
kemi të bëjmë me ndotje kryesisht nga komunikacioni si zhurma dhe ndotjet nga gazrat dhe 
thërmiat e pluhurit që vijnë nga fabrika e gëlqerës. 
Ndotja e ajrit sot është një problem i madh në gjithë botën,por me i shprehur është ne vendet e 
zhvilluara. 
 Ajri konsiderohet i ndotur nëse përmban substanca që janë të huaja për përbërjen e tij 
natyrore, ekonominë dhe ekosistemin në përgjithësi. 
 Në Kosovë nuk ka sistem monitorues të ajrit prandaj nuk ka rezultate të besueshme të 
cilave mund ti referohemi por, duke u bazuar në problemet nga ndotja e ajrit që egzistojnë në 
rajonin ku gjindemi si dhe në infrastrukturen e dobët të trashëguar pas luftës,teknologjia e 
vjetëruar,numri i madh i  automjeteve rreth 215,000 cilësia e dyshimtë e karburanteve,mbetjet 
nga industria,mund të gjykohet se edhe në Kosovë ka ndotje të theksuar te ajrit. 
 Në zonën në të cilën do të filloj projekti i zhvillimit urban të Kaçanikut e kemi fabrikën e 
Gëlqeres ,,Lepenci i Ri”, si dhe magjistralen Prishtinë-Shkup. 
 Shumë prej automjeteve në Kosovë janë më të vjetër se 20 vjet,dhe një numër i 
konsiderueshëm i tyre teknikisht nuk janë në rregull. 
 Në treg plasohen karburante dhe vajra të cilësisë së ulët që janë plotësisht nga importi 
dhe shumica e automjeteve janë pa katalizator.Çdo automjet kontribuon në ndotjen e ajrit me 
blozë,CO,hidrokarbure,NOx,Pb dhe substanca të tjera të ndryshme si psh: benzopirenë me veti 
kancerogjene. 
 Kur cilësia e karburantit është e dyshimtë dhe automobili është i vjetër,emetimi ”lirimi” i 
substancave toksike rritet. 
 Sipas një analize, gazrat që lirohen nga automjetet përmbajnë rreth 200 komponime 
toksike,madje edhe benzinspirinën kancerogjene.Sa për ilustrim po përmendim se nga 
automobili për çdo 1000 litra benzinë të djegur lirohen në atmosferë 98kg CO,6-8kg, NOx,C 
oksidoza, 4.5 kg komponime sulfuri ,0.5 kg Pb. 
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 Vlen të theksohet  se komuna e Kaçanikut është lokalitet që përfshinë zonën kufitare në 
kufirin Kosovë-Maqedoni dhe kolonat e shpeshta janë burim shumë i madh i ndotjes së qytetit 
tonë. 
 
Në bazë të dy intervaleve brenda 1 javë kemi këtë rezultat: 
 
Data Han i E. 

Ferizaj 
Ora 
7”-8” 

Ferizaj- 
Han i E. 

Ora 
7”-8” 

Han i E. 
Ferizaj 

Ora 
15”-16” 

Ferizaj- 
Han i E. 

Ora 
15”-16” 

11.05.2011 H.E-F 183  F-H.E 153 H.E-F 208 F-H.E 146 

12.05.2011 H.E-F 152 F-H.E 122 H.E-F 228 F-H.E 196 

13.05.2011 H.E-F 208 F-H.E 192 H.E-F 248 F-H.E 230 

14.05.2011 H.E-F 177 F-H.E 151 H.E-F 225 F-H.E 208 

15.05.2011 H.E-F 113 F-H.E 88 H.E-F 128 F-H.E 117 

16.05.2011 H.E-F 157 F-H.E 133 H.E-F 212 F-H.E 197 

17.05.2011 H.E-F 147 F-H.E 134 H.E-F 173 F-H.E 155 

 
 Në bazë të kësaj analize shohim se me datën 13.05.2011 e premte ka pas qarkullim më 
të madh të automjeteve në të dy drejtimet në intervale të ndryshme kohore. 
Dita e diel 15.05.2011 ka qarkullim më të vogël  të automjeteve në dy intervale të ndryshme 
kohore. Pra ditëve të vikendit mund të konsiderojmë se kemi me pak ndotje nga komunikacioni 
rrugor. 
  Cilësinë e ajrit e rëndon edhe mungesa e sistemeve për ngrohje qëndrore,djegia e 
mbeturinave në deponi ilegale,puna e gjeneratorëve për rrymë elektrike etj. 
Krahas masave ligjore tekniko-teknologjike për mbrojtjen e ajrit nga ndotja,kujdes i veçantë 
duhet ti kushtohet edhe rritjes së siperfaqeve të gjelbruara në qytetin e Kaçanikut,të cilat kanë 
aftësi të përthithin sasi të mëdha të pluhurit dhe gazërave si ndotës të mëdhenj të ajrit.  Sa i 
përket pastrimit të ajrit,gjelbërimi mund të krahasohet me filtrat e vendosur para se gazrat të 
lirohen nga oxhaqet e fabrikave. 
 
 Në Zonën e Qendrore kemi këto sipërfaqe të gjelbruara: 
 Zona e qendrës përfshinë bërthamën e vjetër të qytetit,përreth xhamisë së Koxha Sinan 
Pashës dhe Kuvendit Komunal duke vazhduar në Bulevardin “Ismajl Raka” dhe rrugën “Qamil 
Ilazi”, “Sali Bajra”, deri te Shtëpia e Kulturës ndërsa në perëndim kalon lumin Nerodime dhe 
shkon deri te Stadiumi i qytetit duke përfshirë edhe Kalanë. 
 Sipërfaqe të gjelbëruara janë 1220,25 ha. Sipërfaqet e gjelbruara duhet të rriten 
dukshëm në qytet ngase qyteti i Kaçanikut disponon pak sipërfaqe të rregulluara gjelbëruese 
si:parku,sipërfaqet për sport dhe rekreacion, koridoret dhe shiritat e gjelbër përgjatë lumit 
Nerodime dhe rrugës së qendrës etj. 
 Këto sipërfaqe do të arrijnë rreth 20 ha: 
 Si prioritet është evidentimi dhe sanimi i zonave që janë atakuar më shumë nga ndotja, 
zhurma dhe vibracionet me qëllim të përmirësimit të gjendjes mjedisore dhe uljes së shkallës së 
sëmundjeve të ndryshme që shkaktohen dhe barten nga ndotja. 
 Zhurma të cilën e shkakton hekurudha dhe faktorët tjerë në këtë zonë: 
 Zëri, përkatësisht zhurma sikurse edhe të gjithë faktorët tjerë fizikë të ambientit, shpreh 
veprimin e vet në organizëm. Veprimi i dëmshëm i zhurmës mund të vijë në shprehje në 
organin përkatës d.m.th në shqisën e të dëgjuarit dhe në organe tjera.Kur është fjala për 
veprimin e përgjithshëm të zhurmës në organizëm,ajo vie në shprehje në sistemin nervor dhe 



Plani Rregullues Urban “Zona e I-rë”  Kaçanik 
 

32 

 

kardiovaskular. Nëse veprimi i zhurmës vazhdon për një kohë të gjatë dhe intensiteti i saj është 
i lartë atëherë paraqitet shkalla e lodhjes. Në këtë rast ndieshmëria e veshit dukshëm bie(deri 
në vlerën prej 30-50dB)e sidomos për sa i përket toneve të frekuencës së lartë(frekuenca e 
zërit Hz). 
Vija e parë hekurudhorenë Kosovë është ndërtuar në vitin 1874.Në relacionin Han i Elezit-
Fushë Kosovë-Mitrovice.Hekurudhat e Kosoves gjenden në njësituatë mjaftë të vështirë. 
 Infrastruktura hekurudhore(binaret,stabilimentet sinjalizuese,telekomunikuesedhe të 
energjetikës), pastaj operimet hekurudhore (lokomotivat,vagonat e udhëtarëve dhe ata të 
mallrave)kërkojnë investime të mëdha. 
 Pra llojet e lokomotivave që kalojnë në pjesën urbane të qytetit të Kaçanikut janë të 
ndryshme:Treni lokal TL,Treni i lëvizjes së lirë TLL. 
Kemi trena të vjeter prej 30 deri 40 vjet, kurse njëzet vjet është më i riu. Ata janë nga vende të 
ndryshme të cilët i kanë sjellur në Kosovë e pikërisht nga Gjermania,Suedia etj. 
Masat mbrojtëse kundër zhurmës-mund të jenë të përgjithshme dhe lokale.Në kuadër të 
masave të përgjithshme mund të numërohen masat teknologjike izoluese,mandej masat në 
kuptim të kufizimeve kohore dhe hapësinore të zhurmës. 
 Për të zvogëluar shkallën e emisionit të ndotësve në atmosferë posaçërisht nga 
transporti si burim i lëvizshëm i ndotjes, është duke u zhvilluar një plan që ofron hapa konkret 
për heqjen nga përdorimi i benzinës me plumb. Kjo do të mund të zbatohej relativisht lehtë në 
Kosovë ngase në nuk posedojmë rafineri të naftës. Prezenca e ndotësve ndikon jo vetëm në 
shëndetin e organizmave të gjallë por edhe në objektet statike dhe lëvizëse.Për të ilustruar këtë 
fenomen po theksojmë se,më shpejtë i përfshinë korrozioni veturat dhe konstruksionet metalike 
në Ferizaj, Kaçanik, Han i Elezit, Viti, Prishtinë se sa psh: në Brezovicë. Ngjashëm ndodhë 
edhe me qëndresën e fasadave në ndërtesa në këto vendbanime. 
 Ndotja e ajrit dhe efektet negative në shëndet: 
 Efektet e ajrit të ndotur në shëndetin e njeriut reflektohen përpos tjerash edhe në 
sistemin respirator dhe kardiovaskular. Reaksionet vetanake varen nga tipi i pollutantit 
(ndotësit) dhe personit që i ekspozohet atyre, pastaj kohëzgjatja e ekspozimit, statusi individual 
shëndetësor dhe baza gjenetike. 
 Hulumtimet lidhur me efektet e ajrit të ndotur në shëndetin e njeriut tregojnë se 
ingredientët e ndryshëm kimik të aeropollucionit, në sasinë më të madhe depërtojnë në 
organizmin e njeriut përmes rrugëve respiratore, duke shkaktuar të njerëzit jo vetëm sëmundje 
të ndryshme kronike siq është astma, bronkitisi, emifizema etj, por në sajë të sipërfaqës së 
madhe të alveolave të mushkërive ato depërtojnë në gjak,e prej aty në organet tjera të 
organizmit. 
 Si barierë e vetme e depërtimit të toksikantëve të ndryshëm në rrugët e frymëmarrjes 
paraqet mbështjellësi i brendshëm i sistemit respirativ i përbërë prej qelizave qepallore.Qepallat 
e këtyre qelizave gjithnjë janë në lëvizje (afro 20 lëvizje në sec). Me lëvizjen valore të këtyre 
qepallave, partikulat e ndryshme ndalen dhe nxirren jashtë.  
 Në këtë mënyrë ky mbështjellës i mbrendshëm qepallor në një mënyrë funksionon si 
filtër-barier në sistemin respirator. Me këtë rast duhet cekur se atmosfera e ndotur, e cila 
përmban SO2, O3 dhe okside azotike inhibon lëvizjen e përmëndur të qepallave e me këtë 
partikulat e ndryshme, në vend që të nxirrenjashtë mbeten në organet respiratore dhe kështu 
shkaktojnë dëmtimin e tyre. 

3.4.4 UJI 
Kaçaniku (zona e parë), bazuar nga dhënat hidrogjeologjike, ka shtrirje të ujërave 

mbitokësore dhe nëntokësore, të cilat fatkeqësisht janë të ndotura nga ndikimet që vijnë, si 
rezultat i aktivitetit të faktorit antropogjen. Ndikimet vijnë nga kanalizimi i ujërave të zeza të 
zonës, të cilat sipas të dhënave nga terreni nuk kanë ndonjë qarkullim të mirë në kanalizimet 
ekzistuese pastaj nga mbeturinat e amvisërisë dhe nga mbeturina të tjera të rrezikshme të cilat 
derdhen po ashtu në lumë. Të gjitha këto pika të shkarkimit të ujërave të zeza, duhet të 
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orientohen drejt kolektorit kryesor, i cili do të grumbullojë të gjitha ujërat e zeza në drejtim të 
pikës së trajtimit të tyre. 

 
Karakteristikat dhe pozita gjeografike e regjionit të lumit Lepenc dhe Nerodime. 
Me gjithe rrjetin shumë të zhvilluar të lumenjëve dhe përroskave në vendin tonë ato janë 

shumë pak të hulumtuara, Kjo veqanërisht vlenë për lumenjët dhe përrockat që derdhen në  
Detin Egje. 

Hapësira e komunës së Kaçanikut përfshinë pjesën jugore të Kosovës.Shtrihet ndërmjet 
rrezës së malit Sharr dhe Karadakut të Shkupit,  vazhdim i fushgropës së Kosovës përfshinë 
pjesët veriore të komunës duke depërtuar nga lugina e lumit Lepenc.Tërësinë e fushëgropës e 
kufizon linja dislokative në perëndim që shkon përgjatë lumit Lepenc dhe asaj paralel me këtë 
si në gjatësi prej 21 km. 

Rrafshinat e  Lepencit dhe Nerodimes përbëhen nga sendimente aluviale. Lepenci 
buron në shpatin verior të Oshlakut në 2212 m të lartësisë mbidetare.Në gjatësi prej 53km prej 
burimit deri te vendkalimi prej teritorit të komunës së Kaçanikut,merr një numër të 
konsiderueshëm të degëve të veta. 

Dega më me rëndësi e Lepencit është lumi Nerodime që i bashkohet në afërsi të 
Kaçanikut, duke i sjellë sasi të konsiderueshme të ujit (2.10m³ ujë në sec). Duke marrë 
parasysh se pjesa më e madhe e lumenjëve kalojnë nëpër shumë shtete problem i ndotjes së 
tyre si dhe deteve e oqeaneve bëhet problem global. Kjo nënkupton se përveç ndotjes së 
liqeneve dhe deteve, ndotja përfshinë edhe ujërat nëntokësore, kështu që problemi edhe më tej 
vetëm sa vije e bëhet më i madh për arsye se ky ujë gjithnjë e më tepër po përdoret për pije, 
ujitje të tokave etj. 

Problem  është edhe klasifikimi i ndotjes së tyre, megjithatë mund të bëjmë një lloj 
klasifikimi, siç është ndotja urbane, industrial, bujqësore etj. 

Në këto ujëra gjenden ndotës të ndryshëm si: mbeturinat e amvisërisë,agjens infektiv, 
plehra të ndryshëm të bujqësisë, pesticide, detergjente, mbeturina industrial, substancat 
radioaktive etj. 

Është një fakt,që një pjesë e mirë e këtyre ndotësve,janë të zbërthyeshëm gjatë 
proceseve biologjike. Ndotësit inorganik dhe organik që janë të zbërthyeshëm mund të futen 
prapë në ciklin jetësor si: masat plastike, metalet e rënda, (Pb, Hg, kadmiumi) pesticidet e 
ndryshme etj. 
Cilësia e ujërave urban 

Në zonën urbane të Kaçanikut rrjedhin dy lumenjë: Lepenci dhe Nerodimja ku cilësia e 
ujit i takon shkallës së kategorisë II b. 

Në bazë të një analize të bërë (Shehu. A; 2006), lumi Lepenc ka këtë gjendje: në katër 
lokalitetet dominon familja Hydropsychiidae, në dy lokalitetet e para numri i tyre është i vogël, 
kurse në lokalitetin e tretë dhe të katërt dominimi i tyre është i madhë. Lokaliteti i dytë ka qenë 
zona e lumit Lepenc në Kaçanik ku ka dominuar familja Hydropsychidae me 25%,pastaj familja 
Isoonychiidae me 17%, që janë kolektorë filtrator, familja Heptageniidae me 15% e lloje të tjera. 

Në bazë të kësaj analize konkludojmë se lokaliteti i parë dhe i dytë rezultojnë të jenë më 
pak të ndotur nga dy lokalitetet tjera gjë që është vërtetuar dhe dëshmuar nga vlerat e indeksit 
biotic. 

Për lumin Nerodime nuk ka analiza të besueshme sa i përket cilësisë së ujit, por në 
bazë të vrojtimeve në teren lumi Nerodime ka ngjyrë më të errët dhe tejdukshmëri më të vogël 
që nënkupton se ndotja është më e madhe d.m.th, janë ujëra eutrof. 

 
 Në lumin Nerodime ndotësit barten nga komuna fqinje e Ferizajit si pasojë e shkarkimit 
të ujërave të zeza (efluente) si dhe shkarkimit të mbeturinave në shtratin e lumit. 

Ndotës kryesor në lumin Nerodime në zonën Urbane janë përrockat e shumta që 
derdhen së bashku me ujërat efluente në shtratin e këtij lumi. 

Duhet përmendur prrockat që egzistojnë dhe janë ndotës kryesor: 



Plani Rregullues Urban “Zona e I-rë”  Kaçanik 
 

34 

 

 
1. Përroi i Rakocit,  
2. Përroi i Tushës,  
3. Përroi në rrugën Lidhja e Prizrenit,  
4. Përroi në rrugën Mejdi Dalloshi etj. 
 
1. Përroni i Rakocit - është njëri nga më të ndoturit sidomos prej ujrëave efluente 

(zeza) dhe mbeturinave të pa zbërthyeshme biologjikisht. 

2. Përroni në Rr. Lidhja e Prizrenit - Mbledh me vete përmban ujëra efeluente (zeza), të 
amëvisërisë si dhe një numër të madh të mbeturinave të ngurta të pa zbërthyeshme. Në vendin 
ku kalon kjo përrockë në lumin  
Nerodime është një deponi ilegale e mbeturinave të llojeve të ndryshme: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
3. Përroni i Tushës - mbledh ujërat  efluente, të amvisërisë, detergjent dhe mbeturina 

të ngurta të pa zbërthyeshme që kalojnë në lumin Nerodime. 
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Pjesa më e madhe e kësaj përrocke është  rregulluar në gypa, por një pjesë prej 100 m 
është i hapur. 

3.4.5 TOKA 
 

Toka në këtë zonë, dihet se është e klasit të mirë me çka, favorizon në masë të madhe 
zhvillimin e bimëve dhe të kopshteve, si dhe mundë të arrihet shumë shpejtë mbulesa 
vegjetative e zonës. Sipërfaqja e tokës në këtë zonë, është me mjaft pjerrtësi e rrafshtë por 
edhe me një pjerrtësi shumë të lehtë, në mes të zonës, nga ana perëndimore pjerrtësia arrin 
deri në 18%, kurse nga ana lindore arrin deri në 11%. Masat të cilat duhet të merren në këtë 
zonë, janë masat kundër shkarjeve të dheut, kontrollimi i materialeve të ndërtimit, të cilat mund 
të sjellin ndotjen e dheut. Kontrollimi i pesticideve, sidomos në zonat e parapara për kopshte, 
parqe dhe zona të gjelbërta dekorative. Ndërtimet, duhet të bëhen në atë mënyrë që të kenë 
ndikim sa më të vogël në prishjen e strukturës së dheut.  

Dheu duhet që të ketë ajrosje dhe diellosje të mjaftueshme, në mënyrë që mos të 
ndikojë negativisht në botën e gjallë. Duhet që të largohen nga kjo zonë të gjitha veprimtariët 
ndotëse, të cilat shkaktojnë ndotjen e dheut. 

 

3.4.6 Përshtatshmëria e terrenit për urbanizëm 

Kjo zonë është mjaftë e përshtatshme për urbanizëm pasi që konturat e saj, janë 
jashtëzakonisht të rrafshta dhe të përshtatshme për ndërtim dhe zhvillime tjera.  

 

3.5 GJENDJES EKZISTUESE DHE KAPACITETET E ZONËS QË 
PËRFSHIHEN ME PLANKARAKTERISTIKAT BAZË TË 
HAPËSIRËS 

3.5.1 SHFRYTËZIMI I  HAPËSINOR 
(Zonimi dhe përdorimi i tokës)− 

Mbulueshmëria e sipërfaqeve 
Në bazë të PZHU-së qyteti i Kaçanikut, është i ndarë në3 zona. Zona e parë (I), kufizohet në të 
gjitha anët me zonën e dytë (II). Zona I, ka strukturë heterogjene të ndërtimeve ku dominon 
banimi i ulët, ndërsa akset përgjatë rrugëve kryesore që e kufizojnë këtë zonë, janë të 
ndërtuara objekte në të cilat zhvillohen veprimtari të ndryshme:afariste, tregtare, prodhuese, 
shërbyese, zejtare, kulturore, shëndetësore, arsimore etj. Nga hulumtimi në terren, rezulton se 
pjesa më e madhe e objekteve janë ndërtuar para luftës së fundit në Kosove, ndërsa përgjatë 
aksit të magjistrales, (Prishtinë - Shkup), ndërtimet janë bërë pas vitit 1999, dhe kryesisht janë 
objekte në të cilat zhvillohen veprimtari tëndryshme. Për këtë zonë, është kërkuar nga zyra e 
kadastrit  informacion zyrtar për pronat publike të cilat janë të domosdoshme gjatë procesit të 
rregullimit të zonës. Sigurimi i informacionit, do të mundësonte paraqitjen në hartë të 
hapësirave publike.  
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Burimi : Drejtoria e Urbanizmit ne K. Kaçanikut , dhjetor 2010 dhe hulumtimi ne terren , dhjetor  2010. 
 

 Shfrytëzimi i Hapësirave  ha 
Banim individual 6.26 
Varreza 0.5 
Banim individual me afarizem 2.98 
Banim kolektiv 0.97 
Banim kolektiv me afarizem 0.94 
Distribucioni i KEK-ut 0.1 
Hapësira e Fabrikës së gëlqerës 0.47 
Hapësira e Gjykatës 0.1 
Hapësira e kalasë 0.77 
hapësira zejtare, tregtare dhe hoteliere 0.01 
Hapësirë administrative 0.43 
Hapësirë afariste dhe zejtare(qarshia e vjetër) 0.27 
Hapësirë e gjelbërt 2.73 
Hapësirë e Kishës Katolike Shqiptare 0.24 
Hapësirë e lire 2.99 
Hapësirë e Qerdhes 0.26 
Hapësirë e QKMF 0.61 
Hapësirë e QPS 0.07 
Hapësirë e shkollës 0.92 
Hapësirë e shtëpisë së cultures 0.48 
Hapësirë e xhamisë 0.13 
Hekurudha 2.49 
Jazi 0.03 
Lumi 4.6 
objekt afarist 0.07 
objekte të hekurudhes 0.26 
Parking 0.22 
Parku i qytetit 0.19 
Pomp e karburanteve 0.18 
Prroni i Rakoci 0.02 
Restorant 0.05 
Shirit i gjelbërt 1.22 
Shtipia e mallrave 0.18 
Sipërfaqe e trotuarit 0.54 
Sipërfaqe Rrugës Magjistrale 0.42 
Sipërfaqe Rrugore e Asfaltuar 5.04 
Sipërfaqe Rrugore e pa asfaltuar 0.79 
Stacioni i autobusve 0.4 
Stacioni i Trenit 0.11 
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Harta .8.  Shfrytëzimitë tokës 
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4 Ekstrakt nga planet e më hershme 
 

Kaçaniku si edhe gjithë qendrat e tjera të Kosovës kanë trashëguar plane urbanistike, të 
cilat në të shumtën e rasteve nuk i kanë plotësuar kushtet që të jenë të aplikueshme. Kjo ka 
ndodhur pasi që Kosova në atë periudhë kohore ka qenë nën sundim të të huajve /Serbisë/. Në 
vitin 2010 komuna e Kaçanikut miratoi PZHK-në dhe PZHU-në. 

 

 
Strukturën urbane të Kaçanikut e përbëjnë tri zona kryesore, të cilat korrespondojnë njëra me 
tjetrën, duke përbërë një tërësi urbane, ndërsa sipërfaqet e zbrazëta brenda kufirit urban 
vazhdojnë të plotësohen me ndërtime. 
Zona e qendrës përfshin bërthamën e vjetër të qytetit, përreth xhamisë së Koxha Sinan Pashës 
dhe kuvendit komunal, duke vazhduar në drejtim të veriut, ndërmjet rrugëve “Ismail Raka” dhe 
“Qamil Ilazi”, “Sali Bajra” deri te Shtëpia e kulturës, ndërsa në perëndim kalon lumin Nerodime 
dhe shkon deri te stadiumi i qytetit, duke përfshirë edhe kalanë. Zona e qendrës dallohet me 
prezencën e objekteve publike, kulturore e tregtare, të cilën e rrethojnë objektet e banimit 
individual, ndërsa kohët e fundit paraqiten edhe objektet e banimit shumë familjarë. 
Zonat e banimit me aktivitete tjera e rrethojnë qendrën e qytetit. Rrugët kryesore në drejtim të 
qendrës, si dhe disa rrugë anësore ndaj qendrës, dallohen me aktivitete tregtare në formë 
dyqanesh që përmbajnë mallra të llojeve të ndryshme.  
Zonat e banimit zhvillohen në të gjitha anët e qendrës së qytetit, e më pak në perëndim, ndërsa 
zona industriale shtrihet në jug të qytetit, buzë lumit Lepenc.  
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Strukturën urbane të Kaçanikut në të ardhmen e përbëjnë edhe sipërfaqet e zbrazëta 
(Dushkaja dhe vendbanimi Bob, të cilat do të plotësohen me ndërtime. Destinimi i sipërfaqeve 
trajtohet në suaza të kufirit kadastral të qytetitnë të cilën hyjnë sipërfaqet e ndërtuara, 
transporti, sipërfaqet e veçanta dhe sipërfaqet e gjelbra. Një pjesë e qytetit do të vazhdoj të 
zhvillohet në komunën kadastrale të vendbanimit Bob, me përmbajtje të rëndësishme dhe vitale 
për qytetin.  

Sipërfaqja e ndërtuar në periudhën kohore të planifikuar sipas Planit Zhvillimor Urban 
(2009-2020) do të jetë 308 ha. Nga sipërfaqja e përgjithshme e ndërtuar prej 308 ha, pjesën më 
të madhe e zë funksioni i banimit me 296 ha, ose 96%, Nga kjo sipërfaqe, pjesa qendrore zë 
15,78 ha, ose 5.1%(banim dhe shërbime), institucionet e shërbimeve publike do të zënë 
sipërfaqen prej 7.4 ha, ndërsa sipërfaqja e zonës industriale do të jetë. 

 
 

4.1 INFRASTRUKTURA TEKNIKE 

4.1.1 Transporti dhe infrastruktura e tij 
Planifikimi i komunikacionit ka rol kyç në menaxhimin e të ardhurave private dhe publike 

të një vendi. Zhvillimi Urban i Kaçanikut, ka pengesa të mëdha për t’u zbatuar ky plan, në radhë 
të parë për shkak të vjetërsisë dhe ndryshimeve të mëdha. Pozita e Zonës së I-rë është i 
rëndësishëm, në infrastrukturën rrugore që paraqet një shans për zhvillimin eKaçanikut në një 
qytet funksional dhe me përmbajtje të duhura për një jetë më kualitative. Duke pasur parasysh 
rritjen e hovshme të numrit të automjeteve dhe zhvillimin gjithnjë e më të madh ekonomik të 
vendit dhe kërkesave të qytetareve për zhvillimin normal të komunikacionit është e 
domosdoshme të rregullohet infrastruktura rrugore. Qarkullimi i automjeteve në udhëkryq është 
i rregulluar, me sinjalizim horizontal dhe vertikal. Kjo mënyrë e qarkullimit automjeteve është 
shumë e rëndësishme për ti orientuar ngasësit e automjeteve përgjatë lëvizjeve të tyre. 

Disa nga udhëkryqet në Zonën e I-rë Urbanistike janë të rregulluar me sinjalizim vertikal 
e shumë pak me sinjalizim horizontal të cilin nuk e kanë dukshmërinë e mjaftueshme nga 
cilësia e dobët e materialit.  

 

4.1.2 Gjendja Ekzistuese e Infrastrukturës Rrugore në Zonës e I-rë Urbanistike 
Infrastruktura rrugore të cilën e përfshin Zonën e I-rë të Planit Rregullues të komunës së 

Kaçanikut, janë të gjitha të asfaltuara, prej tyre ka disa të dëmtuara, si dhe nuk janë të gjitha të 
standardizuara nga distancat e banuara. Qarkullimi i automjeteve zhvillohet në dy kahje me nga 
një shirit për drejtim me kufizim të shpejtësisë.  Aktualisht qarkullimi në këtë rrugë rregullohet 
me sinjalizim horizontal dhe vertikal në përjashtim të një pjese të saj. Vlen të theksohet se 
sinjalizimi horizontal në drejtimin gjatësor të rrugëve mungon, në disa pjesë të rrugës, një 
gjendje e rrugëve si dhe e sinjalizimit e tregojnë edhe fotografitë e më poshtme, të cilat 
paraqesin gjendjen reale të rrugëve. 
 Në Zonën e I-rë përfshihen gjithësej 20 udhëkryqe, prej tyre 10 janë të pajisur me 
sinjalizim vertikal, kurse sinjalizimi horizontal ekziston në disa pjesë të rrugëve në Zonën  I-rë. 
Rrugët që përfshihen në këtë Zonë, dhe të cilat janë të emërtuara janë: 
 
Rr. “Skenderbeu”, 
Rr. “Agim Bajrami”, 
Rr. “Ismail Raka”, 
Rr. “Qamil Ilazi”, 
Rr. “Sali Bajra”. 
Rr. “Jehona Raka” 
Rr. “Dëshmorët e kombit”, 
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Rr. Magjistrale, 
Rr. “Mukadeze Lika – Muhagjeri”, 
Rr. “ Mejdi Dalloshi”, 
 
Rrjeti rrugor i përfshirë në këtë Zonë ka gjatësinë e rrugës 4429 m apo 4.429 km. 
 
 
Rr. “Skenderbeu” të cilën janë paraqitur në foto 1 dhe 2. 
Gjatësia e rrugës: 884 m, 
Gjerësia e rrugës: 6 m, 
Kjo pjesë e rrugës ka trotuar nga ana e majtë, dhe një pjesë nga ana e djathtë, me gjerësi  1 m. 
Parking për automjete nuk ka. 
Sinjalizimi vertikal shënon kufizim shpejtësie 30 km|h dhe ndalim parkimi. 
 

 
 
 
 
 
 
 
       

Foto .1.                                                                                    Foto. 2. 
 
Rr. “Agim Bajrami” të cilën janë paraqitur në foto 3 dhe 4. 
Gjatësia e rrugës: 460 m, 
Gjerësia e rrugës është e ndryshueshme. 
Trotuari në këtë rrugë përfshihet vetëm në një pjesë e rrugës dhe atë diku 50 m gjatësi dhe 1.5 

m gjerësi. 
Gjerësia e urës është 6 m, për secilën kah të qarkullimit.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
                       Foto 3. Foto 4. 
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                                                        Foto 5. 
 
Në rrugën “Agim Bajrami” vlen të ceket sepse kjo rrugë kryqëzohet me hekurudhën në 

nivel, rruga në këtë kryqëzim është i pajisur me shenja vertikale, si dhe ekziston rampa 
mbrojtëse, por është mjaft e rrezikshme pasi që ka frekuentim të madh të këmbësorëve dhe të 
automjeteve, të cilin është paraqitur në foto 5. 

 
 
Rr. “Ismail Raka”, të cilën janë paraqitur ne foto 6 dhe 7. 
Gjatësia e rrugës: 892 m, 
Gjerësia e rrugës: 8 m, 
Gjerësia e trotuarit nga ana e djathtë është 4 m, kurse nga ana e majtë 6 m, duke përfshi edhe 
pjesën e gjelbëruar. Paralel me këtë rrugë shtrihet edhe lumi Nerodime të cilin ka gjerësi 24 m. 
Parkingu në këtë rrugë ekziston nga ana e majtë, dhe mundë të parkohen gjithsej 160 
automjete. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     Foto 6.                                                                                        Foto 7. 
 
Rr. “Qamil Ilazi” dhe “Sali Bajra” të cilën janë paraqitur në fotot 8, 9, 10 dhe 11 
Gjatësia e rrugës: 1055 m, 
Gjerësia e rrugës: 7 m, mesatare. 
Trotuari në këtë pjesë të rrugës nuk ka, si dhe nuk egziton parking  për automjete. 
Sinjalizimi vertikal shënon kufizim shpejtësie 30 km|h. 
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                     Foto 8.                                                                          Foto 9. 
 
 
 
 
 
 
 

             Foto 10.                                                                                      Foto 11. 
 
 
Rr. “Mejdi Dalloshi” i cili është e paraqitur në foto 12. 
Gjatësia e rrugës: 860 m, 
Gjerësia e rrugës: prej 2.5 m deri 5 m, 
Parkingu për automjete nuk egziton 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    Foto 12 
. 
Rruga  “Jehona Raka”, e cila është paraqitur në foto 13. 
Gjatësia e rrugës: 375 m, 
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Gjerësia e rrugës: 3.00 m 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                 Foto. 13 
 
Rrugët e pa emëruara: 
Kalimi i rrugës “Skenderbeu në rrugën “Ismail Raka”,  
Gjatësia e rrugës: 400 m, 
Gjerësia e rrugës: 3 m. 
Gjithashtu edhe në këtë” rrugë vlen të ceket se edhe kjo rrugë kryqëzohet me hekurudhën në 
nivel, rruga në këtë kryqëzim është i pajisur me shenja vertikale, ku nuk ekziston rampa 
mbrojtëse, është e rrezikshme pasi që ka frekuentim të këmbësorëve dhe të automjeteve, të 
cilin është paraqitur në foto 14,15. 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       Foto 14.                                                                         Foto 15. 
 
Rruga mbrapa Shtëpisë së Kulturës, e cila është rrugë një kahëshe, të cilin është paraqitur në 
foton 16. 
Gjatësia e rrugës: 90 m, 
Gjerësia e rrugës: 3 m, 
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                                                          Foto 16. 
 
 
Rruga  te Enti social, të cilin është paraqitur në foto 17,18. 
Gjatësia e rrugës: 54 m, 
Gjerësia e rrugës: 6 m,    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Foto 17.                                                                                 Foto 18. 
 
Rruga te ndërtesa P+8, të cilin është paraqitur në foto 19, 20. 
Gjatësia e rrugës: 69 m 
Gjerësia e rrugës: 5 m                                                                
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  Foto 19.                                                                           Foto 20. 
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Parkimet tjera janë: te ndërtesa P+8 dhe mund të parkohen 40 automjete. 
Transporti  publik i udhëtarëve me autobusë në këtë zonë, nuk ka edhe pse përfshihet 

Stacioni i Autobusëve në këtë Zonë, por linjat transportuese shtrihen kryesisht në viset rurale. 
Përparësi e komunës së Kaçanikut është se në këtë Zonë e përshkon rrjeti hekurudhor, 

që është i karakterit shtetëror dhe ka shtrirje veri-jug, të cilin i lidhë dy kryeqytet e shteteve 
fqinjë Republikën e Kosovës dhe të Maqedonisë. 

Infrastruktura hekurudhore në këtë zonë kryqëzohet në dy vende me rrugë 
automobilistike, dhe është rrezik shumë i madh për qytetarët. 

 
Përshkrimi teknik i vendosjes së sinjalizimit horizontal dhe vertikal në  

 

4.1.3 Zonën e I-rë Urbanistike në Kaçanik 
 

Zhvillimi i hovshëm në qytet kërkon edhe rritjen e standardit të infrastrukturës rrugore e 
cila është e domosdoshme për zhvillimin e mëtutjeshëm. Po ashtu edhe numri i banorëve është 
në rritje dhe kjo kërkon përmirësimin e qarkullimit të qytetarëve në komunikacion. Në bazë të 
analizave të bëra  dhe llogaritjeve kemi ardhur në përfundim  se në udhëkryqet e trajtuar në 
qytet, është i kënaqshëm pasi që nuk kemi humbje kohore shumë të mëdha, mirëpo për shkak 
të rritjes së popullsisë rritet edhe shkalla e motorizimit andaj kemi parashikuar që në të 
ardhmen mund të ketë humbje kohore më të mëdha, dhe me qëllim që këto humbje kohore të 
jenë minimale duke bërë zgjerimin e rrugëve dhe udhëkryqeve me qëllim që të ekziston 
hapësira e mjaftueshme për qarkullim duke ju referuar vijave të ndërtimit, që të kemi një 
shërbim më të mirë  krahasuar me gjendjen ekzistuese. 

Në bazë të kësaj mund të parashohim se sinjalizimi horizontal dhe vertikal duhet të 
shtrihet në të gjithë Zonën e I-rë Urbanistike dhe atë: 

 Në rrugën “Skënderbeu” - sinjalizimi vertikal: (shenjat): kufizim shpejtësie 30 km/h, 
emërtimi rrugës, ndalim ndalje dhe parkim, afërsi e shkollës, vendkalim për këmbësor, 
stop,vendparkim, kryqëzim në rrugë me përparësi kalimi, kryqi i andreut, shtegu për biçikleta, 
rruga e “Skënderbeut” kryqëzohet me rrugën e “Agim Bajramit”, e cila rruga kryesore do të jetë 
rruga “Agim Bajrami”,po ashtu kjo rrugë kryqëzohet me rrugën e lagjes Dushkaja dhe rrugën e 
pa emëruar që lidhet me rrugën “Ismail Raka, e cila kjo  rrugë kryqëzohet me rrugën 
hekurudhore,  sinjalizimi horizontal: shënim i vendkalimit për këmbësor, vija stop para 
vendkalimit të këmbësorëve, shënimi i vend parkimit, vijë gjatësore e plotë.      

Rruga “Agim Bajrami”, do ta ketë përparësinë e kalimit ndaj rrugës “Vëllezërit Çaka” dhe 
shenjat vertikale të cilat do të vendosen janë: kufizim shpejtësie 40 km/h, emërtimi rrugës, 
ndalim ndalje dhe parkim, vendkalim për këmbësor, orienti i institucioneve, Stop, kryqi i 
andreut, parking, parking për Auto Taksi, rrugë një kahesh, anashkalim i detyruar nga ana e 
djathtë, kryqëzim me rrugën me përparësi kalimi, drejtim i detyruar,shtegu për biçikleta, rrugë 
me përparësi kalimi, shtrirje e rrugës me përparësi kalimi me rrugën “Ismail Raka”,gjithashtu 
edhe kjo rrugë kryqëzohet me rrugën hekurudhore në nivel me një palë binar, sinjalizimi 
horizontal: shënim i vendkalimit për këmbësor, vija stop para vendkalimit të këmbësorëve, 
shënim i vend parkimit, vijë gjatësore e ndërprerë,shënim i vend parkingut.  

Rruga “Qamil Ilazi” dhe “Sali Bajra”, do ta ketë përparësinë e kalimit ndaj rrugëve 
dytësore dhe shenjat vertikale të cilat do të vendosen janë: kufizim shpejtësie 30 km/h, 
emërtimi rrugës, ndalim ndalje dhe parkimi, vendkalim për këmbësor, rrugë me qarkullim një 
kahesh, kryqëzim me rrugën me përparësi kalimi,parking, shtegu për biçikleta, rrugë me 
përparësi kalimi, sinjalizimi horizontal: shënim i vendkalimit për këmbësor, vija stop para 
vendkalimit të këmbësorëve, shënimi i vend parkimit, vijë gjatësore e plotë.  

Rruga “Ismail Raka” do ta ketë përparësinë e kalimit ndaj rrugëve dytësore dhe shenjat 
vertikale të cilat do të vendosen janë: kufizim shpejtësie 40 km/h, emërtimi rrugës, ndalim 
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ndalje dhe parkim, vendkalim për këmbësor, ndalim qarkullimi në një kahe, rrugë me përparësi 
kalimi, kryqëzim me rrugën me përparësi kalimi, parking, shtegu për biçikleta, sinjalizimi 
horizontal: shënim i vendkalimit për këmbësor, vija stop para vendkalimit të këmbësorëve, 
shënimi i vend parkimit, vijë gjatësore e plotë.  

Rruga “Mejdi Dalloshi”, kjo rrugë kryqëzohet me rrugën “Qamil Ilazi”. Shenjat vertikale të 
cilat do të vendosen janë: kufizim shpejtësie 30 km/h, emërtimi rrugës, ndalim ndalje dhe 
parkim, vendkalim për këmbësor, kryqëzim me rrugën me përparësi kalimi, stop, parking, 
shtegu për biçikleta, sinjalizimi horizontal: shënim i vendkalimit për këmbësor, vija stop para 
vendkalimit të këmbësorëve, shënimi i vend parkimit, vijë gjatësore e plotë. 

Rruga “Jehona Raka”, kjo rrugë kryqëzohet me rrugën e lagjes “Dëshmorët e Kombit” 
dhe me rrugën magjistrale, shenjat vertikale të cilat do të vendosen janë: kufizim shpejtësie 30 
km/h, emërtimi rrugës, ndalim ndalje dhe parkim, vendkalim për këmbësor, stop, shtegu për 
biçikleta, rrugë pa dalje, sinjalizimi horizontal: shënim i vendkalimit për këmbësor, vija stop para 
vendkalimit të këmbësorëve, shënimi i vend parkimit, vijë gjatësore e plotë. 

 

4.1.4 Parkingu 
 

Shtrirja e qytetit dhe prezenca e vijave të rëndësishme të infrastrukturës rrugore paraqet 
problem edhe parkingjet ne zonën I-rë urbanistike. 

Duke u bazuar në organizimin e qarkullimit të automjeteve dhe të këmbësoreve në 
qytet, me qellim që të krijojmë një infrastrukturë të përshtatshme, duke shfrytëzuar 
infrastrukturën ekzistuese duhet të bëjmë planifikimin për krijimin e vendqëndrimeve për 
automjete (parkingjeve), në atë mënyrë që të zgjerohen rrugët e trotuaret me qëllim të 
përmirësimit dhe shtimit të numrit të parkingjeve në Zonën e I-rë Urbanistike. Nevoja për 
shtimin e numrit të parkingjeve në rresht do të ishte në rrugët “Qamil Ilazi”, “Sali Bajra”, “Agim 
Bajrami” “Skenderbeu”, “Mejdi Dalloshi”. Një zgjidhje më adekuate për një parking modern dhe 
më cilësor, do të ishte ndërtimi i një parkingu nën tokë, apo në kate, në hyrje të qytetit, që  
është një zgjidhje e mirë për turistët të cilin do ta vizitojnë komunë tonë. Në këtë zonë duhet të 
përfshihen edhe vendet e rezervuara për automjetet taxi, të cilën mund të shënohen në dy 
mënyra varësisht se a është fjala për parkim në grupe ose parkim individual, duke u bazuar në 
konfiguracionin e terenit të Zonës së I-rë Urbanistike, shtrohet nevoja të ndërtohen dy parkingje 
për Auto Taksi dhe atë afër Kalasë dhe në dalje të qytetit, të cilin ekzistojnë si parkingje, vetëm 
duhet bërë rregullimin infrastrukturës. 
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 Harta . 9.  Infrastruktura rrugore
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4.2 Telekomunikimi 
 

4.2.1 Rrjeta shpërndarëse e telekomunikacionit në Komunën Kaçanik 
 
Telefonia Fikse – Rrjeti i telefonisë fikse në zonën urbane të Kaçanikut është i lidhur 
nëpërmjet fibrit optik, i cili i përket linjës së trasesë Ferizaj – Han i Elezit. Ky rrjet menaxhohet 
nga njësia e PTK-së, në Kaçanik e cila ka vetëm një objekt postar dhe ka centralin e lidhur 
me fibër optik.  Nga kapaciteti total i centralit të postës në Kaçanik  shfrytëzohen 400 numra 
nga zona urbane. 
Në vijim do ta paraqesim tabelën e shfrytëzimit të telefonisë fikse në zonën urbane të 
Kaçanikut.   
 
                   Tabela 2. Popullsia me qasje telefoni fikse 
 

Nr. Nr. i pop. Nr. i shfrytëzuesve 
Pop. me qasje ne tel. fikse 13450 400 
Numri i ekonomive familjare 1921   
% e shfrytëzimit të telefonisë fikse 20.82%   

 
Nga tabela mund të shohim se rrjeti i telefonisë fikse në zonën urbane të Kaçanikut është i 
shtrirë mjaft mirë, mirëpo niveli i shfrytëzimit të tij është shumë i vogël, sepse nga raporti i 
numrit të shfrytëzuesve me numrin e ekonomive familjare del se vetëm 20.82% e qytetarëve 
të zonës urbane e shfrytëzojnë rrjetin e telefonisë fikse.  
Telefonia mobile – në territorin e zonës urbane të Kaçanikut është e mbuluar mjaft mirë. Të 
gjithë qytetarët e zonës urbane të Kaçanikut kanë qasje në shërbimet e telefonisë mobile, të 
cilat ofrohen nga dy operatorët e licencuar nga ART-ja.  Të dy operatorët mobil kanë të 
shpërndara antena individuale në lokacione të ndryshme të komunës, mirëpo vetëm 
operatori IPKO ka të vendosur një antenë në territorin e zonës urbane.  
Shërbimet Postare - në zonën urbane të Kaçanikut shpërndahet e klasifikuar sipas rrugëve 
dhe adresave të cilat janë të evidentuara në bazën e të dhënave të PTK-së, njësia në 
Kaçanik.  
Shërbimet e Internetit – Ekzistojnë disa operator të cilët bëjnë shpërndarjen e shërbimeve 
të internetit në zonën urbane të Kaçanikut, të cilët e mbulojnë shumë mirë terë territorin e 
zonës urbane. Kryesisht interneti në zonën urbane është i shpërndarë në nivel të internet 
kafe-ve, lidhje individuale dhe lidhjeve të institucioneve të caktuara. Operatorët me ndikim 
më të madh, që ofrojnë shërbime të internetit janë: 

1. PTK -  Darda NET, nëpërmjet të telefonisë fikse 
2. IPKO – ofron shërbime të internetit nëpërmjet të antenave (individuale) dhe  
3. KUJTESA - ofron shërbime të internetit nëpërmjet të antenave (individuale) 

 
 

4.2.2 Rrjeti i telekomunikimit 
             Në hartën 10 është paraqitur shtrirja e kabllove nëntoksore dhe ajrore të PTK-së 
Në hartën 8 është paraqitur shtrija e rrjjetit të operatorit IPKO 
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Harta .10 . 
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4.2.3 Rrjeti Kabllovik 

 
Rrjeti kabllovik i IPKO-së si dhe vendodhja e puscetave harta 10. 
Rrjeti kabllovik i PTK-së vendodhja e puscetave  harten 7.  
 

4.2.4 Antenat 
Në komunë e Kaçanikut ndodhen gjithësej 7 antena 3 të operatorit Vala 3 të operatorit IPKO 
dhe një e PTK-së. 
Shpërndarja e antenave te telefonisë  mobile në komunën e Kaçanikut. 

Harta 11. Antenat e telefonisë mobile 
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Harta .12. Rrjeti i PTT-së 
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4.2.5 Sistemi i ujësjellësit 

 
Sistemi i ujësjellësit dhe kanalizimit (të ujërave të zeza dhe ujërave të shiut) në 

Kaçanik menaxhohet nga ndërmarrja publike komunale “Lybeteni” e cila ka një marrëveshje 
të shërbimit me Komunën dhe është e licencuar për këtë qëllim. 
Ujësjellësi në Kaçanik  e merr ujin nga pesë burime me kapacitet total Q=40-44 litra/sec, 
varësisht në sezon. Këto resurse ujore për furnizim me ujë të pijshëm janë kryesishtburime 
natyrore në rrëzë të malit Luboten  

1. Burimi më i madh i quajtur “Uji i Bardhë”, ndodhet në lartësi mbidetare1475 m në territorin 
kadastral të Dubravës dhe ka kapacitet Q=18-24 litra/sec.  

2. Burimi i dytë natyror  “Rreka e kafexhisë” ndodhet në territorin eGlloboçicës dhe është në 
largësi 700m nga burim i parë, me kapacitet Q=16 litra/sec.   
Uji nga burimet me gypa PE (polietileni) me diametër Ø 110mm në gjatësi rreth 700m, 
grumbullohet në pushimoren e përbashkët me dimensione 3.2mx3.4m. Prej kësaj 
pushimoreje me gyp Ø 225mm dhe gjatësi 800m uji përciellët në odën e parë ndërprerëse.  

3. Burimi i tretë me kapacitet Q=5 litra/sec ndodhet në lartësi mbidetare rreth 1600m (ana 
perëndimore e territorit të Glloboçicës). Në nivelin e odës së parë ndërprerëse, uji nga ky 
burim i shtohet rezervuarit-pushimores.  

4. Në territorin e Ivajës ndodhen edhe dy burime natyrore me kapacitetQ=2x2.5 l/sec të cilat me 
gypa AC- asbest cimento Ø 150mm të vendosura në vitin 1968, derdhën në rezeruarin e 
përbashkët. 

Rrjeti kryesor i sistemit të ujësjellësit nga burimi deri te rezervuari kryesor shtrihet në 
terren me konfiguracion mjaft të pjerrët në të cilin janë të shpërndara14 odat ndërprerëse të 
cilat kanë funksion të rregullimit të presionit të rrjedhjes së ujit. Këto oda ndërprerës, të gjitha 
me dimenzione 3.20x3.40m, janë të vendosura në vazhdim në tubacionin kryesor Ø 225mm. 
Në territorin e Ivajës ndodhet rezervuari-pushimore me kapacitet V=120m3, ku bëhet 
dezinfektimi i ujit  dhe degëzimi i parë i rrjetit shpërndarës për lagjen e Dushkajës, dhe me 
gypa polietilen Ø 125mm deri Ø 150mm, varësisht nga terreni, vazhdon deri te rezervuari 
qendror me kapacitet V=440m3 ( dy basene 2x 220m3) i cili ndodhet në vendin e quajtur 
Livadhet e Bobit në 555m lartësi mbidetare. Prej këtu vazhdon rrjeti shpërndarës kryesor Ø 
220mm në gjatësi 1600m dhe rrjeti degëzues për qytet Ø 63 mm me gjatësi 21 km.  

Sistemi i ujësjellësit të Kaçanikut furnizon me ujë qytetin e Kaçanikut  dhe dy  
vendbanimet Bob dhe Runjevë. Në këtë sistem kanë qasje 15958 banorë, ose 41.80% të 
popullatës të përgjithëshme në komunë. 

 

   
    Harta. 13.  Shtrirja e ujesjellsit në zonën urbane sipas PZHU-së 
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Në këtë sistem janë të kyçur 1950 konsumator  nga të cilët janë të evidentuara:  

• 210 objekte zejtare,  
• 40 institucione dhe  
• 1700 amvisni.  

Pothuaj se e tërë zona urbane e Kaçanikut rreth 95% është e kyçur në sistemin e 
ujësjellësit dhe vendbanimet Bob dhe Runjevë me 100% kyçje. Nga ky sistem, në bazë të 
sasive të ujit, që momentalisht janë në dispozicion, konsumimi mesatar ditor për banorë, 
vlerësohet të jetë përafërsisht 200-250 litra në ditë. Krahasuar me nivelet e BE-së, 
konsumimi i ujit për  kokë banori është i mirë. Përkundër këtij kapaciteti të madh të burimeve, 
gjatë muajve të verës shfaqen probleme në furnizim me ujë sidomos në pikat kritike të 
sistemit (zonat e larta dhe pikat e largëta). Arsyet kryesore për probleme të tilla konsistojnë 
me faktin se humbjet e ujit në sistemin distributiv janë në një shkallë mjaft të lartë–rreth 60%. 
Këto humbje paraqesin ndryshimin ndërmjet sasisë së prodhuar dhe sasisë së faturuar të 
ujit. Problem në veti  paraqesin humbjet teknike, të cilat llogariten të jenë 40%. Faktorët 
kryesor që ndikojnë në këtë shkallë të lartë vlerësohet të jenë: rrjeti i vjetruar i ujësjellësit, 
kyçjet ilegale, mosmatja e saktë e ujit etj. Inkasimi për vitin 2008 vlerësohet të jetë 55-65%.  

Trajtimi i ujit të pijes bëhet me sistemin e dezinfektimit/klorizimit, dhe ate në 
rezervuarin e përbashkët ( territori i Ivajës) ku ekzistojnë sistemi i klorizimit me gaz klor i 
ndërtuar në vitin 2003 por për momentin nuk është në funksion. Aktualisht klorizimi bëhet me 
klor të lëngët, e cila mënyrë për këtë lloj të sistemit nuk është konform standardeve të 
përcaktuara me dispozitat ligjore, dhe reflektohet në cilësi të ujit. Shpërndarja e ujit bëhet 
përmes rrjedhjes së lirë me gravitacion. 

Cilësia e ujit për pije nga ujësjellësi i Kaçanikut kontrollohet nga IRSHP-Ferizaj që 
nga fillimi i  funksionimit të ujësjellësit. Frekuenca dhe numri i pikave të testimit përcaktohet 
në përputhshmëri me standardet e parapara me IA 2/99. 
 

 
Grafiku 4.  Cilësia e ujit të pijshëm dhe klori rezidual 
 

Nga grafikoni  vërehet  se gjatë viteve 2006-2008, uji për pije nga rrjeti i sistemit të 
furnizimit qendror në Kaçanik nuk i ka plotësuar standardet e parapara për ujin e pijshëm  
dhe se është tejkaluar kufiri i lejuar prej 10% sipas standardeve të OBSH-se për mesataren 
vjetore të pa përshtatshmërisë bakterore. E tëra kjo ndodhë për shkak të mosfunksionimit të 
sistemit të gaz klorit dhe përdorimi i klorit të lëngët i cili nuk i përmbush standardet. 

Meqenëse burimet ekzistuese të ujit me të cilat furnizohet komuna nuk janë të 
mjaftueshme për numrin ekzistues të banorëve por duke pas parasysh rritjen e 
vazhdueshme të popullatës dhe furnizimin e bollshëm me ujë duhet të bëjmë hulumtimin e 
burimeve të reja për plotësimin e këtyre kërkesave. 
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Kapaciteti total i ujit për momentin nga pesë burime është 40-44 lit/sec, kapacitet i cili 
nuk është i mjaftueshëm për këtë numër të banorëve. Pas llogaritjëve hidraulike për 30 vitët 
e ardhshme kjo sasi e ujit duhet dukshëm të rritet e cila duhet të jetë 74 lit/sec, ku diametri i 
gypit kryesor duhet të jetë Ø350mm. I gjithë rrjeti i cili është nga asbest çimento duhet të 
ndërrohen dhe të vendosen nga materiali HDPE – 100 ose të ngjashme. 
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Harta. 14. Rrjeti ujësjellësit 
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4.2.6 2.0 Sistemi i kanalizimit  
Në komunën e Kaçanikut, kanalizimi i ujërave të ndotura funksionon qysh nga vitet e ’70 ta, 
por edhe sot, është shumë pak i zhvilluar, përkatësisht ky sistem është i shtrirë në zonën 
urbane.   

• Zona urbane e Kaçanikut me gjithsejtë 13450/b ose 35.23% e popullsisë së komunës 
 

Sistemi i rrjetit të kanalizimit në zonën urbane të Kaçanikut përbëhet nga rrjeti 
përmbledhës të ujërave fekale dhe ai i ujërave atmosferik. Gjatësia rrjeti kryesor për ujëra 
fekale është 1200 m, ∅ 1000 mm gypa të betonit të shtrirë në qendër të zonës urbane,  
ndërsa ai përmbledhës është i gjatë 11 km, ∅ 600 mm dhe ∅ 200 mm. Gypat e sistemit të 
vjetër të kanalizimit janë nga azbesti dhe në të shumtën e rasteve janë të dëmtuara, 
përderisa rrjeti i ri ka përbërje betoni dhe PVC. Rrjeti përmbledhës i ujërave atmosferike në 
qytet është i shpërndarë në gjatësi prej 4950m me kapacitet ∅ 200 mm - ∅ 400mm , me 121 
puseta të cilat pothuajse të gjitha janë të vjetruara dhe të dëmtuara. Mirëmbajtja e tyre është 
e vështirësuar për shkak se janë të vogla  ∅ 400-∅ 500 dhe 30-40% e tyre nuk funksionojnë.  

 

  
 
                                                                Harta. 15. Rrjeti i kanalizimit  të ujërave të zeza sipas PZHU-së 

 
Pjesa më e madhe e ujërave të  zeza të kanalizimeve rreth 70% derdhen pa asnjë 

trajtim paraprak në shtratin e lumit Lepenc në lokacionin afër fabrikës së gëlqeres te Ura e 
hekurit në drejtim të Hanit të Elezit. Derisa pjesa tjetër e ujërave të zeza rrjedhin, përmes 
gropave në sipërfaqe të hapura që rrezikojnë përhapjen e sëmundjeve ngjitëse, derdhet në 
pika të ndryshme në lumin Nerodime dhe Lepenc. Llogaritet se ndotja e lumenjve  në 
komunë është 160 litra /24 orë.1 

Vetëm 16372/b ose 42.89% e popullsisë së komunës kanë qasje në rrjetën e 
kanalizimit kolektiv, zona urbane ka kyçje të realizueshme 40%, dhe 57.11% e popullatës së 
komunës nuk kanë qasje në rrjetën e kanalizimit, por ujërat e zeza i derdhin në mënyrë të 
egër në lokacione të ndryshme në vendbanimet ku jetojnë, përkatësisht në shtratin e 
përroskave dhe lumenjëve. 
                                                           
1 NPK “Lybeten” 
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Menaxhimi i sistemit të kanalizimit është kompetencë e ndërmarrjes publike 
komunale për ujë/kanalizim “Lypeteni” në Kaçanik.  

 
Shfrytëzues të këtij shërbimi për vitin 2008 janë gjithsej 1188 konsumator, prej të cilëve: 

• Amvisëri – zona urbane – 80% kyçje,  - 50% inkasim 
 – vendbanimet rurale– 20% kyçje – 0 % inaksim 

• Institucione  – zona urbane – 1000% kyçje,  - 1000% inkasim 
 – vendbanimet rurale– 30% kyçje – 100 % inaksim  

• Biznese  – zona urbane – 95% kyçje,  - 50% inkasim 
 – vendbanimet rurale– 20% kyçje – 0 % inaksim 
 

Te rrjeti në fjalë duhet të kemi parasysh përmirësimin e rrjetit ekzistues dhe ndarjen e 
tij nga rrjeti atmosferik. Të gjitha objektet industriale si dhe ujërat nga spitalet, ambulancat 
dhe të gjitha objektet tjera nga të cilat ujërat që shkarkohen në rrjet të kanalizimit nuk janë 
sanitar, por kan trajtim tjetër duhet të kenë impiantin vetanak për pastrimin paraprak të 
ujërave të zeza pasi që çdo lloj industrie i ka specifikat e veta, ashtu që shkarkimi i ujërave të 
zeza në rrjetin e kanalizimit qëndror të jetë në parametra të cilët i parashef rregullativa mbi 
ujërat e zeza. 

Rrjeti i ujërave atmosferike duhet të ket rrjetë të posaqëm, duhet të caktohet vendi i 
shkarkimit të këtyre ujërave, duhet të kihet kujdes që në këtë rrjetë të mos shkarkohen ujërat 
e zeza sanitare si dhe ato industriale. Një rëndësi e veqant duhet ti kushtohet ujërave 
atmosferike që ti mbledhim në një pikë dhe këto ujëra ti shfrytëzojm për rrjetin e hidrantëve 
në qytet dhe ujitjen e parqëve. 
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            Harta 16. Rrjeti i kanalizimit  të ujërave të zeza  sipas PZHU-së 
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4.3 Energjetika 
 

Kaçaniku me rrethinë furnizohet me energji elektrike nga nënstacioni TS 35/10 kV me 
fuqi të transformatorëve energjetik  I – 4 MVA dhe II – 6,3 MVA d.m.th. Fuqia maksimale e 
instaluar në komunën e Kaçanikut me rrethinë është S ins =10.3(MVA). Nga distribucioni i 
rajonit është rekomanduar që nga kjo, fuqia aktive është P=9.88(MË) dhe fuqi reaktive 
Q=3.24(MVAr) pra me .95.0cos =ϕ  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Pamja vizuele e distribucionit- Kaçanik 
 

Ky nënstacionështë i vendosur në zonën urbane, përkatësisht në afërsi të Gjimnazit. Nga ky 
Trafo-stacion bëhet shpërndarja e EE në 7 drejtime të ndryshme të cilat mundësojnë edhe 
shpërndarjen e EE në nivel Komune. Zona urbane gjithashtu furnizohet nga trafo-stacioni 
kryesor nëpërmjet të tri drejtimeve të shpërndarjes:  
 

 Drejtimi i qytetit 10 kv 
 Drejtimi i fabrikës së gëlqeres 10 kv  
 Drejtimi i 630 kVA 

 
 Ky nënstacionfurnizohet nga TS 110/35kV Bibaj – Ferizaj  ku nga ky TS – Kaçaniku 
furnizohet në formë unazore me dy lartëpërçues 35 kV.Njërii ndërtuar me shtylla betoni me 
një gjatësi 19,5 km dhe me seksion të përçuesit Al-Çe 70 mm 2 , i cili lartëpërçues del nga TS 
110/35 kV Bibaj – Ferizaj dhe përfundon në TS 35/10 kV Kaçanik. 
Lartëpërçuesii dytë 35 kV, i ndërtuar në shtylla kapriatë del nga TS 110/35/10 kV Bibaj dhe 
vazhdon deri në fshatin Gurëz, i cili lartëpërçues hyn dhe del në TS 35/0,4 kV me fuqi të 
instaluar 630 kVA në fabrikën e llaqeve “RENOVA” e pastaj ka një hyrje- dalje në TS 
35/10/0,4 kV në fabrikën “SILCAPOR” në fshatin Matlumë dhe nga fabrika “SILCAPOR” 
përfundon në TS 35/10 kV Kaçanik.Lartësia e këtij lartëpërçuesi është 29,97 km deri në 
Kaçanik meseksionii përçuesve është Al – Çe 95 mm 2 . 
Përveç linjave të furnizimit me energji elektrike me kapacitet 35/10kv, të cilat vijnë nga dy 
drejtime, në territorin e komunës kalon edhe linja transite e tensionit të lartë në nivel nacional 
dhe ndër nacional. harta1. 
Në rrjetën e furnizimit me energji elektrike të zonës urbane sipas drejtimeve të shpërndarjes 
së shfrytëzuesve, kemi të vendosura gjithsej 10 trafo-stacione të kapaciteteve të ndryshme. 
Duke u nisur nga ky fakt mund të konstatojmë se në tërë komunën e Kaçanikut nga 99 TS 
funksionale, 17 prej tyre janë individuale, ndërsa 82 të tjera janë kolektive.  
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Numri i përgjithshëm i shfrytëzuesve të energjisë (bazuar në orë regjistruese) është 6196 
shfrytëzues. 
Në tabelën në vijim do të paraqesim numrin e përgjithshëm të: TS, statusin e tyre, numrin e 
shfrytëzuesve dhe numrin e popullsisë, sipas drejtimeve të furnizimit. 
Tabela 3. Trafo-stacionet në Kaçanik 

Drejtimi i rrjetit energjetik TS Individuale  Kolektive Nr.kons.   

Drejtimi i Pylltarisë 10 kv dhe 6 1 5 802 39.29 

Drejtimi i qytetit 10 kv 4 0 4 729 35.72 

Drejtimi i 630 kva 4 0 4 507 24.84 

Drejtimi i fabrikës së gëlqeres 
10kv  3 3 0 3 

0.15 

Total 17 4 13 2041 100.00 

 
Duke u bazuar në % e furnizimit të popullsisë së zonës urbane me energji elektrike sipas 
drejtimeve, drejtimi i pylltarisë përfshinë linjën më të rëndësishme të furnizimit me energji 
elektrike, sepse  bënë furnizimin e 802  (39.29%) shfrytëzuesve në zonës urbane. Më pas 
vjen drejtimi i qytetit me 729 (35.72%) shfrytëzues, drejtimi i 630 kv me 507 (24.84%) 
shfrytëzues dhe drejtimi i fabrikës së gëlqeres me 3 (0.15%) shfrytëzues individual. Duhet 
patjetër të theksohet se drejtimi i fabrikës së gëlqeres kryesisht i furnizon bizneset me energji 
elektrike. 
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4.4 Skema e trafostacioneve dhe e lartëpërquesve furnizues për 
Kaçanik 

 
THERANDA                 PRISHTINA IV 

Al-Çe 150 mm 2                 Al-Çe 150 mm 2  
39,4 km                             30,23 km 
 
 
 
 
2x31,5 MVA                  TS 110/35 kV Bibaj 
 
 
 

Al-Çe 70 mm 2  

Al-Çe 70 mm 2                          19,5 km 

10,97 kmAl- Çe 95 mm 2  
  

Al- Çe 95 mm 2  
                                  TS – Renova                   5km                             10 km 
35/0,4 kV 630 kVA 
TS 35/10 kV                        TS 35/10 kV 
2x2,5 MVA   Kaçanik                                                                           
Silcapor                                   
                                                                                II – 4MVA                           I – 6,3 MVA                                                                                                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.1. Skema e trafostacioneve dhe e lartëpërquesve furnizues të tyre për Kaçanik 
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SKEMA NJËPOLSHE E TS-35/10 kV KAÇANIK 
 
Ardhja  SILCAPOR 

                                                                                                                                                       TRAFO SHTEPIAKE 
Ardhja  BIBAJ 
 
                          TR.FUSHA 35 kV     

 
 
 
 TR.FUSHA 35 kV 

 
TR. FUSHA 1 10 kVTR.FUSHA 2  10 kV 
 
 
 
 
                               Fshatra                                                             Pylltaria  
  
                                 Rezerve      Rezerv   
 
                                  Bobi                     630KVA 
 
Lepenci                                                               Qyteti  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2. Skema njëpolshe e TS – 35 /10 kV  KAÇANIK 
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PAMJA VIZUALE E LARTËPËRÇUESIT 35 kV I NDËRTUAR ME SHTYLLA KAPRIAT – 
KAÇANIK                                

 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pamja vizuele e lartëpërçuesit   35 kV i  35kV me shtylla kapriad  ndërtuar me shtyllë betoni – Kaçanik 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 TS 35/10 kV me fuqi të transformatorëve                                             Pamja vizuele e TS 35/10 kV me   
      energjetik 6.3 MVA – KAÇANIK                                                      fuqi instaluese 4 MVA – KAÇANIK 
 
Trafostacionet  
 
Në zonën e parë urbane dhe në afërsi të saj janë të vendosura këta trafostacione: 

1. Ts-Komiteti (Radio Kaçaniku)  
2. Ts-Posta e Vjetër 
3. Ts- Ramadan Agushi  (Mejdi Dalloshi) 
4. Ts- Shtëpia E Mallrave 
5. Ts- Policia 
6. Ts Vakufi 
7. P + 8 (Banesa E Madhe) 
8. Ts- Pylltaria 
9. Ts-Shtëpi E Kulturës 
10. Ts-Pompa 
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11. Ts-Hekurudha 
12. Ts-630kva 

 
Ts-Komiteti (Radio Kaçaniku) 400KVA  
Furnizohet nga trafostacioni 630K VA i vendosur në distribucion me kabëll 

nëntokësore me seksion 3*1*185mm² prej alumini me gjatësi përafërsisht 300m e cila 
shtrihet përgjatë rrethojave të shkollës së mesme Skëndërbeu, këput rrugën Skendërbeu 
dhe vazhdon deri te kaseta prej llamarine e vendosur në murin e parkut të qytetit afërsisht 
3m poshtë saj, pastaj këput rrugën dhe vazhdon drejtimin në anën e majtë,dhe prapë këput 
rrugën dhe hyn në TS i vendosur ndërmjet qajtorës Tusha dhe lokalit të Dadinit. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Në të njejtin drejtim të ardhjes së kabllos për furnizim 10 KV del një kabëll e tensionit 

0.4 KV e cila furnizon kasetën, vazhdon në shtyllë dhe furnizon konsumatorët aty pranë, po 
nga kjo kasetë me kabëll me tension 400V furnizohet moteli mbi KALA  ecila është e shtrirë 
në anën emajtë të rrugës.  

Dalja e dytë furnizon  ndriqimin në rrugën Skëndërbeu e vendosur në anën e majtë të 
rrugës nga TS-ja. Dalja e tretë këput rrugën përballë TS-Komiteti deri në shtyllën e vendosur 
aty pranë. E katërta këput rrugën dhe furnizon stacionin e autobusave 
E pesta furnizon objektin e Saniteksit e shtrirë me përafërsi nën trotuar ana  e djathtë të 
rrugës.   Ka edhe dalje tjera që i furnizon banesat aty pranë. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ts- Posta e Vjetër 400 KVA 
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Gjendet e vendosur përballe Raiffeisen Bankës. Furnizohet me kabllo nëntokësore 
me seksion 3*1*150mm2 me shkata nga kapriatat e vendosura poshtë lumit në rrugën  
“Ismail Raka”. 

TS-Posta e vjetër ka disa dalje kabllore të tensionit të ulët dhe një dalje kabllore të 
tensionit 10kv pa gypa e shaktanëntoksore me seksion 3*1*185 mm² prej alumini me gjatësi 
100m e kyqur në anën e primarit ushqen trafostacioni mbrapa shtëpisë së mallrave me fuqi 
400KVA e cila e këput rrugën dhe hynë ndërmjet shtëpis së mallrave dhe banesë deri në 
trafë. 

Në anën e tensionitë ulët 400v me kabllo nëntokësore e vendosur pa gypa dhe 
shakta në anën e majtë nga trafostacioni ushqen shtyllën e drurit e vendosur në murin e 
Xhamisë afër qajtorës përballë marketit Besa, nga aty ushqehet edhe rruga “ Mejdi Dalloshi”  
me shtylla të vendosura në anën e majtë të rrugës. 

Në rrugën Ismail Raka në tenderin e fundit të dhënë nga komuna e Kaçanikut është 
bërë e mundur vendosja e gypave prej PVC-je në anën e majtë të rrugës nga shtëpia e 
kulturës deri te TS Posta e Vjeter, te ura e konakut kanali është i vendosur pjerrtas dhe hyn 
ndërmejt marketit Besa dhe kioskut. 

 
Ts-Shtëpia e Mallrave (400 KVA) 
Gjendet e vendosur prapa shtëpisë së mallrave dhe furnizohet prej TS- Posta e 

Vjetër me kabllo nentokësore 3*1*185mm² me shtrirje ndërmjet shtëpisë së mallrave dhe 
banesës, pa gypa dhe pa shakta. Ka disa dalje të tensionit 400 kv dhe një dalje të tensionit 
10kv që furnizon TS- Policia. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Ts-Policia (400 KVA) 
Ts polica është e vendosur në ndërtesën e Policisë, ushqehet nga trafostacioni 

shtëpia e mallrave në anën e primarit me kabllo me vajë nëntokësore të tensionit 10kv të 
vendosur në anën e murit të komunës me seksion 3*1*185mm² me gjatësi 250m pa gypa 
dhe pa shakta. 
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Ts-Vakufi (400 KVA) 
Gjendet e vendosur në anën e djathtë të rrugës “Qamil Ilazi” te kryqëzimi me rrugën 

“Ismal Qemali”. 
Furnizohet nga ana primare e  TS Policia me kabllo nëntokësore të tensioni 10KV të  
vendosura në kanal me gypa PVC-je me gjatësi 400m me seksion 3*1*185mm², shtrirja e 
kanalit nga policia është në anën e djathtë e pastaj vazhdon për mes të rrugës deri TSVakufi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TS- Vakufi ka disa dalje nëntokësore dhe ajrore me kabllo me gjatësi të shkurtëra: 

Dy dalje e këpusin rrugën “Qamil Ilazi” njëra nëntokësore e cila ushqen ndriqimin në këtë 
rrugë dhe tjetra është ajrore deri në shtyllë aty afër. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Një dalje tjetër me gjatësi të shkurtër është kabllore deri në shtyllën e vendosur aty pranë në 
rrugën “Ismal Qemali” e cila me pastaj shtrihet me rrjet ajror në anën e majtë të rrugës. 
Nga TS Vakufi ekzistojnë dy kanale me shakta dhe me gypa PVC-je. 
Njëri furnizon trafostacionin në anën e djathtë të rrugës. Kanali tjetër është vendosur në anën 
e djathtë deri te banesa e Bashkim Topojanit. 
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Ndriçimi i qytetit në rrugën “Ismal Raka” bëhet me rrjet ajror të marrur nga TS P+8 te banesa 
e madhe. 
Ts P+8 (400 KVA) 
Trafostacioni  P+8 është i vendosur brenda banesës së madhe e cila furnizohet me tension 
10KV nga ana primare e TS-Vakufi me seksion të kabllit 3*1*185mm² Al. 
Ky trafostacion furnizon me energji elektrike ndertesën me 44 banesa, ndriqimin në rrugën 
“Ismail Raka” dhe shtëpitë individuale aty pranë. 
 
TS- RAMADAN AGUSHI (400KVA) 
Ushqehet prej TS Posta e vjetër me shtylla deri mbi lokalin hotelier “Te bunari”  nga aty me 
kabllo nëntokësore furnizohet trafostacioni “Ramadan Agushi” i vendosur po në këtë lagje. 
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Ts- R. A. Ka tri dalje të tensionit të ulët 400V njera është me gjatësi të shkurtër e vendosur 
aty pranë , ndërsa dy prej tyre janë të shtrira në anën e djathtë të rrugë prej trafos me gjatësi 
prej afërsisht 100m, në shtyllë si në foto.  
 
Ts- Pylltaria 1MVA 
Ts-pylltria është e vendosur mbi rrugën “Sali Bajra” përballë shtëpisë së shëndetit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Furnizohet me kabllo nëntokësore dhe me shakta e shtrirë prej kapriatës në anën e majtë të 
rrugës “Ismail Raka”, ku këput rrugën ndërmjet shtëpisë së shëndetit dhe shtëpisë së 
kulturës dhe vazhon deri në TS pylltaria. 
Ts- pylltaria- ka gjithsej 8 dalje 7 kabllore dhe 1 ajrore katër prej tyre janë me gjatësi të 
shkurta duke e këputër rrugën deri në shtylla aty pranë, po në të njejtat shtylla është i 
vendosur edhe ndriqimi i rrugës dhe ushqehet nga shtylla. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spitali është i kyqur në anën e tensionit të ulët me kabllo prej trafos me gjatësi afërsisht 
100m duke e këputur rrugën “Sali Bajra”. 
Shtëpia e kulturës është e kyqur me kabllo nëntokësore me tension 10kv pa gypa dhe pa 
shakta e cila shtrihet në anën e djathtë të rrugës me gjatësi afërsisht 120m dhe e këput 
rrugën dhe hyn ndërmjet Shtëpisë së shëndetit dhe Shtëpisë së Kulturës.  

Po në këtë  shtrirje është e vendosur edhe kablloja e tensionit të ulët që ushqen 
objektet Entin për Punë  Sociale dhe Gjykatën komunale, e cila në rrugën Ismail Raka 
shtrihet në anën e majtë ka rrethojat e Shtëpisë së Shëndetit.Një dalje është ajrore e cila 
shtrihet me shtylla druri mbi TS Pylltaria. 
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Ts Pompa (100 KVA) 
Furnizohet nga kapriata me kabëll nëntokësore deri në shtyllën e vendosur në anë e 

majtë të rrugën “Ismail Raka” ndërmjet Shtëpisë së shëndetit dhe shtëpisësë kulturës nga 
shtylla me linjë ajrore furnizohet trafo.  
TS- Pompa është e vendosur në konstruksion hekuri ndërmjet hekurudhës dhe lumi 
Nerodime dhe ushqen pompat e vendosura aty pranë me kabllo nëntokësore të tensionit 
400V me gjatësi afërsisht 50m. Një dalje tjetër është kabllore duke e kaluar hekurudhën deri 
në shtyllë aty pranë në anën e majtë dhe furnizon konsumatorët në rrugën “Skënderbeu”. 
 

Ts – 630 KVA  
Është i vendosur mbrenda rrethojave të distribucionit dhe ka 5 dalje kabllore 

nëntokësore; 4 me distanca të vogla të cila këputin rrugën dhe vazhojnë në shtylla. 
 

Ts-Hekurudha 160 KVA 
TS – hekurudha furnizohet nga ana primare e TS-630KVA me tension 10KV dhe 

seksion të kabllit 3*95mm2 Cu, e cila është e shtrirë ndërmjet Entit për punësim dhe 
ordinancës Jona Dent, vazhdon rrugës “Skëndërbeu”  deri te objekti, shtrirja e saktë nuk 
dihet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rrjeti 10 KV  
 
Daljet e nivelit të tensionit 10 kV nga TS 35/10 kV Kaçanik, kryesisht janë ajrore 

nëntokësore dhe të kombinuara ajrore dhe nëntokësore. Kryesisht shtrirja e rrjetit 
shpërndarës është në mënyrë radiale dhe degëzuese e më pak në mënyre unazore. Pasqyra 
e daljeve 10 kV dhe gjatësia e përafërt e tyre është paraqitur si më poshtë 
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Tabela- 4. 
 
  
Nr. 

     Emri i daljes 
          10 kV  
 

 Lloji i L.P 
     10 kV 

Gjatësia  
     km 

 Ajrore 
 Sh.druri 
      (km) 

  Ajrore 
 Sh. 
Betoni(km) 

Nentoks. 
Kabllovik 
     (km) 

  1 VOSKOPOJA  Ajrore      28,27    13,43   14,64     0,2 

  2 QYTETI  Nëntok-  
 Ajrore 

      2,08      0,8      1,28 

  3 DALJA  
630 kVA 

 
Nëntokësore 

       0,7 

  4 PYLLTARIA  
 Ajrore 

    27,3      5,8    20.3     1.2 

  5 LEPENCI  
 Ajrore 

      6,3      5,8      0,5 

  6 BOBI  
Ajrore 

     13,8     13,3      0,5  

7 FABRIKA E 
GËLQERËS 

Nëntoksore 0.85   0.85 

 
Në zonat rurale rrjeta elektrike është e tipit radiale dhe degëzuese. E veçantë e 

këtyre rrjetave është se kahja e energjisë është në drejtim të shpenzuesit në rrjetë i cili 
degëzohet. Karakterizohen me seksionet e përçuesve të vogël 25 2mm dhe me material të 
përçuesve nga alumini. Komandimi dhe kontrollimi me rele në këto rrjeta është i thjeshtë. 
Këto rrjeta kanë humbje të rritura dhe rënie të lartë të nivelit të tensionit.  

Këto rënie shpesh herë në disa raste arrijnë deri në 18% të tensionit nominal, shpesh 
herë duhet shkyçur për të mënjanuar një operim jo normal të punës.  
Karakteristikë tjetër është mungesa e furnizimit rezervë. Në raste të defekteve pjesa e linjës 
mbetet pa furnizim deri sa të eliminohet ose izolohet prishja. 

Në qytet në krahasim me fshatrat në rrethinën e saj rrjeti elektrik është shumë më i 
mirë sepse linjat janë kryesisht kabllore dhe se furnizimi është i shpërndarë edhe në mënyrë 
qarkore që jep një siguri më të madhe për furnizim të pa ndërprerë dhe me rënie më të vogla 
të tensionit. 
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DREJTIMI  630 kVA 
 

 
 

                                                                                               XHP-49    3 x 1 x 185 2mm  
                                                                                                                             P + 8  400 kVA                                     
                            PVC                                                                                                                     

                              3 x 95 2mm  

                                                                      IPO-13 3 x 95 2mm  
 
           Hekurudha                                        630KVA    
             250 kVA                                          Shkolla 
  
                                                                     IPO - 13 

                                                                      3 x 1 x 185 2mm  
 
 
 
 
Komiteti (Radio Kaqaniku)  400KVA 
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                     DREJTIMI I FABRIKËS SË GËLQERËS 

 
 
 KABELL NËNTOKËSOR 

 
 
                KOVAREKË 
                 400 kVA 
 
 
                                                                                                FABRIKA E GËLQERËS 
                                                                                                         600 KVA 
 
                                                                                             RRJET AJRORE                                    
  
 
                                                        400 kVA 

                                                                           SEPERACIONI IVAJË 
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                                   DREJTIMI - VOSKOPOJA 

 

 
 Voskopoja 630kva 

 
                                                                                  Trupaj 160 
                          Seperacioni 250  
                                                                                    Trimor 250 

                                                                                           Bicaj 250 
                                                                                                          Gavaz 160 
                           Dauti 160 
 

A. Krivenjeva 160 
 

                         Zenel 160 pallosh  160 
                                                                                      Qerimi 100 
                                                                                   Arifi 50 
                                                                                        Nikaj 250 

                                              Malsia 160           vishaj 160  vatë 160    
                                                                                                                  Neziraj 160 
 
 

 
 
 
 
 
Rrjet  
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Në harten 12 janë paraqitur rrjeti ajror dhe kabllor 10kv dhe 400V në zonë e I-rë urbane  si 
dhe trafostacionet 
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Harta .17. Rrjeta kabllore nëntoksore 10KV dhe 400V  
Harta 18. Ndriqimi publik zona e I-rë urbane 
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4.5 Zhvillimi Demografik i Zonës së I-rë 
 

Numri i popullsisë 
Që nga viti 1948, e deri më sot, qyteti i Kaçanikut ka pasur një rritje tëvazhdueshme 

të popullsisë. Në vitin 1948 Kaçaniku kishte 2094 banorë, ndërsa në vitin 2009 janë gjithësej 
13450 banorë, që do të thotë se për këtë periudhë kohore (60 vjeçare) numri i popullsisë 
është rritur më tepër se gjashtë herë. Duke ju referuar Regjistrimi të popullsisë në qytetin e 
Kaçanikut që është bërë nga Kuvendi komunal në bashkëpunim më kompaninë DATA Gis 
Consulting për nevojat e Planit Zhvillimor Komunal dhe Urban. 

Ndërsa duke referuar regjistrimit të popullsisë gjatë vitit 2011 numri i banorëve në 
zonë urbane ëshë 10.387 tujë mos llogaritur personat jashtë Kosovës përmëshumë se 
gjashtë muaj. 
 
Tabelë. 5.  Zhvillimi demografik i Kaçanikut deri sot 
 

Viti Shtëpi Banorë Anëtar për ekonomi familjare 

1452 57 - - 
1467 81 - - 
1900 250 - - 
1913 - 1236 - 
1921 210 1205 5.7 
1948 428 2094 4.9 
1953 414 2275 5.5 
1961 538 2923 5.4 
1971 729 4513 6.2 
1981 1017 6624 6.5 
1999 1272 10049 7.0 
2009 1892 13450 6.4 
2011   2194      10.387                           5.7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grafik. 5. Rritja e numrit të popullsisë sipas regjistrimeve 
 

 

Rritja e numrit te popullsise sipas regjistrimeve
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Harta .19.  
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Duke ubazuar ne regjistrimin e popullsisë në zone qendrore për nevoja planeve 
rregulluese urbane numri banorëve në këtë zone ëshë2002. 

Sipas të dhënave nga tabela dhe grafikoni, vërehet se, deri në vitet e 60-ta, qyteti i 
Kaçanikut ka shënuar rritje demografike, por intensiteti i rritjes ka qenë më i vogël, për faktin 
se kishte shkallë të lartë të natalitetit dhe mortalitetit, ku si pasojë, kishte shtim të ulët 
natyror. Pas viteve të 60-ta, gjegjësisht viteve të 70-ta, kemi një rritje më të theksuar të 
popullsisë, Si pasojë e zvogëlimit të shkallës së mortalitetit dhe në anën tjetër.Shkalla e 
natalitetit mbetet ende e lartë, ku si pasojë kemi shkallë më të lartë të shtimit natyror. Rritje 
më e theksuar demografike e popullsisë vërehet në periudhën kohore 1971 – 1981. Mes 
viteve 1991 dhe 2009 është rritja më e theksuar por në fakt përfshihet edhe një periudhë më 
e gjatë kohore rreth 18 vjeçare. Gjithashtu rritje të konsiderueshme ka pasur edhe gjatë 
periudhës 1981 – 1991.  

 
 

4.5.1 Shtimi Natyror i Popullsisë 
 Struktura e popullsisë sipas moshës dhe gjinisë 
 

Zona Qendrore e Kaçanikut ka popullësi kryesisht të re dhe me bazë të zgjeruar të 
piramidës sipas moshës, edhe pse periudhat e fundit kohore vërehen disa tendenca me 
ndryshime të vogla në zvogëlimin e grup- moshave të reja. Mosha mesatare e popullësisë 
është 34.1 vjet, që tregon se kjo zonë ka popullësi të re. Struktura gjinore e popullësisë po 
ashtu është karakteristike me një dominim të lehtë të popullsisë mashkullore duke bazuar në 
regjistrimin e popullsisë në zonën qendrore nga zyrtaret komunal ku sipas të dhënave 
49.56% i takojnë gjinisë femërore dhe 50.44 % asaj mashkullore.  

Gjatë analizës së të dhënave demografike nga  regjistrimi, vërehen ndryshime në 
strukturën e popullsisë. Këto ndryshime mund ti dallojmë më qartë përmes grafikut të 
mposhtëm: 
 

 

 

Paraqitja grafike e popullsisë sipas moshës në Zonën e Parë Urbane   në qytetin e Kaçanikut, sipas të dhënave të 
vitit 2012 

 
Duke e bazuar në të dhënat nga grafiku i mësipërm shihet se ka një tendencë në 

zvogëlimin e grupmoshave të dhe kjo si pasojë e tendencave të zvogëlimit të natalitetit, në 
periudha të caktuara. Nga grafiku i popullsisë vërehet se grup-moshat e reja 0-6 vjeç kanë 
pjesëmarrje më të vogël në popullsinë e përgjithshme në krahasim me grup-moshën 6-12 
vjeç dhe më të lartë  se grupmoshat  12-16 vjeç dhe 16-19 vjeç, ndërsa grupmosha prej 20-
65 vjeç ka një pjesëmarrje më të lartë në grafikun e popullsisë . 
 Afër 31.69 % të popullsisë së përgjithshme në qytet janë me moshë të re 0 deri 19 vjeç, 
ndërsa grup-moshat mbi 65 vjeç kanë pjesëmarrje të vogël me 6.84 % të popullsisë së 
përgjithshme të qytetit të Kaçanikut. 
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Nuk ekziston ndonjë deballans i theksuar gjinor në qytetin e Kaçanikut. Kemi një 
dominim të vogël të popullsisë mashkullore ndaj asaj femërore, ku koeficienti i maskulinitetit 
është 1017.6, që do të thotë se mesatarisht ekzistojë 1017.6 meshkuj në çdo 1000 femra. 
Nëse e shprehim në përqindje del se në qytetin e Kaçanikut jetojnë rreth 50.44 % meshkuj 
dhe 49.56% femra. 

 

4.5.2 Familja dhe karakteristikat e saj 
Sipas të dhënave nga regjistrimi del se madhësia mesatare e familjes në zonën e I-rë 

të Kaçanikut është 5.7 anëtar. Në përgjithësi dominojnë familjet me nga 5 anëtar që 
përfshijnë 20.94 % të rasteve dhe ato me nga 4 anëtarë që përfshijnë 16.25 % të gjitha 
familjeve ne Zonën e I-rë urbane. Edhe familjet me nga 6 dhe 7 anëtarë kanë pjesëmarrje të 
konsiderueshme. Familjet me 1, 2 dhe 3 anëtarë përfshijnë  20.11 % e të gjitha familjeve 
ndërsa familjet me 8, 9, 10, perfshijnë 17.91 %. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafiku . 6. Përqindja e familjeve sipas numrit të anëtarve 
 

4.5.3 Lëvizja mekanike e Popullsisë – Migrimet 
Me ndikimin e një varg faktorësh të natyrave të ndryshme si ata socio-ekonomik, 

politik, kulturor, demografik etj., në qytetin e Kaçanikut janë evidentuar një numër i 
konsiderueshëm i emigranteve. Gjatë regjistrimit janë evidentuar 1410 emigrant, që 
përfshijnë 10,4 % të numrit të gjithmbarshme të qytetit. Këta emigrant janë të shpërndarë në 
vende të ndryshme të Evropës dhe të botës, ku përfshijnë rreth 21 vende të ndryshme 
kryesisht nga Evropa, por kemi edhe emigrant në kontinentin e Amerikës dhe Azisë. 

 
 
                

Grafik.7.  Migrimi i popullsisë sipas vendeve të migrimit 
 

0

5
10
15

20
25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +

Emigrantet sipas shteteve ne perqindje

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Ira
k

Mali I 
Zi

Maqedoni

Spanje

Avganista
n

Turki

Holand

Brukse
l

Finland
Austr

i

Norve
gji

Ita
li

Danim
ark
Belgjik

Kanad
France

Amerik
Suedi

Angli
Zvic

err

Gjerm
ani



Plani Rregullues Urban “Zona e I-rë”  Kaçanik 
 

83 

 

Migrimet e përhershme apo definitive janë ato migrime,kur njerëzit kanë migruar në 
një vendbanim apo komunë tjetër për të jetuar përgjithmonë. Të dhënat për këto migrime 
gjithashtu janë marr nga regjistrimi i popullsisë, ku del se numri i emigranteve që janë 
shpërngulur nga qyteti i Kaçanikut është 30 persona apo 2.1 % e popullsisë së përgjithshme. 
Ata kryesisht kanë emigruar në qytetin e Ferizajt, Prishtinës, Fushë Kosovës etj.  
 

4.5.4 Struktura e punësimi-papunsia, niveli i arsimimit, grupmosha dhe gjinitë 
Shtëpia e Kulturës “Xheladin Kurtaj”- Kaçanik, e ndërtuar në vitet e 80-ta të shek 

kaluar. Objekt ku është miratuar Kushtetuta e Kaçanikut, më 7 shtator 1990.  
Gjendet veriore të Zonës së I-rë urbanistike. 

Çerdhe e fëmijëve – posedon një çerdhe (QEAP “ AGIMI “ ) për fëmijë të moshës nën 5 
vjeç,  me kushte solide. Punohet me normë te plotë, me një numër te vogël fëmijësh (17 
fëmijë). Kjo çerdhe shfrytëzohet për edukimin e nxënësve parashkollor për arsye të 
mungesës së hapësirës në shkollën fillore. Kopshte për fëmijë ka shkolla fillore Emin Duraku 
dhe çerdhja Agimi, me kushte solide. 

 

4.5.5 Monumentet kulturo historike 
Monumentet kulturo-historike begatojnë resurset e shumta turistike në komunën e 

Kaçanikut.Kalaja e ndërtuar në fund të shekullit XVI ( në vitin 1595 ), në qendër të qytetit, 
është një objekt i çmuar që tangjentohet nga dy lumenjtë, Lepenci dhe Nerodimja, para 
bashkimit të tyre në të dalë të qytetit. Motel “Kalaja” i ngritur pothuajse në themelet e kalasë, 
aktualisht nuk zhvillon veprimtarinë hoteliere ( edhe më tutje ka disa familje të strehuara ), 
prezanton një kompleks atraktiv për vizitorë. 

 
Ndër monumentet e vjetra kulturore që ka mbetur edhe sot është xhamia e Kaçanikut 

e ndërtuar nga veziri i madh Koxha Sinan Pasha në vitin 1594. Koxha Sinan Pasha e ndërtoi 
xhaminë që ekziston edhe sot, njëkohësish kishte kuzhinë publike, dy hane dhe një hamam. 
Kalaja që ekziston edhe tani është ndërtuar gjatë shekujve XIV-XVI 

Ky objekt kulturoro-historik në të ardhmen ka nevoja urgjente për një renovim të 
hapsirës brenda dhe jashtë objektit dhe kërkon një intervenim të menjëhershëm nga organet 
kompetente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         Xhamia e Koxha Sinan Pashës,1594 
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Tab.6.  Monumentet me status të mbrojtur në zonë qendrore 
KOMUNA E KAÇANIKUT - Monumentet me status të mbrojtjes 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

KOMUNA E KAÇANIKUT - Monumentet me status të mbrojtjes 
  nr. Objekti / tërësia vendbanimi viti i 

shpalljes 
Parashkimi për të 
ardhmen 

M
on

um
.  

Ar
ke

ol
. 

     
1 Mbeturinat e kalasë së vjetër të 

Kaçanikut 
shek.XIV-XV, 
nr.V.E.K.02-979/67 

Kaçanik 
(I - 6) 

 1967  Rikonstruim dhe 
konservim 

M
on

. 
ku

lti
  

m
us

lim
an

e 2 Xhamia e Koxha Sinan Pashës 
nr.V.E.K.02-168/66 

Kaçanik 
(I - 5) 

1966  Rikonstruim dhe 
konservim 

     



Plani Rregullues Urban “Zona e I-rë”  Kaçanik 
 

85 

 

 
 

4.6 Arsimi 
                  

Zona urbane ka tre (3) objekte shkollore,dy shkolla të mesme dhe një shkollë fillore  
dhe një çerdhe.Nëpër këto objekte varirojnë gjithësej 3692 nxënës,me një numër prej 176 
arsimtarësh,me një mesatare arsimtar mësimdhënës 20.97%.                                                         
Ka një çerdhe me kushte deri diku të përshtatshme. 

Si mangësi (por si nevojë që duhet plotësuar në të ardhmen mbetet arsimi fillor në 
zonën urbane dhe kërkon një zgjidhje të menjëhershme,sepse mësimi fillor në këtë shkollë 
fillore zhvillohet në tre ndërrime, me rreth 1747 nxënës dhe me 83 mësimdhënës,21.04% 
nxënës për një mësimdhënës me një hapësirë të brendshme 1.49m2 për një nxënës. 

Stafi mësimor është i kualifikuar në këtë përqindje, ku 88% janë të kualifikuar dhe 
12% të pa kualifikuar. Kjo sa i përket arsimit fillor dhe i mesëm i ulët. 

Analizimi i gjendjes në shkollimin e mesëm të lartë është sipas kësaj gjendje,kemi dy 
objekte shkollore me nga tre dhe katër vite të shkollimit nga mosha 15-18 vjet,ku mësimin e 
vijojnë 1743 nxënës me 89 mësimdhënës, çka do të thotë se 19.58 nxënës i përket një 
mësimdhënësi, me  një personel të kualifikuar rreth 82.5% dhe 17.5%të pa kualifikuar. Sa i 
përket hapësirës së brendshme gjendja në këto shkolla me hapësirë të brendshme për një 
nxënës është 2.98m² për një nxënës çka lenë të kuptohet se gjendja në shkollimin e mesëm 
të lartë është disi më e kënaqshme. 

Edhe objekti i shkollës fillore “Emin Duraku”si edhe objektet tjera ka nevojë për 
renovim të hapsirës brenda dhe jashtë objektit,si dhe për një zgjerim të hapsirës përcjellëse. 
Gjimnazi Skënderbeu – kjo shkollë e mesme ofron mundësi shkollimi në tri drejtime: shkenca 
natyrore, matematikë-informatikë dhe shkenca shoqërore.  

Numri i nxënësve në këtë shkollë është 685, me një kuadër prej 34 mësimdhënës, 
çka do të thotë se 20.14 nxënës i takojnë një mësimdhënësi. Sa i përket kuadrit të kualifikuar 
del se 94.5 % të kualifikuar dhe 5.5 të pa kualifikuar. Hapësira e brendshme e gjimnazit 
“Skënderbeu” është 2700 m2, ku del se 3.94 m2 i takon një nxënësi. Në këtë shkollë mësimi 
zhvillohet në dy  turne. 

Ky  gjimnaz ka bibliotekën e vet me një fond të konsiderueshëm librash dhe 
shfrytëzohet nga nxënësit e kësaj shkolle, po ashtu kjo shkollë posedon edhe sallën e 
sporteve në kushte të mira infrastrukturore. Infrastruktura e objektit është në gjendje te mirë 
për mbajtjen e mësimit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Objekti ekzistues i shkollës fillore”Emin Duraku”. 
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                           Objekti ekzistues i shkollës së mesme profesionale. 
 

Një gjendje e njejtë është pothuajse edhe në objektin e shkollës së mesme 
profesionale, ku hapsira e objektit ka një gjendje deri diku të mirë në objektin ekzistues por 
ka nevojë që të bëhet vazhdimi i ndërtimit për aneksin e pa përfunduar. 

 
4.7 Shëndetësia 

Sektori i shëndetësisë në Komunën e Kaçanikut qëndron mund të thuhet mjaft mirë 
por duhet përmirësuar si më kuadër të kualifikuar ashtu edhe me hapësira të mjaftueshme 
për zhvillimin e shërbimeve shëndetësore, ku një nevojë më e madhe është në sigurimin e 
personelit shëndetësor të kualifikuar (specializant) të fushave të ndryshme. 

Shërbimet që ofrohen në QKMF në një ndërtesë me dy etazhe me një hapësirë 
1100m² dhe objekti i emergjencës me 200m²,ku shërbimet shëndetësore i kërkojnë disa 
fshatra: si Bob, Drenogllavë, Nikaj, Korbliq, Runjevë etj;me një numër prej17314 banorë ose 
shprehur në përqindje 45.37% e popullsisë së Komunës. Të punësuar në këtë qendër janë 
81 punonjës 8 mjek prej të cilëve 4 specialist të mjeksisë familjare dhe 4 mjek të praksës së 
përgjithshme,1 specialist i mjekësisë emergjente,1 oftamolog,1 stomatolog,48 infermiere dhe 
teknik si dhe 21 punëtorë ndihmës jo shëndetësor.Puna organizohet në dy ndërrime ku 
emergjenca ofron shërbime 24 orëshe. 

Gjatë një studimi është konstatuar se gjatë një viti në këtë qendër shërbime 
shëndetësore u janë ofruar 125,460 pacientëve prej të cilëve 52,396 vizita dhe 73,064 
intervenime.Ku të gjitha shërbimet shëndetësore janë realizuar pothuaj se falas sepse 
88.48% e shërbimeve kanë qenë pa participim. 

Raporti mjek-infermier-nr.banorëve është 4.62 mjek për 10.000 banorë,dhe 48 teknik-
laborantë ose 27.73 për 10.000 banorë. 

 

4.7.1 Strategjia e zhvillimit institucional në të ardhmen 

Në një të ardhme të afërt paraqitet nevoja për përmirësimin e infrastrukturës 
shëndetësore dhe arsimore. Ku në shkollën fillore paraqitet nevoja për zgjerim objekti për 
mësim dhe biblioteka. Objekti i QKMF-së ka një nevojë urgjente për renovim dhe riorganizim 
të hapësirës për rreth,me qëllim ofrimin e shërbimeve më të mira shëndetësore për 
qytetarët.Që të ngritet niveli i shërbimeve në fushën e arsimit dhe shëndetësisë,kërkohet 
punë dhe angazhim për të përmirësuar infrastrukturën fizike të objekteve,një edukim i stafit 
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dhe pajisjet teknike-teknologjike për ta realizuar punën profesionale dhe shërbime më të mira 
për banorët e Komunës në një periudhë afatshkurtër dhe afatmesme. 

Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare (QKMF) “Dëshmoret e Lirisë”, si bartëse  e 
kujdesit primarë, është e vendosur në qytetin e Kaçanikut dhe ofron shërbime ne një 
ndërtesë me dy etazhe me hapësirë 1100 m², ku ofrohen shërbimet e përgjithshme, si dhe  
objektin për shërbime të  emergjencës me 200 m².  Ky objekt është rindërtuar në vitet e ‘80ta  
me destinim që nga fillimi si objekt shëndetësor, sot në gjendja fizike të kënaqshme. Në këtë 
qendër e cila mbulon me shërbime territorin e Kaçanikut dhe fshatrat përreth: Bob, 
Drenogllavë, Gjurgjedell, Korbliq, Nikaj, Nikoc dhe Runjevë, kanë qasje 17314 banorë ose 
45.37% e popullatës së komunës. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Objekti i Qendrës kryesore të mjeksisë familjare (QKMF) 
 
Qendra kryesore e mjekësisë familjare i plotëson kushtet për ushtrimin e veprimtarisë së saj, 
por ka një nevojë për renovim të hapsirës brenda dhe jashtë objektit dhe zgjerimin e 
kapaciteteve ekzistuese.Gjendja e QKMF-së brenda objektit e paraqitur në foton e 
mëposhtme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Hapsira brenda objektit të QKMF-së 
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Siq po shifet nga foto,gjendja mbrenda objektit të QKMF-së është  mjaft e rëndë dhe kërkon 
një intervenim nga institucionet përgjegjëse për të ndërmarrë ndonjë veprim për sanimin e 
gjendjës së krijuar. 

Në këtë institucion janë të punësuar gjithësej  81 punonjës, 8 mjek, prej të cilëve 4 
specialistë të mjekësisë familjare dhe 4 mjek të praksës së përgjithshme, 1 specialist i 
mjekësisë urgjente, 1 oftalmolog, 2 stomatolog, 48 infermier dhe teknik si dhe 21 punëtor 
ndihmës jo shëndetësor. Në këtë qendër puna është e organizuar në dy ndërrime, derisa 
emergjenca ofron shërbime 24 orëshe. Edhe pse nuk ka specialist të gjinekologjisë, në 
vazhdimësi punon këshillimorja për nënën dhe fëmijët. Qendra e vaksinimit në vitin 2008 ka 
realizuar 100% planin e vaksinimit në nivel komunal. Në kuadër të QKMF janë të angazhuar 
një herë në javë edhe dy specialist si bashkëpunëtorë të jashtëm: një pulmolog dhe një 
neuropsikiatër. Gjatë vitit 2008 janë realizuar gjithsejtë 125460 shërbime shëndetësore , prej 
të cilave 52396 vizita dhe 73064 intervenime. Të gjitha shërbimet shëndetësore pothuajse 
janë shërbime falas sepse 88.45%  nga  numri i përgjithshëm i shërbimeve  kanë qenë pa 
participim.   

Largësia më e madhe e vendbanimeve që gravitojnë në QKMF-në e Kaçanikut është mbi 
10 km, të cilën largësi duhet ta kalojnë banorët e Korbliqit. 

Në QKMF “Dëshmorët e Lirisë” në Kaçanik raporti mjek /infermier /nr. banor,  
(8 mjek të punësuar - ose 4.62 mjek/10000 banorë dhe 48 teknik/laborantë ose 27.73/10000 
banorë0), është në përputhshmëri me kriteret e Ministrisë së shëndetësisë. 
Ndërtimi në zonën qendrore (rreth K. Komunal dhe xhamisë së vjetër) maksimum P+2. 
Ndërtimi në zonën e qendrës (ndërmjet rrugëve “Ismal Raka” dhe “Qamil Ilazi” dhe “Sali 
Bajra”) maksimum P+5. 
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Harta.20. Shtrirja hapësinore e nr.të banorëvë sipas shkollimit  
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4.7.2 Shëndetësia 
Sektori i shëndetësisë në Komunën e Kaçanikut qëndron mund të thuhet mjaft mirë 

por duhet përmirësuar si më kuadër të kualifikuar ashtu edhe me hapësira të mjaftueshme 
për zhvillimin e shërbimeve shëndetësore, ku një nevojë më e madhe është në sigurimin e 
personelit shëndetësor të kualifikuar (specializant) të fushave të ndryshme. 

Shërbimet që ofrohen në QKMF në një ndërtesë me dy etazhe me një hapësirë 
1100m² dhe objekti i emergjencës me 200m²,ku shërbimet shëndetësore i kërkojnë disa 
fshatra: si Bob, Drenogllavë, Nikaj, Korbliq, Runjevë etj;me një numër prej17314 banorë ose 
shprehur në përqindje 45.37% e popullsisë së Komunës. Të punësuar në këtë qendër janë 
81 punonjës 8 mjek prej të cilëve 4 specialist të mjeksisë familjare dhe 4 mjek të praksës së 
përgjithshme,1 specialist i mjekësisë emergjente,1 oftamolog,1 stomatolog,48 infermiere dhe 
teknik si dhe 21 punëtorë ndihmës jo shëndetësor.Puna organizohet në dy ndërrime ku 
emergjenca ofron shërbime 24 orëshe. 

Gjatë një studimi është konstatuar se gjatë një viti në këtë qendër shërbime 
shëndetësore u janë ofruar 125,460 pacientëve prej të cilëve 52,396 vizita dhe 73,064 
intervenime.Ku të gjitha shërbimet shëndetësore janë realizuar pothuaj se falas sepse 
88.48% e shërbimeve kanë qenë pa participim. 

Raporti mjek-infermier-nr.banorëve është 4.62 mjek për 10.000 banorë,dhe 48 teknik-
laborantë ose 27.73 për 10.000 banorë. 

 

4.7.3 Strategjia e zhvillimit institucional në të ardhmen 

Në një të ardhme të afërt paraqitet nevoja për përmirësimin e infrastrukturës 
shëndetësore dhe arsimore. Ku në shkollën fillore paraqitet nevoja për zgjerim objekti për 
mësim dhe biblioteka. Objekti i QKMF-së ka një nevojë urgjente për renovim dhe riorganizim 
të hapësirës për rreth,me qëllim ofrimin e shërbimeve më të mira shëndetësore për 
qytetarët.Që të ngritet niveli i shërbimeve në fushën e arsimit dhe shëndetësisë,kërkohet 
punë dhe angazhim për të përmirësuar infrastrukturën fizike të objekteve,një edukim i stafit 
dhe pajisjet teknike-teknologjike për ta realizuar punën profesionale dhe shërbime më të mira 
për banorët e Komunës në një periudhë afatshkurtër dhe afatmesme. 
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5 ANALIZA E GJENDJES 
 

Deklarata e Vizionit“Kaçaniku qytet me administratë efikase, shërbime 
cilësore në arsim dhe shëndetësi, banim cilësor e të mjaftueshëm, ndërtime të 
planifikuara dhe trajtim të vendbanimeve joformale, ngritje të cilësisë së jetesës dhe 
zhvillimit ekonomik, me zhvillim të vlerave historike e mjedisore, me rrjet të 
infrastrukturës moderne dhe urë lidhëse me karakter ndërkombëtar. 
 

5.1 SYNIMET DHE OBJEKTIVAT QË DALIN NGA PZHU 

5.1.1 Synimet 

• Rritja e kapaciteteve për Njësinë punuese ,,Pastrimi” për menaxhim efikas. 
• Vënia në funksion e procesit të riciklimit të mbeturinave 
• Marrja e masave për mbledhjen, grumbullimin dhe përpunimin e mbetjeve urbane 
• Sigurimi i Partneritet Privat-Publik për përpunimin e riciklimit të mbeturinave 
• Marria e masave për reduktimin e nivelit të pluhurit nga industria e Ndërtimit (Fabrika e 

gëlqeres) 
• Iniciativa fiskale për sjellje miqësore ndaj mjedisit 
• Vazhdimi i mbjelljes së pemëve dhe shtimin e hapësirave të gjelbëra  
• Marria e masave për ruajtjen e hapësirave të hapura, bukurive natyrore (shtratin e lumit 

Nerodime dhe Lepenc) 
• Grupet punuese të Shtabit të Emergjencave: Për bujqësi, zjarre, vërshime, mjekësi, 

tërmete, fatkeqësi natyrore, për raste lufte  etj. 
 

• Me PZHU është paraparë edhe ndërtimi i strehimores së qytetit në rast rreziku për 
evakuim. 

• Krijimin e sipërfaqeve të gjelbra për të realizuar normën/objektivin 7m2 sipërfaqe të 
gjelbër për banor. 

• Rikonstruimi dhe ndërtimi i lulishteve dhe parkut modern, të kompletuar me të gjithë 
komponentët që duhet të ketë një lulishte apo park që të quhet realisht i tillë, te zona pranë 
lumit Nerodime nga ura e trenit afër xhamisë së re e deri te Shtëpia e Kulturës, në anën e 
djathtë të lumit si dhe krijimi i hapësirave me kënde lojërash për fëmijë  

• Rikonstruimi apo ndërtimi sipërfaqeve të mbjella me bar, shkurre dekorative apo lule në 
dy anët e shtratit të lumit Nerodime;  

• Rikonstruimi apo ndërtimi i ndriçimit, elementëve të tjerë të mobilimit urban, si karrige etj, 
nëpër parqe dhe lulishte për t’i bërë ato të shfrytëzueshme dhe atraktive për qytetarët e të 
gjitha grup-moshave gjatë ditës dhe natës;  

• Kompletimi me karrige dhe tavolina për të krijuar vende për pushim të qytetarëve, jo 
vetëm në park por edhe në hapësirat tjera të qytetit.  

• Krijimi i hapësirave me kënde lojërash për fëmijë në brendi të kalasë së vjetër të qytetit 
ku mundë të shfrytëzohen hapësirat e lira për të krijuar ambiente argëtimi për fëmijët e grup 
moshave të reja, nëpërmjet shtimit të elementëve tematik dhe programeve sociale në to; 

• Krijimi i kushteve infrastrukturore dhe organizative për një mirëmbajtje të vazhduar të 
sipërfaqeve të gjelbra. 

• Restaurimi i Xhamisë Sinan Pasha  
• Restaurimi i Kalasë së qytetit  
• Rinovimi komplet i Shtëpisë së Kulturës dhe shpallja e saj Monument kulture për shkak 

të rëndësisë së saj historike “Shpallja e Kushtetutës së Kosovës”, e ashtuquajtur “Kushtetuta 
e Kaçanikut”,  
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• Në kuadër të shtëpisë së kulturës të hapet muzeu historik dhe i trashëgimisë kulturore të 
bujshme të Kaçanikut dhe rrethinës 
 

5.1.2 Objektivat 

 
Objektivat e arritura pas përfundimit të projekteve  
Rritjen e cilësisë së praktikave kulturore të qytetarit  përmes ofrimit të projekteve artistike e 

kulturore, inovative, me një cilësi të lartë e bashkëkohore. 
o Përmirësimin e jetës sociale të qytetarëve përmes ndërthurjes së projekteve tradicionale 

me angazhimin qytetar. 
o Prezantimin e një imazhi Kosovar dhe evropian të qytetit shqiptar për vizitorin e huaj si 

dhe për imazhin e Kosovës.  
o Revitalizimi i objekteve historike e kulturore me forma të ndryshme të kreativitetit si 

shprehje e identitetit të qytetit 
o Riforcimin e besimit të qytetaret për një qytet që jetohet dhe që të benë të jetosh në të. 

 
Ofertat që synohet të ofrohen në kulturë si pjesë e trashëgimisë dhe ofertës turistike 

• Ngritja e qendrave Multimediale në kuadër të Shtëpisë së Kulturës 
• Ndërtimi i sallës së “Teatrit” të qytetit.  
• Rikonstruimi i Bibliotekës së qytetit . 
• Akademitë verore, për nxitjen e talentëve të rinjë në artet e bukura. 
• Organizimi i konkurseve kulturore dhe historike për fëmijët e shkollave 9-vjeçare. 
• Binjakëzimi kulturor me qytetet e ndryshme evropiane dhe të trojeve shqiptare për 

shkëmbimin e ideve dhe aktiviteteve kulturore. 
• Lansimi dhe krijimi i festave të reja tradicionale, bazuar në eksperienca botërore dhe 

gurrën popullore. 
 
 

5.2 SWOT - Analiza 
Vlerësimi i gjendjes në qytetin e Kaçanikut (“Zona e Parë Urbane”), është njëri ndër 

hapat më të rëndësishëm, i cili na ka mundësuar kuptimin e saktë  të përparësive 
(përshkrimi i avantazheve të zonës), dobësive (pengesat të cilat stopojnë apo kufizojnë 
zhvillimin zonës, gjegjësisht rregullimin e saj), mundësive (përshkrimin e faktorëve të 
jashtëm të cilët mund të shfrytëzohen), dhe kërcënimeve (përshkrimin e faktorëve të jashtëm 
të cilët mund të ndikojnë në rrezikimin e rregullimit ,zhvillimit të zonës dhe banorëve), me të 
cilat mundë të ballafaqohet qyteti i Kaçanikut (“Zona e Parë Urbane”). Kjo, do të pasqyrojë 
dhe ofrojë të gjitha faktet dhe analizat profesionale për ilustrimin, si dhe trajtimin e çështjeve 
kyçe për rregullimin adekuat të zones, si dhe krijimin e kushteve dhe masave tjera. 

Analiza në vazhdim, është bërë mbi të dhëna, hulumtime dhe tregues  të mbledhur 
nga anketimi dhe burimet e tjera, dhe të strukturuara në profilin e Planit Rregullues të zonës, 
sipas fushave tematike të identifikuara dhe të shfrytëzuara, edhe gjatë hartimit të planeve të 
niveleve më të larta.  Këto janë: Demografia dhe zhvillimi social, Mjedisi dhe shfrytëzimi i 
tokës, Zhvillimi ekonomik, Infrastruktura, Sinergjia, dhe Çështjet ndërlidhëse. 

Analizat janë bërë sipas fushave tematike, çështjeve, temave dhe nëntemave. Për 
nevoja të Planit Rregullues, janë prezantuar vetëm si raport i përbërë nga analizat në nivel të 
Planit, dhe Konkluzioneve. 

 
Konkluzionet e vlerësimit të gjendjes në zonat për të cilat hartohet Plani, janë 

shfrytëzuar si njëra ndër bazat e rëndësishme në të gjitha hapat në vijim, duke filluar nga 
skenarët, blloqet e banimit kolektiv dhe individual, e deri te kapitulli i fundit në ketë 
dokument. 
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Qyteti i Kaçanikut  “ZONA E PARË URBANE” 
                               Analiza e gjendjes 
PËRPARËSITË DOBËSITË 
Pozita e përshtatshme e zonës në 
kuptimin e  konfiguracionit të terrenit 
për urbanizim dhe rregullim. 

Shtrirja e zhvillimeve në mënyrë të paplanifikuar 
dhe me të gjitha përmbajtjet. 

Nga analiza e formës dhe e madhësisë 
së parcelave në lokacion, shohim se 
shumica e parcelave janë të vogla dhe 
se një numër  i madh i tyre, kanë formë 
të rregullt, ndërsa një numër i 
konsiderueshëm i tyre, janë të 
përshtatshme për zhvillim. 

Ende nuk sigurohet banim për të gjitha shtresat e 
banorëve, dhe standardi i banimit ende është i 
ulët. 

Interesimi i komunës dhe sektorit privat 
për përgatitje të planeve, dhe 
projekteve dhe ofrimi i zonave për 
zhvillim dhe investim . 

Mungesa e kulturës së banimit kolektiv.  
 

Mbizotërim i përdorimit të tokës për 
banim, mirëpo në zonën ku hartohet 
plani ka pjesën më të madhe të 
destinimeve. 

Mungesa e banimit social.  
 

Shtimi natyror i popullsisë është në 
trendë pozitive, por edhe lëvizjet drejtë 
zonave për të cilat po hartohet plani, 
është me trend pozitiv. 

Mungesa e ligjit për konsolidim vullnetar të tokës 
urbane ose edhe e komasacionit urban. 

Jetëgjatësia  e rritur në krahasim me 
dekadat e mëparshme. 

Zhvillimet e pa planifikuara. 

Struktura gjinore e balancuar. Mos mirëmbajtja e infrastrukturës së kanalizimit. 
Kontingjenti i aftë për punë. Parcela të vogla. 
Posedimi i një përqindje të madhe të 
familjeve me njësi banimi privat (80 %). 

Mesatarja e anëtarëve të familjes ende e lartë  
(6.5 Ban/Fam). 

Ka kërkesa për ndërtime të reja të 
kryesuara nga zhvillues privatë. 

Mungesa e zonave të banimit kolektiv (vetëm 15 
objekte) në Zonën e Parë Urbane, ku ka presione 
të zhvllimit.  

Potencialet sociale,ekonomike dhe 
mjedisore të zonës së planit rregullues. 

Prania e rrugicave publike të ngushta vështirëson 
bashkimet e parcelave për banim kolektiv, dhe 
destinime konform standardeve dhe normave 
urbane. 

Lidhja e zonës së Parë ma anë të 
korridoreve me zonat tjera urbane. 

Hapësirë e pamjaftueshme për veprimtari rinore, 
për të moshuar e kategori tjera deri te fëmijët. 

Prona në përqindje të madhe nëpër 
mes të sht nëpër mes të  private. 

Ndotja prej transportit rrugor. 

Sektori privat është i fuqishëm dhe 
duke u fuqizuar vazhdimisht. 

Mungesa e hapësirave dhe kujdesit adekuat 
social, deri diku edhe atij shëndetësor,rekreativ 
dhe mjedisor. 

Ndërtimet janë të përqendruara 
kryesisht  në akset kryesore. 

Infrastrukturë e standardit  jo të duhur ,dhe me 
mirëmbajte jo të nivelit të duhur. 

Kushte të përshtatshme mjedisore Mos vendosja adekuate hapësinore e objektit 
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(ndotja industriale në nivel të ultë). shkollore, shëndetësore. 

Interesimi i madh i rinisë për arsim, 
sport  dhe kulturë.      

Rrjeti i kanalizimit të ujrave të zeza me kapacitet jo 
të duhur në kuptimin e profilit të gypit dhe jo 
funksional. 

Ekzistimi i disa filialeve të bankave në 
zonën që hartohet plani.  

Nuk ka shtritje adekuate të rrjetielektrik, dhe ato 
segmente paraqiten jo funksionale. 

Ekzistimi i shkollës së plotë fillore në 
afërsi të zonë për të cilën po përgatitet 
plani Rregullues Urban dhe  gjendja 
relativisht e mirë e objekteve. Si dhe 
ekzistimi i shkollës së mesme 

Mungesa e shtigjeve të biçiklistëve,në disa 
segmente i trotuareve, trotuaret edhe ku ekzistojn 
jan me gjërsi jo të duhur, hasim edhe ndërtime në 
trotuare dhe ka munges të parkingjeve publike.  

Ekzistimi i QKMF-së dhe barnatoreve 
në  zonë për të cilën po përgatitet plani 
Rregullues Urban. 

Rruga Magjistrale e ngarrkon komunikacionin pasi 
që, nga kjo rrugë një pjesë e automjeteve 
shkarkohen drejt për drejti në zonën e parë. 

Ekzistimi i transportit rrugor dhe sistemi 
pjesërisht funksional i komunikacionit.  

Mungesa e transportit urban, lokal. 

Ekzistimi i disa rrugëve të asfaltuara 
dhe me përmbajtje si trotuar ndriçim 
etj.  

Hapësira e pamjaftueshme sidomos për çerdhen 
dhe përmbajtje të tjera sociale dhe kulturore, të 
parapara me PZHU, nëse analizohet duke 
krahasuar  me kapacitetet hapësinore të zonës 
(dendësimit të mundëshëm). 

 Ekzistimi i vijave,pajisjeve dhe 
operatoreve telekomunikues. 

Kapacitet i papërshtatshëm dhe periodikisht i 
ndryshueshëm i ofrimit të shërbimeve të 
ujësjellësit, elektrikut, kanalizimeve dhe 
grumbullimit të mbeturinave. 

Rrjeti i Ujsjellësit shtrihet në pjesën ma 
të madhe të zonës për të cilën po 
hartohet plani , ku ka ndërtime.  

Humbje të mëdha fizike dhe administrative (ujë, 
elektricitet…). 

Rrjeti i  kanalizimit të ujërave të  zeza 
shtrihet në pjesën ma të madhe të 
zonës për të cilën po hartohet plani, ku 
ka ndërtime, ndërsa rrjeti i ujërave 
atmosferike shtrihet vetëm ne dy 
rrugë(arteriet kryesore urbane). 

Gjerësia e pa mjaftueshme të rrugëve për  vëllimin 
e trafikut,standardin dhe trendet e 
urbanizimit,ekzistimi i disa rrugve qorre lokale etj. 

Avancimi  i rrjetit ujësjellësit në disa 
pjesë të qytetit (zona e parë). 

Nuk shfrytzohet ose shfrytzohet shumë pak 
transporti me bicikleta. 

Ekzistimi i disa segmenteve 
nëntokësore të kabllove energjetike.  

Kemi vetëm 42 Banor/Hektar. 

Ekzistimi i pajisjeve përcjellëse dhe 
serviseve energjetike. 

Mungesa e hasirave rekreativo sportive. 

Mbulimi i shumicës së zonës ku ka 
ndërtime momentale me trafo. 

Nuk ka trotuare në të gjitha rrugët dhe paraqitja e 
rrezikut për të gjitha kategoritë, e sidomos për 
grupmoshat e voga dhe pleqë. 

Ofrimi i shërbimeve të internetit nga 
disa operator. 

Mungon ngrohja qendrore. 

Teknologjia e avancuar në nivel dhe 
pakot më të kompletuara të 
shërbimeve. 

Gjatë anketimit, u vlerësua se në pjesën ma të 
madhe të objekteve, ka izolim termik dhe akustik 
jo adekuat, ose nuk ka fare 

Familjarizimi me shërbimet të lehta, 
thjeshta, shpejta dhe më të lira. 

30% nuk janë të kycur ne telefoni fikse. 
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MUNDËSITË KËRCËNIMET 
Krijimi i fondit të llojllojshëm të banimit 
(individual,kolektiv,social etj.). 

Bezdisja dhe sëmundjet nga 
kundërmimi i rrjetev ekzistuese të 
kanalizimi,ujësjellsit,dhe 
mbeturinave. 

Zhvillim i planifikuar i banimit në zonat e 
definuara dhe rregulluara me ketë plan. 

Nëse vazhdohen trendet e 
ndërtimeve pa kushte dhe masa 
urbane, mundë të kërcënohen jetërat 
e njerzve  dhe të mirat materiale nga 
termetet dhe fatkeqësitë tjera me 
intesitet më të madh. 

Dizajn kreativ i njësive të reja të banimit. Humbja e jetërave dhe të mirave 
materiale nga avaritë nën linjën e 
tensionit të lartë, dhe shëndeti publik 
nga efekte elektromagnetik që 
transmeton kjo linje.  

Zhvillimi i tregut të banimit, dhe çmimi 
relativisht të përballueshëm të banimit për m2. 

Nëse nuk rregullohen hapësirat dhe 
nuk krijohen kushtet socio-
ekonomike në zonë, kërcënohet 
krijimi i një shoqërie pa vlera, pa 
perspektivë dhe jostabile.  

Plotësimi i standardit të sigurisë së objekteve 
të banimit duke respektuar ligjet, standardet 
ndërtimore dhe urbane. 

Nëse nuk krijohen kushtet mundë të 
kërcënojë rritja e krimit. 

Marrja e rolit kyç nga sektori privat për ofrimin 
e njësive të banimit sipas standardit të 
kënaqshëm. 

Nëse nuk krijohen kushtet mundë të 
kërcënojnë emigrime jashtë zonës së 
parë urbane. 

Krijimi i instrumenteve dhe kapaciteteve për 
administrimin urban, drejtimin e zhvillimit 
urban brenda kornizës së Planit Rregullues, 
duke trajtuar me prioritet zonat që gjenden në 

Nëse nuk krijohen kushtet mundë të 
kërcnojm protestat dhe trazira. 

Digjitalizimi i centraleve. Mos shfrytzimi i energjis alternative në zonë. 

Telefonia fikse në pjesën ma të madhe 
të zonës e cila mbulohet me plan. 

Ndërtime afër ose edhe nën linjen e tensionit të 
lartë. 

Mbulimi me rrjet mobil 95% i territorit  
zonës e cila mbulohet me plan. 

Mungesa e pronave komunale dhe publike në 
funksion të kompletimit të përmbajtjeve publike, 
dhe krijimit të partneriteteve për zhvillim. 

Shumica e objekteve që gjenden në 
zonë, janë në gjendje të mirë ose të 
mesme si struktura ndërtimi. 

Terreni në disa pjesë mjaft i pjerrët. 

Në zonë mbizotron banimi i ultë.  

Ka hapësira të lira që mundësojn 
rregullim adekuat dhe kreativ të zonës. 
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presion të realizimit të objektivave dhe 
politikave urbane. 
Promovim i sa më shumë aktiviteteve mikste 
në nivele të zonës për të cilën hartohet plani. 

Probleme me transaksionet e pronës 
për shkak të parcelimit dhe 
riparcelimit. 

Ofrim i hapësirave për aktivitet ekonomik, dhe 
punësim. 

Nëse nuk krijohen kushtet, mundë të 
kërcënojë niveli i shkurtimit të 
jetëgjatësisë te njerëzit. 

Zhvillimi I hapësirave të gjelbra,rekreative dhe 
hapësirave publike. 

Nëse nuk krijohen kushtet, mundë të 
kërcënojë shtimi i dukurive devijante,  
me theksë të veçantë, te popullata e 
re. 

Promovim i transportit publik, dhe rregullimi e 
organizimi i qendrueshëm i parkimit. 

Dalja jashtë kontrollit e rasteve me 
gjendje sociale dhe varfëri të 
skajshme. 

Përmirësimi aty ku ekziston mundësia, dhe 
organizimi e rregullimi aty ku mungojnë 
trotuaret për këmbësor,çiklist dhe persona me 
aftësi të kufizuar. 

Thellimi i mëtejmë i krizës 
ekonomike. 

Krijimi i mundësive për ndërtimin e 
infrastrukturës së re të sportit, në zonën ku 
hartohet ky plan. 

Ndërrimi i strukturës së popullsisë, 
për shkak të ikjes së popullatës së re 
jashtë zonës. 

Rregullimi dhe organizimi i hapësirave për 
shëndet të qëndrueshëm, punë, shërbime dhe 
pushim. 

 

Ngrohje e organizuar e qytetit dhe zonës së 
parë. 

 

Rregullimi,organizimi në pjesët ku mungon 
dhe riorgnizimi dhe funksionalizimi i  
planifikuar aty ku ekziston, i rrjetit të 
ujësjellësit, kanalizimit dhe ujrave atmosferike, 
dhe menaxhimi më cillësor i rrjetit. 

 

  
 

5.3 Konstatime 
Azhornimi i kufinjëve të parcelave duke u bazuar në transaksionin e pronës dhe 

reflektimi i tyre në dokumentat kadastrale, duhet parë me prioritet nga komuna. Pronat e 
pafragmentuara, përbëjnë potencial të konsiderueshëm për arritjen e dendësisë së 
planifikuar dhe për forcimin e indeve urbane brenda territorit urban. Komuna së bashku me 
përkrahësit profesional, duhet të ketë në konsideratë transaksion sa më të vogël të pronave 
gjatë parcelimit dhe riparcelimit, ashtu që ky plan të jetë sa më i zbatueshëm, sidomos kur 
merret për bazë se, mungon Ligji për Komasacion Urban. 

Rrjeti rrugor, paraqitet jo adekuat gati në tërë zonën, me theks të veçant në brendi të 
zonës. Karakteristike kryesore është se, rrugët e ngushta, të mbyllura apo pa dalje, 
mungesa e fluiditetit dhe një trajtshmëria e seksioneve rrugore. Shpesh vihen re ndëtime 
brenda perimetrit të rrugëve që, krijojnë ngërçe serioze në trafik. Disa rrugë për të cilën 
përgatitet plani, në mjaft raste vihen re pika konflikti ndërmjet këmbësorëve dhe trafikut të 
motorizuar. Në disa rrugë, parkingu që zë kryesisht zhvillohet në mënyrë spontane, duke 
krijuar shpeshëherë konflikte në përdorimin e sipërfaqës, dhe zënien e hapësirave të 
këmbësorëve. 
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Dendësimi i truallit, duhet të bëhet përmes kompaktësimit në tërë zonën me banim 
individual, me një shkallë më të ulët të dendësimit, dhe duhet trajtuar në konceptin e 
zhvillimit hapësinor, si edhe mundësinë e blloqeve me banim kolektiv, duke e ruajtur 
strukturën ekzistuese e cila, nuk tregon arsyeshmëri ekonomike, sociale dhe mjedisore për 
t’u rrënuar apo rizhvilluar: bazuar në parimet e planifikimit të qëndrueshëm. 

Duhet u ruajtur lartësia dhe dimensioni human i objekteve brenda territorit të zonës 
dytë, favorizohet dendësimi dhe shfrytëzimin efiqient i truallit urban. Plani, duhet të kufizojë 
lartësinë e objekteve, bazuar në aftësinë mbajtëse të trollit,dendësinë e planifikuar me 
PZHU, si dhe normat e standardet tjera. 

Duhet bërë kujdes që, ndërtimet e reja të ruajnë elementet e tipologjive dhe 
arkitekturës lokale. Me qëllim, ruajtjen e një ambienti urban homogjen, duhet bërë kujdes në 
kontrollin e dimensionit të ndërtimeve të reja. Duhet bërë me standard ose evituar ndërtimi 
me mbulesë të sheshtë, i cili kontraston thellë me ambientin përreth. Duhet promovuar 
arkitektura, fasadat dhe materialet miqësore me njerëzit dhe mjedisin, karakteristike për këto 
zona. 
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6 VIZIONI, PARIMET, QËLLIMET DHE PRIORITETET 
STATEGJIKE TË PZHU-SË QË KANË NDIKIM NË ZONËN 
E I-rë URBANE- KAÇANIK 

 
Ky vizion duhet marrë parasysh kur të hartohet ky Plan Rregullues, por  edhe 

qëllimet dhe prioritetet strategjike dhe të konvertohen në rregullimin e hapësirave,krijimin e 
kushteve për  masa konkrete, dhe atë duke filluar nga: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Qëllimet themelore sipas vështrimit më të gjerë që kanë të bëjnë me këtë 
plan,mund të definohen si:  
 
1/ Zhvillimi i mëtejshëm i një sistemi të vlerave ku të gjithë aktorët të 
ushtrojnë të drejtat e tyre për të ditur,për t’u dëgjuar dhe për ndikim në 
vendimet që kanë ndikim në jetën dhe zhvillimet e tij: njëri ndër qëllimet 
globale është që gjatë hartimit dhe zbatimit të këtij dokumenti të kemi 
pjesëmarrje cilësore. 
2/ Zhvillimi i qëndrueshëm, i shpejtë e më intensiv dhe ndërrimet e strukturës 
socio-ekonomike, duke përfshirë këtu edhe zhvillimin më të barabartë 
brenda përbrenda zonës urbane. 
3/ Krijimi i kushteve për një rritje të vazhdueshme të inkuadrimit, zhdukja e 
varfërisë, luftimin e sëmundjeve, përmirësimin e shëndetit si dhe 
zvogëlimin e vdekshmërisë te fëmijët sipas normës që do të sigurojë 
qëllimet themelore të ndërrimit të strukturës socio-ekonomike, të zhvillimit 
dinamik të ekonomisë dhe të nivelit të jetesës dhe forcimi i rolit të sektorit 
privat për zhvillimin socio-ekonomik. 
4/ Shtimi i vazhdueshëm i sigurisë në të gjitha dimensionet e saj (krijimi i 
sigurisë për arsim primar, social, mjedisor, fizik etj.). 
5/ Ndërtimi i një partneriteti global për zhvillim. 

Detyrat e përgjithshme janë: Shfrytëzimi i arsyeshëm dhe racional i 
hapësirës, që vetë kupton edhe orientimin me plan të zhvillimit të qytetit në 
tërësi; Proceset bashkëkohëse të zhvillimit ekonomik sidomos në konceptin 
e qyteteve si motor i zhvillimit ekonomik, gjithnjë e më shumë shtrojnë 
kërkesën që shpërndarja e kapaciteteve si dhe organizimi i jetës dhe i 
punës në hapësirë të trajtohet në mënyre komplekse, edhe në suaza më të 
gjëra e jo vetëm brenda përbrenda zonave të caktuara. Nga kjo arsye, 
objekt i planifikimit në planin Zhvillimor Urban të Kaçanikut, nuk është 

“Kaçaniku qytet me administratë efikase, shërbime cilësore në arsim dhe shëndetësi, 

banim cilësor e të mjaftueshëm, ndërtime të planifikuara dhe trajtim të 

vendbanimeve joformale, ngritje të cilësisë së jetesës dhe zhvillimit ekonomik, me 

zhvillim të vlerave historike e mjedisore, me rrjet të infrastrukturës moderne dhe urë 

lidhëse me karakter ndërkombëtar. 

 



Plani Rregullues Urban “Zona e I-rë”  Kaçanik 
 

99 

 

vetëm hapësira dhe ambienti fizik, por në radhe të parë është njeriu dhe 
organizimi i jetës dhe i punës se tij, në një hapësire të caktuar. Prandaj, 
organizimi dhe rregullimi i hapësirës janë parakusht për intensifikimin e 
zhvillimit, dhe të përmirësimit të kushteve të jetesës të popullsisë dhe të 
punonjësve.  

Për t’i përcaktuar qëllimet themelore të zhvillimit hapësinor të Qytetit 
të Kaçanikut, territorin e Qytetit e kemi trajtuar si pjesë e sistemit të 
përgjithshëm hapësinor të  Kosovës, pjesë përbërëse e të cilit është; Jemi 
bazuar edhe në faktin se jemi komunë ndërkufitare dhe në ketë prizëm 
është planifikuar roli i Qytetit të Kaçanikut; Duke pasur parasysh, Plani 
Zhvillimor Urban i Kaçanikut ofron organizim racional dhe pajisje të 
hapësirës, me qëllim që organizimit hapësirës t’i përgjigjet sa më mirë 
interesi i popullsisë që jeton dhe punon në qytetin e Kaçanikut, duke mos i 
lënë anash me ketë rast interesat edhe më të gjëra,  si dhe ndërvarësinë 
dhe lidhshmërinë me viset e tjera. 

Përveç qëllimeve dhe detyrave  që dalin nga dokumentet e nivelit 
komunal e  qendror, si dhe agjendat e konventat vendore e ndërkombëtare, 
për qytetin e Kaçanikut më konkretisht, mund të përkufizohen edhe këto 
qëllime dhe detyra.  

 
QËLLIMI 1. Zhvillim dhe mbrojtja e hapësirave dhe shërbimeve për mirëqenie socio- 
                    kulturore 
QËLLIMI 2. Zhvillim dhe mbrojta e vlerave të trashëgimisë 
QËLLIMI 3. Zhvillim i qëndrueshëm ekonomik 
QËLLIMI 4. Zhvillim i qëndrueshëm mjedisor 
QËLLIMI 5. Zhvillim i qëndrueshëm Hapësinor 
QËLLIMI 6.Zhvillimi i një infrastrukture të integruar funksionale dhe moderne 
QËLLIMI 7. Zhvillim i lëvizshmërisë së lirë dhe të sigurt, tërheqëse dhe të shumëllojshme për 
të gjithë qytetarët e qytetit të Kaçanikut, dhe ndërlidhja urbane e ndër urbane në mënyrë 
të veçantë synon edhe këto qëllime: 
 

o Dendësimi i planifikuar dhe zhvillimi infrastrukturor 
Zhvillim i ambientit të ndërtuar, të drejtuar nga shfrytëzimi me efiçiencë i territorit urban,  
brenda  kufirit  ekzistues  të  ndërtimeve  me qëllim kompaktësimin e tij;  Dendësimi i  
qendrave të banuara ekzistuese, duke respektuar strukturën shoqërore dhe identitetin e 
komunitetit banues;Zhvillimi i infrastrukturës bazë: rrugë, ujësjellës, kanalizime, 
telekomunikacion, si   përgjigje ndaj nevojave ekzistuese dhe zhvillimeve të parashikuara.  

o Zhvillimi i aktiviteteve dhe i shërbimeve shoqërore; Fuqizimi dhe promovimi i jetës në 
komunitet,  nëpërmjet ndërhyrjeve në  strukturën e shërbimeve; Përforcimi i hapësirës 
publike dhe integrimi  me funksionet komunitare; Krijimi i poleve rekreative me influencë 
urbane, si elemente integrimi dhe socializimi ndërmjet komuniteteve  

o Zhvillimi i ekonomisë  
Zhvillimi ekonomik, synon fuqizimin e sektorit privat; Promovimi i aktivitetit tregtare, krijimi 
i organizmave te funksioneve  si  dhe faciliteteve që lidhen me to, është një nga 
elementet e rëndësishëm për ekzistencën e qendrës urbane; Ruajtja e strukturës së 
ekonomive të vogla familjare, krijimi i kushteve për zhvillimin e tyre në simbiozë me zhvillimet 
e tjera qytetare 
 
Bazuar në vizionin dhe qëllimet e planit për nivelin urban, dalin edhe këto 
detyra konkrete:  
-Ripërcaktimi i vendit dhe i rolit të qytetit të Kaçanikut, në kuadër të rajonit 
të Anmoravës dhe shtetit të Kosovës. 
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-Paraqitja e të gjitha resurseve si faktor zhvillimi, si dhe shfrytëzimi 
maksimal dhe racional i faktorëve natyror dhe i atyre të krijuar të zhvillimit, 
me qëllim të realizimit të qëllimeve të lartpërmendura dhe të zhvillimit 
harmonik të hapësirës; Koncepcioni global afatgjatë i zhvillimit socio-
ekonomik të qytetit, me orientim të zhvillimit të të gjitha zonave. 

-Krijimi i kushteve për shpërndarje sa më të favorshme të aktiviteteve 
ekonomike, varësisht nga shpërndarja e popullsisë, e infrastrukturës dhe e 
inkuadrimit. 

-Shpërndarja hapësinore e infrastrukturës (rrugëve, sistemit të furnizimit 
me ujë, kanalizimit, rrjetës energjetike, rrjetës telefonike, internetit, 
objekteve të hidroekonomisë etj.). 

-Krijimi i kushteve për organizimin dhe shpërndarjen hapësinore të 
veprimtarive shërbyese. 

-Shpërndarja hapësinore dhe organizimi i banimit, në përputhje me 
shpërndarjen e popullsisë dhe të infrastrukturës dhe atyre të planifikuara. 

-Norma e rritjes së zhvillimit duhet jetë në pajtim me parimet e përcaktuara; 
Ndërrimet që do të pasojnë në zhvillimin socio-ekonomik qytetit, shtrojnë 
nevojën që planifikimi të bëhet proces i pashkëputshëm; Vetëm duke e 
kultivuar planifikimin strategjik e të pashkëputshëm hapësinor, mund të 
ruhet drejtpeshimi në mes të zhvillimit social, ekonomik dhe mjedisor në 
hapësirë. 

o Prioritetet strategjike 
- Trajtimi i vendbanimeve joformale, 
- Trajtimi i hapësirave publike. 
- Kompletimi i infrastrukturës për objektet ekzistuese kulturore dhe sportive, 
- Funksionalizimi dhe ri-zhvillimi i hapësirave ekonomike aktive, gjysmë aktive  dhe pasive  
- Zhvillimi i zonave të reja rekreative—sportive. 
- Përgatitja e projektit kryesor, dhe realizimi i projektit të lumit Lepenc me të gjitha përmbajtjet 
- Mbrojtja e strukturave dhe hapësirave gjelbëruese 
- Trajtimi i mbeturinave  
- Trajtimi i zonave të mikste dhe infrastrukturës përcjellëse, sipas normave dhe standardeve 
- Aplikimi i kritereve sizmike 
- Krijimi dhe kompletimi i cilësisë së hapësirave publike(varrezat, vend-parkingjet, hapësirat e 

gjelbëruara, rehabilitimi i hapësirave tregtare)                                                              
- Trajtimi qendror i ujit të pijshëm dhe infrastrukturës së furnizimet me ujë 
- Burimet dhe furnizimi me energji për ngrohje, 
- Trajtimi i ujërave të zeza dhe atmosferike, 
- Përmirësimi i rrjetit rrugor me infrastrukturë përcjellëse,                                                                                                                                                                                 
- Trajtimi i rrugëve unazore me përmbajtje përcjellëse, 
- Mbështetje zhvillimit kompakt të qytetit, në funksion edhe të konceptit policentrik komunal, 

dhe lehtësim të qasjes nga pjesa urbane në drejtim të nën qendrave, 
- Siguria dhe rregullimi i transportit urban, dhe qëllimet tjera gjatë hartimit të Planit Rregullues 

të Zonës së Parë Urbanistike. 
o Lumi Lepenc dhe Nerodime, si një vlerë që duhet të fuqizohet 

 
Lumi Lepenc dhe Nerodime, kalon në mes të qytetit dhe prezanton një vlerë që duhet të 
fuqizohet deri në element të identitetit të Kaçanikut. Ekipi profesional bashkë me 
përfaqësuesit e shoqërisë civile, institucioneve dhe ekipeve tjera gjatë hartimit të PZHU-së 
kanë paraparë trajtimin e zonës së lumit në të gjitha fazat, duke planifikuar që të trajtohen 



Plani Rregullues Urban “Zona e I-rë”  Kaçanik 
 

101 

 

elementet funksionale siç janë ri-rregullimi i shtratit të lumit në segmentin ku vetëm është i 
rregulluar deri nënjë nivel, kompletimin e tij përgjatë tërë hapësirës së paraparë me plan 
zhvillimor urban, kompletimi me infrastrukturës përcjellëse: rrugët dhe trotuaret anësor, 
ndriçimi, gjelbërimi, trajtimi i kanalizimit atmosferik dhe të tjerë që derdhen në lumë ose 
funksionojnë afër tij, plotësimi me përmbajtje tjera si për pushim dhe rekreacion, deri te 
shërbimet që mundë të ofrohen për pushim, pije etj. Të realizohen disa efekt urbane që do ta 
bëjnë atraktive ketë pjesë, konform parimeve të dizajnimit urban. Të mendohet edhe për 
ndonjë urë, e që do të mundësoj komunikimin dhe të plotësoj mozaikun e identitetit, si dhe të 
mendohet për mbeturinat e ngurta që nganjëherë barten nëpër lumë. 
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7 KORNIZA E ZHVILLIMIT HAPËSINOR TË ZONËS 
 

7.1 KUFIRI I PLANIT 
Zona e përfshirë me plan rregullues urban, kufizohet si në vijim:  

Veri:në pjesën veriore, zona kufizohet me zonën rekreative. 
Lindje:në pjesën lindore, zona kufizohet me rrugën “Qamil Ilazi” dhe “Sali Bajra” 
Jug:në pjesën jugore, zona kufizohet me Fabrikën e gëlqerës. 
Perëndim: në perëndim zona kufizohet  me rrugën e Magjistrale Shkup-Prishtinë. 

Sipas të dhënave nga komuna, sipërfaqja e përfshirë me PRRU; Plani përfshin 
“Zonën e I-rë Urbanistike” të qytetit të Kaçanikut, me sipërfaqe prej 38.67 hektarë, ndërsa 
ngastrat përbërëse të zonës janë si në vijim: 
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Harta nr. 21.  Parcelat Kadastrale 
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7.2 KONCEPTI THEMELOR I ORGANIZIMIT DHE RREGULLIMIT 
Koncepti themelor i planit, bazohet në  Planin Zhvillimor Urban të Kaçanikut. Ky koncept, 

bazohet në aspektin funksional, organizativ dhe të formësimit të bazuar në kërkesat e 
projektimit urbanistik-arkitektonik.Plani Rregullues, do të vendos kushtet për ndërtim racional 
dhe ekonomik me qëllim që zgjidhja në përgjithësi,do të paraqesë tendencë të arritjeve 
bashkëkohore- urbanistike gjegjësisht, të kuptuarit e ri të hapësirave urbane (rregullimi i 
rrethinës, çështjet e  orientimit, vlerat informative) si dhe të të ashtuquajturave “temë shumë 
funksioneve urbane”.Koncepti themelor, mund të zbërthehet me anë të këtyre pikave: 

 
• Hapësira Urbane “Zona e Parë Urbanistike”, është trajtuar si një ndër hapësirat më të 
organizuara në kuadër të organizimit urbanistik të qytetit. 
• Ekuilibrimi në mes të ekzistueses dhe asaj të projektuar. 
• Shpërndarja, ndryshimi dhe plotësimi i përmbajtjeve funksionale (banimi,furnizimi, arsimi,  
shëndetësia, kultura, rekreacioni, etj.), ishte synim që të kënaqin aspektin funksional dhe 
organizativ. 
• Format ekzistuese gjeometrike janë udhë rrëfim dhe pikësynim për t’i përballuar zhvillimet 
e kohës. 
• Zgjidhja urbanistike, është e bazuar në konceptin e njësisë themelore hapësinore – njësisë 
së banimit. 
• Me kombinimin e përmbajtjeve me funksione të ndryshme urbane, është eliminuar 
karakteri mono funksional. 
• Sipërfaqet eparterit, të kuptohen si kombinim i hapësirave të brendshme dhe të jashtme. 
• Ndryshimi dhe plotësimi i rrjetit të komunikacionit duke iu përshtat konceptit të banimit, ka 
për qëllim shkarkimin dhe krijimin e mundësisë së qarkullimit të lirshëm të këmbësorëve. 
• Mundësia që me gjelbërim, zgjidhje të materialeve, ngjyra dhe me përmbajtje të u 
mundësohet pjesëve të caktuara në kuadër të hapësirës urbane, të reflektojnë specifikat dhe 
karakteristikat e tyre në mënyrë që  ato të identifikohen dhe të mundësojnë orientim të lehtë 
në kuadër të hapësirës urbane. Rezultatet e  fituara nga gjendja ekzistuese në tri 
zonat, tregojnë se për këto 
hapësira mënyra mëe mirë për rregullimin emjedisit të krijuar shumë vite më parë, do të ishte rekon
struimi i zonave në kufijtë epropozuar, duke i rinovuar ato dhe duke  
krijuar mjedise të  reja  për  biznes, banim, institucione  kulturore,  sportive  dhe  hapësira  për 
realizimin e vizionit të qytetit: si një pikë shërbyese për turizëm rinor dhe kongresial (hotele,salla, 
bujtina etj.) si dhe fusha tëgjelbëruara,për një ambient të shëndoshë dhe një jetë të qetë,ndërsa në 
zonën e lumit të bëhet përmirësimi i argjinaturës ekzistuese. 

Zona e lumit, plotësimi me përmbajtje, vazhdimi në dy segmentet me argjinaturën e duhur, 
hapësirave funksionale për rreth lumit dhe planifikimi i një simboli identifikues të Kaçanikut. 
Meqenëse  mesin  e  kësaj  zone  e  përshkon  rruga  kryesore,  dhe kemi edhe rrugët e lumit dhe 
rrugën tjetër paralele që e lidh pjesën veriore me atë jugore por edhe me disa vendbanime të 
Kaçanikut, është  definuar  sipas  planit  të Zhvillimor Urban. Qëllimi i hartimit të këtij plani, është 
përpjekja e përmirësimit të situatës urbane të hapsirës, të zhvillojë mekanizma për vlersimin e ndotj
es 
mjedisore dhe me masa kontrolli ndaj ndotjes, të siguroj njëpërdorim racional të tokës urbane përqë
llime banimi dhe biznesi dhe rekreativo-
sportive,e njëherittë kontribuoj në krijimin e një shoqërie civile që të vlerësojmbarëvajtjen   
e  sistemeve   publike,  dhe  të  ketë  vullnetin  të  zbatojë  rregullat  dhe ligjet në fuqi. 

 
 
 
 

7.3 NDARJA HAPËSINORE E ZONËS NË BLLOQE URBANISTIKE 
Meqenëse  kjo  hapësirë  përshkohet  nga  rruga  kryesore  që   lidhë  pjesë veriore të 

qytetit me pjesën jugore, dhe njëkohësisht e ndanë pjesën lindore të qyteti me atë             
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perëndimore, atëherë ndarja e teritorit është bërë nëdy tërësi urbane:në tërësinë urbane e cila ësht
ë e identifikuar me shenjen BL- A dhe tërësinë urbane të identifikuar me shenjën BL-B, dhe 
L(Lumi). 

Në kuadër të këtyre dy tërësive urbane, janë identifikuar 32 blloqe: 1 bllok për afarizëm 
dhe park, 1 bllok për administratë,1bllok për shkollë, 3 blloqe për hapësirë rekreativo-
sportive, 1 bllok për varreza, 1 bllok për xhami të qytetit, 1 bllok për kishë, 1 bllok për kala 
dhe fabrikë të gëlqerës. Për banim janë 19 blloqe me destinim të përzier: 11 prej tyre janë 
banim kolektiv, 8 janë banim individual të përzier me biznese dhe destinime të tjera brenda 
bllokut të banimit. 
 Element thelbësor në strukturën e propozuar funksionale dhe hapësinore, janë 
hapësirat dhe përmbajtjet publike. Zona e përfshirë me plan rregullues ofron potenciale të 
shumta, shumë prej të cilave të pashfrytëzuara dhe të degraduara, por që kanë mundësi të 
krijojnë një rrjet të lehtë për qasje dhe funksione të përmbajtjeve dhe hapësirave publike. 
Sipas PZHU-së, në të gjitha zonat rol dominant ka banimi, i cili përcillet me infrastrukturën 
përcjellëse fizike.   

“Zona e Parë Urbanistike” përbëhet kryesisht nga banimi i ulët, në të cilën janë krijuar 
funksione përpos banimit, edhe funksione tjera urbane, siç janë: hapësirat publike, biznesit 
dhe hapësira rekreative-sportive.  

Banimi mbetet funksioni dominues i zonës. Varësisht nga nevojat, potencialet si dhe 
kërkesat e banorëve, parashihen nivele të ndryshme të rikonstruktimit, përkatësisht 
konsolidimit të strukturave. 

Në Jug, funksion dominues ka hapësira rekreativo-sportive. Përmes këtyre 
veprimeve, duhet të sigurohen kushte për banim të shëndetshëm, duke përfshirë hapësirat 
dhe përmbajtjet përcjellëse (hapësirat e lira, kapacitetet e parkimit, shërbimet efikase publike 
etj.). Rrjeti i propozuar i qarkullimit, duhet të ofrojë një koncept të ri, ku inkurajohet lëvizja e 
lirë e këmbësorëve, çiklistëve dhe transportit publik. 
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Harta nr. 22. Ndarja në tërësi hapësinor (blloqet) 
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7.4 BILANCET E DESTINIMIT SIPAS TËRËSIVE DHE BLLOQEVE 

Bilancet e sipërfaqeve me këtë plan rregullativë, janë dhënë në formë tabelaretë
 ndara sipas llogarive dhe strukturave në bazë të planifikimit të tërësisë urbane.  

7.4.1 Zona kontaktuese me zona të tjera urbane 
   Me këtë plan rregullativ, rregullohet hapësira e cila është përkufizuar me detyrë 

projektuese në perimetrin e rrugës maxhistrale Magjistrale "Adriatiku" M2, "Qamil Ilazi”,“Sali 
Bajra", "Ismajl Raka". 
Hapësirat e shkollave të mesme, ndodhen në këtë zonë në perimetër: standard me hapësirat 
ku po bëhet Plani Rregullues, duke e mbuluar këtë pjesë, poashtu në këtë zonë ndodhet 
çerdhja, me rritje të kapaciteteve i plotësojnë nevojat për zonën. 

Hapësirat shëndetësore, po ashtu ndodhen në këtë zonë dhe e mbulojnë me 
perimetër standard tërësinë hapësinore. 

 

7.4.2 Rrugët  ekzistuese dhe të planifikuara 

Zona e I-rë, përfaqëson pjesën më vitale të qytetit të Kaçanikut, edhe pse 
infrastruktura rrugore nuk është aq e mirë e zhvilluar në tërësinë urbane A, kurse në tërësinë 
urbane B, është më e dobët, e përbërë kryesisht nga ndërtimet shumë të reja, kryesisht 
shtëpi banimi individual. Megjithatë, paraqet një zonë shumë atraktive të qytetit në të 
ardhmen e Kaçanikut. Rrugët ekzistuese, përbëhen kryesisht nga rruga e “Idriz Seferi”, 
“Agim Bajrami”, "Skenderbeu", "Qamil Ilazi”, " Sali Bajra", Rr. Magjistrale "Adriatiku" M2, 
"Vëllëzrit Çaka", "Jehona Raka", "Mejdi Dalloshi", "Ismajl Raka", "Mukadeze Lika - 
Muhagjeri". 

Në këtë zonë, rrugët që zgjerohen janë rruga “Qamil Ilazi” dhe “Sali Bajra”, që do të 
kenë1 m trotuar në të dyja anët. Gjelbërimi do të jetë i integruar nëtrotuar në të dyja anët. 
Gjerësia e rrugës do të jetë: 3.0+3.0 =6.00 m. 

Rruga “ Dëshmorët e Kombit”, do të zgjerohet në rrugë me gjerësi 6 m dhe me 
trotuare 2 m në te dy anët. 

Rruga “Agim Bajrami”,  do të jetë 1mme trotuar, me gjelbërim të integruar në trotuar 
në njërën anë, me gjerësi të rrugës: 3.0+3.0 = 6 m.  

Rruga “Vëllezërit Çaka”, do të jetë gjerësia e trotuarit 2m, me gjelbërim të integruar 
në te dy anët, me gjerësi të rrugës 3.0+3.0 =6 m.   

Rruga “Skenderbeu” Gjerësia e trotuareve do të jetë nga 1 m në të dy anët me 
gjelbërim të integruar në të, dhe gjërsia e rrugës 3.0+3.0 =6 m. 

Rruga “Mejdi Dalloshi” Gjerësia e trotuarit do të jetë 1 m në të dy anët, me gjelbërim 
të integruar dhe gjerësi të rrugës 2.5+2.5 = 5m. 

Rruga “Mukadeze Lika – Muhagjeri”-  gjerësia e trotuarit është 1m në të dy anët, 
kurse rruga është e planifikuar për tu zgjeruar 3.0+3.0=6m. 

Rruga “Ismail Raka” - gjerësia e trotuaritnë njërën anë është 3.50 m me shteg të 
biciklistëve të integruar në te, kurse në anën tjetër është 4.00 m me shteg të biciklisteve në 
te. Gjelbërimi është i organizuar në te dy anët në vijë me rrugën në gjerësi prej 1m. Parkingu 
është i organizuar në këndin 90º (parking i shpejtë), kurse gjerësia e rrugës është 
3.5+3.5=7.00 m. 

Të gjitha rrugët tjera në zonë, janë rrugë të zhvilluara me këtë plan dhe që 
përmbajnë standardin më të lartë të rrugës. Rrugët tjera lokale, kanë dimensionin e rrugës 
për qarkullim motorik 5.00m, deri në6.00m, ndërsa rrugët një kahore dhe rrugët për qasje 
ndryshojnë: nga 4.00 m për qasje në parcelë, deri në 5.50 m.  

Të gjitha rrugë përmbledhëse, janë dizajnuar në atë mënyrë që të kenë parkingje për 
ndalje të shpejtë (parkingje lineare), ndërsa parkingjet tjera të destinimeve të caktuara të 
cilat ekzistojnë, mbeten në shfrytëzim të njëjtë. 
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               Harta.23. Rrugët e reja dhe të propozuara 
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7.4.3 Kategorizimi i rrugëve 
Rrjeti rrugor për zonën Zonën e I-rë, paraqet një ndër strukturat hapësinore bazike 

për qytetin, dhe nga gjendja ekzistuese ka një planimetri shumë të rregullt në aspektin e 
shtrirjes me vija të drejta, por ende të papërpunuara nga se kanë munguar gjerësitë e 
duhura të shtegut të gjelbër, shtegut të biçikletave dhe trotuareve të ngushta në disa 
segmente rrugore. Bazuar në rrethanat dhe tendencat aktuale, zhvillimi i kësaj zone në 
kuadër të qytetit, do të vështirësohet edhe më shumë nëse nuk krijohet një strukturë (bazë) 
e mirëfilltë e sistemit rrugor. Gjatë trajtimit të rrjetit rrugor,është synuar të arrihet:  

• Ruajtja e trasesë ekzistuese të rrugëve, 

• Zgjerimi i rrugëve të cilat kanë vështirësi në lëvizje dhe qasjes, 

• Propozimi i traseve të reja rrugore, me qëllim të krijimit të blloqeve urbane të cilat 
kontribuojnë në qasje më të lehtë ose depërtueshmëri brenda në lagje, nga rrugët rrethuese 
të lokacionit, 

• Vazhdimi i rrugëve pa qasje kaluese (qorre) që hyjnë në kategori të rrugëve, 

Zgjerimi i trasesë rrugore, është një nga prioritetet kryesore pasi që nuk mund të 
jepen kushtet për ndërtim, nëse sipërfaqja e transportit (hapësira rrugore publike) nuk ofron 
qarkullim të lehtë dhe të sigurt. Krijimi i rrugëve të reja me qëllim të krijimit të blloqeve 
perimetrike, do të ndihmoj në përmbylljen dhe strukturimin e rrjetit rrugor. Kategorizimi i 
rrugëve, është ndarë në :  

• Rrugë përmbledhëse (qytetit dhe zonës), 

• Rrugë lokale,   

• Rrugë për qasje  

Rrugët përmbledhëse të cilat përfshihen në zonën e përcaktuar me PRRU, duhet të 
mbulojnë përmbledhjen përafërsisht 6.94 km, derisa rrugët lokale të cilat njëkohësisht 
krijojnë edhe blloqet perimetrike urbane duhet të kenë mbulueshmëri prej 75—180 m në 
blloqet e banimit, dhe 90—150 m në blloqet me funksion të rekreativo-sportiv dhe të biznesit.  
Rrugët për qasje në bllok urban, duhet të kenë distancë minimale çdo 50-60 m nga rruga 
përmbledhëse, ndërsa nga rruga lokale, minimum 40-50m. 
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                   Harta.24. Kategorizimi i rrugëve 

 
 
 
 



Plani Rregullues Urban “Zona e I-rë”  Kaçanik 
 

111 

 

 
 
 
      Kategorizimi i rrugëve dhe prerjeve të rrugëve 
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Kufizimi i shpejtësisë  
Me ligjin e ri të komunikacionit, kufizimi maksimal i shpejtësisë në vendbanim në 

Kosovë,është 50 km/h. Sipas kompetencave që i kanë MI dhe Komuna, shpejtësitë në 
vendbanim mund të jenë edhe më të vogla apo të mëdha nëse ato justifikohen. Kufizimi i 
shpejtësisë në rrugët përmbledhëse mund të jetë maksimum 40 km/h dhe në rrugët tjera 
lokale maksimum 30 km/h. 

Qarkullimi i automjeteve urbane  
Ndalohet lëvizja e mjeteve të rënda mbi 3.5 t, si dhe autobusëve në rrugët lokale dhe 

ato për qasje në bllok. Këto automjete kanë të drejtë qarkullimi vetëm në rrugët kryesore dhe 
përmbledhëse. Lejohet qarkullimi i kamionëve të lehtë për qëllime të furnizimit me mallra në 
rrugë lokale, po ashtu lejohet qarkullimi i autobusëve në lokale dhe përmbledhëse. 

Orientimi i trafikut  
Është konstatuar se, për orientim adekuat të trafikut në zonën e parë duhet  

sinjalizim adekuat horizontal dhe vertikal me shenjat e njoftimit, udhëtregues, udhëkryq etj, 
që të orientohet komunikacioni. Orientimi me kohë dhe i rregullt i pjesëmarrësve në trafik për 
destinacionin e tyre të fundit zvogëlon tollovitë në trafik, zvogëlon numrin e automjeteve nga 
automjetet e orientuara në destinacionet e gabuara.  

Transporti publik  
Transporti publik është i organizuar vetëm në mes vendbanimeve të komunës dhe 

lidhjeve ndër urbane, dhe po ky transport shfrytëzohet për lëvizje mes pikave të ndryshme të 
fshatrave. Si pikë kryesore e ndaljes në qytet, është stacioni ekzistues i autobusëve dhe 
pikat tjera që shfrytëzohen si vend ndalje për autobus, si ajo te “Pasqyra” në rrugën “Idriz 
Seferi”, dhe pika tjetër përballë kompleksit të shkollës së mesme. Transporti publik brenda 
qytetit, bëhet me taksi dhe në disa pjesë, edhe me kombibus. 

Shtigjet për këmbësor dhe çiklist  
Shtigjet për këmbësorë duhet të jenë pjesë e pandashme e rrugës urbane, dhe 

definohen si hapësira për këmbësorë me qëllim që të mos ketë kërcënim nga lëvizja e 
automjeteve. Lëvizja e këmbësorëve në rrugët e brendshme të qendrës së qytetit, pos 
rrugës “Qamil Ilazi” dhe “Sali Bajra” konsiderohet jo e sigurtë pasi që në këto rrugë, nuk 
ekzistojnë shtigjet për këmbësor ose ato janë të pjesshme: 
Trotuaret e rrugëve përmbledhëse, duhet të arrijnë gjerësi prej 2-3.2 m. në të dy anët,  
Trotuaret e rrugëve lokale, duhet të jenë min 2 x 1.5-1.7 m.  
Trotuaret e rrugëve për qasje duhet të jenë minimum 2 x 1.2-1.5 m.  

Në mes të shtegut për këmbësor dhe shiritit rrugor, duhet të ekzistoj barriera e 
gjelbërimit. Në udhëkryqet ku trajektorja e lëvizjes së këmbësorëve pritet me rrugën 
automobilistike, janë paraparë vendkalimet e shënjuara për këmbësor, paralel me 
sinjalizimin adekuat vertikal, shenjat e komunikacionit vendkalim për këmbësor.  

Pjesët e udhëkryqeve dhe vendeve ku këmbësorët e kalojnë rrugën automobilistike, 
duhet të jenë të dukshme: ditën të mos kenë pengesë nga ndonjë gjelbërim i tepërt apo 
ndërtesë përskaj rrugës, ndërsa natën ato pjesë duhet të jenë të ndriçuara ashtu që në çdo 
kohë, këmbësori të jetë i dukshëm nga vozitësit të cilët qarkullojnë në atë pjesë të rrugës.  

Duke marr parasysh nevojën e çiklistëve për lëvizje të sigurt dhe relievin e 
përshtatshëm të qendrës së qytetit, janë paraparë shtigjet për çiklist vetëm nëpër rrugë 
përmbledhëse. Në të ardhmen, vendosja e shtigjeve nëpër rrugë lokale nuk duhet të 
përjashtohet. Shtigjet e çiklistëve jenë në të njëjtin nivel me rrugën automobilistike, mirëpo 
dallimi në mes të këtyre shiritave mund të krijohet me materializim tjetër apo ngjyrosje të 
asfaltit të shtegut të çiklistëve. 

Parkimi  
Duke e konsideruar parkimin e automjeteve si i një rëndësi fondamentale në 

kualitetin e hapësirës ku jetohet dhe punohet, mënyra se si rregullohet është e një rëndësie 
jetike për punë, jetë dhe rekreacion në zonën e parë. Aktualisht, në pjesën më e madhe 
përdoren parkingjet individuale në pronat e tyre nga banorët, por kemi edhe disa parkingje 
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publike si ai në rrugën “Ismail Raka”. Mirëpo, planifikohet që me rregullimin e hapësirës në 
të ardhmen të sigurohen vend-parkingjet për banorët, për punëtorët e hapësirave afariste, 
por gjithashtu edhe për shfrytëzues të përkohshëm. Edhe pranë ndërtesave administrative, 
publike, sociale dhe kulturore duhet të sigurohet numri i parkingjeve të nevojshme. Për të 
krijuar një qendër më atraktive nuk duhet lejuar që automjetet të dominojnë hapësirën, ose 
të bezdisin këmbësorët dhe çiklistët. Sidomos në rrugët përmbledhëse aktive, është mirë që 
të mos pengohen nga komunikacioni i qetë.  

Parkingjet për taksi, parashihet që të organizohen në parkingje lineare dhe të 
shënjuara me shenja speciale për taksi. 
Parkimi publik, do të sigurojë parkim të përshtatshëm afatshkurtër dhe të nevojshëm përmirëvajtje 
komerciale të zonave për të cilat po hartohet plani. 
Shërbimet për parkim të çikletave,do të kërkohen në të gjitha zhvillimet e reja bashkë me parkimin 
për persona me aftësi tëkufizuara, i cili duhet të ketë lidhje të mira me strukturat e reja urbane.Janë
 propozuar zgjidhjet si: 

• Parkingje në të hapur (oazat), 
• Parkingje përskaj rrugës (shiritat), 
• Parkingje nëntokësore dhe sipërfaqësore në blloqet e banimit kolektiv dhe të zonave  mikste, si 

dhe parkingje nëntokësore dhe sipërfaqësore në zonat e banimit individual, dhe në hapësirat 
tjera sportive dhe administrative, 
 

Tabela 7. Parkingjet 
 

 
 

7.5 PLANI I NIVELIMIT 
Plani i nivelimit, tregon kuotat e lartësive të rrugëve dhe mundësitë e kyçjeve në rrugë. 

Kuotat më të ulëta, shtrihen në rrugët në jug të zonës së parë, kryesisht rrugët që janë në 
afërsi të vendit ku takohen dy lumenjët Lepenci dhe Nerodimja. Kuota më e ulët në rrugë, 
është 526m. dhe shtrihet në jug të zonës, ndërsa kuota më e lartë është 550m dhe shtrihet 
në pjesën jug-lindje të zonës. 

 
 
 
 



Plani Rregullues Urban “Zona e I-rë”  Kaçanik 
 

116 

 

 
        Harta. 25.  Plani i Nivelimit 
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8 ZGJIDHJET  E PLANIFIKUARA 
 

8.1 6.1  GJELBËRIMI/ PEIZAZHET 
 
Peizazhet duhet të jenë të rregulluara, duke filluar nga shtrirja horizontale e blloqeve 

të banimit. Blloqet e banimit, nuk duhet të jenë forma të rregullta klasike apo vija të drejta. 
Është e preferueshme që me anë të gjelbërimit apo vendosjes së objekteve (vijës 
ndërtimore), të krijohen forma të lakuara, ngjyrat e objekteve të jenë të lehta dhe të ngrohta ( 
të mos ketë laramani të ngjyrave), e në asnjë mënyrë ngjyra të ndezura. Ngjyrat, duhet të 
përshtaten me gjelbërimin, dhe mos të krijojnë kontrast të madh me qiellin. Kategorizimi i 
hapësirave të gjelbra, varet nga kategorizimi dhe qëllimi i hapësirës, dhe sipas kësaj 
hapësirat e gjelbëruara klasifikohet, në:    
Hapësirat për shfrytëzim publik 

• park−pyll, 
• shesh, 
• gjelbërimi përgjatë trafikut, 

Gjelbërimi me shfrytëzim të kufizuar, 
o gjelbërimi në blloqet e banimit, 
o gjelbërimi  në hapësira punuese (administratë, shërbime, shëndetësi etj.), 
o gjelbërimi në hapësira arsimore (edukim), 

Gjelbërimi me qëllim special 
o gjelbërimi në shiritat mbrojtës, 
o gjelbërimi i infrastrukturës, 
o gjelbërimi i hapësirave shkollore, 
o gjelbërimi i shiritave (tamponëve) mbrojtës, 
o gjelbërimi përkrah ekonomisë (mendohet industrisë). 

 

8.1.1 Sipërfaqet e parqeve 
Në kuadër të zonës së parë blloku B16 dhe A13 është i dedikuar për park të qytetit, 

aty ku dhe është parku ekzistues. Në blloqetB1 dhe B15, janë hapësira të dedikuara për 
rekreacion dhe sport, ku mund të krijohen hapësira të llojit mini park, deri në 1ha. Gjithashtu, 
zona e lumit Nerodime dhe Lepenc me PZHU është përcaktuar gjelbërim, e cila në të 
ardhmen do ti shërbej jo vetëm zonës në fjalë, por edhe të gjithë qytetit të Kaçanikut. 
Sigurisht që problemi themelorë në vështirësinë e krijimit të parqeve, janë mungesa e 
pronave komunale të lira, kërkesës së madhe për ndërtim dhe çmimi i lartë i tokës.  

 

8.1.2 Sipërfaqet e gjelbëruara 
Sipërfaqet e gjelbra përfshijnë hapësirat e gjelbra më të vogla, si dhe brezat e 

gjelbër. Shtrihen përgjatë vijave kryesore të qarkullimit të këmbësorëve dhe atij motorikë, si 
dhe në hapësirën e lirë brenda blloqeve të banimit. Përveç që sigurojnë vazhdimësinë e 
rrjetit të gjelbër në aspekt vizual, këto sipërfaqe shërbejnë edhe si barriera ndaj ndotjes dhe 
zhurmës. Sa i përket gjelbërimit përgjatë rrugëve, duhet që të plotësohen kushtet në vijim:  

 Duhet të sigurojnë përkufizimin e profilit. 
 Duhet të jenë dekorative dhe të përshtatshme me mjedisin dhe klimën dhe mezoklimën e 

rajonit. 
 Duhet të kenë kapacitet mjedisor (aftësi absorbuese të pluhurave dhe zhurmës, kurorë të 

madhe me gjethe të mëdha); Shih Profilin e prerjes së rrugëve mësipërm. 
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8.2 6.2  INFRASTRUKTURA DHE ZGJIDHJA E PROBLEMEVE 
PËR UJË TË PIJES NË  QYTETIN E  KAÇANIKUT(ZONA E I-
rë URBANE) 

 

8.2.1 Ujësjellësi 
Gjendja ekzistuese e Ujësjellësit në qytetin e Kaçanikut dhe posaçërisht në zonën 

për të cilen hartohet plani rregullues, është marrë për bazë edhe në planin rregullues i cil do 
të vazhdoj të jetë i zgjidhur dhe ekzekutuar si rrjet i degëzuar, i cili do të vazhdoj të 
furnizohet prej rezervuarve që gjenden në kaptazhë. Rrjeta e gjertanishme është e ndërtuar 
me gypa të PVC,me gypa të azbestit dhe me gypa të plastikës dhe si prioritet për periudhën 
sa hartohet plani është ndrrimi i gypit të azbest çimentos për shkak të efekteve negative për 
shëndetin që mund të shkaktoj. 

Profilet e gypave që janë përdorur janë prej Ø50 mm gjer në Ø200 mm. Puset e kontrollit 
janë të egzekutuara në nyjet kryesore. Ramja e gypave i përgjigjet ramjes së sipërfaqes së 
qytetit, e që është përafërsisht 1,0%. Sa i përket planeve dhe projekteve për zgjidhjen e 
problemit të ujit për pije në qytetin e Kaçanikut zona e pare urbane, vlen të përmenden këto 
projekte: 

• Duhet me shpejtësi të punohet projekti i zëvendësimit të Gypit të azbest çimentos me 
gyp tjetër me material adekuat dhe profil sipas kapaciteteve të nevojshme që janë 
përcaktuar me me ketë plan rregullues për zonën dhe kapaciteteve tranzite të ujit që 
kalon nëpër zonë dhe e shfrytzon ketë gyp. 

• Duhe të avansohen gypat e rrjeti të ujësjellësit në zonat ekzistuese bazuar me 
kapacitetet e planifikuara të harxhimit të ujit dhe intervenimet në zonat me 
kapacitete,materiale dhe humbje të mëdha. 

• Duhe të ndërtohet rrjeti i ri i ujësjellësit në zonat e reja të planifikuara bazuar me 
kapacitetet e planifikuara të harxhimit të ujit. 

• Ndërtimi i objekteve përcjellëse për furnizim me ujë (shakta etj) 

  
 Llogaritë hidraulike 
Për llogaritjen hidraulike të zonës së përfshirë me plan rregullues është shfrytëzuar 

kjo metodologji dhe për llogaritjen e hargjimit të ujit janë shfrytëzuar këto parametra: 
- numri i banorëve si pas periudhës planifikuese është  në banor për bllok,  
- koeficienti i rritjës së popullsisë p=2,0 % 
- periudha projektuese n=25 vite,  
- norma e hargjimit q =220 lit. /banorë/24 h, 
- koeficienti  40.1=kd , 

A.(Vërejtje) Llogaritja e harxhimeve të ujit është bërë në nivel të bllokut duke kalkuluar 
maksimumin e mundëshëm të banorëve, që del nga dendësia maksimale e banorëve dhe 
sipërfaqja e bllokut, 

Në zonat e banimit kolektiv edhe individual por edhe zonat mikste duke përfshirë 
edhe harxhimet për qëllime tjera. 

Ky numër i shfrytëzuesve për banim kolektiv dhe individual është shumëzuar me 
normën e harxhimit në formën e poshtë shënuar 
Në ketë formë është gjetë sasia e ujit e shprehur në litra për një ditë 
Q = qo x N0 x kd=.......  l/ditë 
 Është gjetë maksimumi i prurjes ditore i shprehur edhe në  
MaxQditore=....... l/s 
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dhe  
B. Dimenzionimi i gypit  
       V=1.0 m/s 
      π = 3.14 

=
⋅

=
v

Qd
π
4

 
 

Dimensionimi i gypit është bërë segment për segment dhe është prezentuar në 
mënyr grafike 
Pjesa grafike gjendet në shtojcën grafike furnizimi me ujë. 
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    Harta. 26.  Infrastruktura e ujësjellësit 
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8.2.2 Kanalizimi atmosferik 
Përllogaritjet hidraulike dimensionimi i kanalizimit 
Principet e përllogaritjes 

Plani rregullues ka trajtuar kanalizimin atmosferik në nivel që krijon bazat për 
funksionim normal të largimit të ujrave atmosferike nga Zona e Pare Urbane dhe krijon bazat 
për hartimin e projektit kryesor për segmentet e ndryshme të Zona e Pare Urbane. 

Edhe se kemi shfrytzuar bazat e një përllogaritje hidraulike (dimensionimi) që 
mbështetën në Skemën e Projektit zbatues (kryesor) të Sistemit të Kanalizimit për rrugën 
Unaza e brendshme.Varianti i zgjedhur i Sistemit të Kanalizimit atmosferik është funksional, 
ekonomik dhe i përshtatshëm kundrejt shtrirjes topografike për evakuim sa më efikas të ujit 
atmosferik nga rruga në kolektorin kryesor dhe kapërderdhja në recipientët (lumenjtë) më të 
afërt.Në vazhdim do të jepen të dhënat relevante teknike-tekonologjike të cilat janë marrë 
parasysh në Modelin e përllogaritjes hidraulike. 

Për ndërtimin e gypëzimit janë zgjedhur gypat nga Poli-Etileni (PE) i strukturuar me 
densitet të lartë me parete në pajtim me Standardin EN 13476-1.  
Bazat e përllogaritjes hidraulike të aftësisë ujëlëshuese të gypëzimit 
Për rrjedhjen (prurjen) e ujit në kanalizim, sipas ligjit të njohur të Prandtl-Colebrook-ut, vlen:  
 Qdim = A •  v     m³/sec 
Qdim  -  prurja që rrjedh në gypëzim    [m³/s] 
A  -  syprina tërthore e mbushur me ujë   [m²] 
v  -  shpejtësia mesatare e lëvizjes së ujit   [m/s] 
Për shpejtësinë e rrjedhjes së ujit në kanalizim, sipas Modelit të njohur të Strickler-it, vlen: 
v =  Ks •  J ½ • Rh 2/3  
Ks  -  koeficient, i cili varët nga ashpërsia e faqeve të brendshme të gypëzimit, madhësia 
dhe forma e perimetrit të lagur    [m³/s] 
J  -    pjerrësia e gypëzimit    [%] 
Rh  -   rrezja hidraulike      [m] 

Në rrjetin e kanalizimit, gjatë dimensionimit duhet të merret parasysh shkalla e 
mbushjes së pjesshme të syprinës tërthore. Kjo shkallë e mbushjes gjatë dimensionimit 
rezulton në siguri më të lartë, ndonëse në sistemin e kanalizimit atmosferik, lejohet mbushja 
e tërësishme e gypëzimit, sepse kjo ndodhë në intervale të rralla (perioda të gjata kthyese) 
dhe me kohëzgjatje të shkurtër. 
Në modelin e përllogaritjeve hidraulike të mëtejme është përvetësuar shkalla e mbushjes:  
hu = 0,85 • D     ëmç 
Koeficienti i ashpërsisë që është përvetësuar në përllogaritjet hidraulike: 

• Për materialin e zgjedhur të gypave nga PE: Ks = 120 
• Për materialin e zgjedhur të kanaleve nga EURODRAIN: Ks = 100 
• Për materialin e zgjedhur nga betoni: Ks = 40 
• Sipas ligjit të njohur të Prandtl-Colebrook-ut, për rrjedhjen e ujit në kanalizim (prurjen),  

vlen:  
 Qdim = A •  v     [m³/s] 
Qdim  -  prurja që rrjedh në gypëzim    [m³/s] 
A  -  syprina tërthore e mbushur me ujë    [m²] 
v  -  shpejtësia mesatare e lëvizjes së ujit   ëm/sç 
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• Për shpejtësinë e rrjedhjes së ujit në kanalizim, sipas Modelit të njohur të Strickler-it, vlen: 
 v =  Ks • J1/2•Rh2/3 
Ks  -   koeficient, i cili varët nga ashpërsia e faqeve të brendshme të gypëzimit,   
                madhësia dhe forma e perimetrit të lagur    [m³/s] 
J  -   pjerrtësia e gypëzimit    [%] 
Rh  -   rrezja hidraulike       [m] 

Pjesa kryesore e zonës është propozuar me kanale të hapura me kapacitete të 
mjaftueshme bazuar edhe në llogaritje dhe drejt rrjedhave më të shkurtëra të lumenjëve dhe 
përrockave. 
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Harta.27.  Infrastruktura e Kanalizimit të ujërave Atmosferike 



Plani Rregullues Urban “Zona e I-rë”  Kaçanik 
 

124 

 

 

8.2.3 Bazat e përllogaritjes hidrologjike 

 
Dimensionimi i gypëzimit të kanalizimit atmosferik bazohet në prurjen e ujit të krijuar 

nga reshjet atmosferike (shirat) që bien mbi syprinën e pellgut gjatë kësaj reshjeje.  
Lartësia e reshjeve për zonën që e përshkojnë rrugët e Zonës së Parë Urbane 

përllogaritet në bazë të stacionit më të afërt hidrometeorologjik. Siç është prezantuar në 
kapitullin e mëparshëm, stacioni më i afërt përgjegjës për këtë regjion hidrometeorologjik 
është stacioni meteorologjik i Shtimes.Në bazë të të dhënave e përpunuara të këtij stacioni 
hidrometeorologjik në vazhdim do të bëhet përcaktimi i Intensitetit të shiut që parashohin 
Normat për dimensionimin e Sistemeve të Kanalizimit atmosferik për objektet e 
infrastrukturës urbane. 
Shprehja e përgjithshme për prurjen e ujit atmosferik: 
   Q = i • ψ • φ • η • F  [l/s] 
i -  Intensiteti i reshjeve atmosferike  

Për objektet e infrastrukturës dhe qendrat e banuara, sipas hidrologjisë urbane, 
koeficientët φ (koeficienti i retardimit) dhe η (koeficienti i reduktimit të Intensitetit të shiut) 
marrin vlerën 1, prandaj në përllogaritje trajtohet vetëm koeficienti i rrjedhjes ψ sipas 
Tabelës së mëposhtme: 
Lloji i sipërfaqes së pellgut dhe mbuluesa  Ψ 
Trotuare dhe rrugë të asfaltuara                  0.80 
Për të ekonomizuar sistemin e projektuar për evakuimin e ujërave atmosferike  
duhet të merret parasysh kohëzgjatja e reduktuar (tr) kundrejt kohës reale (t)  
të zgjatjes së shiut: 
tr    –  koha e reduktuar  

tr   –  koha reale e kohëzgjatjes së shiut 
r   –  lartësia minimale e shiut për të krijuar rrjedhjen e ujit në pellg 
Coav  –  koeficient i rrjedhjes 
h   –  lartësia efektive e shiut  
d  –  largësia (distanca) nga pika më e largët e pellgut deri në seksionin e 
vrojtuar  
vs  –  shpejtësia e rrjedhjes së ujit në pellgun e vrojtuar 

Kjo kohëzgjatje merret parasysh për secilin pellg të Sistemit të kanalizimit që është 
përllogaritur me softuer kompjuterik në Modelin e krijuar, rezultatet e të cilit paraqesin 
dimensionet e kërkuara të gypave. 

Jonjëtrajtshmëria e shpërndarjes së Intensitetut të shiut të përvetësuar mbi pellgje 
për përllogaritjet hidraulike nuk merret parsysh ngaqë bëhet fjalë për pellgje urbane me 
syprina relativisht të vogla dhe koha e koncentrimit të plotave është më e shkurtër se koha e 
rrjedhjes së ujit në gypëzim.  

Në saje të madhësive të përcaktura më lartë, në Modelin e përvetësuar për 
dimensionimin e gypëzimit me softuerin MIKE URBAN (moduli MOUSE) që mundëson 
simulimin e rrjedhjes hidrodinamike në sistemin e Kanalizimit, janë zbatuar edhe këto baza 
teorike dhe kushtet kufitare që karakterizojnë rrjetin e përojektuar: 

Dimensionimi i rrjetit të kanalizimit është kryer me Programin simulues të rrjedhjes 
hidrodinamike (MOUSE).  
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Projekt prioritar është intervenimi në kanalin e mbyllur që shtrihet nga vendi 
afër kishës katolike ku kemi disa qindra metra kanalizim atmosferik dhe rrjedh të futur 
në gypme masat e parapara te fusha e sipërfaqeve ujore. 
Shiko harten e trajtimit të kanalizimit atmosferik 
 
Zgjidhja e planifikuar e trajtimit të ujërave të zeza (fekal) në 
Zonën e I-rë Urbane 

Gjendja ekzistuese e kanalizimit fekal dhe atmosferik në qytetin e Kaçanikut-Zona e 
Parë Urbane, është zgjidhur dhe ekzekutuar si sisteme me një kolektor kryesor, pasiqë në 
atë mënyrë ka mundësuar konfiguracioni i terrenit dhe rrjedhja e lumit. 

Edhe në të ardhmen kanalizimi i ujrave të zeza do tëvazhdoj të largohet nga Zona e 
Parë Urbane në një kolektor kryesor që do vazhdoj rrjedhën në drejtim të Hanit të Elezit dhe 
kolektorit kryesor Komunal gjithashtu me ramje të lirë.  

Rjeta e kanalizimit të ujrave të zeza duhet ekzekutuar me gypa të cilët plotësojnë 
standardet në kuptimin e materialit,diametrit,cilësisë dhe funksionit adekuat  

Pusetat e kontrollit duhet planifikuar në gjatësitë standarde dhe teknikisht të jenë të 
projektuara për të plotësuar funksionin,materialin dhe cilësinë e pranushme. 

Sa i përket planeve dhe projekteve për zgjidhjen e problemeve të ujërave të zeza në 
Qytetin e Kaçanikut, Zona e Parë Urbane vlen të përmenden këto projekte: 

• Duhe të trajtohen dhe avansohen segmente të caktuara brenda Zonës së Parë Urbane që të 
plotësojnë standardin funksional dhe të kapaciteteve të planifikuara me ketë plan 

• Duhet ndërtohen segmente të reja për largimin e ujërave të zeza 
• Duhet ndërtohen edhe paisjet përcjellëse si pusetat dhe objektet për trajtim të pjesëshëm të 

ujrëave të zeza sidomos në zonën te Xhamia ku kemi derdhje të drejtëpërdrejt në lumë dhe 
kur ngritet niveli i lumit ka rrezik që uji të kthen ujërat e zeza mbrapa 
 
Llogaritja hidraulike 
Llogaritja e harxhimit të ujit nga banorët. 
-Numri i planifikuar i banorëve  
-Shkalla e shtimit të popullatës (nataliteti) p=2,0% 
 sipas statistikës së demografëve. 
      -Perqindja e mbushjes se gypit h/d=0.85 
-n→eksponenti për periudhën projektuese n=25 vjet 
-Kp→Koeficienti i sigurisë 
-Q→Prurja  
-Qtr→Prurja transite 
-Qto→Prurja Totale (llogaritëse) 
-ω→Sipërfaqja e seksionit te lagur te gypit(mm²) 
-R→Rrezja hidraulike 
-V→Shpejtesi a e rrjedhjes(m/s) 
-D→Diametri nominal (mm) 
-C→Koeficienti i sheziut 
-I→Pjertësi a gjatësore (%). 
-C→Koeficienti i sheziut 
*Normat e harxhimit specifikë të ujit për banor në ditë janë: 
    -sipas inspekcionit sanitar të ish RFJ min 80l/b/ditë 
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    -sipas normave praktike në Gjermani Din1838….100 l/b/ditë 
    - sipas standardeve të BE-150-250l/b/ditë. 
     përvetësoj :    
B. Llogaritja e sasive të ujerave të zeza. 
    -përcaktimi i numrit të banoreve për periudhën 
     Projektuese n= 25 vjet. 
 -Numri i banorëve pas 25 vite 
-Harxhimet e ujërave sanitare: 
h/d=0.85 
Në ketë formë është bërë analiza hidraulike dhe dimensionimi i gypave të kanalizimit fekal 
siç shifhet edhe në harten e më poshtëme 
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Harta . 28. Infrastruktura e kanalizimit të ujërave të zeza  
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8.2.4 Energjetika dhe telefonia e kabllovike në Zonën e I-rë Urbane 
 

Edhe në ketë fushë të infrastrukturës trajtimi i rrjetit dhe infrastrukturës energjetike 
është bërë në harmoni me planin zhvillimor urban dhe me numrin e planifikuar të banorëve 
dhe njësive banimor,afariste e tjera nëpër blloqe. 

Hulumtimi dhe analiza është punuar deri të niveli që të mundëson të krijoj bazat për 
zhvillimin e projekteve ideore dhe kryesore. 

Këtu synohen plotësimi i qëllimeve afatgjate ato përmbushen edhe me ndihmën e 
projekteve, studimeve dhe aktiviteteve tjera.  

Dhe qëllimet e veçanta gjegjësisht objektivat janë qëllime shumë konkrete. Ato 
realizohen drejtpërdrejtë nga implementimi i hulumtimit.   
Qëllimet e përgjithshme synohen, kurse ato të veçanta realizohen.  
Objektivat patjetër duhet të jenë të qarta, konkrete, të realizueshme dhe të arritshme 

Qëllimi kryesor i këtij plani është që të krijoj bazat për projekte ideore të shpërndarjes 
së (instalimi) kanalizimit kabllovik për elektrikë, kanalizim kabllovik për telefoni dhe ndriçim 
publik. Kanalizimi për elektrikë duhet të realizohet me gypa të brinjëzuar për tension të 
mesëm (TM) dhe të ulët (TU)për të gjitha rrugët e Zonës së Parë Urbane. Kjo është e 
nevojshme të bëhet për të zëvendësuar rrjetin e vjetër elektrik ajror dhe kabllovik si dhe për 
zgjerimin e kapaciteteve distributive për të ardhmen ashtu që furnizimi me energji elektrike të 
jetë sa ma kualitativ, gjithsesi duke marrë në konsiderim edhe rritjen e sigurisë dhe estetikën 
e qytetit.  

Gjithashtu edhe kanalizimi kabllovik për telefoni duhet të realizohet me gypa të 
brinjëzuar për të gjitha rrugët e Zonës së I-rë Urbanenë Kaçanik. 

 
Rregullimi i kanalit 
Dimensionet e kanalit duhet të jenë (0.7x1.2)m, ose (0.7x1.5), (varësisht nga numri i 

gypave)  me gypa nga PVC-ja e fort  me diameter Φ180, pasi të hapet kanali me 
dimensionet e treguara rrafshohet mirë fundi i tij, hedhet rërë 10cm shtypet mbi të vendosen 
gypat nga PVC-ja të larguar  njëri nga tjetri 5cm dhe prapë mbi to hedhet rërë 10cm, shtypet 
dhe pastaj vendoset dheu i mbetur. Dimesionet e kanalit nëntoksor, numrit të gypave janë 
per çdo rrugë të ilustruar edhe me figura.    

 
Dimensionet e puscetave (shaktave) 
Dimensionet e puscetave duhet të jenë (2.5x2x2.2)m gjatësi,  gjerësi dhe thellësi, 

fundi i të cilave duhet të jetë i drenazhuar, si dhe kapaku për hyrje duhet të jetë me 
dimensione (80X80)cm nga metali. 
 Gjerësia 2m  Gjersia 2m 
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         Drenazhimi me rërë 
Dimensionet e puscetave 

Shiriti për vërejtje 
Shiriti për vërejtje duhet të vendoset 50cm mbi gypat për gjatë gjithë trases me 

shenime përkatese të niveleve të tensioneve dhe llojit të kabllove. 
Kasetat e KEK-ut, PTK-së dhe IPKO-së 
Duhet të vendosen në tretuar të perforcuara mire në të. Çdo kaset duhet të 

komunikoj me pusceta me nga dy gypa PVC-je Φ75 per hyrje dhe dalje. Dimensionet e 
kasetave dhe numri i siguresave në të caktohet ne bazë te numrit të kyqjeve në të. (Kjo 
detyre kryhet nga ana e puntoreve te kompanive te cekura).  

Distribucioni- kanali nëntokësorë 
Ardhja e dy furnizimeve me energji elektrike  në distribucionit  e Kaçanikut  me fuqi 

instaluese Si=10.3MVA dhe me  tensionit 35KV nga fshati Bibaj njëra me shtylla betoni, 
tjetra me konstruksion hekuri të stacionuara poshtë varrezave të qytetit dhe tjetra mbi 
varrezat, lartperquesit e të cilëve kalojnë rrugën magjistrale deri në distribucion, është 
paraparë që të futen në kanal nëntoksorë për  të dy furnizimet, në të njejtin  kanal do të futen 
edhe daljet e 10KV për drejtimin e fshatrave dhe Bobit. Në kanal janë paraparë të futen 6 
gypa dhe distancae puscetave duhet të jetë në çdo 50m. Figura …... 

 
        90cm 
 AUTORRUGA 

 Shiriti per verejtje  
 
 
     50cm  120cm 

         5cm 
 
10cm 
 70cm 
 Shtresat me rere Gyp PVC-je e fort Φ180 

 Figura…. 
 
 
 
 

 
 
Kanali nëntokësorë distribucion - rruga Ismail Raka 
Kanali prej distribucionit të kekut deri në rrugën Ismail Raka traseja e të cilit është 

paraparë të kaloj ndërmjet Entit për punësim dhe ordinancës Jona Dent. 
Punëkryesi duhet patur kujdes pasi në këtë drejtim kalon një kabëll e tensionit 10KV që 
ushqen stacionin hekurudhore dhe kablli i PTK-së 
Kanali nentoksor ka 7 gypa PVC-je i cili vazhdon nën hekurudh nën lumin Nerodime (ose do 
të vendoset një gyp metalik i plastifikuar nga brenda Φ450) deri te rruga “Ismail Raka”.  
 
 



Plani Rregullues Urban “Zona e I-rë”  Kaçanik 
 

130 

 

 
                                               90cm 

 AUTORRUGA 
 Shiriti per verejtje  
 
 

     50cm  120cm 
  
 
5cm 

 70cm 
 10cm 
 
70cm 
  

                       Shtresat me rere                         gyp PVC-je e fort Φ180  
Figura…. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Kanali nëntokësorë  rruga “Skenderbeu” 
Kanali në rrugën Skenderbeu do të shtrihet në anën e djathtë të rrugës për shkak të 

shtrirjes së kanalizimit, përmban 7 gypa PVC-je Figura …...  
Distancat e puscetave, kasetave nga llamarina për energji elektrike, kasetave të PTK-së dhe 
IPKO-së,do të vendosen  në trotuar në  anë e majtë të rrugës të përforcuar mirë në çdo 
30m.  
 
 

Kanali nëntoksorë - rruga “Qamil Ilazi”  
Kanali nëntokësorë në rrugën “Qamil Ilazi” duhet të shtrihet përmes rrugës, në të do 

të vendosen 9 gypa. Distancat e puscetave duhet të jenë në çdo 30m si dhe kaseta nga 
llamarina në të dy anët e rrugës figura 3. Kanali ekzistues me 4 gypa PVC-je nga stacioni i 
Policis deri te P+8 nuk eshte funksional dhe i pershtatshem pasi shaktat jane te vegjel ( jane 
vendosur shakta kanalizimi ) si dhe gypat jane  zene me rere.  

Kanali nëntoksorë në rrugën “Qamil Ilazi” është i lidhur me atë në rrugën Ismail Raka 
në tre vende: te banesa e madhe, qerdhja e fëmijve si dhe ndërmjet shtëpisë së shëndetit 
dhe shtëpisë së kulturës, në të cilë duhet të vendosen nga 6 gypa. 
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 Shiriti per verejtje  
 
 

     50cm  150cm 
  
 
5cm 

 70cm 
  10cm 
 
70cm 
Shtresat me rere                        Gyp  PVC-je e fort Φ180  

 Figura …… 
 
 
 
 
 
 
 

Kanali nëntokësorë rruga “Vëllezërit Çaka” 
Kanali nëntoksorë në rrugën Vellezrit Çaka kyqet prej rrugës Skenderbeu, përmban 7 

gypa, distanca e puscetave dhe e kasetave është në çdo 30m. Figura ….. 
 
Kanali nëntokësorë në rrugen e Qarshisë se vjetër dhe “Mejdi Dalloshi” 
Kanali në rrugën e Qarshisë së vjetër kyqet në kanalin ekzistues i cili vjen nga rruga 

Ismail Raka afër murit të shtratit të lumit Nerodime i cili do të vazhdoj deri te rruga –hyrja 
ndërmjet banesave të vjetra në oborrin e së cilës gjendet TS-Shtëpia e mallrave po në këtë 
vend do të vendoset edhe TS-Posta e vjeter . 

Kanali vazhdon duke u lidhur në rrugën në hyrje të banesat e vjetra në dy drejtime 
njëri me 4 gypa (figura 4) deri mbi lokalin hotelier “ Te bunari”  i cili do ta lidhë TS- Ramadan 
Agush dhe tjetri me 7 gypa (figura 2) i cili vazhon shtrirjen në rrugen e Qarshisë së vjetër 
dhe rrugën “Mejdi Dalloshi” dhe prapë bjen në rrugë e qarshisë së vjetër.  
Distanca e puscetave dhe e kasetave është në çdo 30m.  
 

Kanali nëntokësorë në rrugën “Jehona Raka “  ish “Ganimete Tërbeshi” 
Kjo rrugë do të furnizohet nga TS_630KVA me tension 400V përmes kanalit 

nëntoksorë me 4 gypa figura 4. Distanca e puscetave dhe e kasetave është në çdo (30)m. 
Komunikimi i kasetave me pusceta bëhet me nga dy gypa fleksibil nga PVC-ja Φ75 për çdo 
kasetë si dhe komunikimi i kasetave ndërmjet vete bëhet përmes kanalit. 
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                       Shtresat me rere                        Gyp  PVC-je e fort Φ180  
  Figura …… 

 
 
 
 
Llogaritja e seksionit të kabllove furnizuese të tensionit 10KV 
Të gjitha trafot të cilat gjenden në zonën e I-rë urbane duhet të furnizohen nga distribucioni 
me kabllo 3x1x150mm2 prej bakri Cu me përjashtim të TS_Pylltaria dhe P+8 të cilat duhet të 
furnizohen me seksion të kabllit 3x1x185mm2 Cu pasi kanë ndikim në zonat tjera urbane. 
Llogaritja e seksionit të kabllove është bërë duke e marrë parasysh se rënja e tensionit të 
mos jetë më e lart se 4%. Ndërtesat e planifikuara me plan zhvillimor P+5 në zonen e 
ndërtimit kolektiv duhet të vendosin trafo e cila do të ushqenete deri në dy ndërtesa. 
Qendra tregtare banesore në ndërtim duhet të posedoj traf në vete e planifikur me konsumin 
brenda si dhe furnizimin e pompave përtej lumit Nerodime. 
Ndërtesat e ndërtuara të cilat për momentin nuk kanë trafo duhet sa më parë të vendosin 
trafo në pajtim me numrin e shpenzuesve vetanak. 
Ndriqimi i rrugëve në zonë e parë urbane do të bëhet me furnizim nga kasetat e energjisë 
elektrike të planifikuara dhe të vendosura në trotuar. 
Vendosja e kabllove të tensionit 10KV, dhe tensioneve tjera si dhe llojet kabllove bëhet nga 
ana e KEK-ut pasi janë përgjegjës për një gjë të tillë. 
 

Zhvendosja e trafostacioneve  
TS- pylltaria është planifikuar të zhvendoset nga prona private në brendi të rrethojave prapa 
shtëpisë së shëndetit, e cila do të vendoset në sistem të mbyllur. 
TS-Posta e vjetër është planifikuar të zhvendoset te TS- Shtëpia e mallrave.TS-pompa është 
planifikuar të zhvendoset në anën e majtë të rrugës Skenderbeu ose afër stacionit te trenit 
ne sistem te mbyllur. 
 

Shënime të tjera 
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Shtrirja e kabllove ne kanalin nëntoksorë bëhet në atë mënyrë që nivelet e tensioneve të 
larta 10KV të vendosen në gypa e poshtë, pastaj niveli i tensioni të ulet për funizimin e 
kasetave, ndërsa në gypat e epërm vendosen kabllot e PTK-së dhe IPKO-së. 
Numrin e siguresave në një kasetë si dhe dimensionet e saj e përcaktohet nga fuqia 
(seksioni) i kabllit e cila komunikon nga kaseta në kasetë si dhe numri i shpenzuesve të 
lidhur në të. Një detyrë e tillë kryhet nga ana e punëtorëve tëKEK-ut.  
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Harta. 29. Rrjeta Energjetike 
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8.2.5 Shpërndarja e ndriçimit publik 

 
Duke u bazuar në kërkesën e investitorit për ndriçimin publik të lagjes, duhet të projektohet 
shpërndarja e ndriqimit publik për dy kategori të hapsirës: 

• Shpërndarja e ndriqimit publik përgjatë të gjitha rrugëve të lartpërmendura; 
• Shpërndarja e ndriqimit publik në hapësirat e lira (gjelbërim, parkingje, fusha sporti, etj);  
• Shpërndarja e ndriqimit publik përgjatë të gjitha rrugëve të lartpërmendura 

Kjo shpërndarje bëhet përgjatë trotuarit të të gjitha rrugëve të kësaj lagje me shtylla 
metalike të galvanizuara për ndriqim, me lartësi 8 m, me poqa për ndriqim me fuqi 150ë (apo 
fuqi tjetër duke u bazuar në llogaritjet fotometrike ashtu që të arrihet ndriqim kualitativ në 
bazë të standardeve). Ky ndriqim duhet të furnizohet me energji elektrike nga Trafostacioni 
më i afërt i instaluar në lagjen përkatëse. Duke u bazuar në gjerësinë e rrugëve në këtë lagje 
(rreth 6m), është e domosdoshme që shpërndarja e shtyllave të ndriçimit të bëhet në njërin 
krahë tërrugëve në skajin e brendshëm të trotuarit. 

Shpërndarja e furnizimit të ndriqimit bëhet përmes kabllove adekuate të 
dimensionuar në bazë të fuqisë totale të këti ndriqimi duke u bazuar në standardet teknike. 
Kjo kabllo furnizuese duhet të vendoset në gyp plastike të brinjëzuar Ø63mm. Poashtu 
përgjatë trasesë së ndriçimit duhet të shtrohet traka e tokëzimit e cila lidhet në secilën shtyllë 
të ndriçimit për tu siguruar nga tensioni i prekjes. Paisjet furnizuese dhe komanduese të 
ndriçimit zakonisht montohen si pjesë përbërëse e Trafostacionit 10/04kV, apo në rastet e 
veçanta këto paisje montohen në kuadro metalike të dedikuara për ndrçim. Përmes këtyre 
paisjeve komanduese caktohet intervali kohor deri kur të jetë aktiv ndriçimi publik mbrenda 
24h, me kusht që për hirë të kursimit të energjisë elektrike nga ora 24:00 të jetë aktiv 50% e 
ndriçimit në sistemin cik-cak. Distanca në mes të shtyllave të ndriqimit mund të jetë prej 20 
deri 25 m, gjithnjë duke u bazuar në llogaritjet fotometrike dhe rregullat teknike.  

 

8.2.6 Shpërndarja e ndriqimit publik në hapësirat e lira (gjelbërim, parkingje, fusha sporti 
etj)  

 
Kjo shpërndarje bëhet me shtylla metalike të galvanizuara për ndriqim, me trup 

ndriques të dizajnuar për hapësirat e cekura më lartë, me lartësi prej 3.0 deri 5.0  m dhe fuqi 
të poqës rreth 90Ë (apo fuqi të ngjashme të nxjerra nga llogaritjet fotometrike). Distanca në 
mes këtyre shtyllave të ndriqimit duhet të jetë prej 10 deri 15 m (ose e llogaritur në bazë të 
parametrave fotometrik).  
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Harta. 30.  Ndriqimi Publik 
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8.2.7 Kanalizimi kabllovik për telefoni 

 
Objektiv kryesor i këtij projekti ideor është dizajnimi i kanalizimit kabllovik telefonik 

për rrugët e Zonës së Parë Urbane i cili do të ndikojë dukshëm në përmirësimin e kualitetit të 
sistemit të telekomunikimit dhe zgjerimit të linjës telefonike për të ardhmen e qytetit. Ky 
dizajnim duhet bërë duke u bazuar në rekomandimet e sistemeve ndërkombëtare Europiane 
(IEC) dhe (DIN) si dhe duke u bazuar mbi Planin Rregullues të Zonës së Parë Urbane. 

Shpërndarja e këtij kanalizimi bëhet me shtrirjen e gypave të brinjëzuar ф110mm të 
cilët shtrihen në të njëjtin kanal të hapur për shtrirjen e kanalizimit kabllovik të energjetikës 
në tërë gjatësinë e atij kanalizimi. Vendosen tre (3) gypa paralel mbi shtresën e mbuluar të 
gypave të kanalizimit të elektrikës në distancë vërtikale prej 0.6 m, kjo distancë është e 
përcaktuar në bazë të standardeve, përgjatë kanalit të hapur. Edhe këta gypa mbulohen me 
shtresën e rërës së imët edhe në pjesën e poshtme edhe në pjesën e sipërme. Gypat e 
brinjëzuar lidhen përgjatë tërë gjatësisë së kanalit përmes pusetave në distancë rreth 40 m 
me dimensione të pusetës 2x2x2m. 

Traseja e kanalit në vende të caktuara e depërton rrugën (kalim rruge), siq është 
paraqitur edhe në situacionin e shpërndarjes së kanalizimit kabllovik. Kalimi i rrugës 
realizohet me gypat e çelikut 110 mm. 

Përmes këtij kanalizimi me gypa të brinjëzuar bëhet shpërndarje e kabllove telefonike 
në bazë të nevojave dhe planifikimit të shpërndarjes së rrjetit telefonik. 
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Harta . 31.  Rrjeta e telekomunikimit në zonë 
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8.2.8 Varrezat 
Në zonën ku po përgatitet plani rregullues janë varrezat e vjetra të 

qytetit.Rregullimi urbanistik i zonës ku shtrihen varrezat varrezat e vjetra të 
qytetitnënkupton mbrojtjene zonës sipas parimeve përzonat e mbrojtura, duke përjashtuar mundësinë 
për  zgjërimin e saj në të ardhmen por duke e plotësuar me përmbajtjet të cilat nuk janë përfunduar nga 
projektet për ketë zonë dhe me krijimin e mundësive për takime të karakterit përkujtues. 

 
Ndërsa Rregullimi urbanistik i zonës ku shtrihen varrezat e qytetit 

nënkupton Trajtimi i kësaj zone duke përfshirë rregullimin e shtigjeve të këmbësorëve dhe objekteve 
përcjellëse brenda kompleksit si dhe trajtimin e gjelbërimit.  
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9 DISPOZITAT E PËRGJITHSHME TË RREGULLIMIT 
 

9.1 DESTINIMI I SIPËRFAQEVE 
 
Destinimi i sipërfaqeve, si pikënisje ka përcjellë detyrimet e dala nga PZHU, gjendjen 

ekzistuese, ndërsa vetëm është detajizuar në nivel të propozimit të Planit Rregullues Urban. 
Bazuar në kornizën e përcaktuar me këtë plan, është ndërtuar plani i destinimit të 
sipërfaqeve, duke e ndarë zonën në 27 forma të shfrytëzimit. Pjesën më të madhe të 
sipërfaqes së zonës, e zë banimi kolektiv12%, banim individual, afërsisht 9%të sipërfaqes së 
përgjithshme. Zona gjelbruese e Lumit Nerodime 9%. Kurse destinimet tjera të zonave janë 
më pak se 6 % të sipërfaqës së përgjithshme të zonës. 
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        Harta . 32. Destinimi i sipërfaqeve 
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Tabela nr.4. 
Destinimi i sipërfaqeve 
 

Destinimi Sip. ha 
Banim individual 6.14 
Banim kolektiv 8.43 
Hapësirë gjelbëruese 9.38 
Hapësirë shkollore 1.07 
Hapsirë publike 3.82 
Hekurudha 2.41 
Trashëgimi 0.84 
Institucionet administrative 1.94 
Varrezat e vjetra 0.41 
Rrugë 3.56 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Graf.8.  Destinimi i sipërfaqeve 
 

9.2 HAPËSIRAT ATRAKTIVE 
 

Hapësirat atraktive, janë ato që i japin jetë qytetit ose një zone të caktuar. Ndër 
hapësirat atraktive në Zonën e Parë Urbane, janë: hapësira rekreative dhe sportive në 
bllokun B1, B15 dhe A13, blloku B14 gjendet kalaja, blloku A2 përbëhet nga përmbajtjet 
administrative ose blloku i biznesit, blloku B9 ku janë të vendosura institucionet edukative, si 
dhe hapësira afariste në katet përdhese të ndërtesave të banimit,përgjatë rrugëve të 
paraqitura në hartën e përmbajtjeve atraktive. 
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Harta .33. Hapësirat atraktive 
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9.3 PLANIFIKIMI I TOKËS NDËRTIMORE 
 

Planifikimi i mirëfilltë i tokës dhe krijimi i kushteve të volitshme për zhvillim, ndikojnë 
drejtpërdrejt në rritjen e vlerës së zonës, dhe nxitjen interesin e banorëve dhe investitorëve 
për zhvillimin e veprimtarive. Gjatë procesit të planifikimit të zhvillimit, duhet të shfrytëzohen 
përparësitë ekzistuese, si dhe krijimi atyre të reja. Këto përparësi, janë ngushtë të lidhura me 
përmbajtjet, strukturat, veçoritë vizuale apo ato natyrore. Rrjeti i propozuar i qarkullimit dhe 
infrastruktura në përgjithësi, është një nga komponentët kryesore që ndihmon në zhvillimin 
efikas të zonave. Hapësirat e lira publike, duhet të planifikohen në atë mënyrë që të 
përforcojnë atraktivitetin e zonave. Karakteristika si këto, në kombinim me politikat efikase të 
menaxhimit të tokave janë thelbësore për rritjen e vlerës dhe atraktivitetit të ngastrave. 
Planifikimi i ngastrave dhe ndërtesave në zonën e përfshirë me plan rregullues, varet nga 
lokacioni dhe kushtet e përgjithshme të rregullimit. Kushtet e rregullimit në kuadër të zonave 
dhe ngastrave, janë:  

 
 Vija rregulluese,  

 Vija ndërtimore,  

 Distancat në mes ndërtesave,  

 Forma dhe madhësia e ngastrës,  

 Koeficienti i ndërrueshmërisë së ngastrës,  

 Lartësia dhe etazhiteti i ndërtesës,  

 Mundësia e shtrirjes dhe pozicionimit të ndërtesës në ngastër,  

 Qasja në ngastër,  

 Nevoja e parkimit,  

 Hapësira e gjelbërimit,  

 Riparcelimi, dhe  

 Komasacioni urban  
 
Këto kushte, dallojnë në varësi të zonave dhe funksionit. 
 

9.4 VIJA RREGULLUESE 
 

Vija e rregullimit paraqet vijën e cila përkufizon tokën, e cila është e destinuar për 
interes të përgjithshëm (rrugët, hekurudha, lumi) dhe tokës me destinim të veçantë, që mund 
të jetë e shfrytëzimit privat apo publik. Hapësira e rregullimit e kufizuar nga vija e rregullimit, 
mundëson zhvillimin e papenguar të funksioneve në tokën e interesit të përgjithshëm, mbi 
tokë dhe nëntokë (instalimet).Vija rregulluese është përcaktuar për gjithë zonën, ku ndërtimi 
është i ri, zonat ku është planifikuar rizhvillim i zonës, dhe zonat ekzistuese. Në të gjitha 
rastet, vija rregulluese e përcaktuar ka qenë e re, duke pas parasysh se edhe në rrugët 
ekzistuese me ndërtim ekzistuese, ka pas nevojë për rregullim të profilit rrugor (përcaktim të 
shiritit për automjete dhe trotuareve për këmbësorë). Përcaktimi i vijës rregullative, është 
bërë në varësi të profilit rrugor, i cili është përcaktuar në varësi të kategorisë së rrugës. 
Gjerësia më e vogël e lejuar në këtë plan, është 3.0 m, dhe kjo është aplikuar në zonat e 
ndërtuara ku minimum i gjerësisë së shiritit rrugor, është 5.0 m , ndërsa minimumi i gjerësisë 
së trotuareve, është 1.5 m. 
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Hapësira rregulluese, mundëson vendosjen nëntokë të infrastrukturës teknike 
(ujësjellësit dhe kanalizimit, rrjetit elektrik, rrjetit të telekomunikimit dhe ngrohjes). Vendosja 
e infrastrukturës në hapësirën rregulluese, është përcaktuar me këtë plan, ndërsa mund të 
gjendet në pjesën grafike. Prerjet e rrugëve. Kanalet e instalimeve janë paraqitë në formë 
skematike, dhe duhet të shërbejnë si orientim gjatë hartimit të planeve detale të rrugëve, 
ndërsa në pjesën tekstuale dhe grafike të instalimeve. Me këtë plan, janë përcaktuar më 
detalisht kushtet për vendosjen e instalimeve, ku në rast mos përputhje, këto duhet të 
merren si kushte të vlefshme. 

 
9.5 VIJA NDËRTIMORE 

 

Vija ndërtimore, përcakton largësinë më të vogël të lejuar të ndërtesës nga vija 
rregulluese. Në zhvillimet e parapara me Plan Rregullues, rrjeti rrugor bazohet kryesisht në 
trasetë ekzistuese, ndërsa në disa pjesë strukturat ekzistuese do të rigjenerohen. Distanca 
në mes vijës ndërtimore dhe asaj rregulluese, dallon në pjesë të ndryshme. Në asnjë rast, 
vija ndërtimore nuk guxon ta kalojë vijën rregulluese.  
Përveç distancës nga vija rregulluese, vija ndërtimore ka rol në sigurimin e distancës së 
mjaftueshme në mes ndërtesave në dy anët e rrugës, me qëllim të mundësimit të diellosjes 
adekuate, dhe sigurimit të privatësisë. Kushti standard për diellosje adekuate, përmbushet 
nëse hapësirat e banimit kanë së paku 2 orë diellosje të drejtpërdrejt (mes orës 10-14), në 
ditën me më së paku ndriçim direkt dielli (21 dhjetor).  

Duke u bazuar në zhvillimin e strukturave dhe funksioneve, raporti minimal në mes 
distancës së ndërtesave dhe lartësisë së tyre duhet të jetë së paku 1:1. Raporti më i 
përshtatshëm është 1½ :1 ose më tepër, prandaj ku ka mundësi ky raport duhet të rritet.  

Varësisht nga etazhiteti, ndryshon edhe distanca në mes vijave ndërtimore në dy 
anët e rrugës. Në brendi të blloqeve, distanca në mes ndërtesave varet prej orientimit të tyre 
dhe pozitës brenda ngastrës. Distanca në mes të ndërtesës me hapje (fasada me dritare) 
dhe vijës së parcelës, duhet të jetë së paku 0.5 H (lartësisë së ndërtesës), ndërsa distanca 
në mes të ndërtesës pa hapje apo me hapje sekondare për ajrosje dhe vijës së parcelës, 
duhet të jetë 0,25 H ≥ 2.5 m.  
Shembull:  
Me hapje për etazhitet P+4  
P+4=13h x Kh=0.5=6.5 m. larg kufirit të ngastrës si dhe 6.5 m. largësia e objektit të ngastrës 
fqinje = 13m. d.m.th distanca në mes dy objekteve, është 13m.  
Pa hapje për etazhitet P+4  
P+4= 13h x Kh =0.25=3.25 larg kufirit të ngastrës, si dhe 3.25 m. largësi e objektit të 
ngastrës fqinje = 6.5 m. d.m.th. distanca në mes të dy objekteve, është 6.5 m. 
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                   Harta.34. Vija rregulluese dhe ndërtimore 
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9.6  FORMA DHE MADHËSIA E NGASTRËS 
 

Në pjesën qendrore, parcelat janë më të mëdha dhe kanë forma më të rregullta, 
kurse në pjesën jugore parcelat janë më të imta, dhe format e tyre janë më të ç’rregullta. Kjo 
gjendje, është pasojë e gjendjes së trashëguar dhe ndarjeve të mëvonshme, për shkak të 
rritjes së numrit të banorëve. Me qëllim të krijimit të ngastrave të përshtatshme për zhvillime 
të reja, është i nevojshëm të bëhet riparcelimi i ngastrave dhe bashkimi i tyre në tërësi më të 
mëdha. Varësisht nga destinimi dhe funksioni, parashihen disa kategorizime të madhësisë 
së ngastrave. Sipas madhësisë ngastrat ndahen në 3 kategori, siç janë:  

 Të vogla deri në 4 ari;  
 Të mesme 4 ari - 10 ari;  
 Të mëdha > 10 ari.  

Forma më e përshtatshme e ngastrës është drejtkëndëshe, ku raporti i brinjëve është 
1:1 deri 1:2. Duke e pasur parasysh gjendjen ekzistuese, kushte më të mira për zhvillim dhe 
fleksibilitet në zgjidhje ofrojnë ngastrat e mëdha > 10 ari. Ngastrat e vogla të cilat janë të 
papërshtatshme për zhvillim, si rezultat i sipërfaqes tejet të vogël apo formës së 
papërshtatshme, ndikon në mos zhvillim dhe jo fleksibilitet në ofrim të zgjidhjes së mirë. 

 
9.7 INDEKSI I SHFRYTËZIMIT TË NGASTRËS (ISHP) 

 

ISHP-ja paraqet raportin maksimal të lejuar të sipërfaqes së bazës së ndërtesës (A1) 
ndaj sipërfaqes së ngastrës (A). Ky indeks, kushtëzohet drejtpërsëdrejti nga kërkesat 
minimale për sipërfaqe të gjelbër, për parkingje mbi tokë dhe nga distanca e nevojshme në 
mes ndërtesave. Në varësi të madhësisë së ngastrës dhe etazhitetit, përcaktohen edhe 
vlerat maksimale të koeficientit:  

 banimi deri P+2 në ngastra ≤3.0 ari, ISHP = 75%  
 banimi deri P+5 në ngastra ≥ 7- 10ari ISHP = 50%  
 arsimi, ISHP = 35 %  
 administrata ISHP = 80%  
 kultura ISHP = 100%  
 afarizmi ISHP = 60%.  

 
 
 
 
 
 
 
Ilustrim nr.1.  Raporti i 
sipërfaqes së ndërtuar me 
sipërfaqen e ngastrës  
 
 
Ilustrim nr. 2.  
Etazhiteti dhe raporti i 
sipërfaqes së zhvilluar ndaj 
ngastrës  
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Në kuadër të sipërfaqeve të ndërtuara, llogariten edhe rrugët për qasje brenda 
blloqeve të funksionet e sipërpërmendura, nëse i përgjigjen karakterit të përgjithshëm të 
zonës. Pas vendimit mbi komasacionin e tokës, sektori i kadastrit bën regjistrimin e tokës në 
librin e kadastrit. Pas këtij procesi, bashkëpronarët mund të aplikojnë për leje urbanistike 
sipas kushteve të planit rregullues. Mundësitë riparcelimit, janë paraqitur në pjesën grafike 
ku janë prezantuar ndarjet ekzistuese si dhe ndarjet e propozuara.  

Tolerimet e lejuara janë të dhëna me qëllim të mundësimit të ndërtimit në etapa, 
bazuar në kërkesën e investitorëve dhe në situatën reale të investimeve. 

 
9.8 ETAZHITETI DHE LARTËSIA 

 

Lartësia dhe etazhiteti, janë kushte më rëndësi për përcaktimin e vëllimit të 
ndërtesës. Lartësia e ndërtesës, është e varur nga madhësia e ngastrës dhe destinimit, 
ndërsa është ngushtë e ndërlidhur me distancën nga ndërtesat fqinje.  

Lartësia maksimale është P+5 te banimi kolektiv, kurse te banimi individual lartësia 
maksimale e lejuar është P+2. Ndërtimet e reja, kërkojnë bashkimin e ngastrave dhe krijimin 
e ngastrave me sipërfaqe të mjaftueshme për zhvillimin e etazhitetit: P+5 dhe P+2. Lartësia 
maksimale për P+5 është 20 m, kurse për e P+2 është12m.  

Me qëllim të sigurimit të diellosjes së mjaftueshme, duhet të respektohen disa 
kufizime në lidhje me lartësinë e nën kulmit, dhe tërheqjen nga fasada. Në rast se muret 
periferike të nën kulmit nuk janë më të larta se 1m., atëherë nuk ka nevojë për tërheqje. 
Mirëpo, në rastet kur muret periferike të nën kulmit janë më të larta se 1m., atëherë duhet të 
tërhiqen nga fasada e kateve të mëposhtme për së paku 2.5 m. 
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Harta. 35.  Etazhiteti 
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9.9 SIPËRFAQJA E LIRË / E PANDËRRUAR 
  

Madhësia e kësaj sipërfaqe brenda ngastrës është kusht themelor që, duhet të 
respektohet me qëllim të sigurimit të funksionimit të duhur të shëndetshëm. Siç u pa më 
herët, te koeficienti i ndërrueshmërisë, sipërfaqja e lirë brenda ngastrës varet prej funksionit, 
madhësisë së ngastrës dhe etazhitetit. Madhësia e sipërfaqes së lirë brenda ngastrës, është 
35% të banimi P+5, dhe 25% te ndërtesat P+2. 

Në kuadër të hapësirës së lirë, është e nevojshme të sigurohen sipërfaqe të 
gjelbëruara dhe sipërfaqe për qasje dhe parkim.  
 

Sipërfaqja e gjelbërimit në ngastër  
Sipas rregullave raporti mes gjelbërimit dhe sipërfaqes totale të parcelës duhet të 

jetë së paku 15%.  
Sigurimi i qasjes në ngastër dhe parkimit  

Parkimi i veturave për nevoja të banorëve të ndërtesave të banimit, duhet të 
sigurohet në parcelën e vet ndërtimore, jashtë sipërfaqes publike të rrugëve. Numri i 
vendeve të parkimit duhet të sigurohet sipas normativave të përshkruara më herët. Kushtet 
për qasje automobilistike në ngastër janë:  

- Kyçja në ngastër nga rruga përmbledhëse nuk është zgjidhje e dëshiruar. Duke 
pasur parasysh gjendjen ekzistuese dhe mundësinë e adaptimit të strukturave ekzistuese, 
sidomos në jug të zonës, duhet të parashihen edhe qasjet nga ky nivel i rrugëve. Distanca 
optimale e këtyre qasjeve, është min. 50 m nga rruga tjetër.  

- Distanca në mes kyçjeve në ngastër nga rruga lokale duhet të jetë min. 40 m  
- Kyçjet në ngastër nga rruga për qasje mund të jenë të shpeshta sipas nevojës  
Në raste të emergjencave duhet të mundësohet qasje sa më e lehtë dhe e shpejtë e 

zjarrfikësve. Për këtë qëllim, duhet të parashihet gjerësia minimale prej 4m për qasje.  
Gjatë fazave të zhvillimit, në rast të pamundësisë së zhvillimit të një parcele 

ndërtimore për një kohë të caktuar, apo të pamundësisë së bashkimit të pronave të 
caktuara, duhet të mundësohen edhe hyrjet e përkohshme në ngastër.  

 
9.10 PLANI PARCELIMIT DHE RIPARCELIMIT 

 

Zhvillimi i sukseshëm i zonës së qendrës është i rëndësisë së madhe dhe se ky 
zhvillim mundtëjetëirealizueshëmvetëmnësemerretparashyshnjëri ngakomponentatkryesore 
ai është rregullimi i pronës private meanë të procesit të parcelimit dhe 
riparcelizimit.Planifikimi  i  tokës  duhet  të  zhvillohet  në  atë  mënyrë  që  të  dëmtoj  sa  më  
pak pronarët. 

Plani i parcelimit dhe riparcelimit është punuar sipas standardeve dhe është 
prezantuar grafikisht duke u munduar të ruaj ose ketë intervenime në sa më pak parcela 
ekzistuese.  

Parcelimi− Hapësira e cila përfshihet me Zonën e Parë Urbane është ndarë në 
blloqe urbane të banimit individual dhe kolektiv dhe brenda këtyre blloqeve urbane është 
bërë një plan parcelimi. Parimi bazë i shfrytëzuar për këtë plan parcelimi ka qenë të 
ndërtohen parcela të rregullta me sa më pak intervenime në parcelat ekzistuese. Parcelat 
urbanistike janë formuar sipas udhëzimeve nga Detyra Projektuese, dhe duke respektuar 
norma dhe standarde evropiane për funksionimin e banimit individual dhe kolektiv. Te blloqet 
e banimit individual janë formuar parcela nga tre (3 deri në gjashtë (6) ari. Te banimi kolektiv 
janë formuar parcela prej dymbëdhjetë (8) deri në pesëmbdhjetë (13) ari, të vetëdijshëm se 
parcelat në gjendjen ekzistuese janë më të imta besojmë se do të hasim në kërkesa për leje 
ndërtimi me parcela me sipërfaqe të ndryshme nga ato që i kemi paraparë në planin e 
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parcelimit dhe riparcelimit, në këto raste besojmë se mundë të bëhet edhe një riparcelim dhe 
të ipet leje ndërtimi në parcela me sipërfaqe edhe më të vogla por jo më pak se 2 ari në 
banim individual dhe jo më pakë se 7 ari në banimin kolektiv.  

Në raste kur kemi kërkesa për leje jashtë asaj që është paraparë në pjesën grafike 
organet komunale mund të japin leje ndërtimore nga një ekip e veqantëi cili do të vlerësoj 
mundësinë e dhënies së lejës dhe kushtet në të cilat ipet leja. Ekipi do të përbëhet prej 5 
anëtarëve; një arkitekt, një ingjinjer ndërtimi, një ekspert mjedisor, një ekonomist dhe një 
jurist, pëlqimi për leje të tilla aprovohen në kuvendin komunal. 

Plani i prezantuar grafikisht i parcelimit dhe riparcelimit është varianti më i 
përshtatshëm për zbatim bazuar në standarde dhe norma urbane në të cilin mund të ketë 
ndërhyrje vetëm në raste të kërkesave të lartpërmendura. 

Në cilindo rast hapësirat e parapara për rrugë dhe hapësirat tjera publike duhet të 
ruhen dhe komuna duhet të vendosë ti eksproprioj me qmim të tregut këto hapësira me 
destinim publik ose të bëj komasacion urban brenda bllokut dhe pronarëve në bazë të 
përqindjes së pronës që posedojnë brenda bllokut, t’u merret hapësira për destinim publik.   
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     Harta.36. Plani i parcelimit 
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9.11 KOMASACIONI URBAN 
 

Komasacioni i pronës bëhet me qëllim të krijim të gjendjes së re pronësore dhe fizike 
(me madhësi të mjaftueshme për destinimin e caktuar, formë të rregullt dhe pronë me qasje 
në rrugë publike), ku mundësohet planifikim racional dhe rregullim hapësinor sipas Planit 
Rregullues Urban. Komasacioni i tokës njëkohësisht rregullon të drejtat pronësore, 
gjegjësisht përcakton pjesëmarrjen e pronarëve në pronën e krijuar. Komasacioni, nisë 
atëherë kur në pajtim me planin rregullues urban, paraqesin kërkesën pronarët e më së 
paku 70% të pronës së përgjithshme.  
 
Kërkesës për komasacion të pronave duhet bashkangjitur:  

 listën pronarëve, ngastrave dhe sipërfaqja e tyre: duhet cekur nëse në hapësirën e 
komasacionit hyn vetëm një pjesë e ngastrës ekzistuese dhe të tregohet sipërfaqja e saj, 

 kompania gjeodezike e cila do të realizoj komasacionin në aspektin teknik, 
 realizuesi i komasacionit (p.sh investitori), i cili bart procesin deri në përfundim dhe mbulon 

shpenzimet e komasacionit, 
 
Pjesëmarrësit në komasacion, janë të gjithë pronarët e tokave/investitorët të cilët 

marrin pjesë në pronën e përbashkët të krijuar (siç është vendosur me plan rregullues, apo 
me kushte urbanistike).  

Vendimi për komasacion, merret nga organet kompetente komunale. Me marrje të 
vendimit në tokën e cila ka kaluar procesin e komasacionit, nuk lejohet shitja (përveç në mes 
pjesëmarrësve në komasacion apo komunës), dhe ushtrimi i veprimtarive individuale.  

Procesi i komasacionit udhëhiqet nga komisioni profesional, i formuar në kuadër të 
organeve komunale, i përbërë nga një urbanist, një gjeodet dhe një jurist. Pjesëmarrësit në 
komasacion, mund të zgjedhin përfaqësuesin apo një këshill përfaqësues.  

Rregullimi i kufijve dhe marrëdhënieve pronësore, bëhet para procesit të 
komasacionit. Para procesit të komasacionit, duhet të bëhet rregullimi i marrëdhënieve 
pronësore dhe përcaktimi i saktë i kufijve. Të gjitha rrugët e reja në prona private, hapësirat 
e gjelbra dhe hapësirat tjera shkojnë në shërbim të blloqeve, e që duhet të plotësohen në 
llogari të pronave private duke participuar secili pronar me përqindje të pronës së tij, aq sa i 
takon. Variant tjetër, të gjitha këto hapësira të rrugëve të reja në prona private, hapësirat e 
gjelbra dhe hapësirat tjera të shpronsohen nga komuna.  

Të dhënat e reja, futen në elaboratin në të cilin bazohet procesi i komasacionit. 
Vlerësimi i patundshmërisë, bëhet me qëllim të përcaktimit të pjesës së secilit pronar në 
pasurinë e përbashkët. Kjo bëhet nga një agjent i pavarur i pronave, i autorizuar dhe pranuar 
nga së paku 70% të pronarëve.  

 
Vlerësimi i patundshmërisë përmban:  
 

 madhësinë e ngastrës, 

 pozita e ngastrës dhe qasja e saj në rrugë publike, 

 madhësia e ndërtesës (nëse ekziston ndërtesa), 

 mosha e ndërtesës (nëse ekziston ndërtesa), 

 destinimi i ndërtesës (nëse ekziston ndërtesa), 

 leja e ndërtimit (nëse objekti pa leje, nuk konsiderohet), 
 
Vlera e patundshmërisë, përcakton vlerën e pjesëmarrjes së secilit pronar në pasurinë e 
përbashkët në përqindje.  
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9.11.1 Kontrata mbi komasacionin  
Të gjithë pronarët në hapësirën e komasacionit, duhet të lidhin kontratë mbi komasacion. 
Kontrata duhet të përmbajë propozimin e bashkimit të pronave, gjegjësisht pronën e re, si 
dhe pjesëmarrjen e secilit në atë pronë.  
 
Regjistrimi në kadastër  
 
Pas vendimit mbi komasacionin e tokës, sektori i kadastrit bën regjistrimin e tokës në librin e 
kadastrit. Pas këtij procesi, bashkëpronarët mund të aplikojnë për leje urbanistike sipas 
kushteve të planit rregullues. Mundësitë e riparcelimit, janë paraqitur në pjesën grafike ku 
janë prezantuar ndarjet ekzistuese, si dhe ndarjet e propozuara.  

Tolerimet e lejuara, janë të dhëna me qëllim të mundësimit të ndërtimit në etapa, 
bazuar në kërkesën e investitorëve dhe situatën reale të investimeve. 

 

9.12 NORMAT DHE STANDARDET TEKNIKE PËR ZHVILLIM 
URBAN 

 

Normat, rregullat, dhe standardet e projektimit urban janë plotësimi teknik dhe praktik i 
domosdoshëm dhe si të tilla janë të detyrueshme për të gjitha organizmat projektuese 
dhe hartuese nga sfera e planifikimit hapësinor rregullues dhe studimeve urbane. 
Elementet përbërëse të zonës së trajtuar me plan rregullativ janë: 
A) terrenet e banimit 
B) terrenet shoqërore 
C) terrenet e gjelbërta 
D) terrenet sportive dhe hapësirat për lojë fëmijësh 
E) rrugët, vendqëndrimet dhe sheshet (sipërfaqet e lira) 
A) Në terenet e banimit përfshihen njësitë urbane të banimit dhe rrugët e 
mbrendshme midis tyre . Pjesë përbërse e tyre janë janë edhe parcelat e çerdheve, 
kopshteve, shkollave fillore dhe shërbimeve të përditshme tregtare dhe komunale. 
Terenet e banimit ndahen në njësi strukturore urbane në varshmëri të hapësirës 
territoriale dhe numrit të banorëve. Njësitë strukturore urbane të tereneve të banimit janë: 
o grup banimi 
o bllok banimi 
o kompleks banimi 
o lagje banimi 
Në varshmëri të pikëvështrimit nga madhësia teritoriale dhe numri i popullatës mund 
të analizohen parametrat e zhvillimit urban kurse e përbashkëta e të gjithave është se 
sipërfaqe ndërtimi maximalisht duhet të jetë 4.5 m2/banor. 
Grup banimi është njësia më e vogël strukturore urbane me popullatë deri në 1.000 
banorë dhe sipërfaqe deri në 1,5 ha me S bruto= 15.5 -16 m2 / banorë. 
Blloku i banimit është njësi strukturore urbane e përbërë prej 3- 4 grupe banimi me 
popullatë prej 3000 - 4000 banorë dhe sipërfaqe 6 - 8 ha me S bruto= 20 m2 / banor. 
Kompleksi i banimit është njësi strukturore urbane e cila përbëhet nga disa blloqe 
banimi me popullatë prej 6000 - 8000 banorë dhe sipërfaqe 16 - 20 ha. 
Lagje banimi është njësia urbane më e madhe e cila përbëhet nga dy komplekse 
banimi me popullatë prej 12-16 mije banorë dhe sipërfaqe 32 - 40 ha. 
Në përbëje të saj ka shërbime të përqendruara tregtare, komunale, sociale, kopsht, 
çerdhe, dy shkolla fillore, një shkollë të mesme, parku i lagjes, terene sportive të të 
gjitha grup moshave, shërbimi shëndetësor dhe administrativ, sallë koncertesh, 
biblioteke etj. 
 
B ) Në terenet shoqërore përfshihen objektet e çerdheve, kopshteve dhe shkollat. 
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Treguesit normativ per objektet shoqërore janë: 2.0 m² / 1 fëmijë – nxënës kurse 
siperfaqet e nevojshme për parcelat e tyre mund të jenë: 
• Parcelat e çerdheve dhe kopshteve 0,3 - 0,4 ha për një çerdhe ose kopsht 
• Parcelat e shkollës fillore 0,6 – 1.0 ha. 
• Bllokut të banimit për popullatën e tij i duhet një çerdhe dhe një kopsht 
• Kompleksit të banimit për popullatën e tij i duhen dy qerdhe,dy kopshte dhe një 
shkollë fillore. 
C ) Në terenet e gjelbërta bëjnë pjesë : 
• sipërfaqet e parqeve apo lulishteve të grupit të banimit 3.0 -4.0 m2 / banor 
• sipërfaqet e parqeve apo lulishteve të lagjes së banimit 1.0 -2.0 m2 / banor 
• sipërfaqet e gjelbërimit rrugor dhe brigjeve ujore 1.0 m2 / banor 
• sipërfaqet e gjelbërimit të objekteve shoqërore 2.0 m2 / banor 
 
D ) Në terenet sportive dhe hapësirat për lojë fëmijësh bëjnë pjesë sipërfaqet e 
nevojshme për terene sporti sipas grupmoshave dhe hapësirat për lojë fëmijësh : 
• për bllok banimi sipërfaqe për terrene sporti 0,5 m2 / banor 
• për kompleks banimi sipërfaqe për terene sporti 1.5 m2 / banor 
• për lagje banimi sipërfaqe për terene sporti 1.5 m2 / banor 
• për grup banimi sipërfaqe për lojë fëmijësh 1.3 m2 / banor 
• për bllok banimi sipërfaqe për lojë fëmijësh 1.5 m2 / banor 
• për kompleks banimi sipërfaqe për lojë fëmijësh 1.5 m2 / banor 
• për lagje banimi sipërfaqe për lojë fëmijësh 1.5 m2 / banor 
 
E ) Rrugët, vendqëndrimet dhe sheshet (sipërfaqet e lira) bëjnë pjesë : 
• Sipërfaqet e rrugëve kryesore të qytetit së bashku me trotoaret 
• Sipërfaqet e rrugëve brenda lagjeve dhe komplekseve të banimit 
• Sipërfaqet e shesheve dhe hapësirave të lira 
• Sipërfaqet e vendqëndrimeve të automjeteve (të hapura ose të mbyllura) 
Sipërfaqet e rrugëve kryesore të qytetit së bashku me trotoaret 
• Rruget e kategorisë së I – rë: Rrugët me 4 - 6 korsi kalimi janë rrugët e kryesore 
të shërbimit urban dhe rrugët unazore të qytetit me trafik të rëndë . 
• Rrugët e kategorisë së II – të: Rrugët me 3 - 4 korsi kalimi janë rrugët që ndajnë 
lagjet banuese të qytetit nga njëra tjetra . 
• Rrugët e kategorisë së III – të : Rrugët me 2 korsi kalimi janë rrugët e 
mbrendshme të lagjeve banuese. 
• Rruget e kategorisë së IV – të: Rruget me 1 - 2 korsi kalimi janë rrugët e 
mbrendshme të blloqeve të banimit . 
Sipërfaqet e rrugëve brenda lagjeve dhe komplekseve të banimit 
• Rrugë me dy korsi kalimi + dy breza parkimi 
• Rrugë me dy korsi kalimi + një brez parkimi 
• Rrugë me një korsi kalimi + dy breza parkimi 
• Rrugë me një korsi kalimi + një brez parkimi 
Ndalesat e kyçjeve në rrugë dhe kyqjet në rrugë sipas kategorive të tyre 
Ndalohet dalja në rrugët e kategorisë së parë nga rrugët e kategorisë së katërt. 
Ndalohet dalja e çdo rruge më afër se 50 m nga kryqëzimi. Distanca minimale e daljeve në 
rrugët e kategorisë së I-rë e II-të duhet të jetë 100m. Distanca minimale e daljeve në rrugët e 
kategorisë së III-të e IV-të duhet të jetë 50m 
Kryqëzimet e rrugëve sipas kategorive bëhen: 
• Me disnivel apo me rreth për dy rrugë të kategorisë së parë 
• Me disnivel apo me rreth për rrugë të kategorisë së parë me rrugë të kategorisësë dytë 
• Sipas kushteve në dispozicion për rrugët e kategorive tjera 
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Rrugët e kategorisë së pare dhe te dytë nuk duhet të përshkojnë: grupin e banimit, 
bllokun e banimit, kompleksin e banimit dhe lagjen e banimit. 
Sipërfaqet e shesheve dhe hapësirave të lira 
Sipërfaqet e shesheve dhe hapësirave të lira përbëjnë sipërfaqet e nevojshme për 
shtrirjen e infrastrukturës rrugore dhe sipërfaqen e hapësirave të lira: 
Treguesit normativ janë: 
• Për grup banimi sipërfaqe për rrugë dhe sheshe midis grupeve 1.5 m2/banor 
• Për kompleks banimi sipërfaqe për rrugë dhe sheshe 3.0 m2/banor 
• Për të gjitha kategoritë e tereneve të banimit nga grupi i banimit e deri te lagja e 
banimit nevojiten sipërfaqe për hapësira të lira 10,0 m2/banor 
Sipërfaqet e vendqëndrimeve të automjeteve (të hapura ose të mbyllura) 
Sipërfaqet e nevojshme për zhvillimin e parkimeve të hapura dhe të mbyllura janë 15m2 / 1 
parkim : 
• për banesa kolektive një vendparkim për familje 1 / 1 
• për biblioteka një vendparkim / 25 veta 1 / 25 
• për qendra tregtare një vendparkim / 3 veta 1 / 3 
• për qendra shëndetësore një vendparkim / 25 veta 1 / 25 
• për objekte shoqërore 0.10 m2 / banor zone 
Banor zone është numri i banorëve të një zone që i shërben objekti i mësipërm. 
 

9.13 . BANIMI 
 

Sipërfaqja e destinuar për banim, paraqet pjesën më të madhe të sipërfaqes së 
lokacionit. Në sipërfaqen më të madhe, banimi propozohet të jetë i përzier dhe atë shumë 
banesor në pjesët më të sheshta  të zonës, kurse ai individual planifikohet në pjesët me 
përqindje të pjertësisë më tëlartë.(shih hartën e destinimit të sipërfaqeve)  

Ndarja në blloqe urbane në kuadër të Zonës, paraqet bazë të mirë për zhvillimin e 
ardhshëm në infrastrukturë ekzistuese dhe atë të planifikuar, ndërtim ekzistues dhe të 
planifikuar si në atë individual, kolektiv, publik, etj. Zona, ka kërkesa sa i përket sipërfaqes 
për ndërtim, ku me qëllim të ruajtjes dhe shmangies së zhvillimeve të pa planifikuara 
kërkesat për banim do të balancohen me mundësitë reale hapësinore, si dhe një planifikim 
të mirëfilltë hapësinor të zonës, duke mbrojtur pronën individuale dhe atë publike.  

Duhet të kemi parasysh kërkesat, si të sektorit privat dhe publik me qëllim që të jenë 
në harmoni me mjedisin. Qëllimet kryesore dhe primare në zonën e banuar, janë:  
 
 Sigurimi i banimit cilësor për të gjithë banorët, 
 Planifikimi i hapësirave të reja për banim të përzier me dendësi më të madhe, 
 Regjenerimi i hapësirave ekzistuese të banimit dhe ngritja e cilësisë, 
 Ripërtëritja e ndërtesave ekzistuese me vlerë përmes revitalizimit urban, regjenerimit  

të blloqeve përmes hartimit të planeve detale urbane, 
 Krijimi i hapësirave të reja për afarizëm ose përmbajtje tjera të nevojshme, 
 Avancimi i jetës sociale të banorëve të qendrës së qytetit, përmes planifikimit të  

hapësirave të lira, të gjelbëruara, lojërave për fëmijë, fushave të sportit etj, 
 Përparimi i kushteve të banimit që nënkupton qasje të lehtë për të gjithë, sigurim i  

numrit të mjaftueshëm të vend parkimeve bazuar në standarde të larta, 
 Sigurimi i një banimi atraktiv duke reduktuar trafikun (zhurma, ndotja) në zonat e  

banimit dhe duhet përforcuar elementet e gjelbërimit, 
 Planifikimi drejt standardit, mesatarisht 4.5 banor për njësi banimi, 
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9.14  DENDËSIA E BANIMIT 
 

Konceptualisht, propozimi për zhvillimin e ardhshëm të Zonës së Parë Urbanistike 
përkrah zhvillimin e banimit të ulët dhe individual, për shkak që të gjitha parashikimet e rritjes 
së popullsisë, nuk tregojnë që në 10 vitet e ardhshme do të ketë rritje të atillë që, do të 
arsyetonte nevojën e densifikimit dhe vertikalizimit të banimit. Qëllimet kryesore, janë:  

 
 Zhvillimi i banimit të lartë kolektiv max. deri në etazhen P+5, 

 Zhvillimi i banimit të ulët individual max. deri në etazhen P+2, 

 Ruajtja e një zone atraktive për banim individual dhe kolektiv, ku lartësia maksimale  
e ndërtesës do të jetë 9.00 m. për banim individual, dhe 20.00 metra për banim 

kolektiv, 
 
Dendësia banimore e propozuar, rezulton me dendësi të mesatare dhe ky nivel i rritjes së 
dendësisë, mjafton për më shumë se 10 vitet e ardhshme.  
 
(Tabela…..  e koeficientit të shfrytëzimit dhe destinimeve të sipërfaqeve). 

Dendësia e banimit gjatë periudhës 5 deri në 10 vjeç, mundë të arrijë në bazë të 
trendëve të parapara të zhvillimit deri në maksimum 389 banorë për ha, kurse mesatarja 297 
b/ha në zonën për banim kolektivdhe maksimum 297 banorë për ha, ku është e destinuar 
për banim individual. 
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     Harta . 37.  Dendësia e banimit 
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9.14.1 Afarizmi 
 Afarizmi, do të zhvillohet në nivelet përdhese dhe katet e para në bllok. Kryesisht, 
afarizmi është i paraparë të zhvillohet përgjatë rrugëve kryesore, por edhe rrugëve të cilat i 
ndajnë blloqet, ato blloqe të cilat mendohet të jenë më të frekuentuara dhe më atraktive për 
zhvillimin e afarizmit. Afarizmi, do të zhvillohet përgjatë rrugës “Ismail Raka” dhe “Qamil 
Ilazi” e “Sali Bajra”, në të dy anët përgjatë rrugës “Vëllezërit Çaka”. Afarizmi, është paraparë 
të zhvillohet edhe në hapësirat e Shtëpisë së Mallrave, në hapësirat e tregut të gjelbërt dhe 
në disa rrugë të planifikuara mes blloqeve urbanistike. (Shih hartën e përmbajtjeve 
atraktive).  

9.14.2 Hapësirat për sport dhe rekreacion 
Përfshihen sipërfaqet e dedikuara për sport dhe rekreacion në zonat e lira, duke 

përfshirë përmbajtjet për sport(objekte/fusha sportive, pishina të hapura), sipërfaqet e gjelbra 
përcjellëse dhe parkingjet e nevojshme. Harta nr. XXX, paraqet zonën e trajtuar me 
përmbajtjet detale dhe së bashku me analizën tekstuale, mund të shfrytëzohet si bazë 
(organizim hapësinor) për hartimin e detyrave projektuese për planet zbatuese. 
          
 
 

9.14.3   Objekti sportiv/ Stadiumi i qytetit 
Gjendja ekzistuese e stadiumit të qytetit, nuk i plotëson kërkesat në përmbajtje të saj. 

Rinovimi i stadiumit, duhet të përfshijë ndërtimin  e shtigjeve për gjimnastikë, ndërtimin e 
tribunave dhe objektit përcjellës për administratë. Zona e stadiumit e paraqitur ne  pjesën 
grafikeështë organizuar së bashku me përmbajtjet përcjellëse sipas standardeve të 
përvetësuara sipas tabelës në vijim. 

 
Palestra e qytetit dhe fushat e hapura (hendboll,basketboll , tenis dhe  volejboll) 
 Palestra e sportit është organizuar në pjesën jugore të zonës, pranë memorialit të 
dëshmorëve me destinim primar: shfrytëzimin për aktivitete sportive (sportet individuale, 
duelet, sportet kolektive dhe programe të ndryshme). Vendshtrirja e propozuar e palestrës, 
mundëson një lidhje të mirë me stadiumin e qytetit dhe hapësirën  për shumë qëllime në 
pjesën qendrore. Gjithashtu, afërsia me memorialin e dëshmorëve mundëson organizimin e 
manifestimeve të ndryshme përkujtimore. 

Hapësirat e hapura përcjellëse-terrenet sportive të rregulluara sipas shfrytëzimit 
përkatës (hendboll, futboll të vogël, basketboll, tenis dhe volejboll), shërbejnë për nevojat e 
qytetarëve, aktivitetet jashtëshkollore dhe rinisë studentore sikurse edhe klubeve/shoqërive 
të ndryshme sportive. Organizimi i zonës së destinuar për sport dhe rikrijim në PZHU, 
mundëson akomodimin e 10 fushave sportive me përmbajtjet e tyre përcjellëse. 

Standardi i 
përvetësuar 

2m² sip për nr e banoreve në nivel komunal.  
1 Stadium për 30,000-50,000 banorë me radius te shfrytëzimit prej 2 km. 

Nr i  shikuesve ne kapacitet maksimal prej 2000 shikuesve 

Te planifikuara 2m2sip për nr. e banoreve ne nivel komunal.  
1 Stadium për 30,000-50,000 banorë me radius te shfrytëzimit prej 5km. 

Nr i  shikuesve ne kapacitet maksimal prej 2000 shikuesve 
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Burimi i standardeve;  Sportski objekti, autor Slobodan N.Ilic f 161 
 

 
 
 
 
Pishina qendrore e qytetit 
 
Brenda zonës së planit rregullues ekziston një pishinë, mirëpo kapacitetet  (pishina 
ekzistuese është destinuar kryesisht për rikrijim, dhe jo për sportet ujore), dhe pozita 
gjeografike e saj paraqet nevojën për destinimin e një zone të posaçëm qendrore. Kompleksi 
i sipërfaqeve ujore (kompleksit të pishinave për sport dhe rekrijim, analizuar edhe në 
aspektin pronësor,  është planifikuar në  pjesën perëndimore e destinuar për përmbajtje 
sportive dhe rekreative, sipas PZHU. Analizuar nga aspekti i infrastrukturës, zona e 
destinuar me përmbajtje të sipërfaqes ujore ndodhet pranë infrastrukturës së planifikuar për 
zhvillim dhe në një distancë relativisht të mirë gravituese. Duke pasur parasysh pozitën e 
përshtatshme gjeografike, zona e destinuar mundëson hartimin e projektit me të gjitha 
përmbajtët e kërkuara. Pjesa grafike e paraqitur është hartuar bazuar ne standardet e 
kërkuara  sipas tabelës ne vijim: 
 
 
 
 
 
 
 

 Nr i 
banorev
e ne 
zonën 
urbane 

Nr i 
sallave 
ekzistuese 

Nr i sallave 
te 
nevojshme 

Numri i 
hapësir
ave te 
hapura 
ekzistu
ese 

Nr i 
hapësirave 
te hapura 
te 
nevojshme 

Dim e 
rekomandu
ara për 
salle 

Hapësira e 
nevojshme 
shtese dhe 
mundësia 
për zgjerim 

Standardi i 
përvetësua
r 

15000 0 6 0 50 + 5 45X27 30X27.24X2
4 

Te 
planifikuar
a 

10000 0 1 0 10 45X27 30X27.24X2
4 

Salla për kulture fizike, sport dhe rekreim te qytetareve 

 
 

Nr i banoreve 
ne zonën  
urbane 

Hapësirat e mbuluara  Hapësirat e hapura 

Total ne 
m2 

Për banore për m2 Total ne m2 Për banore 
për m2 

Standardi i 
përvetësuar 

15000 3026 0.2 36620 2.38 

Të 
planifikuara 

15000 3026 0.2 36620 2.38 
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Sheshet , hapësirat e gjelbërimit dhe sipërfaqet ujore 

1. Sheshet 
Sheshet janë hapësira publike të dedikuara për lëvizjen dhe tubimin e qytetareve. Sheshet 
kryesore të rregulluara me këtë plan, janë: 
Sheshi qendror në zonën e destinuar për sport dhe rikrijim, i cili mundëson shfrytëzimin për 
shumë qëllime. 
Sheshi përballë objektit të vjetër të komunës, mund të organizohet me kufizim të 
qarkullimit automobilistik gjatë periudhës kohore të përcaktuar.  
Gjithashtu, sheshet tjera duhet të organizohen brenda blloqeve të banimit kolektiv,si 
hapësirë e përbashkët për shfrytëzim. 
 
 

2. Brezat e gjelbërimit 
Brezat e gjelbërimit, janë sipërfaqet në mes të hapësirave me destinim të ndryshëm. Qëllimi 
kryesor, është mbrojtja ndaj emisionit. Me PRRU, brez i gjelbërimit nënkuptohen aletë e 
drunjve përgjatë rrugëve automobilistike. 

3. Sipërfaqet ujore 
Zona e Parë Urbanistike e përshkojnë lumi Nerodime, Lumi Lepenc, dhe dy përrocka.Gjatë 
rizhvillimit të rrjetit rrugor ekzistues dhe të atij plotësues, është planifikuar ndërtimi i rrugëve 
përgjatë breglumit, aty ku ishte e mundur me qëllim: ruajtjen e shtratit të lumenjëve dhe 
krijimin e mundësisë për rregullimin e tyre për shfrytëzim publik. 

Praktika e kanalizimit të përrockave, ka rezultuar si e pasuksesshme sidomos pas 
reshjeve atmosferike duke shkaktuar vërshime. Duke pasur parasysh hedhurinat dhe 
mbetjet urbane të cilat grumbullohen, varianti më i favorshëm është vendosja e një rrjete 
selektive në hyrje të zonës, e cila do të bën grumbullimin e mbetjeve dhe gjësendeve të 
tjera, e të cilat duhet të pastrohen herë pas here sa të jetë nevoja nga kompania 
profesionale për grumbullim të mbeturinave.  
Trajtimi i hapësirave publike përgjatë lumit “Lepenc dhe Nerodime” 
Lumi “Lepenc” dhe “Nerodime ”, të cilat tangjentojnë zonën e përcaktuar me PRRU, duhet të 
trajtohet për shfrytëzim publik te hapësirës se breglumit. Komuna, do të hartojë projektin 
zbatues për rigjenerimin e hapësirave publike përgjatë breglumit. Megjithatë, Komuna dhe 
INSI ka analizuar gjendjen ekzistuese dhe janë evidentuar problemet, veçoritë dhe veprimet 
si në vijim, të cilat mund të pasurohen edhe më shumë gjatë hartimit të detyrës projektuese 
për projektin zbatues. 

I. Analiza e gjendjes ekzistuese 
• Shtrati i lumit bart hedhurina të ndryshme, 
• Breglumi përgjatë sipërfaqes ujore është i pashfrytëzueshëm, 

 

 
 

Nr i 
banoreve 
i  
hapësirës  

gravituese 

Sipërfaqja 
ujore për 
banore 
m3/banore 

Sipërfaqja e 
përgjithshme 
ujore në m2 

Parkingu Sipërfaqe te 
gjelbëruar 
ne rrethine 
3m2/banore 

Nr i 
automjeteve 

Nr i 
biçikletave 

Standardi i 
përvetësuar 

20,000 0.10 2000 100 200 60000 

Të 
planifikuara 

15,000 0.10 1721 105 200 28,300 
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• Sipërfaqja e rregulluar e shtratit të lumit nuk përfshin të gjithë zonën, 
• Dëmtime të mëdha të argjinaturave dhe ngushtimi i sipërfaqes absorbuese ujore, 
• Ndërtimi i strukturave të ndryshme të cilat pengojnë vizuarat në zonë, 
• Distancë e madhe ndërmjet urave për qarkullim të automjeteve, 
• Sipërfaqja dhe përpunimi ekzistues i pjesës së rregulluar të shtratit të lumit, ka rezultuar i 

suksesshëm në reduktimin e vërshimeve. 
 

II. Veprimet 
• Pastrimi i mbetjeve urbane përgjatë bregut të lumit, dhe përgjatë shtratit të lumit, 
• Krijimi i hapësirës publike nëpërmjet rregullimit  dhe përpunimit  adekuat  të shtigjeve dhe 

hapësirave për pushim. Përmirësimi/krijimi i lidhjeve për këmbësore (lindje-perëndim dhe 
ndërlidhja me zonat tjera), 

• Vazhdimi i rregullimit të shtratit të lumit në dy segmentet në veri, dhe jug. Praktikumi i 
teknikave të cilat kanë rezultuar të suksesshëm në reduktimin e përmbytjeve në shtratin e 
lumit (Rregullimi i shtratit duke ruajtur hapësirën absorbuese të lumit). Vazhdimi i rregullimit 
të shtratit të lumit në dy segmentet në veri dhe jug, në distancë prej 200 m, në të dyja 
drejtimet. 

III. Veçoritë e projektit 
1. Ri-trajtimi i parkut,rigjallërimi dhe ndërlidhja me shtigjet e propozuara,demolomi i 

strukturavekufizuese (murit rrethues me qëllim qasjen më të lehtë dhe mos ndërpritje vizuale 
në zonë, 
Rishqyrtimi i idesë për ndërtimin e  strukturës mbi lum: me pamje vizuale nga akset 
kryesore, 

2. Krijimi i hapësirave dhe trajtimi i lëvizshmërisë në zonën e ngushtë, rregullimi i shtegut për 
çiklizëm dhe rregullimi i shiritit gjelbërues, ndërtimi i komunikatave lidhëse në mes rrugës 
dhe shtratit të lumit. 

3. Ndërtimi i një objekti me karakter që do të simbolizonte kushtetutën e Kaçanikut dhe do të 
shërbente si urë për këmbësor. Distanca në mes dy urave ekzistuese, është 700 m, kështu 
që ndërtimi i këtij objekti i cili do të shërben edhe si urë në mes është racionale, edhe për 
përmirësimin e qarkullimit të gjithëmbarshëm.  
 

 
 
              Fig. 3. Ilustrim i rregullimit të lumit Nerodime dhe urës. 
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9.14.4 Hapësirat publike 
 

 Me destinim të sipërfaqeve, janë definuar hapësirat publike pjesa më e madhe e tyre 
janë hapësira të rrugëve, parkingjet, sheshet, parqet, hapësirat rrethi lumit, kurse pjesa tjetër 
përfshin hapësirat dhe objektet fetare, administratë, shkollë dhe objekte kulturore. Rrugët si 
hapësira publike në përgjithësi, janë të përcjellura me përmbajtje atraktive dhe hapësira të 
mjaftueshme për kalim të rregullt të makinave, këmbësorëve dhe çiklistëve. Po ashtu, në 
disa rrugë janë të paraparë edhe parkingjet lineare, e të cilat ofrojnë mundësi të parkimit të 
shpejtë dhe pa pengesa të qarkullimit. Parkingje publike, janë paraparë edhe në disa pjesë 
të zonës afër institucioneve publike si afër objektit të komunës, afër shkollës, çerdhes etj. Si 
sipërfaqe të tjera publike, janë të destinuara sheshet dhe parqet, e të cilat duhet të jenë të 
përcjellura me përmbajtje të nevojshme përfshirë ndriçimi, ulëset,enët për mbeturina etj. 

 Sipas konceptit të paraparë me PZHU, në hapësirat publike për-rreth lumit është 
menduar që të zhvillohet parku inteligjent. Me PRRU, janë rregulluar hapësirat duke 
përfshirë shtigjet për këmbësorë, të pasura me ulëse, ndriçim etj. shtigjet për çiklizëm, 
shtigjet e gjelbërimit, si dhe është menduar që në murin anësor përgjatë shtigjeve të 
këmbësorëve të vendosen pllaka me mbishkrime me motive të ndryshme. (shih hartën e 
destinimit të sipërfaqeve). 

 

9.14.5 Administrata 
 

Në kuadër të Zonës kemi të destinuar 2 hapësira për zhvillime të administratës. Njëra 
hapësirë ndodhet në pjesën veriore, e cila shërben për regjistrim kulturë dhe gjygjësi, kurse 
pjesa tjetër ndodhet në zonën jugore, e cila shërben për administratën komunale. Hapësirat 
për zhvillim të administratës, duhet të jenë të përcjellura me objekte përkatëse për zhvillim 
dhe qasje moderne të administratës. Objekti i komunës, i saporinovuar,i plotëson nevojat 
hapësinore për zhvillimin e veprimtarisë shërbyese. 

9.15 Trajtimi i tërësive urbane 
 

Për ta zbatuar konceptin e densifikimit, është e natyrshme që një pjesë e madhe e 
qendrës së qytetit, duhet të kalojë nëpër një proces të rigjenerimit. Blloqet e ndryshme të 
qendrës së qytetit, varësisht nga vendndodhja, do të duhet t’i nënshtrohen ndryshimeve 
përmes planeve detale urbane, kurse autoritetet komunale do të përcaktojnë zonat parësore 
për trajtim në bazë të rëndësisë dhe interesit të përgjithshëm. Blloqet urbane, kanë 
karakteristika të veçanta, dhe për këtë arsye edhe forma e trajtimit të tyre ndryshon. Janë 
rekomanduar këto mënyra të trajtimit që duhet të shqyrtohen më hollësisht në plane detale 
urbane:  

- Zhvillim i zonës: parasheh tërësinë e intervenimeve në zonat e ndërtuara 
ekzistuese apo ndërtimin e ri dhe përparim të hapësirës publike në zonën, 

- Rizhvillim i zonës: si një formë e trajtimit që është planifikuar kryesisht për tërësinë 
urbane të qendrës, paraqet intervenimet, si: rrënim apo rivitalizimi i strukturave ekzistuese 
dhe planifikimi i strukturave të reja të banimit, 

- Zhvillim i ri: në propozim ka zona të ndara të pa ndërtuara që paraqesin zonat e 
reja për banim, 
Realizimi i planit, duhet të bëhet në faza varësisht nga interesi i banorëve dhe investitorëve. 
Kjo do të thotë se, një pjesë e madhe e ndërtesave ekzistuese të banimit duhet të rrënohet, 
disa objekte ekzistues duhet të adaptohen, ndërsa disa ndërtesa ekzistuese shumë-
banesore duhet të rinovohen, rindërtohen ose të ndërtohen, ndërtesa të reja, atëherë kur 
shtrohet kërkesa nga investitorët në bashkëpunim me banorët. Të gjitha këto ndryshime, nuk 
mund të realizohen pa marrëveshje me pronarët. 
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10 . KUSHTET E RREGULLIMIT 
 
Duke e pasur parasysh madhësinë e zonës dhe nevojës për funksionim dhe 

menaxhim efikas, është e nevojshme ndarja në njësi më të vogla hapësinore. Bazuar në 
veçoritë strukturore dhe funksionale si dhe në rrjetin e qarkullimit, me këtë Plan Rregullues 
është trajtuar Zona e Parë Urbane, e cila është e ndarë në 32 blloqe, të banimit kolektiv dhe 
banimit individual. Blloku është njësia më e vogël hapësinore dhe kufizohet me rrugë lokale, 
të cilat sipas standardeve duhet të kenë distanca prej 75—180 m. në blloqet e banimit dhe 
90—150 m., në blloqet me funksion të afarizmit. 

Krijimi i blloqeve, mundësohet me krijimin e sistemit efikas rrugor. Me krijimin e 
sistemit rrugor ortogonal, krijohen blloqe perimetrike me sipërfaqe të ndryshme. Në hartën e 
mëposhtme, janë të paraqitura 55 blloqet urbane, ndërsa emërtimi është i përkohshëm deri 
sa të bëhet sistematizimi zyrtar i tërësive hapësinore. 

Forma dhe madhësia e blloqeve ndryshon, varësisht nga strukturat ekzistuese apo të 
propozuara, si dhe nga rrejti i qarkullimit. Sa i përket funksionit, nuk është asnjë bllok 
njëfunksional. Në shumicën e blloqeve, parashihen përmbajtje kryesore të kombinuara me 
përmbajtje përcjellëse dhe dytësore. Ndarja e tërë zonës në blloqe urbane, ndihmon në 
menaxhim, zhvillim dhe orientim më të lehtë në Zonën e Parë Urbane. 

 
Tabela.8.  Koeficientet e shfrytëzimit dhe destinimeve  të sipërfaqeve 
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   Harta . 38. Kushtet e rregullimit 
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10.1 BLLOQET E BANIMIT TË ZONËS QENDËR TËRËSIA URBANE 
A (BANIMI KOLEKTIV) 

Blloku i banimit është njësi strukturore urbane e përbërë prej 3- 4 grupe banimi me 
Popullatë prej 3000 - 4000 banorë dhe sipërfaqe 6 - 8 ha me S bruto= 20 m2 / banor. 

Për funksionim më efikas dhe rregullim më të lehtë të zonës është e domosdoshme 
ndarja e saj në tërësi më të vogla hapsinore.Blloku është njësia më e vogel hapësinore dhe 
kufizohet me rrugë lokale të cilat sipas standardeve duhet të kenë distancë prej 75- 180 m 
në blloqet e banimit dhe 90- 150 m blloqet me funksion të afarizmit. Krijimi i blloqeve 
mundësohet me krijimin e sistemit efikas rrugor. 

Në hartën e mëposhtme janë të paraqitura 32 blloqe të emërtuara në bazë të pozitës 
në të cilën gjendën në shkronja të alfabetit shqip. 

Ndarja e tërësishme e zonës në blloqe urbane ndihmon në menaxhimin, zhvillimin 
dhe orientimin më të lehtë të qytetit të Kaçanikut. 

Ndarja në tërësi urbane përveq rrugëve, bazohet edhe në parcelat e mëdha dhe të 
ngushta, të cilat mund të organizohen si blloqe. Këto parcela të mëdha riparcelohen në 
parcela më të vogla , duke krijuar kështu njësinë më të vogël hapsinore. 

Kjo mënyr e organizimit të tërësive urbane kushtëzohet nga gjendja faktike në terren. 
Për të krijuar një balanc ndërmjet gjendjes aktuale të ngastrave dhe  kërkesës së pronarëve( 
investitorit) mund të vijmë në përfundim se ngastrat më të përshtatshme për zhvillimin e 
qendrës së qytetit janë : 

10.1.1 Blloqet e banimit kolektiv 
Përqindja më e madhe e njerëzve që jetojnë në qytet jetojnë në ndërtesa shumë 

katëshe, kohët e fundit, me rritjen e dendësise së njeriut në planet ka lindur nevoja për 
shfrytezimin e lartesisë. Pikërisht kjo mënyrë jetëse, në apartamente të mbivendosura ose të 
bashkangjitura quhet banim kolektiv. 

Parcelat e blloqëve të banimit kolektiv në bazë të këtij plani urbanistik është 
përcaktuar në atë mënyrë që parcela optimale nuk duhet të jetë më e vogël se 10 ari pasi 
konsiderohën të pa përshtatshme për arsye se nuk i plotësojn kushtët për planifikimin e 
lokacionit. Në formimin e blloqeve të banimit kolektiv kem pasur parcela të mëdha dhe të 
vogla të cilat i kem bashkuar dhe kem formuar blloqet e kolektive te përcaktuara, gjatë 
caktimit të blloqeve në hartë kemi ndarë hapsirën për ndërtimin e rrugëve të nevojshme për 
llojin e banimit të planifikuar të cilat e lehtsojnë jetën e qytetarit, hapësirën e nevojshme për 
gjelbërimin e përcaktuar me rregullat gjelbërimit, terrenet sportive dhe hapësirat për lojë 
femijësh, terenet shoqërore (parcelat e shkollave, e qerdhëve dhe kopshtëve, shërbimet e 
ndyshme tregtare etj). 
Në terenet shoqërorepërfshihen objektet e çerdheve, kopshteve dhe shkollat. 
Treguesit normativ per objektet shoqërore janë: 2.0 m2 / 1 fëmijë – nxënës kurse 
Sipërfaqet e nevojshme për parcelat e tyre mund të jenë: 
• Parcelat e çerdheve dhe kopshteve 0,3 - 0,4 ha për një çerdhe ose kopsht 
• Parcelat e shkollës fillore 0,6 – 1.0 ha. 
• Bllokut të banimit për popullatën e tij i duhet një çerdhe dhe nj kopsht 
• Kompleksit të banimit për popullatën e tij i duhen dy qerdhe,dy kopshte dhe 
një shkollë fillore. 
 

10.1.2 Blloqet e banimit individual 
Blloqet e banimit individual janë përcaktuar në atë mënyrë që parcela optimale e 

banimit individual nuk duhet të jetë më e vogël se 2 deri në 5ari. 
Parcelat të cilat janë më të vogla se 2 deri në 5ari duhet të bashkohën mes vete. 
Gjatë parcelimit të zonave urbane për krijimin e blloqeve parcelimi i ngastrave duhët të 
korrigjohen dhe të rregullohën në atë mënyrë që në të ardhmën mund të ndahën parcela, 
dhe një parcelë ndërtimore e vetme të mund të shfrytëzohet nga dy pronar. 
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Te blloqet parcela më e vogel e formuar  me anë të riparcelimit ka sipërfaqe  2.18a ndërsa 
parcela më e madhe e formuar në këtë planë ka siërfaqe 6.19ha dhe e cila shfrytëzohet për 
aktivitete sportive dhe rekreacion.Këtë plan urbanistik e kemi ndarë në 32 blloqe të cilat i 
kemi paraqitur në skicën e më poshtme:  
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Harta.39. Ndarja në Blloqe 
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10.1.3 Këtë plan e kemi ndarë në zona të veqanta të cilat i kemi ndarë në blloqe 
Tërësia urbane BL-A-Karakterizohet me ndërtim të dendur me ndërtime jo shumë të 

larta, me objekte afariste spitali i qytetit,shtëpia e kultures, shkolla fillore, gjykata komunale, 
objekt religjioz, varrezat, biznese të ndyshme,objekteve të banimit kolektiv në këtë pjesë ka 
objekte të vjetra para luftës të cilat parashihen të rregullohen ose të rrenohën.Në këtë pjesë 
kemi edhe hapsira të veçanta rreth lumit Nerodime të cilat shfrytëzohen si hapësire 
rekreacioni,administrata e komunës parku i qytetit. 

 
 
 
Fig.4.  Ilustrim për tërësinë urbane A. 

 
Blloku BL-A1 -Ky bllok është formuar nga 18 parcela egzistuese parcela të vogla të 

cilat nuk e kanë përmbush kushtin për parcelim ky bllok ka sipërfaqe prej 99.83 ari të cilat 
janë objekte afariste si: një bank, shtëpia e mallrave, kompani të sigurimeve, nga këto 18 
parcela janë formuar 10 parcela të reja parcela të rregullta, sipërfaqja më e vogël e parcelës 
së formuar është 4.38 ari dhe parcela më madhe me sipërfaqe të formuar është 29.54 ari. 

Blloku BL-A2 -  Këtë bllok e formojnë 6 parcela ekzistuese shumë nga to janë të 
ç’rregullta, ky bllok ka një sipërfaqe prej 56.16 ari në të cilen kemi kryesisht: stacionin 
policor, zjarrfikësat si dhe objektin e komunës, nga këto 6 parcela ekzistuese nga parcelimi 
është formuar një parcelë e re. 

Blloku BL-A3 - Në këtë bllok i kemi 25 parcela ekzistuese të cilat janë kryesisht të 
shkurtra që ka një sipërfaqe prej 1.0568 ari. Në këtë zonë kemi banim individual dhe objekte 
afariste dhe një postë. Nga këto 25 parcela ekzistuese me parcelim kemi fituar 24 parcela të 
reja ku dhe kemi paraparë rrugën në anën veriore qka nuk ka ekzistuar me parë. Parcela më 
e vogël e formuar ka sipërfaqe 3.10 ari, ndërsa parcela më e madhe e formuar është 5.27ari. 

BllokuBL-A4 - Në këtë bllok i kemi 4 parcela ekzistuese ku janë të shkurtra e të pak 
të ç’rregullta ku duhet rregulluar. Ka një sipërfaqe prej 1.092 ha, kryesisht banim individual 
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dhe objekte afariste. Nga këto parcela 4 sa i kemi ekzistuese janë formuar 4 parcela të reja 
të cilat e përmbushin kushtin e paraparë.Parcela më e vogël e formuar ka sipërfaqe 2.65ari, 
ndërsa parcela më e madhe e formuar është 4.66ari. 

 
Blloku BL-A5-Në këtë bllok në përgjithësi egzistojnë 12 parcela ekzistuese që ka një 

sipërfaqe 3.6 ha,e cila kryesisht përbëhet prej banimit individual dhe në këtë bllok gjendet 
varrezat e qytetit. Këtu kemi parcela të shkurtra dhe të ç’rregullta, të vogla.Parcela më e 
vogël e formuar ka sipërfaqe 2.05 ari, ndërsa parcela më e madhe e formuar është 36.00 ari. 

 
Blloku BL-A6-Në këtëbllok ekzistojnë 6 parcela ekzituese të regjistruara të cilat janë 

të ç’rregullta të vogla, sipërfaqja e këtij blloku është 3,398 ha në këtë hapësirë kemi objekte 
afariste dhe objekte të banimit individual, nga 6 parcela sa janë ekzistuese janë formuar 10 
parcela të reja me parcelim.Parcela më e vogël e formuar ka sipërfaqe 2.09ari, ndërsa 
parcela më e madhe e formuar është 3.78ari. 

 
Blloku BL-A7-Ky bllok përmban 15 parcela ekzistuse problematike është se 

shumica e parcelave shumë të ç’rregullta ky bllok ka një sipërfaqe 3.626 ha. Kryesisht janë 
për banim individual, nga këto parcela me anë të parcelimit i kemi krijuar 7 parcela të reja të 
rregullta.Parcela më e vogël e formuar ka sipërfaqe 3.73ari, ndërsa parcela më e madhe e 
formuar është 6.08ari. 

 
Blloku BL-A8-Në këtë bllok i kemi 50 parcela ekzistuese ku shumica e parcelave 

ekzistuese janë të ç’rregullta dhe të vogla. Ky bllok ka një sipërfaqe prej 2.904 ha,përbëhet 
prej objekteve banimit kolektiv, objekte afariste si bankë atë ndryshme si dhe objekte të 
banimit kolektiv kufizohet me lumin Nerodime ku ka hapësira të caktuara rekreacioni, në 
këto parcela ekzistuese janë formuar 18 parcela të reja me parcelim të cilat janë të rregullta 
dhe të gjitha parcelat janë të rregulluara që të kenë dalje në rrugë.Parcela më e vogël e 
formuar ka sipërfaqe 8.64 ari, ndërsa parcela më e madhe e formuar është 12.80ari. 

 
Blloku BL-A9- Në këtë bllok i kemi 30 parcela ekzistuese kryesisht parcela të 

rregullta me sipërfaqe 65 ari edhe ky bllok kufizohet me lumin ku kryesisht kemi objekte 
afariste dhe objekte të banimit individual dhe objekte të banimit kolektiv. Nga 30 parcela 
ekzistuese sa kanë qenë i kemi krijuar vetëm 6 parcela të reja me anë të parcelimit parcela 
me sipërfaqe më të vogël të formuar është 8.54ari, ndërsa parcela me sipërfaqe më të 
madhe të formuar është 12.18ari. 

 
Blloku BL-A10 –Ky bllok përbëhet prej 10 parcelave ekzistuese të ç’rregullta, të cilat 

e kanë një sipërfaqe të tërë 61.33 ari, përmban objekte afariste objekte të banimit individual 
dhe objekte të banimit kolektiv.Nga këto parcela ekzistuese me parcelim është vetem 4 
parcela të reja të rregullta konform planit të paraparë parcelë me sipërfaqe më të vogël të 
formuar ka sipërfaqe 10.97 ari, ndërsa parcela me sipërfaqe më të madhe të formuar ka 
sipërfaqe 27.32 ari. 

 
Blloku BL-A11 -Në këtë bllok ekzistojnë 8 parcela ekzistuese të cilat pothuajse të 

githa janë të ç’rregullta,ky bllok ka një sipërfaqe prej 1.13 ari,në këtë bllok kemi objekte 
afariste, banimit kolektiv, një gjykatë, spitali i qytetit, shtëpinë e kulturës, teatrin. Nga 8 
parcela ekzistuese sa kanë qenë pas parcelimit i kemi 8 parcela të rregullta. Parcela më e 
vogël e formuar ka sipërfaqe 7.05ari, ndërsa parcela më e madhe e formuar është ari 
69.11ari. 

 
Tërësia urbane BL-B-Në këtë tërësi kemi me shumë banim individual pak objekte të 

banimit kolektiv, ku në këtë tërësi të kësaj pjese të qytetit të Kaçanikut kemi objekte të 
ndryshme afariste, sheshi, shkolla e mesme ”Skënderbeu”, një trafostacion si dhe në këtë 
zonë kemi edhe një objekt religjioni ( kishë ). 
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     Fig .5. Ilustrim nga tërsia urbane B. 
 
Blloku BL-B1-në këtë bllok ekzistojnë 2 parcela të plota por që edhe,me një 

sipërfaqe prej 224.82 ari kjo pjesë është zonë e lirë, nga parcelimi në këtë bllok është 
formuar një parcela e re me formë të rregullt. Parcela më e vogël e formuar. 
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           Fig. 6. Ilustrim nga Blloku B1. 
Blloku BL-B2-Ky bllok përmban 7 parcela ekzistuese këtu kemi rastin e krijimit të 

parcelave. Ky bllok ka një sipërfaqe prej 57.27 ari në këtë hapsirë kemi objekte të banimit 
individual dhe objekte afariste. Me anë të parcelimit në këtë bllok janë formuar 6 parcela të 
reja të rregullta, parcela më e vogël e formuar ka sipërfaqe 8.90ari, ndërsa parcela më e 
madhe e formuar është 10.59ari. 

 
Blloku BL-B3-Në këtë bllok ekzistojnë 8 parcela edhe këtu vlen e njëjta gjë për 

parcelat që nuk janë të plota si ekzistuese, ku në mesin e tyre kemi parcela të rregullta dhe 
të ç’rregullta, kryesisht objekte te banimit individual dhe objekte afarizmi,nga parcelimi janë 
formuar 8 parcela të rregullta dhe me dalje në rrugë. Parcela më e vogël e formuar ka 
sipërfaqe 7.40ari , ndërsa parcela më e madhe e formuar është 11.70ari. 

 
Blloku BL-B4–Në këtë bllok ekzistojnë 12 parcela të ç’rregullta ku nuk janë te gjitha 

të plota, ky bllok ka një sipërfaqe prej 90.54 ari kryesisht objekte të banimit individual si dhe 
objekte të banimit kolektiv nga parcelimi janë formuar 24 parcela, parcela më e vogël e 
formuar ka sipërfaqe 3.82ari, ndërsa parcela më e madhe e formuar është 8.03 ari. 

 
Blloku BL-B5 -  Në këtë bllok ekzistojnë 15 parcela ekzistuese, 53.2 ari, në këtë 

bllok kemi një objekte të banimit individual dhe objekte të banimit kolektiv.Ky bllok kufizohet 
me lumin e qytetit lumin Nerodime ku ka hapësira rekreacioni rreth lumit. Nga parcelimi kemi 
6  parcela të rregullta dhe që kanë dalje në rrugë. Parcela më e vogël e formuar ka sipërfaqe 
3.60ari, ndërsa parcela më e madhe e formuar është 11.30 ari. 

 
Blloku BL-B6-Në këtë bllok ekzistojnë 2 parcela disa janë jo të plota por që e 

formojnëbllokun. Parcelat kryesisht i kemi të ç’rregullta. Këtë bllok e përbëjnë kryesisht 
objekte të banimit individual objekte banimit kolektiv dhe objekte të ndryshme afarizmi nga 
këto parcela janë formuar me anë të parcelimit 3 parcela të reja që të gjitha kanë dalje në 
rrugë. Parcela më e vogël e formuar ka sipërfaqe 3.60 ari, ndërsa parcela më e madhe e 
formuar është 5.78 ari. 

 
Blloku BL-B7 -  Në këtë bllok i kemi 27 parcela ekzistuese, të cilat janë të ç’rregullta 

me një sipërfaqe prej 1.50ha kryesisht me objekte të banimit individual dhe lokale afariste, 
pas parcelimit i kemi 37 parcela të rregullta. Parcela më e vogël e formuar ka sipërfaqe 2.46 
ari, ndërsa parcela më e madhe e formuar është 7.61 ari. 

 
Blloku BL-B8 -  Në këtë bllok i kemi 20 parcela ekzistuese me një sipërfaqe prej 

80.57 ari kjo pjesë është e përbërë kryesisht me objekte të banimit individual dhe kolektiv 
lokale afariste si dhe fabrika shendi. Pas parcelimit në këtë bllok kemi 8 parcela të rregulla 
dhe që kanë dalje në rrugë. Parcela më e vogël e formuar ka sipërfaqe 8.19 ari, ndërsa 
parcela më e madhe e formuar është 14.39 ari. 

 
Blloku BL-B9-Në këtë bllok i kemi 5 parcela ekzistuese të ç’rregullta,me një 

siperfaqe prej 1.175 ha.Në këtë bllok kemi objektin e shkollës së mesme “Skenderbeu”, si 
dhe një trafostacion, Pas parcelimit i kemi 2 parcela te rregullta. Parcela e trafostacionit me 
sipërfaqe  14.95 ari dhe parcela e shkollës së mesme me sipërfaqe 1.025 ari. 

 
Blloku BL-B10 – Në këtë bllok ekzistojnë 11 parcela ekzistuese të cilat janë të 

ç’rregullta dhe se kanë një sipërfaqe prej 75.93ha, në këtë bllok ekzistojnë objekte afariste, 
lisat kjo zonë është e pasur me gjelbërim dhe hapsira të bukura rekreacioni, nga këto 
parcela ekzistuese duke u bazuar në sipërfaqen e tyre janë formuar 7 parcela të reja me anë 
të parcelimit. Parcela më e vogël e formuar ka sipërfaqe 7.45 ari, ndërsa parcela më e 
madhe e formuar është 15.91 ari. 

 
 



Plani Rregullues Urban “Zona e I-rë”  Kaçanik 
 

173 

 

 
Blloku BL-B11 -Në këtë bllok është një parcel ekzistuese me një sipërfaqe prej  

45.07 ari në këtë bllok është një kishë katolike shqiptare e cila ka një sipërfaqe prej 45.07 
ari. 

Blloku BL-B12- Ky bllok i ka 2 parcela ekzistuese formën e kanë pjesërisht të 
ç’rregullt, që ka një sipërfaqe prej 51.79 ari. Në këtë bllok ekzistojnë stacioni i autobusëve, 
lokale afariste. Nga këto parcela ekzistuese është formuar një parcelëme sipërfaqe 51.79 
ari.  

 
Blloku BL-B13-  Në këtë bllok janë 2 parcela ku disa ku janë të gjata dhe të holla, ky 

bllok ka një sipërfaqe prej 78.53 ari. Kryesisht ka objekte të mëdha dhe në këtë bllok gjendet 
edhe fabrika e gëlqeres dhe këtu është e planifikuar edhe një miniterminal, me anë të 
parcelimit është formuar një parcelë. 

 
Blloku BL-B14- Në këtë bllok ekziston një parcelë ekzistuese, e cila është e 

ç’rregullt dhe që ka një sipërfaqe 91.04 ari. Këtu gjendet edhe kalaja e qytetit të Kaçanikut. 
Në këtë bllok është formuar një parcelë që ka sipërfaqen 91.04 ari. 

 
 
 
 Ilustrim nga Blloku B14 pamje e Kalasë së qytetit. 
Blloku BL-B15-Ky bllok i ka 2 parcela ekzistuese të cilat janë të gjata e të holla,dhe 

ky bllok ka siperfaqe 90.26 ari kryesisht  është një zonë e lirë me pak shtëpia banimi 
individual, ky bllok kufizohet me lumin Nerodime dhe ka hapsirë të mirë për rekreacion. Me 
parcelim është mbet po një parcel e cila ka sipërfaqe 90.26 ari. 
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Fig.7.  Ilustrim nga Blloku B15 pamje e zonës rekreative. 
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10.2 KUSHTET PËR STRUKTURAT E NDËRTUARA 

 Pasi që me PZHU të qyteti tëKaçanikut planifikohet të zhvillohet edhe si një qendër 
përkrahëse për turizmin në nivel të komunës i cili mundë të zhvillohet brenda qytetit të 
Kaçanikut. Në rast se shprehet interesi për ndërtime të tilla, organi kompetent komunal 
duhet të ofroj kushte urbane dhe leje ndërtimore edhe në zonën e cila trajtohet me PRRU. 
Brenda Planit të parcelimit dhe riparcelimit, vlerësohet se mundë të jepen kushtet për 
zhvillime të tilla.  
 Në rast të paraqitjes së kërkesës, duhet të respektohet vija rregulluese  dhe 
ndërtimore dhe kushteve tjera të parapara me këtë PRRU, integrimi i objektit në arkitekturën 
e qytetit dhe të gjitha përmbajtjet, të jenë në funksion të zhvillimit të turizmit. 
 Zhvillimi i tillë, duhet të plotësoj edhe normat dhe standardet që kërkohen në raport 
me parkingun gjelbërimin, zhurmën dhe të jetë miqësor me rrethinën. 
 Shtëpia  e Kulturës, duke pas parasysh rëndësinë e këtij objekti për nivelin komunal 
dhe të qytetit, të trajtuar edhe gjatë hartimit të PZHK-së dhe PZHU-së, pasi që ky objekt 
gjendet në zonën për të cilën po përgatitet PRRU-ja. Ekipi i ka trajtuar në gjitha dimensionet 
dhe vlerëson se, ky objekt në një të ardhme sa ma të afërt duhet të jetë plotësisht i gatshëm 
dhe në funksion të aktiviteteve kulturore. Pjesa më e madhe e hapësirave duhet të aftësohet 
me  marrjen e një sërë aktivitetesh që të jenë në nivel për tu shfrytëzuar për aktivitete 
kulturore (aftësimi në këtë rast nënkupton renovimin, dhe rizhvillimin e këtyre hapësirave në 
funksion të qëllimit të shfrytëzimit). Salla e madhe ,duhet të plotësohet me përmbajtje në 
përputhshmëri me karakterin që ka kjo sallë, kurse salla e vogël duhet të riorganizohet në 
kuptimin e enterierit dhe të plotësohet me pajisje, që të bëhet funksionale për takime të 
niveleve më të vogla. Holli i Shtëpisë së Kulturës, mund në të ardhmen të shfrytëzohet për 
qëllime të ekspozimit të materialeve artistike etj., me kusht që të bëhet mirëmbajtje dhe të 
plotësohet me përmbajtje për qëllime të ekspozitave. Nyjet sanitare duhet të përmirësohen 
dhe mirëmbahen. Ekipi mendon se hapësira e jashtme e Shtëpisë së Kulturës dhe e sheshit 
duhet të integrohen, ashtu që të krijojnë një hapësirë të integruar urbane, e cila mund të 
plotësohet me disa elemente: vazo, elemente për gjelbërim etj. Duhet të intervenohet edhe 
në platonë e Shtëpisë së Kulturës në kuptimin e ndërrimit të pllakave dhe dizajnimit të 
ndriqimit edhe nga toka, i cili do të integrohej me ndriçimin nga toka të paraparë në shesh. 
 Kalaja i qytetit, duhet të aftësohet me të gjitha përmbajtjet që të jetë në gjendje të 
shfrytëzohet si amfiteatër. Duhet të rinovohet dhe të plotësohet me elemente dhe përmbajtje 
origjinale, të cilat e kanë karakterizuar Kalanë e qytetit. Duhet të intervenohet edhe në 
hapësirat e brendshme sipas një projekti, i cili duhet të përgatitet për rinovim dhe shfrytëzim 
të hapësirave.  

Gjimnazi “Skenderbeu”gjatë shqyrtimit publik ka qenë propozim i qytetarëve, 
punonjësve dhe nxënësve që hapësira shkollore të zgjerohet dhe të ketë më tepër 
përmbajtje atraktive dhe sportive në këtë shkollë, poashtu ekipi për hartim të këtij plani ka 
vlerësuar se kërkesa është e qëlluar. 

Hekurudha; hekurudha e cila kalon nëpër këtë zonë e ndanë qytetin dhe zonën në 
dypjesë simetrike, përshkak të ndikimeve gjegjësisht zhurma që i ka hekurudha dhe kalimi i 
trenit nëpër zonë është menduar nga ekipi që të vendosen panele kundër zhurmës në gjithë 
zonën ku kalon hekurudha. Panelet është menduar të jenë të tejdukshme prej qelqiapo 
materiali tjetër i tejdukshëm i cili do të zvoglonte zhurmën në zonë dhe do të menjanojë edhe 
rreziqet tjera gjatë kalimit të hekurudhës. 

Fabrika e gëlqerës, pos që liron ndotje me zhurmë dhe turbulenca ajo ka edhe një 
pamje të vrazhdë në zonë. Nga ekipi është menduar që deri në ndrrimin e lokacionit të saj të 
merren masa meanë të gjelbërimit për eleminimin e ndotjes, absorbimin e zhurmës dhe 
turbulencave që vijnë nga fabrika si dhe eleminimin e pamjes së vrazhdë të saj. 
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10.3  KUSHTET PËR VENDOSJEN E NDËRTESAVE 
Kushte të përgjithshme 
• Të gjitha ndërtesat e reja, duhet t’i përmbahen kushteve të lokacionit si vijës rregulluese, 
vija ndërtimore, etazhiteti, raporti i sipërfaqes së ndërtuar dhe sipërfaqes së lirë, 
distanca në mes të ndërtesave, parkimit dhe gjelbërimit, 
• formësimi i strukturës fizike duke respektuar formën perimetrike të blloqeve urbane, 
• ndërtesat duhet të projektohen ashtu që t’i përshtaten karakterit dhe kontekstit të 
   rrethinës, 
• ndërtesat duhet të jenë fleksibile me qëllim të modifikimit dhe rishfrytëzimit të 
strukturës ekzistuese, 
• praktikat e dizajnimit të ndërtesave të gjelbërta (ruajtja e energjisë dhe reduktimi i 
ndikimit në mjedis, 
• ndërtesat e funksioneve të ndryshme dallojnë për nga pjesa ballore e ndërtesës, 
madhësia dhe forma e ngastrës, volume i ndërtesës, kualiteti i dizajnit, lidhja me 
funksionet përreth, nevojat e parkimit, hapësira për qarkullim të komunikacionit, dhe 
peizazhi natyror, 
• çdo ndërtesë duhet të ketë vend parkim të duhur, 
• çdo ndërtesë duhet të ketë qarkullim efikas, 
 
Dukja e jashtme e ndërtesës dhe materiali 
Me qëllim të sigurimit të harmonisë së tërësisë urbane dhe krijimit të relacionit të 
shëndoshë mes ndërtesave dhe vendit, duhet respektuar rregullat si më poshtë:  
• kati i fundit i ndërtesave shumë banesore, duhet të hyjë brenda vijës ndërtimore për 
minimum 6 metra,  
• kulmi mund të jetë i pjerrët apo i rrafshët, 
• këndi maksimal i kulmit të pjerrtë duhet të jetë 35° (te ndërtesat shumë banesore kulmi 
sugjerohet të mbulohet me parapet), po ashtu sugjerohet që të ndërtohen kulme të gjelbra 
biodiverse,  ekstenzive. 
• nuk lejohet aplikimi i kulmit mansard, 
• përdhesa preferohet të hyjë brenda vijës ndërtimore për maksimum 6 m, duke krijuar 
kështu strehë pranë lokaleve dhe shteg më të gjerë të këmbësorëve, 
• inkurajohet përdorimi i materialeve natyrore (tulle, gurë, e të ngjashme), 
• nuk lejohet përdorimi i ngjyrave bazë, të cilat mund të jenë intensive (të papërziera me 
ngjyra tjera apo shkallë të përhimët) ose të zbutura (ngjyra bazë e zbutur me ngjyrën e 
bardhë), inkurajohet përdorimi i ngjyrave pastele, ose të ngjashme, 
• materialet me refleksion të madh si dritaret-pasqyrë dhe të kaltërta, nuk është mirë të 
përdoren. Këto mund të përdoren si materiale sekondare, apo për aksentimin e ndërtesës, 
• karakteristikat arkitektonike si hyrjet dhe strehët e potencuara, të dalat në mure, fasada 
e xhamit etj; hapësira të parkimit të gjelbëruara; peizazhe të dizajnuara mirë dhe 
fontana apo elemente tjera ujore, është mirë të përdoren, 
• inkurajohet arkitekturë e thjeshtë, e pastër, pa shumë detaje, 
 
Kushtet për përcaktimin e kotës së përdhesës 
Kuota e përdheses së ndërtesës, përcaktohet në raport me kotën e niveleve të  rrugës 
publike, gjegjësisht në krahasim me kotën zero. 
• kuota e përdhesës së ndërtesave të reja, nuk mund të jetë më e ulët se sa kuota e 
niveletës së rrugës publike, 
• kuota e përdhesës mund të jetë më së shumti 1.2 m mbi kotën zero, 
• për ndërtesat që në përdhesë kanë tregti apo shërbime, kota e përdhesës mund të jetë 
më e madhe se kuota e trotuarit për (max) 0.3 m, 
• në raste kur nuk mund të zbatohen këto rregulla, kur tereni është i pjerrët apo në raste 
tjera, kuota e përdheses duhet të përcaktohet përmes lejes urbanistike, 
V. DISPOZITAT E IMPLEMENTIMIT 
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Rrethojat / muret kufizuese 
Parcelat ndërtimore të ndërtesave shumë banesore dhe ndërtesave me destinimit publik, 
nuk duhet të rrethohen dhe ato janë përcaktuar sipas rregullave me këtë plan: 
• nuk lejohet rrethimi i parcelës me gardh te ndërtesat shumë banesore, 
• nuk lejohet rrethimi i parcelës me gardh në ndërtesat publike përveç institucioneve 
parashkollore dhe shkollore, 
• duhet të largohet gardhi apo muri kufizues i shtëpive individuale, nëse pengon zgjerimin 
e rrugës publike, 
• duhet të largohet gardhi apo muri kufizues i ndërtesave private nga hapësira publike 
(uzurpimi i hapësirës publike), 
Parcelat ndërtimore të ndërtesave të banimit individual dhe ndërtesave arsimore, mund të 
rrethohen sipas rregullave të përcaktuara me këtë plan: 
• lejohet rrethim me gardh te shtëpitë individuale deri në lartësi 1.2 m (nga kota e 
trotuarit), 
• gardhi duhet të vendoset në vijën rregulluese, në formë që shtyllat e gardhit të gjenden 
brenda parcelës ndërtimore që rrethohet, 
• dyert duhet të hapen brenda parcelës, 
• gardhet të cilat janë të ndërtuara dhe të cilat dalin nga rregullat e përcaktuara me këtë 
plan, duhet të ndryshohen me qëllim të ruajtjes së interesit të përgjithshëm (siguri, 
dukje estetike, higjienë), 
 
Ndërtesat ekzistuese në parcelë 
• nëse ndërtesa ekzistuese e kalon vijën rregulluese, dhe gjendet në korridorin e 
rregullimit, ai duhet të rrënohet tërësisht apo pjesërisht (pjesa që shtrihet në korridorin e 
rregullimit), 
• ndërtesat problematike që vështirësojnë zgjerimin e rrugëve publike nuk guxojnë të 
rrënohen pa marrëveshje me pronarët, 
• ndërtesat ekzistuese që nuk janë në vijën ndërtimore (mbesin brenda ose dalin 
jashtë vijës ndërtimore), mund të mbahen në gjendjen ekzistuese, por pamundësohet 
mbindërtimi, aneks ndërtimi apo ndërtimi i ri në po të njëjtën bazë, 
• nëse në kuadër të ndërtesës ekzistuese (parcelës së njëjtë) ndërtohet ndërtesë e re, 
atëherë ajo ndërtesë duhet t’i plotësoj kushtet e përgjithshme të rregullimit (raporti i 
sipërfaqes së ndërtuar dhe sipërfaqes së lirë, distanca në mes të ndërtesave, etj), 
 
Intervenimet në ndërtesa pa kërkesë për leje mund të lejohet për: 
• renovim, sanim dhe ndërrim i elementeve konstruktive brenda gabaritit ekzistues 
(sanim dhe ndërrim i elementeve konstruktive nuk lejohet për ndërtesat që pengojnë 
zgjerimin e rrugës publike), 
• kyçja në instalimet komunale, ose rekonstruimi i instalimeve të tilla, 
• aneks-ndërtimi për zgjerimin e ndërtesës duhet të parashihet vetëm nëse nuk 
tejkalohet indeksi i sipërfaqes së shputës, 
• adaptim i hapësirës brenda gabaritit ekzistues, 
 
Kushtet e përgjithëshme për vendosje të ndërtesave të përkohshme 
• destinimi i ndërtesave të tilla duhet të jetë jo industri, 
• nuk guxon të ketë më shumë se 60 m2, 
• ndërtesat e përkohshme duhet të kenë strukturë të lehtë, nuk mund të jenë të 
muratuara nga tullat, betoni ose elemente tjera të forta ndërtimore, 
• ndërtesat duhet të jenë montazhe (për të plotësuar kriterin e largimit për 24 orë), 
• në një parcellë ndërtimore mund të vendosen disa objekte të përkohshme, 
V. DISPOZITAT E IMPLEMENTIMIT 
Ndërtesat e banimit 
Banimi ndahet në banim shumë banesor të ulët, banim shumë banesor të mesëm dhe 
banim individual të ulët. 
• Banimi shumë banesor i ulët,i ka njësitë banimore të ngjitura si në horizontale, ashtu 
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edhe në vertikale. Lartësia e tyre shkon prej 2, deri në 4 etazhe me bërthamë të 
përbashkët (komunikim vertikal të përbashkët). Këto ndërtesa, mund të kenë parkim 
brenda strukturës apo në të hapur. 
• Banimi shumë banesor i mesëm, i ka njësitë banimore të ngjitura si në horizontale, 
ashtu edhe në vertikale. Lartësia e tyre shkon prej 4 ,deri në 5 etazhe me bërthamë të 
përbashkët (komunikim vertikal të përbashkët). Këto ndërtesa, mund të kenë parkim 
brenda strukturës apo në të hapur. 
• Banimi individual i ulët karakterizohen me një njësi banimore, pra shërbejnë vetëm për 
një familje (5 anëtarë mesatarja), dhe lartësia e tyre shkon prej ,1 - 2 etazhe. Këto 
ndërtesa, mund të kenë parkim brenda strukturës, aneks të strukturës apo në të hapur. 
 
Mundësohet zhvillimi i të gjitha tipave të ndërtesave shumë banesore 
• Tipi bllok i ndërtesave, është formë kompakte e ndërtesës që rezulton me dendësi të lartë 
të banimit, kurse formëhapësira e jashtme është më e kufizuar, 
• Tipi linear i ndërtesave, formë më e lirë (e hapur) e ndërtesës, ka pak apo nuk ka 
kufizim të hapësirës së jashtme, 
• Tipi kullë i ndërtesave, formë e lirë e ndërtesës. Nuk ka kufizim të hapësirës së jashtme, 
 
Mundësohet zhvillimi i të gjitha tipave të ndërtesave të banimin individual 
• Tipi i veçantë i shtëpisë, 
• Tipi i shtëpisë dyshe (dy shtëpi të ngjitura), 
• Tipi i shtëpisë në varg (tre a me shumë shtëpi të ngjitura), 
 
Ndërtesat afariste (ndërtesat e punës) 
Ndërtesat afariste janë struktura të dedikuara për punë, tregti ose hulumtim dhe kanë 
këto karakteristika të përbashkëta: 
• Baza të kateve të përsëritura, 
• Hapësira të hapura dhe fleksibile, 
• Bërthama që përmban liftin, shkallët, sistemet mekanike të ndërtesës dhe elemente 
tjera të përbashkëta, 
 
Afarizmi ndahet në veprimtari tregtare & zejtare, ndërtesa shërbyese (zyre) dhe në 
veprimtari hotelierike (restaurante, bare, hotele) 
• Veprimtaritë afariste, mund të vendosen në një ndërtesë të përbashkët ose në 
ndërtesë të veçantë, 
• Preferohet përzierja e veprimtarive afariste në një ndërtesë, 
Kushtet e veçanta të hapësirave për zyre, 
• Orientimi varet nga lokacioni, preferohet aksi lindje—perëndim, 
• Dimensionet tipike të bazës së planimetrisë janë 45m x 36m dhe 60m x 45m, 
• Ndërtesa sa më fleksibile për organizim me mundësi të lëvizjes së mureve të 
brendshme, 
• Lartësia dysheme-dysheme për zyre është 3.0 m deri 3.6 m, 
• Distanca në mes të bërthamës (komunikimi vertikal) dhe skajit të ndërtesës duhet të 
jetë 25 m, 
• Distanca në mes të dy bërthamave duhet të jetë 40 m, 
• Sigurimi i ndriçimit dhe ventilimit të mirë, 
• Qasje për parkim (parkim nëntokësor) dhe hyrje ekonomike (doku për furnizim); 
• 2–4 parkingje për 100m2 të ndërtesës, 
• Shenjëzim i kuptueshëm dhe dizajn unik i hyrjes, 
V. DISPOZITAT E IMPLEMENTIMIT 
Kushtet e veçanta të hapësirave për tregti 
• Lartësia dysheme-dysheme për tregti, është 3.6 -5.4 m me mundësi të vendosjes së 
kabllove dhe sistemeve tjera të ndërtesës, 
• Qasja e vizitorëve në ballë dhe qasja e kamionëve anash, 
• Shfrytëzimi efikas i hapësirës (hapësira në mes të shtyllave 6.4 m e rrit fleksibilitetin), 
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• Rampat për kamion duhet të jenë max. 5%, 
 
Ndërtesat e institucioneve publike/ Kushtet e veçanta për çerdhe / kopsht, 
• Sipërfaqja e lokacionit 25m²/ fëmijë, ose 0.25-0.3 ha, 
• Hyrja për në ndërtesë duhet të sigurohet nga rruga për qasje, 
• Çerdhe (fëmijë 8 muaj—3 vjeç), duhet të jenë grupe prej 6—8 fëmijë me sipërfaqe 
2—3m² / fëmijë, 
• Kopshti (fëmijë 3 vjeç—6 vjeç), duhet të jenë grupe prej 25—30 fëmijë me sipërfaqe 
1.5—3m² / fëmijë, 
• Qendra për kujdes të fëmijëve mbas shkollës (fëmijë 6 vjeç—15 vjeç), duhet të jenë 
grupe prej 25—30 fëmijë me sipërfaqe 1.5—4m² / fëmijë, 
• Dhoma për një grupi fëmijësh duhet të jetë min. 60m², 
• Në zonën urbane ndërtesa preferohet të jetë me 2 etazhe, 
 
                       Tab.9. Kushtet për qerdhe dhe kopshte 
 

Grup mosha Sipërfaqja Distanca nga shtëpia 
 
      (m)                        (minuta) 

0 – 6 
6 - 12 
12 - 18 

0.6 
0.5 
0.9 

110 - 230 
350 - 450 
700 - 1000 

2 
5 
15 

 
 
• Minimum: 6 vend parkingje dhe hapësirë për biçikleta dhe karroca, 
• Hapësira minimale për lojë të fëmijëve është 40 m² (5 m² për njësi banimi), 
• Hapësira për lojë duhet të jetë e mbyllur / e kufizuar me barrierë: min. 1 m, me qëllim 
të mbrojtjes nga rruga, veturat e parkuara, ujit dhe burimeve tjera të rrezikut, 
• Hapësira për lojë varet edhe nga grup mosha, sipërfaqja e shfrytëzuar për person etj, 
Kushtet e veçanta për shkolla të fillore 
• sipërfaqja e nevojshme e lokacionit 0.50 deri 1 ha, 
• hapësirat e nevojshme në kuadër të lokacionit janë: fushat e lojës (futboll, 
basketboll, tenis, etj), shtigjet e këmbësorëve që lidhin përmbajtjet tjera shoqërore, 
parkim të zgjeruar dhe qasje për autobus, sigurimi dhe mbrojtja e hapësirave të 
gjelbra, 
• hapësira e nevojshme shkollore: 2.5-4m²/nxënës, 
• hapësirat e nevojshme në kuadër të ndërtesës janë: mësimi (klasat dhe dhomat për 
grupe të vogla), administrata dhe stafi, hapësirat shoqërore (kafeteria apo bufe, etj), 
qendra mediale, sporti dhe rekreimi (salla e edukatës fizike, pishina dhe 
gardërobat), arti vizuel dhe performues (teatër, dhoma e muzikës, artit, etj) dhe 
hapësirat ekonomike, 
• ndërtesa me më shumë etazheve dhe hapësira sa më fleksibile, preferohet në zonat  me 
dendësi më të lartë, 
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10.4 KUSHTET PËR RREGULLIMIN E HAPËSIRAVE TË LIRA / 

       GJELBËRIMIT 
 
Trajtimi i gjelbërimit përgjatë rrugëve 
• Me PRRU shirit i gjelbërimit nënkuptohet ale e drunjve në të dy anët e rrugëve, me 
hapësirë të caktuar të gjelbërimit të ulët,  
• Hapësira e gjelbërimit të ulët përgjatë shiritit të  gjelbërimit, është e ndërprerë dhe paraqet 
bazament për mbjelljen e drunjve (shih fig. ….), 
• Shiriti i gjelbërimit, duhet të vendoset përgjatë rrugëve përmbledhëse me gjerësi 1.0 m. Ky 
shirit kryesisht vendoset në të dy anët e rrugës (1.0+1.0m= 2.00m), 
• Shiriti i gjelbërimit, duhet të vendoset përgjatë rrugëve lokale me gjerësi 1.0 m. Ky shirit 
vendoset, në të dy anët e rrugës (2x1. 0m=2m),  Distanca në mes të drunjve duhet të jetë 
maksimum 9 m, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Fig. 8. Kushtet e për vendosje të gjelbwrimit 
 
Trajtimi dhe krijimi i shesheve të reja 
• Duhet të rirregullohet sheshi ekzistues përgjatë lumit Ner6dime, 
• Sheshe të reja publike janë propozuar brenda oborreve të brendshme të ndërtesave 
ekzistuese shumë banesore dhe se lidhja e tyre me rrugët kryesore duhet të jetë e 
qartë me qëllim të shfrytëzimit sa më të mirë të këtyre hapësirave, 
• Për të krijuar hapësirë sa më të madhe të lirë, është propozuar që nën këto sheshe të 
ndodhen parkingje publike, 
• Sheshet mund të krijohen brenda blloqeve të banimit, varësisht prej nevojës dhe 
kërkesës së pronarëve, 
Hapësirat e gjelbërta dhe parqet e pushimit 
• Avansim dhe plotësim me përmbajtje i parkut ekzistues në qendër të qytetit, 
• Riorganizimi i parkut publik në sheshin “Agim Bajrami”, 
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• Krijimi i zonës rekreative me gjelbrim dhe staza per ecje në vendin ku takohen dy lumenjët.  
• Hapësirat e gjelbra dhe parqet e pushimit mund të krijohen brenda blloqeve tëbanimit 
varësisht prej nevojës dhe kërkesës së pronarëve. 
 
Hapësirat e sportit dhe rekreimit 
• Hapësirat e sportit dhe rekreimit, mund të krijohen brenda blloqeve të banimit varësishtprej 
nevojës dhe kërkesës së pronarëve, 
• Mungesa e hapësirave për sport dhe rekreim në zonën, kushtëzonshfrytëzimin e qendrës 
së afërt sportive dhe rekreuese, e cila është e paraparë në pjesën veriore të zonës në 
Bllokun B1,  
• Parashihet shtimi i terreneve sportive brenda kompleksit të shkollës fillore, 
 
Përqindja e sipërfaqeve të gjelbra në ngastër 
• Gjelbërimi në kuadër të ngastrës, është i detyruar dhe duhet të parashihet nga 
secilizhvillues i ngastrës, 
• Nëse raporti i sipërfaqes së shputës të pa ndërtuar, është i ndryshueshëm dhe ajo 
 
 

       
   Fig .9. Përqindja e sipërfaqeve të gjelbra në ngastër 
 
përcaktohet varësisht prej etazhitetit, 65%-35% (P+5), 50%-50% (P+2),  
Figura 9. Sipërfaqja e gjelbër në kuadër të ngastrës, duhet të përfshijë min 35% të 
sipërfaqes së përgjithshme, ose 65% të sipërfaqes është e ndërtuar (shih fig…..). 
 
Llojet e bimëve/drunjve 
• Së paku një dru me kurorë të gjerë, duhet të mbillet për 500 m2 të sipërfaqes së pa 
ndërtuar të zonës, 
• Sugjerohet mbjellja e bimëve autoktone, që i përshtaten klimës, ekspozicionit, nivelit të 
detit dhe vendit, 
•     Trupat ekzistues të drunjëve duhet të ruhen, 
•     Duhet të parashihet largësia e duhur e drunjëve me rrënjë të mëdha nga instalimet 
nëntokësore. 

• Sugjerohet sistemi rrënjor i drunjëve të jetë i tipit të thellësisë në shirita të gjelbër,përgjatë 
trotuareve. 
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Tabela. 10.  Llojeve të bimëve për Zona e Parë Urbanistike. 
 

Kushtet për vendosje të elementeve 
mikro-urbane 
a) kiosqet / makina të shitjes, 
bankomatet dhe pajisjet tjera 
• Nuk mund të jenë të muratuar nga tullat, 
betoni ose elemente tjera të ngjashme 
Ndërtimore, 
• Objektet duhet të jenë montazhe (për të 
plotësuar kriterin e largimit për 24 orë), 
• Vendosen në zonë e trotuarit me kushtin 
themelor për të mos penguar lëvizjen e lirë 
të 
Këmbësorëve, 
 
b) shenjat dhe panot informuese 
• Duhet të shërbejnë për orientim brenda 
zonës si dhe për identifikimin e vet 
ndërtesës, 
• Shenjat apo panot informuese që 
identifikojnë ndërtesën duhet të vendosen 
në zonën 
e shiritit të gjelbër, brenda ngastrave mbas 
vijës rregulluese me qëllim që të mos 
pengojnë shikueshmërinë në trafik, dhe të 
jenë të dukshme nga shtigjet e 
këmbësorëve 
dhe çiklistëve, 
• Shenjat apo panot informuese që 
identifikojnë tërë zonën ose pjesë të 
caktuara të zonës duhet të vendosen në 
zonën e trotuarit (hapësirën publike), me 
kusht që të mos pengojnë lëvizjen e lirë të 
këmbësorëve, ose mund të vendosen në 
shiritin e gjelbër 
përgjatë rrugës, 

 
c) mobiliari 
• Bankat për ulje duhet të vendosen në zonën e trotuarit me kushtin themelor për të mos 
penguar lëvizjen e lirë të këmbësorëve, po ashtu ato mund të vendosen në shiritin e 
gjelbër përgjatë rrugës të kthyera kah trotuari, 
• Ndriçimi vendoset çdo 30 m. përgjatë gjithë rrugëve dhe duhet të ketë shtyllat jo më të 
larta se 6 m, 
• Kontejnerët e mbeturinave për shërbime të ngastrave individuale, trafostacionet, 
matësit e ujit dhe elektrikës, duhet të fshihen aty ku është e mundur, aty ku nuk është 
e mundur duhet të jenë në harmoni me peizazhin. 
 

Acacia decora 
Acer negundo 
Acer pseudosieboldianum 
Aesculus hippocastanum 
Berberis media Red Jeëel 
Berberis vulgaris 
Betula pendula Roth. 
Catalpa bignonioides Ëalter 
Cercis syliquastrum 
Cupressus Sempervirens Pyramidalis 
Forzicia 
Fraxinus exelsior 
Fraxinus ornus L. 
Fraxinus ornus Meczek 
Juniperus hibernica 
Juniperus sabina 
Magnolia grandiflora L. 
Picea abies 
Plantanus orientalis 
Prunus cerasifera nigra 
Rosa hybrida 
Salix vitellina var. Pendula 
Tamarix tetrandra 
Tilia cordata 
Berberis media Red Jeëel 
Laurus nobilis L. 
Lule sezonale 
Mahonia aquifolium 
Perene shumevjeçare 
Alnus glutinosae 
Picea glauca 
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10.5 MASAT PËR PENGIMIN E NDIKIMEVE TË DËMSHME NË 
MJEDIS 

 

• Në Zonën e Parë Urbane, nuk lejohen ato veprimtari që shkaktojnë tym, avull, zhurmë, 
kundërmim ose pluhur deri në atë masë që të jenë të rrezikshëm, sulmues dhe dëmtuese 
për shëndet, 
• Në Zonën e Parë Urbane përgjatë rrugëve përmbledhëse dhe rrugëve lokale, duhet të 
sigurohet korridor gjelbërimi me qëllim të izolimit nga ndotja dhe përforcimit të pamjes së 
tërë zonës së qendrës, 
• Të hartohen strategji dhe planet emergjente për mbrojtje të mjedisit kundër – 
tërmetit,zjarreve, vërshimeve, erozionit, ndotjes së ajrit dhe të tjera, 
• Strategjitë për menaxhimin e mbeturinave, duhet të kontrollohen nga komuna nëmënyrë të 
vazhdueshme për ti mënjanuar ndikimet mjedisore, 
• Koncepti komunal për mbrojtje mjedisore, duhet të hartohet : rregulloret shtesë nënivelin   
  komunal që plotësojnë kornizën ligjore mjedisore nga niveli qendror dhe bëjnë më të lehtë  
  zbatimin e tij. (shih: Konventa mjedisore lokale, hartuar nga Asociacioni iKomunave të  
  Kosovës). 
 

10.6 MASAT URBANISTIKE PËR MBROJTJE NGA FATKEQËSITË  

        ELEMENTARE 
Për mbrojtjen nga tërmetet, objektet duhet të realizohen dhe të kategorizohen sipas 

rregullores për normat teknike për ndërtimin e objekteve të ndërtimit të lartë në zonat 
seizmike. (Ligji nr, 02/L-68). Për mbrojtjen nga tërmetet, objektet duhet të realizohen dhe të 
kategorizohen sipas rregullores për normat teknike për ndërtimin e objekteve të ndërtimit të 
lartë në zonat sizmike (Ligji nr. 02/L-68). Dokumenti: Vlerësimi i Rrezikut dhe Menaxhimit të 
Fatkeqësive, është i bazuar në ligjet e mëposhtme: 

 
a. Ligji mbi planifikimin hapësinor,Nr.2003/14, 
b. Ligji mbi ndryshimin e Ligjit për Planifikim Hapësinor,  

        c. Ligji për mbrojtjen nga fatkeqësitë natyrore dhe fatkeqësitë e tjera Ligji Nr. 02/L-68, 
       ç. Ligji për ujërat e KosovësëLigji Nr. 2004/24, 
       d. Ligji për mbrojtjen nga zjarri ëLigji Nr. 02/L-41, 

  e. Ligji për përdorimin e eksploziveve ëLigji Nr. 02/L-005, 
  f. Udhëzimet administrative AME ( Agjensioni për Menaxhimin e Emergjencave- 
MPB, 
  g. Statusi i Kuvendit komunal, 
 

10.6.1 Tërmetet 
Sizmiteti i territorit të Anamoravës dhe zonës së Kaçanikut, është i kontrolluar nga 

tërmetet me origjinë nga Vardari (Ferizaj-Kaçanik-Viti-Mitrovicë-Skenderaj-Shkup dhe 
Kumanovë). Burimet e tërmeteve në vijim, janë lokale me origjinë nga zonat kryesore 
sizmike Ferizaj-Kaçanik-Viti, e vlerësuar me Max =6.5, ndërsa intensiteti maksimal për 
rrafshin e Kosovës, është: VIII°- IX° MSK 64. Tërmeti më i fortë nga burime autoktone që 
kanë ndodhur në zonën sizmike të Kaçanikut, është ai i vitit 1921, M=6.2, lo= IX ° MSK-64), 

 

10.6.2 Vërshimet/Erozioni 
LumenjëtLepenci dhe Nerodimja, të cilët kalojnë nëpër zonën urbane, janëresurse 

natyrore shumë të rëndësishme për qytetin e Kaçanikut shtrati i se cilëve është rregulluar në 
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zonën urbane, dhe në bazë të analizave  empirike nuk ka pasur vërshime në zonën urbane. 
Mirëpo, veprimet të cilat duhet të ndërmerren me qëllim të mirëmbajtjes së shtratit, 
gjegjësisht parandalimit të vërshimeve janë: 
• Pastrimi i mbetjeve urbane përgjatë bregut të lumit, dhe përgjatë shtratit të lumit, 
• Vazhdimi i rregullimit të shtratit të lumit me të njëjtin përpunim në dy segmentet, në  

veri dhe në jug përgjatë zonave të ndërtuara, 
• Përmirësimi i argjinaturave me punët e dheut, aty ku vlerësohet e nevojshme  

nëpërmjet mbjelljes së bimësisë/gjelbërimit (bimësi adekuate që forcojnë, dhe ruajnë  
formën e argjinaturave). 

 
Në kuadër të ndërmarrjen e veprimeve anti-erozive, përveç veprimeve të sipërpërmendura 
që janë edhe masa parandaluese të vërshimeve, janë: 
• Mbjellja e bimësisë në brezin prej 10 metra largësi nga bregu i lumit, 
• Masa të tjera anti-erozive hidroteknike, 
 

 

10.6.3 Zjarret 
Gjatë dhënies së lejeve urbanistike dhe ndërtimore, institucionet përkatëse duhet 

respektuar ligjet dhe rregulloret në fuqi. 
Rizhvillimi i blloqeve urbane gjegjësisht objekteve duhet të jenë të hartuara  sipas 

standardeve për distancën në mes vete, përveç aspekteve te tjera të trajtuar nëpër fushat e 
veçanta, mundëson  qasjen e shërbimit zjarrfikës afër objektit  dhe gjithashtu lokalizon 
zjarret eventuale. 

Gjithashtu gjatë ndërtimit/ përmirësimit te rrjetit të ujësjellësit duhet planifikuar 
ndërtimin e hidrantëve sipas normave dhe standardeve të aplikueshëm. 

 
10.7  MASAT URBANISTIKE PËR MBROJTJE CIVILE TË 

NJERËZVE 

         DHEPASURISË 
Masat urbanistike për mbrojtjen civile të njerëzve dhe të mirave materiale, janë 

detyrë që të ndërtohen objektet strehimoret, të cilat janë në pajtim me këto rregulla për 
ndërtimin e strehimoreve: 

• Objektet administrative dhe publike të planifikuara, e kanë për detyrë që të ndërtojnë 
strehimoret ose, të dëshmojnë forma tjera të mundshme për mbrojtje civile të stafit, 

• Të gjitha subjektet fizike dhe juridike të cilat në objektet ekzistuese mbindërtojnë njësi të reja 
banimi ose diçka tjetër, kanë për detyrë të paguaj një kontribut për ndërtimin ose sigurimin e 
strehimores, 

• Detyrimi për ndërtimin e strehimores ose pagesa e kontributit për objektet e planifikuara, do 
të vërtetohet gjatë zbatimit të planit,  

• Strehimorja e planifikuar, duhet të realizohet në pajtim me udhëzimin e normave teknike për 
strehimore kapaciteti, mikrolokacioni... 
Në funksion të mbrojtjes civile, ndërtimi i strehimoreve është detyrim dhe duhet të punohet 
elaborat i veçantë, shtesë për masat mbrojtëse nga fatkeqësitë natyrore dhe kushteve për 
Planet Hapësinore me interes të mbrojtjes e cila është pjesë përbërëse e planit. 
 

10.7.1 Sanimi higjienik 
 
Është  shprehur përmesnjënumritëmasave dheintervenimeve nëinfrastrukturën e cila në 
një të ardhme do tësanoj gjendjen e tanishme. Zhvillimi i infrastrukturës do të bëhet sipas 
kërkesave bashkëkohore,që konsiston në: 
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-zhvillimin e sistemit rrugor duke u bazuar në Planin Zhvillimor Urban të qytetit në tërësi, 
-zhvillimin e infrastrukturës të vendbanimeve dhe pjesëve tjera të kësaj tërësie,që rezulton 
në perspektivën dhe standardin më të lartë higjienik, sipas normave evropiane, 
-përqindjet e gjelbërimit, të dhëna në standardet urbanistike,për banorë të kësaj tërësie 
urbane por edhe për banorët e qytetit të Kaçanikut. 
 

11 . DISPOZITAT PËR ZBATIM 
 

8.2 DISPOZITAT LIDHUR ME PËRGJEGJËSITË, BASHKËPUNIMIN DHE 
PJESËMARRJEN 
Vendimmarrja 
Vendimmarrja për zhvillimin e Zonës së Parë Urbane të Kaçanikut, duhet të bëhet nga 
Asambleja Komunale e Kaçanikut. 
Themelimi i Grupit punues 
Grupin punues, e themelon kryetari i Komunës dhe duhet të përbehet prej Drejtorit të 
Drejtoratit për Urbanizëm, Kadastër, Pronë dhe Mjedis, Drejtorit të Drejtoratit për Financa, 
Ekonomi dhe Zhvillim. Përveç drejtorëve të drejtorive, në kuadër të grupit punues marrin 
pjesë edhe përfaqësues të komunitetit të biznesit, dhe përfaqësues të pronarëve të tokës. 
Përmirësimi i përfshirjes, pjesëmarrjes dhe vetëdijesimi 
Zbatimi dhe përforcimi i planit rregulluese urban për Zonën e Parë Urbane, do të jetë i 
suksesshëm vetëm nëse komuna do të krijojë përkrahje të mjaftueshme dhe mirëbesim, 
midis investitorëve dhe pronarëve të saj për këto aktivitete. 
Vlerësimi dhe monitorimi 
Plani Rregullues Urban, do të vlerësohet në mënyrë të rregullt, një herë në dy vjet, përveç 
nëse ka ndonjë kërkesë të veçantë. Po ashtu, zhvillimet aktuale të dhëna dhe të 
kompletuara nga studimi i fizibilitetit, plani i trafikut, të dhëna në lidhje me nevojat në 
çdo pesë vite: plani, duhet të rishikohet në tërësi. 

Leja ndërtimore 
Procesi i ofrimit të lejes apo refuzimit të kërkesës për leje, përfshinë garancinë për rolet 
transparente të të gjitha palëve me interes (pronarët, ndërmarrjet, palët tjera me interes dhe 
administrata), do të përmirësohen përmes qartësimit të procedurave.  
• Një bazë adekuate për riparcelizim, duhet ta asistojë procesin e lëshimit të lejeve. Ky 
aktivitet,duhet realizuar në bashkëpunim me sektorin e kadastrit në kuadët të DUKMM-së. 
• Leja ndërtimore, mund të lëshohet vetëm pas aprovimit të PRRU të Zonës së Parë 
Urbane. 
• Leja ndërtimore, mund të lëshohet vetëm pasi të plotësohen kushtet për vendosjen e 
veprimtarive të caktuara. 
 

Studimi i fizibilitetit 
Studimi i fizibilitetit, do të identifikojë nevojat e tregut, nevojat financiare dhe do të 

propozojë modelin më të mirë për financimin e infrastrukturës sëZonës së Parë Urbane. 
Burimet e mundshme të financimit, janë: buxheti i komunës së Kaçanikut, kredi nga 
institucionet bankare, buxheti i Kosovës, kapitali i ndërmarrjeve private dhe donacione të 
huaja.  

 
Menaxhimi i Zonës së Parë Urbane 
Vendimi për modelin e menaxhimit të Zonës së Parë Urbane, duhet të merret 

varësisht nga kapaciteti dhe nevojat e autoriteteve lokale. Sugjerohen dy modele të zhvillimit 
të Zonës së Parë Urbane: 
• Menaxhimi nga Komuna e Kaçanikut-Drejtorati për Urbanizëm, adastër dhe Mbrojtje 
të Mjedisit, Drejtoria për Ekonomi, Financa dhe Zhvillim; 
• Menaxhimi nga ndonjë trup i veçantë apo Agjencion për Zhvillim. 
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Bashkëpunimi me pronarët privatë 

• Krijimi i marrëveshjes me pronarët privatë, rreth blerjes së pronave-eksproprijimi nga  
Komuna. 
• Krijimi i marrëveshjes me pronarët privat, rreth mundësisë së riparcelizimit. 
Krijimi i marrëveshjes me pronarët privat, rreth blerjes së pronave nga ndërmarrjet private. 

Bashkëpunimi me komunitetin e biznesit 
• Marrëveshjet me ndërmarrjet private rreth stimulimit të investimit (kushte të volitshme 
për investim). 
• Marrëveshjet me ndërmarrjet private rreth mundësisë së riparcelizimit. 
 

Promovimi i Zonës së Parë Urbane 
Trupi i cili e menaxhon zhvillimin e Zonës së Parë Urbane të qytetit të Kaçanikut, 

është përgjegjës për promovimin e zonës. Promovimi (marketingu) nënkupton krijimin e ueb 
faqes, broshurave, pjesëmarrjes në panaire, bashkëpunim direkt me investitorët potencialë, 
përgatitja e paketit të lehtësirave nga Komuna, etj. 
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12 DISPOZITAT E FUNDIT DHE KALIMTARE 
 

Aprovimi i planit 
Aprovimi i planit bëhet nga Asambleja Komunale e Kaçanikut menjëherë pas 

përfundimit tëshqyrtimit publik. 
 

Vlefshmëria 
• Ky plan, ka vlefshmëri 5 vite nga data e aprovimit të planit. 
• Pas 5 viteve nga data e aprovimit të planit, bëhet rishikim dhe plotësim i planit. 
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13  UDHËZIMET PËR TRAJTIMIN E OBJEKTEVE PA LEJE 
 
Me detyrën projektuese, është parapa që pa marr parasysh në azhurimin e të 

dhënave gjeodezike, shqimit në terren të vërtetohet ndodhja e objekteve të sapo ndërtuara 
dhe parcelat me këto objekte trajtohen si urbanistike: në pajtim me kushtet 
tekniko/urbanistike apo kushteve të infrastrukturës dhe nëse nuk paraqiten pengesat të 
parashihet përfshirja e objekteve pa leje, dhe të shikohet mundësia alternative e zgjidhjes.  

Si objekte joformale, nënkuptohen të gjitha objektet e vërejtura në terren, ato të cilat 
janë përfunduar plotësisht, ato të cilat janë duke u ndërtuar gjatë hartimit të Planit, ato që i 
kanë tejkaluar parametrat e definuar urbanistik dhe nuk kanë leje ndërtimore, apo nuk janë 
të evidentuara në bazat katastrale-topografike.  

Për objektet të cilat kanë filluar ndërtimin, duhet të aplikohen kushtet për objekte të 
planifikuara. Për objektet ekzistuese të përfunduara, të cilat nuk i kanë tejkaluar me plan 
parametrat e definuara, dhe që me plan janë formuar parcela urbanistike, mund të aplikohet 
procedura e legalizimit në gabaritin ekzistues, pa marrë parasysh pozitën e vizatuar GL1, e 
cila pjesërisht kalon në objekt. 

Për objekte të cilat kanë tejkaluar disa nga parametrat e definuar urbanistik (indeksi i 
ndërtimit apo zënia e tokës, etazhiteti etj), të cilat kanë filluar të ndërtohen pa leje ndërtimore 
apo ilegale të mbindërtuara, sipas kapaciteteve të lejuara, pa marrë parasysh pozitën e 
kompletuar GL1, e cila pjesërisht kalon përmes objektit, mund të legalizohet në pajtim me 
këto kushte. 

Për objekte të cilat janë përfunduar pa leje ndërtimore dhe të cilat i kanë tejkaluar 
parametrat e definuar urbanistik për ndërtimin e objekteve (indeksi i zënies së tokës, indeksi 
tokës së ndërtuar, etazhiteti maksimal i lejuar, parkingu), e cila është e vërteta BGP-së 
maksimalja e lejuar BGP për subjektin e parcelës (i-0.8 për parcelen, deri në 625 m2, apo 
BGP- 500M2 për parcelen më të madhe se 625 m2), tejkaluar deri në 25% mund të veprohet 
sipas rregullave të legalizimit në gabaritin e gjendjes së gjetur, duke rritru pagesën e taksave 
komunale, sipas rregulloreve të komunës. 

Për objektet që janë ndërtuar pa leje ndërtimore dhe që i kanë tejkaluar parametrat 
urbanistik të definuar për ndërtimin e objektit (indeksi i zënjes së tokës, indeksi i tokës së 
ndërtuar, etazhiteti maksimal i lejuar, parkirimi), të cilat janë reale BGP-së, e definuar BGP, 
tejkaluar më shumë se 25%, i nevojshëm është në pajtueshmëri sipas ndonjë parametri 
urbanistik (sipas mundësive objektive për reduktimin e gabaritit- horizontal apo vertkal), deri 
në maksimum, tejkalon deri në 25% të definuar BGP për parcelen në fjale. Për këtë duhet të 
kihet kujdes që në objekt mund të realizohen intervenimet në përputheshmëri me parametrat 
para se gjithash, në shiqim të përputhshmërisë të pjesëve të mbindërtuara, të pjesëve të 
objektit, psh. aneksi i objektit, shkallët e jashtme, mbulojat, si dhe në shiqim të formës 
ambientale arkitektonike.  
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Për të gjitha objektet joformale, vlejnë edhe këto rregulla: 
-Vijat ndërtimore në parcelat e ndërtuara, nuk janë të njohura sipas bazës së gabaritit të  
objektit. 
-Vijat ndërtimore të  bllokut, janë të vendosura në parcela me objektet ekzistuese dhe  
aktivizohen, vetëm në raste të rrënimit të objekteve ekzistuese për ndërtim të ri, apo  
mbindërtim e rindërtim të objektit ekzistues, sipas rekomandimit të vijës së bllokut. 
-Objektet të cilat pjesërisht gjenden jashtë zonës së rekomanduar të vijës ndërtimore, mund  
të rindërtohen duke respektuar pozitën e vjës së re ndërtimore, deri te parametrat e lejuar  
dhe etazhiteti. 
-Pjesët e objektit dhe erkeri (të cilët gjenden në etazhat e larta), të cilat e tejkalojnë vijën  
ndërtimore, përvetësohen në gabaritin e gjetur në formën e realizuar. 
-Përvetësohen edhe etazhat nëntokësore, të cilat përhapen jashtë vijës ndërtimore, në kufi 
të parcelës, siç parashihet me plan dhe gjatë ndërtimit të objekteve të reja. 
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14 ELEMENTET DHE UDHËZIMET PËR HULUMTIM TË 
MËTUTJESHËM 

 
Hulumtimet, politikat dhe planet shtesë, që duhet të hartohen 

• Vlerësimi i kërkesave për banim 
• Projeksionet e popullsisë 
• Projeksionet ekonomike 
• Studimi i fizibilitetit për zona të caktuara 
• Politikat e tokës ndërtimore - komasacioni dhe riparcelizimi 
• Plani i veprimit në mjedis 
• Plani i marketingut të zonës 
• Vlerësimi për prodhimin e energjisë dhe nxehtësisë, duke përfshirë edhe studimin e 

fizibilitetit për energjinë alternative (energjia ripërtrirëse etj). 
• Vlerësimi i kërkesave për hapësira të lira publike 
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