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PARATHËNIA
Duke e konsideruar Planin Zhvillimor Komunal si një dokument
për rregullim, shfrytëzim dhe zhvillim të hapësirës komunale, në
gjysmën e dytë të vitit 2012 kemi marr vendimin për hartimin e këtij
plani, dhe kemi filluar procesin e hartimit të tij.Ky vendim është
bazuar në dy arsyet kryesore: nevoja për trajtim të planifikuar
(mbrojtje dhe zhvillim) të komunës së Ranillugut dhe krijimi i bazës
për zhvillim të qëndrueshëm dhe afatgjatë në funksion dhe ndalim të
veprimtarive të paligjshme. Një arsye tjetër për përgatitjen e këtij dokumenti është bazuar në
detyrimet ligjore që i kemi si komunë që nga miratimi i Ligjit për planifikim hapësinor në vitin
2003.Mund t’i numërojmë edhe dhjetëra arsye tjera siç janë: Nevoja për monitorimin e
trendëve dhe standardeve në këtë fushë dhe krijimi i strukturës së planifikuar që do të
siguroj efikasitetin dhe cilësinë e brezave të sotëm pa kompromentuar brezat e ardhshëm.
Jam i bindur se realizimi i vizionit dhe objektivat strategjike të përcaktuara me këtë dokument
do të kontribuojnë në shumë aspekte, nga të cilët veçohen tre aspekte:
•

Aspekti social;

•

Aspekti ekonomik dhe

•

Aspekti mjedisor.

Procesi i hartimit të Planit Zhvillimor Komunal i Ranillugut, është realizuar në kohë dhe
rrethanat jo të përshtatshme, duke marrë parasysh të gjitha aspektet. Por unë shpresoj se
zbatimi i tij do të bëhet në rrethana të tjera, dhe se të gjithë ne do të kemi privilegjin si dhe
përgjegjësinë për zbatimin e rreptë të këtij plani, i cili do të shërbejë si një udhëzues në
procesin e përmirësimit dhe zhvillimit të vazhdueshëm, përmirësimin e cilësisë dhe
përmbushjen e standardeve evropiane.
Pas shumë studimeve dhe analizave të gjithë janë dakord se niveli dhe ritmi i
zhvillimit ekonomik dhe social i komunitetit tonë do të bazohet në këtë plan dhe varet nga
niveli i dijes së akumuluar dhe të demonstruar të ekspertëve tanë të komunës dhe të tjerëve
të cilët kanë ndihmuar në këtë proces.
Gjatë procesi gjithëpërfshirës dhe transparent të zhvillimit të Planit Zhvillimor
Komunal, kemi realizuar një konsensus të gjerë politik, qytetar dhe profesional. Një qasje e
tillë ka bërë që të përfshihen në plan interesat e veçanta të të gjitha grupeve të shoqërisë në
komunë.
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Është një bazë e mirë që edhe në procesin e zbatimit të ketë përkrahje të të gjithave
palëve të interesuara. Komuna ka përkrahur angazhimin e të gjithë akterëve që kanë marr
pjesë në këtë proces dhe të cilët me vërejtjet e tyre, sugjerimet dhe propozimet kanë
pasuruar draftin e Planit Zhvillimor Komunal të cilin së pari e kanë përgatitur ekspertët.
Me këtë rast do të doja të shpreh mirënjohjen time dhe falënderimin ndaj grupeve
punuese komunale, këshillit të ekspertëve, përfaqësuesve të shoqërisë civile, sektorit privat,
udhëheqëseve të të gjitha partive politike dhe të gjithë atyre që morën pjesë në përgatitjen e
këtij dokumenti të rëndësishëm.
Falënderim të veçantë për të gjitha mediet që krijuan hapësirë për paraqitjen e këtij
dokumenti strategjik përpara qytetarëve.
Komuna pret nga institucionet, donatorët, partnerët dhe miqtë komunal ndihmë për
zbatimin e këtij dokumenti në mënyrë që së bashku të hapim perspektiva të reja për
zhvillimin e qëndrueshëm të Ranillugut.
Përmes punës sonë të përbashkët në zbatimin e këtij plani do të ndihmojë qytetarët
tanë të jetojnë denjësisht.
Unë besoj fuqimisht se së bashku ne mund të sigurojë energji dhe burime për
zbatimin e këtij Plani.
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TABELA E SHKURTESAVE::
AKP

Agjencioni Kosovar i Privatizimit

AKK

Asociacioni i Komunave të Kosovës

BB

Banka Botërore

BE

Bashkimi Evropian

PBP (GDP)

Produkti i brendshëm bruto (Gross Domestic Product)

BKK

Buxheti i Konsoliduar i Kosovës

ASK

Agjencioni i Statistikave të Kosovës

FNM

Fondi Ndërkombëtar Monetar

AKD

Të ardhurat kombëtare të disponueshme

KKV

Kuvendi Komunal Viti

MMPH

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor

IPH

Instituti për Planifikim Hapësinor

ZHLE

Zhvillimi lokal ekonomik

NVM

Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme

MTPT

Ministria e Transportit dhe Postë-Telekomunikacionit

OBSH

Organizata Botërore e Shëndetësisë

OJQ

Organizatat joqeveritare

OSBE

Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë

PZHK

Plani Zhvillimor Komunal

PZHU

Plani Zhvillimor Urban

UNDP

United nation Development program
Programi i Kombeve të Bashkuara për Zhvillim

UNHCR

United Nations High Commissioner for refugees
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Komisionari i Lartë i Kombeve të Bashkuara për Refugjatë
IVS

Indeksi i varfërisë së skajshme

IZHNJ

Indeksi i Zhvillimit Njerëzor

NVM

Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme

OBSH

Organizata Botërore e Shëndetësisë

OJQ

Organizatat joqeveritare

RZHNJ

Raporti i Zhvillimit Njerëzor

ZLK

Zyra lokale për komunitete

VJ

Vendbanimet joformale

IKPN

Instituti Kosovar për mbrojtjen e natyrës

QRTK

Qendrat regjionale të trashëgimisë kulturore
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DEFINICIONET E INDEKSEVE::

Do të thotë një plan për rregullimin,

“Plani hapësinor”

shfrytëzimin dhe zhvillimin hapësinor, të tillë si:
territori i komunës, zonat e veçanta dhe territorete
Kosovës. Plani Hapësinor është plani hapësinor i
Kosovës, planet hapësinorë për zonat e veçanta
dhe

plani

përshkruan

zhvillimor
afatet

i

komunës.

kohore

dhe

Ky

plan

përfshinë

projeksionet dhe investime reale.

Do të thotë plani i caktuar në bazë të nenit

“Plani zhvillimor urban”

14 të Ligjit për planifikim .

Është

“Vendbanimi ”

zona

me

karakter

urban,

toka

bujqësore, qyteti dhe vendbanimi tjetër i banuar të
cilin Kuvendi komunal e ka shpallur me karakter
banimi.
Janë

“Vendbanimet joformale “

vendbanime

të

cilët

nuk

iu

mundësojnë banorëve të gëzojnë të drejtat e tyre
në

standardin

e

përshtatshëm

të

jetës,

veçanërisht një strehim të përshtatshëm. Si të
tilla, vendbanimet joformale mund të kenë këto
karakteristika, si në vijim: ndërmjetësim joformal
të pronës, qasje joadekuate apo privimi i
shërbimeve themelore, pjesëmarrja joadekuate
ose mospjesëmarrja në udhëheqje dhe cenimi i
lartë.
“Qyteti “

Është vendbanimi të cilin Kuvendi komunal,
duke marr si bazë nivelin e ndërtimit, veprimtarinë
dhe karakteristikat tjera të karakterit urban e ka
10
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identifikuar si të tilla;
Është plani i cili përcakton kushtet për
rregullimin
”Plani rregullues urban”

e

hapësirës

si

dhe

politikat

e

vendndodhjes së objekteve dhe parcelave të
tokës urbane. Plani i cili do të definoj zonat
ndërtimore

dhe

i

cili

do

të

përfshij

linjat

krahasuese, linjat ndërtimore, normat teknike
urbane dhe kushtet tjera në lidhje me lokacionin e
objekteve dhe ndërtimeve tjera në parcela të
tokës urbane.
“Shfrytëzimi i tokës“

Nënkupton një përdorim ekzistues ose të
propozuar për të cilin parcela e tokës kadastrale
është përdorur;

“Zona urbane”

Është toka me kufijtë e përcaktuar brenda të
cilëve është planifikuar ndërtimi urban;

“Fshati”

Është

vendbanim

në

të

cilin

banorët

kryesisht merren më veprimtari bujqësore;
“Toka bujqësore“

Është toka e destinuar për kultivimin e
kulturave bujqësore ;

“Plani i infrastrukturës”

Do të thotë një plan që tregon instalimet
nëntokësore ekzistuese dhe të planifikuara dhe të
objekteve sipërfaqësore për transport, instalime
elektrike, gazsjellësit, ujësjellësit dhe sistemeve të
ujërave të përdorura, telekomunikacionit dhe
instalimeve tjera;

“Toka ndërtimore“

Është toka mbi të cilën ndërtesat janë
ndërtuar në përputhje me planin rregullues, ose
planin re-urban ose në pajtim me ndonjë akt tjetër
të miratuara në bazë të këtij ligji që është
paraparë për ndërtim;
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“Hapësira e mbrojtur“

Janë
natyrore

hapësirat
dhe

e mbrojtura me vlera

hapësinore

si

dhe

hapësirat

bujqësore të paluajtshme, trashëgimia kulturore
dhe arkeologjike;
“Zona e mbrojtur”

Është pjesë e hapësirës e cila rregullohet
me qëllim të ruajtjes së vlerave kulturore –
historike dhe arkeologjike, mbrojtjen nga ndotja e
mjedisit ose sigurimin e kushteve hapësinore për
ushtrimin e veprimtarisë në mënyrë paqësore dhe
sigurinë e banorëve dhe hapësirës në rrethinë;

“Kushtet e ndërtimit”

Kushtet që merren me llojin, madhësinë,
dhe ndërtimin, kushtet e sigurisë dhe çdo kërkesë
tjetër për ndërtimin të objekteve;

Vlerësimi

i

kapaciteteve

investive

Është analiza e cila përshkruar të gjitha
kapacitete për investime të ardhshme, duke
përfshirë të gjitha aspektet dhe mundësit e
investimeve duke filluar nga resurset natyrore
ekzistuese, resurset njerëzore, buxheti vendor,
sektori

privat,

organizatat

financiare

ndërkombëtare;
S

ⱲOT Analiza

Është

analiza

e

fuqive,

dobësive,

mundësive dhe rreziqeve (FDMRR) që ndihmon
që çështjet e paraqitura (identifikuara) e të cilat
klasifikohen në një nga këto katër grupet dhe më
lehtë menaxhohen në procesin e planifikimit;
Analiza e ndërlidhjeve

Analiza përmes së cilës kërkohen lidhjet në
mes dy çështjeve nga politikat dhe programet për
temën e cila është duke u debatuar;

GIS / GSI

Sistemi informativ gjeografik;
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Grupet punuese

Janë grupet që janë formuar me iniciativën
e komunës dhe të cilat përbëhen nga numri i
ekspertëve nga drejtoritë publike dhe kompanitë
që duhet të punojnë në zhvillimin e elementeve
kryesore të PZHK-së;

Vizioni

Deklarata mbi të ardhmen e dëshiruar duke
u bazuar në gjendjen aktuale;

Planifikimi strategjik

Plani

synon

zgjidhjen

e

problemeve

kryesore, planifikimin e përqendruar në një numër
çështjesh, duke promovuar një proces pro-aktiv
në lidhje me ngjarjet;
Mënyra e të menduarit në mënyrë që të arrihet

Konceptet

stadi i dëshiruar. Koncepti ideor ndihmon në
gjetjen e zgjidhjeve të problemeve. Konceptet
mund të jenë tema të ndara ose fraza që mund të
ofrojnë fokusin e hulumtimit;

Plani i veprimit

Kursi i veprimit që përshkruan veprimin,
veprimtarinë përgjegjëse, rezultatet e pritura,
kohën, implikimet organizative dhe financiare;

Rritja urbane

Aspekte të ndryshme të rritjes së njësisë së
vendbanimit – qytetit, aspektin territorial/fizik,
social/demografik, aspektin ekonomik;

Zhvillimi
qëndrueshëm

komunal

i Zhvillimi social, ekonomik dhe hapësinor i një
komune shfrytëzimin e resurse e konsideron si
pasuri të cilën duhet shfrytëzuar për brezat e
tashëm pa kërcënim (duke i ruajtur) për brezat e
ardhshëm;
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Zhvillimi

policentrit

komunës

i

Zhvillimi i cili përbëhet në zhvillimin e më
shumë se një qendre në territorin e komunës
përkatëse

dhe

insiston

në

barabartë/komplementare

shpërndarjen
të

e

funksioneve

elementare zhvillimore;

Brezat e gjelbër

Zonat të cilat kanë kontroll rigoroze për
zhvillim. Qëllimi i brezit të gjelbër është që të
kontrolloj zgjerimin e pakufizuar të zonave
ndërtimore, të pengoj lidhjen e ndërtesave fqinje,
të pengoj kërcënimin e peizazheve, të mbroj
mjedisin dhe karakterin specifik të qyteteve
historike dhe të ndihmoj në regjenerimin urban
duke inkurajuar përdorimin e sërishëm të tokës së
braktisur dhe llojeve tjera të tokës;

Zona e veçantë e mbrojtur

Është zona e caktuar në hartë ose zonë e
caktuar që rrethon ndonjë objekt monumental,
grupin

e

ndërtesave,

tërësinë,

fshatin

ose

qendrën historike të qytetit që mbrohet nga çdo
zhvillim apo aktivitet që mund të dëmtoj kulturën
historike

të

arkitekturës

ose

në

kontekstin

arkeologjik, mjedisin natyror ose kuadrin vizual të
estetikës.
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PËRMBAJTJA

HYRJA
Hartimit të Planit Zhvillimor Komunal të Komunës së Ranillugut deri në vitin 2015 iu
është qasur në bazë të Vendimit të Kuvendit për hartimin e planit zhvillimor të komunës së
Ranillugut nr._________ më _____________ 2011.
Përmbajtja dhe vendimet bazike të këtij Plani janë përcaktuar në përputhje me
dispozitat e
Ligjit për planifikim dhe ndërtim nr. ________,
Ligjit për planifikim hapësinor të Kosovës ________,
Korniza ligjore për hartimin e këtij Plani paraqet po ashtu
Ligjin për mbrojtjen e mjedisit nr. ________,
Ligjin për trashëgimi kulturore, restaurimin dhe mbrojtjen e trashëgimisë kulturore dhe
historike si dhe nxitjen e zhvillimit të Ranillugut nr. ________,
Si dhe dispozitat tjera në fushën e transportit, bujqësisë, pylltarisë, ujësjellësit ...
Faza e parë e hartimit të dokumentit planifikues, në përputhje me Ligjin, paraqet
Strategjinë e zhvillimit të komunës së Ranillugut të hartuar në bashkëpunim me UNDP-MDA
për periudhën e vitit 2012 dhe
Vendimit të Kuvendit nr. ________ më________,
Këto dokumente paraqesin bazën e inicimit të hartimit të Planit hapësinor të komunës
së Ranillugut.
Për gjetjen e zgjidhjeve optimale planifikuese po ashtu janë përdorur edhe
informacionet e duhura, studimet dhe dokumentacionin teknik, rregulloret për ndërtim për
mjediset rurale dhe dokumentet e tjera që lidhen me këtë fushë.
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HISTORIKU
KUFIJËT E HAPËSIRËS (FSHATIT) PËR TË CILIN BËHET PLANI HAPËSINOR

1.1. Kufiri i hapësirës së planit hapësinor
Kufiri i hapësirës i përfshirë në hartimin e Planit hapësinor të komunës së Ranillugut
(në tekstin në vazhdim: Plani) është përcaktuar me Vendimin e Kuvendit për hartimin e
Planit hapësinor të komunës së Ranillugut nr. ________ më ________, dhe paraqet kufijtë e
13 zonave kadastrale, d.m.th. tërë territorin e komunës së Ranillugut me sipërfaqe prej
77.67 km2.
Vendimi është pjesë përbërëse e këtij plani.
1.1.2. Kufiri i zonave rregulluese
1.1.2.A Kufiri i zonës rregulluese f. Ranillug
1.1.2.B Kufiri i zonës rregulluese f. Ropotovë e M.
1.1.2.C Kufiri i zonës rregulluese f. Ropotovë e V.
1.1.2.D Kufiri i zonës rregulluese f. Gllogoc.
1.1.2.E Kufiri i zonës rregulluese f. Bozhec.
1.1.2.F Kufiri i zonës rregulluese f. Kormijan i Poshtëm.
1.1.2.G Kufiri i zonës rregulluese f. Kormijan i Epërm.
1.1.2.H Kufiri i zonës rregulluese f. Domoroc.
1.1.2.I Kufiri i zonës rregulluese f. Drenoc.
1.1.2.J Kufiri i zonës rregulluese f. Odec.
1.1.2.K Kufiri i zonës rregulluese f. Pançellë
1.1.2.L Kufiri i zonës rregulluese f. Rajanoc
1.1.2.M Kufiri i zonës rregulluese f. Tomancë.

1.1.3 Kufiri i rezervave të natyrës
Tani për tani, pyjet halore të pishave e bardha dhe të zeza, në Ranillug, Gllogoc dhe
Kormijan të E, janë të moshës mbi 40 vjet, dhe janë një oazë e ajrit të pastër dhe të
shëndetshëm.
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DETYRIMET, KUSHTET DHE UDHËZIMET PËR DOKUMENTET E PLANIFIKIMIT
TË RENDIT MË TË LARTË
Dokumentet kryesore të planifikimit të rendit më të lartë, zgjidhjet e të cilave janë
elaboruar në këtë Plan janë Plani Hapësinor të Kosovës, si dhe Ligji mbi Ndërtimin në
Kosovë.
Në fushën e zhvillimit të popullsisë qëllimi themelor është mbijetesa dhe punësimi i të
rinjve në këtë fushë, ripërtërija intensive përmes masave të kombinuara dhe të koordinuara
të politikës demografike, politikës të zhvillimit rural dhe rajonal.
Në fushën e mbrojtjes së burimeve natyrore përcaktohet mbrojtja e vlera të veçanta
natyrore. Prioritetet komunale dhe rajonale në këtë fushë kanë mbrojtjen e ujërave si dhe të
rrjedhës së lumit Morava e Binçës i cili rrjedh nëpër komunën e Ranillugut një gjatësi prej
7,00 km, dhe mbrojtën intensive të zonave me llojin e pyjeve autoktone.
Në kuadër të zhvillimit të turizmit dhe ndërtimit të zonave turistike, komunaështëe
përqendruar fuqishëm në rimëkëmbjen e turizmit rural, në të cilin atë të planifikuar për piknik,
aktivitete ekologjike rekreative, kulturore, arsimore, dhe të tjera turistike.
Në fushën e bujqësisë, territori i komës së Ranillugut i përket rajonit të drithërave,
bagëtisë, pemëtarisë, vreshtarisë, në të cilën si prioritet është hapësira e pemishteve,
plantacioneve të vreshtave, si dhe të prodhimittë oranzherisë së perimeve të hershme.
Udhëzimet kryesore për përdorimin dhe rregullimin e pyjeve dhe tokës pyjore bazuar
në PH të Kosovës për hapësirën e mbuluar nga Plani i referohet, mbi të gjitha, përmirësimit
të kushteve të pyjeve, në aspektin e rregullimit dhe

rrallimit të planifikuar, rritjen e

sipërfaqeve pyjore dhe menaxhimin e tokave pyjore (livadheve dhe kullotave), tërheqëse për
investime në mënyrë adekuate:
-

Rikonstruktimi i pyjeve jocilësore të larta të degraduara në ato cilësore

-

Prerjet sanitare, masat mbrojtëse, sanitare dhe kultivuese, ripërtëritja
natyrore dhe pyllëzimi e hapësirave që janë të kërcënuar nga procesi i
tharjes,

-

Mbrojtja e pyjeve ekzistuese në të gjitha fazat e zhvillimit,

Pyllëzimi do të bëhet në hapësirat në vazhdim:
-

Në tokat VI, VI dhe pjesën VI të klasës së bonitetit,

-

Në tokën e kërcënuar nga erozioni i ujërave

-

Rreth burimeve të ujit, përrenjve dhe rrjedhave të lumit

-

Në zonat kufitare të impianteve industriale

Më qëllim të rritjes së hapësirës me pyje janë dhënë udhëzimet që do të realizohen
përmes planit hapësinor:
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-

Caktimi i hapësirave për pyllëzim

-

Caktimi i hapësirave degraduese të cilat do të destinohen për tokë
pyjore

-

Caktimi i tokës pyjore (livadhe dhe kullosa), për formimin e zonës
bujqësorë industriale, që është në interes të përgjithshëm të komunës

-

Definimi i korridoreve të transportit të nevojshëm për zhvillimin e
sektorit të turizmit

-

Definimi i strukturave për rekreacion (shtigjet për shëtitje, vrapim etj).

Drejtimet kryesore të zhvillimit të gjuetisë në territorin e Ranillugut janë
rritjaemadhësisë së popullatës së imët dhe të madhe të egër, duke përmirësuar strukturën e
kafshëve të egra të mëdha, ruajtjen e specieve të rralla dhe të rrezikuara të faunës dhe
kafshëve tjera të egra.
Në përputhje me PH të Kosovës, sipas masavembrojtëse të mjedisit, është e
nevojshme të merren masat për mbrojtjen e vendbanimeve, mjedisit të tyre dhe hapësirave
tjera.
Komuna e Ranillugut i përket hapësirës me ndotje të pjesshme, ku duhet të
fokusohemi në eliminim e tërësishëm dhe pastrimin deponive të egra, ndërsa në kontekstin
e mbrojtjes së resurseve natyrore, në hapësirat e destinuara për eksploatimin e lëndëve të
para (rëra, zhavorri, guri) mund të fillohet ekskluzivisht me punime vetëm me miratim për
eksploatim
-

Toka si resurs natyror, mbrojtja nga ujërat e zeza, si dhe kontrollin
rigoroz të aplikimit substancave kimike në prodhimtarinë bujqësore,
ndërrimin e mënyrës së shfrytëzimit të tokës bujqësore.

-

Asgjësimi dhe trajtimi i mbeturinave komunale dhe industriale nga
zona e mbuluar me plan të kryhet në përputhje me dispozitat e
strategjisë së menaxhimit të mbeturinave në rajon.

Plani Hapësinor i Ranillugut në konceptimin e zhvillimit të infrastrukturës së
transportit rrugor, planifikon rikonstruksionin e kapaciteteve të trafikut rrugor dhe adaptimin
e tyre në teknologjitë moderne të transportit.
Planifikohet rikonstruktimi i rrugëve që lidhin mjediset rurale në komunë, si dhe hapjen
e drejtimeve të reja rrugore në aspektin e ndërlidhjeve me drejtimet tjera magjistrale dhe
komunave fqinje në rajon.
Sa i përket gërshetimit të rrugëve lokale në drejtim të rrugëve regjionale Gjilan –
Kamenicë – Karaqevë – Bujanoc, me plan është paraparë ndarja në nivel (rrethrrotullimi dhe
ndarja e ishullit).
Në furnizimin e vendbanimeve me ujë, me prioritet dhe në mënyrë maksimale do të
shfrytëzohen burimet nëntokësore të ujërave sipërfaqësore. Nevojat afatgjata për furnizim
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me ujë bazohen në ndërtimin e sisteme integrale të ujësjellësit, me mbështetje të veçantë në
burimet e mëdha të ujërave nëntokësore dhe akumulimeve për shumë qëllime. Uji për
nevojat teknologjike do të merret sipas rregullit nga rrjedhat e lumit.
Mbrojta nga vërshimet do të bëhet me mbrojtje pasive përmes realizimit dhe ndërtimit
të linjave të brezave mbrojtës përgjatë rrjedhave, dhe kontrollin me plan të ndërtimit në zonat
e rrezikuara.
Kushtet dhe udhëzime që kanë të bëjnë me zhvillimin e infrastrukturës energjetike në
bazë të PH-sësë Kosovës, zbatohen për:
-

Shfrytëzimin racional dhe kursimin e resurseve jo të ripërtërishme,

-

Kursimin e energjisë së prodhuar dhe stimulimin e zbatimit të
teknologjive të reja për prodhimin e energjisë, posaçërisht të atyre që
kontribuojnë në shfrytëzim racional,

-

Kursimin e energjisë dhe mbrojtjes së mjedisit.

Zhvillimi dhe përmirësimi i sistemit të telekomunikacionit do të zbatohet në përputhje
me planin hapësinor të Kosovës. Më qëllim të zhvillimit efikas dhe më të shpejtë do t’i
qasemi me demonipolizimin e sistemeve të telekomunikacionit, ndërtimin e kapaciteteve të
reja, të tilla si kabllo me fibër-optike, ku është e mundur, ekonomikisht e realizueshme dhe
në interes të komunës, sidomos në ndërtimin e rrjetit të shpërndarjes kryesore të televizionit
kabllor.
Në drejtim të ofrimit të hapësirës për nevojat e sistemit të telekomunikacionit është e
nevojshme të sigurohen hapësirat për kabllot e telekomunikacionit përgjatë rrugëve të reja
dhe ekzistuese, veçanërisht ato që përkojnë me rrjetin kryesor.
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1 PROFILI I ZHVILLIMIT HAPËSINOR DHE ANALIZA E
GJENDJES
Ky informacion është pjesë e planit, duke e përshkruar situatën aktuale në komunë
dhe duhet të përmbajë:

1.1 INFORMATAT PËRMBAJTJESORE PËR GJENDJEN GJEOGRAFIKE,
FIZIKE, HAPËSINORE DHE SOCIO EKONOMIKE NË KOMUNËN E
RANILLUGUT

1.1.1

Historiku i komunës

Komuna e Ranillugut shtrihet në një hapësirë të rrafsh me kodra, nëpër të cilat rrjedh
lumi Morava. Komuna është afër luginës së Moravës dhe maleve të zeza të Skopisë. Emri
rrjedh nga drurët gjetherënës. Sipas të dhënave zyrtare dhe provave historike Ranillugu
përmendet më 1258 si shprehje “Ran Lag” sipas hristovulis (regjistri i fshatit). Pra sipas
legjendës, emri rrjedh nga Rani Lug dhe gjithashtu tregon që Ranillugu është i shtrirë në
hapësirë të pasur me pyje dhe tokë pjellore.
Komuna e Ranillugut është formuar në territorin më parë të përfshirë në komunën e
Kamenicës. Komuna e re është formuar më 05.01.2010 me planin e Ahtisarit për
decentralizim në territorin e Republikës së Kosovës. Sipërfaqja e komunës përfshinë 77,62
km2 dhe ka 13 zona kadastrale dhe fshatra, siç është cekur në vazhdim:
1. Ranillug
2. Ropotovë e Madhe
3. Ropotovë e Vogël
4. Gllogoc
5. Bozhec
6. Kormijan i Epërm
7. Kormijan i Poshtëm
8. Domoroc
9. Odec
10. Pançellë
11. Rajanoc
12. Tomancë
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1.1.2

Të dhënat themelore

INFORMATAT PËRMBAJTËSORE PËR GJENDJEN GJEOGRAFIKE, FIZIKE,
HAPËSINORE DHE SOCIO EKONOMIKE NË KOMUNËN E RANILLUGUT
Kuvendi Komunal Ranillug ka filluar punimet më 05.01.2010, kur është mbajtura
edhe seanca konstitutive e Kuvendit Komunal. Në seancë janë vërtetuar mandatet e
delegatëve dhe është zgjedhur Kryesuesi i Kuvendit Komunal. Kuvendi Komunal i Ranillugut
ka pesëmbëdhjetë (15) anëtarë, duke përfshirë dhe Kryesuesin e Kuvendit. Në këtë
përmbajtje, në Kuvend janë të përfaqësuar dy subjekte politike:
GIZOR – Iniciativa qytetare për komunën e Ranillugut 72,87%
SKMS – Partia serbe për Kosovë dhe metohi 27,13%
Karakteristikat gjeografike të territorit të komunës
Komuna e Ranillugut me sipërfaqe prej 77.67 km2 gjendet në lindje të Kosovës, dhe
shtrihet në drejtimjugperëndim – verilindje, komuna përbëhet nga 13 fshatra, d.m.th. zona
kadastrale dhe tre fshatra të vogël në kuadër të zonave kadastrale. Komuna ka karakter të
ultësirës kodrinoro-malorë me lartësi mbidetare në pjesën e ultësirës prej 430 m lmd (lartësi
mbidetare).
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Harta nr. 1. Pozita gjeografike e komunës së Ranillugut në hartën gjeografike të Republikës së Kosovës
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1.1.3

Mjedisi dhe shfrytëzimi i tokës

1.1.3.1 Reliefi
Komuna e Ranillugut me sipërfaqe prej 77.67 km2 gjendet në lindje të Kosovës, dhe shtrihet
në drejtim jugperëndim – verilindje, komuna përbëhet nga 13 fshatra, d.m.th. zona kadastrale dhe tre
fshatra të vogël në kuadër të zonave kadastrale.
Komuna ka karakter të ultësirës kodrinoro-malorë me lartësi mbidetare në pjesën e ultësirës
prej 430 m lmd.

Reliefi i komunës së Ranillugut

1.1.3.2
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1.1.3.3 Ujërat në territorin e komunës së Ranillugut

Nëpër territorin e komunës së Ranillugut rrjedh lumi Morava e Binçës që mbledh të
gjithë lumenjtë e vegjël me rrjedh mesatare të ujit prek 6.7 m3/sek.
Morava e Binçës është pjesë e burimit të Moravës jugore.
Ajo buron tek masivi Bilak që është degë e Malit të Zi të Shkupit. Gjatësia e këtij lumi
në territorin e Kosovës është 60 km ndërsa sipërfaqja e basenit është 1.560 m2, kurse
rrjedha mesatare e saj në dalje të territorit të Kosovës është 11.0 m3/sek.
Në Moravën e Binçës rrjedhat më të mëdha të lumit shfaqen gjatë muajit mars, shkurt
dhe mars, ndërsa më të vogla janë gjatë muajit gusht dhe shtator.
Komuna e Ranillugut është mjaft e pasur me ujëra sipërfaqësore dhe nëntokësore.
Në ujërat sipërfaqësor bëjnë pjesë:
-

Lumi Morava e Binçës

-

Krivareka

-

Lumi i Odanovcit

-

Lumi i Përlepnicës

-

Lumi Lluka

Ujërat sipërfaqësorë të komunës së Ranillugut ndahen në lumenjtë të cilët arrijnë
gjatësinë prej 18690.58 m dhe përronjët me gjatësi prej përrua 23797.34 m.
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Harta nr. 6. Harta hidrologjike e komunës së Ranillugut

1.1.3.4 Kushtet klimatike, valorizimi klimatik dhe karakteristikat
Si rezultat i pozitës gjeografike që e ka komuna e Ranillugut dhe ndryshimeve
klimatike, përkatësisht të temperaturave në tërë globin, është ndikuar që valorizimet
klimatike në territorin e komunës së Ranillugut të jenë të ndryshme. Sipas të dhënave
klimatike nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, duke filluar nga viti 2002 dhe deri te viti
2008, regjistrojmë rritje të temperaturës në tërë regjionin e Gjilanit dhe Shtimes me Ferizajn,
siç edhe mund të shihet në tabelat në vazhdim.

Tabela nr. 14. Vlerat mesatare për reshjet në vitin 2008, temperaturat mesatare, lagështia
në %, shtypja atmosferike dhe erërat në m/s.
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Rrethimet malore të komunës së Ranillugut karakterizojnë territorin e komunës me
vegjetacion të hershëm dhe gjithashtu, temperaturat minimale ndryshojnë nga komunat tjera
fqinje. Klima në komunën e Ranillugut është e ndryshme në pjesët e ndryshme të vendit, në
pjesët juglindore të komunës së Ranillugut kemi temperatura më të ulëta (për 0.3 0C), reshje
më të pakta, ndërsa në pjesën verilindore ku shtrihet lugina e lumit Morava e Binçës
parametrat klimatik ndryshojnë.

Tabela nr. 15. Vlerat mesatare për reshje në vitin 2002, temperaturat mesatare,
lagështia në %, shtypja atmosferike dhe erërat në m/s.

Harta nr. 13. Karakteristikat klimatike dhe reshjet në komunën e Ranillugut
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Fig.1.Trëndafili i erërave në komunën e Ranillugut
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1.1.3.5 Toka
Në përgjithësi, rreth 70% e popullsisë në komunën e Ranillugut merren me bujqësi.
Tokat pjellore shtrihen rreth lumit dhe kryesisht përdoren për bujqësi me trendin e rritjes së
shndërrimit të tokës pjellore në tokë ndërtimore dhe zona të pambjella (toka të
papërpunuara), dhe kështu në at drejtim mungojnë hulumtime të përshtatshme për cilësinë e
përdorimit të tyre.
Nga sipërfaqja e përgjithshme e tokës, rreth 71% është tokë bujqësore dhe pjesa tjetër
është e përdorur për qëllime tjera.
Raporti përmbledhës për përdorimin e tokës në komunën e Ranillugut.

29% toka jo
bujqësore

71% toka
bujqësore

Grafiku nr. 3. Klasifikimi i tokës bujqësore dhe jobujqësore në komunën e Ranillugut
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Harta nr.8Harta e shfrytëzimit të tokës (ha)
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Grafiku nr. 4 Shfrytëzimi i tokës në (ha) në komunën e Ranillugut
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Tabela nr.12 Shfrytëzimi i tokës (ha)
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Përcaktimi i klasave dhe bonitetit të tokës në komunën e Ranillugut

Harta nr. 8. Harta pedologjike e komunës së Ranillugut
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Harta nr. 9. Harta për paraqitjen e klasave të tokës në komunën e Ranillugut
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Tabela nr. 13. Analiza pedologjike dhe përcaktimi i bonititetit të tokës në komunën e Ranillugut
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Grafiku nr. 5. Ndarja e tokës sipas bonitetit në (%) dhe hektar (ha) në komunën e Ranillugut
sipas udhëzimeve të FAO-së (1976, 2007)

Në grafik është paraqitur shkalla e bonitetit të tokës në komunën e Ranillugut,
sipërfaqet në hektar dhe në përqindje. Klasa (I) 14% 1078.17 ha, Klasa (I) 1% ose 38. 97 ha,
klasa (IV) 4% ose 275.67 ha, klasa (V) 28% ose 2130.79 ha, klasa (VI) 39% ose 3010.94,
klasa (VI) 11% ose 842.68 ha, klasa (VI) 4% ose 331.96 ha.
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1.1.3.6 Pyjet
Komuna e Ranillugut gjendet në pjesën lindore të Republikës së Kosovës. I përket
zonës së klimës së mesme kontinentale, si rrjedhojë e kësaj ekziston edhe vegjetacioni
gjetherënës gjatë dimrit. Komuna e Ranillugut gjendet në lartësi mbidetare prej 603 m.
Në komunën e Ranillugut kryesisht pyjet janë të përbëra nga drunjtë gjetherënës
bungu, bliri, shkoza etj.
Ka edhe plantacione pyjore të mbjella me pisha, ekskluzivisht me pisha të zeza, me
vjetërsi mbi 30 vjet që janë në fazën e eksploatimit. Kryesisht gjenden në zonën kadastrale
të Ranillugut, Gllogocit, Kormijanit të Epërm dhe të Poshtëm. Kultura pyjore me pisha
trajtohet si kulturë e drurit teknik.
Komuna e Ranillugut ka rreth 3653.9 hektar pyje. 1

o

469.31 ha janë pyje të ulëta,

o

3184.59 ha janë shkurre.

Niske sume,
469.31 ha

Grm,
3184.59 ha

Grafiku nr. 6. Sipërfaqet e pyjeve sipas lartësisë në (ha) në komunën e
Ranillugut

1

Agjencioni Kosovar i Pyjeve
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Harta nr.12 Territoret pyjore në komunën e Ranillugut
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1.1.3.7 Pasuritë nëntokësore

Komuna e Ranillugut në bazë të hulumtimeve biologjike ka pasuri nëntokësore si në
vijim:
a) Në fshatrat Domoroc, Kormijan i Poshtëm dhe i Epërm gjendet Gnajsi
(shkëmbinj meta-morfik);
b) Në fshatrat Kormijan i Poshtëm dhe i Epërm, dhe në Gllogoc gjenden pasuritë
nëntokësore të kuarcit dhe kuarcitit;
c) Në Ranillug, Gllogoc, Domoroc, Kormijan i Poshtëm dhe i Epërm gjenden
pasuritë nëntokësore të rërës dhe zhavorrit;
d) Në fshatin Domoroc, Kormijan i Poshtëm gjenden pasuritë nëntokësore
gëlqerore që janë një element i rëndësishëm i produkteve të materialit
ndërtimor dhe mundësojnë zhvillimin e industrisë ndërtimore të materialit
ndërtimor;
e) Në fshatin Drenoc gjendet pasuria nëntokësore e papërpunuar e lëndës së
parë të bentonitit që mundëson zhvillimin e industrisë për prodhimin e
detergjenteve.
Në fshatrat Bozhec, Rajanoc dhe Pançellë gjendet mermeri nga i cili prodhohet, si dhe
mundësia për zhvillimin e industrisë së materialit ndërtimor.
Kjo pasuri nëntokësore me të cilën disponon komuna e Ranillugut është bazë e
fuqishme dhe themelore e zhvillimit ekonomik, ndërsa shfrytëzimi i këtyre pasurive
nëntokësore mund të realizohet përmes investimeve në partneritetin publiko – privat.
Para se të gjendet investitori duhet të kemi një eleborim në bazë të hulumtimeve të
kryera, ku precizohet sasia, kualiteti dhe përmbajtja e këtyre pasurive nëntokësore.
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(Harta nr.... Harta e resurseve minerale/xeheve në komunën e Ranillugut, fq. ...)

1.1.3.8 Trashëgimia kulturore dhe natyrore
Kishat dhe manastiret:
Në secilin fshat ekzistojnë objekte fetare, të ndërtuara prej shekullit Vi-XVI...
Në secilin fshat ka kisha që janë objekte fetare të cilat e përbëjnë një element të
trashëgimisë kulturore.
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Harta nr... Objektet administrative dhe kulturore të Komunës së Ranillugut

1.1.3.9 Fatkeqësitë elementare dhe të tjera
FATKEQËSITË ELEMENTARE:
Tërmetet, vërshimet, pirgjet e borës, bora e madhe, erërat e forta, breshëri, akulli,
thatësira, dukuritë masive të sëmundjeve ngjitëse tek njerëzit, kafshët dhe bimët dhe
fatkeqësitë tjera të shkaktuara nga natyra.
FATKEQËSITË TJERA:
Me fatkeqësi tjera nënkuptojmë aksidente të mëdha në transportin rrugor, ajror dhe
transportin hekurudhor, zjarret, aksidentet në miniera, shembje të digave dhe fatkeqësitë
tjera mjedisore dhe industriale të shkaktuara nga aktivitetet e njeriut dhe sjelljet e tyre,
gjendjet urgjente të jashtëzakonshme mjekësore, temperaturat e larta, kolapsi teknik i
sistemit energjetik të energjisë elektrike, telekomunikacionit dhe teknologjisë informative,
akte terroriste dhe llojet e tjera të cenimit në masë. Territori i komunës së Ranillugut
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vazhdimisht është ballafaquar dhe mund të përballet me fatkeqësi natyrore apo të tjera, dhe
kështu në këtë mënyrë Drejtoria për shërbime publike dhe emergjencë civile është
përgjegjës për menaxhimin e situatave emergjente të tilla si:
 Tërmetet
Një nga katastrofat më sfiduese natyrore është tërmeti. Është e njohur mirë që në
aspektin sizmologjik, komuna e Ranillugut dhe pjesa më e madhe e Kosovës është një rajon
me aktivitet sizmik të lartë që ishte goditur në të kaluarën dhe në të ardhmen mund të preket
nga tërmetet shumë të fuqishme, vatra e të cilëve është e cekët.
Territori i komunës së Ranillugut është karakterizuar nga një zonë e burimeve sizmike
apo sipas zonave sizmike (sikurse quhen ndryshe), si më poshtë: Zona sizmike e Ferizajt Vitisë - Gjilanit me magnitud maksimale prej M = 6.1 të shkallës së Riterit, në krahasim me
Kosovën, e cila është karakterizuar nga zona sizmike e Prizrenit-Pejës dhe zona sizmike e
Kopaonikut.
Këto zona të burimeve sizmike kanë shkaktuar në të kaluarën dhe mund të shkaktojnë
në të ardhmen tërmete të forta.
Ndër tërmetet më të forta që kanë prekur regjionin, këtu cekim regjionine Ferizajit –
Gjilanit duke përfshirë Ranilluguni cili është prekur dy herë me mjaft tërmete të forta, në vitin
1755 dhe vitin 1921. Tërmeti i vitit 1921 ishte me intensitet të njëjtë me atë të vitit 1755, që
do të thotë se këtu tërmeti është përsëritur pas 166 viteve.
Tërmeti i vitit 1921 është përcjell me lëkundje të mëdha prej 7 dhe 8 MCS, që kanë
zgjatur një vit, prej gushtit 1921 deri në shtator 1922.
Një karakteristikë është se në regjionin e Ferizajt – Gjilanit janë regjistruar tërmete të
magnitudës nën 5.0 shkallë të riterit me intensitet në epiqendër rreth 6-7 shkallë, si në vijim:
o

Tërmetit i 5 marsit të vitit 1936 me magnitud prej 4.9 dhe fortësi në epiqendër
prej 6-7 shkallë.

o

Tërmeti i 8 qershorit të vitit 1956 me magnitud prej 4.6 dhe fortësisë në
epiqendër prej 6 shkallë.

Në bazë të kësaj shihet që pas vitit 1956 nuk është regjistruar asnjë tërmet i fortësisë
në epiqendër prej 6 ose më shumë se 6 shkallë. Vetëm më 24 prill të vitit 2002 ka pasur
tërmet të fortësisë në epiqendër prej 7.5 shkallë MSK-64 që ka goditur regjionin e Gjilanit.
Nga kjo vijmë në përfundim se ky tërmet është përsëritur këtu pas 46 vjetëve nga
tërmeti prej 6 shkallëve në vitin 1956 dhe pas 60 vite pas tërmetit të 6-7 shkallëve ne vitin
1936.
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Në bazë të lartcekurës rrjedh se territori i komunës së Ranillugut si pjesa më e madhe
e territorit të Kosovës paraqet një pjesë aktive në aspektin sizmik dhe me rrezik të lart
sizmik, njëjtë sikurse edhe shtetet fqinje.
Intensiteti sizmik i lartë dhe tërmeti i 24 prillit të vitit 2002 që goditi pjesën më të madhe
të regjionit të Gjilanit, Vitisë dhe më pak Ranillugut, po ashtu vlen të evidentohen edhe
tërmetet e kohëpaskohshme që ndodhin në kontinent, sikurse ai më 06.03.2008 ku Instituti
Sizmologjik i Kosovës ka regjistruar tre tërmete, edhe pse të shkallës se ulët me forcë prej
3.6, 3.4 dhe 3.7 shkallë të riterit.
 Pirgjet e borësi
Pirgje të borës në komunën e Ranillugut mund të ketë vetëm në viset e larta malore
që nuk paraqesin rrezik për banorët e Ranillugut dhe ekonominë e tij.
 Erërat e forta
Duke u nisur nga ajo se Ranillugu shtrihet në luginën e lumit Morava, si i tillë është i
mbrojtur nga ndikimet e erërave të forta që do të rrezikonin banorët e Ranillugut dhe
ekonominë e saj.
 Akulli
Territori i Ranillugut sikurse gjithë planeti i tokës ka qenë i mbuluar me akull dhe është
parapri me periudhën e akullt. Në kohërat tona, terrorin e Ranillugut e ka kapluar bora e
akullt vetëm në viset e larta malore, gjatë stinës së dimrit dhe nuk paraqet ndonjë rrezik për
ekonominë dhe bujqësinë.
 Thatësira
Thatësira mund të llogaritet si rrezik për kulturat bujqësore gjatë stinës së verës,
zakonisht gjatë muajve korrik dhe gusht kur temperaturat janë të larta dhe reshjet janë të
rralla.
 Vërshimet
Vërshimet janë fatkeqësi elementare që kërkojnë vëmendje të veçantë. Vërshimet janë
dukuri që shfaqen në zonat e caktuara që janë të rrezikshme për jetën e njerëzve dhe
shkaktojnë dëme materiale. Vërshimet nuk mund të parandalohen, por dëmet e tyre mund të
amortizohen dhe menaxhohen. Uji që mblidhet nga reshjet dhe shkrirja e borës mund të
gjendet përgjatë rrjedhës, dhe në këtë rast është e rëndësishme që t’i krijohen kushtet për
rrjedhën më të lirë dhe papengesa.
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Komuna e Ranillugut me vite ballafaqohet me problemin e vërshimeve si në
vendbanime ashtu edhe në tokën bujqësore. Nëse bëhet analiza e kësaj gjendje të paraqitur
nga vërshimet vihet deri te konkluzionet si në vijim:
1.

Dëmet ekonomike

2.

Cenueshmëria e shëndetit të njerëzve

3.

Ndotja permanente e mjedisit

4.

Zgjerimi i epidemisë etj.

Në komunën e Ranillugut është

e rëndësishme të trajtohen ujërat që shkaktojnë

vërshime që vijnë si rezultat i:
o

Përrojeve në zonat malore gjatë stuhive me reshje intensive shiu
në mënyrë që bymehen dhe marrin me vete materiale gjatë
rrugëtimit të tyre dhe kanë fuqi të madhe;

o

E dyta në zonën e ulët ku për shkak të mungesës së pjerrtësisë së
terreni ujërat e shirave apo të borës së shkrirë, nuk rrjedh, por
qëndron deri në momentin e thithjes nga toka.

Vërshimet ndodhin në këto lumenj dhe përroje: Gllogoc, Ranillug, Kormijan i Epërm
dhe i Poshtëm dhe Domoroc.

 Erozioni
Erozioni është një faktor shumë i rëndësishëm për trajtim sepse kërcënon sipërfaqet
bujqësore, infrastrukturën si dhe të mirat e krijuara dhe të planifikuara nga faktori njeri. Kjo
dukuri është e pranishme gati në tërë territorin e komunës së Ranillugut në forma dhe
intensitete të ndryshme. Në shpejtimin e kësaj dukurie në shumicën e rasteve ka ndikuar
faktori njeri, si rezultat i shfrytëzimit joracional të tokës bujqësorë, prerjes së pakontrolluar të
pyjeve, por edhe për shkak të shfrytëzimit të pakontrolluar të materialeve të forta dhe
ndërtimore. Më së shumti është e pranishme në formacionet mollasike si rezultat i
degradimit të pyjeve, vegjetacionit dhe pjerrtësisë së terreni, që paraqitet në formë të
pastrimit sipërfaqësor dhe shtretërve të mbrehtë por edhe përgjatë brigjeve të lumenjve dhe
përrojeve, për shkak të shfrytëzimit jo adekuat të tokës, mungesës së digave
malore/kodrave etj.
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Shkalla e erozionit:
Territori i komunës së Ranillugut karakterizohet me pjesëmarrje të sipërfaqeve të
erozioneve sipas këtyre kategorive: sipërfaqet që ekspozohen ndaj erozionit shumë të dobët
përfshijnë rreth 8.67 ha të territorit, erozionittë dobët rreth 2085.48 ha të territorit, erozioni
mesatar vepron në hapësirë prej 4539.77 ha të territorit të komunës. Sipërfaqet me erozion
të fuqishëm në komunën e Ranillugut përfshijnë 1238.69 ha. Erozioni shumë i fuqishëm
shtrihet në sipërfaqe prej 697.29 ha.

Grafiku nr. 7 Shkalla e erozionit në komunën e Ranillugut
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Harta nr. 16. Harta e erozionit në territorin e komunës së Ranillugut

1.1.4

Demografia dhe zhvillimi social

Duke filluar nga rrjedha e zhvillimit të komponentës së trendit demografik, realisht
mund të planifikohen kërkesat për të tashmen dhe për të ardhmen. Të dhënat për numrin e
banorëve kryesisht merren nga regjistrimi i popullsisë. Sipas regjistrimit të popullsisë për
periudhën 1948 – 1991 2 ekzistojnë të dhënat për numrin e banorëve të komunës së
Ranillugut.
Komuna e Ranillugut ka 1350 familje, në gjithsej 13 fshatra dhe tri fshatra të vogël
(mëhalla), dhe sipas regjistrimit të fundit të vitit 1990 ka pasur rreth 6057 banor. Siç mund të
shihet në tabelë nr (...), prej atëherë e deri më sot ka pas rënie të lehtë.
Në tri vitet e fundit është ndier një rritje e lehtë e popullsisë nëpër fshatra, që do të
tregohet me rezultat e regjistrimit të fundit të popullsisë së realizuar në prill të vitit 2011.

2

Agjencia e Statistikave të Kosovës
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Numri i banorëve sipas viteve në komunën e Ranillugut
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Harta nr. 2. Dendësia e popullsisë në komunën e Ranillugut

Struktura e popullsisë sipas moshës

Mosha

Përqindja

Mosha

0-14 vjet.

30 %

Mosha

15-65 vjet .

33 %

mbi 65 vjet .

40 %

Më të vjetër
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.
Vendbanime
r.

Nr.

i

banorëve
Bozhec

436

V. Ropotovo…

Kormijan i Poshtëm

641

Tomance…

Domoroc

577

Ranilug…

Drenoc

361

Rajanovce…

420

Pancelo…

521

Odevce…

Kormijan i Epërm
Gllogoc
Ropotovë e Vogël

233

Odec

122

Pançellë

115

Rajanoc

325

M. Ropotovo…
Glogovce…
G. Korminjane…
Drenovce…
Domorovce…

0

D. Korminjane…
Ranilug

910

Tomancë

193

Boževce…

1

0

500

1000

2
Ropotovë e Madhe

520
Popullsia sipas vendbanimeve

3
Numri i banorëve në Ranillug (Ranillug 2011).
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1.1.4.1 Ndikimi i komponentës së natyrës dhe imigrimit në lëvizjen e popullsisë
Procesi i zhvillimit të popullsisë në komunën e Ranillugut janë si rezultat i ndryshimeve në
lëvizjeve natyrore dhe imigrimit të popullsisë. Rritja e popullsisë në 30 vite (1948-1971) është
rezultat i rritjes ekskluzivisht natyrore, sepse komponenta e ndikimit të migrimit për punësim të
popullsinë ka ndikuar në rënie.
Në disa vendbanime të komunës së Ranillugut ekzistojnë dallime të mëdha sa i përket
intensitetit natyror të migrimit.
Në periudhën 1953 – 1971 rritja natyrore e popullsisë vërehet në vendbanimet: Ranillug,
Bozhec, Rajanoc dhe Kormijan i Poshtëm.
Sa i përket periudhës së vitit 1971 dhe deri te viti 2011, nëpër të gjitha vendbanimet e
komunës së Ranillugut është vërejtur rënia e numrit të popullsisë në të gjitha vendbanimet
përveç në Gllogoc ku vërehet një parametër i zhvillimit të popullsisë dhe atë:
Në Ropotovë të Madhe në vitin 1948 (560 banor), 1953 (620), 1961 (722), 1971 (796),
1981 (770), 1991 (829).
Në Gllogoc në vitin 1948 (319), 1953 (357), 1961 (380), 1971 (420), 1981 (406), 1991
(521).
Është interesante se në të gjitha fshatrat e komunës që nga viti 1981 ka të dhëna të
ndjeshme të rënies së rritjes së natalitetit përveç në fshatit Gllogoc.
Shih (Harta nr.... Ndryshimi i dendësisë së popullsisë nëpër vite në komunën e
Ranillugut fq...)
Shih (Grafiku nr. ... Dinamika e rritjes së popullsisë nëpër vite në komunën e
Ranillugut)
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Dinamika e rritjes së popullsisë nëpër vite në komunën e Ranillugut.

Lëvizja e banorëve gjatë viteve të kaluara në komunën e Ranillugut
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Harta nr. 2. Ndryshimi i dendësisë së popullsisë nëpër vite në komunën e Ranillugut

1.1.4.2 Rastet sociale
Edhe në Ranillug si në tërë Kosovën, problemi i popullsisë dhe shtresimit të popullsisë
është mjaft i theksuar. Rreth 25% e banorëve të Ranillugut jetojnë nëvarfëri, por ka edhe
dhjetëra familje që jetojnë në varfëri të skajshme. Kjo kategori e qytetarëve në këtë varfëri,
mbështetje për ndihmë gjen vetëm në shërbimet për ndihmë sociale.
Sipas regjistrit në komunën e Ranillugut, në tërë komunën ka 1323 përfitues direkt të
ndihmës sociale dhe 214 individ që janë përfitues të ndihmës sociale.
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Punëkërkuesit dhe personat më ndihmë sociale
Nën ndihmën sociale janë të përfshira dy kategori. Në kategorinë e parë përfshihen
personat e ndryshëm të paaftë për punë ndërsa në kategorinë e dytë janë punëkërkuesit që nuk
kanë ndonjë të ardhur dhe kanë fëmijë nën 5 vjet.
Punëkërkuesit që janë përfitues të ndihmës sociale të kategorisë së dytë janë të obliguar
të paraqesin deklaratën rreth papunësisë të destinuar për ndihmë sociale të cilën e plotësojnë,
vërtetojnë dhe e sjellin për evidentim në zyrën komunale për punësim.

1.1.4.3 Vendbanimi, shtrirja e lokalitetit
Rrjeti dhe funksionimi i vendbanimit
Në sipërfaqen e përfshirë me Plan janë 13 fshatra (zona kadastrale) që përbëjnë tërë
territorin e komunës së Ranillugut me sipërfaqe prej 77.67km2, dhe fshatin Ranillug i cili ka rreth
330 familje si dhe qendrën komunale prej 1200 banor.
Komuna e Ranillugut gjendet në pjesën lindore të Republikës së Kosovës, regjionin e
anamoravës në sipërfaqe prej 77.67 km2, me koordinata 42,29º të gjerësisë gjeografike në veri
dhe në lindje 21,35º gjatësisë gjeografike me një lartësi prej 428-880 m (lartësia mesatare
mbidetare është 603 m). Në anën veriore komuna e Ranillugut kufizohet me komunën e
Kamenicës, në jugperëndim me të Gjilanit, në perëndim me komunën e Novobërdës dhe në
lindje me Serbinë.
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Harta nr. 4. Shtrirja e vendbanimeve në komunën e Ranillugut

Tipologjia e vendbanimeve sipas madhësisë

Trajtimi i vendbanimeve në planin zhvillimor komunal është i nevojshëm dhe vendimtar
sepse aktiviteti i përgjithshëm i organizimit dhe jetës së shoqërisë njerëzore ka qenë dhe është i
lidhur me të.
Tipologjia e vendbanimeve sipas madhësisë është një nga metodat më të rëndësishme
për të shfaqur karakteristikat e sistemit të popullatës në një zonë të veçantë si dhe mënyra dhe
cilësia e jetës në zonat banuara të kësaj zone, vendbanimi më i madh nënkupton mënyrë e
jetës më cilësore në shumë aspekte, vendbanimi më pak i populluar zakonisht tregon të
kundërtën e atij më të madh.
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Pikërisht, për shkak të kësaj arsye, vendbanimet karakterizohen sipas madhësisë së
vendbanimeve, dhe në bazë të analizave të shumta këto problematika përcaktojnë pikat
strategjike për zhvillim të mëtutjeshëm të komunës dhe më gjerë.
Vendbanimet, sipas madhësisë demografike në komunën e Ranillugut mund ti
kategorizojmë në:
•

Vendbanime të vogla rurale

•

Vendbanime të mesme rurale

•

Vendbanime të mëdha rurale

•

Vendbanimet me karakter urban.

Në bazë të të dhënave të fundit, grupi për përgatitjen e planit zhvillimor komunal (grupi
për demografi dhe çështje sociale) në komunën e Ranillugut për vitin 2011, vendbanimet i
karakterizon sikurse në vijim:
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Nr.

Vendbanimi

Nr. i banorëve

Zonat nëha
Kadastrale

Ndërtimore

1

Bozhec

436

827.99

25.2

2

Kormijan i Poshtëm

641

828.05

16.27

3

Domoroc

577

1020.8

19.61

4

Drenoc

361

420.21

16.65

420

666.8

22.21

5

Kormijan i Epërm

6

Gllogoc

521

531.3

23.15

7

Ropotovë e Vogël

233

344.78

11.9

8

Odec

122

361.85

9.22

9

Pançellë

115

257.11

10.34

10

Rajanoc

325

430.52

17.23

11

Ranillug

910

1050.07

34.67

12

Tomancë

193

269.53

8.99

520

753.21

39.2

13

Ropotovë e Madhe

Tabela nr. 6. Të dhënat demografike për vendbanimet në komunën e Ranillugut
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Harta nr. 4. Kategorizimi i vendbanimeve sipas numrit të banorëve në komunën e Ranillugut.

1.1.4.4 Arsimimi në komunën e Ranillugut
Procesi i edukimit dhe arsimimit në komunën e Ranillugut realizohet nga niveli
parashkollor deri tek ai i mesëm i lartë në gjuhën shqipe dhe serbe.
Institucionet arsimore janë:
-

(Klasat (e numërta) parashkollore me (275) fëmijë;

-

Klasat (e numërta) të shkollës së fillore me (580) nxënës;

-

Klasat (e numërta) shkollës së mesme me (370) nxënës;

56

Plani Zhvillimor Komunal i Ranillugut

Në këto institucione, në të gjitha nivelet e arsimimit janë të punësuar rreth (184) punëtor.
Hapësirat shkollore në institucionet arsimore:

Përmirësimi dhe rritja e sipërfaqeve shkollore me qëllim të arritjes së standardit evropian si
dhe hulumtimi i standardit ekzistues është në proces e sipër.
Sektori i arsimimit në komunën e Ranillugut përfshinë (80%) të objekteve shkollore.
Për shkak se janë të dëmtuar për shkak të vjetërsisë, kushteve atmosferike ose për shkak
të mirëmbajtjes së dobët, është e domosdoshme të bëhet rekonstruktimi, renovimi, rehabilitimi,
instalimi i ngrohjes, energjisë elektrike, rregullimi i rrjetit të ujësjellësit dhe kanalizimit dhe
mirëmbajtja e objektit.
Sektori i infrastrukturës është përgjegjës për vlerësimin e nevojave për hapësirë shkollore,
planifikim, koordinim, mbikëqyrje dhe realizim të objekteve me qëllim të përmirësimit të
infrastrukturës shkollore.
Për planifikimin dhe projektimin e objekteve shkollore, së pari duhet të kemi kujdes për
zhvillimin psikofizik të fëmijëve. Prejardhja gjenetike, mjedisi shoqërore dhe aktiviteti i fëmijëve
të asaj moshë ndikojnë në formimin e karakterit të tyre. Ky proces i rëndësishëm kompleks
kërkon zgjedhje adekuate të hapësirës nga pikëpamja funksionale dhe formale. Perceptimi i
hapësirës nga ana e fëmijëve është shumë i ndryshëm nga ai i të rriturve, dhe këtë gjithmonë
duhet pasur parasysh.
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Hapësirat shkollore dhe sportive ekzistuese në komunën e Ranillugut
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Raporti në mes të sipërfaqeve shkollore dhe nxënësve në komunën e Ranillugut
Emërtimi
r.

i

Vendbanimi

shkollës

Numri

i

nxënësve

Numri

i

mësimdhënësve

Sipërfaqja e

Sipërfaqja

Nxënës-

objektit

m²/ nx.

mësimdhënësi

shkollor në
m²
Shkolla
.

fillore

299

49

992 m

2

3.31

6.10

7.85

2.80

1.35

14.45

"Veljko
Dugošević"
Shkolla

.

e

mesme

2

30

670 m

275

19

375 m

281

48

986 m

2

3.5

5.85

286

38

344 m

2

1.20

7.50

184

3367 m

4

ekonomike
Arsimimi
.

parashkollor
Shkolla fillore

.

"Trajko Perić"
Shkolla

.

e

mjekësisë
TOTALI

1.1.5

2

1.225

2

Zhvillimi ekonomik

1.1.5.1 Turizmi:
Aktualisht nuk ka ndonjë turizëm të zhvilluar, përveç disa vendeve turistike më shumë në
aspektin rekreativ dhe turizmit shëndetësor dhe atë nga vizitorët komunal dhe ata fqinj.
Të gjitha këto zona malore në komunën e Ranillugut mundësojnë zhvillimin dhe kultivimin
e kulturës së gjuetisë së shtazëve të egra që i përshtatet jetës në viset malore, momentalisht ka
mjaft shtazë të egra, por mënyra e zhvillimit të gjuetisë në komunën është jo ligjore dhe ilegale
me të cilën është shkaktuar destabilizimi total i këtij sporti në komunë sepse tash këtë aktivitet e
zhvillojnë gjuetarët e shumët të cilët nuk janë të trajnuar dhe të cilët nuk kanë edukim themelor
për rritjen dhe mbrojtjen e shtazëve të egra në këto zona, përveç se kanë leje për bartjen e
armëve, dhe kështu me një fjalë zhvillojnë veprimtarinë e gjuetisë ilegale si aktivitet sportiv.
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Objektet kulturore dhe fetare të rëndësisë së veçantë:
Në të gjithë fshatrat ekzistojnë objekte fetare të ndërtuar nga shekulli VI-XVI.
Manifestimet:
Manifestimet e një majit: “Morave derdhet në këngë” (Morava se u pesmu uliva) në
Ranillug dhe lojërat e vidovdanit „Vidovdanske igre“ në Ropotovën e Madhe.
Trashëgimia historike dhe shpirtërore:
Në komunën e Ranillugut në zonën kadastrale “Bozhec” ekziston vendi i quajtur “Prilepc”
në të cilin është i lindur Car Llazari, dhe përmendorja e Car Llazarit është e ngritur në fshatin
Ropotovë e Madhe.

Objektet administrative dhe kulturore në komunën e Ranillugut
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1.1.5.2 Bujqësia:
Territoret e pyjeve në komunën e Ranillugut

Pyjet janë një pjesë përbërëse e natyrës që janë krijuar shekuj me radhë. Përveç
rëndësisë së tyre ekologjike për mbrojtjen dhe ruajtjen e mjedisit, zënë një vend të meritave
edhe në përdorimin e tyre në ekonomi.
Komuna e Ranillugut ka një sipërfaqe prej 2703,00hektarë të territorit të pyllit, si vijon:
1903 ha e pronësisë shoqërore dhe 800ha private.

Shih: (Harta nr. ... Territoret e pyjeve në komunën e Ranillugut, fq...)

Pyjet sipas pronësisë në komunën e Ranillugut ndahen në:

1903 ha – shoqërore
800 ha - private

Nëse shikohet përbërja e territorit të pyjeve sipas lartësisë së drunjve pyjor ndahen në
dy kategori:
469.31 ha pyje të ulëta,
3184.59 ha shkurre.
Kjo më së miri vërehet përmes grafikut të paraqitur në vijim:

Grafiku nr. 9. Hapësirat e pyjeve sipas pronësisë në komunën e Ranillugut
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Grafiku nr. 10. Hapësira në (ha) sipas lartësisë së pyjeve

Grafiku nr. 17. Harta e territorit të pyjeve në komunën e Ranillugut
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Zhvillimi i pabarabartë i komunës së Ranillugut

Në bazë të informatave të shfrytëzuara kemi vërejtur shtrirjen e pabarabartë të rrjedhave
ekonomike që janë të pranishme në të gjitha fushat e zhvillimit ekonomik, duke filluar nga
bujqësia (ferma dhe ndërmarrje) nëpër vendbanime si dhe kapacitete industriale.
Në tabela dhe grafikë në vazhdim janë paraqitur të dhënat e tokës bujqësore si dhe
fermat në të gjitha vendbanimet e komunës së Ranillugut.

NUMRI I KOMPANIVE/BIZNESEVE/ TË REGJISTRUARA/---------155
FERMERËT E REGJISTRUAR ------------3/me 35 fermerë

1.1.5.3 Industria:
Analiza e zhvillimit ekonomik të komunës së Ranillugut, sipas të gjithë treguesve relevant
(të ardhurat për banor, shkalla e papunësi, fitimi i realizuar në tregti me pakicë për banor,
koeficienti i lartë i papunësisë, mungesa e infrastrukturës ekonomike) tregon në një nivel
nënmesataren e zhvillimit urban, e veçmas nën mesataren e Kosovës.
Në strukturën ekonomike pjesa më e madhe e të hyrave/të ardhurave realizohet në fushën
e tregtisë së ekonomisë së vogël, industrisë dhe bujqësisë.
Gjendja e tanishme e industrisë në komunën e Ranillugut është mjaft e pafavorshme. Si
kompleksi më i rëndësishëm industrial ka qenë fabrika “Crepo-Ciglana” që ka prodhuar tulla,
blloqe, material për mbulimin e kulmit dhe materiale tjera ndërtimore.
Momentalisht industria më së shumti është e shtrirë në lokacionet lineare të transportit në
Ropotovën e Epërme dhe të Poshtme, Kormijan të Poshtëm dhe Domoroc.
Si zonë ekonomike është pa dyshim zona te lokacioni i Terminalit në vendbanimet e
Domorocit, si një nga burimet e rëndësishme për një numër të personave të punësuar.
Shih: (Harta nr. ... Shfrytëzimi i tokës në komunën e Ranillugut, fq. ...)
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1.1.5.4 Zejtaria:
Zejtaria mbetet një fushë e rëndësishme e zhvillimit ekonomik dhe në komunën e
Ranillugut. Ekzistenca e përvojë të konsiderueshme në industrinë artizanale në prodhimin e
punimeve, shërbimeve dhe në produkte shtëpiake është konsideruar si një avantazh për
zhvillimin ekonomik. Ekzistenca e zejtarisë që merren me prodhimin e punimeve në drejtim të
përpunimit dhe prodhimit të produkteve për treg është kryesisht në seri të vogla dhe pa
karakteristika të prodhimit industrial (instrumente muzikore, mjetet bujqësore, etj.). Në komunën
e Ranillugut janë të njohur dhe zejtarët të angazhuar në servisim dhe mirëmbajtje të pajisjeve
për objekte si dhe shërbime të tjera. Gjithashtu në Ranillug janë të njohur edhe artizanët e
përfshirë në artizanate lokale dhe përpunimin dhe rregullimine objekteve dhe formimin e cilësisë
së tyre që varet nga aftësitë personale të prodhuesit. Në komunën e Ranillugut ekzistojnë edhe
artizanëtku janë të përfshirë artizanët që merren me prodhimtari vendore në drejtim të punimeve
të dorës (disa nga produktet që artizanët i bëjnë vetëm ose me anëtarët e familjes).

1.1.5.5 Energjetika
Një nga problemet kryesore të gjendjes së tanishme është furnizimi me energji elektrike
në komunën e Ranillugut si në tërë territorin e Republikës së Kosovës është mungesa e sasisë
së nevojshme të energjisë elektrike. Arsye është mungesa e kapaciteteve prodhuese,
kapacitetet e vjetruara (termocentrali Kosova A dhe Kosova B), pastaj rrjeti i amortizuar i
distribuimit dhe humbjet e mëdha që janë në masë të madhe pasojë e mospagesës së energjisë
së shpenzuar nga ana e konsumatorëve. Problemi i energjisë elektrike ndikon në hezitimin e
investitorëve të huaj të investojnë në komunën e Ranillugut si nga mundësit për ringjalljen e
ekonomisë.
Prodhimi i energjisë elektrike është më i vogël në krahasim më nevojat e konsumatorëve,
që do të thotë së është e nevojshme të ndërtohen kapacitetet e reja prodhuese, me anë të të
cilëve do të përmirësohet furnizimi i konsumatorëve dhe shkëmbimi i energjisë në regjion do të
jetë mundësi për zhvillimin e këtij sektori.
Kapacitetet e vjetruara janë edhe ndotës të ambientit, kështu që kapacitet e reja do të
duhet të kenë parasysh komponentin e ruajtjes së mjedisit. Ngritja e kapaciteteve të reja do të
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mundësojë furnizim të mirëfilltë të energjisë elektrike dhe forcim të zhvillimit ekonomik. Tash
planifikohet termocentrali i ri “Kosova e re” prej 200MW.

Largpërçuesi i cili kalon nëpër territorin e komunës së Ranillugut
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1.1.6

Infrastruktura

1.1.6.1
1.1.6.2 Transporti dhe infrastruktura e tij:
Transporti paraqet një aktivitet shumë të rëndësishëm për qytetarët, institucionet dhe
bizneset në komunën e Ranillugut. Është faktor përmbajtjesor për zhvillimin e ekonomisë,
zhvillimin social dhe hapësinor por edhe pasoj e këtyre rrjedhave, luan rol të rëndësishëm në
relacionet hapësinorë në mes të hapësirave dhe destinacioneve të tyre. Transporti në komunën
e Ranillugut zakonisht realizohet me transportin rrugor.
Në kuadër të sipërfaqes së komunës së Ranillugut, prezent është vetëm një lloj i
transportit dhe atë transporti rrugor. Në gjendjen ekzistuese ky lloj i transportit me kapacitetin e
vet kryesisht përmbush nevojat për transport, por është në nivel të ulët të shërbimeve rrugore
dhe të transportit.
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Harta nr. .... Infrastruktura e transportit në komunën e Ranillugut

Transporti rrugor
Lidhja e komunës së Ranillugut me korridoret ndërkombëtare dhe kombëtare është arritur
përmes rrugës rajonale Gjilan – Bujanoc, Gjilan – Kamenice, Gjilan - Karaqevë, e cila gati
përçon në mes zonën e komunës në drejtim jug-veri.
Rruga rajonale siguron një nivel të kënaqshëm të lidhjeve me rrethin, sidomos me
komunën e Bujanocit, dhe grumbullon tërë trafikun e brendshëm dhe e çon atë në destinacionin
e dëshiruar.
Rrjeti i rrugor i komunës së Ranillugut konsiderohet i pa ndërtuar dhe i pa themeluar.
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Harta nr. .... Rrjeti rrugor në komunën e Ranillugut.

Transporti hekurudhor
Në territorin e komunës së Ranillugut nuk ekziston transporti hekurudhor, stacionet më të
afërta hekurudhore janë në Gërlicë (60)km dhe në Fushë Kosovë 110km, në linjën hekurudhore
Fushë Kosovë – Shkup.
Vet fakti që në nivelin e Kosovës që nga viti 1963 nuk është ndërtuar as një linjë
hekurudhore tregon mjaft për gjendjen e transportit hekurudhor.
Mungesa e stacioneve hekurudhore dhe largësia nga stacionet ekzistuese në komunën e
Ranillugut paraqet një pozitë jo të favorshme të transportit, veçmas për transportin masiv të
mallrave dhe produkteve.
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Harta nr. 24. Rrjeti hekurudhor në territorin e Kosovës
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Transporti ajror

Në komunën e Ranillugut nuk ka aeroport. Aeroporti më i afërt është ai i Prishtinës (115
km) dhe aeroporti i Shkupit rreth 120 km.
Kosova ka pasur edhe 12 fusha ajrore - Aeroporti bujqësore Aviokosova dhe një fushë
ajrore e Lidhjes Aeronautike të Kosovës në Dumosh. Shumë aeroporte bujqësore janë në
gjendje të keqe fizike dhe pa përkujdesje. Do të shohim nëse do të ruhen këto mundësitë për të
ardhmen e bujqësisë dhe për qëllime të tjera. Aeroporti më i afërt bujqësorë për komunën e
Ranillugut është ai në Gjilan.

1.1.6.3 Telekomunikacioni:
Zhvillimi dhe përmirësimi i sistemit të telekomunikacionit do të zbatohet në përputhje
me Planin Hapësinor të Kosovës. Për një zhvillim më efikas dhe më të shpejtë do ti qasemi
demonopolizimit të sistemeve të telekomunikacionit, ndërtimit të kapaciteteve të reja, të tilla si
kabllo me fibër-optike, kur është e mundur, ekonomikisht e realizueshme dhe në interes të
komunës, sidomos në ndërtimin e rrjetit të shpërndarjes kryesore kabllore.
Në drejtim të ofrimit të hapësirës për nevojat e sistemit të telekomunikacionit është e
nevojshme të sigurohet hapësira për kabllot e telekomunikacionit përgjatë rrugëve të reja dhe
ekzistuese, veçanërisht ato që përkojnë me rrjetin kryesor.

1.1.6.4 Infrastruktura energjetike:
Komuna e Ranillugut me energji elektrike furnizohet me linjat e transmetimit prej 110 kV, e
cila është e bazuar në Prishtina-4 dhe pastaj vjen deri në një nën-stacion në Gjilan dhe vazhdon
në Ranillug. Kjo linjë e 110 kV pastaj vazhdon në drejtim të Republikës së Serbisë.
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Harta nr. ... Skema monopolare prej 400/220/110kV në hartën gjeografike të Kosovës

Rrjeti elektrik i komunës është rrjet largpërçues prej 110kV dhe 10kV. Linja 110kV e
largpërçuesit që lidh sistemin e energjisë elektrike të Serbisë dhe Kosovës nga Ristovci deri në
Gjilan shtrihet nga lindja në perëndim. Me këtë nënstacion furnizohet trafo-stacioni 110/10kV në
Berivojcë ku përmes largpërçuesit 10kV furnizohen të gjitha nënstacionet 10/0, 4kV në territorin
e komunës së Ranillugut. Komuna është furnizuar nga nënstacioni 110/10kV në Berivojcë.
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Gjendja e trafo-stacioneve/nënstacioneve dhe rrjeteve TU nëpër fshatra

Ranillug – janë instaluar dy nënstacione 10/0,4 KV. Një nënstacion ka fuqi prej 400
KVA ndërsa tjetri ka fuqinë prej 250 KVA. Rrjeti i tensionit të ulët është ndërtuar me shtylla
betoni.

Gllogoc – janë instaluar dy nënstacione 10/0,4KV. Të fuqisë 400KVA dhe 250KVA.
Tomancë – një nënstacion 10/0,4KVA i fuqisë 160KVA.
Pançellë - nënstacioni 10/0,4KV i fuqisë 250KVA.
Ropotovë e Madhe – është instaluar një nënstacion 10/0,4KV i fuqisë 630KVA.
Ropotovë e Vogël – nënstacion 10/0,4KV i fuqisë 100KVA.
Odec – nënstacion 10/0,4KV i fuqisë 50KVA.
Rajanoc – nënstacion 10/0,4 KV i fuqisë 100KVA.
Bozhec – dy nënstacione 10/0,4KV, një i fuqisë 100KVA dhe i dyti i fuqisë 50KVA.
Drenoc i P – nënstacion 10/0,4KV i fuqisë 50KVA.
Drenoc i E – nënstacion 10/0,4KV i fuqisë 100 KVA.
Kormijan i P – nënstacion 10/0,4KV i fuqisë 400KVA.
Kormijan i E – dy nën-stacion të 10/0,4KV. një i fuqisë 630KVA dhe i dyti i fuqisë
100KVA.
Domoroc - dy nën-stacione të 10/0,4KV i fuqisë 100KVA dhe 50KVA

Në vazhdim është paraqitur harta e Kosovës, ku është paraqitur skema monopolare prej
400/220/110 kV nëpër tërë territorin e Kosovës, lidhja e Kosovës me vendet fqinje, linja prej
400/220 kV, gjithashtu është paraqitur edhe linja prej 110 kV në regjionin e komunës së
Ranillugut 3.

3

Njësiti i KEK-ut në Ranillug
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Harta e rrjetit energjetik nëpër territorin e komunës së Ranillugut

Në regjionin e komunës së Ranillugut rreth 85% e linjave 10 kV janë të seksionit të
tërthortë (Al/Fe – 25 mm2 dhe 35 mm2) që është një që arsyet e shkatërrimit të tensionit në
kuadër të komunës së Ranillugut
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1.1.6.5 Infrastruktura hidrologjike/ e ujit:

Shfrytëzimi i ujit
Deri vonë banorët e vendbanimeve të komunës së Ranillugut janë furnizuar me ujë nga
puset/bunarët e vet, në oborret, ku cilësia e ujit ishte e dyshimtë, që në disa raste bashkimi (me
fqinj) ka quar deri te ndërtimi i një pishinë të kapacitetit të caktuar, që ishte ujë i pastër burimor.
Tani është fjala për ndërtimin e sistemeve të ujit në të gjitha fshatrat, në mënyrë që të
gërmohen puset arteziane, me thellësi deri 80 metra në varësi të terrenit, që me pompa sillet në
rezervuar të ujit, dhe përmes rrjetit deri tek konsumatorët.
Në komunën e Ranillugut pothuajse në të gjitha fshatrat ekziston një sistem i furnizimit me
ujë. Sipas informatave të organeve përgjegjëse në Ranillug, 76,9% e popullsisë është e lidhur
me rrjetin publik të furnizimit me ujë. Rreth 30% e popullsisë nuk është e lidhur me sistemin e
rrjetit të ujit, prandaj ata janë duke përdorur furnizim me ujë të cekët dhe të pambrojtur të
puseve 4.
Vlen të theksohet se humbjet teknike dhe administrative në sistemin e furnizimit janë
shumë të larta.
Sa për ujitjen e tokës bujqësore, pavarësisht faktit se kanë ekzistuar më parë projekte deri
më tani në mënyrë të organizuar janë ujitur sipërfaqet minimale të tokës. Aktualisht, shumica e
tokës së ujitur është pronë e sektorit privat duke përdorur ujin e puseve dhe lumenjve, përmes
pompave të kapacitet të ulët.

4

Kompania HIGJIENA"
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Hidrografia e komunës së Ranillugut
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Rrjetet ekzistuese të ujësjellësit në komunën e Ranillugut

1.1.6.6 Regjimi i ujit
Nëse kemi parasysh gjendjen e përgjithshme të rregullimit të rrjedhave të ujit dhe
mbrojtjen nga vërshimet e mundshme në komunë mund të themi se nuk është e kënaqshme.
Edhe pse digat (muret) mbrojtëse nga balta janë ndërtuar në bregun e djathtë të "Moravës së
Binçës" nga fshati Gllogoc afër Ranillugut, Kormijanit të Epërme dhe Poshtëm deri në fund të
lagjes, ka pasur disa përmbytje të vogla, por më pak intensive, ose përndryshe kjo mund të
shkaktojë dëmtime të rëndësishme bujqësore në familje dhe industri të tjera.
Situatën më së shumti e vështirëson mungesa e mirëmbajtjes dhe e kontrollit dhe
strukturave mbrojtëse përgjatë lumit, hulumtime të pamjaftueshme dhe punët në zyre.
Situatën e vështirëson edhe fakti se aktivitetet dhe veprimtaritë për të rregulluar
qarkullimin e ujit dhe mbrojtjen nga përmbytjet janë përfunduar me karakter të pjesshëm.
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Erozioni në komunën e Ranillugut

1.1.6.7 Ndotja e ujërave
Derdhja e ujërave të zeza në tërë territorin e komunës së Ranillugut, është një sfidë e
madhe.
Rreth 25% e vendbanimeve, vendbanimet tjera që nuk janë të lidhura me rrjetin e
kanalizimit, nuk mund të trajtojnë në nivelin e duhur ujërat e zeza dhe kanalizimin. Dhe
vendbanimet në mënyrë të egërderdhin jashtë ujërat e papastra dhe ujërat e zeza, dhe në një
mënyrë osetjetrënndotin lumin dhe përrojet, gjë që ka një ndikim të drejtpërdrejtë në ndotjen e
mjedisit.
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Ndjeshmëria e ujërave nëntokësore në territorin e komunës së Ranillugut

Në analizat e bëra nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, në lumin Morava e Binçës
prej vitit 2002-2008 janë vërejtur ndryshime të dukshme në vlerat e pH, të nitrateve dhe të gjitha
parametrave tjerë kimik si rezultat i derdhjes së ndotësve të pakontrolluara në ujërat e lumit
Morava e Binçës.
Bazuar në hulumtimet algologjike, në një pjesë të lumit Morava e Binçës, në tetor të vitit
2007, shkurt 2008., janë regjistruar 35 lloje të algave. Nga këto, themelin kryesor e formojnë
algat Bacillariophyta (30 lloje).
Ndër algat Bacillariophyta llojet dominuese ishin me Nitzschia (7 lloje) dhe Navicula (6
lloje). Ndarja e Cyanophyta ishtee njohur me (2 lloje), ndarja Chlorophyta (2 lloje), dhe ndarja
Rhodophyta (1 lloj).
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1.1.6.8 Sistemi i kanalizimit në komunën e Ranillugut:
Derdhjet e ujërave të zeza bëhen me sistemin e kanalizimit, megjithatë, ky sistem është i
shpërndarë në të gjitha vendbanimet e Ranillugut.
Në vendbanimet ku nuk ka rrjet të kanalizimit të e ujërave të zeza dhe mbeturinave të ujit,
banorët e këtyre fshatrave janë duke përdorur tanke septike individuale,të cilët është vështirë të
ruhen në mënyrë adekuate.

Harta e vendbanimeve nën sistemin e rrjetit të kanalizimit në komunën e Ranillugut
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1.1.6.9 Varrezat:
Në bazë të informacioneve të marra nga komuniteti fetar në Ranillug në këtë fushë çdo
vend i banuar në komunë ka një lokacion të veçantë të varrezave, varrezat nuk janë ruajtura
dhe nuk janë plotësisht të mbrojtura me thumba të mprehtanë Ranillug.
Shih (Harta nr. ... Shfrytëzimi i tokës në komunën e Ranillugut, fq...):

1.1.6.10

Menaxhimi i mbeturinave:

Në mënyrë për të ruajtur mjedisin në zonat rurale: Ranillug, Gllogoc, Kormijan i Epërm dhe
i Poshtëm, Ropotovë dhe Domoroc, janë shpërndarë 220 kontejner për mbeturina nga të cilët
mblidhen mbeturinat me kamion dhe asgjësohen në deponi.
Në Ranillug me sistemin menaxhimit të mbeturinave nga kompania "Higjiena", është e
mbuluar e gjithë komuna.

Mjedisi dhe përshkrimi i gjendjes aktuale të mjedisit
Gjendja aktuale e mjedisit dhe mjedisit të përgjithshëm të hapësirës nënkupton vlerësimin
e ndotjes së ambientit jetësor (toka dhe uji, si faktorët kryesorë natyrore të produkteve
bujqësore që shërbejnë nevojat e jetës njerëzore dhe gjëra të tjera të jetesës).
Shih: (Harta nr. .... Ndjeshmëria e ujërave nëntokësore në territorin e komunës së
Ranillugut fq ....) dhe
(Harta nr. ... Ndjeshmëria e tokës në territorin e komunës së Ranillug ....)
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Harta nr.... Ndjeshmëria e tokës nga ndotja e mjedisit në territorin e komunës së Ranillug
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1.2 POZITA, RËNDËSIA DHE ÇËSHTJET SPECIFIKE NË TERRITORIN E
KOMUNËS SË RANILLUGUT NË KONTEKSTIN E PHK (PLANI
HAPËSINOR I KOSOVËS)
Së pari duhet theksuar se komuna e sapo formuar e Ranillugut nuk është trajtuar në
mënyrë specifike në Planin Hapësinor të Kosovës, sepse kur plani është hartuar, ky vendbanim
ishte pjesë e Kamenicës, dhe atëherë kur Plani është miratuar komuna ishte decentralizuar.
Ekipi punues ka analizuar se çfarë ishte planifikuar për këtë territor dhe kjo punë u
mbështet në këtë bazë për të analizuar pozitën, rëndësinë dhe pyetjet specifike për territorin e
komunës së Ranillugut, në kontekstin e PPK-së (Plani Hapësinor i Kosovës).

"Plani hapësinor i Kosovës për 2010 – 2010 +"
Institucionet e Kosovës kanë përvojë në fushën e planifikimit hapësinor. Përvoja e mirë
është fituar gjatë zhvillimit të planifikimit hapësinor në Kosovë prej viteve 1970-1980 të shekullit
njëzetë nga Departamenti i Urbanizmit dhe Planifikimit në Prishtinë dhe OECD në Paris. Në
këtë dokument Ranillugu është trajtuar në atë kohë, por u trajtua së bashku me Gjilanin.
Me Ligjin për Planifikim Hapësinor 2003 dhe ndryshimi dhe plotësimi i tij në vitin 2008
është krijuar një kornizë legjislative për planifikim. "Plani Hapësinor i Kosovës, 2010 - 2020 +", i
përgatitur nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH) dhe Institutit të Planifikimit
Hapësinor, është plani i parë rajonal që mbulon tërë territorin e Kosovës dhe i cili është
përgatitur sipas kornizës së lartpërmendur. Dhe në këtë kohë, derisa të hartohet PZHK/PZHU
për komunën e Ranillugut (2011), Parlamenti i Kosovës miratoi Planin Hapësinor të Kosovës që
nga muaji qershor i vitit 2011.
Në kuadër të procesit të hartimit të planit për Kosovën, si pasojë e dhjetëra takimeve dhe
proceseve pjesëmarrëse, është përpiluar një vizion për të ardhmen e Kosovës. Ky draft i Planit
Hapësinor të Kosovës do të bazohet në vizionin e së ardhmes që do të:

“Kosova të jetë një vend sovran dhe i integruar në komunitetin Evropian me zhvillim të
qëndrueshëm socio-ekonomik me infrastrukturë moderne dhe teknologji, mundësi arsimore për
të gjithë, fuqi punëtore të kualifikuar, vend që respekton dhe mbështet të gjitha masat dhe
iniciativat për mbrojtjen e mjedisit, me trashëgimi natyrore dhe kulturore për tërë territorin dhe
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vendet fqinje, me shoqëri të hapësirë që promovon llojshmërinë dhe shkëmbimin e ideve, duke
respektuat të drejtat për të gjithë”.

Qëllimi objektiv është arritja e vizionit në tërë territorin e Kosovës. Në këtë kontekst edhe
komuna e Ranillugut gjatë zhvillimit të planit zhvillimor komunal analizon çështjet, rëndësinë dhe
çështjet specifike që duhet të trajtohen.
Pjesa qendrore e planit hapësinor të Kosovës është strategji zhvillimore hapësinore.
Strategjia e propozuar bazohet në tri parime kryesore:
•

Zhvillimi i rrjetit të fuqishëm urban për zhvillim ekonomik

Shumica e zonave urbane janë përmirësuar dhe kanë krijuar rrjetin infrastrukturor midis
vendbanimeve të vogla dhe të mëdha. Qytetarëve iu është ofruar kujdesi mjekësor dhe
arsimimi. Bujqësia dhe industria janë mbështetur në zonat rurale. Industria e rëndë është
rehabilituar dhe është mbështetur tregtia dhe turizmi.
•

Zhvillimi dhe mbrojtja e resurseve natyrore

Mbrojtja dhe shfrytëzimi i mjedisit të trashëgimisë kulturore dhe natyrore, kualiteti i tokës
bujqësore, burimet minerale dhe kontrollimi i zhvillimit të vendbanimeve të zhvendosur.
•

Zhvillimi i lidhjeve strategjike

Integrimi në rrjetin regjional dhe evropian të transportit (TEN-T), përmirësimi i nevojës për
transport në Kosovë si dhe furnizimi i qëndrueshëm me energji elektrike dhe ujë të ekonomive
familjare dhe industrive.
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PARIMET QË DO TË JENË SI PARIME PËR HARTIMIN E KORNIZËS SË PLANIT
HAPËSINOR TË ZHVILLIMIT TË KOMUNËS, AQ SA I PËRKET DHE SA KA KAPACITETE
KOMUNA E RANILLUGUT

Strategjitë dhe qëllimet për zhvillimin ekonomik, hapësinor, mjedisor dhe social të
dëshiruar ishin të ndarë në katër grupe:

1. Porta e Kosovës – Zona e kaltër:
Regjioni rreth Prishtinës. Fokusimi në administrim, arsimim, kujdes shëndetësor,
shërbime dhe tregti, industri të lehtë, industri bujqësore dhe turizëm.
2. Pasuria e Kosovës – Zona e gjelbër:
Regjioni rreth Mitrovicës. Fokusimi në industri, shërbime, tregti dhe industri bujqësore.
3. Urat e Kosovës – Zona e verdh:
Regjioni rreth Gjilanit/Ferizajt ku merr pjesë komuna e Ranillugut dhe rreth
Gjakovës. Fokusimi në shërbime dhe tregti, industri të lehtë, industri bujqësore dhe
turizëm
4. Parqet e Kosovës – Zona e portokalltë:
Regjioni rreth Pejës dhe Prizrenit. Fokusimi në turizmin kulturor, shërbime dhe
tregti, industri të lehtë dhe bujqësore.
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Harta nr. 30. Strategjia e zhvillimit hapësinor, dokumenti i miratuar

Kjo strategji ka për qëllim shpërndarjen e barabartë të shërbimeve publike dhe zhvillimit
ekonomik në të gjitha pjesët e Kosovës, megjithatë, e vërteta është se në shumë aspekte
qendra është e padiskutueshme. Një nga pjesët më të rëndësishme të strategjisë së zhvillimit të
zhvillimit të trekëndëshit ekonomik (ZHTE) në zonën në mes të Kosovës dhe aeroportit
ndërkombëtar. Situata e favorshme transportit dhe kushtet e veçanta ekonomike do të tërheqin
investimet në këtë zonë dhe do ta bëjnë ZHTE-në një shtyllë të zhvillimit ekonomik.
Qasja në ZHTE me ndërlidhje të autostradës së planifikuar që lidh rrugën Prishtinë –
Shkup dhe në të ardhmen do të jetë një prioritet i komunës së Ranillugut, për zhvillimin e
mëtejshëm, më të mirë dhe më të shpejtë ekonomik të komunës.
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Në dokumentin e strategjisë hapësinore të Kosovës, komuna e Gjilanit dhe Ferizajit janë
të theksuara si zona të verdha dhe të definuara si “Urat e Kosovës”. Në këtë zonë janë të
përfshira komuna e Vitisë, Novobërdës, Kaçanikut, Kamenicës Shtërpcës, Parteshit, Kllokotit
dhe Ranillugut. Kjo zonë karakterizohet me tokë bujqësore kualitative me burime të pasura të
ujërave minerale, tregti dhe traditë në turizëm. Lidhjet kufitare me Maqedoninë dhe Serbinë po
ashtu sigurojnë kushte të mira për investime në këtë regjion.

Harta nr. 31. Strategjia e zhvillimit hapësinor për regjionin e Gjilanit/Ferizaj , ku hyn komuna e
Ranillugut, “Urat e Kosovës” dokument i hartuar.

Ky dokument parasheh rolin e rëndësishëm për regjion si lidhje në mes të Kosovës dhe
vendeve fqinje. Mund të theksohet ndërlidhja me kalimin kufitar me Serbinë, dhe lidhja në mes
të rrjetës së qyteteve dhe fshatrave, janë realizuar aktivitete ekonomike që do të vazhdojnë të
modernizohen dhe forcohen, janë tërhequr investimet dhe do të tentohet të rriten investimet nga
vendet e jashtme dhe në vazhdim e sipër është sigurimi i hapësirës adekuate të planifikuar për
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sektorin privat, duke e bërë regjionin më konkurrent në tregun e brendshëm dhe të jashtëm dhe
duke përmirësuar kualitetin e jetës së të gjithë qytetarëve, duke plotësuar dhe kriteret për
zhvillim të qëndrueshëm. Ndërmarrjet mikro dhe të vogla, si dhe disa të mesme kontribuojnë në
zhvillim ekonomik, planifikohet rritja e mundësive dhe përkrahja e veçantë për këtë zhvillim, në
mënyrë që në të ardhmen të kemi ndërmarrje të mëdha, po ashtu duhet të ceket edhe rëndësia
e pozitës kufitare të komunës së Ranillugut dhe regjionit.

Qëllimet kryesore për regjion, ku merr pjesë edhe komuna e Ranillugut janë:
•

Zhvillimi i rrejti atraktiv të qyteteve të planifikuara, me menaxhimin e
shërbimeve publike në të mirë të qytetarëve, me rritjen e kualitetit të
jetës së qytetarëve, punësim dhe barazi sociale;

•

Përkrahja LEZH për ZHEK – shfrytëzimi i përparësisë së konkurrencës;

•

Zhvillimi i rrjeteve efikase brenda tërësive urbane dhe lidhjeve me të
tjerët në mes zonave urbane dhe regjioneve, përmes zhvillimit të rrjetit
të infrastrukturës (rrugore, hekurudhore, IT);

•

Zhvillimi i shërbimeve tregtare, agro-industriale dhe turistike me
intensifikimin e politikave për renovim të mbrojtjes së mjedisit.

Plani hapësinor i Kosovës përcakton kufijtë e regjionit që kryqëzohen me Serbinë dhe
Maqedoninë, si zonë me interes të veçantë për tërë Kosovën.

Plani Hapësinor i Kosovës gjithashtu ka regjistruar disa çështje kyçe dhe propozon të
ndërmerren veprime për të adresuar ato. Zhvillimi i barabartë ekonomik është parë si një
problem kyç, dhe një qëllim i identifikuar është qasja e qytetarëve në infrastrukturë. Ndër
propozimet për zhvillimin e infrastrukturës dhe ndërtimin e planifikuar të linjës hekurudhore që
lidh Ferizajn me komunën e Bujanocit përmes Gjilanit dhe Ranillugut nuk është shumë larg nga
ky zhvillim, dhe gjithashtu parashikon autostradën që lidh Kosovën me Serbinë (autostradës
Prishtinë – Shkup, përmes Gjilanit dhe Ranillugut me Serbinë). Këto korridore janë planifikuar të
ruhen dhe të mbrohet nga çdo ndërtim i paligjshëm.
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Linja hekurudhore e planifikuar dhe autostrada që lidh komunën e Ferizajt me Bujanocin
përmes Gjilanit dhe Ranillugut janë një nga më të rëndësishme të zhvillimit në komunë, dhe
është potencuar me Planin Hapësinor të Kosovës dhe atë se çfarë ne duhet të mbajnë në mend
derisa hartojmë këtë plan.
Kjo zonë karakterizohet nga toka bujqësore kualitative, e pasur më burime të ujërave
minerale, me tregti dhe tradita turistike në të cilat vlera e bëjnë regjionin e rëndësishëm, si dhe
pyetje specifike për tu adresuar në planin zhvillimor komunat të Ranillugut.

Një nga avantazhet e zonës shihet se është edhe:

Prezenca e burimeve natyrore, rekreative, shëndetësore, ujërave termale, mundësia e
zhvillimit të turizmit malor, rekreativ dhe turizmit shëndetësor.

Ështëgjithashtu e rëndësishme që të kemi parasysh impiantin rajonal për trajtimin e
ujërave të zeza.
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PËRFSHIRJA E INFORMATAVE KYÇE TË RAPORTEVE SEKTORIALE DHE
STRATEGJIVE NË DISPOZICION

Në komunën e Ranillugut janë hartuar raporte sektoriale dhe strategji në të gjitha
drejtoritë, ndërsa në këtë kapitull janë të përfshirë informatat kyçe nga raportet sektoriale dhe
strategjitë në dispozicion të drejtorive përkatëse komunale:
Çështjet dhe problemet e këtij raporti:
−

përdorimi i potencialit për zhvillim ekonomik;

−

destinimi i zonave specifike për zhvillime;

−

përmirësimi i infrastrukturës dhe komunikimit;

−

pozita ndër-kufitare e komunës së Ranillugut;

−

përmirësimi i infrastrukturës ligjore dhe rregulluese;

−

krijimi i një fondi komunal për kreditimin e NVM-ve;

−

subvencionimi i ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme;

−

krijimi dhe lehtësimi i kushteve për kompanitë që punësojnë më shumë
punëtorë;

−

përzgjedhja e ndërmarrjeve më të suksesshme komunale;

−

kategorizimi i obligimeve komunale për bizneset bazuar në zonat;

−

lirimi i zejtarisë së rrallë tradicionale prej obligimeve komunale dhe të tjera.

Propozimet e shqyrtuara, prioritetet dhe strategjitë:

1. përjashtimi i tokës së kooperativës për privatizim si tërheqëse për zhvillimin
bujqësor të komunës;
2. inkubatori i biznesit;
3. zona industriale;
4. krijimi i vendeve të punës nga ndërmarrjet e vogla të mesme;
5. ndërtimi i sistemit për ujitjen e tokës bujqësore;
6. kthimi i regjistrimit të bizneseve nga niveli qendror në at lokal;
7. identifikimi i projekteve të AKP-së për privatizimin e shpejtë;
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8. ndërtimi i infrastrukturës (ujësjellësit, kanalizimit, infrastrukturës rrugore, rrjetit
të energjisë);
9. zhvillimi i një sistemi për furnizimin me ujë teknik;
10. shqyrtimi si një resurs potencial kalimin kufitar "Porta 5" në Dheun e Bardhë;
11. lidhja e komunës me vijën hekurudhore;
12. ndërtimi i industrisë së drurit;
13. ndërtimi i objekteve përcjellëse për ruajtjen dhe përpunimin e produkteve
bujqësore;
14. ndërtimi i infrastrukturës së nevojshme për ruajtjen e frutave dhe perimeve;
15. kultivimi i bimëve mjekësore;
16. investime në turizëm;
17. ngritja e institucioneve private të arsimit të lartë;
18. tërheqja e kapitalit të huaj;
19. lidhja në sistemin e gazsjellësit dhe naftësjellësit.

Urbanizmi, kadastra dhe mbrojtja e mjedisit
Informatat e përgjithshme: në procesin e hartimit të planit zhvillimor komunal dhe urban,
në bazë të detyrimeve ligjore dhe angazhimeve profesionale, pasi që drejtoria jonë si institucion
kryesor bartës i këtij procesi, ekipi i ekspertëve i Drejtorisë së Urbanizmit, Gjeodezi dhe
mbrojtjes së mjedisit ka punuar në draftin e këtij raporti dhe në strategjitë sektoriale me besimin
se ajo do të jetë një bazë e mirë për PZHK dhe PZHU.
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Çështjet dhe problemet e këtij raporti:
-

miratimi i Ligjit për konsolidimit të tokës dhe regjistrimi i këtyre pronave në
librat e Kadastrit;

-

sfida kryesore mbetet digjitalizimi i të gjitha ndryshimet të realizuara në
terren;

-

reduktimi gradual i ndotjes së degradimit dhe dëmtimit të mjedisit, si dhe
minimizimi ose parandalimi i këtyre dhe aspekte të tjera ekonomike dhe
veprimeve që paraqesin një rrezik të madh për shëndetin e njeriut dhe
mjedisin;

-

vlerësimi i Ndikimit Mjedisor: ende shumë aktivitete nuk janë subjekt i PHK;

-

mbrojtja e shumëllojshmërisë dhe bilancit të përgjithshëm ekologjik të
komunës Ranillug;

-

shfrytëzimi racional dhe i qëndrueshëm i burimeve natyrore dhe tokës
bujqësore dhe mbrojtjes së rezervatit natyror gjenetik;

-

mbrojtja e pamjeve të vlefshme natyrore;

-

mbrojtjen dhe rehabilitimin e diversitetit, vlerave kulturore dhe estetike të
peizazhit në komunë;

-

futja e sistemit të menaxhimit të mbeturinave në tërë komunën dhe eliminimi i
deponive të paligjshme në të gjitha fshatrat në komunë;

-

trajtimi i mbeturinave të rrezikshme dhe mjekësore;

-

ujërat e zeza dhe trajtimi i tyre, lidhja me sistemin e kanalizimeve të gjithë
vendbanimet në komunën Ranillug;

-

parandalimi i prerjes së pyjeve, që i paraprin erozionit;

-

ndërtimi i një deponie të standardeve të përcaktuara për shërbimet për
heqjen e mbeturinave komunale, materialeve të qëndrueshme dhe varrimi i
kafshëve dhe mbetjeve të tyre;

-

rivitalizimi i mezoekosistemeve malore në pjesët e ndryshme të komunës së
Ranillugut.
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Propozimet e trajtuara, prioritetet dhe strategjitë:

1. hartimi i planeve rregulluese
2. ndalimin e ndërtimeve ilegale, me theks të veçantë në tokën bujqësore;
3. zhvillimi i infrastrukturës funksionale të projektuar në komunë;
4. rritja e cilësisë së banimit dhe ndarja e kësaj zone nga zonat e tjera;
5. destinimi me theks të veçantë të sipërfaqe administrative në kuadër të planit
urbanistik;
6. ndërtimi i një hapësirë funksionale fizike për nëpunësit civilë në administratën
komunale në një kompleks të përbashkët;
7. ndërtimi i qendrës rekreative sportive;
8. ndërtimi i shtigjeve për biçikleta dhe shtigjeve për këmbësor përgjatë rrugës
kudo ku ka mundësi;
9. ndërtimi i deponisë për grumbullimin e mbeturinave komunale me standarde
dhe ndërtimi i një deponie për grumbullimin e materialit të qëndrueshëm dhe
deponisë për varrimin e kafshëve të ngordhura;
10. zhvillimi infrastrukturës për menaxhimit të mbeturinave dhe lidhjen e të gjitha
vendbanimeve;
11. lidhja e sistemit të kanalizimit të të gjitha ujërave të zeza në të gjithë territorin
e komunës dhe ndërtimin e impiantit të trajtimit të ujërave të zeza;
12. mbrojta e llojshmërisë, sidomos të bimëve mjekësore shëruese në viset
malore të komunës si dhe ndalimi i gjuetisë së kafshëve të egra siç janë: Ariu
i murrmë (Ursus arctos), rrëqebulli (Lynx lynx), macja e egër (Felis
sylvestr.is), dhelpra (Vulpes vulspes), ujku (Canis lupus), vidra (Lutra lutra),
dreri (Capreolus capreolus), baldosa evropiane (Meles meles) 5;
13. shënimi i monumenteve dhe zonave natyrore me tabela për kujdesin e
veçantë dhe konservimin e tyre.

5

Instituti Kosovas për mbrojtjen e natyrës.
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Çështjet dhe problemet e këtij raporti:
-

mungesë e infrastrukturës ligjore;

-

niveli jo i kënaqshëm i suksesit në të gjitha nivelet e edukimit;

-

mungesë e teksteve shkollore dhe mjeteve tjera për mësimdhënie;

-

buxhet mjaft i limituar i cili nuk mundëson zbatimin e suksesshëm të
reformave në edukim;

-

zhvillimi i ulët ekonomik i vendit;

-

komunikimi me publikun.

Janë identifikuar këto sfida:
-

braktisja e shkollës nga nxënësit gjatë kalimit në arsimin e mesëm të lartë;

-

pabarazitë gjinore në arsimin e mesëm (15-18 vjet), kujdes të veçantë duke u
bazuar në raportin e mashkull-femër në nivel shkollor;

-

problemi i shkrimit dhe leximit po ashtu është problem dhe vlerësohet të jetë
më i theksuar në zonat rurale;

-

çështja e arsimit privat dhe statusi i paqartë i funksionimit të sektorit privat;

-

mungesa e personelit të kualifikuar në arsim special është shumë e theksuar.

Propozimet e trajtuara, prioritetet dhe strategjitë:
1. Sigurimi i hapësirave të nevojshme shkollore
−

sigurimi i arsimit për të gjithë;

−

arritja e rezultateve të pranueshme nga të gjithë nxënësit e të gjitha nivele
të edukimit në përputhje me standardet ndërkombëtare.

2. Përmbushja e kushteve higjienike
−

dhoma të pastra dhe të ajrosura mirë;

−

izolim adekuat;

−

mbrojtje adekuate nga erërat;

−

orientimi i mirë.
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3. Përmbushja e kushteve pedagogjike
−

objekti, sipas formës dhe madhësisë duhet të mundësoj realizimin e
procesit arsimor të reformuar (klasat në natyrë, laboratorët, hyrja,
lajmërimet, fushat për lojëra, gjelbërimi etj).

4. Përmbushja e kushteve urbanistike dhe të sigurisë
−

rrethimi për mbrojtjen dhe sigurinë e ambienteve shkollore;

−

distanca e objektit të shkollës nga rrugët e nivelit lartë;

−

distanca e objektit të shkollës nga zonat e ndotura;

−

distanca e objektit nga linjat rregulluese;

−

distanca e objekteve mësimore nga ndërtesat fqinje.

5. Përmbushja e kushteve tekniko-ekonomike
−

Karakteristikat sizmike;

−

Karakteristikat topografike.

6. Problemet
o

mungesa e burimeve financiare.

o

ecjet e gjatë të nxënësve për në shkollë;

o

mungesa e hapësirës shkollore të mjaftueshme;

o

mungesa e pajisjeve adekuate mësimore dhe të teknologjisë së
informacionit;

o

mjedise joadekuate të brendshme dhe të jashtme të objekteve shkollore
në institucionet e Kosovës (sidomos për njerëzit me nevoja të veçanta).

94

Plani Zhvillimor Komunal i Ranillugut

1.2.1.1 Shëndetësia dhe kujdesi social
Informatat e përgjithshme: Kujdesi primar shëndetësor në komunitetin tonë është i
organizuar si më poshtë:
QKMF (Qendra Kryesore Mjekësisë Familjare) në Ranillug është e ndarë në seksione të
veçanta që veprojnë si të pavarura dhe gjithashtu të koordinuara shumë mirë me njëri-tjetrin.
Departamenti i emergjencës, Departamenti i Mjekësisë Familjare, Departamenti i
dentistëve, Departamenti i Gjinekologjisë, Departamenti i vaksinimit.
Ekziston një spital në fshatit Ranillug.
Ekziston një qendër e mjekësisë familjare në Ranillug me MANJ në Rajanoc, Odec,
Ropotovë e Madhe, Tomancë, Kormijan i Ulët dhe Domoroc
Çështjet dhe problemet e këtij raporti:
-

ofrimin e shërbimeve të kujdesit shëndetësor parësor nëpërmjet konceptit të
mjekësisë familjare;

-

në të gjitha këto mungojnë objektet përcjellëse të tilla si garazhe, magazina,
furrat për djegien e mbeturinave;

-

kujdesi shëndetësor parësor në komunë është i organizuar si më poshtë;

-

ofrimin e shërbimeve të kujdesit shëndetësor parësor nëpërmjet konceptit të
mjekësisë familjare;

-

menaxhimi i sëmundjeve kronike (hipertension, diabet, astma, tuberkulozi,
etj.);

-

zvogëlimi i vdekshmërisë dhe sëmundjeve të fëmijët nën 5 vjeç;

-

përmirësimi i shëndetit mendor duke zhvilluar shërbime të shëndetit mendor
në komunitet me bazë të komunitetit dhe në bashkëpunim me Qendrën për
Shëndetin Mendor;

-

rritja e nivelit të imunizimit;

-

reduktimi i sëmundjeve infektive;

-

menaxhimi racional barnave në nivel lokal dhe pajisje mjekësore;

-

trajnimi i vazhdueshëm i njerëzve nga profesionistëve shëndetësor dhe jomjekësore.
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Propozimet e trajtuara, prioritetet dhe strategjitë:

-

departamente të veçanta të urgjencës nga pjesë të tjera QKMF, për arsyet e
mëposhtme: ofrimi i ndihmës së parë shumë më shpejtë dhe pa ndërhyrje
nga pacientët e tjerë, për të shmangur ndeshjen mes pacientët të zakonshëm
me pacient me gjendje të rënda të jashtëzakonshme;

-

ndërtimi i QKMF në Ranillug;

-

ndërtimi i rrugëve dhe infrastrukturës tjetër për t’iu qasur me lehtë
institucioneve të kujdesit shëndetësor;

-

ndërtimi i qendrës të kujdesit primar dhe sekondar;

-

formimi e shërbimeve emergjente (ambulanca);

-

ndërtimi i qendrës për punë sociale;

-

hartimi i planit-strategjisë për njerëzit me aftësi të kufizuara;

-

analiza e banesave kolektive aktuale të vjetruara;

-

mirëmbajtjen e objekteve të banimit kolektiv;

-

përcaktimin e kritereve për ndërtimin;

-

ndërtimi i ndërtesave të reja për banim;

-

përcaktimi i zonave të caktuara të banimit;

-

ndalimi i zgjerimi të ndërtimit të banesave në tokat bujqësore, etj.;

-

përcaktimin e statusit të objekteve "solidariteti" (objekti i verdhë).

Bujqësia, pylltaria dhe zhvillimi rural

Informatat e përgjithshme: Territori Ranillug përbëhet nga 13 fshatra dhe tre fshatrat të
vegjël (Mëhalla), të shtrirë në sipërfaqe prej 77,62 km2. Shtrihet në pjesën lindore të Kosovës,
nëpër të kalon lumi Morava e Binçës, në trekëndësh të Gjilanit në jugperëndim, në veri me
Kamenicës dhe me Novobërdë në anën veriperëndimore.

Drejtoria për bujqësi, pylltari dhe zhvillim rural është e fokusuar në dy sektor kyç, me të
cilin përfshihen degët kryesore të bujqësisë, të cilët janë:
-

Sektori për bujqësi, blegtori dhe veterinari;

-

Sektori për pylltari dhe zhvillim rural.
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Çështjet dhe problemet e këtij raporti:
-

mbrojta e tokës bujqësore;

-

ndarja e tokës bujqësore;

-

rregullimi i sipërfaqeve të tokave të punueshme përmes komasacionit ;

-

prodhimtaria e ulët;

-

mungesa e sistemit për ujitje të sipërfaqeve bujqësore;

-

ndërmarrja e masave të bonifikimit;

-

menaxhimi dhe shfrytëzimi i kullotave natyrore;

-

mungesa e objekteve për ruajtjen e produkteve bujqësore;

-

mungesa e mekanizimit bujqësor të përshtatshëm;

-

mungesa e kapaciteteve përpunuese;

-

fermat vogla;

-

mungesa e bashkëpunimit në mes të fermerëve;

-

mos organizimi dhe jo-funksionalizimi i shoqatave te fermerëve në nivel të
duhur;

-

mbrojtja e pyjeve;

-

privatizimi.

Propozimet e trajtuara, prioritetet dhe strategjitë:

-

përcaktimi i kufijve komunal për zonën e ndërtimit në funksion për mbrojtjen
e tokës bujqësore;

-

marrja e strategjisë afatgjate të zhvillimit të blegtorisë;

-

drejtimi i prodhimit bujqësor tradicional si prodhimi i industrializuar;

-

zhvillimi i strategjisë dhe planit zhvillimor komunal;

-

hartimi i planit hapësinor komunal;

-

përcaktimi i kufijve për mbrojtjen e tokës bujqësore në komunë.

Prioritetet:
-

përmirësimin e infrastrukturës rurale-rrugëve;

-

grupim i tokës;
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-

projektet për rritjen e kapaciteteve përpunuese;

-

projektet për ngritjen e sistemeve të ujitjes (digat);

-

përdorimin e ujit termal për ngrohjen në serë;

-

organizimi i kooperativave bujqësore si një perspektivë më e mirë për
zhvillimin e bujqësisë;

-

ndryshimi i metodologjisë në bujqësi (gruri dhe misri), përmes përdorimit të
qarkullimit të perimeve;

-

rritja e sipërfaqes me kulturat perime;

-

ndryshimi i mënyrës së kultivimit dhe të ushqyerit të bagëtisë;

-

rritja e kapacitetit të fermës (kalimi i tyre nga të vogla në ferma të mesme dhe
të mëdha);

-

hapja e stacioneve blerëse, për blerjen e produkteve bujqësore (mënyra e
vetme për fermerët për të shitur prodhimet e tyre në mënyrë të sigurt në treg);

-

hapja e një fabrike për përpunimin e produkteve bujqësore;

-

blerja e makinerive moderne për bujqësinë;

-

zhvillimi i madh i zonave rurale në bujqësi (ngritjen e pemishteve fruta);

-

ndërtimi i kapaciteteve për zhvillimin e agro-turizmit në komunë;

-

zhvillimi i kulturës së frutave të egra;

-

kultivimin e bumeve mjekësore;

-

projektet për zhvillimin e bujqësisë organike (nevojat dhe perspektivat e
kohës);

-

privatizimi i pronës shoqërore (tokë bujqësore);

-

menaxhimi i drejtë i pyjeve komunale, angazhimi i ekspertëve në veprimtaritë
bujqësore dhe rritjen e rrjetit për bujqësinë;

-

reduktimi i kritereve për subvencione në bujqësi dhe blegtori;

-

fondet për zhvillimin e komunës;

-

Më shumë burime nga donatorët.
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1.3 ÇËSHTJET KYÇE NË KONTEKSTIN MË TË GJERË TË PLANIFIKIMIT
QË PËRFSHINË UDHËZIMET PËR PLANIFIKIM DHE PËRGJEGJËSITË
QË RRJEDHIN NGA DOKUMENTET HAPËSINORE DHE PLANET NGA
REGJIONI MË I GJERË QË PREKIN KOMUNËN E RANILLUGUT
Udhëzimet që janë përmbledhur në këtë seksion sqarojnë një numër të çështjeve që dalin
nga dokumentet e planifikimit hapësinor në Kosovë në atë që secila komunë e në këtë rast
komuna e Ranillugut duhet të marrë në konsideratë gjatë zhvillimit komunal dhe planifikimit
urban, i cili si material do të lehtësojë komunikimin në mes të dy niveleve të bashkëpunimit.
1.3.1

Strehimi:
Subjektet lokale për strehim duhet:
-

të planifikojnë kërkesat për strehim për të gjithë, nga shtresat e ulëta, ata me
nevojën për strehim të përshtatshëm dhe nevojat e veçanta;

-

të ofrojnë mundësi më të mëdha dhe zgjidhjet

-

njerëzit të zgjedhin për të jetuar.

-

të ofrojnë strehim, me një kombinim të mirë për llojin, madhësinë dhe
vendndodhjen e strehimit dhe të kërkojnë për të krijojnë komunitete të
përziera;

-

të sigurojnë hapësirë të mjaftueshme që jetojnë me prioritet të ri-përdorimit të
tokës brenda zonave urbane duke përdorur shtëpitë bosh dhe përshtatjen e
ndërtesave ekzistuese,

-

të krijojnë zhvillimin e qëndrueshëm, duke krijuar dhe duke siguruar transport
publik për punë, arsim dhe shëndetësi institucioneve, tregti, argëtim dhe
shërbime lokale;

-

të shfrytëzojnë në mënyrë efikase tokat përmes politikave të planifikimit dhe
standardeve;

-

të vlerësojnë nevoja të njerëzve për transportin publik, si dhe kërkesat që
kanë për të lëvizur brenda vendbanimeve, zonat urbane dhe lidhjet me
qendrat e tjera;

-

të reduktojnë vartësinë nga automjetet mundëson trafikun më të madh të
këmbësorëve dhe çiklistëve, duke përmirësuar lidhjet e transportit publik me
një vend të qëndrimit, biznesit, shërbimeve lokale dhe kushteve lokale dhe
planifikim të destinacionit të kombinuar; si dhe nxitjen e zhvillimeve të mira të
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reja të banimit për të krijuar mjedis tërheqës, me cilësi të lartë.
Vendbanimet joformale

-

Gjatë zhvillimit të planeve zhvillimore komunale dhe urbane duhet të
identifikojnë të gjitha VJF (vendbanimet joformale) në bazë të kritereve të
përgjithshme. Gjithashtu në planet vendore duhet të trajtohen këto
vendbanime për të përmirësuar gjendjen socio-ekonomike të mjedisit dhe
infrastrukturës. 6

(në këtë aspekt dhe në komunën e Ranillugut është e nevojshme të
identifikohen dhe trajtohen vendbanimet joformales)

1.3.2

Lokacionet strategjike dhe bazat e zhvillimit ekonomik:
Çështjet dhe arsyet për udhëzim
Bazuar në faktin se Kosova nuk ka një zhvillim të ekuilibruar të territorin e saj, mungesa

e planifikimit për përdorimin racional të hapësirës, vendbanimet e mëdha - qytetet vazhdojnë
trendin e tyre të rritjes, me një rritje të fluksit joformal, si dhe koston e lartë të investimeve në
infrastrukturën fizike dhe shërbimeve si dhe mungesa e mundësive për veprimtari të sinergjisë,
trendii migrimit në drejtim të qendrave të mëdha vazhdon, ndërsa mungesa e hapësirës për
banim me kushte të favorshme dhe qasje të tashme, qytetet vazhdojnë zhvillimin e tyre në
ekonominë e tregut në bazë të kritereve të mbijetesës dhe jo nxitjen e zhvillimit komplementar.
Për shkak të funksionit të saj si qendër administrative dhe universitare, Prishtinës i sjell së
bashku aktivitetet kryesore ekonomike dhe sociale që i japin asaj një pozitë të favorshme në
tregun rajonal, por në kontekstin e Kosovës nënkupton zhvillimin e pabarabartë socio-ekonomik
dhe hapësinor të pjesëve të tjera të Kosovës, de-popullimin e zonave rurale dhe qendrave të
vogla urbane, tensionet sociale dhe ndarjet në pjesët e zhvilluara të Kosovës dhe ato të
pazhvilluara, në mungesë të strategjisë së zhvillimit dhe zbatimit të ligjit në fuqi, kanë humbje të
pakthyeshme të burimeve natyrore, ndërsa vlera e fituar me karakter trashëgimisë degradon
dhe çon në kufijtë kritik funksionin e tyre dhe përdorimin.
Rrjedha e vazhdueshme e pazhvilluara rrit koston e udhëtimit dhe transportit të mallrave
6

OSBE
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dhe rezulton në qasje të kufizuar në infrastrukturë, me implikime negative për zhvillimin
ekonomik. Ngushtimi i rrugëve kryesore pengon lëvizjen normale brenda dhe jashtë Kosovës,
ndërsa shërbimet e ngadalësuara në zonat urbane indirekte inkurajojnë migrimin, që është një
situatë e pafavorshme për investime të mundshme.
Strategjia e propozuar e zhvillimit hapësinor të Kosovës bazohet në zhvillimin e rrjetit të
fort të qyteteve me zhvillimin e ekonomik, përmes resurseve njerëzore – ngritjen e bazës së
dijes, shfrytëzimin racional dhe te planifikuar të resurseve natyrore dhe kulturore, qasje të lehtë
në infrastrukturën fizike (rrugore, hekurudhore, ajrore, IT), për sigurimin dhe rritjen e cilësisë të
jetës (strehimit dhe shërbimeve) të barazisë sociale me përpjekje si qytetet e konkurrencës në
regjion të përkrahur me kapacitete organizative (menaxhim, qeverisje e mire, përkrahje politike,
përkrahje shoqërore, rrejte strategjike).
Udhëzimet në nivel komunal
Ky udhërrëfyes për komuna duhet t’i ndihmoj komunave në realizmin e detyrave të
planifikimit hapësinor, e sidomos në:
-

Hartimin e planeve zhvillimore dhe urbane

-

Hartimin e planeve regjionale strategjike të zhvillimit – planifikimi i përbashkët
zhvillimor për disa komuna (dhe/ose menaxhimi) regjione urbane (Prishtina
me komunat me rrethinë),

Planet zhvillimore komunale me strategjitë e tyre duhet të:
-

Inspirojnë – ngritin vetëdijen dhe mobilizojnë banorët, grupet e interesit,
politikanët në krijimin e planifikimit të ardhshëm të komunës

-

Duhet të jenë të formuluar për zhvillimin kohor të caktuar dhe të bazuar në
çështjet me prioritet dhe gjendjen aktuale të komunës

-

Përmbajnë vizione për zhvillimin e komunës – në përputhje me strategjinë
për zhvillim hapësinor të formuluar qartë dhe në mënyrë specifike të
reflektojnë karakteristikat lokale, probleme dhe mundësit për zhvillim.

-

Qëllimet duhet të jenë zgjidhjet për probleme dhe nevojën e banorëve me
përcaktimin e vendeve për gjetje në hapësirë. Nëse janë qëllimet e
ndërlidhura (p.sh. Zbutja e papunësisë dhe investimet ekonomike) duhet të
caktohen prioritetet dhe qëllimet.

-

Qëllimet duhet të jenë të caktuar para së të caktohet Strategjia.
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Planet zhvillimore komunale duhet të promovoj zhvillimin ekonomik dhe social në drejtim
të kornizës kushtetuese për qeverisjen lokale të decentralizuar:
-

Duke siguruar që strategjitë të jenë të planifikuara për zhvillim ekonomik
lokal;

-

Duke theksuar se roli duhet të luajë qeveria lokale në promovimin e ZHEL për
trajtimin e çështjeve të rritjes ekonomike, të zhvillimit të bazuar në burimet
lokale, papunësinë, krijimin e vendeve të punës, rishpërndarjen e burimeve
dhe mundësive ekonomike për të mirën e qytetarëve (zbutjen e varfërisë),
koordinimi midis kërkesave të tregut dhe arsim të specializuar, arsimin e lartë
dhe trajnim profesional;

-

përshkruar qëllimet e zhvillimit ekonomik dhe konkurrencës. Planet
zhvillimore janë përdorur si një ZHEL mjeteve për përkrahje, duke siguruar që
çështjet me prioritet të trajtohen përmes iniciativës së ZHEL;

-

duke u konsultuar me strategjitë për ZHEL, sektorëve ekonomike për të
promovuar (p.sh., turizmi, agro-industrinë, industrinë e prodhimit, industrinë e
shërbimit, etj.);

-

duke siguruar aktivitete për të arritur objektivat e ZHEL;

-

përcaktuar zonat brenda territorit të komunës ose nga zona e përbashkët
midis komunave tregojnë planifikim të integruar.

1.3.3

Koncepti qytetet – gjeneratorët e zhvillimit ekonomik:
Subjektet lokale komunale për planifikim duhet të marrin parasysh qëllimet e ekzistimit të

PHK-së për qytete si lidhje për zhvillim ekonomik lokal (ZHEL si koncept i cili siguron zhvillimin
ekonomik të Kosovës.
Qytetet duhet të jenë zbatues të qëllimeve të përcaktuara përmes shfrytëzimit:
1) Qendrave urbane, për shërbime, shërbime tregtare, kulturore, argëtuese dhe
aktivitete rekreative që janë menduar për të jetuar në zonat përmes hulumtimit
të identitet urban, së bashku me parimin e zhvillimit të kombinuar do të
kombinohet përmbajtja, strehimi, dhe objektet e tjera strehimore të lidhura;
veprimtarisë së natës me aktivitete kulturore, zbavitëse dhe rekreative;(Në këtë
kuptim, Ranillugu nuk ka asnjë qendër të fuqishme);
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2) Zonat ekonomike urbane, zona me koncentrim të veprimtarisë ekonomike në
afërsi të qyteteve si grupime të aktiviteteve industriale, hotelieri, shërbyeseekonomike, veprimtari hulumtuese të institucioneve zhvillimore, grupacione të
cilat promovojnë konkurrencës dhe bashkëpunimin në të njëjtën kohë (TZHEK
dhe grupacione tjera në komuna)
3) Ekonomitë rurale
4) Zona me veprimtari të rëndë të industrisë metalurgjike përpunuese

5) Zona me potencial turistik

6) Ekonomia e transportit

7) Ekonomia e turizmit;

Në bazë të gjendjes së tanishme të ekonomisë turistike në Kosovë mund të nxirren
konkludimet si në vijim që duhet që në kohën sa më të shkurt të ofrojnë zgjedhje për çështjet e
mëposhtme:
-

mungesa e përkufizimit, vizionit, qëllimeve, strategjive dhe detyrave
menaxheriale në turizëm;

-

mungesa e rritjes së ofertës turistike ekzistuese;

-

mungesa e promovimit të turizmit;

-

mungesa e një pozicionimi të qartë në tregun e turizmit si një destinacion
turistik i ri me një imazh të ri në përputhje me zhvillimin aktual dhe të
ardhshëm të tregut të turizmit;

-

mungesa e realizimit të investimeve të rëndësishme në turizëm e sektorit
privat dhe publik

-

mungesa e krijimit të një sistem të ri të turizmit, si një garanci për zhvillimin
afatgjatë dhe të qëndrueshëm të turizmit,

-

problemet me energji elektrike, ujë, kanalizim dhe mbeturina, degradimi i
natyrës dhe qendrave urbane me ndërtim të paligjshëm;
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-

interesi i dobët i investitorëve për shkak të vonesës në çështjet e pronësisë
së tokës

Udhëzimet për nivelin lokal:
Planet zhvillimore komunale duhet që:
-

turizmin ta konsiderojnë si një sektor kyç ekonomik për ZHEL, duke
promovuar vlerat dhe identitetin të qytetit për qëllime të marketingut, në
mënyrë për të fituar të ardhura nga industritë të shërbimeve të tilla si edhe
duke kontribuar në krijimin e vendeve të reja;

-

zhvillimi i turizmit të jetë në përputhje me parimet e zhvillimit të qëndrueshëm;

-

parashohin hapat e veprimit për të stimuluar sektorin e turizmit, në aspektin e
investimeve kapitale në infrastrukturën fizike dhe marketingut të qytetit
përmes vlerave natyrore dhe kulturore;

-

të kenë qasje të integruar për planifikimin, menaxhimin e ndërmarrjeve të
përbashkëta mes komunave të cilat në mes vete i vlerësojnë resurset
natyrore dhe trashëgiminë kulturore;

-

promovojnë dhe krijojnë një partneritet në mes të akterëve të turizmit, sektorit
publik dhe privat në mënyrë që të sigurojnë zhvillimin e caktuar të
infrastrukturës së turizmit që respekton kulturën dhe ekonominë lokale;

-

japin përparësi rindërtimin e hoteleve ekzistuese në sektorin shoqëror në
nivel ndërkombëtar;

-

sigurojnë se qëndrueshmëria e trashëgimisë dhe karakteristikat e saj të reja
të trajtohen në mënyrë të drejtë duke shmangur transformimin e këtyre
objekteve në vendet të cilët nga vizita kanë ndikim të kufizuar ekonomik në
mjedisin e tyre;

-

fillojnë hartimine studimeve mbi llojet selektive të turizmit (gjuetia, turizmi
rural, ekoturizmi, turizmi kulturor, turizmi konferencial, turizmi rekreativ, etj.);

(Në këtë aspekt Ranillugu është në zonën e urave të Kosovës dhe duhet të
përdor pozitën e zonës kufitare dhe infrastrukturën e planifikuar të nivelit për
ekonominë rurale dhe ekonomitë e transportit)
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1.3.4

Zona me vlera të larta ekonomike:
Çështjet dhe arsyet për udhëzim
-

humbja e tokës bujqësore e cilësisë së mirë - mbrojtja e saj si një burim
natyror dhe si potencial për zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik;

-

zhvillimi i bujqësisë – sigurimi i ushqimit për popullsinë e vendit, duke ulur
koston e importeve të mallrave ushqimore dhe mundësitë për eksport të
produkteve bujqësore;

-

zhvillimin e zonave rurale - një proces në të cilin banorët rural bashkojnë
burimet e tyre dhe përmirësimin e kushteve të jetesës dhe të punës,
zhvillojnë aftësitë e tyre, për të siguruar vende pune, për të përmirësuar
arsimin dhe shëndetësinë, infrastrukturën dhe shërbimet;

-

zgjidhjen e mosmarrëveshjeve për tokën bujqësore – ndërtimi i pa kontrolluar
dhe i paplanifikuar, sipërfaqja minierave, degradimi i mjedisit dhe të tjerët.

-

ndërveprimi sinergjik me një mjedis të pastër, trashëgimi natyrore dhe
kulturore dhe turizmit

Udhëzimet
Me planet hapësinore, zhvillimore dhe urbane të sigurohet ruajtja e tokës cilësore
bujqësore (I-IV) dhe të atyre në skemën e ujitjes së kontrolluar:
-

për zhvillimin e ardhshëm të përdoret toka papërdorur, klasat më të ulëta (VVI) të tokës bujqësore dhe vetëm në rast të kërkesave të veçanta dhe
specifike të përdoret toka bujqësore cilësore;

-

formimi i një grupi në nivelet qendrore dhe lokale për menaxhimin e tokës
bujqësore nga autoritetet përkatëse;

-

parandalimi i ndërtimit mbi tokën bujqësore dhe skemave të ujitjes;

-

monitorimi i situatës në terren dhe zbatimi i ligjit nga inspektorati për bujqësi,
ndërtim, transport dhe mjedis në të dy nivelet;

-

revitalizimi i zonës së planifikuar për gropa të hapura ekzistues kështu që pas
nxjerrjes së qymyrit të shndërrohet në tokë bujqësore;

-

rehabilitimin e tokës bujqësore në zonën që ishte përdorur më parë si një
deponi që ishte e paligjshme, komunale ose deponi industriale;
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-

rehabilitimi i tokës bujqësore në zonën që kanë pësuar degradim për shkak të
erozionit, përmbytjeve, drenazhës dhe rrëshqitjeve të dheut;

-

përcaktimi i zonave bujqësore dhe peizazheve nën mbrojtje;

-

me privatizim dhe ri-adaptim të përdoren objektet, komplekset ekzistuese
industriale dhe infrastruktura mbështetëse për të mos u shfaqur fusha të reja
të tokës bujqësore për ndërtimin e objekteve të reja për të cilat investimet do
të jetë më të pakta;

-

rehabilitimi i projekteve të ujitjes ekzistuese dhe ndërtimi i objekteve të reja
për ujitje të kontrolluar;

-

ecuria e konsolidimit të tokës bujqësore dhe krijimi i kadastrit të ri të tokës
bujqësore;

-

identifikimi i zonave të tokës të përshtatshme për aktivitete fitimprurëse
bujqësore në favor të zhvillimit rural;

-

hulumtimi dhe prezantimi i planeve për lokalitet e rëndësisë së veçantë në
sektorin e bujqësisë në komunë;

-

zonimi dhe përkufizim strikt i tokës bujqësore për një biznes fitimprurës për
dy rajonet kryesore, rrafshin e Kosovës dhe Dukagjinit: Rrafshi i Dukagjinit
(Pejë, Istog, Klinë, Deçan, Gjakovë, Malishevë, Rahovec, Prizren dhe
Suharekë dhe Dragash), rrafshin e Kosovës (Mitrovicë, Leposaviq , Zveçan,
Zubin Potok, Skenderaj, Vushtrri, Podujevë, Prishtinë, Obiliq, Fushë Kosovë,
Gllogoc, Lipjan, Shtime, Novobërdë, Kamenicë, Gjilan, Viti, Kaçanik,
Shtërpcë (në këtë zonë hynë edhe komuna e Ranillugut, Parteshit, Kllokotit
dhe Ferizajt);

Planet Zhvillimore komunale dhe strategjitë e tjera duhet të sigurojnë që zonat
rurale të kenë qasje në punësim, strehim adekuat, arsim, shërbime
shëndetësore dhe transport.
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1.3.5

Konservimi dhe zhvillimi i trashëgimisë – ruajta e vlerave ekzistuese
Gjendja, çështjet dhe arsyet për udhëzim
Në Kosovë, trashëgimia kulturore është ndër elementet më të rëndësishme dhe pjesë

integrale e mjedisit. Ajo paraqet të vërtetën e identitetit të shoqërisë dhe të vendit. Ajo është
konsideruar si potencial për zhvillimin e qëndrueshëm dhe integrimin social dhe ekonomik të
vendit, në rajon dhe më gjerë.
Si në çdo shoqëri, dhe Kosova ka nevojë për një ekuilibër në mes të asaj të re dhe të
vjetër. Humbja e vlerës së vjetër është dëmi i pakthyeshme për identitetin e vendit dhe
njerëzimit. Aty përfshihet krijimi që nga kohërat më të lashta e deri në ditët e sotme. Ky thesar i
trashëguar me vlera artistike, estetike, historike dhe karakteristika tradicionale ilustron
diversitetin e pasur të trashëgimisë: arkitektonike, arkeologjike, të luajtshme, arkivore dhe
shpirtërore.
Në Kosovë, sistemi i kujdesit për trashëgiminë kulturore nuk është në përputhje me
kërkesat moderne. Kjo situatë është rezultat i politikës Moniste të qeverisë në periudhën e
kaluar dhe që është praktikuar për mbi 50 vjet. Vlerësimi i trashëgimisë kulturore nuk është bërë
në bazë të kritereve objektive që mundësojnë ruajtjen dhe shfrytëzimin e qëndrueshëm. Gjatë
luftës në vitet 1998-1999 janë shkaktuar dëme të rënda ndaj monumenteve të vlerave kulturore
dhe historike. Në nivel kombëtar dhe ndërkombëtare janë realizuar veprimet për përmirësimin e
situatës, megjithatë, situata nuk është konsoliduar në nivelin e duhur në mënyrë që ne kemi
grumbulluar çështje (probleme) të trashëguara si më poshtë:
-

mijëra e njësi/monumente të vlerave kulturore dhe historike janë të
kërcënuara, të dëmtuara ose të shkatërruara në një masë të madhe;

-

mijëra koleksione të muzeve dhe arkivi i përgjithshëm i gjithë monumenteve
kulturore dhe historike të Kosovës u morën nga autoritetet serbe;

-

sistemi, mekanizmat, procedurat dhe kapaciteti i kufizuar, duke përfshirë
administratën

legjislative,

menaxhimin

e

inventarit,

aspektet,

dokumentacionin, studimet, specializimin, planifikimin, buxhetin dhe të tjerët.
në përputhje me kërkesat moderne;
-

mungesa e institucioneve me kompetenca, infrastrukturë, metodologji,
specialist me përvojë, burimeve dhe buxhete të kufizuara;

-

mungesa e informimit adekuat dhe integrimit në planet për trajnimin,
edukimin, publikimi, ekspozitë, media, turizmi etj.;

107

Plani Zhvillimor Komunal i Ranillugut

-

mungesa e planeve arsimore për të gjitha nivelet shkollore, nivele
universitare dhe post-diplomike;

-

mungesa e planeve sistematike dhe fondeve për mirëmbajtjen e objekteve
kulturore dhe historike dhe mos-përfshirjae tyre në programet e revitalizimit
urban dhe rural.

Udhëzimet

Subjektet lokale për planifikim dhe menaxhim të mjedisit natyror, kulturor dhe historik
duhet të:
-

promovojnë menaxhim pozitiv të mjedisit natyror, të ndërtuar dhe historik, që
ta mbrojnë nga ngjarjeve që mund të shkaktojnë dëme;

-

miratojnë një qasje të integruar që do të mbrojë zonat e synuar duke
plotësuar nevojat sociale dhe ekonomike të komuniteteve lokale;

-

mbrojnë të gjitha aspektet e rëndësishme të peizazhit, duke përfshirë skenat
të veçanta dhe lokacionet;

-

ruajnë dhe promovojnë ku është e mundur, karakteristikat dhe diversitetin
duke përfshirë peizazhet dhe ri-vlerësimin e qëllimeve lokale të peizazheve;

-

integrojnë qasjen e bazuar në vendndodhjen e planifikimit të zhvillimit, me
vëmendje të gjerë ndaj biodiversitetit dhe çështjeve të tjera hapësinore;

-

kërkojnë që të kthehen përparësitë e dëmtuara dhe të zhdukura dhe pamjet
ku është e mundur;

-

planet zhvillimore duhet të japin prioritet mbrojtjes dhe zhvillimit të objekteve
të trashëgimisë kulturore të niveleve kombëtare dhe ndërkombëtare. Zhvillim
që mund të ndikojnë në zona të tilla mund të lejohen vetëm nëse nuk ka
zgjidhje të tjera alternative. Disa peizazhe që mund të kontribuojnë në
bukurinë, shumëllojshmëri dhe karakteristikave të rajonit duhet të trajtohen
me interes kombëtar dhe mbrojtjen e mjedisit dhe promovimin e karakterit
lokal duhet të konsiderohen të rëndësishme

(Ranillugu ka pasuritë e veta me vlera natyrore, kulturore dhe historike dhe shumë
seriozisht do të marr parasysh këto udhëzime)
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1.3.6

Zonat energjetike dhe minierat
Çështjet dhe arsyet për udhëzime
Subjektet lokale për planifikim duhet të marrin udhëzimet në lidhje me fushat e energjisë

dhe minierave, pasi ka nevojë për:
-

Përcaktim të saktë të zonave të këtij rajoni;

-

Vlerësim të kapaciteteve ekzistuese;

-

Racionalizimtë përdorimit të tyre dhe përputhshmërisë me kriteret e mjedisit;

-

Planifikim të koordinuar me sektorët e tjerë;

-

Minimizim të mosmarrëveshjeve sektoriale dhe të gjendet zgjidhja për ta.

Udhëzimet
Përcaktimi i zonave për eksploatimin e minierave duhet të bazohet në udhëzimet politike
të (MMPH, MZHE dhe NSMR). Nëse përcaktimi i zonës për eksploatimin e minierave është në
mosmarrëveshje me disa sektor tjerë, të drejtën për të marr e fiton ai prioritet për të cilin gjyqtari
do të vlerësoj së është ekonomikisht më i justifikueshëm.
Në koordinim me autoritetet qendrore, autoritetet lokale duhet të:
-

bëjnë përcaktimin e planifikuar të masave të kontrollit për minierat në
eksploatim dhe të iniciojnë kërkime për çështjet me prioritet;

-

kryejnë planet për hartimin e vendbanimeve të reja në rast të zhvendosjes së
vendbanimeve nga minierat ose në afërsi të zonave të parashikuar
energjetike;

-

bazohen në plan e veprimit për eksploatim në faza dhe masa përcjellëse;

-

marrin parasysh planin e veprimit të raporteve të sektorit në kohë të
shërbimit;

-

marrin parasysh përfshirjen e planeve për ri-kultivimin e territorit të minierave
të eksploatuara;

Zonat për eksploatimin e minierave bazohen në planet për përmirësimin e kushteve dhe
gjendjes së mjedisit jetësor.
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1.3.7

Gjendja momentale e deponive dhe trajtimi i mbeturinave – zonat e mbeturinave
industriale
Çështjet dhe arsyet për udhëzim
-

nevoja për planifikim të koordinuar në mënyrë që të ofrohen shërbime
efikase;

-

ekzistenca e deponive ilegale dhe mungesa e deponive të veçanta për
mbeturinat e rrezikshme;

-

sigurimi i një kuadri të qartë për investime

Udhëzimet
-

planifikimi rreth deponive kushtëzon mundësinë e zgjerimit të tyre;

-

komunat duhet të sugjerojnë lokacione të mundshme për ndërtimin e
deponive të veçanta për mbeturinat e rrezikshme;

-

lokacioni i propozuar për deponi duhet të jetë një vend i sigurt që nuk rrezikon
shëndetin e banorëve më të afërt;

-

nuk duhet të sugjerohet që lokacioni të jetë në një zonë ku ka pasuri
nëntokësore, kategoritë e tokës bujqësore I - IV, në afërsi të liqeneve ose
lumenj ose në afërsi të rripave rrugor;

-

deponitë e paligjshme duhet të mbyllen;

-

hartimi i planeve për vendbanime të reja në rast të ndonjë zhvendosje të e
vendbanimeve për shkak të ndërtimit të një deponie.
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1.4 ANALIZA E CILA TREGON PËRPARËSITË, DOBËSITË, MUNDËSITË
DHE KËRCËNIMET

VLERËSIMI I GJENDJES NË KOMUNËN E RANILLUGUT
Vlerësimi i gjendjes në komunë është një nga hapat e rëndësishëm që na mundëson që të
kuptojmë saktë:
Përparësitë – (përshkrimi i përparësive të komunës)
Dobësitë – (pengesat që stopojnë ose limitojnë zhvillimin ekonomik)
Mundësitë – (përshkrimi i faktorëve të jashtëm që mund të shfrytëzohen)
dhe
Kërcënimet – (përshkrimi i faktorëve të jashtëm që mund të ndikojnë me
kërcënim në zhvillimin e komunës dhe për banorët) me të cilët mund të
ballafaqohet komuna e Ranillugut. Kjo do të paraqet dhe do të ofroj faktet dhe
analizat profesionale për ilustrimin dhe trajtimin e çështjeve zhvillimore kyçe në
komunë.
Analiza në vazhdim është bërë në bazë të të dhënave, hulumtimeve dhe treguesve të
mbledhur dhe të strukturuar në profilin e zhvillimit të komunës sipas fushave tematike të
identifikuara dhe të shfrytëzuara gjatë hartimit të Planit hapësinor të Kosovës. Dhe ato janë:
o

Demografia dhe zhvillimi social

o

Mjedisi dhe shfrytëzimi i tokës

o

Zhvillimi ekonomik

o

Infrastruktura

o

Sinergjia dhe çështjet e ndërlidhua.

Analizat janë bërë sipas fushave tematike, çështjeve, temave dhe nën-temave në planin
zhvillimor komunal ku janë, paraqitur vetëm në raportin i cili është i përbërë nga analiza në
nivelin tematik të fushave dhe konkluzioneve.
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Konkluzionet nga vlerësimi i gjendjes së komunës janë shfrytëzuar si një nga bazat e
rëndësishme në të gjithë hapat e ardhshëm, duke filluar nga vizioni, prioritetet, kornizat e
zhvillimit hapësinor deri në kapitullin e fundit në këtë dokument.

FUSHAT TEMATIKE: DEMOGRAFIA DHE ÇËSHTJET SOCIALE
Nën-temat:
1.1.
−
−
−
−
1.2.
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Demografia
Popullsia
Popullsia sipas gjinisë
Popullsia sipas vjetërsisë
Jetëgjatësia
Gjendja sociale
Punësimi
Papunësia
Shkalla e papunësisë
Mesatarja e anëtarëve të familjes
Strehimi
Arsimimi
Shëndetësia
Kultura – sporti
Shkenca

FUSHA TEMATIKA: SHFRYTËZIMI I TOKËS DHE MJEDISI
Nën-temat:
−
−
−
−
−
−
−
−

Ajri
Uji
Toka
Degradimi dhe fatkeqësitë natyrore
Trashëgimia natyrore
Trashëgimia kulturore – historike
Rrjedhat urbane (urbanizmi, vendbanimet, ndërtimet)
Shfrytëzimi i tokës (zona me destimin të veçantë)
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−
−
−
−
−

Rrjeti i vendbanimeve
Koncepti i planifikimit hapësinor
Vërshimet
Tërmetet
Erozioni

FUSHA TEMATIKE: ZHVILLIMI EKONOMIK
Nën-temat:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Industria
Bujqësia
Pylltaria
Hoteleria
Tregtia
Zejtaria
Turizmi
Energjetika
Sistemi bankar
Infrastruktura

FUSHAT TEMATIKE: INFRASTRUKTURA
Nën-temat:
−
−
−
−
−
−
−

Transporti
Instalimet elektrike
Gazsjellësi dhe naftësjellësi
Furnizimi me ujë
Sistemi i ujërave të përdorur
Telekomunikacioni
Infrastruktura për trajtimin e mbeturinave
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FUSHAT TEMATIKE: DEMOGRAFIA DHE ÇËSHTJET SOCIALE
PËRPARËSITË

DOBËSITË

Potencialet (Resurset e zonave të cilat
I posedon komuna për ofrimin e hapësirës
për punë)

Standardi i ulët shëndetësor

Fuqi punëtore të mjaftueshme dhe
me kualifikim tëkënaqshëm në disa profile

Shkalla e lartë e varfërisë

Struktura e balancuar gjinore

Numri aktual i të papunëve është i
lartë

Kontingjenti i moshës për punë
Ende
moderne

niveli

i

ulët

i

sëmundjeve

Shkalla e ulët e zhvillimit ekonomik
Politikat joadekuate dhe joefikase
për punësim

Interesimi i madh i rinis për arsimim,
Migrimi i banorëve nga komuna e
sport dhe kulturë
Ranillugut në qytete tjera, vendbanime si
dhe shtete tjera
Përqindja e madhe e familjeve që
Ende nuk sigurohet strehimi për të
posedojnë njësi banesore private
gjitha shtresat e popullsisë
Ekzistimi i tokës për zhvillimin e strehimit

Mungesa e banimeve shoqërore

Numër relativisht stabil i nxënësve në
shumicën e shkollave

Mungesë e hapësirave shkollore

Shëndeti i banorëve në komunë, në
Infrastruktura teknike e përgjithshme
bazë të treguesve shëndetësor – relativisht i e dobët
kënaqshëm
Zhvillimi i shërbimeve sipas konceptit
tëmjekësisë familjare.

Kuadri arsimor joadekuat

Potenciali i vërtetë për sport në
komunë gjendet tek të rinjtë që ka komuna
e Ranillugut

Stimulim i dobët i arsimimit,
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Hapësirat sportive (edhe pse janë në
gjendje jofunksionale)

Mungesa e buxhetit
Mungesë e shtrirjes hapësinore të
shkollave
Numri
i
vogël
i
parashkollore dhe shkollore

objekteve

Mungesë e pajisjeve shkollore –
mjeteve
mësimdhënëse,
kabinete,
biblioteka etj, veçanërisht në shkollat në
periferi.
Hapësira të pamjaftueshme dhe jo
komplete nëaspektin e standardeve dhe
departamenteve
të
shërbimeve
shëndetësore
Mungesa e pajisjeve teknologjike
për diagnostifikim dhe trajtim
Mungesë e ekspertizës dhe stafit në
menaxhimin e sistemit shëndetësor

MUNDËSITË

KËRCËNIMET

Forcimi I mjedisit të përshtatshëm
Papunësia është një ndër faktorët
politik për zhvillim nën menaxhimin e sektorit qëmund të dëmtojnë stabilitetin në komunën
privat i cili do të ishte i mbështetur me e Ranillugut
eksport në rritje dhe investime tëbrendshme
Tërheqja e investitorëve të huaj

Protestat dhe trazirat

Shtrirja e vendbanimeve në mënyrë
malore dhe me të gjitha përmbajtjet

Rritja e kriminalitetit

Krijimi i hapësirës për shëndet, punë,
Krijimi i shoqërisë pa vlera, pa perspektiv
shërbime dhe pushim të qëndrueshëm
dhe pa stabilitet
Krijimi i hapësirave për sport dhe
rekreacion dhe përmirësimi i infrastrukturës

Migrimet jashtë komunës dhe vendit
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sportive, modernizimi dhe krijimi i mundësive
për ndërtimin e infrastrukturës së re sportive
në komunën e Ranillugut
Krijimi i mjedisit të qëndrueshëm social,
ekonomik dhe mjedisor të Ranillugut

Shkurtimi i jetëgjatësisë

Implementimi i mbrojtjes sociale nga
Rritja e numrit të vdekjeve, si pasoj e
niveli lokal (bartja e kompetencave nga mjedisit të krijuar në të gjitha fushat
MPMS)
Ndërtimi dhe zgjerimi i objekteve
Rritja e dukurive devijuese, me theks
shëndetësore në përputhje me shtrirjen e tëveçantë të popullsisë së re, veçanërisht në
mjedise urbane
banorëve
Bashkëpunimi
me
ndërkombëtar dhe institucionet
Zgjerimi
tëmjekësisëfamiljare

i

ekspertet

Shmangja nga kontrolli i rasteve sociale
dhe rasteve të varfërisë së skajshme

shërbimeve

Thellimi i mëtutjeshëm i krizës ekonomike

Mbrojtja dhe sigurimi i lokacioneve
Kërcënimi i vlerave të
shkollore
tëtrashëguara
Ndërrimi i objekteve të reja shkollore
me infrastrukturë përcjellëse, ndërtimi i
objekteve
sportive
me
qëllim
të
përmirësimit të kushteve për punë dhe
mësimdhënie,
si
dhe
përmirësimi
i
infrastrukturës shkollore dhe përcjellëse

fituara

dhe

Protestat dhe trazirat

Përmirësimi i cilësisë arsimore, përmes
Ndërrimi i strukturës së popullsisë për
trajnimeve profesionale të kuadrit mësimor
shkak të largimit të popullsisë së re jashtë
vendit
Braktisja e popullsisë së moshës për
punëjashtë vendit
Rritja e numrit të të sëmurëve (nga
sëmundjet moderne)
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FUSHA TEMATIKE: ZHVILLIMI EKONOMIK
PËRPARËSITË

DOBËSITË

Ekzistimi i kushteve për zhvillimin dhe
Mosshfrytëzimi adekuat i kushteve për
kultivimin e kulturave bujqësore
prodhimin
e
drithërave,
perimtarisë,
pemëtarisë, blegtorisë, pularisë
ekzistimi i kushteve për zhvillimin dhe
Vërshimet për shkak të mosndërmarrjes
kultivimin e perimeve
së masave të bonifikimit.
Duke marr parasysh pozitën e
hapësirave me tokën përpunuese dhe me
Parcelat e imta individuale me trend të
kullosa mund të thuhet se ekzistojnë kushte
ndarjes me komasacionin e tokës.
të mira për zhvillimin e blegtorisë, si degë e
rëndësishme ekonomike.
Ekzistenca e tokës dhe masave pyjore
Mungesa
e
si resurs i zhvillimit ekonomik
stimulative në bujqësi
Degët me prioritet për zhvillimin
ekonomik të komunës (sipas llojit dhe
aktivitetit të numrit të përgjithshëm të
biznesit në komuna ku shumica e tyre janë
biznese tregtare)

adekuate

Mungesa e mekanizmave modern

Afërsia e rrugëve regjionale

Mungesa e tregut tëqëndrueshëm

Ekzistenca e transportit rrugor

Shkatërrimi i sipërfaqeve të mëdha
pyjore

Ekzistenca e linjave tëlargpërçuesit
energjetik
Ekzistenca
e
linjave
telekomunikacionit,
pajisjeve
operatorëve të telekomunikacionit

masave

Cilësia e dobët e infrastrukturës rrugore

të
Mungesa e transportit hekurudhore që
dhe kalon nëpër territorin e komunës

Dëshira e madhe e njerëzve të
Mungesa e industrisë përpunuese për
bashkëpunojnë në shumë projekte etnike
produkte bujqësore
Ndërtimi
i
hekurudhave
dhe
autostradës Ferizaj – Gjilan – Ranillug në

Gjendja financiare jo e mirë e banorëve
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drejtim të korridorit VI dhe X
Organizimi i zonës industriale dhe
Mungesa e dijës në aplikacionet e
zonës për zhvillim ekonomik
projekteve
Sipërfaqet e mëdha të kullosave për
Mungesa e mjeteve të Kryqit të kuq për
shtazë
fushën eksperimentale të bujqësisë
Tradita e shtazëve tëfermerëve

Makina bujqësore të pamjaftueshme

Ambient i pastër që ofron bio-eko
Funksionimi i pamjaftueshëm i shoqërive
produkte ushqimore
dhe asociacioneve, mungesa e aktiviteteve
Pastrimi i mjedisit dhe ushqim të
promovimi i dobët (marketingu) për
mjaftueshëm
për
kultivim
e prodhime bujqësore dhe bletari
bletëve/bletarisë
Numri i madh i bletëve dhe shoqërive
Çështjet e pazgjidhura të pronësisë së
të bletarisë
objekteve shoqërore – sidomos privatizimi i
kapaciteteve në Ropotovë
Frutat e malit dhe bimët shëruese

Ende niveli i ulët i pagesës së tatimit nga
ndërmarrjet dhe i tatimit në përgjithësi

Gatishmëria e njerëzve të zhvillojnë
Mungesa e organizatave joqeveritare
kultivimin e pemëve dhe perimeve
për të rinj, asociacioneve të biznesit dhe të
grave
Numri i madh i serave të vogla
Mungesa e analizave për cilësinë e
individuale
tokës
Ekzistenca e nënnjësive të zogjve dhe
pularive në ferma në Ropotovë me
kapacitet deri në400.000 copë
Ekzistenca e kalimeve kufitare dhe
bashkëpunimit me tri komunat fqinje
Novobërd, Gjilan dhe Kamenicë.
Ekzistenca e shumë kompanive në
kalimin kufitar që merren me shërbime
doganore dhe të shpedicionit
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Ekzistenca
kulturore

e

ndërmarrjeve

agro-

Ndërmarrjet e bletarisë
Ndërmarrjet komerciale shërbyese në
komunë

MUNDËSITË

KËRCËNIMET

Mbrojta e tokës bujqësore dhe
Dëmtimi dhe shkatërrimi i tokës
reduktimi i shndërrimit të saj në lloje të tjera bujqësore
e sidomos për ndërtim.
Zgjerimi i sipërfaqeve bujqësore dhe
Kriza e zhvillimit ekonomik për shkak
rritja e përpunimit të tyre (pastrimi e të prodhimtarisë së ulët
sipërfaqeve të tokës që janë të mbuluara
me shkurre, pastrimin e pyjeve, fusha dhe
kodrave)
Shfrytëzimi i sistemeve të reja
Vërshimet dhe përmbytja e tokës
informative në bujqësi dhe trajnimi i bujqësore
fermerëve për përdorimin e tyre
Zhvillimi i bujqësisë organike
Zhvillimi i kapaciteteve përpunuese

Rritja e shkallës së erozionit
Shkatërrimi i ekonomisë në komunën
e Ranillugut në këtë fushë (pylltaria)

Bashkimi i parcelave individuale, qoftë
nëformë të partneritetit, qoftë në fazat e
reja të komasacionit.

Degradimi dhe dëmtimi i tregtisë

Përmirësimi i kapaciteteve funksionale
Varfërimi i jetës dhe rritja e shkallës
të sistemeve të bonitetit
së papunësisë
Rritja e interesit të donatorëve për
iniciativa të bujqësisë së qëndrueshme

Zhvillimi joekonomik

Drenazhimi, mbrojtja e sipërfaqeve
nga vërshimet

Kriza sociale
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Rritja e fondit të bagëtisë, si dhe
përmirësimi e racave të bagëtisë me racat
e potencialit të lartë të prodhimtarisë,
veçanërisht të mishit dhe qumështit

Krimi i organizuar, korrupsioni

Ruajtja e bimëve shëruese, mundësia
e kultivimit të tyre dhe krijimi i hapësirave
për tharjen e tyre

Trazirat e mundshme

Stacionet për shitjen e qumështit dhe
djathit sidhe qumështit të dhisë

Rritja e numrit të rasteve sociale

Sigurimi i tregut dhe në vendet e BE-së

Rritja e kriminalitetit

Krijimi i gjendjes së qetë dhe stabile
Mungesa e mjeteve të mjaftueshme
ekonomike në komunë
për investime në NVM lokale, zhvillim
tëbujqësisë dhe zhvillim rural
Raportet e përmirësuara në mes të
Mungesë e përkrahjes së nevojshme
komuniteteve etnike
institucionale për zhvillimin e NMV-së dhe
zhvillim rural
Donatorët vendor dhe të huaj që
Hapja e objekteve private të
punojnë dhe jetojnë nëKosovë
paregjistruara, dhe jo nëpërputhje me
ligjin dhe rregullave komunale
Mundësit e mëdha që rrjedhin nga
Donatorë nuk janë të mjaftueshëm
procesi i decentralizimit
për zhvillime ekonomik të sektorëve
potencial në komunë
Qeveria qendrore

Mungesë
e
koordinimit
donatorëve dhe akterëve tjerë
ndikojnë në zhvillimin e NMV-ve

OJQ-të ndërkombëtare në Kosovë
Investimet e huaja
Mjetet e
ndërkombëtar

trajnimit

nga

donatorët

Mundësitë e mëdha për investime në
zhvillimin e NMV-ve të degëve ekonomike
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që i shërbejnë zhvillimit të bujqësisë në
përgjithësi
Mjetet nga donatorët dhe Ministria e
bujqësisë, pylltarisë dhe zhvillimit rural

TEMATSKE OBLASTI: INFRASTRUKTURA
PËRPARËSITË

DOBËSITË

Kushtet për zhvillimin e infrastrukturës,
Cilësia
duke përfshirë edhe terreni
rrugore

e

dobët

e

infrastrukturës

Rritja e interesave dhe kushteve për
Mungesa e infrastrukturës hekurudhore
zhvillim dhe modernizim tëinfrastrukturës
që kalon nëpër territorin e Ranillugut
Afërsia e rrugëve regjionale

Shpejtësia jo adekuate e lëvizjes së
mallit

Shtrirja e rrjetit të ujësjellësit në disa
Mungesa e kanaleve për eliminim e
vendbanime
ujërave nga sipërfaqet bujqësore, vërshimet
Shtrirja e rrjetit të kanalizimit në disa
Mungesa e infrastrukturës
vendbanime
ekonomike të nivelit të dëshiruar

hidro-

Përmirësimi i rrjetit të ujësjellësit në disa
Mungesa e mbulimit të tërë territorit të
pjesë të komunës
komunës së Ranillugut me infrastrukturë të
transportit
Mbulimi i tërë territorit të rrjetit të
Mosfunksionimi
adekuat
i
energjetikës prej 10kV
infrastrukturës për furnizim me ujë në disa
segmente, si dhe në disa vendbanime
Telefonia fikse në disa vendbanime

Mungesa
e
mbulimit
dhe
mosfunksionimi i sistemit për furnizim me ujët
ë të gjitha vendbanimeve

Interneti dhe shërbime tjera në disa
Mos Mungesa e mbulimit mbulimi dhe
vendbanime
mosfunksionimi i sistemit të kanalizimit në të
gjitha vendbanimeve
Trajtimi më i madh, çdo dit e më

Mungesa e trajtimit tëujërave të zeza
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shumë, si prioritet nga ana e tëgjithë
akterëve për trajtimin e mbeturinave
Ekzistimi i ndërmarrjes publike

Infrastruktura
elektroenergjetike

e

vjetruar

Ekzistimi i deponisë regjionale

Segmentet e veçantë të dëmtuara
rëndë dhe të rrezikshëm për siguri

Angazhimi për standarde për Kosovë
Rrjeti i pakompletuar i internetit në tërë
dhe nënkuptohet për çdo komunë
territorin e komunës
Infrastruktura ligjore për mbeturina

Rrjeti i ngarkuar, shpejtësia e limituar e
telekomunikimit dhe shërbime jocilësore të
internetit
Shfrytëzimi i shtretërve të lumit dhe
hapësirave tjera për deponi ilegale
Menaxhimi joadekuat i mbeturinave
Mospërcaktimi i i deponive legale të
përkohshme (hapësira) në vende adekuate
në shërbim të vendbanimeve
Mungesa e deponive të ndara për
mbeturina industriale, mjekësore dhe
ndërtimore

MUNDËSITË

KËRCËNIMET

Forcimi i rrugës Gjilan – Ranillug – Serbi
dhe kompletimi me pjesët përmbajtëse
dhe segmente

Ngecja e zhvillimit ekonomik

Ndërtimi i hekurudhës dhe autostradës
Dëmet ekonomike dhe shkatërrimi
Ferizaj-Viti-Gjilan-Ranillug dhe në drejtim të për shkak të infrastrukturës energjetike
Serbisëkorridori VI dhe X
Modernizimi
dhe
infrastrukturës energjetike

kompletimi

i

Fatkeqësitë dhe humbja e jetëve të
njerëzve dhe familjeve për shkak të
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infrastrukturës energjetike
Planifikimi për furnizimin me ujë
Ngecja e zhvillimit ekonomik si pasoj e
nëpërmjet një infrastrukturë efikase për tërë infrastrukturës rrugore
komunën
Trajtimi i përkohshëm
septike të ujërave të zeza

i

gropave

Papunësia e lartë dhe në rritje për
shkak të infrastrukturës së

Planifikimi i impiantit kryesor të
Trazirat e mundshme për shkak të
kanalizimit në nivel komunal në drejtim të infrastrukturës rrugore
Impiant kryesor në Ranillug ku me plan
hapësinor është planifikuar trajtimi rajonal i
ujërave të zeza
Planifikimi i një sistemi të kanalizimit
Rritja e numrit të rasteve sociale për
për trajtim me kolektor kryesore të ujit
shkak të infrastrukturës së dobët
Ndërtimi i një fabrike për trajtimin e
Pakënaqësitë
dhe
trazirat
e
ujërave të zeza në nivel rajonal dhe përgjithshme për shkak të cilësisë së dobët
komunal
të telekomunikimit
Ndërtimi i kanalizimeve atmosferike
Pakënaqësia
dhe
trazirat
e
përgjatë rrugëve, me rrjedhjen në lumenj përgjithshme për shkak të cilësisë së dobët
dhe përrenj të afërt
të telekomunikimit
Shfrytëzimi i donacioneve, koncesionit
Rritja e kriminalitetit për shkak të
dhe të gjitha mundësitë financiare për këtë infrastrukturës së dobët
fushë
Fushata për ngritjen e vetëdijes për
Shfaqja dhe përhapja e ndonjë
nevoja dhe pasoja në këto zona
sëmundje të rrezikshme për shkak të
mbeturinave
Modernizimi i rrjetit të transmisionit dhe
Degradimi dhe shkatërrimi i mjedisit
shpërndarjes duke siguruar integrimin e tyre në disa zona për shkak të mbeturinave
në rrjetin rajonal
Ndotja e ujërave nëntokësore nga
mbeturinat
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TEMATSKE OBLASTI: KORIŠČENJE ZEMLJIŠTA I OKOLINA
PËRPARËSITË

DOBËSITË

Mungesa e një industrie të zhvilluar që
Mungesa e infrastrukturës rrugore
ka ndikim në zonën përreth
bënë që të krijohen kolonat dhe lirimi i
gazrave të qelqit në mjedis.
Automjetet ose mjetet e tjera
Mungesa e trafikut ajror dhe rrugor me
intensitet më të madh bënë që këtu nuk ka motorike nuk janë të detyruar ligjërisht për
emisione të mëdha të gazrave të qelqit
standardet e ndotjes (filtra, etj.)
Ranillugu është i rrethuar nga pyjet e
Djegia e biomasave (kashtës, stallës,
lartësisë së mesme
copave të drurit dhe djegia/zjarret e
paqëllimshme dhe të qëllimshme të
pyjeve) mbeturinave në mënyrë të
pakontrolluar dhe të paligjshme, që në
natyrë emetojnë sasi të mëdha të
gazrave të liruar, po ashtu ndotësit tjerë
që ndikojnë në ajër janë edhe
automjetet e vjetruara, gati 90% e tyre
rrjedhin nga vitet e 80-ta, shumica janë të
llojit
dizell
dhe
disa
prej
tyre
kanëdhëndëruar motorin me benzinë në
motor me metan (gaz), me anë të cilit
lirojnë sasi të mëdha tëNOx , CO, CO2etj.
Sasi të konsiderueshme të ujërave
nëntokësor dhe sipërfaqësor

Shkatërrimi i pyjeve (de-pyllëzimi)

Shpërndarja e balancuar hapësinore
Dëmtim fizik dhe shkatërrimi i disa
e resurseve ujore
burimeve ujore
Në komunën e Ranillugut toka është
Shfrytëzimi
joracional
dhe
shumë pjellore dhe cilësore (shih hartën e paligjshëm i burimeve individuale
llojeve të tokës)

i

Nëkomunën e Ranillugut ka numër të
Ndotja e lumenjve: derdhjet e ujit
madh të tokës me bonitet I-IV(shih hartën e dhe mbeturinave industriale, hedhja e
bonitetit të tokës)
mbeturinave në to
Nëkomunën e Ranillugut përhapja
më e madhe e terrenit është e favorshme

Mungesa e kompetencës në nivelin
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(shih hartën e përhapjes së tokës)

lokal për menaxhimin e shfrytëzimin e ujit.

Nëkomunën e Ranillugut erozioni në
Mosrespektimi i ligjit për ruajtjen e
pjesën më të madhe tëterrenitështë i lehtë tokës bujqësore dhe tokës pyjore, ose
dhe i mesëm (shih hartën e erozionit të funksionimi joadekuat i mekanizmave për
tokës)
zbatim
Në aspektin e shfrytëzimit të tokës si
Ndotja e pjesërishme e tokës me
përparësi mund të llogaritet ekzistenca e pesticide dhe me përmbajtje tjera
tokës bujqësore
Nëaspektin e shfrytëzimit të tokës si
përparësimund të llogaritet toka me
destinim për kullosje

Mungesa e sistemeve të ujitjes

Komuna e Ranillugut ka një florë dhe
Ngritja e vetëdijesimit publik për
faunë të favorshme, disponon me pasuri të ruajtjen e tokës bujqësore në nivele të
rëndësishme
nëntokësore
dhe ulëta
sipërfaqësore
Deri tani në territorin e komunës së
Degradimi dhe shkatërrimi i zonave
sapoformuar tëRanillugut nuk ka pasur të mëdha të tokës pyjore.
aksidente të shkaktuar nga forcat e
pakontrolluara
natyrore
që
do
tëshkatërronin jetën apo shëndetin e
njerëzve,të shtazëve dhe pasurisë në
proporcione katastrofave, që do tëshkaktoi
dëme të trashëgimisë kulturore dhe
natyrore dhe tëmjedisit në një shkallë të
pakontrolluar.
Deri më tani në territorin e komunës së
Burimet natyrore nuk janë studiuar
sapoformuar të Ranillugut ka pasur dhe hulumtuar mjaftueshëm
fatkeqësi natyrore, siç janë: tërmetet
katastrofale, shtjellat e borës, bora e
madhe, akulli, thatësira, paraqitja masive e
sëmundjeve infektive tek njerëzit, kafshët
dhe bimëve dhe fatkeqësitë tjera të nivelit
të padurueshëm
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Ka një pozitë të favorshme dhe
Ka pasur tërmet të fuqisë së ulët,
hapësirë për zonë industriale
përmbytje të mëdha
Nuk ka shumë zona me vendbanimet
Nuk ka asnjë sistem mbrojtjes nga
joformale
breshëri
Nuk ka shumë ndërtime ilegale nëse
Nuk ka sistem të planifikuar të
krahasohet me komuna tjera në Kosovë
sistemit për reagim urgjent as plan
konkret

Nuk ka vende të planifikuara të
shkatërrimit në rast të sëmundjes së
kafshëve, ku nevojitet shkatërrimi për
shkak të rrezikut për jetën e njerëzve
Zhvillimi i vendbanimeve pa kritere
urbanistike
Disa vendbanime janë lineare
Zënia e hapësirave të mëdha me
ndërtim

MUNDËSITË

KËRCËNIMET

Planifikimi dhe përgatitja e projekteve
për pyllëzime dhe gjelbërimin e sipërfaqes
në Ranillug

Krijimi i shiut acid

Filtrat për pastrim (katalizatorë) në
Emetimet e gazrave
automjete dhe mjete tjera motorike
(ndikim në klimën globale)

të

qelqit

Filtrat për pastrim (katalizatorë) në
Sasia e tepërt e CO2 shkakton
industri dhe në procese tjera të ndotjes
vjetërsimin e pyjeve dhe rritjen e
pakontrolluar të kualitetit të dobët
Zhvillimi i projekteve në funksion
Dëmtimi në shkatërrimin e burimeve
tësigurimit të pandërprerë të sistemit ujore
tëujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore
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Paraqitja në harta të burimeve
Ndotja dhe
tëujërave, rrjedhave dhe të gjitha resurseve publik në Ranillug
ujërave, dhe hartimi i projekteve kryesore
për mbrojtje dhe zhvillim

rrezikimi

i

shëndetit

Krijimi i mekanizmave në nivel qendror
Ndotja dhe kërcënimi i ushqimit dhe
dhe komunal për mbrojtjen e tokës përbërësit e ushqimit
nëpërgjithësi,
veçanërisht
të
tokës
bujqësore në funksion të nxënies së tokës
minimale për vendbanime (urbanizim)
Hartimi i planit në këtë mënyrë që
Degradimi i
gjithçka që nuk është përfshirë nëkufijtë shkatërrimi i tokës
tokës ndërtimore të trajtohet dhe ruhet si
tokë bujqësore

pakthyeshëm

dhe

Planifikimi i masave për mbrojtjen dhe
Rreziku sociale (rreziku për humbjen
zhvillimin e kualitetit të tokës në funksion të e ushqimit për standardin e popullsisë)
tokës sëpastër dhe jo të kontaminuar.
Planifikimi dhe përgatitja e projektit
Rreziku për mjedisin (humbja e tokës
për pyllëzimin e bonifikuar të tokës pyjore mund të sjell deri te rreziku nga shkatërrimi
në funksion të transformimit gradual të dhe dëmtimi i zinxhirit të prodhimit që
shkurreve në pyje tërregullta
ndikon në florën dhe faunën
Mbrojtja e planifikuar dhe zhvillimi i
Degradime deri te
tokës së destinuar për kullota
resursit të tokës bujqësore

shkatërrimi

i

Planifikimi dhe zhvillimi i projekteve që
Degradime deri te shkatërrimi i
sigurojnë
ekosisteme
të
plota
pa resursit të tokës pyjore të destinuar për
ndërprerjen e rrjedhave dhe cikleve të kullota
mbyllura
Hartimi i planeve dhe projekteve për
Degradimi dhe shkatërrimi i zonave
përfshirje në zonat e mbrojtura zonat e me pamje natyrore
pasura me florë dhe faunë me shenjëzimin
e peizazheve dhe pamjeve natyrore
Planifikimi dhe përgatitja e projekteve
Nga fatkeqësitë natyrore, si tërmetet
për zona të ndryshme në funksion të e intensitetit të lartë që mund të
mbrojtjes dhe zhvillimit të florës dhe faunës kërcënojnë komunën sepse ajo gjendet
që paraqet një karakteristikë të komunës.
në një zonë sizmike.
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Miratimi i rregullores për marrjen e
masave për arkitekturë dhe për standardet
e ndërtimit asizmik
Ndërtimi i stacionit dhe sistemit kundër
Nga fatkeqësitë natyrore, vërshimet
breshrit
e mëdha që janë përsëri të mundshme
Përgatitja e planit për evakuim dhe
Nga fatkeqësitë natyrore, siç janë
reagim në rastet emergjente dhe në zjarret e mëdha
funksion të parandalimit dhe zvogëlimit të
numrit të viktimave dhe pasojave tjera
Përgatitja e planit rregullues për zonën
industriale të drejt, rregulluese, funksionale
sa më shumë që është e mundshme,
bashkë me Ministrinë e tregtisë
Planifikimi i linjës ndërtimore për të
gjitha vendbanimet

1.5 ANALIZA E NDËRLIDHJES MES ÇËSHTJEVE, POLITIKAVE DHE
PROGRAMEVE

Trajtimi profesional dhe i integruar i hapësirës së komunës së Ranillugut është një nga
faktorët me të rëndësishëm që do të shërbejë si bazë e mirë për analizën e marrëdhënieve në
çështjet e zhvillimit ekonomik, shoqëror dhe çështjes së mbrojtjes së midisit, por edhe në
trajtimin e lidhjes midis asaj që është krijuar nga politika në nivelin qendror dhe lokal që janë në
përputhje me marrëveshjet dhe obligimet ndërkombëtare, të tilla si politikat e strehimit, bujqësia,
zhvillimi ekonomik, politikat sociale, mjedisi, transporti dhe të gjitha politikat dhe programet në
këto fusha.
Në përputhje me ligjin dhe rregulloret e tjera kur kemi të bëjmë me hartimin e planit
zhvillimor komunal dhe planifikimin në nivel me të ulët ne jemi të detyruar të marrim parasysh të
gjitha çështjet relevante për të bërë një analize të ndërlidhjes së tyre në mes të politikave dhe
programeve, natyrisht në koordinim me grupet e punës si dhe faktorët tjerë relevant. Bazuar në
këtë në duhet të identifikojmë çështjet me shqetësuese, dhe ato që lidhen me krijimin e
problemeve në shumë fusha tjera dhe kërcënojnë një numër të madh të njerëzve në fushën
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socio-ekonomike dhe vlerave më të mëdha në aspektin e mjedisi, analiza e politikave në drejtim
të bilancit dhe duke përdorur ato programe që sjellin qëndrueshmëri dhe janë reale, të
përshtatshme dhe të favorshme për mjedisin tonë.

Fillojmë me një analizë të të drejtave të njeriut dhe të planifikimit –informacioni
individual dhe i menjëhershëm, shëndeti, puna etj.
Vetëm duke e analizuar me poshtë të drejtën për shëndetësi na lejon të dimë se sa e
rëndësishme është kjo analize në lidhje me planifikimin zhvillimor komunal.

E drejta në shëndetësi-është shumë e gjerë dhe komplekse dhe shqyrtimi i çështjeve të
ndërsjella, siç janë shëndeti dhe mirëqenia ku këto të dyja janë të lidhura ngushtë me ne në të
gjitha fazat dhe aspektet e jetës.
E drejta e veçantë në shëndetësi mund të gjendet në dokumentet ndërkombëtare që i ka
njohur Kosova si një dokument i të drejtave të njeriut.

Në fakt, të gjitha të drejtat e njeriut janë të ndërlidhura dhe të ndërvarura mes veti
duke e përbërë në këtë mënyrë realizimin, mospërfilljen si dhe shkeljen e të drejtave të
njeriut kur kemi parasysh një numër më të madh të drejtave dhe jo vetëm një të drejtë
të ndarë nga të tjerat. Kjo lidhje bëhet më e qartë kur të merret parasysh se një e drejtë
njerëzore (p.sh, shëndeti) kërkon plotësimin e të gjitha nevojave njerëzore, si fizike
ashtu edhe nevojën për ajër, ujë, ushqim etj, gjithashtu edhe nevojave sociopsikologjike të tilla si nevoja për miqtë, familjen, dashurinë dhe shoqërinë.
Të drejtat e njeriut janë obligime që shtetet i kanë (p.sh. Kosova) dhe në këtë rast
Ranillugu si njësi shtetërore në mënyrë që të kontribuojnë në përmbushjen e këtyre nevojave,
dhe tu mundësojnë dhe lejojnë grupeve dhe individëve të jetojnë një jetë të dinjitetshme..

Në qoftë se fillojmë nga Deklarata Universale për të drejtat e njeriut e vitit 1948 ku
në nenin 25 thuhet:
"Të gjithë kanë të drejtë për një nivel jetese që siguron shëndetin dhe mirëqenien e

familjes së tyre, duke përfshire ushqimin, veshmbathjen, strehimin, kujdesin mjekësor si
dhe shërbimet e nevojshme sociale...".
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Pasi që plani zhvillimor i komunës së Ranillugut është një plan shumë-sektorësh që
mbulon të gjitha fushat dhe synon plotësimin, dhe krijimin e kushteve për një përdorim efikas
dhe të qëndrueshëm të hapësirës dhe objekteve për të siguruar këtë brez dhe pa
komprometuar mjedisin për brezat që do të vijnë, për një shëndet sa më të mirë që
përfshinë:“një gjendje të plote fizike, mendore dhe një mbrojtje sociale e jo vetëm mungesën e
sëmundjeve ose gjendjes së dobët shëndetësore’ ku nënkuptohet edhe lidhja mes këtyre
gjendjeve, aspektet e politikave dhe programeve, dhe procesi i planifikimit dhe planit si një
dokument që tenton të ruajë dhe të zhvillojë zonat dhe projektet për mundësimin e këtyre
pasurive në përputhje me Deklaratën e të drejtave të njeriut për mjedisin.
Analizat e njëjta si për shëndetësinë është kryer edhe për të drejtat e tjera njerëzore gjatë
hartimit të këtij dokumenti.
Është e qartë se Ranillugu ashtu si edhe pjesa më e madhe e Kosovës përballet me
burime të kufizuara në financimin e rrjedhave kapitale dhe projekteve që janë të lidhura ngushtë
me zhvillimin ekonomik, politikat ekonomike, papunësinë (vlerësimi i shkallës së papunësisë
është 10%-20%) dhe varfëria në aspektin social është e lidhur me sektorin publik në drejtim të
përmirësimit të infrastrukturës publike.
Situata e tanishme energjetike, telekomunikacion dhe trafikun rrugor mund të konsiderohet
si një çështje që përbën një faktor kufizues në zhvillimin ekonomik, social dhe fizik.
Aktiviteti investues i biznesit privat në periudhën e pasluftës ka quar në rritjen ndjeshme
ekonomike dhe punësim, por tani kemi vënë re shenja të recesionit në drejtim të zvogëlimit të
vëllimit të transaksioneve të mesme në ndërmarrje dhe punësim (Riinvest: Anketa e NVM-ve).
Aktiviteti investues i bizneseve private lidhet edhe me përdorimin joefikas të mjedisit, si dhe
planifikimit mjedisor, fushave për thithjen e këtyre investimeve, si dhe aspektet tjera.
Në këto rrethana, ata që bëjnë politikat ekonomike janë përballur me nevojën për të
inkurajuar investime të reja. Prandaj duke krijuar një mjedis të përshtatshëm për biznes dhe një
ambient të përshtatshëm institucional për tërheqjen e investimeve të huaja të drejtpërdrejta kjo
do të imponohet si një nga prioritet më të rëndësishme të politikës dhe reformave ekonomike.
Është e kuptueshme se vetëm investimet e huaja të drejtpërdrejta (IHD) mund të përshpejtojnë
aktivitet më thelbësore të investimeve. Duhet të punohet që ato të jenë një burim i rëndësishëm
komplementar i financimit nga burimet tjera-planet zhvillimore komunale duhet të planifikojnë
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zona industriale dhe zona tjera që do të lidhen me rritjen e qëndrueshme ekonomike dhe
punësimin e mëtejshëm si dhe zbutjen e varfërisë dhe thithjen e investimeve prej bizneseve të
banorëve të komunës dhe bizneseve tjera në dhe jashtë Kosovës.

Politikat për zhvillim rural – janë të lidhura me pamundësimin e migrimeve të
jashtme si dhe një çështje që duhet të trajtohet është krijimi i kushteve të nevojshme për
largimin e problemeve të rënda njerëzore dhe sociale që rezultojnë në migrimin e njerëzve nga
zonat rurale.
Zhvillimi Rural është një çështje që përmban në vetvete: zhvillimin e bujqësisë,
shfrytëzimin racional të burimeve natyrore, transportit rural, ujit dhe kanalizimit , zhvillimin e
telekomunikacionit, zhvillimin e arsimit, shëndetësisë dhe shërbimeve sociale që janë shumë
aktuale në rastin e komunës së Ranillugut duke marr parasysh shkallën e varfërisë dhe
papunësisë në zonat rurale, sipërfaqeve të vogla të arave për punë, afërsinë e zonave rurale
dhe faktorët tjerë kufizues për zhvillimin e produkteve konkurruese në tregun e Kosovës dhe më
gjerë.
këtë aspekt ky dokument do të përpiqet që të paraqes rëndësinë e faktorëve kryesor për
zhvillimin rural dhe një ndërlidhje të fortë të tyre. Aktualisht në të gjithë komunën varfëria është
e pranishme kryesisht në zonat rurale .Si rezultat i kësaj situate zhvillimi rural ndërlidhet me
zbutjen e varfërisë.
Në bazë të kësaj analize të ndërlidhjes së politikave, programeve dhe çështjeve të tjera ne
mund të përfundojmë se për zhvillimin e qëndrueshëm rural në Ranillug duhet të kemi më
shume investime publike dhe private në zonat rurale. Orientimi vetëm në bujqësi në zonat rurale
nuk është i mjaftueshëm për përmirësimin e standardit jetësor të familjeve fshatare. Investimet
duhet të përqendrohen kryesisht në zhvillimin e infrastrukturës, përmirësimin e klimës së
biznesit në zonat rurale, zhvillimin e arsimit dhe shëndetësisë, si dhe ofrimin e shërbimeve
publike, zonave rekreative, zhvillimin e turizmit etj.
Për një zhvillim të qëndrueshëm rural në komunë duhet të ketë më shumë investime të
orientuara në bizneset jobujqësore siç mund të jetë industria për përpunimin e drurit, industria
për përpunimin e ushqimit dhe industria e përpunimit të bimëve mjekësore.
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Si një çështje gjithashtu lidhet edhe me stimulimet e mëdha fiskale për prodhimin bujqësor
në mënyrë që prodhimet që prodhohen në komunën e Ranillugut si dhe në pjesët tjera të
Kosovës të jenë të krahasueshme me ato të prodhuara në rajon. Çështjet lidhen edhe me
tatimin në vlerën e shtuar (TVSH) dhe pajisjet teknologjike, sepse mënyra e tanishme e aplikimit
të TVSH-së krijon kufizime të shumta për organizatat private në zonat rurale dhe për investitorët
e huaj potencial.
Çështja e sigurimit të ajrit të pastër – është e lidhur në mënyrë thelbësore për shëndetin
e njeriut dhe zhvillimin industrial. Me djegien e lëndëve djegëse si dhe rritjen e trafikut është
rritur edhe më tej ndotja e ajrit në komunën e Ranillugut kështu që për pasojë mund të krijojë
probleme të rënda shëndetësore.
Paralelisht me problemet shëndetësore për shkak të acidifikimit në vitet e fundit, dobësimit
të mburojës së ozonit dhe ndryshimet klimatike si pasojë e ngrohjes globale paraqesin një
shqetësim të madh shoqëror.
Çështja e ujit – atribuohet si një faktor i rëndësishëm për jetën, kulturën, prodhimin
bujqësor dhe industrial, energjinë e ripërtërishme etj. për të cilat

komuna e Ranillugut ka

potenciale por në të njëjtën kohë çështja e ujit lidhet edhe me mundësinë që në raste të veçanta
të përbejë një rrezik për jetën dhe mjedisin, bujqësinë dhe zhvillimin ekonomik. Uji nuk njeh kufi
kështu që me rrjedhën e tij natyrale është në dispozicionin tonë të vazhdueshëm. Megjithatë uji
nuk është një burim i pashtershëm dhe për këtë arsye kërkon një kujdes të veçantë, duhet të
thuhet se uji është i lidhur edhe me çmimin e tij në terma ekonomik, humbjen e ekosistemeve
natyrore (flora dhe fauna) me rëndësi farmaceutike si dhe në industrinë ushqimore.
Çështja e ujit në komunën e Ranillugut është një çështje që është e lidhur ngushtë me
shëndetin e popullsisë dhe deri më tani ka pasur shumë ndikim në shfaqjen e sëmundjes së
veshkave (nefropathia endemike).
Bujqësia – ka qenë tradicionalisht mes sektorëve më të rëndësishëm në komunën e
Ranillugut.
Sot, bujqësia mbetet në një farë mënyre e prapambetur dhe si çështje lidhet me
zhvillimin e politikave dhe programeve për bujqësi (paketave dhe projekteve për stimulim,
mbrojtja nga përmbytjet, dhe masat për rikuperimin dhe konsolidimin e tokës) si ngjarje që
lidhen me çështjen e tregtisë pasi që shumica e produkteve bujqësore janë të importuara nga

132

Plani Zhvillimor Komunal i Ranillugut

jashtë, dhe gjithashtu lidhet në përgjithësi edhe me çështjet e tregut dhe aspektit social të
papunësisë dhe varfërisë edhe pse ka edhe çështje tjera me të cilat mund të ndërlidhet siç
është fusha e planifikimit sepse dimë se shumë tokë bujqësore është në shkatërrim e sipër dhe
deri tek kushtet për zhvillimin e bujqësisë organike të cilat janë të përshtatshme për industrinë
ushqimore dhe të tjera, si dhe në disa raste me përdorimin e plehrave artificialë që lidhet me
ndotjen e ujit në territorin e Ranillugut.
Zhvillimi i qëndrueshëm – është i lidhur me përmirësimin e cilësisë së jetës që paraqet
një dimension social si dhe përdorimin racional të resurseve natyrore në zvogëlimin e presionit
në mjedis që paraqet dimensionin e mjedisit. Cilësia e jetës është e lidhur shumë me përdorimin
e energjisë dhe shërbimeve që ajo ofron. Burimi kryesor për përdorimin e energjisë elektrike që
përdoret në të gjithë Kosovën është linjiti. Çështja është se si ne mund të përdorim burimet
ekzistuese të energjisë në mënyrë të qëndrueshme dhe t’i zëvendësojmë ato burime të
ripërtërishme si uji, dielli, era, biomasa dhe mbeturinat që përmbajnë shumë çështje dhe
projekte në vetvete dhe mënyrën se si energjia lidhet me standardet e ndërtimit dhe izolimit
sepse ato ndikojnë në masën e energjisë që do të përdoret.
Energjia që përdoret për ngrohje në Ranillug kryesisht vjen nga energjia e liruar me
djegien e drurëve që lidhet me aspektin social të cilësisë së jetës dhe ngrohjes së popullsisë me
6000 banorë dhe afërsisht 1350 familje ashtu që nëse në një sezon një familje harxhon 10m3
dru kjo përbën 13500m3 dru, nëse e trajtojmë këtë çështje në aspektin e mjedisit mund të
paramendoni se sa zona pyjore priten, që pastaj lidhet me aspektin e planifikimit të ripyllëzimit
dhe menaxhimit të pyjeve, përdorimit të energjisë alternative dhe politikave të energjisë së
ripërtërishme, ashtu si edhe aspekti i ndotjes në dimensionin e vëllimit të ndotjes që lirohet por
edhe me zhvillimin ekonomik, në aspektin e shpenzimeve për ngrohje dhe zhvillimin e industrisë
përpunuese të drurit dhe aspektit ligjor në mënyrë që qindra raste të prerjes ilegale të pyjeve që
po kryhen janë në gjykata dhe përbejnë një sfidë për policinë dhe gjyqësorin.
Krijimi i mbeturinave – është një nga çështjet më të rëndësishme dhe një preokupim që
është i lidhur me mjedisin dhe përbën një barrë ekonomike për shoqërinë. Në vetvete krijimi i
mbeturinave shoqërohet me humbjen e resurseve (p.sh. materialet dhe energjia).
Pas krijimit të vendeve për mbeturina ato duhet të mblidhen, trajtohen më tutje dhe ky
proces lidhet prapë me përdorimin e burimeve dhe përbën një kërcënim potencial për ndotje.
Për këto arsye trajtimi i mbetjeve përfshinë një sërë çështjesh mjedisore, duke përfshirë
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përdorimin e burimeve natyrore, energjisë, krijimin e gazrave që ndikojnë në klimë dhe në
ndotjen e ujit, ajrit dhe tokës. Për ketë arsye komuna e Ranillugut menaxhimin me mbeturinat
duhet ta vejë në listën e prioriteteve të saj që kanë të bëjnë me aspektin financiar dhe burimet
teknologjike.
Mbrojtja, ruajtja dhe qëndrueshmëria e trashëgimisë, natyrës dhe llojeve të
ndryshme të kafshëve – gjatë këtyre viteve të fundit është bërë bazë e disa politikave të cilat
ndërlidhen me shumë politika të tjera siç janë ajo zhvillimore, kulturore dhe politikat tjera, që
ndërlidhet edhe me çështjen e identitetit që përfaqëson trashëgiminë, në aspektin mjedisor,
rregullimin e ekosistemeve, mirëmbajtjes së ekuilibrit mjedisor deri tek shkatërrimet dhe
degradimet e disa zonave në fusha të veçanta të aspektit të zhvillimit ekonomik që po dalin si
një sfidë për burimet e veçanta në drejtim të zhvillimit të mundësive të turizmit ku të gjithë
ndihen të kënaqur me këto vlera dhe të gjithë pranojnë se mbrojtja e trashëgimisë natyrore dhe
llojeve të ndryshme të kafshëve është element kyç për zhvillim në komunën e Ranillugut.

Planifikimi, zhvillimi dhe modernizimi i infrastrukturës – në makro nivelin (niveli
komunal) dhe në mikro nivelin (për nivelin e zonave të zhvillimit) është ndër çështjet thelbësore
sepse infrastruktura e rrjetit dhe cilësia e saj paraqesin një bazë për integrimin hapësinor dhe
ndërlidhet me çështjet komplekse të zhvillimit ekonomik si dhe paraqet një parakusht të parë
për arritjen e zhvillimit të ekuilibruar (përdorimi i burimeve, krijimi i zonave për zhvillim
ekonomik, filluar nga zonat industriale, rekreative, infrastrukturës ato socio kulturore
etj).Vendosja e duhur e infrastrukturës lidhet me zbatimin e ekuilibrit hapësinor në kuptimin e
përqendrimit të popullsisë, në aspektin social (krijimi i cilësisë jetësore, mundësitë e punësimit,
zbutja e varfërisë etj).,
Në aspektin mjedisor lidhet me efektet e mundshme të ndotjes së mjedisit, masat
mbrojtëse dhe kostot e përafërta si gjatë fazës së ndërtimit ashtu edhe gjatë fazës së operimit
të infrastrukturës së planifikuar, në ato që do të zhvillohen dhe realizohen, dhe mikro –nivelit të
zonës së zhvillimit bashkë me zhvillimin e infrastrukturës adekuate.
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Edukimi, arsimimi dhe ndërgjegjësimi mbi zhvillimin socio-ekonomik dhe mjedisin
përbën një proces shumë kompleks – ngritja edukativo arsimore dhe ngritja e vetëdijesimit në
zhvillimin socio-ekonomik

në mbrojtjen, ruajtjen dhe mbajtjen e një qëndrimi miqësor ndaj

çështjeve dhe problemeve të mjedisit ndërlidhet ngushtë me krijimin e hapësirës për një
infrastrukture adekuate, prezantimit të programit mësimor dhe përdorimit të teknologjisë
moderne të mësimdhënies dhe trajnimit.
Ky proces përfshin krijimin e një qëndrimi pozitiv dhe të menduarit kritik ndaj të gjitha
kërkesave që ofron tregu komunal, ai Kosovar dhe tregu ndërkombëtar. Ky proces gjithashtu
nënkupton të ketë një qëndrim ndaj asaj që ne duam dhe asaj se si mund të përgatisim rininë
tonë në mënyrë që të jetë konkurruese dhe të jetë në qendër të vlerës, lloj i profilit që ne kemi
nevojë ta përgatisim në mënyrë që të kontribuohet në aspektin ekonomik të krijimit të vendeve
të punës dhe për nxitjen e rritjes ekonomike, aspektit social në krijimin e cilësisë jetësore,
zbutjen e varfërisë, si dhe një qëndrim pozitiv dhe kritik ndaj atyre që shkaktojnë dukuritë
negative në aspektet sociale, aspektit ekonomik dhe mjedisor apo pjesët e saj. Gjithsesi ky
proces merret me çështjen e ngritjes së ndjeshmërisë së qytetarëve për të marrë pjesë në të
gjitha proceset vendimmarrëse në lidhje me zhvillimin socio ekonomik dhe mjedisor në të
ardhmen dhe të gjendjes së saj të tanishme si dhe marrjes së përgjegjësive.
Kjo analizë nxjerr në pah një numër çështjesh që duhet të trajtohen, të tilla si çështja e
ujit të pijshëm, ngrohjes, papunësisë, arsimimit të profileve të caktuara, trajtimit të mbeturinave
etj. Për shkak të ndikimit të madh që kanë në fushat dhe çështjet e tjera.

1.6 VLERËSIMI I KAPACITETEVE TË INVESTIMEVE KOMUNALE NË
RANILLUG

Plani zhvillimor komunal kërkon vlerësimin e kapaciteteve të komunës duke marrë
parasysh burimet aktuale dhe potenciale për investime në projekte komunale. Procesi i
vlerësimit të aftësive të komunës për të financuar projektet e saj të investimeve kapitale kërkon
analizën e buxhetimit kapital dhe vlerësimit të çdo projekti të investimeve dhe identifikimin e
burimeve të mundshme të financimit të projekteve. Kështu, vlerësimi i nivelit të burimeve në
dispozicion është një faktor kritik në prioritizimin e projekteve të investimeve të tilla dhe fillimin e
projekteve të reja. Në këtë mënyrë, fondet në dispozicion për investime kapitale gjatë viteve nga
të gjitha burimet e identifikuara të financimit janë tregues të drejtpërdrejtë të kapaciteteve të
investimeve të komunës. Kështu që, pjesa tjetër e raportit synon të vlerësoj shumën e fondeve
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në dispozicion për investime kapitale gjatë 10 viteve të ardhshme duke identifikuar të gjitha
burimet e mundshme të financimit dhe sigurimin e vlerësimeve ku është mundshme.
Ky seksion identifikon opsionet e mundshme për komunat për të rritur fondet për
investimet e tyre kapitale dhe performancën e parashikimeve të saj të të ardhurave të
destinuara për investime kapitale, të cilat janë vlerësuar fondet në dispozicion për investime
kapitale gjatë dhjetë viteve të ardhshme.
Identifikimi i burimeve të financimit potencial komuna është e bazuar kryesisht në
legjislacionin ekzistues në lidhje me burimet financiare komunale 7 dhe burime të tjera të
mundshme që janë identifikuar si burime të financimit në dispozicion për investime kapitale
komunale. Burimet kryesore për shumicën e komunave të kenë burimet е veta të të hyrave dhe
grandeve nga buxheti qendror. Në përputhje me ligjet aktuale në lidhje me financat e pushtetit
lokal në Kosovë, të gjitha komunat për të menaxhuar burimet financiare që vijnë nga të hyrat
vetanake dhe nga grandi i përgjithshëm komunal. Më tej, një pasqyrë e çdo burimi të financimit
potencial të identifikuar për të kontribuar investimet kapitale është paraqitur dhe përshkruar si
më poshtë:

1) Burimet e të hyrave vetanake – përfshijnë taksat komunale, gjobat, tarifat e shfrytëzimit si
dhe pagesat tjera për shërbime publike të ofruara nga komuna, detyrimet rregullatore dhe
gjobat, qiraja në patundshmëri, të hyrat nga shitja e pronës komunale, të hyrat nga marrja e
një pjese ose e tërë pronës së komunës, pjesëmarrja e shfrytëzuesve të arsimit dhe
shërbimeve shëndetësore, interesat mbi pronën komunale, grandet dhe donacionet nga
qeveritë e huaja. Burimet të cilat drejtpërsëdrejti mund të përmirësojnë mbledhjen e
burimeve të të hyrave vetanake të fokusuara në investime kapitale janë:
a. Grandet dhe donacionet – Komunat mund të përfitojnë nga grandet dhe donacionet
e organizatave ndërkombëtare publike dhe private, në veçanti për investime kapitale.
Organizatat e tilla përfshirë Komisionin Evropian, agjencitë ndërkombëtare për të të
ofruar ndihmë siç janë USAID, GIZ etj, misionet diplomatike të shteteve të huaja,
OJQ-të ndërkombëtare, etj.
b. Pjesëmarrja qytetare në investime kapitale – Pjesëmarrja e qytetarëve në
investime kapitale është një komponent i rëndësishëm i burimeve të të hyrave
vetanake për investime kapitale dhe pritet të vazhdojë edhe në të ardhmen.
c. Partneriteti
publik - privat dhe koncesionet – Komunat mund të japin
infrastrukturën e tyre publike me partnerët privat në mënyrë që të forcojë shërbimet e
ofruara për qytetarët e tyre dhe kështu duke rritur pjesëmarrjen e sektorit privat në

7

Ligji për Financimin e Vetëqeverisjes Lokale (LFVL), Ligjin për Vetëqeverisje Lokale (LVL), Ligji për
Kufijtë Komunal, Ligji për Menaxhimin e Financave Publike dhe Përgjegjësive (LMFPP), Ligji për Buxhetin
Vjetor, Korniza Afatmesme e Shpenzimeve (KASH) dhe Qarkorja e Buxhetit Komunal.
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burimet financiare komunale. Kohëzgjatja e kontratave të tilla mund të jetë deri në 40
vjet
2) Grandet operative dhe buxheti qendror – duke përfshirë grandin e përgjithshëm, grandin
e veçantë për arsim dhe shëndetësi. Grandi i përgjithshëm është 10 % i të hyrave të
buxhetuara nga pushteti qendror dhe i ndahet komunave në bazë të numrit të variablave,
prej të cilave varibla me e rëndësishme është popullata e komunës. Grandi i veçantë për
Arsim dhe Shëndetësi synon të financojë shpenzimet për të siguruar standardet minimale
për arsimin parashkollor, fillor dhe të mesëm dhe shëndetin publik, si dhe alokimi dhe
shpërndarja është themeluar kryesisht për numrin e nxënësve dhe stafit të arsimit dhe
numrin e vizitave të çdo personi në kujdesin shëndetësor.
3) Grandet dhe transferet tjera – përfshirë grandet për forcimin e kapaciteteve, transferimin e
përgjegjësive, grandet emergjente përfshijnë transferimet e bëra nga ministritë e linjës që
mund të bëhet për një sërë arsyesh të cilat përfshijnë projektet e investimeve kapitale me
ndikim në mirëqenien e përgjithshme që shtrihet përtej kufijve komunal.
4) Të hyrat nga huamarrja e komunës – Ligji për borxhin publik siguron komunat e
Republikës së Kosovës autoritetin për të marrë hua të holla, për të garantuar për kreditë,
shpenzimet e pagave për kredi dhe pagesa të principalit dhe të interesit mbi borxhin. Sipas
ligjit, komunat mund të kenë borxh afat-gjatë për investime kapitale që do të përdoren dhe
në pronësi të komunës, të cilat kanë jetë gjatësi të paktën tre vjet, dhe i cili është përcaktuar
në planin e investimeve kapitale të aprovuara, KASH dhe BKK ose në lidhje me arsimin dhe
kujdesin shëndetësor. Borxhi nuk mund të jetë më shumë se 40% e shumës së TVH-së dhe
grandit të përgjithshëm dhe shumën e shërbimit të borxhit gjatë vitit, plani zhvillimor komunal
i Ranillugut nuk duhet të tejkaloj 10% e të hyrave totale të mbledhura. Një rregull tjetër e
rëndësishme është se komuna ka raporte të pakualifikuara të auditimit për dy vitet e fundit

Fondet në dispozicion për investime kapitale
Fondet në dispozicion për investime kapitale në periudhën e ardhshme prej dhjetë
vjetësh, përcaktojnë kapacitetin komunal për investime kapitale. Burimet financiare të
identifikuara më lartë mundësojnë që të arrihen kapacitetet. Megjithatë, vlerësimet për disa prej
burimeve të identifikuara do të jenë shumë spekulative dhe nuk mund të përfaqësojnë
kapacitetin aktual të komunës, në qoftë se ato janë të përfshira. Burimet e fondeve për të cilat
vlerësimet kanë një diferencë të madhe të gabimit, dhe që do të jenë të dobishme për të
përfshirë parashikimet për grandet dhe donacionet, partneritetin publik - privat dhe
koncesionet, transferimet nga ministritë përkatëse dhe të ardhurat nga huamarrjet e
komunës. Prandaj, raporti fokusohet në projektimin e të ardhurave nga burimet e të hyrave
vetanake dhe të Grandeve Operative që do të dedikohen për investime kapitale. Pjesa tjetër e
këtij raporti paraqet procesin e vlerësimit për fondet në dispozicion për investime kapitale për
periudhën 2013-2022 në komunën e Ranillugut.
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Para se gjithash, ne kemi përdorur një llogari të përgjithshme të interesave të tilla si PBBja, të ardhurat totale të qeverisë dhe shpenzimet qeveritare janë të bazuara në vlerësimet dhe
parashikimet e Fondit Monetar Ndërkombëtar (FMN) për Kosovën. Parashikimet janë të bazuar
në dispozicion që mbulon periudhën 2010-2016, ndërsa parashikimet 2017-2022 janë vlerësuar
nga regresionet lineare duke përdorur të dhënat në dispozicion për vitin 2016.
Variablat
PBB (Çmimet aktuale)
Të hyrat shtetërore
Totali i shpenzimeve

Shkala 2010
Mil. 4,192
Mil. 1,164
Mil. 1,274

2011
4,672
1,264
1,497

2012
5,066
1,391
1,570

2013
5,424
1,512
1,674

2014
5,695
1,541
1,620

2015
6,052
1,666
1,754

2016
6,472
1,824
1,905

2017
6,829
1,899
1,964

2018
7,194
2,004
2,052

2019
7,560
2,109
2,140

2020
7,925
2,214
2,228

2021
8,290
2,319
2,315

2022
8,655
2,423
2,403

it

Burimet e të hyrave vetanake
Burimet e parapara të të hyrave vetanake janë bazuar në të dhënat historike dhe një rritje
e mundshme e të hyrave nga numri i kategorive të identifikuara nga konsulentët e Recura-ës.
Në vijim janë burimet historike dhe projektimet e të hyrave vetanake për komunën e Ranillugut.
2010
Të hyrat vetanake

43,581

Të hyrat vetanake

2011
77,469

2012
80,666

2013
91,830

2014
2015
2016
97,925 105,178 112,972

2017
2018
2019
2020
2021
2022
127,210 137,241 147,271 157,301 167,332 177,362

Transferet e buxhetit qendror
Transferet e buxhetit qendror vijnë në tri mënyra, nga grandi i përgjithshëm, grandi i
veçantë për arsim dhe grandi i veçantë për shëndetësi. Së pari, 10% e grandit të përgjithshëm
të të hyrave totale të shtetit është ndarë në buxhetet komunale. Përqindja e buxhetit të ndarë
për komunën e Novobërdës është llogaritur dhe mesatarja për periudhën 2010-2014 është
supozuar të vazhdojë edhe në të ardhmen. Të dhënat për periudhën 2010-2014 janë marrë nga
Tabelat e Buxhetit të Ministrisë së Financave. Nga ana tjetër, shpërndarja e grandit për arsim
dhe grandit për shëndetësi është siguruar nga përqindja e grandit të përgjithshëm, sepse nuk ka
një formulë të drejtpërdrejtë për llogaritjen e tyre. Mesatarja për periudhën 2010-2014 është
supozuar të vazhdojë kështu edhe në të ardhmen. Tabela e mëposhtme paraqet të dhënat për
periudhën 2010-2014 të ofruara nga tabela e buxhetit të MF-së dhe llogaritja e përqindjeve
përkatëse.
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Të hyrat nga grandi operativ me tabelën e buxhetit të MEF-it
2010
Totali i Transfereve qeveritare 693,636
Grandi i përgjithshëm
417,797
% prej buxhetit komunal
0.36%
Grandi i veçantë për arsim
220,883
% prej grandit të përgjithshëm
52.9%
Grandi i veçantë për shëndetësi 54,956
% prej grandit të përgjithshëm
13%
Transferet tjera

2011
2012
2013
2014
957,069 1,030,665 1,045,292 1,054,629
494,957
493,858
508,485
517,822
0.39%
0.36%
0.34%
0.34%
325,600
424,237
424,237
424,237
65.8%
85.9%
83.4%
81.9%
136,512
112,570
112,570
112,570
28%
23%
22%
22%

Të hyrat e projektuara nga Donacionet operative duke marrë përqindjet mesatare që do të
vazhdojnë
edhe
në
të
ardhmen
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Totali i Transfereve qeveritare 1,157,907 1,267,721 1,320,145 1,392,974 1,465,802 1,538,630 1,611,459 1,684,287
Grandi i përgjithshëm
592,389
648,570
675,391
712,650
749,910
787,169
824,428
861,687
% prej buxhetit komunal
0.36%
0.36%
0.36%
0.36%
0.36%
0.36%
0.36%
0.36%
Grandi i veçantë për arsim
438,266
479,830
499,672
527,238
554,803
582,369
609,934
637,499
% prej grandit të përgjithshëm
73.98%
73.98%
73.98%
73.98%
73.98%
73.98%
73.98%
73.98%
139,320
145,082
153,086
161,089
169,093
177,097
185,100
Grandi i veçantë për shëndetësi 127,252
% prej grandit të përgjithshëm
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
Transferet tjera
- 1%
-

Totali i të hyrave komunale
Tabelat e mëposhtme paraqesin të hyrat historike dhe ato të projektuara për komunën e
Ranillugut.
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Të hyrat e komunës
737,217 1,034,538 1,111,331 1,137,122 1,152,554 1,263,086
Burimet e të hyrave vetanake 43,581
77,469
80,666
91,830
97,925
105,178
Totali i transfereve qeveritare 693,636
957,069 1,030,665 1,045,292 1,054,629 1,157,907
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2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1,380,693 1,447,355 1,530,214 1,613,073 1,695,932 1,778,791 1,861,649
Të hyrat e komunës
Burimet e të hyrave vetanake 112,972
127,210
137,241
147,271
157,301
167,332
177,362
1,392,974
1,267,721
1,320,145
1,465,802
1,538,630
1,611,459
1,684,287
Totali i transfereve

Investimet kapitale
Investimet kapitale në vitin 2010, 2011 dhe 2012. janë kategorizuar si investime kapitale
të financuara nga THV-të dhe Grandi i përgjithshëm dhe investimet kapitale të financuara
përmes grandeve të veçantë. Përqindja e investimeve kapitale nga THV-të dhe grandi i
përgjithshëm dhe të hyrat e mbledhura nga këto dy burime supozohet të vazhdojnë edhe në të
ardhmen. E njëjta gjë është supozuar për investime kapitale të financuara nga të hyrat e
fondeve të veçanta. Tabela e mëposhtme tregojnë investimet kapitale historike në Ranillug.
2011

% prej grandit të përgjithshëm

16.21%
0

2012
183,975
32.02%
7,112
1.32%

Fondet e investimeve kapitale

92,791

191,087

Investimet e përgjithshme kapitale të komunës 92,791

% prej THV-ve dhe grandi i përgjithshëm
Investimet kapitale në arsim dhe shëndetësi

Duke supozuar se përqindjet mesatare vazhdojnë edhe në të ardhmen, duke marrë
parasysh të hyrat e projektuara më lartë për transferimet e përgjithshme të qeverisë për
komunat, nën shumën e supozuar të mjeteve të gjeneruara nga THV-të dhe grandet nga
buxheti qendror, i cili do të jetë në dispozicion të komunës së Ranillugut për investime kapitale..
2013
35.00%
Investimet kapitale në arsim dhe shëndetësi 53,681
% prej grandit të përgjithshëm
10.00%

2014
2015
2016
2017
277,086 313,906 342,694 361,171
45.00% 45.00% 45.00% 45.00%
53,681
56,552
61,915
64,475
10.00% 10.00% 10.00% 10.00%

Fondet e investimeve kapitale

330,767

Investimet e përgjithshme kapitale të komunës
210,110

% prej THV-ve dhe grandi i përgjithshëm

263,791

370,457

404,609

425,646

2018

2019
2020
2021
2022
403,731 425,012 446,292 467,572
% prej THV-ve dhe grandi i përgjithshëm
45.00% 45.00% 45.00% 45.00% 45.00%
Investimet kapitale në arsim dhe shëndetësi 68,032
71,589
75,146
78,703
82,260
% prej grandit të përgjithshëm
10.00% 10.00% 10.00% 10.00% 10.00%
Investimet e përgjithshme kapitale të komunës
382,451

Fondet e investimeve kapitale

450,483
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Fondet e investimeve kapitale
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Fondet totale kumulative në dispozicion për periudhën 2013-2022, prej THV-ve dhe
Grandeve operative, përveç donacioneve, koncesioneve dhe NPP-ve mundësia e huamarrjes
ishte 4,296,059 €.
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2 VIZIONI, PARIMET DHE OBJEKTIVAT
Parimet e përgjithshme për hartimin e planit zhvillimor për komunën e Ranillugut bazohen
në konventat ndërkombëtare dhe agjendave të dokumenteve relevante të planifikimit hapësinor
si dhe ligjeve të Kosovës.

2.1 VIZIONI PËR TË ARDHMEN E KOMUNËS
Kjo paraqet një ndër kapitujt kryesore ku përshkruhet e ardhmja e dëshiruar e grupeve
punuese, institucioneve, sektorëve dhe të gjithë qytetarëve të komunës së re të Ranillugut.
Duke vlerësuar rëndësinë e hartimit të planit për zhvillim komunal si dokument i cili
përcakton zhvillimin dhe përdorimin e territorit të komunës gjatë 10+ (dhjetë e më shumë
viteve), ka pasur një mobilizim të gjitha kapaciteteve për përpunimin e kësaj pjese të dokumentit
të ri si rezultat i aktiviteteve të vazhdueshme të grupeve punuese, institucioneve, sektorëve dhe
pjesëmarrjes së qytetarëve të Ranillugut të cilët kanë hulumtuar, analizuar dhe diskutuar çështje
të ndryshme, ku pas organizimit të punëtorive për vizion është kuptuar dëshira për të ardhmen e
qytetarëve të Ranillugut.
Duke pasur parasysh se vizioni i planit mjedisor të Kosovës ,rajoni që
përfshin edhe komunën e sapoformuar të Ranillugut)në të ardhmen shihet
si: Urat e Kosovës (Zona e verdhë) dhe kjo do te jete një urë lidhëse e
Kosovës me rajonin,një rrjet të fortë dhe funksional të rrjetit te qyteteve dhe
fshatrave, tërheqës për te jetuar në to, me aktivitete ekonomike, tregtare,
industriale dhe turistike, atraktiv për investime dhe sipërmarrje në
prodhimtari, agrobiznes , turizëm, rekreacion dhe turizëm shërues duke
përmbushur kriteret e mbrojtjes se mjedisit.

Duke u frymëzuar nga e ardhmja e komunës së re në procesin cilësor të shkëmbimit të
ideve, informacionit, sugjerimeve dhe përvojave si dhe mobilizimin e të gjithëve drejt krijimit të
një të ardhme të dëshiruar për zonën (komunale) është konstatuar se:
Kjo është mundësia e parë (2012) për tu marrë me seriozisht me statusin mjedisor të
komunës së Ranillugut. Termi “seriozisht“ d.m.th të ndërpresim trendin e zhvillimit të pa
qëndrueshëm në deceniet e kaluara dhe vitet e fundit edhe pse kemi qenë pjesë e Kamenicës.
Komunës së Ranillugut i duhet një përparim në zhvillim dhe dëshira, vullneti dhe
angazhimi jonë është që në të ardhmen ky zhvillim të jete i qëndrueshëm.
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Me këtë plan duhet të mundësohet që Ranillugu të ngrihet në një zonë me zhvillim të
qëndrueshëm, banesor, industrial, rekreativ dhe turistik ku të gjitha rrjedhat duhet të
planifikohen dhe ndërtohen në atë mënyrë që do të ishte pozitive për mjedisin, ekonominë dhe
popullatën-tani dhe në të ardhmen.
Do të sigurohemi se proceset nuk do të jenë në „konflikt“ me interesat e tjera sociale ,siç
janë mjedisi, shëndeti dhe siguria e popullatës.
Gjatë planifikimit të rrjedhave të reja duhet të merren parasysh edhe ato të vjetrat.
Ka pasur edhe disa konstatime të cilat janë përmbledhur në këtë deklaratë për vizionin e
Ranillugut.
Komuna e Ranillugut do të ketë rolin e një ure lidhëse me rajonin dhe në këtë
. drejtim do të forcoje rrjetin e komunikacionit dhe transportit, do të ketë një qeverisje
efektive lokale me planifikimet e orientuara në përmbushjen e nevojave të qytetareve të
saj, të rregulluar sa më shumë me infrastrukturë urbane dhe rurale, me ajër te pastër
dhe një mënyrë të shëndetshme të jetesës , me zhvillimin e bujqësisë duke rritur fondin
e bagëtive dhe bio-produkteve bujqësore, një bletari te zhvilluar dhe përpunim modern
të produkteve pyjore, frutave dhe perimeve, me artizanate, sektorin e shërbimeve,
tëNVM-ve dhe krejt këto së bashku në mënyrë që qytetarëve të Ranillugut tu ofrohet
një kualitet më i mire jetësor duke falënderuar të ardhurat e shtuara nga zhvillimi i
degëve ekonomike.

2.1.1

Parimet e përgjithshme për zhvillim-mbrojtje
Bazuar në specifikat e Ranillugut me synim të rregullimit, shfrytëzimit dhe një zhvillimi të

qëndrueshëm të territorit, përgatitjes, zbatimit, monitorimit dhe rishikimit të planit do të kemi
parasysh parimet e mëposhtme themelore:


Qasja e integruar – Si një komunë e sapoformuar ky plan duhet të
përfshijë elementet mjedisore të transportit, ato ekonomike, sociale,
zhvillimin e mjedisit dhe politikat tjera strategjike për komunën e
Ranillugut.



Strategjike – Duke pasur parasysh rrethanat financiare dhe rrethanat
tjera duhet të bëjmë një plan strategjik për zhvillimin e komunës së
Ranillugut dhe të trajtojmë çështje me rëndësi strategjike për fushat
përkatëse në mënyrë që ti vendosim si prioritete me këtë plan.
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Subsidiariteti- Plani duhet të marr parasysh kontekstin e gjerë mjedisor.
Sipas parimit të subsidiaritetit plani duhet fokusuar në çështje lokale por
që nuk janë në kundërshtim me çështjet e nivelit të lartë.



Barazia – plani duhet të marrë parasysh aspektet gjinore:Barazia etnike,
barazia e grave, fëmijëve, të moshuarit, personave me aftësi të kufizuar
(njohja e nevojave të grupeve të tilla përmes pjesëmarrjes publike).Të
ketë parasysh aspektet e ndjeshmërisë gjinore.



Interesat e përbashkëta – plani duhet të promovojë interesat e
përbashkëta duke mbrojtur dhe zhvilluar burimet natyrore dhe duke
mbështetur një zhvillim të qëndrueshëm.



Procesi demokratik – bartësit e procesit dhe hartuesit e planit duhet të
promovojnë procesin demokratik të pjesëmarrjes dhe cilësisë me
përfshirjen e tyre në secilën fazë të zbatimit të dokumentit.



Transparenca- bartësit e procesit dhe hartuesit e planit duhet të
promovojnë transparencë të plotë në planifikim dhe në procesin e
vendimmarrjes duke i lejuar pjesëmarrësve qasjen në të dhëna dhe hartat
e nevojshme.



Zhvillim i ekuilibruar – ky plan do të përgatitet duke promovuar një
zhvillim të balancuar ekonomik, zhvillimin infrastrukturor, të mjedisit,
zhvillimin social aq sa është e mundur në të gjithë komunën e Ranillugut.



Cilësia e jetesës - promovim i cilësisë së përmirësuar të jetës.



Kufizimi i ndikimeve negative – reduktimi i dëmtimeve në mjedis si dhe
kufizimi i ndikimeve të fatkeqësive natyrore.



Mbrojtja

dhe

nëntokësore

Zhvillimi

dhe

– promovimi dhe mbrojtja e burimeve

sipërfaqësore,

trashëgimisë

natyrore,

kulturore,

historike, arkitektonike, arkeologjike etj.


Energjia alternative – sa më shumë të nxitet përdorimi i energjisë së
ripërtërishme në të gjitha fushat.



Siguria – promovimi i ngjarjeve të sigurta dhe hapësirës për të punuar
dhe jetuar.



Përgjegjësia – për të gjitha ngjarjet që ndodhin në mjedis duhet të
promovohet ndjenja e përgjegjësisë, përfshirë sektorin publik dhe privat e
deri tek qytetari i thjeshtë.
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Zhvillimi sipas nevojave- zhvillimi i objekteve dhe pajisjeve për
infrastrukturën e nevojshme teknike dhe sociale që merr parasysh nevojat
e banorëve.



Banimi i shëndetshëm – Krijimi i kushteve për banim të shëndetshëm
dhe banim atraktiv në zonat urbane dhe rurale.



Rekreacioni dhe Turizmi – promovimi i infrastrukturës për rekreacion
dhe turizëm.



Sistemi i Trafikut – zhvillimi i një sistemi të përshtatshëm të trafikut, dhe
lëvizjes duke siguruar një qasje të mirë urbane dhe rurale.



Zhvillimi i planifikuar mjedisor – çdo zhvillim në të ardhmen duhet të
planifikohet në bazë të vendimeve të duhura.



Zhvillimi kompakt – në favor të përdorimit sa më racional të mjedisit dhe
mbrojtjes së burimeve duhet të synojmë një zhvillim sa më kompakt të
mjedisit dhe të fokusohemi në një densitet më të lartë të zënies së
mjedisit.



Zhvillimi i qëndrueshëm- të tentojmë një nivel sa më të larte të ekuilibrit
në mes të zhvillimit social, ekonomik,mjedisor si dhe brenda vetë atyre.



Stimulimi i sinergjisë dhe shmangja e konflikteve të mundshme –
parimet për përdorim sa më të mirë dhe trendët e zhvillimeve të sektorëve
të ndryshëm dhe subjekteve(komunat fqinje, niveli qendror etj).



Integrimi në Evrope – çdo plan zhvillimor duhet të adresohet në masën
e mundshme, për të kontribuar në procesin e integrimit të kësaj pjese të
Kosovës në BE.



Zhvillimi komplementar – funksioni bazë i një vendi të banuar plotëson
funksionet bazë të një vendi tjetër të banuar.
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2.2 OBJEKTIVAT E ZHVILLIMIT KOMUNAL
Bollëku relativ i resurseve të veçanta ekonomike dhe turistike, si dhe potencialeve
njerëzore në ruajtjen e mjedisit jetësor dhe shkalla e ultë e zhvillimit të gjithëmbarshëm
imponojnë nevojën për një përcaktim më të qartë dhe preciz të qëllimeve afatgjata të zhvillimit.
Parakusht për realizimin e qëllimeve afatgjate është tejkalimi i krizës së thellë dhe situatës
ekzistuese si dhe krijimi i kushteve për një rend të qëndrueshëm socio-politik dhe ligjor. Ngjarjet
që po zhvillohen aktualisht mund të kenë pasoja të gjera negative për zhvillimin e ardhshëm të
territorit.

2.2.1

Qëllimet afatgjata të zhvillimit
Mes qëllimeve bazë dhe afat-gjata mund ti përcaktojmë si në vijim:
a) Efikasiteti ekonomik,
b) Siguria sociale,
c) Integrimi funksional mjedisor,
d) Mbrojtja e mjedisit jetësor dhe
e) Koordinimi dhe sinkronizimi organizativ në sistemin vendimmarrës.

Objektivat kryesore të shoqërisë sonë janë të vendosura në angazhimin tonë drejt
zhvillimit të qëndrueshëm, integrimit, realizimin e qëllimeve të mileniumit si dhe respektimi i ligjit
dhe Kushtetutës së Republikës së Kosovës.
Në nivel të Kosovës këto synime bazike janë trajtuar në plan projektin mjedisor të Kosovës
si dhe në shumë dokumente tjera (strategji, politika, dhe plane të nivelit shtetëror) prandaj duhet
të konsiderohen si një pjesë përbërëse e dokumentacionit për këtë plan.
Sipas rëndesës së tyre objektivat mund të ndahen në qëllime parësore apo globale dhe
nivele komunale. Objektivat bazë për shqyrtim të gjerë ti cilat kanë të bëjnë me këtë plan mund
të përcaktohen si:
1. Zhvillimi i mëtejshëm i sistemit të vlerave ku te gjitha subjektet i kryejnë të
drejtat e tyre për njohuri, mundësinë për të qenë të dëgjuar, të dëgjohen dhe
të ndikojnë në vendimet që kanë ndikim në jetën e tyre dhe rrjedhat jetësore.
Një nga qëllimet globale është që gjatë zhvillimit dhe implementimit të këtij
dokumenti të kemi pjesëmarrje cilësore.
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2. Zhvillimi i qëndrueshëm, i shpejte dhe intensiv dhe ndryshimi i strukturës
socio-ekonomike përfshire edhe zhvillimin sa më të barabartë në kuadër të
komunës.
3. Krijimi i kushteve për një rritje të vazhdueshme të punësimit, eliminimit të
varfërisë, luftimin e sëmundjeve, përmirësimin e shëndetit dhe reduktimin e
vdekshmërisë së foshnjave në përputhje me standardet që do të sigurojnë
qëllimet kryesore të ndryshimit

të strukturës socio-ekonomike, dhe një

zhvillimi dinamik të ekonomisë dhe nivelit të jetesës me rritjen e rolit të
sektorit privat në zhvillimin socio-ekonomik.
4. Ngritja e vazhdueshme e sigurisë në të gjitha sferat e saj (krijimi i sigurisë për
arsimin fillor, sigurisë sociale dhe fizike, sigurisë mjedisore dhe mjedisit
jetësor etj).

Detyrat themelore janë:
Përdorimi i arsyeshëm dhe racional i hapësirës që në vetvete d.m.th një planifikim
orientues për zhvillimin e vendbanimeve dhe të mjedisit në tërësi dhe që paraqitet si një detyre
imediate e këtij plani me qëllim të arritjes së qëllimeve të caktuara.
Edhe pse komunë e re ne kemi pasur mundësinë të analizojmë proceset moderne të
zhvillimit ekonomik dhe në ketë aspekt kemi parë se gjithnjë e më shume po parashtrohet
kërkesa për vendosjen e kapaciteteve të prodhimit si dhe organizimi i jetës dhe mjedisit të
trajtohet ne mënyrë komplekse dhe në një kontekst me të gjerë dhe jo vetëm brenda
vendbanimeve të caktuara.
Pasi që tema e planifikimit në këtë plan (PZHK) nuk është vetëm mjedisi dhe rrethi fizik
por në plan të parë trajtohet organizimi i jetës njerëzore dhe puna në një mjedis të caktuar.
Prandaj organizimi dhe projektimi i mjedisit

janë parakushte për zhvillimin intensiv dhe

përmirësimin e kushteve të jetesës së popullsisë si dhe të punësimit.
Me qëllim të organizmit sa më të mirë të mjedisit që korrespondon me interesat më të mira
të popullsisë që jeton dhe punon në Ranillug, duke mos lënë anash edhe interesat e
përgjithshme dhe ndër-varshmërinë dhe lidhjet me rajonet tjera dhe faktit se Ranillugu është
rajon kufitar. Përveç objektivave dhe synimeve që rrjedhin nga dokumentet e nivelit qendror dhe
agjenda e konventave ndërkombëtare për komunën e Ranillugut më konkretisht mund të
përcaktohen edhe qëllimet dhe objektivat e mëposhtme.
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Në fushën e zhvillimit të popullatës qëllimi themelor është mbijetesa dhe rekrutimi i të
rinjve në këtë territor, rikuperimin e saj intensiv, duke përdorur metoda të ndryshme dhe masa
të përshtatshme për politiken demografike, si dhe zhvillimin rajonal dhe rural.

Objektivat afatgjata të zhvillimit janë si me poshtë:
Demografia dhe çështjet sociale:
OBJEKTIVA 1 Zhvillimi dhe siguria mjedisore në ofrimin e shërbimeve
cilësore për mirëqenien kulturo-sociale.
OBJEKTIVA 2 Zhdukja e varfërisë dhe urisë.
Zhvillimi ekonomik:
OBJEKTIVA 1 Zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik.
OBJEKTIVA 2 Krijimi i partneriteteve për zhvillim.
Mjedisi dhe shfrytëzimi i tokës(planifikimi dhe menaxhimi i zonave urbane)
OBJEKTIVA 1 Zhvillimi dhe menaxhimi i qëndrueshëm i mjedisit.
OBJEKTIVA 2 Zhvillimi i qëndrueshëm mjedisor.
Infrastruktura:
OBJEKTIVA 1

Zhvillimi i infrastrukturës moderne, të integruar dhe

funksionale.
OBJEKTIVA 2 Zhvillimi i lëvizjes së lirë dhe të sigurt të qytetarëve dhe
mallrave të llojllojshme dhe tërheqëse për të gjitha palët e interesuara që
veprojnë në Ranillug.

2.2.2

Drejtimet themelore për zhvillimin e Komunës
Sipas vizionit dhe objektivave të planit për nivelin komunal rrjedhin

detyrat konkrete si në vijim:
-

Themelimi dhe përcaktimi i vendit dhe rolit të komunës së
Ranillugut brenda Kosovës dhe në rajon;

-

Prezantimi i burimeve natyrore dhe burimeve tjera si një
faktor i zhvillimit si dhe përdorimi maksimal dhe racional i
faktorëve natyrorë dhe atyre të krijuar për zhvillim me qëllim
të

zhvillimit

të

objektivave
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harmonik të territorit;
-

Koncepti

afatgjatë

global

i

zhvillimit

socio-ekonomik

të

komunës dhe drejtimit në zhvillimin e njësive të vogla;
-

Krijimi i kushteve të favorshme për rreshtimin sa më të mirë të
aktiviteteve

ekonomike,

në

varësi

të

shpërndarjes

së

popullatës, infrastrukturës dhe punësimit;
-

Vendosjen e infrastrukturës fizike(rrugëve, sistemeve për
furnizim me ujë, kanalizimit, rrjetit energjetik, rrjetit telefonik,
internetit, objekteve hidro-ekonomike etj;

-

Krijimi i kushteve për vendosjen e organizimit mjedisor, dhe
vendosjen e aktiviteteve shërbyese;

-

Caktimin e hapësirave dhe rregullimin e banimeve për
vendbanimet dhe Ranillugun si një prej vendbanimeve më të
mëdha

në

pajtim

me

shpërndarjen

e

popullatës

dhe

infrastrukturës;
-

Norma e rritjes së zhvillimit duhet të jetë në pajtim me parimet
e përcaktuara;

2.3 PRIORITETET STRATEGJIKE
Ndryshimet që do të ndodhin në zhvillimin socio-ekonomik të komunës,
tregojnë në nevojën që planifikimi të bëhet proces i pandashëm. Vetëm me
nxitjen e planifikimit strategjik dhe planifikimit të pandashëm të mjedisit mund
të ruhet bilanci mes zhvillimit socio-ekonomik dhe zhvillimit mjedisor në
territor.

2.3.1

Demografia dhe çështjet sociale
Prioritetet strategjike:
-

Krijimi i kushteve për arsim fillor dhe të mesëm ;

-

Krijimi i kushteve për aktivitete sportive dhe kulturore dhe sidomos përdorimi i
vlerave kulturore arkitekturore dhe arkeologjike.
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2.3.2

Zhvillimi ekonomik
Prioritetet strategjike:
-

Zhvillim i planifikuar i zonës industriale në afërsi te rrugës magjistrale dhe
komunës se Kamenicës dhe zonave me zhvillim me te vogël te aktiviteteve
industriale;

-

Zhvillimi i zonave aktive rurale dhe zonave për zhvillimin e bujqësisë;

-

Ndërtimi i sistemit për ujitjen e tokës;

-

Zhvillimi i postbllokut doganor (në kufi me Serbinë);

-

Mbrojtja dhe zhvillimi i burimeve natyrore;

-

Investimi në turizëm;

-

Qasja e re në korridoret e trafikut dhe renovimi dhe forcimi i linjave
ekzistuese.

-

Ndërtimi i një fabrike për përpunim të drurit;

Mjedisi dhe shfrytëzimi i tokës (Planifikimi dhe menaxhimi i zonave urbane)
Prioritetet strategjike:
-

Hartimi i planeve rregulluese për qytetin e Ranillugut dhe nën-qendrat;

-

Trajtimi i vendbanimeve jo-formale;

-

Rregullimi i shtratit të lumit të Moravës së Binqës;

-

Mbrojtja e tokës bujqësore që do të përcaktohet nga plani;

-

Mbrojtja e resurseve.
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2.3.3

Infrastruktura

Prioritetet strategjike:
-

Ndërtimi i infrastrukturës për ruajtjen(ndërtimi i rezervuarëve dhe objekteve
tjera)dhe për transportimin e ujit të pijshëm;

-

Infrastruktura për transport dhe trajtimin e përkohshëm dhe të përhershëm të
ujërave të zeza duke pas parasysh mundësinë e impianteve komunale;

-

Ndërtimi i infrastrukturës për energji alternative;

-

Ndërtimi i infrastrukturës për një deponi të përkohshme dhe të përhershme;

-

Ndërtimi i rrjetit të ri rrugor si dhe përmirësimi i rrjetit rrugor me infrastrukturën
përkatëse në drejtim të Serbisë;

-

Mbështetje me infrastrukturë teknike dhe lehtësimi i qasjes për vendbanimet
më të mëdha të komunës;

-

Krijimi dhe përmirësimi i cilësisë së hapësirave publike në disa pjesë rurale
dhe në komunën e Ranillugut (varrezat, stacioni i autobusit, vend-parkingjet,
hapësirat e gjelbra, renovimi i zonave tregtare në zonat rurale dhe urbane;

-

Rrjeti i ri i fijeve optike me infrastrukturën përcjellëse në territorin e komunës
së Ranillugut;

-

Lidhja me rrjetin hekurudhor(Paraparë me planin Mjedisor të Kosovës) me
infrastrukturën përcjellëse (Ferizaj-Gjilan-Serbi) dhe lidhja me korridoret VIII
dhe X;

-

Lidhje e re të rrjetit të autostradës me infrastrukture përcjellëse(Ferizaj-GjilanSerbi) dhe lidhja me korridoret VIII dhe X.
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3 KORNIZA E ZHVILLIMIT MJEDISOR TË KOMUNËS
Parashikimi i dëshiruar hapësinor për territorin e komunës së Ranillugut në fushën e
rinovimit të zhvillimit ekonomik, përfshirë turizmin, rekreacionin, tregtinë dhe fushat tjera
bazohet në analizën dhe vizionet e situatës komunale, parimet dhe prioritetet strategjike të cilat
kanë rrjedhë nga procesi i pjesëmarrjes në hartimin e këtij projekti.
Korniza e zhvillimit mjedisor pasqyron parashikimin e dëshiruar për territorin e komunës.
Ajo përcakton konceptin e zhvillimit mjedisor të komunës dhe duhet të përmbajë:

3.1 KONCEPTET KRYESORE TËI ZHVILLIMIT MJEDISOR HAPËSINOR
Në këtë drejtim grupet punuese kanë paraparë si në vijim:
Orientimi themelor i një zhvillimi të qëndrueshëm ekonomik dhe zhvillimi i një mjedisi të
përshtatshëm në komunën e Ranillugut deri më 2020 duhet të jetë i tillë që të përcaktojë
realizimin e synimeve të parapara, detyrat e zhvillimit dhe zvogëlimin e hendekut në aspektin e
zhvillimit në krahasim me komunat tjera në nivel të Kosovës dhe rajonit. Periudha e ardhshme
në këtë drejtim duhet të jetë një pikë kthese dhe një kualitet i ri në aspektin e zhvillimit të
Komunës.
Orientim themelor i zhvillimit të komunës së Ranillugut gjatë periudhës së ardhshme
duhet të jetë industrializimi i mëtejmë, ku industria ka nevojë që të ketë një ndikim të
rëndësishëm në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik si dhe në shpërndarjen e strukturës dhe
përhapjen efektive të një hapësire të gjerë për zhvillim dhe aktiviteteve tjera.
Komuna e Ranillugut, grupi planifikues dhe grupet punuese që janë angazhuar në
përgatitjen e planit për zhvillimit komunal kanë bërë analiza nga aspekti ekonomik, social dhe
aspekti i mjedisit jetësor, kështu që me një analizë profesionale kanë ardhur deri tek koncepti i
zhvillimeve të korridoreve në komunën e Ranillugut me:
Koncepti monocentrik (zhvillimi mjedisor i fokusuar vetëm në vendbanimin e Ranillugut),
Koncepti linear (në nivel të gjitha vendbanimeve brenda kufijve komunal) dhe
Koncepti i korridorit "Gjilan -Ranillug-Kamenicë" dhe "Gjilan-Ranillug-Serbi".
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Në ketë kuptim kemi
 Nxitjen dhe zhvillimin e bujqësisë, si një faktor kryesor ekonomik;
 Zhvillimi i turizmit natyror dhe kulturor
 Një zhvillim i qëndrueshëm dhe i balancuar i komunës;
 Ofrim me efikas dhe më i lirë i shërbimeve për qytetarët.

3.2 STRUKTURA DHE LOKACIONET
EKONOMIK TË KOMUNËS

MJEDISORE

PËR

ZHVILLIMIN

Parashikimi i dëshiruar hapësinor për territorin e komunës së Ranillugut në sferën e
zhvillimit ekonomik përfshirë: bujqësinë, pylltarinë, industrinë, tregtinë, turizmin dhe fushat tjera
bazohet në analizën e situatës komunale si dhe në vizionin, parimet dhe prioritetet strategjike,
që dolën nga procesi i pjesëmarrjes në këtë proces për përpunimin e dokumentit.
Në këtë drejtim ekipet e punës kanë paraparë si vijon:
•

Orientimi themelor për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik në Ranillug deri në
vitin 2010, duhet të jetë i tillë që të mundësojë realizimin e objektivave të
përcaktuara, detyrat për zhvillim dhe zvogëlimin e dallimeve në raport me
komunat tjera në Kosovë dhe rajon.

•

Zhvillimi i komunës së Ranillugut gjatë fazës se ardhshme duhet të
reflektohet në zhvillimin e bujqësisë, industrisë, turizmit dhe aktiviteteve tjera,
me ç’rast me zhvillimin e këtyre zonave do të ketë një ndikim të rëndësishëm
në dinamiken e përgjithshme të rritjes së ekonomisë si dhe në shtrirjen e
strukturës dhe zgjerimit efektiv të mjedisit të gjerë në kuptim të zhvillimit dhe
aktiviteteve tjera.

3.2.1 Zhvillimi ekonomik:
Parashikimi i dëshiruar hapësinor për territorin e Ranillugut në fushën e zhvillimit
ekonomik për rinovim, përfshirë turizmin, tregtinë dhe fushat tjera bazohet në analizën e
situatës komunale dhe në vizionet, parimet dhe prioritetet strategjike që kanë dalë nga procesi i
pjesëmarrjes dhe përpunimit të këtij dokumenti.
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3.2.1.1 Turizmi:
Turizmi natyror: - Si pjesë e zhvillimit të turizmit dhe ndërtimit të zonave turistike,
komuna është përqendruar në ringjalljen e turizmit rural në kuadër të cilit janë parashikuar
ekskursione ekologjike-rekreative, kulturore, arsimore dhe aktivitete tjera turistike.
Një ndër burimet më të rëndësishme është ai turistik, shëndetësor dhe turizmi
rekreativ/banjat që mund të zhvillohen në rrethin e Pançellës (në drejtim të banjës në rrugën e
Gjilanit mbi Dobërqan) dhe në rrethin e Ranillugut (në vendin e quajtur „liqeni“).
Pasi që në lumenjtë e komunës së Ranillugut ekzistojnë lloje të bollshme të peshkut,
kultura e peshkimit në komunë mund të zhvillohet në terrenet e rrafshëta të territorit të komunës
ku shtrihen lumenj dhe përroska dhe në këtë aspekt pa dyshim prin lumi Morava e Binçës dhe
Kriva Reka.

Monumentet e trashëgimisë natyrore dhe kulturore: - Paraqesin pika të atraksionit
turistik. Burimet e pasura natyrore(ujë, ujë mineral, pyjet, bio-diversiteti),
Trashëgimia kulturore:
-Trashëgimia Arkeologjike:
Trashëgimia Arkitektonike: Trashëgimia shpirtëroreTrashëgimia Natyrore:
Turizmi rinor dhe i kongreseve:

Turizmi Shëndetësor – një ndër burimet më të rëndësishme është turizmi shëndetësor
dhe rekreativ-banjore i cili mund të zhvillohet në rrethin e Pançellës dhe Ranillugut (banja në
rrugën e Gjilanit

mbi Dobërqan-vendi i quajtur „liqeni“) dhe „oaza e ajrit të pastër dhe të

shëndetshëm“ territori i pyjeve halore, i pishave të bardha dhe të zeza në rajonin e Ranillugut,
Gllogocit dhe Kormijanit të epërm me vjetërsi prej 40 viteve.
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Turizmi rural: - Turizmi rural (fshatar) është i lidhur me zhvillimin e bujqësisë dhe
blegtorisë. Në zonat e lartpërmendura kemi edhe fermerë të zhvilluar të cilët mund të ofrojnë
shërbime siç janë dhomat me qira ose shtëpi të vogla për ata që dëshirojnë të përdorin
shërbimet cilësore të bujqësisë dhe blegtorisë, natyrës dhe gjuetisë.
Shiko(Harta nr.... Kufizimi i rajonit të Ranillugut fq.....)

3.2.1.2 Hoteleria:
Duke u nisur prej vizionit për të ardhmen e komunës dhe vlerat e trashëgimisë dhe
burimeve tjera të hotelerisë në funksion të zhvillimit ekonomik që duhet të zgjerohen dhe të
forcohen me ndërtimin e objekteve, duhet të punohet që të mundësohet ndërtimi me standarde
të larta dhe ndërtimi cilësor i objekteve të hotelerisë, objekteve akomoduese, krevateve për
fjetje dhe objekteve për ushqim dhe pije dhe atë sipas kategorive në vazhdim:
Hotelet: hotel, fshat turistik, apartamente hoteliere, fshat me apartamente, motel etj.
Kampet dhe objektet e tjera hotelerie si: kampingje, dhoma me qira, apartamente,
hotele(hotele për të rinj), shtëpi malore, pushimore, bujtina etj.
Restorantet:restorantet, tavernat, restorantet kombëtare, restorantet e qumështit,
kafenetë, piceritë, qebaptoret, kuzhinat popullore, byrektoret etj.,
Kafenetë: kafene, kafene nate, klub diskoje etj.,
Bufetë: bufe, birrari, bistro etj.,
Kafene: kafe-bar, bar-kafe, kafene –ëmbëltore etj., kantina dhe përgatitje ushqimi.
Ne këto vende turistike siç është

"Banja" duhet të ndërtohen objekte hotelerie nën

kategoritë e përmendura me sipër që të mund të zhvillohet ky lloj i turizmit rekreativshëndetësor. Në këtë mënyrë aty do të vijnë mysafirë dhe vizitorë nga anët e tjera dhe do të
mund të kalonin një natë – dy apo edhe më shumë.
Kjo është paraparë si prioritet i ekspertëve profesionalë të komunës së Ranillugut dhe të
gjitha këto do të bëhen përmes planit të zonave turistike duke vendosur partneritet në këtë
fushë dhe duke themeluar qendra për informim, trajnim dhe këshillim.
Shih (Harta nr. ... Kufizimi i territorit në komunën e Ranillugut fq. ...)
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3.2.1.3 Bujqësia:
Në komunën e Ranillugut bujqësia do të vazhdojë të jetë për një kohë të gjatë aktiviteti
kryesor i ekonomisë. Edhe pse zhvillimi i bujqësisë në këtë komunë do të realizohet në kushte
mjaft të vështira, kontributi i saj do të jetë shumë i rëndësishëm. Kushtet pedologjike-klimatike
dhe sistemet e parashikuara për ujitje do të mundësojnë të ndryshohet struktura e përdorimit të
tokës pjellore ose që të rritet vëllimi i prodhimit bujqësor. Është e nevojshme që të bëhen me
shume integrime në bujqësi duke lidhur prodhimtarinë më të madhe me prodhimtarinë
përpunuese.
Partneritetet publiko private në prodhimtarinë bujqësore, industrinë përpunuese dhe në
plasmanin e prodhimit paraqet një ndër parakushtet bazë për zhvillimin e bujqësisë në funksion
të zhvillimit ekonomik.
Bujqësia aktualisht është e zhvilluar në te gjitha fshatrat e komunës së Ranillugut, por
me masat që do ti ndërmarrë komuna për rritjen e tokës bujqësore ekzistojnë mundësi që
komuna e Ranillugut me më tepër kapacitet dhe cilësi ta avancojë aktivitetin bujqësor.
Në sferën e bujqësisë territori i komunës së Ranillugut i takon rajonit grunor, blegtoral
dhe pemëtarisë si dhe vreshtave dhe në këtë aspekt prioritet është rritja e sipërfaqeve me
pemëtari, dhe plantacioneve të vreshtave si dhe prodhimit të perimeve në serë.
Bujqësia në të ardhmen do të forcohet edhe më shumë si degë primare e ekonomisë
dhe në këtë mënyrë do të ketë një rol me rëndësi në zhvillimin ekonomik.
Në bazë të analizave të situatës në komunë është e ditur se komuna e Ranillugut ka
një sfond të konsiderueshëm të tokës bujqësore, pyjeve dhe kullosave që paraqesin një
potencial ekonomik me rëndësi për komunën.
Pas miratimit të këtij plani, vendosja nën mbrojtje e tokës bujqësore të cilësisë së mirë
dhe zhvillimi i saj do të jetë prioritet mbi prioritetet. Toka bujqësore e cilësisë së lartë duhet të
mbrohet në mënyrë strikte nga rrjedhat e paplanifikuara dhe zhvillimi i bujqësisë si një ndër
potencialet me të rëndësishme të ekonomisë në komune.
Zhvillimi i bujqësisë në komunën e Ranillugut gjate periudhës së hartimit të dokumentit
duhet të zhvillohet në pajtim me mundësitë rurale dhe nevojat e komunës.
Shih(Harta nr. ... Kufizimi i territorit të komunës së Ranillugut faqe ...)
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Përcaktimi i territorit të komunës së Ranillugut

Në disa zona do të rriten sipërfaqet bujqësore dhe punimi i tyre (hapja e sipërfaqeve
tokësore të mbuluara me shkurre, mbjellja e sipërfaqeve me pyje të ulëta, fusha dhe kodra të
mundshme).
Intensifikimi i zhvillimit të bujqësisë, së bashku me kërkesat për investime dhe caktimin e
zonave me sipërfaqe bujqësore që është bërë me këtë plan (ruajtja e tokës bujqësore dhe
zvogëlimi i konvertimit të saj për qëllime tjera veçanërisht për ndërtim është trajtuar në fazat e
mëhershme dhe janë planifikuar kufijtë ndërtues të vendbanimeve, sipërfaqet që nuk ndodhen
brenda kufijve ndërtues ose kufijtë që përcaktojnë një zhvillim të mundshëm jo-bujqësor do të
trajtohen si sipërfaqe bujqësore dhe do të zhvillohen dhe ruhen si e tillë).
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Një organizim adekuat i furnizimit të bujqësisë komunale në pajtim me rrethanat në terren
(pjesa fushore dhe malore) me farë, pleh artificial, mbjelljes dhe blerjes së sasive të
gjithëmbarshme të prodhuara në komunë.
Parashikimet e mundshme të përdorimit dhe struktura e sipërfaqeve bujqësore nën
kushtet e përdorimit në një shkalë të caktuar të agroteknikës kërkojnë një trajnim adekuat dhe
fuqi punëtore të shtuar që mund të përfshijë një numër të konsiderueshëm të njerëzve të cilët
mund të merren me bujqësi në mënyrë aktive.
Për një përdorim të plotë dhe më të mirë te sipërfaqeve është e nevojshme të bëhen
punime agro-tokësore si dhe përmirësime të kapaciteteve funksionale, gjithashtu janë të
nevojshme masat për parandalimin e përmbytjeve (mbrojtja nga përmbytjet do të realizohet me
anë të mbrojtjes pasive me anë të realizimit dhe ndërtimit të vijave mbrojtëse rreth lumenjve,
dhe me një kontroll të planifikuar të ndërtimeve në zonat e rrezikuara), punimi i tokës dhe
pyllëzimi i brigjeve të lumenjve, pastrimi dhe mirëmbajtja, hapja e kanaleve, rregullimet tokësore
dhe urbane janë planifikuar të bëhen.
(Shih: Harta nr.. ... Masat në rast përmbytje dhe erozioneve në komunën e Ranillugut faqe
... )
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Masat për parandalimin e erozionit dhe përmbytjeve në komunën e Ranillugut

Zhvillimi i bujqësisë, gjatë periudhës së ardhshme duhet të sigurojë ushqim të mjaftueshëm për
njerëzit dhe bagëtinë për nevojat e tregut të brendshëm, prodhimit të industrisë dhe për eksport.
Norma e rritjes së prodhimit bujqësor deri në vitin 2020 në komunë konsiderohet të jetë shumë më e
lartë sepse përbën një prej pjesëve më me rëndësi të normës së rritjes ekonomike. Megjithatë duhet të
bëhen ndërrime strukturore në favor të blegtorisë dhe të prodhimtarisë blegtorale si dhe në favor të bimëve
industriale, perimeve dhe bimëve foragjere, përdorimin e perimeve të hershme dhe produkteve tjera.
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Prodhimet bujqësore – edhe me tutje duhet të rriten edhe pse në një sipërfaqe më të
vogël.
Ajo duhet në mënyrë të veçante të plotësojë nevojat e sigurimit të ushqimit më të mire për popullatën,
rritjes së bagëtisë dhe industrisë së përpunimit.
Në një perspektivë me të largët mund të rritet prodhimi i grurit dhe misrit, veçanërisht produktiviteti
për njësi të sipërfaqes bujqësore dhe veçanërisht duhet të presim ngritjen e prodhimeve industriale të
perimeve dhe bimëve foragjere.

Pemët dhe perimet – kjo i referohet krijimit të kushteve për ngritjen e plantacioneve të
fidanëve dhe pemishteve (mollë, dardha, kumbulla) në sektorin privat dhe të frutave të vogla
(mjedër, lajthi, luleshtrydhe etj) dhe për ndërtimin e serave. Si lokacione ku mund të zhvillohet dega
e bujqësisë si pemëtaria mund të parashihen vende si Ranillugu, Gllogoci, Ropotova e madhe, të dy
fshatrat e Kormijanit dhe Domorocit.
Edhe çështja e vreshtave është trajtuar dhe ato mund të zhvillohen pa asnjë dyshim në vendet e
komunës së Ranillugut (Ranillug, Ropotovë e madhe dhe e vogël, Rajanoc, Drenoc, Odec dhe Pançellë).
Rritjes së prodhimit bujqësor do ti ndihmojë edhe ndërtimi i sistemit te ujitjes që mund të përfshijë me
qindra hektarë të tokës bujqësore.
Shih (Harta nr. ... Përcaktimi i Territorit te komunes se Ranillugut fq......)
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Përcaktimi i territorit të komunes së Ranillugut

•

Pylltaria dhe kullosat:

Këto zënë një vend të rëndësishëm për sa i përket zhvillimit ekonomik të komunës. Burimet natyrore
duhet të përdoren në mënyrë racionale ndërsa kujdesi intensiv për pyjet dhe ruajtjen e tyre dhe ripyllëzimin
e territoreve të papyllëzuara duhet të kontribuojë në avancimin e pylltarisë si dhe mbrojtjen dhe
përmirësimin e sipërfaqeve të përcaktuara për kullosa dhe cilësisë së tyre që do të japin në pjesën veriperëndimore të komunës (tek Bozheci), pjesën perëndimore (tek Rajanoci dhe Ropotova e madhe) dhe në
pjesën qendrore(Gllogoc,Ranillug ,Kormijan dhe Domoroc)
Pylltaria është një sektor specifik i ekonomisë ku proceset e prodhimit janë të ngadalta dhe kjo nuk
mund të ndryshohet shpejt. Për këtë arsye se paku 10 vjet të pyllëzimit janë një afat i shkurtër në të cilin
mund të priten ndryshime të rëndësishme, si kusht primar i zhvillimit afatgjatë të ekonomisë pyjore para se
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gjithash prodhimit të pylltarisë ku si bazë është një programim më real i vëllimit dhe strukturës
konsumuese, të prodhimit të fituar nga eksploatimi i pyjeve dhe rritja e funksioneve të dobishme të pyjeve.
Për këtë arsye masat dhe ndikimi më i lartë në zhvillimin afatgjate, si dhe aftësive reproduktive të pyjeve
ashtu dhe funksioneve të ndryshme duhet të orientohen në:
a) Rritjet e shumëfishta të vëllimit të punës në kultivimin e pyjeve (ri-pyllëzimi, ruajtja etj) pasi
që në tërë territorin e komunës ka rreth ( ... ) ha të sipërfaqeve të djerra dhe të cilat janë të
përshtatshme për pyllëzim në periudhën e ardhshme apo në periudhën 10 vjeçare, është
me prioritet pyllëzimi i sipërfaqeve të djerra: 8
Ndërsa sipërfaqet për ruajtje dhe mirëmbajtje-të pyjeve të reja natyrale dhe pyjeve të krijuara në
mënyrë artificiale sipas prioriteteve janë:
Masat e planifikuara në pyjet e komunës së Ranillugut

b) Transformimi gradual i shkurreve në pyje të rregullta-realizimi i këtij qëllimi mund të arrihet
përmes përmirësimit të tokës dhe ripyllëzimit. 9

Vendet apo zonat në të cilat mund të kryhen këto aktivitete duhet patjetër që në fazën e parë të
bëhen në zonat e mëposhtme:

c) Transformimi gradual (natyror dhe artificial) i pyjeve të ulëta në pyje të larta-dhe kjo duhet
të bëhet me metodën e shndërrimit të pyjeve të ulëta në pyje të larta (me origjinën e farës)
dhe pyllëzimeve të cilat janë përmendur më lart dhe janë pjesë e këtij plani. Është e
nevojshme të theksohet se kjo punë kërkon mjete financiare dhe kohë.

Zonat që do të kenë përparësi dhe ku aktiviteti i tillë do të japë rezultate si në vijim:

d) Mirëmbajtja intensive e pyjeve të larta të ruajtura – që të jetë menaxhimi dhe mirëmbajtja e
qëndrueshme e pyjeve, veçanërisht ato me cilësi të lartë është e nevojshme të ruhen pyjet
ekzistuese, të rinovohen dhe menaxhohen ashtu që në vitet e ardhshme të mbeten së paku
në vëllimin e tashëm dhe sipas mundësive dhe në një gjendje më të mirë. Kjo arrihet me
anë të dy qasjeve:
- Menaxhim profesional i pyjeve pavarësisht prej presioneve të jashtme dhe kërkesave
8

Agjencia Kosovare e Pyjeve
Agjencia Kosovare e Pyjeve

9
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për prerje më të madhe;
- Mbrojtja nga prerjet ilegale, zjarret, sëmundjet dhe tjera.

Zonat pyjore për të cilat duhet të kemi një konsideratë dhe të kujdesemi më shumë dhe ku nevojitet
angazhim maksimal dhe profesional me qëllim të ruajtjes dhe përmirësimit të gjendjes se drunjve (me
origjine farore) janë: zona pyjore;(Ranillug,Gllogoci ,Kormijani dhe Domoroci).
Favorizimi i drurit të vlefshëm dhe që rritet shpejt– Si pasojë e rritjes së madhe të nevojës për
dru si atij për nevoja teknike apo ndërtimore në të ardhmen duhet të llogarisim në kultivimin e drurit që rritet
shpejt. Me qëllim të arritjes së qëndrimit se cilat lloje duhet të kultivohen, përveç atyre ekzistuese (lisi, pisha,
akacia etj.)mbetet obligim që përmes departamentit të pylltarisë të bëhen analiza të tokës dhe hulumtime
tjera për llojet e përshtatshme të drurit me të cilat mund të arrihet qëllimi i sipër përmendur për komunën e
Ranillugut. Ky proces do të mbështetej në mënyrë të drejtpërdrejtë me pyllëzime të planifikuara dhe analizat
dhe hulumtimet mbi llojet e sipër përmendura.

e) Të sigurohet kuadri i nevojshëm profesional.

Duke filluar nga gjendja e sipërfaqeve pyjore dhe kushteve klimatike-gjeografike dhe të tjera në
komunën e Ranillugut, mund të pritet një vëllim më i madh i punës në zhvillimin e pylltarisë:
-

kultivimi(rariteti, pastrimi etj.), ( ... ) ha/ vit.,

-

Përdorimi (kopshte, fara e korrur ) rreth ( ... ) ha / vit.,

-

Pyllëzimi rreth ( ... ) ha / vit.,

-

Mirëmbajtja -kujdesi (gërmimi, pastrimi etj.), rreth ( ... ) ha /vit.,

-

Mbrojtja nga sëmundjet/zjarret/insektet rreth ( ... ) ha /vit. 10

Për përmirësimin e pyjeve – veçanërisht për pyllëzim duhet të shqyrtohen të gjitha mundësitë deri
tek angazhimi i forcës punuese dhe aksionet vullnetare.
Për avancimin afatgjatë të fondit pyjor dhe ngritjen e menaxhimit të pyjeve në një nivel më të madh
teknologjik në mes tjerash duhet::
a) Sigurimi i investimeve financiare të përhershme në infrastrukturë (pyllëzimi i
sipërfaqeve të zhveshura, përmirësimi i pyjeve të degraduara, shndërrimi i pyjeve të
ulëta në pyje të larta, ndërtimi dhe mirëmbajtja e rrugëve pyjore etj.);
10

Drejtoria per bujqesi dhe zhvillim rural
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b) Për investime ekonomike (për të siguruar kreditim të favorshëm biologjik dhe
teknik,);
c) Duhet të bëhen plane afatgjata të menaxhimit, në fakt menaxhimit ekonomiko pyjor
dhe të bëhet rishikimi i atyre me afat të kaluar;
d) Të kryhet sa më shpejtë procedura e rregullimit të drejtave pronësore.

Një vend të veçantë në problematiken e përdorimit të fondit pyjor merr orientimi në
rrethana në lidhje me vëllimin aktual të prerjes së drunjve dhe mënyrës së përdorimit të drunjve
, dhe të atyre në pronë private. Si në aspektin e balancimit dhe rregullimit të prerjes e rritjes
ashtu edhe në aspektin e mbrojtjes me qëllim që të sigurohet një ekuilibër biologjik-ekologjik të
ekosistemit dhe të rigjenerimit të rajoneve të caktuara me pyje.
Masat duhet të merren veçanërisht për shkak se vëllimi i prerjes është më i madh se masa
e drunjve si pasoje e prerjes ilegale të drunjve .
Udhëzimet kryesore për përdorimin dhe rregullimin e pyjeve dhe sipërfaqes pyjore në
bazë të PH-së së Kosovës për territorin e përfshirë me plan mbi të gjitha ka të bëjë me
përmirësimin e gjendjes se pyjeve në kuptimin e rregullimit dhe rrallimit të planifikuar të rritjes së
sipërfaqeve me pyje si dhe menaxhimin e tokës malore (livadhet dhe kullosat) tërheqëse për
investime
-

Ri-konstruimin e pyjeve jo cilësore në shndërrimin e tyre në pyje cilësore,

-

Prerjet sanitare, masat mbrojtëse sanitare dhe kultivuese, rigjenerimi natyror dhe
plotësimi i sipërfaqeve që janë të kërcënuara nga procesi i tharjes,

-

Mbrojtja e pyjeve ekzistuese në të gjitha fazat e zhvillimit

Pyllëzimi do të bëhet në sipërfaqet në vijim:
-

Në tokat V, VI, dhe pjesërisht VII të klasave të bonitetit,

-

Në tokat e rrezikuara nga erozioni ujor,

-

Në kuadër të burimeve ujore, rrjedhave të lumit dhe përroskave,

-

Në zonat e kufijve të fabrikave industriale.
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Në mënyrë që të rritet sipërfaqja me pyje jepen udhëzimet vijuese të cilat do të realizohen
përmes planit hapësinor:
-

Identifikimi i zonave për pyllëzim,

-

Përcaktimi se cilat zona të degraduara do të synohen për sipërfaqe pyjore,

-

Përcaktimi i tokës pyjore,(livadhet dhe kullosat), për formimin e zonës industrialeekonomike të cilat janë:

Me interes të përgjithshëm për komunën.
-

Përcaktimi i korridoreve të transportit të nevojshëm për zhvillimin e turizmit rural

-

Përcaktimi i infrastrukturës për rekreacion (ecje,vrapim etj)

Masat e pyllëzimit në komunën e Ranillugut
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•

Blegtoria:

Do të vazhdojë të marrë një vend të veçantë në komunë, duke marr parasysh prodhimet
dhe gjysmë prodhimet që merren nga blegtoria.
Ekzistojnë mundësi reale të kultivimit të bagëtisë në disa nga lokacionet më të
përshtatshme të komunës dhe atë: bagëtia, derrëria, shpezëtaria, bletaria etj (vendbanimet
Bozhec, Ropotovë e madhe dhe e vogël, dhe pak më shumë në Domoroc).
Duke marrë parasysh kushtet shumë të volitshme natyrore dhe kushtet tjera për shkak të
ngecjes së theksuar gjatë periudhës së fundit të pas luftës në mënyrë që të sigurohet një
zhvillim i qëndrueshëm dhe i shpejtë i gjithë bujqësisë, blegtoria duhet të arrijë një rritje më të
madhe të prodhimit të qumështit,nën-produkteve të qumështit dhe mishit, rritjes së fondit të
bagëtisë si dhe përmirësimit të racave të bagëtisë përmes racave me potencial të lartë të
prodhimit veçanërisht qumështit dhe mishit në kuadër të zhvillimit blegtoral duhet të zë vendin e
parë në kultivimin e gjedhëve, derrave, deleve etj.
Zhvillimi i ekonomisë duhet të kontribuojë në ngritjen e fermave blegtorale pasi që për këtë
ekzistojnë kushte të volitshme.
Komuna e Ranillugut i ka kushtet për ndërtimin e më së paku një ferme me rreth (30) lopë
qumështore,si dhe një numri të madh të bagëtisë mini-fermave për bagëti dhe për ndërtimin e
një tharëse të bimëve që përmban drithëra dhe forazhe si dhe ndërtimin e një thertoreje
moderne.
Parashikohet që shfrytëzimi i (250) hektarëve të kullosave për ngritjen e pjesëmarrjes së
blegtorisë në prodhimin e gjithëmbarshëm bujqësor si dhe marrjen e masave të ushqimit,
pastrimit, dhe rregullimit të këtij burimi natyror. Si lokacione të parashikuara se ku mund të
zhvillohet blegtoria janë fshati Bozhec, Ropotovë e Vogël ,Ropotovë e madhe, Ranillugu,
Kormijani, Gllogoci, Tomanca, Pançella, Drenoci, Odeci dhe Domoroci.
Edhe rritja e dinamikës së kultivimit të shpezëve(në sasi dhe kualitet) do të ketë një vend
të merituar në komunë.
•

Bletaria:

Bletaria është e lidhur ngushtë me pemëtarinë dhe rritjen e luleve dhe bimëve shëruese.
Për këtë aktivitet ekziston një traditë në komunën e Ranillugut dhe ekzistojnë edhe kushte të
përshtatshme. Për shkak të bimësisë së pasur cilësia e mjaltit është shumë e lartë dhe për këtë
arsye në të ardhmen zhvillimi i këtij aktiviteti do të koordinohet në pajtim me planin (sipas
zonave).
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Bartës kryesor i prodhimit të madh bujqësor në Ranillug është sektori privat i cili duhet të
krijojë themelin për një zhvillim të ardhshëm dinamik të bujqësisë.
Komuna duhet të mbështesë dhe të ndihmoj sektorin privat dhe të sigurojë: bazën e
prodhimit, përpunimit dhe qarkullimi i ushqimit, mund të përdoret edhe për partneritete të
ndryshme dhe modernizim dhe zgjerim,por edhe një zhvillim harmonik të industrisë ushqimore e
cila do të mundësojë përfundimin e prodhimit bujqësor në shkallë të lartë.
•

Prodhimet bujqësore:

Bujqësia nën kushtet e ekonomisë së tregut kërkon ndërtimin e siloseve përkatëse,
tharëseve, ftohëseve,dhe hapësirave tjera për ruajtjen dhe disa stacioneve për mbledhjen dhe
blerjen e qumështit.
Kërkesat për prodhimet bujqësore për ushqimin e popullsisë nisen nga harxhimi e cila
për nivelin dhe strukturën e ushqimit gjithnjë e më tepër po i afrohet plotësimit të nevojave
kryesore fiziologjike, por duke marrë parasysh edhe zakonet tradicionale dhe mënyrat e
ushqimit.
Konsumi i i prodhimeve të grurit për kokë banori duhet të zvogëlohet në favor të
konsumit më të madh të elementeve tjera të rëndësishme për ushqimin. Në të ushqyerit e
popullatës një vend më të veçante duhet të marrë përdorimi i pemëve, mishit, yndyrave,
qumështit, vezëve, peshkut etj.
Në komunën e Ranillugut mund të pritet një vendosje e ekuilibrit në mes të prodhimit
dhe konsumit të prodhimeve bujqësore. Kjo varet si prej strukturës së kushteve natyrore të
përdorimit të tokës bujqësore ashtu si edhe të potencialit biologjik, por në çdo rast prodhimi i
gjithëmbarshëm në komunë duhet të jetë shumë më i madh sesa nevojat e gjithëmbarshme të
popullatës.
Në territorin e komunës ekzistojnë mundësi për ndërtimin e pellgjeve të peshkut.
Peshkimi do të kontribuonte në përmirësimin e strukturës së ushqimit të popullsisë. Përveç
kësaj, pas ndërtimit të digave të magazinimit do të krijohen kushtet për rritjen e peshkut
kryesisht për qëllime sportive.
Shih (Hartanr. ... Përcaktimi i territorit të komunës së Ranillugut fq. ...)
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3.2.1.4 Industria:
Zhvillimi i ardhshëm ekonomik i komunës, sipas dinamikës së paraparë dhe me strukturë të
ndryshme, do të kërkojë punësim intensiv të popullatës së aftë për punë në krahasim me rritjen përkatëse
të vazhdueshme të produktivitetit të punës, me çka krijohen kushtet për ndryshimin e strukturës socioekonomike të popullatës.
Shkalla e ulët e punësimit të popullatës në komunën e Ranillugut, numri i pamjaftueshëm i
punëtorëve të punësuar edhe në bujqësi, si dhe pamundësia që të përfshihet rritja e kontingjentit punues
për çdo vit, tregon nevojën e udhëheqjes së politikës më aktive të punësimit në krahasim me rritjen
përkatëse të produktivitetit.
Deri në vitin 2020 duhet të kemi rritjen e kontingjentit të aftë për punë, nëpërmjet shkollimit adekuat
dhe kualifikimit, ofrimit të mundësisë veçanërisht në sektorin privat, me partneritetet e ndryshme, me
zhvillimin e ekonomisë së vogël, ofertave në segmentet e ndryshme të ekonomisë si dhe të vëllimit të
madh të mjeteve. Politika investuese duhet të bazohet në zgjerimin e kapaciteteve ekzistuese dhe në
ngritjen e kapaciteteve të reja si parakusht për zhvillimin e përgjithshëm dhe të qëndrueshëm të zhvillimit
ekonomik.
Duhet të presim mjetet investuese nga partneritetet e mundshme publiko-private, fondet kombëtare
dhe ndërkombëtare, huat dhe kreditë, krahas të hyrave vetanake të komunës. Përveç mjeteve investuese,
është e nevojshme të jepet kontributi edhe në punët hulumtuese, kryerjen e studimeve dhe projekteve si
dhe të kredive. Institucionet qendrore duhet të japin më shumë kontribut në atë drejtim. Kjo është e
nevojshme sepse komuna e re e formuar e Ranillugut hyn në radhën e komunave pamjaftueshmërish të
zhvilluara dhe me zhvillim të ngadalshëm ekonomik.
Megjithatë, as në komunat e zhvilluara të Kosovës, zhvillimi i tyre nuk mund të bazohet vetëm në
zhvillimin e industrisë. Prandaj, zhvillimit të bujqësisë duhet ti i kushtojmë kujdes të veçantë sepse nga
tash e tutje për një kohë të gjatë në zhvillimin e ardhshëm bujqësia do të jetë burimi kryesor i ekonomisë
dhe aktiviteteve ekonomike.
Sa i përket zhvillimit të turizmit, tregtisë, hotelerisë dhe të disa aktiviteteve shërbyese, komuna e
Ranillugut disponon me kapacitete dhe mundësi të konsiderueshme.
Në pjesën perëndimore të Ranillugut, në vendbanimet Bozhec dhe Rajanoc është e paraparë një
zonë turistike dhe atë nga fusha e turizmit natyror , gjuetisë si dhe të trashëgimisë natyrore.
Shih (Harta nr. ... Përcaktimi i zonave në komunën e Ranillugut faqe. ...)
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•

Industria dhe minierat

1. Industria, në aspektin e dinamikës dhe intensitetit të rritjes së prodhimit gjatë
periudhës së ardhshme do të jetë njëra nga fushat kryesore të ekonomisë të komunës
së Ranillugut, me çka parashihet se do të sjellë ndryshimet e rëndësishme në
ekonomi dhe shoqëri. Ajo duhet të sigurojë pjesën më të madhe të rritjes së të
ardhurave të komunës.
Industria duhet të luajë rolin kryesor në realizimin e rritjes së produktivitetit të
punës dhe në angazhimin popullatës së aftë për punë.
Gjatë periudhës së ardhshme, bazën e zhvillimit mesatar të industrisë në komunën e Ranillugut do
ta përbëjnë kapacitetet e ndërtuara industriale gjatë periudhës së kaluar të cilët në pjesën më të madhe
janë privatizuar, të atyre ndërtimi i të cilëve është në proces si dhe të burimeve të mineraleve të xeheve,
veçanërisht metaloideve. Në zhvillimin e ardhshëm industrial të kësaj komune, duke marrë parasysh
pasurinë dhe llojllojshmërinë e lëndëve të para, ku vend të rëndësishëm do të ketë industria me bazën e
metaloideve (përpunimi i bentonitit, baltës, shtufit, kuarcit, leucitit, mermerit dhe qymyrit), pastaj industria e
materialeve ndërtimore.
Përveç industrisë së metaloideve në zhvillimin e kësaj komune vend të rëndësishëm do të ketë
industria e ushqimit të lëngjeve, industria e përpunimit të metaleve, përpunimit të drurit, industria e
plastikës ndërsa në perspektivë mund të llogaritet edhe në zhvillimin e industrisë të bazuar në metale me
ngjyrë, prodhimet kimike, industrisë elektrike dhe të tjera.
2. Orientimi themelor i prodhimit industrial duhet të bazohet në shfrytëzimin racional dhe
angazhimin e gjithë potencialit natyror, njerëzor, shkencor dhe të tjerë. Pasi që zgjidhja e
plotësimit të kapaciteteve industriale racionale dhe me prioritet është njëra nga pyetjet
themelore e orientimit të prodhimtarisë dhe politikës së zhvillimit të industrisë, pastaj
ekziston nevoja që ky problem të shqyrtohet në komunë në detaje dhe në atë kontekst të
përpunohen studimet e veçanta. Gjatë punëve të hulumtimeve të hollësishme kësaj
çështjeje duhet ti kushtohet kujdes i veçantë.
-

Për zhvillimin e industrisë është e nevojshme të kërkohen forma të ndryshme të bashkëpunimit të
partneritetit publik dhe privat, koncesionit dhe format tjera të sigurimit të mjeteve financiare dhe
harmonizimit të programeve dhe planeve zhvillimore.
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-

Zhvillimi i mëtejshëm i industrisë në komunën e Ranillugut duhet bazuar në ndërtimin e kapaciteteve të
ardhshme industriale. Nga kjo arsye mund të pritet që në zhvillimin e mëtejshëm të paraqiten degët e
reja industriale të cilët do të plotësojnë industrinë e komunës.

-

Metalurgjia e ngjyrosur – për moment nuk ka, megjithatë në bazë të rezervës së konstatuar të kuarcit
ekzistojnë mundësitë për ndërtimin e kapacitetit për prodhimin e hekur-salikonit.

-

Metaloidet – në industrinë e metaloideve për moment nuk ka kurrfarë zhvillimi të rëndësishëm, mirëpo
në bazë të rezervave ekzistuese dhe paraqitjes, gjatë periudhës së ardhshme ekzistojnë mundësitë
reale për zhvillim dinamik të industrisë së metaloideve sipas kërkesave në treg.

-

Në bazë të rezervave të hulumtuara, komuna e Ranillugut ka kushtet e volitshme për eksploatimin dhe
ndërtimin e kapaciteteve për përpunimin e bentonitit, gëlqeres, mermerit, shtufit, keramzitit, leucitit dhe
kuarcit.

-

Për përpunimin teknologjik të bentonitit ekzistojnë kushtet për hapjen e minierës dhe ndërtimin e
fabrikës për përpunimin e bentonitit.

-

Mund të ketë prodhimtari të keramzitit për nevojat e industrisë së materialit ndërtimor.

-

Rezervat e kuarcit krijojnë kushtet që në Ranillug të ndërtohet një kapacitet më i vogël për përpunim
dhe eksploatim të tij.

-

Xehet minerale ka prej Bentonitit (vendbanimi Drenoc), Kuarcitit (vendbanimi Gllogoc, Ranillug,
në të dy Kormijan dhe Domoroc), Gurit Gëlqeror (vendbanimi Domoroc), shkëmb-guri,
Gneiss(vendbanimi në të dy Kormijan dhe Domoroc), rërës dhe zhavorrit (vendbanimi e
Gllogoc, Ranillug, të dy Kormijan dhe Domoroc), mermeri (vendbanimi Bozhec dhe
Pançellë).

Shih (Harta nr. ... Masat për mbrojtjen e resurseve natyrore në komunën e Ranillugut
faqe. ...)

170

Plani Zhvillimor Komunal i Ranillugut

Masat për mbrojtjen e resurseve natyrore në komunën e Ranillugut
•

Industria përpunuese

Industria për përpunimin e metaleve – Në komunë veprojnë disa njësi të vogla punuese për
prodhimin e konstruksioneve metalike (dyerve, dritareve, tavolinave, karrigeve dhe të konstruksionit të
kulmit dhe asaj ndërtimore)
Kjo industri në të ardhmen mund të zë vend të rëndësishëm në zhvillimin industrial të kësaj
komune, pasi që industria për përpunimin e metalit ka asortiment shumë të gjerë të prodhimtarisë, ndërsa
teknologjia e re krijon mundësitë shumë të gjera të aplikimit të këtyre prodhimeve, pothuajse në të gjitha
degët industriale.

Industria për përpunimin e drurit – Në komunë veprojnë disa njësi të vogla punuese për
prodhimin e produkteve të drurit: dyert, dritaret, tavolinat, karriget, por edhe të konstruksionit prej drurit me
të gjitha elementet e integruara.
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Kjo industri në të ardhmen mund të zë vend të rëndësishëm në zhvillimin industrial të kësaj komune,
pasi që industria për përpunimin e drurit ka asortiment shumë të gjerë të prodhimtarisë, ndërsa teknologjia
e re krijon mundësi shumë të gjera të aplikimit të këtyre prodhimeve, pothuajse në të gjitha degët
industriale.
Industria për përpunimin e plastikës –Në komunën ë Ranillugut ekzistojnë disa njësi të vogla
punuese për prodhimin e produkteve plastike kryesisht: dyert, dritaret.
Industria për përpunimin e plastikës në të ardhmen mund të zë vend me rëndësi në zhvillimin
industrial të kësaj komune, pasi që industria për përpunimin e plastikës ka asortiment mjaft të gjerë të
prodhimtarisë, ndërsa teknologjia e re krijon mundësi mjaftë të gjera të aplikimit të këtyre prodhimeve,
pothuajse në të gjitha degët industriale.

Industria e materialit ndërtimor – Në komunën e Ranillugut edhe pse deri më tani, përveç në
disa njësi në të cilat prodhohet zhavorri, nuk kemi zhvillime të reja, në perspektivë mund të pritet rritja e
konsiderueshme e numrit dhe vëllimit të prodhimtarisë në industri dhe material ndërtimor.
Kjo do të arrihet me rritjen e prodhimtarisë në kapacitetet ekzistuese si dhe me ndërtimin e
kapaciteteve të reja ku për atë krijohen kushtet përkatëse. Ekzistojnë kushtet natyrore për zhvillimin
dinamik të kësaj industrie.
Është e nevojshme të kryhet zgjedhja e prodhimtarisë duke marrë parasysh aktivitetin intensiv të
ndërtimtarisë dhe kërkesave të vazhdueshme. Ky plasman edhe për një kohë të gjatë nuk duhet të jetë
faktor kufizues në zhvillimin e kësaj dege industriale. Duhet të merret parasysh se lënda e parë për këtë
degë të industrisë ekziston, ashtu që mund të llogarisim në prodhimtarinë e disa materialeve ndërtimore
(ish fabrika e Tullave-Tjegullave).

Industria e Tekstilit – mund të bazohet në zhvillimin e punimeve vendore artizanale (qepje,
ngjitje, thurje, endje, qëndisje etj.), me trajnim të kuadrove të reja për atë lloj të aktivitetit, që gjithashtu do
të ketë ndikim në rritjen e punësimit.
Industria e Ushqimit – Kjo industri në komunë është e zhvilluar deri në një masë të caktuar.
Përveç prodhimtarisë së bukës dhe të disa nënprodhimeve të bukës kryesisht në sektorin privat, të disa
kapaciteteve për prodhimtari të miellit dhe të millit nga drithërat e bardha (lokacioni fabrika e TjegullaveCrep).
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Gjatë periudhës së ardhshme të zhvillimit të kësaj industrie në këtë komunë nevojitet ti kushtohet
kujdes i veçantë zhvillimit më intensiv të bujqësisë dhe ndryshimeve të rëndësishme të strukturës së
prodhimtarisë, veçanërisht nëpërmjet ndërtimit të sistemit për ujitje do të krijoheshin kushtet më të volitshme
për zhvillimin e shpejtë dhe të llojllojshëm të kësaj industrie në komunë.
Në të ardhmen duhet të llogaritet edhe në zgjerimin e kapaciteteve të industrisë së ushqimit (mullinjve
të miellit, furrave të bukës,) për prodhimin e miellit, bukës dhe kileve që me ndërtimin e silosit do të
krijoheshin kushtet më të volitshme për sigurimin e rezervës së drithërave, pastaj të një reparti (frigoriferit)
për ruajtjen dhe përpunimin e frutave dhe perimeve dhe produkteve të tjera bimore.
Ndërtimi i fermës (për kafshë të mëdha dhe të vogla, shpezëve), qumështores, thertores dhe
frigoriferit (ftohëses) do ti ndihmojnë prodhimtarisë më të madhe, qarkullimit dhe furnizimit të komunës dhe
zgjerimit të tregut për shpengimin, plasmanin dhe përpunimin e këtyre prodhimeve.
Nëpërmjet strukturës dhe vëllimit të prodhimeve të bujqësisë në mënyrë të konsiderueshme do të
rritet asortimenti dhe kualiteti i numrit më të madh të prodhimeve nga industria bimore, mishit, qumështit dhe
produkteve qumështore, pemëve dhe të perimeve dhe të tjera, që do të mundësoj prodhimtarinë bujqësore
në një nivel më të lartë që do të duhet të siguronte produkte të mjaftueshme për zhvillimin e industrisë së
ushqimit në komunë.

Industria e duhanit – Komuna e Ranillugut ka pasur traditë në kultivimin e duhanit ashtu që në
vitet e ardhshme të krijohen kushtet për llojin e kualitetit të lartë të duhanit, ku do të lidheshim me industrinë e
duhanit në rajon (Gjilan), ku ekziston fabrika, respektivisht kapacitetet për përpunimin e duhanit(duhani i
fermentuar) dhe për prodhimin e produkteve të duhanit (cigareve).

Industritë tjera – Në perspektivë mund të pritet zhvillimi edhe të degëve tjera industriale të cilët
për moment nuk ekzistojnë në këtë komunë siç është përpunimi i mbeturinave të forta dhe në mënyrë
teknologjike të larta (kompjuterët, televizorët, fotoaparatet etj.), prodhimtaria e briketave dhe paletave,
elektroindustrisë, prodhimet e ndryshme të industrisë kimike-përpunuese.
Zhvillimi i industrisë veçanërisht të degëve të reja do të varet nga suksesi i hulumtimeve, tregut,
lëndëve të para dhe të plasmanit të prodhimit.
Duke filluar nga problemi i punësimit të fuqisë punëtore, i cili për këtë komunë është mjaft i theksuar,
zhvillimit të degëve të reja industriale duhet t’iu kushtohet kujdes i veçantë.
Shih (Harta nr. ... Përcaktimi i zonës në komunën e Ranillugut faqe. ...)
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Shtrirja, dinamika dhe struktura e industrisë – Dislokimi hapësinor
Edhe pse industria në këtë komunë nuk është aq e zhvilluar, kemi dislokim jo të barabartë hapësinor
të kapaciteteve ekzistuese në komunë. Dislokimi hapësinor i industrisë në komunën e Ranillugut, gjatë
periudhës së ardhshme duhet të merr parasysh mundësinë e barabartë të shtrirjes gjeografike me qëllim të
forcimit të bazës materiale në tërë territorin dhe zbutjes së papunësisë si parakusht për zvogëlimin e
lëvizjeve migruese të popullatës në relacion viset rurale – qyteti. Kjo do të thotë se gjatë zhvillimit të
ardhshëm të kapaciteteve industriale duhet të vlerësohen edhe faktorët lokacione. Edhe pse kriteret për
faktorët e lokacioneve varen shumë nga ndryshimet e kohës dhe hapësirës, sipas degëve të caktuara
industriale dhe prodhimit të caktuar të prodhimeve industriale, me zgjerimin dhe ngritjen e industrisë së re
në komunë duhet të kemi kujdes posaçërisht në faktorët vijues:

-

Përveç përshtatshmërisë së terrenit, duhet marrë parasysh edhe pasojat të cilat mund ti
ketë lokacioni për zhvillimin e vendbanimit si dhe ndotja e ambientit;

-

industria e cila kërkon transport masiv duhet të jetë e orientuar afër rrugëve magjistrale dhe
rajonale;

-

industria e cila kërkon harxhim më të madh të sasisë së ujërave duhet të jetë e orientuar në
lokacione ku furnizimi me ujë nuk është faktor kufizues;

-

zgjedhja e industrisë dhe lokacionit të saj duhet të niset nga mundësia e sigurimit të fuqisë
punëtore përkatëse, duke pasur kujdes me këtë rast për problemet që mund të dalin nga
kjo;

-

për industrinë e cila i ka të ndërlidhura proceset teknologjike apo të varura duhet të
përpiqemi në krijimin e tërësive teknologjike dhe në përputhje me kërkesat e tilla të
sigurohet edhe lokacioni i ri.

Si kapacitete të mundshme ku mund të zhvillohet dhe të strukturohet industria si aktivitet i
rëndësishëm i zhvillimit të komunës janë zonat Ropotovë e vogël, Ropotovë e madhe, Drenoc, Tomancë,
Pançellë dhe Domoroc.
Sipas lidhjeve në Kosovë, në radhë të parë është industria e ushqimit dhe industria e lëngjeve,
industria për përpunimin e drurit, plastikës dhe industria e materialit ndërtimor(zhavorrit), ndërsa jashtë
Kosovës industria e ushqimit, industria e lëngjeve, industria e metaloideve si dhe të gjitha degët tjera të reja
të cilët mund të zhvillohen në periudhën e ardhshme.
Lidhjet e trafikut dhe vëllimi i transportit janë faktor shumë i rëndësishëm, prandaj rritja e parashikuar
e prodhimtarisë industriale varet nga zhvillimi i kapaciteteve të transportit si në nivel ndërkombëtar, rajonal
ashtu edhe në nivelin ndër-rajonal.
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Në atë drejtim zhvillimet e parashikuara (Autostrada Durrës-Morinë-Merdare, Shkup-Prishtinë dhe
treni i planifikuar hekurudhor si dhe rruga automobilistike Ferizaj (Gërlica)–Viti-Gjilan-Ranillug-KonqulBujanovc Preshevë) do ti zgjerojë kapacitetet transportuese dhe do të lehtësoj qarkullimin e shpejtë dhe
masiv të mallrave, por edhe të njerëzve.

3.2.1.5 Energjia:
Edhe në të ardhmen, shpenzimi i energjisë elektrike në komunë do të bazohet në TC-in e
Obiliqit mirëpo, pas analizës së gjendjes në këtë fushë, jemi të vetëdijshëm që furnizimi i rregullt
me energji është i rëndësisë së madhe për ekonominë, ashtu që komuna e Ranillugut duhet të
përpiqet të krijojë shkallën e furnizimit të pavarur me energji elektrike.
Burimet e mundshme potenciale janë biomasa (ciflat, mbeturinat organike, sanës),
energjia diellore dhe padyshim, uji dhe energjia gjeo-termale.
Janë të nevojshme studimet e fizibilitetit të cilët duhet të jenë të koncentruara në zonat
natyrore potencialisht të përcaktuara.
•

Energjia diellore:

Pasi që komuna e Ranillugut ka kushtet klimatike relativisht të mira me shumë ditë me
diell është e nevojshme të shikohet mundësia e shfrytëzimit të energjisë diellore për energjinë
termike dhe të fitimit të energjisë elektrike me ndihmën e paneleve solare (si qëllim afatgjatë).
Në këtë aspekt, rekomandohet shfrytëzimi i sipërfaqeve kulmore apo të ngjashme me qëllim të
kursimit të sipërfaqeve të lira tokësore (stimulimi për ata që ndërtojnë objektet dhe shfrytëzojnë
energjinë diellore për ngrohje nëpërmjet lirimit të përqindjes së taksës dhe pagesave për lejet
ndërtimore.
•

Biomasa:

Në zonat rurale të cilat kanë nivelin e lartë të prodhimtarisë bujqësore dhe të pylltarisë
duhet të nxitet shfrytëzimi i biomasës për ti rritur mundësitë për energjinë, veçanërisht në
fshatrat e spikatura. Me prodhimin e energjisë nga biomasa nxitet rritja e prodhimtarisë
bujqësore dhe ruhet vlera vendore. Në atë drejtim duhet llogaritur edhe në energjinë e
mundshme nga mbeturinat.

175

Plani Zhvillimor Komunal i Ranillugut

•

Uji:

Në përputhje me konceptin e rrethinës si dhe duke u nisur nga fakti se ekzistojnë zonat e
pasura me resurset e ujit, mund të konsiderohet ndërtimi i hidrocentraleve të vogla.

Hidrografia në territorin e komunës së Ranillugut

•

Kursimi i energjisë:

Në kuadër të zonave urbane e veçanërisht në ndërtesat me të cilat menaxhon komuna
dhe në ato me banim kolektiv, konceptet e energjisë të bazuara në shembujt e kontraktimit
ofrojnë format efikase që u mundëson autoriteteve vendore të zbatojnë masat bashkëkohore
për kursimin e energjisë (p.sh. izolimi, sistemet efikase të ngrohjes etj.). Përveç kursimeve
financiare, komuna nëpërmjet shembujve të përdorimit të kursimit, mund ti sigurojë banorëve
potencialin e madh në kursim.

176

Plani Zhvillimor Komunal i Ranillugut

3.2.1.6 Zejtaria:
Zejtaria është fushë e rëndësishme për zhvillim ekonomik të komunës. Parashihet krijimi i
hapësirës dhe kushteve për të gjitha aktivitetet zejtare dhe atë në punët që kanë të bëjnë me
prodhimtari, shërbim, zejtarinë artistike dhe punëve shtëpiake, krijimi i kushteve në funksion të
shanseve më të mëdha për daljen nga tregu i vogël vendor në drejtim të tregut rajonal dhe
evropian.
Planifikimi, projektimi dhe kompletimi i infrastrukturës për rregullimin e mënyrës së
veprimit të punëve shtëpiake (vendore), kryerja e aktiviteteve të tyre, organizimi i zejtarisë si
dhe aftësimi profesional në zejtari, dhe e fundit por jo më pak e rëndësishme është lërja e
trashëgimit të punës zejtare, brezave të tjerë, familjes ose bashkësisë. Krijimi i zyrës së veçantë
për zejtari e cila do të punojë në sigurimin e programeve të ndryshme për mbështetje teknike,
shërbime, këshillime në favor të zejtarisë, rritja e aftësive të ndërmarrësve, trajnim profesional
dhe kualifikimin e zejtarëve. Formimi i shoqatës adekuate të zejtarëve për informim, sigurim dhe
forcim të tregut si dhe ndërtimi i zonës së zejtarëve në pjesën qendrore të komunës, në nënqendra dhe në disa vendbanime specifike ne të ardhmen e afërt.

3.2.1.7 Tregtia:
Vazhdon të jetë një nga degët me prioritet për zhvillimin ekonomik të komunës (sipas
llojeve të aktiviteteve, bizneset tregtare do të kenë përqindjen më të madhe nga numri i
përgjithshëm i biznesit në komunë).
Tregtia me shumicë (depot dhe hapësirat tjera varësisht prej natyrës së artikullit) nuk
është aq e zhvilluar ashtu siç janë nevojat dhe zhvillimet aktuale mirëpo është paraparë që kjo
degë e tregtisë të zhvillohet me avancimin e industrisë së komunës. Po ashtu zonat e parapara
të ardhshme ekonomike do të ndikonin në zhvillimin të kësaj kategorie tregtare.
Lokacionet dhe hapësirat për ushtrimin e këtij aktivitetit ekonomik, rekomandohen të jenë
të vendosura në zonat industriale dhe të krijohen hapësirat për gjigantët ndërkombëtar në
këto zona.
Duke pasur parasysh infrastrukturën e transportit dhe lokacionet e parapara të ardhshme
të zonave industriale, kryesisht këto përmbajtjet e tregtisë me shumicë parashihet të shtrihen
përgjatë korridorit të rrugës i cili lidh komunën e Ranillugut me Kamenicën dhe po ashtu
komunën e Ranillugut me shtetin e Serbisë
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Tregtia me pakicë është e zhvilluar dhe vazhdon te zhvillohet. Ky aktivitet do të zhvillohet
në të gjitha vendet e banuara të komunës.
Në komunën e Ranillugut do të vazhdojë organizimi i tregjeve të hapura dhe atë:
•

tregu i kafshëve;

•

Tregu i prodhimeve të blegtorisë dhe bletarisë;

•

Tregu i mallrave të përziera.

Do të vazhdojë mbështetja për tregjet e hapura ditore edhe në disa vendbanime më të
mëdha, si dhe plotësimi i atij aktual me përmbajtje dhe infrastrukturë dhe formimi i së paku një
tregu të gjelbër të komunës në bazat ditore private apo publike.
Planifikimi dhe ndërtimi adekuat i infrastrukturës në hapësirat ku zhvillohet tregtia dhe
transporti.
Planifikimi dhe organizimi i tregut të automjeteve dhe sallonit të automobilave, planifikimi
dhe ndërtimi i infrastrukturës për organizimin e panaireve.
Organizimi i një qendre për rritjen e kapaciteteve të tregtarëve, favorizimi i politikave,
programeve dhe projekteve të prodhimit vendor për tregun, stimulimi i shitjes së produkteve
vendore. Forcimi i rolit të tregtisë në komunë me hekurudhën e planifikuar dhe rrugën
automobilistike në të ardhmen.
Shih (Harta nr. ... Përcaktimi i zonave në komunën e Ranillugut faqe. ...)

3.2.1.8 Sistemet bankare:
Bankat për zhvillimin e ardhshëm ekonomik të komunës së Ranillugut parashihet të jenë
promotorë të kredive, duke kredituar sipërmarrjet e ndryshme duke filluar nga institucionet
mikrofinanciare nga të cilat pritet të vazhdojnë me kreditimin e biznesit familjar, bizneseve të
vogla dhe të mesëm dhe të agrobiznesit, po ashtu pritet mbështetja kreditore

nga ana e

bankave të cilët veprojnë në komunë për sektorin privat, investimet me koncesion dhe në disa
raste edhe sektorit publik. Pritet që Kosova do të lëvizë drejt anëtarësimit në BE në këtë drejtim
edhe çdo pjesë e territorit të Kosovës. Është e njohur mirë se në BE ekzistojnë direktiva shumë
të qarta për energjinë e ripërtërishme. Ekziston një mundësi e madhe për komunën për të
realizuar investimet me koncesion në këtë fushë. Bankat ProCredit, Raiffaizen, Banka
Komerciale, BpB që veprojnë në komunën e Ranillugut, përbëhen sipas sistemit të avancuar të
standardeve evropiane dhe ofrohet shpresa për shfrytëzimin e mundësive të reja me
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anëtarësimin e Kosovës në FMN dhe Bankën Botërore ku do të krijohen rrethanat e reja dhe
kushte më të favorshme për përfituesit e kredisë dhe investitorët dhe në të njëjtën kohë,
parashihet që në të ardhmen të kemi rritjen e cilësisë dhe sasinë e sistemeve të shërbimeve
bankare.
E tërë kjo do të shoqërohet me nivelin më të lartë të qëndrueshmërisë së këtij sektori dhe
mundësinë për kredi me norma interesi më të ulëta dhe pako të gjera në të gjitha fushat, duke
filluar nga bujqësia, industria, turizmi etj.
•

Mbështetja sinergjike e formave të tjera të aktivitetit të biznesit:

Zhvillimi i bujqësisë organike, kultivimi i bimëve shëruese, mundësia për përpunim duke
ndërtuar tharësen për këto bimë, rregullimi i infrastrukturës bujqësore.
Organizimi i fermerëve në bazë të aktiviteteve të tyre (blegtorët, pemëtarët, dhe perimtarët
etj.), në kooperativa bujqësore dhe shitja e tyre (me mundësinë e ekzistimit të tregut ndërmjet
tyre).
Përpunimi dhe perfeksionimi i produkteve ushqimore duhet të bazohet në prodhimin e
pemëve dhe perimeve, qumështit, modernizimit dhe zgjerimit të stacioneve për blerje të
qumështit dhe produkteve të qumështit të deleve.
Sigurimi i tregut edhe në vendet e BE-së.
Agro-turizëm mund të ofrojnë edhe fermerët për arritjen e të ardhurave shtesë (turistët
mund të ndjejnë jetën e përditshme të fermës dhe të shijojnë një sërë (varg) produktesh dhe
specialitetesh origjinale lokale).
Rritja e aftësisë në teknologjinë prodhuese dhe marketing:
o

Përdorimi i sistemeve të reja informative, në bujqësi dhe për trajnim të
fermerëve për përdorim të tyre,

o

Stimulimi për teknologjitë e reja dhe shkëmbim të përvojave në Kosovë dhe
rajon,

o

Krijimi i parkut të mekanizimit të makinerive bujqësore.

Shih (Harta nr. ... Përcaktimi i zonave në komunën e Ranillugut faqe. ...)

3.2.1.9 Ndërtimtaria:
Ndërtimtaria, si degë e ekonomisë zë një vend me rëndësi në ekonominë e komunës. Planifikohet të
forcohet në aspektin e numrit më të madh të të punësuarve në profilet e ndryshme të ndërtimtarisë
(murator, moler, daltues, mjeshtër për përforcim të hekurit, mjeshtër qeramike etj.).
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Ndërtimtaria funksionale edhe më tej do të jetë e lidhur ngushtë me zhvillimin e të gjitha aktiviteteve
ekonomike dhe jo-ekonomike. Zhvillimi intensiv i ndërtimtarisë do të vazhdojë të jetë i kushtëzuar dhe në
pajtim me investimet në fushën e ekonomisë dhe aktiviteteve sociale.
Aktiviteti i ndërtimtarisë do të vazhdojë të jetë i koncentruar kryesisht në ndërmarrjet private të
ndërtimtarisë të cilët do të punësojnë pjesën më të madhe të punëtorëve nga numri i përgjithshëm i të
punësuarve në ndërtimtari në komunë, vetëm një numër i vogël i kompanive aktive do të vazhdojnë të
kryejnë punët shumë specifike në fushën e ndërtimit (në fushën e infrastrukturës pyjore dhe të furnizimit me
ujë etj.).
Fusha e ndërtimtarisë dhe kompanitë ndërtimore do të kenë një sërë detyrash të cilat qëndrojnë
përpara ndërtimtarisë në nivel të Kosovës po ashtu dhe në komunën e Ranillugut, prandaj parashihet
zhvillimi i shpejtë dhe modernizimi i kapaciteteve për rritjen e nivelit të punës në ndërtimtari, transport një
sërë vende punësh nga vend-punishtet në repartet e industrisë së organizuar dhe në fabrika, duke e bërë
ndërtimtarinë më shumë të pavarur nga ndikimet sezonale. Industrializimi më i madh i ndërtimit mund të
pritet veçanërisht në ndërtimet banesore ku mund të sigurohen aranzhimet afatgjate, përqendrimi më i
madh dhe vëllimi më i madh i ndërtimit.
Në këtë fushë pritet shkalla më e madhe e rritjes nga shkalla mesatare e ekonomisë, pritet rritja e
vëllimit të punëve në njëfarë mase për një numër më të madh të të papunësuarve.
Përveç kësaj, ndërtimtaria e komunës në perspektivë duhet të siguroj rritjen e vëllimit të punëve edhe
jashtë komunës, para së gjithash brenda Kosovës dhe më gjerë.
Krahas me zhvillimin e ndërtimtarisë arrihet mundësia për prodhimtarinë serike më të madhe të
materialit ndërtimor dhe elementëve ndërtimor, duke pasur parasysh që në shumë lokacione ekziston lënda
e parë kualitative.
Nga niveli i zhvillimit dhe efikasitetit të ndërtimtarisë në shumë çka do të varet realizimi i programit për
integrim rajonal dhe më të gjerë.
Ndërmarrjet ndërtimore janë shfrytëzues relativisht të mëdhenj të hapësirës, prandaj janë analizuar
dhe planifikuar hapësirat të cilat mund të shfrytëzohen për magazina, separacion të zhavorrit dhe
materialeve tjera, për prodhimin e masës së betonit dhe gjysmë-prodhimet e betonit, për vendosjen e
lokacioneve për punën e bazave të makinerive dhe punëtorive për riparim, për punën e reparteve të
ndryshme (muratorëve, mjeshtërve për përforcimin e hekurit, mekanikëve, dru-prerësve, elektricistëve,
punëve përfundimtare etj.), për parkimin e makinerive, magazina dhe reparte tjera të shërbimeve.
Një pjesë e hapësirës për nevojat e ndërtimtarisë do të vendoset në zonën industriale dhe në periferi
të disa vendbanimeve, por pjesa më e madhe e hapësirës është e domosdoshme të jetë në vendin ku
është edhe selia e ndërmarrjes, respektivisht të repartit. Me rastin e hartimit të planit urbanistik për qytetin,
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është e paraparë që kjo hapësirë të jetë në të gjitha zonat duke respektuar standardet urbane dhe
nëpërmjet trajtimit gjatë hartimit të rregullores mbi vendbanimet ku është e obligueshme që hollësisht të
parashihen nevojat dhe qëllimi i hapësirës për ndërtim (zyrave të e kompanive ose byrotë e projektimit) që
varet prej madhësisë dhe strukturës së ndërmarrjes. Këtu duhet të kihet parasysh edhe atë se për këto
hapësira mund shfrytëzohen përkohësisht lokacionet e ndryshme por duhet garantuar sigurimin përkatës
për punët ndërtimore.

3.2.2

Infrastruktura- transporti komunal, komunikimi

3.2.2.1 Infrastruktura si sistem për organizimin funksional të hapësirave:
Rrjeti dhe kualiteti i infrastrukturës së paraparë do të paraqesë bazën e integrimit
hapësinor dhe si parakusht i parë për realizimin e zhvillimit të harmonizuar. Lidhja Integrale e
infrastrukturë në hapësirë do të jetë prioritet përmbajtjesor i Planit Zhvillimor të Komunës
(PZHK) për hapësirën e komunës së Ranillugut. Kahet themelore të infrastrukturës do të
iniciojnë polarizimin e potencialeve ekonomike si dhe përqendrimin e popullatës. Drejtimet e
parapara, në radhë të parë, kualiteti i tyre dhe rëndësia funksionale duhet ti kontribuojë ekuilibrit
hapësinor dhe të gjithëmbarshëm të komunës.
Infrastruktura në komunën e Ranillugut duhet të sigurojë integrimin racional dhe territorial të
ekonomisë, integrimin e hapësirës me rajonet fqinjë dhe në kohë dhe hapësirë të caktuar të sigurojë
përformanca përkatëse në zhvillimin e funksioneve tjera.

3.2.2.2 Transporti komunal:
•

Rrjeti dhe sistemi i infrastrukturës së transportit rrugor:

Në territorin e komunës së Ranillugut, sipas analizave të gjendjes në komunë mund të
shihet qartë që ekzistimi vetëm i rrugëve rajonale dhe lokale dhe kualiteti i infrastrukturës
rrugore bën që të jetë në pozitë të pafavorshme të trafikut ku parashihet të jetë hapësira ku
duhet fuqishëm të veprohet me këtë plan dhe atë: forcimi i rrugëve për trafik në mes të vendeve
të banuara dhe rrugëve për lidhjen e komunës me komunat fqinje dhe me Bujanovcin. Me fjalë
tjera, përmirësimi i infrastrukturës së transportit, si prioritet në drejtimet rrugore:
"Gjilan – Ranillug – Crep – Kamenicë" dhe
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"Gjilan – Ranillug – Crep – Dheu i Bardhë – Bujanovc (R. e Serbisë ).
Pastaj përmirësimi e infrastrukturës rrugore në rrugët lokale, kompletimi me përmbajtjet
lehtësuese, respektivisht me trotuaret në vendbanimet e ndryshme, ujërat atmosferike, shiritave
mbrojtës, me sinjalizimin horizontal dhe vertikal, mirëmbajtjes etj. si dhe forcimi i infrastrukturës
së rrugëve bujqësore, fushore dhe pyjore.
•

Zhvillimi i shërbimeve të transportit

Shkalla e lartë e rritjes së numrit të mjeteve motorike nga periudha e kaluar e veçanërisht të
automjeteve të pasagjerëve do të vazhdojë edhe në periudhën e ardhshme, posaçërisht të automjeteve në
pronësi private.
Përmirësimi i standardit por edhe rritja e përqendrimit të popullatës në qendrat më të mëdha të
vendbanimeve do të ndikojë më së shumti në rritjen e numrit të automjeteve.
Shkalla e motorizimit do të sillet rreth 250 automjete në 1000 banorë, respektivisht një automjet në
katër banorë. Shkalla e motorizimit në qendër natyrisht se mundtë jetë edhe më e madhe.
Parashikimet tregojnë se mund të pritet që shkalla e rritjes së automjeteve të sillet prej 8 deri 10% në
vit dhe se në komunë do të jenë deri në vitin 2020 diku afër 1500 deri 1600 automjete. Struktura e
automjeteve do të shkoj në favor të automjeteve për pasagjerë. Pjesëmarrja e tyre do të jetë rreth 80% të
numrit të përgjithshëm të automjeteve.
•

Objektet, pajisjet, servisimi dhe kualiteti i shërbimeve në transport

Gjatë periudhës së ardhshme, zhvillimi i transportit në komunë do të kushtëzohet krahas me
ndërtimin dhe rikonstruktimin e rrugëve dhe ndërtimin dhe kompletimin e sistemit të objekteve përcjellëse të
transportit. Në atë funksion është paraparë edhe stacioni i autobusëve në Ranillug dhe stacionet më të
vogla me ndalesa nëpër rrugët ku duhet të bëhet zgjerimi.
Shih (Harta nr. ... Infrastruktura e transportit në komunën e Ranillugut faqe. ...)
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Infrastruktura e transportit në komunën e Ranillugut

3.2.2.3 Trafiku
•

Trafiku rrugor

Ky trafik në komunën e Ranillugut zhvillohet në rrugët ekzistuese, por ato janë shumë të
dëmtuara dhe të degraduara për shkak të mungesës së rregullimit dhe mbikëqyrjes
permanente, po ashtu edhe për shkak të ngarkesës tej mase të transportit.
Kështu në gjendjen ekzistuese ky lloj trafiku me kapacitetin e tij kryesisht plotëson
kërkesat për transport, por është në nivel të ulët të shërbimit të trafikut dhe transportit.
Në lidhje me këtë parashihet ndërtimi i infrastrukturës rrugore dhe plotësimi i mungesave
ekzistuese rrugore. Po ashtu Plani Hapësinor i komunës së Ranillugut në konceptin e zhvillimit
të infrastrukturës rrugore dhe të trafikut, planifikon rikonstruktimin e kapacitetit të trafikut rrugor
dhe përshtatja e tij me teknologjitë bashkëkohore të transportit.
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Planifikohet rikonstruktimi i rrugëve që lidhin zonat e fshatrave në komunën e Ranillugut, si
dhe hapja e drejtimeve të reja rrugore në aspektin e lidhjes me drejtimin e rrugëve rajonale dhe
magjistrale me komunat fqinje në rajon.
Shih (Harta nr. ... Rrjetet rrugore në komunën e Ranillugut faqe. ...)

Rrjeta rrugore në komunën e Ranillugut

•

Trafiku ajror

Në komunën e Ranillugut nuk ekziston aeroporti. Aeroporti i Prishtinës është më i afërt,
në largësi prej 80 km. respektivisht nëse shkohet në drejtimin rrugor Ranillug – Gjilan – Lipjan –
Magurë – Sllatinë diku rreth 65 km.
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Në perspektivë nuk parashihet ndërtimi i aeroportit ashtu që kjo komunë edhe më tej do
udhëzohet drejt aeroportit Prishtina, dhe gjithashtu si alternativë e mundshme mund të jete
aeroporti në Shkup.
Në Kosovë kanë ekzistuar 12 aeroporte bujqësore “aviokosova” dhe një port ajror të
lidhjes Aeronautike të Kosovës gjendet në Dumosh komuna e Podujevës. Shumë prej
aeroporteve bujqësore janë në gjendje të keqe fizike, pa mirëmbajtje, dhe do të shohim nëse do
të jenë të ruajtura këto mundësi për ardhmërinë e bujqësisë dhe për qëllime tjera. Aeroporti
bujqësor më i afërt për komunën e Ranillugut është aeroporti bujqësor në Gjilan.
•

Trafiku Hekurudhor

Në territorin e komunës së Ranillugut nuk ekziston trafiku hekurudhor. Stacioni më i afërt
hekurudhor është ai në Gërlicë, në largësi prej 60 km, linja hekurudhore Fushë Kosovë-Shkup.
Vetë fakti se në nivel të Kosovës që nga viti 1963, nuk është ndërtuar asnjë hekurudhë e
re, fletë mjaft për gjendjen në trafikun hekurudhor.
Mungesa e stacioneve hekurudhore dhe largësia nga stacionet ekzistuese si dhe
funksionimi aktual jo-adekuat i trafikut hekurudhor në nivel të Kosovës, e vendos komunën e
Ranillugut në pozitë mjaft të pafavorshme të trafikut, që veçanërisht ka të bëjë me transport
masiv të mallrave dhe produkteve.
Me plan hapësinor të Kosovës parashihet ndërtimi i linjës hekurudhore Ferizaj-GjilanRanillug-Bujanovc, e cila lidhet me linjën ndërkombëtare Nish-Shkup dhe më tej në drejtim të
korridoreve të rëndësishme evropiane. Kjo linjë kalon nëpërmjet territorit të komunës së
Ranillugut dhe ky plan duhet të përpunojë trason e kësaj linje dhe stacionit të mundshëm
hekurudhor.

3.2.2.4 Telekomunikacioni:
Zhvillimi i transportit të telekomunikacionit PTK-së dhe operatorëve privat në komunën e Ranillugut
edhe më tej do të formoj zhvillimin më integrues të këtij transporti në nivel të Kosovës dhe rajonit, duke u
nisur nga gjendja e rrjetës së telekomunikacionit të PTT-së.
Qëllimet afatgjate të cilat duhet ndjekur për zhvillimin e këtij transporti në perspektivë për komunë
janë: numri i postave, numri i kyçjeve telefonike, të antenave, kabllore dhe shërbimi i internetit të cilët
duhet të rriten, ndërsa shërbimet e PTK-së dhe operatorëve tjerë privat të modernizohen.
Është e nevojshme që rrjetet ajrore të zëvendësohen me ato nëntokësore. Shtrimi i kabllove optike
në territorin e komunës dhe mbulimi i tërë territorit me rrjetin e internetit, forcimi i rrjetit në nivel të
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standardeve evropiane, ndërtimi i centraleve në periferi, ofrimi i shërbimit në shkallë të gjerë, vendosja e
antenave bashkëkohore PTK-VALA, IPKO, Z-Mobile dhe të tjerë.
Në vendbanime ku rrjeti ekzistues PTT rrjedh prej viteve 90-ta duhet të zëvendësohet me një të ri.
Si propozim është edhe vendosja e foltoreve publike në të gjitha vendet e banuara ku
ekziston rrjeti e telefonisë fikse, si dhe në ato mjedise ku planifikohet vendosja e rrjetit të ri.
Përmirësimi i rrjetit të internetit dhe kabllor dhe ofrimi i programeve televizive HD dhe
vendosja e transmetuesve-antenave.
Të parashihet zgjerimi i kapaciteteve ekzistuese të centrales telefonike në Ranillug ose
ndërtimi i edhe një tjetër në fshatin Ropotov i M. Vendosja e telefonisë fikse në fshatrat
Ropotovë i Madhe dhe R. i Vogël, Drenoc, Tomancë, Pançellë, Rajanoc, Bozhec, Odec dhe
lagjet Rid dhe Dubovc do të jetë një nga prioritetet kryesore.
Po ashtu duhet planifikuar hapjen stacionit lokal të RTV-së në Ranillug i cili do të ishte
shërbim publik për qytetarët ndërsa si lokacion më i përshtatshëm për repetitor është në vendin
e quajtur "Rejanovacka cuka".

3.2.2.5 Infrastruktura Energjetike:
•

Rrjeti Energjetik

Në bazë të analizës së gjendjes në profil të qartë është konstatuar se rrjeti elektroenergjetik i distribucionit në pjesën më të madhe është ndërtuar para 20 e më shumë vite, që do
të thotë që linjat ajrore janë në gjendje teknike të dobët ndërsa kabllot që aktualisht furnizojnë
konsumatorët janë të seksionit jo-adekuat tërthor, veçanërisht kabllot e tensionit prej 10kV.
Shumica e trafo-stacioneve janë me tension prej 10/0.4 kVA.
Duke u nisur nga gjendja ekzistuese dhe e propozimeve arkitektonike, distribucioni i FEEsë duhet të bëhet në përputhje me dy rekomandime që janë dhënë në vazhdim:
•

Rekomandimet e masterplanit (planit kryesor) për zhvillimin e sistemit të
distribucionit deri në vitin 2015

— largimi gradual i TSH (trafo-stacioni shtyllor) 35/10kV dhe kalimi në TSH 110/20kV;
— kalimi nga rrjeti distributiv prej 10kV në rrjetin distributiv prej 20kV;
— ndërrimin e TSH 10/0.4kV me ato prej 20/0.4kV;
— ndërrimin e linjave ajrore prej 230/400V me kabllo thurrës ose me kabllo
nëntokësorë;
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— ndërtimi i linjës së re 110 kV Gjilan-Ranillug-Ristovc.
Rregulloret IEC, IEEE dhe ANSI të cilët për projekte të reja në vende urbane, linjat për
furnizim me energjinë elektrike dhe linjat e rrjetit të telekomunikacionit përcjellin trason e njëjtë
dhe sipas mundësive të realizohen në kohën e njëjtë.
Rekomandimet e lartpërmendura dhe rregulloret obligojnë që FEE dhe SK realizohen
ashtu që:
Në pjesën rurale të komunës ku tani gjendet DV i ndërtuar prej 10 (20)kV me shtyllat e
drurit dhe betonit nevojitet të planifikohet DV të re vetëm për tensionin punues prej 20 kV ashtu
që gradualisht do të ishte i mundshëm kalimi në tensioni prej 20kV.
Rrjetet e tensionit të ulët duhet të jenë të planifikuara po ashtu me shtylla betoni dhe
përçues ajror Al/Fe PP 50 mm2 . Në këto shtylla duhet të planifikohet edhe ndriçimi publik i
rrugëve.
Ndriçimi publik i rrugëve kryesore të fshatrave do të bëhet me llambat e natriumit të fuqisë
Ⱳ tëm.
-10
vendosura
Kyçja dhenëç’kyçja
shtyllate metalike
llambavenë
dolartësi 8

prej 400

të jetë automatike, ndërsa për kohën kur rrugët nuk janë shumë të qarkullueshme (pas
mesnatës) llambat do të ndizen automatikisht me gjysmën e fuqisë nominale.
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Rrjeti Energjetik në komunën e Ranillugut
•

Linjat e veçanta për intervenim në rrjetin prej 10 kV

Në bazë të analizës të rrjetit elektrik e cila është bërë në teren nga ana e ekspertëve në
bashkëpunim me KEK-un, është konstatuar se në disa pjesë duhet të intervenohet me prioritet
dhe të kalohet nga sistemi prej 10KV në sistemin prej 20KV dhe po ashtu nevojitet riparimi ose
rikonstruktimi i disa trafo-stacioneve në disa fshatra të komunës.
•

Me prioritet duhet intervenuar:

Në largpërçuesin Ropotovë-Ranillug shtyllat e drurit duhet zëvendësuar me shtyllat e reja
të betonit. Kjo linjë transmetimi është e stër-ngarkuar sepse seksioni është instaluar me përçues
ajror Al/Fe 16mm2 dhe duhet zëvendësuar me seksion tërthor më të madh. Në këtë traso duhet
instaluar linjën e re transmetimi e cila do të jetë e bërë nga shtyllat e betonit dhe me Al/Fe
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përçues ajror 50mm2 ndër të tjera dhe për atë se nga ky largpërçues do të furnizohet ndërtesa e
administratës së komunës, stacioni i policisë, shtëpia e zjarrfikësve etj.
Nevojitet që edhe largpërçues të tjerë të tensionit të lartë që janë bërë prej shtyllave të
drurit të zëvendësohen me shtylla betoni, duke rritur seksionin tërthor të përçuesve.
Furnizimi me energji bëhet me ndihmën e tre largpërçuesve të TL 10KV.
Njëri është prej betoni i cili furnizon me energji të gjitha fshatrat përreth Ropotovës si dhe
Ranillugut dhe Gllogocit. Në këtë largpërçues janë të instaluara trafo-stacionet 10/0,4KV të
fuqisë së përgjithshme prej 4,150MW.
I dyti është prej druri i cili furnizon me energji Tjegulloren, Niteksin, Kormijanin e Epërm,
Kormijanin e Poshtëm dhe Domorocin. Në këtë largpërçues janë të instaluara trafo-stacionet
10/0,4KV të fuqisë së përgjithshme prej 6,370KW prej kësaj në territorin e komunës 2,260MW.
Fuqia e përgjithshme e instaluar e këtyre dy largpërçuesve është 6,410MW. Nëse i
shtojmë kësaj edhe fuqinë e instaluar e largpërçuesit industrial rreth 1MW, do të fitojmë fuqinë e
përgjithshme të instaluar në tërë territorin e komunës 7,410MW. Me këtë do të fitohej energjia
rezerve për ndërtimin e reparteve industriale e me këtë do të nisej aktiviteti ekonomik dhe kjo do
të çonte deri tek zgjidhja e problemit të lartpërmendur të papunësisë së popullatës.
•

Intervenimet në vendbanimet e komunës së Ranillugut:

Në territorin e komunës së Ranillugut është e nevojshme të instalohet trafo-stacioni
110/10KV të fuqisë 10MË. Me ndërtimin e këtij trafo-stacioni do të shkarkohej trafo-stacioni në
Berivojcë ndërsa komuna e Ranillugut do të fitonte një sistem më efikas elektro-energjetik.
Në fshatin Tomancë nevojitet instalimi i ndarësit TL dhe zëvendësimi i rrjetit TU të drurit
me atë prej betoni.
Në Pançellë (fshati) nevojitet instalimi i ndarësit TL.
Në Ropotovë të Vogël nevojitet montimi të edhe një trafo-stacioni shtyllor të fuqisë
250KVA në afërsi të shtëpisë së kulturës që të shmanget largësia e madhe e rrjetit të TU-së dhe
rënia e tensionit. Po ashtu është e nevojshme ri-montimi i ndarësit të TL-së në blind i cili nuk
është në funksion.
Nevojitet instalimi i ndarësit të TL-së në fshatin Ropotovë e Vogël.
Në fshatin Odec nevojitet zëvendësimi i rrjetit të TU-së prej drurit me atë të betonit si dhe
montimi i ndarësit.
Zëvendësimi i rrjetit të TU-së prej drurit me atë prej betoni, e nevojshme në fshatin
Rajanoc.
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Në fshatin Bozhec, nevojitet zëvendësimi i rrjetit të TU-së prej drurit me atë prej betoni.
Fshati Dubovc ka nevojë për trafo-stacion prej 10/0,4KVA me fuqi 50KW dhe
zëvendësimin e rrjetit të TU-së prej drurit me atë prej betoni.
Në fshatin Drenoc i E. nevojitet zëvendësimi i rrjetit të TU-së prej drurit me atë prej betoni
dhe riparimi i ndarësit të TL.
Në Drenoc të P. nevojitet zëvendësimi i rrjetit të TU-së prej druri me atë prej betoni.
Në Kormijan të E. nevojitet zëvendësimi i kabllos së tensionit të lartë.
Ne fshatin Kormijan të P. nevojitet që tek trafo-stacioni shtyllor të montohet ndarësi i TL-së
.
Edhe në fshatin Domoroc do të nevojitej instalimi i ndarësit.
•

Përmbajtja e re-vitalizmit të sistemit elektro-energjetik të komunës së
Ranillugut:
-

Zëvendësimi i largpërçuesit të TL-së prej druri Ropotovë-Ranillug me
largpërçues prej betoni.

-

Zëvendësimi i të gjithë largpërçuesve tjerë të TL-së prej druri me atë prej
betoni

-

Ndërtimi i trafo-stacionit 10/0,4KV të fuqisë 250KW në fshatin Ropotovë e
Madhe

-

Zëvendësimi i të gjitha rrjetave të TU-së me rrjetat e TU-së prej betoni

-

Ndërtimi i trafo-stacionit qendror 110/10KV, të fuqisë 10MW në fshatin
Ropotovë e M. në vendin e trafo-stacionit të vjetër 35/10KV

-

Punimi i largpërçuesit të TL-së 10KV për furnizim me energji elektrike të
zonës industriale.

Shih (Harta nr. ... Rrjeti energjetik në territorin e komunës së Ranillugut faqe. ...)

3.2.2.6 Gazi dhe nafta:
•

Rrjeti i gazsjellësit

Gazi energjetik në strukturën e sistemit energjetik gjithnjë e më shumë po zë vend të rëndësishëm.
Përdorimi i gazit për ngrohje dhe industri është ka një përparësi të shumëfishtë ndërsa shpenzimet e
kalorive të dobishme janë më të ulëta dhe në mënyrë të konsiderueshme e zvogëlojnë ndotjen e mjedisit
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dhe rrethinës. Si mundësi e furnizimit me gaz të komunës së Ranillugut mund të konsiderohet lidhja me
gazsjellësin Shkup-Nish në linjën e mundshme Kamenicë-Prishtinë.
•

Nafta

Në aspektin e furnizimit me naftë dhe derivatet e naftës në Ranillug dhe tërë Kosovën
edhe më tej do të varet nga importi i naftës dhe derivatet e saj. Importi i naftës dhe derivateve të
naftës edhe më tej do të realizohet kryesisht me anë të transportit rrugor, rrugëve magjistrale
dhe rajonale, si dhe me anë të transportit të planifikuar hekurudhor.
Udhëzimet e BE-së mbi sistemin energjetik e veçanërisht për sektorin e naftës dhe
derivateve të naftës janë të fokusuara në ndërtimin e rezervarit për magazinimin e naftës me
qëllim të sigurimit të rezervave, në rastin e ndonjë barriere dhe restrikcioni në furnizim, ashtu që
komuna e Ranillugut do të ishte në pozitë të favorshme në atë aspekt.

3.2.2.7 Infrastruktura e hidro-ekonomisë:
•

Infrastruktura për furnizim me ujë

Analizën e gjendjes në komunë sa i përket infrastrukturës së ujësjellësit, e ka bërë grupi punues për
planifikim së bashku me ekspertët nga hidro-ekonomia ku janë analizuar nevojat për furnizim me ujë për
popullatën, industrinë dhe bujqësinë dhe është konstatuar si në vijim:
Me prioritet duhet përmirësuar, kompletuar dhe modernizuar infrastrukturën e furnizimit me ujë në
zonat të cilat tanimë kanë sistemin e ujësjellësit.
Sa i përket furnizimit të vendbanimeve me ujë të pijes, do ti jepet prioritet në gjetjen
maksimale dhe shfrytëzimin e burimeve lokale të ujërave nëntokësore .
Nevojat afatgjate për furnizim me ujë do të bazohen në ndërtimin e sistemeve integruese
hidro-ekonomike, me mbështetje të veçantë në burimet e mëdha të ujërave nëntokësore,
ujërave atmosferike, ujërave që rrjedhin nga rrjedhat ujore për akumulim me qëllime të shumta.
Uji për nevojat teknologjike do të kërkohet sipas rregullit nga rrjedhat e ujërave dhe
lumenjve.
Shih (Harta nr. ... Harta hidrologjike në komunën e Ranillugut faqe. ...)
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Harta hidrologjike në komunën e Ranillugut

3.2.2.8 Rrjeti i kanalizimit të ujërave të zeza dhe atmosferike:
•

Infrastruktura për trajtimin dhe pastrimin e ujërave të zeza

Analizën e gjendjes në komunë në aspektin e infrastrukturës së ujërave të zeza dhe
atmosferike e ka bërë grupi punues për planifikim ashtu që planifikohet që në të ardhmen të
kemi sistemet e ndara për përpunimin e ujërave të zeza(fekale) dhe atmosferike në të gjitha
vendbanimet duke filluar nga Ranillugu si qendër administrative e komunës.
Planifikimi dhe funksionimi i disa segmenteve të rrjetit të vjetër, me profil(seksion) joadekuat për nevojat më të gjera, duhet bërë rikonstruktimin e rrjetit me profil më të zmadhuar të
rrjetit, e cila në vendbanimet do të kishte rrjedhë më të madhe të ujërave të zeza dhe
atmosferike.
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Kolektori kryesor për shkarkimin e ujërave të kanalizimit gjendet në mesin e territorit të
komunës dhe atë në anën jug-perëndimore deri në veri-lindje të komunës, që do të thotë nga
ana e djathtë të bregut të shtratit të lumit Morava e Binqës prej Gllogocit deri në pjesën e
poshtme të Kormijanit të P.
Është planifikuar që të lidhen të gjitha linjat e kanalizimit në kolektorin kryesor, por
vendbanimet Rajanoc, Bozhec dhe Odec pasi që nuk ka qenë mundësia e kyçjes në trason e
kolektorit, duhet të kenë gropat e veçanta septike në nivel të vendbanimit.
Objekti kryesor për trajtimin e ujërave të zeza është i paraparë në rrethin e fshatit
Domoroc, saktësisht rreth 1.0 km. në drejtim të terminalit.
Në planin afatgjatë, në Kosovë parashihet ndërtimi i 7 objekteve për trajtimin e ujërave
të zeza. Në çdo rajon nga një objekt, ashtu edhe për rajonin e Gjilanit ku bën pjesë edhe
Komuna e Ranillugut.
Mirëpo, deri sa nuk sigurohen mjetet financiare për ndërtimin e objektit, në planin
afatshkurtër nevojitet që secili vendbanim të ndërtojë objektin e vetë (gropën septike) për
trajtimin minimal të ujit të përdorur ndërsa çdo vendbanim që ka infrastrukturë të kanalizimit
duhet që në dalje të ketë së paku një gropë septike dhe lokacioni i saj të jetë i përshtatshëm
ashtu që në të ardhmen ujërat të derdhen në të dhe të vazhdojnë për në kolektorin kryesor i cili i
drejton kah kolektori kryesor rajonal.
Parashihet që kolektori kryesor në nivel komunal të përcjell trasenë e rrjedhës së ujit të
lumenjve dhe kyçja e rrjetit kryesor po ashtu, përndryshe kur dëshirojmë të përcjellim rrugë më
të shkurtra të disa fshatrave duhet të përdoren stacionet e pompimit të cilat duhet analizuar si
zgjidhje në disa aspekte.
Shih (Harta nr. ... Sistemi i kanalizimit në komunën e Ranillugut faqe. ...)
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Sistemi i kanalizimit në komunën e Ranillugut

•

Rrjeti i kanalizimit të ujërave atmosferike

Siç është përmendur më sipër, kanalizimi i ujërave atmosferik do të ketë rrjetin e veçantë.
Të gjitha ujërat atmosferike duhet të derdhen në lumin Morava e Binçës dhe në rrjedhat e ujit
më të afërt, duke shfrytëzuar rënien e terrenit

ashtu që traseja e kolektorit të jetë më e

shkurtër, duke pasur kujdes që në këtë rrjet të kanalizimit të mos derdhen ujërat e zeza apo
industriale etj.
Parashihet rrjeti në vendbanimet tjera për ujërat atmosferike i cili do të ishte e veçantë (i
ndarë nga rrjeti për fekalet) për çdo vendbanim që të funksionojë sa më shumë që të jetë e
mundur si sistem dhe të derdhen në rrjedhat e ujit më të afërt. Ndërtimi i kanalizimit për ujërat
atmosferike në rrugët e asfaltuara me derdhje të ujit në lumenj ose rrjedha të ujit më të afërt.
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3.2.2.9 Infrastruktura për mbrojtjen e ujërave dhe deponive
•

Infrastruktura për mbrojtjen e ujërave nga ndotja

Për mbrojtjen e ujit në të ardhmen parashihet:
-

krijimi i infrastrukturës për largimin e ujërave të përdorur dhe të ndotur nga
vendet e banuara dhe industria.

Shih (Harta nr. ... Kanalizimi në territorin e komunës së Ranillugut faqe. ...)

-

mbrojtja e ujërave minerale dhe nëntokësore, si në aspektin e largimit të
mundësisë për ndotje ashtu edhe në aspektin e ndërtimit të pa-kontrolluar dhe
rrezikimit të hapësirës.

Shih (Harta nr. ... Harta hidrologjike në territorin e komunës së Ranillugut faqe. ...)

-

ndërtimi i infrastrukturës së deponive ekonomike në nivel të vendbanimeve
(pastrimi i shtratit të lumenjve – mbeturinave dhe organizimi i largimit të tyre në
të ardhme);

-

ndarja e rrjetit të kanalizimit të ujërave fekale dhe atmosferik në
vendbanime;

-

ndërtimi i objektit në nivel vendbanimi dhe pastrimi i ujërave të zeza si
zgjidhje e përkohshme për parandalimin e ndotjes së ujit;

-

vazhdimi dhe rritja e mbikëqyrjes së shkallës së ndotjes të lumit
Morava e Binçës;

-

që në objektet ekzistuese industriale, pasi që nuk kanë aparatet për
pastrim ato i ndotin lumenjtë, në afat të caktuar të instalohen aparate
për të shmangur këtë;

-

dokumentacioni tekniko investiv për industritë e reja duhet të
përmbajë edhe vendimin për pastrimin e të gjitha ujërave të
përdorura, ndotura. Puna e kapaciteteve të reja industriale nuk duhet
të lejohet pa instalim paraprak të aparatit i cili siguron pastrimin e
ujërave të ndotura në mënyrë adekuate (gropat septike, separacione
dhe objekte tjera);

Shih (Harta nr. ... Sistemi i kanalizimit në komunën e Ranillugut faqe. ...)
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•

Infrastruktura e deponisë së mbeturinave

Sa i përket deponisë së mbeturinave, është paraparë që ato të vendosen në vende ku
është paraparë me RPO-të (trans-deponitë).
-

vazhdimi i shfrytëzimit të infrastrukturës që ofron deponia rajonale;

-

në nivel të një vendbanimi ose dy vendbanimeve është planifikuar
deponia e përkohshme me hapësira të ndara për mbeturina
ndërtimore, industriale etj.

-

si alternativë e mundshme për deponinë rajonale është planifikuar një
deponi në nivel komunal;

-

shfrytëzimi i mbeturinave për riciklim dhe mundësisë së prodhimit të
energjisë;

-

trajtimi në hapësirën e caktuar të mbeturinave inteligjente me mundësi
të deponimit dhe servisimit;

-

shpërndarja e shërbimeve për mbledhjen e mbeturinave edhe në
zonat rurale;

-

ndryshimi i mënyrës së mbledhjes dhe menaxhimit me mbeturina;

-

janë paraparë edhe vende për groposjen e kafshëve me mundësi të
zhdukjes masive në rastet urgjente për shkak të sëmundjeve dhe
arsyeve tjera tek kafshët dhe shpezët.
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Menaxhimi me mbeturina në territorin e komunës së Ranillugut

3.2.3

Infrastruktura për rregullimin e regjimit të ujërave
Prioriteti komunal dhe rajonal në këtë zonë ka mbrojtjen e rrjedhave të ujit me ndërtimin e

digave (akumulimi) në rrjedhat e mundshme të ujit në territorin e komunës së Ranillugut, si dhe
digës së paraparë (akumulimit) në rrjedhën e ujit të lumit "Morava e Binçës" e cila rrjedh nëpër
komunën e Ranillugut në gjatësi prej 7 km. Kjo për shkak të mbrojtjes nga të gjitha vërshimet
dhe të akumulimit të ujit për përdorimin në periudhat kur kjo është e nevojshme (në
temperaturat e ngrohta kohë pas kohe të lëshohet uji i freskët në lum nga akumulimi). Me këtë
akumulim mund të kontrollohet edhe sasia e ujit gjatë kohës së shirave të mëdha.
Shih (Harta nr. ... Furnizimi me ujë në territorin e komunës së Ranillugut faqe. ...)

197

Plani Zhvillimor Komunal i Ranillugut

Rregullimi i shtretërve të lumenjve me dhe, rregullim urban, ndërtimi i murit mbrojtës,
mirëmbajtja dhe pastrimi për shkak të mbrojtjes nga vërshimet, si dhe hapja e kanaleve të
kullimit për shkak të mbrojtjes së tokës bujqësore.
Shih (Harta nr. ... Masat mbrojtëse nga vërshimet e territorit të komunës së Ranillugut

Harta hidro-gjeologjike në territorin e komunës së Ranillugut
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Infrastruktura e furnizimit të ujit në komunën e Ranillugut

3.3 Demografia dhe Çështjet Sociale

3.3.1.1 Arsimi:
Pas analizës së situatës në nivel komune dhe njohjes së rolit që ka komuna në sistemin
edukativ, i cili përveç tjerash përcillet edhe në mirëmbajtjen e infrastrukturës së arsimit e të cilën
e përbëjnë objektet dhe pajisjet tjera për shkollat, transportin dhe kuadrin mësimor, vendosjes
së qëllimit të përbashkët nga ana e të gjithë palëve të interesuara për një shoqëri të edukuar
mirë dhe të shkolluar është konstatuar se është e nevojshme të drejtohen zhvillimet e ardhshme
në këtë fushë.
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Ngritja e kapaciteteve për arsim bashkëkohor, përmirësimi i sigurisë për nxënësit,
përmirësimi i kualitetit të arsimit, përfshirja e barabartë e arsimit, rritja e bashkëpunimit me
prindërit, ministrinë e arsimit, ministrinë e punës, me shtetet dhe institucionet e ndryshme të
cilët hulumtojnë edhe kërkesat e tregut. Mbrojtja dhe sigurimi i lokacionit për shkollat,
përmirësimi i infrastrukturës së shkollave ekzistuese dhe kompletimi me infrastrukturën
përcjellëse e cila vlen për hapësirën komplete të komunës së Ranillugut ku funksionon sistemi i
arsimit, është theksuar se është e nevojshme të krijohen kushte dhe të lejohet arsimi privat i
bazuar në standarde, janë vlerësuar nevojat për zhvillimin e objekteve shkollore të reja me
infrastrukturën përcjellëse, ndërtimi i objekteve sportive me qëllim të përmirësimit të kushteve
për punë dhe mësim që përbëhen si në vijim:
•

Institucionet parashkollore - niveli-0

Këtu përfshihen të gjitha objekte që sigurojnë shërbimet e kopshtit dhe çerdhes së
fëmijëve si dhe përmbajtjet e arsimit parashkollor.
•

Kopshtet dhe Çerdhet

Sipas standardeve ndërkombëtare, grupin e fëmijëve në kopshte e përbëjnë 7-10 fëmijë.
Në bazë të vlerësimit që një fëmijë mesatarisht kalon dy vite në kopsht, një grup fëmijësh
parashihet për afro 400-700 banorë, në komunën e Ranillugut është paraparë që të shtrihen
këto kopshte në vendet e banuara dhe atë:
Një kopsht fëmijësh në Ranillug, Domoroc, Ropotovë e Madhe dhe në Gllogoc,
Një kopsht fëmijësh në Kormijan të Epërm dhe të Poshtëm,
Një kopsht fëmijësh në fshatrat Tomancë dhe Pançellë.
•

Arsimi parashkollor

Arsimi parashkollor, që përfshin fëmijët prej 3-6 vjet në bazë të nenit 2.4 të Ligjit mbi
arsimin parashkollor ende nuk është i obliguar.
Në komunën e Ranillugut ekziston sistemi i arsimit parashkollor mirëpo është paraparë që
këto institucione të avancojnë në aspektin e infrastrukturës dhe në shpërndarjen më të mirë të
objekteve të ardhshme sipas kritereve të numrit të banorëve dhe rrezes së hapësirës në
vendbanimet e komunës, të cilat kritere mund ti përshtaten edhe shkollave fillore të ulëta.
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•

Institucionet shkollore - niveli-1.2 dhe 3

Arsimi fillor, i ulët dhe i mesëm
Ligji për arsimin fillor dhe të mesëm na obligon që të sigurojmë kushtet "që të gjithë të
kenë qasje në shërbimet e arsimit".
Sipas këtyre mundësive të analizuara, veçanërisht për fshatrat me numër më të vogël të
banorëve dhe me një distancë të konsiderueshme të atyre zonave është e nevojshme:
1. Ndërtimi i objekteve shkollore brenda zonës së përfshirjes;
2. Sigurimi i transportit publik për shkollën amë:
3. Ndërtimi i shkollave (me paralele të ndara) për nivelin e parë (fëmijët prej 612 vjet) dhe sigurimi i transportit publik për nivelin e dytë të shkollës fillore.

Drejtoria e arsimit do ta mendoj arsyetimin edhe për disa vite të këtyre mundësive në
aspektin e zgjidhjes racionale dhe të qëndrueshme, aktualisht arsimi fillor dhe i arsimi i mesëm i
ulët sigurohet për të gjitha vendbanimet.
Me analizat dhe studimin e arsyeshmërisë, është paraparë ndërtimi i një shkolle të re tek
salla e sporteve në Ropotovë të Madhe për shkak të mbingarkesës të objektit ekzistues shkollor
me numër të nxënësve dhe në distancë të largët nga disa anë të vendbanimeve të komunës.
Shkollat speciale në komunën e Ranillugut nuk ekzistojnë, mirëpo në shkollat ekzistuese
duhet të hapen klasat speciale për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe mangësitë mentale.
Nga e tërë kjo, është paraparë ndërtimi i një shkolle në fshatin Ropotovë e Madhe që të
shfrytëzohet edhe për fshatin Ropotovë e Vogël
Arsimi i mesëm i lartë
Për 6000 banorë (aktualisht), sipas standardeve të shërbimeve, këto objekte ekzistuese
të shkollave të mesme i përmbushin nevojat e popullatës edhe për një periudhë të ardhshme
(kur dihet se për 18000 banorë nevojitet një shkollë e mesme), mirëpo është paraparë që
shkollat ekzistuese të pajisen dhe mirëmbahen me infrastrukturë të duhur.
Me qëllim të shmangies së rrugëtimeve të përditshme të gjata nga zonat e largëta mund
të mendohet edhe për shërbimet e strehimit(akomodimit) nëpër konviktet e nxënësve.
Shih (Harta nr. ... Shkollat dhe objektet sportive në komunën e Ranillugut faqe. ...)
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3.3.1.2 Shëndetësia:
Pas analizës së situatës në nivel komune dhe përcaktimit të qëllimit për shoqëri të
shëndoshë dhe të mbrojtur nga rreziku, sigurimi dhe përmirësimi i vazhdueshëm i kujdesit
shëndetësor duke filluar nga menaxhimi me sëmundjet kronike (hipertensioni, diabeti, astma,
TBC etj.) deri te zvogëlimi i mortalitetit dhe morbiditetit të fëmijëve nën 5 vjet, për popullatën si
qëllimi kryesor i Drejtorisë për shëndetësi dhe mirëqenie sociale, ku kualiteti i kënaqshëm do të
konsiderohet si një nga tregues kyç i cili do të vërtetonte nivelin e shërbimeve edhe në
periudhën e ardhshme.
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Zhvillimet e ardhshme do të fokusohen në drejtim të modernizimit të sistemit dhe
përshtatjen e tij me format standarde të organizimit, duke u bazuar në përvojat më të
suksesshme bashkëkohore.
Sistemi shëndetësor në komunën e Ranillugut, si edhe në pjesët tjera të Kosovës do të
vazhdojë të fokusohet në bazë të „praktikës familjare“ me qasje te mjeku, motrat medicinale dhe
tek profesionistët tjerë shëndetësor të cilët punojnë si grup.
•

Kujdesi shëndetësor primar:

Do të vazhdojë në bazë të konceptit të mjekësisë familjare dhe atë në sistemin vijues:
Qendra kryesore e mjekësisë familjare (QKMF) e cila do të vazhdojë me ofrimin e
shërbimeve shëndetësore 24 orë, do të jetë QKMF e deritanishme në Ranillug, por për krijimin e
kushteve më të mira të shërbimeve shëndetësore dhe për rritjen e kapacitetit të QKMF-së për
qasje të shpejtë dhe efikase të qytetarëve (të sëmurëve), është paraparë edhe një QKMF afër
qendrës aktuale në Ranillug.
Qendrat aktuale të mjekësisë familjare (QMF) që janë të shtrira në vendbanimet Rajanoc,
Odec, në Ropotovë të Madhe, në Kormijan të Epërm dhe të Poshtëm dhe në Domoroc; është
paraparë se ofrimi i shërbimeve shëndetësore është në një nivel të kënaqshëm, mirëpo duhet
njëfarë intervenimi në përmirësimin e shërbimeve të duhura shëndetësore.
•

Spitali rajonal:

Spitali rajonal gjendet në Gjilan me 17 reparte: reparti për gjinekologji, reparti internistik,
dializë, pediatri, kirurgji, anesteziologji, ortopedi, urologji, reparti infektiv, reparti i sëmundjeve
pulmonare, ndihma e parë, oftalmologji, laboratori, transfuzioni i gjakut dhe materniteti, do të
ofrojnë shërbimet e duhura poliklinike, derisa në komunën e Ranillugut nuk krijohet ndonjë
qendër spitalore.
•

Kujdesi shëndetësor sekondar:

Si spitale të përgjithshme, i përgjigjen nivelit sekondar të kujdesit shëndetësor, duke
përfshirë spitalin Universitar në Prishtinë.
•

Kujdesi shëndetësor terciar:

Spitali Universitar në Prishtinë është i vetmi spital i cili siguron kujdesin shëndetësor
terciar.
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•

Kujdesi shëndetësor privat:

Ofron shërbime të ndryshme ambulatore dhe specialistike të profileve të ndryshme
diagnostiko- terapeutike.
Aktualisht në komunën e Ranillugut pretendimet e tilla nuk ekzistojnë, mirëpo nuk
përjashtohet mundësia që ekziston ndonjë klinikë private.
Shih (Harta nr. ... Objektet e kult. dhe infrastruktura sociale në komunën e Ranillugut
faqe.. ...)

Objektet e kult. dhe infrastruktura sociale në komunën e Ranillugut
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3.3.1.3 Administrata:
Pasi që në kuadër të zhvillimit hapësinor si zhvillime të dëshirueshme në këtë fushë janë
paraparë objektet e reja për administratën komunale është paraparë:
Fillimi i zbatimit të projektit për ndërtimin e objektit komunal në pjesën veriore të Ranillugut
(mes Ranillugut dhe Ropotovës së Vogël).

3.3.1.4 Kultura – Trashëgimia kulturore:
•

Kultura:

Në periudhën e hartimi të këtij plani duhet krijuar mundësitë që ofertat kulturore të
Komunës së Ranillugut të jenë në përputhje me mundësitë që i ka komuna dhe me kërkesa dhe
rekomandime që kanë qenë rezultat i procesit të pjesëmarrjes në planifikim.
Shtëpitë aktuale të kulturës në Ranillug, Ropotovë të Madhe, në Kormijan të Epërm dhe të
Poshtëm dhe në Domoroc, duhet të rinovohen që të zhvillohen aktivitetet kulturore dhe të vihen
në shërbimin e plotë të artistëve, ansambleve kulturore, rinisë dhe shoqërisë civile.
Në atë funksion duhet digjitalizuar dhe kompletuar infrastrukturën dhe librarinë.
Me këtë plan është paraparë renovimi dhe rekonstruksioni i Shtëpisë aktuale të Kulturës
në Ranillug.
Në vendbanime ku nuk ekzistojnë shtëpitë e kulturës, për zhvillimin e aktiviteteve kulturore
si mundësi janë konsideruar shfrytëzimi i hapësirës shkollore në kuadër të shkollave fillore, si në
shkollën fillore në Bozhec, në Rajanoc, në Drenoc dhe ngj.
Nevojitet të mbështeten, forcohen dhe të zyrtarizohen në kalendarin komunal manifestimet
tradicionale si festimet e 1 majit " Morava derdhet në këngë " në Ranillug dhe " lojërat e
Vidovdanit " në Ropotovë të Madhe..
Shih (Harta nr. ... Objektet kult. dhe infrastruktura sociale në komunën e Ranillugut
faqe. ...)
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•

Trashëgimia kulturore:

Parashikimet e ekipeve profesionale sa i përket trashëgimisë kulturorë janë:
-

Që për komunën e Ranillugut pikërisht trashëgimia kulturore të jetë në mes të
elementeve më të rëndësishëm që do të shënojnë identitetin e komunës

-

Planifikimi i së kaluarës (trashëgimisë) është po aq me rëndësi sa edhe
planifikimi i ardhmërisë.

Parashihet që përgjithësisht kjo begati e trashëguar me vlerat artistike, estetike dhe
karakteristika tradicionale, që ilustrojnë llojllojshmërinë e begatshme të lëvizshmërisë
arkitektonike, arkeologjike të trashëgimisë arkivore dhe shpirtërore, është e nevojshme të
zhvillohen projektet e tilla që mundësojnë mbrojtjen e tyre nga dëmtimet e mëtejshme, po ashtu
është i nevojshëm zhvillimi dhe mundësimi që këto vlera të fillojnë të shihen, ndihen dhe të
vlerësohen në dimension adekuat nga ana e banorëve të komunës dhe vizitorëve.
Është e paraparë që të gjithë objektet dhe vlerat nga trashëgimia kulturore të shpërndahen
në listën ë trashëgimisë nën mbrojtje të përkohshme ose të përhershme në nivel të komunës,
Kosovës ndërsa disa edhe nivel ndërkombëtar.
Në komunën e Ranillugut saktësisht në zonën Kadastrale "Bozhec" ekziston vendi i
quajtur "Prilepc" ku është lindur

Cari Lazar, dhe përmendorja e Car Lazarit e ngritur në

Ropotovë të Madhe.
Shih (Harta nr. ... Objektet kult. dhe infrastruktura sociale në komunën e Ranillugut
faqe. ...)
Parashihet që të:
Rinovohet Kisha në Ranillug.
Ndërtohet Kisha e re në vendbanim Bozhec.
Parashihet zgjerimi i varrezave në vendbanimet Ranillug, Bozhec, Ropotovë e Madhe.
Parashihet thellimi i bashkëpunimit edhe me qendrën rajonale për trashëgimi kulturore
ashtu që evidentimin e objekteve që kanë vlerë trashëguese njëkohësisht ta bëjë edhe RCKN
në Gjilan.
Shih (Harta nr. ... Objektet kult. dhe infrastruktura sociale në komunën e
Ranillugut faqe. ...)
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•

Rinia:

Në bazë të analizës së gjendjes në këtë fushë por edhe në takimet e ndryshme në
sipërfaqe kanë dal mangësitë në lidhje me hapësirat e mjaftueshme për zhvillimin e aktiviteteve
të tyre dhe aktivitetet në fushat e ndryshme rinore dhe rekreative, mangësitë e shkollimit
adekuat që janë në përqindje shqetësuese, kryesisht për disa vendbanime rurale të largëta dhe
vijueshmëria e studimeve universitare në përqindje të vogël.
Brezi i ri (prej 15 deri 18 vjet) është nën ndikimin e zhvillimeve negative në shoqëri,
kryesisht arsimimi i pamjaftueshëm dhe dëshira e tyre që të kenë qasje në katër dukuri negative
të tilla si rrugaçëria, alkooli, prostitucioni ndërsa pjesërisht edhe elementet narkotike.
Parashikimet e dëshirueshme nga kjo fushë para së gjithash janë:
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Aktivizimi i numrit sa më të madh të organizatave rinore dhe forcimi i bashkëpunimit me
institucionet komunale, ngritja e kapaciteteve për sport dhe kulturë dhe angazhimi i sa më
shumë të rinjve në këto aktivitete, aktivizimi i garave në shumë fusha – sport, art, shkencë në
shkollat fillore dhe të mesme. Hapësirat për sport dhe rekreacion përgjithësisht duhet të
sigurohen në çdo vend të banuar, që të shfrytëzohet edhe për aktivitetet rinore ku mund të
veprojnë dhe formohen klubet rinore. Ato hapësira mund të jenë në kuadër të hapësirave të
shkollave fillore.
Parashikimet e dëshiruara për disa hapësira nga kjo fushë janë:
Ndërtimi i qendrave rinore në vendbanime më të mëdha.
Formimi i grupeve të recituesve, dramës, muzikës në të gjitha shkollat fillore dhe të
mesme.
Hapja e një qendre për aftësimin profesional të të rinjve.
Organizimi vjetor i ditës së rinisë.
Shih (Harta nr. ... Shkollat dhe objektet sportive në komunën e Ranillugut faqe. ...)
•

Sporti:

Në këtë fushë, duhet krijuar kushtet për popullatën e komunës ashtu që ata do të
merreshin me arsimimin fizik, zhvillimin e aftësive psiko-fizike për arritjen e rezultateve sportive
në garat e të gjitha niveleve dhe të gjitha moshave, me shumëllojshmërinë e zhvillimit të sportit
prej atij amator deri te sporti profesional.
Zhvillimi i ardhshëm i ofertës për sport në komunë duhet të jetë në pajtim me mundësitë
që ka komuna e Ranillugut dhe me kërkesat dhe rekomandimet që kanë qenë rezultat i procesit
të pjesëmarrjes në planifikim.
Hapësira për sport dhe rekreacion në përgjithësi duhet të sigurohet në çdo vend të
banuar. Ato mund të jenë në kuadër të hapësirave të shkollave fillore si pjesë e oborrit të
shkollës nëpërmjet shfrytëzimit të organizuar jashtë orarit të procesit mësimor ose si hapësira të
veçanta e që varet prej mundësive dhe kërkesave.
Individualisht, parashikimet e dëshiruara në funksion të shpërndarjes hapësinore të
infrastrukturës sportive janë:
Ndërtimi i një qendre sportive në kuadër të qendrës funksionale të Ranillugut.
Ndërtimi i fushës së futbollit në Kormijan të Epërm, në Tomancë dhe Domoroc.
Është paraparë Qendra Sportive e Rekreacionit në pjesën qendrore të Ranillugut ku
ekzistojnë kushtet mjaft të volitshme për atë qëllim.
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Janë paraparë sallat për edukatë fizike në Ranillug dhe në Kormijan të Poshtëm. Po ashtu
në Ranillug është paraparë një teren për tenis.
Shih (Harta nr. ... Shkollat dhe objektet sportive në komunën e Ranillugut faqe. ...)
3.3.2

Shfrytëzimi i tokës – qëllimi i përdorimit të sipërfaqeve

Planifikimi i shfrytëzimit të tokës së komunës së Ranillugut për 10 vitet të ardhshme për
grupet punuese ka qenë sfidë e veçantë sepse është dashur që në hapësirë të bëjë trajtimin,
identifikimin e kontesteve dhe integrimin e të gjitha rrjedhave duke vërtetuar atë se çfarë
aktivitetet e shfrytëzimit të tokës duhet të bëhen dhe ku duhet të bëhet kjo. Duke përdorur
standardet ndërkombëtare dhe GIS-in, është lehtësuar procesi i vendosjes në aspektin e
qëllimit të shfrytëzimit të hapësirës dhe në atë drejtim grupet punuese dhe spektri i ekspertëve
të kyçur në këtë proces të parashikimit janë se tokat në komunën e Ranillugut në masë të
madhe do të vazhdojnë të jenë të destinuara dhe të ruajtura si tokë bujqësore dhe pyjore.
Pjesët tjera do të destinohen për vendbanime ose tokë ndërtimore, zona arkeologjike, varrezat,
gjelbërimi, rrugët, deponitë e mbeturinave, korridoret, industri dhe për të gjitha fushat dhe
sektorët e duhura.
Shih (Harta nr. ... Përcaktimi i zonave në komunën e Ranillugut faqe. ... )

3.3.2.1 Ajri:
•

Vendosja e rripave të gjelbër dhe shiritave me kapacitete për absorbimin e
aerosolit, gazrave të azotit, sulfurit dhe të karbonit, të metaleve të rënda
përgjatë rrugëve kryesore ashtu siç shihet në hartë.

•

Re-vitalizmi i parqeve ekzistuese dhe ngritja e parqeve të reja në sipërfaqet e
identifikuara si të lira dhe të mundshme për ngritjen e këtyre parqeve.

•

Mbrojtja dhe zhvillimi i "oazave të ajrit të shëndetshëm dhe të pastër" si
terminologji e mjedisit të shëndoshë dhe e cila përfshinë territorin e pyjeve
halore të pishave të bardha dhe të zeza, në rrethinën e Ranillugut, Gllogocit,
dhe të Kormijanit të E.,të vjetërsisë prej më shumë se 40 vite.

•

Mbrojtja, zhvillimi dhe veçanërisht kultivimi i pyjeve të reja dhe me kapacitete
për absorbimin të gazrave të ndryshme dhe aerosolit.
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Shih (Harta nr. ... Pyllëzimi i sipërfaqeve të parapara në komunën e Ranillugut faqe..)
•

Përcaktimi i kritereve për sipërfaqet e gjelbër të obliguar me lejet e reja
ndërtimore, është me prioritet për Ranillugun dhe nën-qendrat në vazhdimësi.

•

Përmirësimi i transportit rrugor për shmangien e trafikut të automjeteve të
rënda në vendet e banuara të qendrave ku është e koncentruar pjesa më e
madhe e popullatës.

•

Parandalimi i lirimit të ndotësve në ajër nga industria dhe makinerive të
lëvizshme vendosja e katalizatorëve dhe pajisjeve tjera në aspektin teknik
dhe me largimin e automjeteve të vjetra nga trafiku.

•

Shfrytëzimi i energjive alternative (kryesisht energjisë diellore, rrjedhat e ujit
dhe energjitë gjeo-termale).

•

Minimizimi i shfrytëzimit të automjeteve dhe shfrytëzimi i transportit publik.

•

Promovimi i qarkullimit të pa-motorizuar duke planifikuar edhe shtegun për
çiklistë si dhe shtegut për ecje siç shihet në hartë.

•

Planifikimi i nivelit të tolerancës së ndotjes dhe zhurmës veçanërisht në zona
me aktivitete të ndjeshme (afër shkollave, spitaleve etj.).

•

Rikonstruktimi i rrugëve (anashkalimeve në qendrën urbane, kanalizimeve
dhe largimi i deponive të mbeturinave që janë burim i ndotjes së ajrit nga
djegia dhe oksidimi i mbeturinave etj.
Shih (Harta nr. ... Përcaktimi i zonave në komunën e Ranillugut faqe. ... )
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3.3.2.2 Uji:
Sipas analizave të gjendjes, sa i përket cilësisë së ujit në aspektin e resurseve dhe burimeve në
komunë, nga ana e grupit punues, është konstatuar se preokupimi kryesor ka të bëjë me mbrojtjen e
cilësisë, resurseve dhe burimeve të ujit..
Parashihet zhvillimi dhe menaxhimi me burimet natyrore për plotësimin e nevojave të sotshme dhe të
ardhshme, prandaj në bazë të kësaj parashihet si vijon:
•

Që të gjitha burimet e ujërave natyrore, minerale (që kanë cilësitë shëruese) dhe
ujërave tjera nëntokësore dhe sipërfaqësore të mbrohen siç edhe shihet në hartën
hidrologjike të komunës, me rregullimin e zonave, mbrojtjes së obligueshme rreth
burimit, ujëmbledhësve, rrjedhave të ujit dhe akumulimeve, nën regjimin e caktuar
të mbrojtjes, varësisht prej destinimit të objektit. Në këto zona nuk guxojnë të
ndërtohen objektet dhe të kryhen punët tjera as të shfrytëzohet toka në atë
mënyrë që rrezikon sasinë dhe cilësinë e ujit.

Shih (Harta nr. ... Harta hidrologjike në komunën e Ranillugut faqe. ... )
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•

Të ndërmerren masat për parandalimin e ndotjes së ujit të lumit, ujërave
sipërfaqësorë dhe nëntokësor nga ujërat e ndotura dhe të përdorura nga
vendbanimet me rekomandim për trajtim në dalje të gropave septike dhe me disa
masa tjera të ndërmarra, vendosjen e aparatit për pastrimin deri në fund.

•

Që në të ardhme është e domosdoshme marrja e masave afatshkurtra dhe
afatgjate ashtu që ujërat e përdorura dhe të ndotura (urbane, industriale) para se
të lëshohen, të pastrohen në aspektin fizik, biologjik dhe kimik. Për këtë qëllim
është e nevojshme që:
- Dokumentacioni tekniko investiv për industritë e reja ndër të tjera të
përmbajë edhe zgjidhjen për pastrimin e të gjitha ujërave të përdorura dhe
të ndotura.
- Puna e kapaciteteve të reja industriale nuk duhet të lejohet pa vendosjen
paraprake të aparatit që do të siguronte pastrimin e ujërave të ndotura në
mënyrë adekuate.

•

Për nevojat në rritje të vazhdueshme të popullatës për ujë në periudhën e
ardhshme, sigurimi i ujit të shëndetshëm të duhur për pije për popullatën e kësaj
komune edhe në të ardhmen do të jetë problem serioz. Disa zgjidhje për qendrën
komunale dhe vendbanimet përreth janë paraparë edhe në këtë dokument. Për
sigurimin e sasisë së parashikuar të ujit dhe sasive shtesë rezervë, e
domosdoshme është mbrojtja e disa burimeve, rrjedhave të lumit dhe akumulimi.
Po ashtu shfrytëzimi racional i ujit është një detyrë me rëndësi për të gjithë
faktorët e planifikimit dhe të shfrytëzimit të ujit dhe hapësirës.

•

Që të hapen puset e thella me rezervarët e duhura sipas standardeve adekuate
me qëllim të furnizimit të vendbanimeve me ujë të pijshëm:në Rajanoc, në Odec,
Ropotovë të Madhe, Drenoc, Ranillug, në Domoroc.

•

Pothuajse në të gjitha vendbanimet e komunës së Ranillugut nevojitet zgjerimi i
rrjetit të ujësjellësit.

Shih (Harta nr. ... Ujësjellësi në komunën e Ranillugut faqe. ... )
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•

Mbrojtjet e veçanta të ujit duhet të përkushtohen edhe nga përdorimi i
pakontrolluar i plehrave artificiale për bujqësi (nitrate, nitritet, fosfatet dhe ushqyesit
e tjerë).

•

Të parashikohet mbrojtja nga mbeturinat (të gjitha llojet e mbeturinave) duke
planifikuar deponitë që janë të organizuara dhe që marrin parasysh këtë faktor
deri te planifikimi i vendit për groposjen e kafshëve në rastet urgjente.

Shih (Harta nr. ... Menaxhimi me mbeturinat në komunën e Ranillugut faqe. ... ) dhe
Shih (Harta nr. ... Masat për mbrojtjen e ujërave nëntokësore në komunën e
Ranillugut faqe. ...)
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Harta hidrologjike në komunën e Ranillugut
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Masat për mbrojtjen e ujërave nëntokësore në komunën e Ranillugut

3.3.2.3 Biodiversiteti:
•

Parashihet që disa lloje të fito-diversitetit në komunën e Ranillugut të ruhen
pasi që është vlerësuar se ekzistojnë fito-cenozat që janë shumë të pasura
dhe interesante në aspektin ekonomik, shkencor dhe mjekësor.

•

Sa i përket diversitetit shtazor, disa lloje që konsideron të rrezikuara, në
këtë drejtim parashihet mbrojtja e zonës ku jetojnë dhe veprojnë këto
kafshë si dhe mbrojtja e tyre në kuadër të specieve të veçanta.

•

Në fushën e biodiversitetit janë paraparë projektet e përbashkëta me
komuna tjera dhe shtete fqinje.

•

Parashihet regjistrimi i florës dhe faunës në tërë territorin të komunës duke
nënvizuar se çka duhet mbrojtur dhe çka mund të shfrytëzohet.
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•

Parashihet re-vitalizmi i ekosistemeve pyjore për parandalimin e zhdukjes
së habitatit të shumë llojeve të bimëve dhe kafshëve në territorin e
komunës së Ranillugut. Duke e konsideruar si të rëndësishme edhe ruajtjen
e habitatit të fluturave, korbave etj.

Shih (Harta nr. ... Biodiversiteti në komunën e Ranillugut faqe. ... )

Harta e biodiversitetit në komunën e Ranillugut

3.3.2.4 Toka:
Duke e konsideruar tokën si burim thelbësor dhe kryesisht të pa-rinovueshme, në bazë të
analizës së grupeve punese dhe njohurive më të gjera dhe kuptimit të sistemit të tokës rolin kyç
që ka toka brenda sistemit të gjerë të mjedisit, dukuria aktuale e humbjes së tokës ose
degradimi i saj do të kishte efekte shkatërruese për mjedisin.
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Bujqësia dhe Pylltaria dhe një varg aktivitetesh tjera ekonomike varen prej tokës dhe
mund të rrezikohen, dhe kjo mund të vejë në pikëpyetje furnizimin me ujë dhe materie ushqyese
për kultivimin e bimëve dhe mbështetjen fizike të bimëve dhe krijesave tjera dhe një sërë
funksionesh në lidhje me ruajtjen e ekosistemit.

Ndjeshmëria e tokës nga ndotja në territorin e komunës së Ranillugut

Për shkak të këtij spektri të gjerë të funksioneve që kryhen nga toka dhe raportit të saj me
rrethinën tjetër, komponenti i tokës nuk është konsideruar si i izoluar, ashtu që në bazën e
analizave është kushtuar kujdes i veçantë dhe për këtë parashikohet:
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•

Mbrojtja fizike dhe kualitative e tokës, përveç mbrojtjes së ajrit dhe ujit – ku është
paraparë edhe vendosja e politikave për mbrojtjen e tokës për sigurimin "lidhjet e
humbura" në mbrojtjen e rrethinës në kuadër të komunës.

•

Parashihet mbrojtja në aspektin hapësirës së tokës dhe resurseve të tokës nga
tjetërsimi dhe qëllimet jo-bujqësore përmes kufizimit të gjetjes së ndërtimit vetëm
në kuadër të grandeve të planifikuara ndërtimore

Shih (Harta nr. ... Konceptet e zhvillimit të vendbanimeve në komunën e Ranillugut
faqe. ... )

Koncepti i Zhvillimit të vendbanimeve dhe Zonavetë ndërtimit
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•

Që të mundësohet prodhimtaria e rregullt dhe e sigurt me qëllim të mbrojtjes së
njerëzve, mjedisit dhe botës bimore dhe shtazore, parashihet mbrojtja e tokës
bujqësore nga ndotja, e cila planifikohet të bëhet:

•

Duke mbrojtur tokën bujqësore nga ndotja duke kufizuar dhe parandaluar nga
transporti direkt, transportin e ujit dhe ajrit, materieve të dëmshme dhe marrja e
masave për ruajtjen dhe përmirësimin e plleshmërisë (fertilitetit).

•

Planifikohet ndalja dhe lirimi i materieve të dëmshme dhe të rrezikshme që
dëmtojnë dhe ndërrojnë aftësinë prodhuese të tokës bujqësore ose kualitetin e
kulturave bujqësore dhe përdorimi jo i rregullt i plehrave minerale organike dhe
mjeteve për mbrojtjen e bimëve.

•

Planifikohen mbrojtja në mënyrë të vazhdueshme dhe kontrolli i plleshmërisë së
tokës bujqësore.

Shih (Harta nr. ... Konceptet e zhvillimit të vendbanimeve në komunën e Ranillugut
faqe... )
•

Parashihet ujitja e tokës bujqësore dhe masat tjera për rritjen e shkallës së
bonitetit të tokës me bonitet më të ulët.

•

Parashihet mbrojtja nga vërshimet duke rregulluar shtretër të lumenjve dhe
rrjedhave te ujit tek toka që ka bonitet të lartë dhe masat tjera për mbrojtjen dhe
rritjen e shkallës së bonitetit.

Shih (Harta nr. ... Masat kundër vërshimeve dhe erozioneve në komunën e Ranillugut
faqe. ... )
•

Parashihet që në zonat që janë për qëllime tjera (përveç banimit dhe për
ndërtimet e përkohshme paraqesin projektet për ri-kultivimin e tokës bujqësore.

•

Parashihet mbrojtja nga erozioni prej larjes së elementëve përbërës të tokës,
pyllëzimin dhe bonifikimin e zonave të degraduara..

Shih (Harta nr. ... Pyllëzimi në komunën e Ranillugut fqe. ... )
•

Parashihet mbrojtja nga degradimi natyror ose ndikimi i njeriut. Parashihet
mbrojtja e plleshmërisë natyrore të tokës, përmes qarkullimit të bimëve në tokat
bujqësore dhe kthimit të materieve organike (mos-djegia e kashtës në tokë ose
mbetjeve bimore).

•

Parashihet zhvillimi i serishëm i tokës në zonat e mbuluara me deponitë.
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Harta nr. ... Pyllëzimi në komunën e Ranillugut

3.3.2.5 Menaxhimi i mbeturinave:
Sipas analizave të grupit punues, kompanitë "Higjiena" dhe aktorëve tjerë, është paraparë
që të ndërtohen deponitë transite të mbeturinave inerte (ndërtimore).
Deponitë komunale transite janë paraparë të vendosen në lokacionet e vendbanimeve
Ranillug, Ropoptov e Vogël, Kormijan i Epërm dhe Domoroc.
Parashihet mbledhja dhe trajtimi i mbeturinave që janë hedhur në mënyrë ilegale, para së
gjithash në brigjet e lumit Morava dhe në hapësirat e ngjashme.
Parashihet që edhe në vendbanimet ku nuk ka fare menaxhim të mbeturinave, që edhe
ata të futen në atë sistem të menaxhimit, në vendbanimet që janë pjesërisht në sistemin e
menaxhimit të vendosen nën menaxhim të plotë ndërsa në vendbanimet ku bëhet menaxhimi i
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plotë i mbeturinave, të forcohet sistemi i

menaxhimit nëpërmjet strukturës adekuate dhe

elementeve tjera përbërëse.
Shih (Harta nr. ... Menaxhimi me mbeturina në komunën e Ranillugut faqe. ... )

Menaxhimi i mbeturinave

3.3.2.6 Shfrytëzimi i tokës – destinimi i sipërfaqeve:
Planifikimi i shfrytëzimit të tokës të komunës së Ranillugut për 10 vitet e ardhshme për
grupet punuese ka qenë sfidë e veçantë sepse është dashur që në hapësirë të bëjë trajtimin,
identifikimin e kontesteve dhe integrimin e të gjitha rrjedhave duke vërtetuar atë se çfarë
aktivitetet e shfrytëzimit të tokës duhet të bëhen dhe ku duhet të bëhet kjo. Duke përdorur
standardet ndërkombëtare dhe GIS-in, është lehtësuar procesi i vendosjes në aspektin e
qëllimit të shfrytëzimit të hapësirës dhe në atë drejtim grupet punuese dhe spektri i ekspertëve
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të kyçur në këtë proces të parashikimit janë se tokat në komunën e Ranillugut në masë të
madhe do të vazhdojnë të jenë të destinuara dhe të ruajtura si tokë bujqësore dhe pyjore.
Pjesët tjera do të destinohen për vendbanime ose tokë ndërtimore, zona arkeologjike, varrezat,
gjelbërimi, rrugët, deponitë e mbeturinave, korridoret, industri dhe për të gjitha fushat dhe
sektorët e duhura.
Shih (Harta nr. ... Përcaktimi i zonave në komunën e Ranillugut faqe. ... )

3.3.2.7 Zonat me destinim të veçantë në nivel komunal (vendet e banuara, zonat
natyrore dhe të tjera):
Sipas analizave të gjendjes që i kanë bërë grupet punuese në bazë të informatave dhe
analizave të bëra në teren janë caktuar zonat me destinim të veçantë.
Në kuadër të zhvillimit të turizmit dhe ndërtimit të hapësirës turistike, komuna është
fokusuar në ringjalljen e turizmit rural, në kuadër të së cilit janë paraparë aktivitetet turistike të
ekskursionit, ekologjike-rekreative, kulturore-arsimore dhe aktivitete tjera turistike.
Një nga resurset e rëndësishme është turizmi shëndetësor dhe rekreativ i banjës. Me
planin hapësinor të komunës është paraparë zona e zhvillimit të këtij burimi në rrethin e
Pançellës (sipas banjës në rrugën e Gjilanit mbi Dobërqan) dhe rrethin e Ranillugut (vendi i
quajtur " liqen").
Si zonë e destinuar për turizëm në kuadër të vendbanimit Rajanoc dhe Bozhec. Ndërsa sa
i përket zonës së sportit dhe rekreacionit ajo parashihet të zhvillohet në pjesën qendrore të
komunës në Ropotovë të madh dhe të Vogël, po ashtu në pjesën jugore të Pançellës dhe në
pjesën qendrore të Ranillugut.
Si zonë me destinim të veçantë natyror (oaza e ajrit të shëndetshëm dhe të pastër)
vlerësohet edhe territori i pyjeve halore të pishës së bardhë dhe të zezë, në zonën e Ranillugut,
Gllogocit, dhe Kormijani, më shumës se 40 vjet.
Shih (Harta nr. ... Përcaktimi i zonave në komunën e Ranillugut faqe. ... )

Parashihen zonat me resurse minerale:
•

Bentoniti në Drenoc.

•

Kuarc dhe kuarcit në Gllogoc dhe në të dy Kormijan

•

Gurit gëlqeror në Domoroc.

•

Zhavorri dhe rëra në Gllogoc, Ranillug, në të dy Kormijan dhe në Domoroc.

•

Mermeri në Bozhec, Rajanoc dhe në Pançellë.
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të trajtohen si zona të interesit të veçantë për zhvillim ekonomik.
Shih (Harta nr. ... Resurset minerale në komunën e Ranillugut fqe. ... )

Harta nr. ... Resurset minerale në komunën e Ranillugut

3.3.2.8 Konteksti rural-urbanistik:
Ekipet që kanë punuar në këtë dokument kanë analizuar gjendjen demografike (në
aspektin e rritjes dhe shpërnguljes së popullatës, aspektin ekonomik dhe social dhe në aspektin
e rrethinës) në të gjitha vendbanimet e komunës, kanë ardhur në konstatim se është e
nevojshme që sa më shumë të jetë e mundur të rruhet baraspeshën rurale-urbane dhe sigurimi
i zhvillimit të qëndrueshëm dhe të këndshëm për mjedisin.
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Përveç qytetit, parashihet edhe zhvillimi i nën-qendrës në vendbanimet të tilla si Kormijan i
Poshtëm, Domoroc Ropotovë e Madhe, Gllogoc dhe në të gjitha vendet e banuara duhet bërë
këtë në bazë të konceptit të zhvillimit kompakt të vendbanimeve të bëhet trajtimi si zona me
interes të veçantë në disa vende të banuara.
Të bëhet zgjerimi i planifikuar i disa vendeve të banuara në pronësi private dhe komunale
siç është paraqitur në hartë. Sigurimi, sa më shumë që të jetë i mundur i infrastrukturës urbane
në të gjitha vendet e banuara.
Me zhvillim, ndërtimi i kufijve ndërtimor të planifikuar brenda, parashihet zhvillimi dhe
organizimi i prodhimtarisë bujqësore brenda zonave kadastrave të vendbanimeve, por edhe të
zonave ndërtimore në zonat të ashtuquajtura të zemrës së gjelbër (agro-sistemi). Parashihet
zgjerimi me përmbajtje të industrisë në ato vende të banuara që kanë përfitim në këtë. Ndërtimi
modern i objekteve të banimit dhe objekteve tjera, shpërndarja e duhur e aktiviteteve
shërbyese.
Parashihet që me rastin e ndërtimit të shtëpive dhe lokaliteteve të marrin pëlqimin dhe të
respektojnë më shumë normat specifike urbane dhe angazhimi i organeve kompetente për
krijimin e klimës urbanistike, veçanërisht në pjesët që konsiderohen ende të paprekshme.
Shih (Harta nr. ... Konceptet e zhvillimit të vendbanimeve në komunën e Ranillugut
faqe. ... )

3.3.2.9 Trashëgimia natyrore:
Sipas të gjitha informatave që janë marrë nga kjo fushë, me theks të veçantë të atyre nga
Instituti i Kosovës për mbrojtjen e natyrës dhe të grupit punues për shfrytëzimin e tokës dhe
mjedisit, si trashëgimi natyrore konsiderohet oaza e ajrit të shëndoshë dhe të pastër, të cilën e
përbën territori i pyjeve halore të pishës së bardhë dhe të zezë, në zonën e Ranillugut,
Gllogocit, dhe Kormijanit të Epërm. Zona kah banja në rrugën e Gjilanit mbi Dobërqan në rrethin
e Pançellës dhe rrethin e Ranillugut (vendi i quajtur " liqen").
Parashihet që trungjet e vjetra dhe monumentet gjeomorfologjike të shpallen të mbrojtura,
të mbahen, gjallërohen, mbrohen dhe ruhen.
Shih (Harta nr. ... Përcaktimi i zonave në komunën e Ranillugut faqe. ... )

3.3.2.10

Peizazhet:

Komuna e Ranillugut është shumë e pasur me peizazhet natyrore që kanë çuar në atë
masë sa që ekipet e ndryshme profesionale, trajtojnë në mënyrë adekuate, larminë dhe
bukurinë e këtyre peizazheve duke paraparë masa dhe aktivitete për mirëmbajtje dhe zhvillimin
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e tyre. Bukuria e peizazheve është pasuri për turizëm, ashtu që duhet të ruhen nga intervenimet
negative njerëzore. Pastaj intervenimit negativ në disa pika të vlefshme dhe atraktive duhet të
minimizohen, veçanërisht në zona të destinuara për zhvillimin e turizmit.
Gjatësia e përgjithshme e Lumit Morava e Binçës si bukuri natyrore e rrethuar me shelgje.
Peizazhet pyjore dhe fushore veçanërisht në pjesën jug-lindore të komunës së Ranillugut, të
cilat janë shumë të pasura me florë dhe faunë.
Pyjet halore të pishës së bardhë dhe të zezë, në zonën e Ranillugut, Gllogocit, dhe
Kormijanit të Epërm.
Këto bukuri të natyrës duhet mbështetur dhe ruajtur nga ndikimet objektive, subjektive dhe
negative.
•

Peizazhet bujqësore – parashihet që këto zona të ruhen dhe zhvillohen me
rrugë që shërbejnë për atë qëllim, gjithashtu janë paraparë shtigjet për
ecje, shumëllojshmëria e produkteve bujqësore është parakusht i
rëndësishëm për mirëmbajtjen e strukturave të vogla të këtyre peizazheve.

•

Parashihet që livadhet dhe kullotat të mbillen me më shumë lloje të bimëve
barishtore.

•

Është paraparë që vargjet malore të ruhen nga prerja ilegale dhe e
pakontrolluar e pyjeve, nga zjarri dhe nga parandalimi i erozionit e cila si
dukuri paraqitet në zonat e zhveshura.

Shih (Harta nr. ... Përcaktimi i zonave në komunën e Ranillugut faqe. ... )

3.3.2.11

Fatkeqësitë natyrore dhe të tjera:

Me rastin e analizimit të situatës në aspektin e fatkeqësive natyrore dhe të tjera, kryesisht
janë trajtuar dhe analizuar këto fatkeqësi elementare: Tërmetet, vërshimet, rrëshqitja e borës,
reshjet e dëborës, erërat e forta, dëmet e breshrit, akulli, thatësia, paraqitja masive e
sëmundjeve ngjitëse tek njerëzit, kafshët dhe bimët dhe fatkeqësitë tjera që provokon natyra.
Në kuadër të fatkeqësive tjera janë analizuar fatkeqësitë e mëdha në trafikun rrugor, ajror dhe
hekurudhor, zjarret, prishja e digave dhe fatkeqësitë tjera ekologjike dhe industriale që i
provokon njeriu me punë dhe sjelljen e tij, gjendja e jashtëzakonshme urgjente, temperaturat e
larta,

kolapsi

teknik

i

sistemeve

energjetike
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telekomunikacioni dhe teknologjia informative, aktet terroriste dhe mënyrat tjera të rrezikimit
masiv.
Grupet punuese kanë konstatuar se ndër fatkeqësitë më elementare të provokuara është
tërmeti, është paraparë se nevojitet marrja e masave në lëvizje duke filluar nga kultura e
reagimit deri të kultura e marrjes së masave për amortizimin dhe minimizimin e dëmeve të bëra
nga tërmeti, në këtë drejtim ekipet profesionale kanë paraparë si vijon:
•

Të përgatitet rregullorja për të gjitha llojet e ndërtimit dhe në përputhje me
shkallën e rrezikshmërisë sizmologjike, të ndërtohet sipas standardeve.

•

Në objektet e posaçme si dhe në objektet shumëkatëshe nevojitet të punohet
sipas procedurave të arkitekturës sizmike.

•

Breshëri

Sipas analizës së situatës është konstatuar, se breshëri është shumë i rrezikshëm i cili
shpeshherë rrezikon ekonominë dhe shtete, ashtu që duke u bazuar në këtë fakt, ekipet
punuese kanë paraparë ndërtimin e stacioneve kundër breshrit në vende ku kanë ekzistuar
edhe më herët.
•

Shkaqet e borës dhe erërat e forta

Shkaqet e borës, shtresa e akullit dhe erërat e forta janë analizuar ku është konstatuar se
nuk paraqesin kërcënim të madh për ekonominë dhe popullatën, mirëpo në çdo rast ekipet kanë
konsideruar se është e nevojshme të merren masat

gjatë periudhës së dimrit për të

parandaluar pasojat e kërcënimit të jetës së njerëzve veçanërisht nga rrëshqitja gjatë vozitjes
në trafik, por edhe të vetë këmbësorit veçanërisht në zonat bregore.
•

Thatësia

Thatësia mund të konsiderohet si kërcënim për kulturat bujqësore gjatë sezonit të verës
kryesisht gjatë muajit gusht kur temperaturat janë të larta ndërsa të reshurat janë të rralla, por
ekipet kanë parashikuar ndërtimin e digës, aty ku ka mundësi .
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•

Vërshimet
Është konstatuar se vërshimet janë fatkeqësitë elementare që kërkojnë kujdes të

veçantë, pasi që paraqiten si të rrezikshme për jetën e njerëzve dhe shkaktojnë dëmet e
konsiderueshme materiale (sipërfaqet e kërcënuara nga vërshimet përfshijnë rreth 350-500 ha).
Të vetëdijshëm se vërshimet nuk mund të parandalohen por dëmet e tyre mund të amortizohen
dhe menaxhohen, ekipet profesionale kanë paraparë hapjen kanalit, rregullimin e argjinaturave
prej balte, pastrimin dhe mirëmbajtjen e shtratit të lumit Morava e Binçës, kujdesi dhe
mirëmbajtja e rrjedhave të ujit dhe rregullimi urban.
Si masa tjera të parapara janë largimi i kthesave të forta të lumenjve dhe menaxhimi me
brigjet e lumenjve. Mbrojtja e lumenjve nga hedhja e mbeturinave që në këtë rast paraqesin
pengesat për rrjedhën e lirë të ujit. Ndalimi i ndërtimit të objekteve të banimit si dhe të atyre me
karakter ekonomik nëpër shtratin e lumenjve në distancë më së paku prej 10 metra nga shtrati i
lumit.
•

Erozionet

Rajonet në të cilat erozioni është i intensitetit të madh në rrjedhat e ujit, tokës, pyjeve dhe
objekteve të palëvizshme janë paraparë të shpallen si zona erozive ku si të tilla sipas ligjit për
ujërat e Kosovës i shpall komuna.
Me qëllim të parandalimit të aktiviteteve erozive parashihet marrja e hapave konkrete dhe
urgjente të tilla si:
1. ndalimi i prerjes dhe degradimit të pyjeve;
2. ndalimi i kullosës;
3. ndalimi i shfrytëzimit të të mirave materiale që provokojnë erozion;
4. ndalimi i shfrytëzimit të dheut dhe rërës etj.

Si aktivitete kundër-erozive parashihen këto masa hidroteknike, bujqësore dhe biologjike.
Masat hidroteknike
•
•
•
•

Ndërtimi i tarracave, plateve dhe digave në shtretër të përrenjve dhe rrjedhave të ujit si
dhe të masës mbrojtëse hidroteknike me qëllim të minimizimit të fuqisë erozive.
Ndërtimi i argjinaturës në brigjet e lumenjve si masë preventive e erozionit.
Mbjellja e fidanëve pyjore në shtretër të lumenjve.
Ndalimi i nxjerrjes së materialeve inerte në shtretër të lumenjve.
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Masat bujqësore
•
•
•
•

Mirëmbajtja e tokave bujqësore.
Aplikimi adekuat i praktikave bujqësore.
Përdorimi i sistemit për ujitje dhe kullim në bazë të udhëzimeve të ekspertëve.
Rritja e investimeve për mbrojtjen e tokës në brigjet e lumenjve.

Masat biologjike

•
•
•
•
•
•

Mbrojtja e pyjeve ekzistuese nga prerjet e pakontrolluara dhe nga zjarret.
Ndalimi i kullotjes në masivet e varfra të bimëve.
Pyllëzimi i viseve të zhveshura dhe atyre të degraduara.
Krijimi i brezave të gjelbër në ato rajone në të cilat shkalla e erozionit është e lartë.
Erozioni duhet të kufizohet në brigjet kryesore të lumenjve me mbjelljen e drunjve që do
të mbulonin brezin (rripin) në 10 metra distancë prej lumit.
Shfrytëzimi i tokës bujqësore të fushave të lumenjve, lumi duhet të kufizohet me kullotat
e vazhdueshme ose me pyje.

Parashihet se është e nevojshme që me prioritet të kryhet intervenimi kundër-eroziv në
rreth 400-800 ha që janë të rrezikuar nga erozioni i mesëm dhe i fortë dhe atë:
•
•

Intervenimet kundër-erozive, erozioni i mesëm që shtrihet në sipërfaqe prej 42004500 ha: në vendet e banuara: Bozhec, Rajanoc, Odec dhe Drenoc.
Intervenimet kundër-erozive, erozioni i fortë që shtrihet në sipërfaqe prej rreth 100150 ha: në territoret: Ranillug, Gllogoc, Bozhec, Kormijan të Poshtëm dhe të
Epërm, Domoroc dhe Rajanoc

Në bazë të analizave propozohen këto masa kundër-erozive:

o

Ndërtimi i brezave (Rripave) mbrojtës në shpatet e pjerrëta.

o

Ndërtimi i mureve rezistuese.

o

Bonifikimi i kullotave.

o

Bonifikimi i pyjeve.

o

Ndërtimi i formave tjera kundër-erozive.

Shih (Harta nr. ... Masat kundër vërshimeve dhe erozionit në komunën e Ranillugut
faqe. ... )
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•

Zjarret
Pasi që ekipet profesionale kanë konstatuar se rreziku nga zjarri është permanent dhe me

pasoja shumë të dëmshme në këtë drejtim është paraparë:
•

Marrja adekuate e masave preventive për objektet dhe pajisje që shkakton
zjarr ose ndihmojnë zjarrin në pyje apo sipërfaqe tjera të rrezikuara nga
zjarri.

•

Marrja e masave për mbështetjen e objekteve dhe pajisjeve që pengojnë
zjarrin ose ndihmojnë në fikjen e zjarrit në pyje dhe sipërfaqe tjera të
rrezikuara nga zjarri.

•

Krijimi i zonave tampon ndërmjet zonave pyjore dhe zonave tjera të
ndjeshme nga zjarri.

•

Vendosja e hidrantëve dhe hidro-akumulimeve në postblloqe të shumta dhe
vende të banuara.

•

Mundësimi dhe sigurimi i qasjes në automjete që përdoren për shuarjen e
zjarrit deri tek çdo njësi banesore në komunën e Ranillugut.

3.4 SHËNIMI I PROJEKTEVE STRATEGJIKE

Sipas draftit të planit Hapësinor të Kosovës ekzistojnë disa nga rrjedhat e rëndësishme
që kanë të bëjnë me rajonin dhe për të cilat kemi qenë të kujdesshëm gjatë hartimit të plani
zhvillimor komunal të tilla si traseja hekurudhore, objektet rajonale në Kamenicë për trajtimin e
ujërave të ndotura që do të shërbejnë edhe për Gjilanin, Vitinë dhe Ranillugun.
Përveç kësaj kemi analizuar trasenë dhe kemi propozuar variantin më racional të trasesë
për linjën hekurudhore nga Ferizaj deri në Gjilan e cila është paraparë të kalojë nëpër territorin
e komunës së Ranillugut deri tek korridoret e rëndësishme VI dhe X që kalojnë andej.
Në funksion të objektit rajonal për ujërat e ndotura është planifikuar traseja e kolektorit
kryesor të ujërave të ndotura në drejtim të vendit për trajtim.
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3.5 Vlerësimi i ndikimit socio-ekonomik në mjedisin e kornizës së
propozuar
Duke ditur se korniza e zhvillimit hapësinor shpreh parashikimin e dëshiruar hapësinor
për territorin e komunës, vlerësimi i ndikimit socio-ekonomik dhe të mjedisit të zhvillimeve të
parashikuara hapësinore është hap i rëndësishëm.
Këto zhvillime, si rezultat i procesit të planifikimit manifestohen me ndikimin në jetën e
njerëzve që në tërësi do të trajtohet si ndikim në aspektin social, por këto zhvillime do të kenë
ndikimin e tyre edhe në aspektin ekonomik dhe të mjedisit. Ky vlerësim do ti përpunojë ndikimet
e pritshme socio-ekonomike dhe të rrethinës të kornizës.
Njëjtë si në profil dhe ne kapituj tjerë, edhe ky vlerësim do të bëhet në bazë të fushave
tematike dhe atë në: zhvillimin ekonomik, infrastrukturë, demografi, dhe çështje sociale si dhe
në shfrytëzimin e tokës dhe mjedisit.
Çfarëdo zhvillimi që është paraparë në këto fusha tematike karakterizon me
shpërndarjen hapësinore të hapësirës që e rrethon dhe ndikimet detyrimisht koncentrohen në
zonat e zhvillimit të dëshiruar të parashikuar, por duke marrë parasysh edhe lidhjen me
aktivitetet e ndryshme që zhvillohen në zonat e afërta, prandaj vlerësimi i okupimit fizik
hapësinor (për posedim të territorit) është dimension i rëndësishëm për vlerësim.

3.5.1

Ndikimi i koncepteve kryesore në ekonomi

Koncepti kryesor i zhvillimeve hapësinore në nivelin komunal është: Koncepti policentrik
dhe frymëmarrja e lirë. Kjo rrjedh nga fakti që ky koncept është policentrik që është e
dukshme se edhe vendbanimet e komunës së Ranillugut janë të rregulluara në formën
policentrike të ndërlidhura në mes veti përmes arterieve rrugore, ku zona juglindore e komunës
dhe zona veriperëndimore paraqesin dy kahet të zhvillimit ideor të hapësirave të gjelbër në
formën e mushkërive me zhvillim linear ekonomik përgjatë rrugës së trafikut kah komuna fqinje
e Kamenicës dhe kah pjesa kufitare me Bujanocin.
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Vlerësimi:
Në aspektin ekonomik, korniza mund të vlerësohet se është e shtrirë në mënyrë racionale
duke ofruar shpërndarjen ekonomike-hapësinore, hapësirën për zonën industriale dhe
mundësinë e investimeve për investitorë vendor dhe të huaj. Ky koncept parasheh ofrimin
shumë shërbime më afër qytetarëve, vlerësohet se koncepti do të ofrojë (mundësojë) vende të
reja të punës, mjedisin cilësor dhe shërbime me më pak shpenzime.
3.5.2

. Ndikimi i koncepteve kryesore në pushtimin e tokës

Koncepti policentrik dhe frymëmarrja e lirë, si një nga prioritetet e koncepteve kryesore
është mbrojtja e tokës cilësore bujqësore dhe ndalimi i ndërtimit në tokat e kategorisë I-IV.
Vlerësimi:
Vlerësohet se mbrojtja e tokës cilësore bujqësore paraqet parimin mbi të cilin është
themeluar koncepti themelor i zhvillimit hapësinor ashtu që mund të konstatohet se kemi
pushtimin (okupimin) enorm të tokës për ndërtim (e trashëguar me zhvillimet e paplanifikuara
dhe të pakoordinuara në periudhën e mëhershme), vlerësohet pozitivisht okupimi minimal i
tokës për ndërtimin e kufijve të rinj dhe veçanërisht shpallja e zonave të ngrira në rrugët
kryesore që do të kontribuonte në ndërprerjen e trendëve të okupimit të tokës nëpër këto rrugë
dhe zbatimin e koncepteve.
Në funksion të okupimit sa më të pakët të tokës, me koncept është paraparë ndalimi i
ndërtimit në tokën cilësore bujqësore, përveç në raste të përshkruara në Ligjin për Planifikimin
Hapësinor, edhe përkundër parashikimeve të zhvillimit kompakt në nivel të vendbanimit në
principet e zhvillimit të ndërtimit, vlerësohet se disa vendbanime do të vazhdojnë të zhvillohen
në tokën bujqësore me cilësi të lartë, mirëpo përkufizimi i zhvillimit me kufij të rinj si dhe
promovimi i zemrave të gjelbra në disa vendbanime vlerësohet si racional dhe i qëndrueshëm
edhe si pikë kryesore e konceptit.

3.5.3

Ndikimi i koncepteve kryesore në aspektin e mjedisit

Vlerësimi:
Në fushën e mjedisit koncepti policentrik i frymëmarrjes së lirë, vlerësimi i
përgjithshëm është se ndikojnë pozitivisht në cilësinë e ajrit, me atë se zhvillimi i bujqësisë si
pjesë kryesore e ekonomisë ndikon në plleshmërinë e tokës dhe kualitetin e ujit dhe në
përgjithësi në hapësirën dhe mjedisin e njeriut.
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3.5.4

Ndikimi koncepteve kryesore në aspektin social
Vlerësimi:
Koncepti policentrik i frymëmarrjes së lirë në aspektin social, vlerësohet se ndikon

pozitivisht në cilësinë dhe sasinë e zhvillimit sepse koncepti mundëson një zhvillim të shpejtë
dhe të organizuar për veprimet dhe mundësitë e zhvillimit të shumë aktiviteteve sociale që do të
kenë ndikim të menjëhershëm në cilësinë e mjedisit dhe jetën e njeriut, thjeshtë ky koncept
paraqet formën më kualitative të jetës dhe detyrimisht siguron më shumë mundësi

për

kohezion social (varfërinë, varfërinë e skajshme, forcimin e njerëzve/individëve që kanë nevojë
për ndihmë, në bashkëpunim me organizatat jo-qeveritare (OJQ-të) dhe me aktorë tjerë të
rëndësishëm), si dhe kthimi i serishëm i dimensionit social të qytetarëve të komunës dhe raportit
në mes veti dhe rrethinën.

3.5.5

Fusha e zhvillimit ekonomik
Në fushën e zhvillimit ekonomik është paraparë zhvillimi i ekonomisë komunale në

sektorët e bujqësisë, blegtorisë, industrisë dhe minierës, industrisë përpunuese, turizmit rural
dhe shërues (me theks të veçantë në shfrytëzimin e të gjitha resurseve të trashëgimisë
kulturore për zhvillimin ekonomik), transportit, infrastrukturës, transportit dhe qarkullimit,
ndërtimtarisë, hotelerisë, zanateve, energjisë, sistemit bankar,telekomunikacionit dhe të disa
aktiviteteve tjera shërbyese.
Vlerësimi:
Vlerësimi i ndikimit të kornizës së zhvillimit të kësaj fushe në aspektin ekonomik do të
thotë se ofron më shumë mundësi të zhvillimit efikas dhe të qëndrueshëm ndaj kërkesave dhe
ofertave, korniza ofron më shumë nëse krahasohet me skenarin duke mos bërë asgjë, por nëse
krahasohet me standardin e kohës, rrjedhat e parapara dhe të analizuara lëvizin në drejtim të
përmbushjes së standardit të kohës për zhvillim të qëndrueshëm, duke ofruar aktivitete të
parashikuara dhe gjithëpërfshirëse multidimensionale dhe në funksion të zbatimit të politikave
ekonomike.
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Në aspektin social:
Vlerësohet se zhvillimi ekonomik i parashikuar me këtë kornizë do të krijojë baza për
zhvillim të qëndrueshëm social dhe mirëqenie sociale duke përfshirë zbutjen e varfërisë dhe
papunësisë, por edhe rritjen e mundësisë për arsim dhe profesionalizmin deri në plotësimin e
kënaqësisë më të madhe të qytetarëve në këtë dimension.
Në aspektin e rrethinës:
Vlerësohet se zhvillimi ekonomik i parashikuar me këtë kornizë, do të krijojë baza ashtu
që aktivitetet të zhvillohen në atë mënyrë që të jenë të "këndshme" në raport me rrethinën në
përgjithësi dhe që ndikimi i ndotjes së ajrit, ujit, tokës të jetë në kufij të lejuar duke paraparë
masa dhe standarde që nga aplikimi për zhvillim të caktuar, duke krijuar të ashtuquajturën
pakon e kushteve urbane dhe hapësinore.

Në aspektin fizik hapësinor:
Vlerësohet se korniza do të identifikojë dhe definojë vendet e gjetjeve të mundësive
zhvillimore dhe të parashihet mbrojtjen e hapësirave për këto rrjedha me përpjekje që minimumi
i hapësirës së domosdoshme të jetë në funksion të zhvillimeve jo-bujqësore. Në këtë funksion,
vlerësohet se ndikim më të madh do të ketë destinomi i hapësirës për zonën industriale,
zhvillimit industrial, edhe për korridoret rrugore vlerësohet lart analiza e punuar dhe e paraqitur
edhe në kuadër të raporteve hapësinore por edhe fizike me zhvillimet ekonomike.

3.5.5.1 Fusha e zhvillimit të demografisë dhe çështjeve sociale:
Në kuadër të zhvillimit hapësinor nga kjo fushë janë paraparë zhvillimet në fushën e
arsimit duke e pasuruar ofertën e arsimit dhe kompletimin e infrastrukturës në kuptim të forcimit,
kompletimit të përmbajtjes dhe ndërtimeve të reja. Në fushën e shëndetësisë duke ofruar
shërbimet shëndetësore dhe spitalore, duke i plotësuar shërbimet aktuale. Në fushën e
aktiviteteve kulturore, mbrojtja dhe forcimi i objekteve të rëndësishme në fushën e trashëgimisë
kulturore dhe historike (kalaja, objektet kulturore-historike, pastaj trashëgimia arkitektonike,
shpirtërore, arkeologjike etj.), dhe po ashtu edhe në fushën e sportit janë paraparë disa
zhvillime.
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Vlerësimi:
Në aspektin ekonomik – ndikimi i kornizës së zhvillimit të kësaj fushe është vlerësuar
si i rëndësishëm në lidhje me ofrimin e mundësisë për aftësim profesional në fusha të ndryshme
me theks në bujqësi dhe zejtari por edhe në fusha tjera që do të reflektohet në zhvillimin
ekonomik. Korniza do ta prek segmentin e fuqishëm të aktiviteteve konkrete dhe do të përpiqet
që oferta kulturore, të jetë në përputhje me mundësitë që ka komuna dhe e cila do të
kontribuojë në zhvillimin ekonomik.
Vlerësohet se sporti në botë krijon të hyra në zhvillimin ekonomik, kështu që edhe këto
aktivitete të parapara do të kontribuojnë në këtë drejtim ashtu siç bën edhe shëndetësia, festat
dhe ditët e rëndësishme dhe aktivitete nga kjo fushë mund të vlerësohen lirisht si
gjithëpërfshirëse, multidimensionale dhe në funksion të zbatimit të politikave ekonomike.
Në aspektin social – vlerësohet se me këtë kornizë është analizuar dhe trajtuar më
së shumti ky dimension me të cilën korniza e zhvillimit të kësaj fushe me të vërtetë do të ndikojë
në krijimin e bazave për zhvillimin social të qëndrueshëm dhe mirëqenien sociale, duke
përfshirë zgjerimin e shërbimeve dhe të cilësisë, zbutjen e varfërisë dhe papunësisë, por edhe
rritjen e mundësisë për arsim dhe aftësim profesional deri të përmbushja e kënaqësisë më të
madhe të qytetarëve në këtë dimension. Nga aspekti i rrethinës vlerësohet që zhvillimi i
demografisë dhe çështjeve sociale, i paraparë me këtë kornizë do të krijojë baza që të
zhvillohen aktivitetet në atë mënyrë që të jetë e këndshme në raport me ambientin në
përgjithësi, ashtu që ndikimet e ndotjes së ajrit, ujit dhe tokës të jenë në kufijtë e lejuar, prandaj
vlerësohet se aktiviteti i pakëndshëm është ndikimi i njeriut në ndotjen e rrethinës e cila është
ndër më përmbajtjesore.
Në aspektin fiziko hapësinor – vlerësohet se korniza identifikon dhe definon vendet
për gjetjen e mundësive për sport, kulturë, arsim, ngrohje etj. dhe ka paraparë mbrojtjen e
hapësirës për këto qëllime. Vlerësohen lartë analizat e bëra dhe të paraqitura edhe në kuadër të
raporteve hapësinore por edhe fizike në aspektin e zhvillimeve të kësaj fushe.
Në fushën e zhvillimit të infrastrukturës – Në kuadër të zhvillimit hapësinor nga kjo
fushë janë paraparë zhvillimet në hapjen e rrugëve të reja dhe korridoreve dhe zgjerimin,
kompletimin dhe modernizimin e infrastrukturës ekzistuese rrugore dhe modernizimin e
infrastrukturës

së

ujësjellësit,

kanalizimit,

menaxhimit

energjetike, telekomunikacionit etj.
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Vlerësimi:
• Vlerësimi i ndikimit të kornizës së kësaj fushe në aspektin ekonomik do të thotë se ofron
mundësi të qarkullimit më të shpejtë të mallrave dhe njerëzve edhe me çmime më të ulëta,
qasja më e gjerë veçanërisht në drejtim të vendit fqinj Serbisë, stabilizimin energjetik si
parakusht i zhvillimit ekonomik si dhe shfrytëzimi i mundësive të reja të telekomunikacionit për
zhvillimin ekonomik deri të shfrytëzimi i infrastrukturës të mbeturinave dhe menaxhimin e tyre
për vende të reja të punës si dhe kapacitetet e caktuara përpunuese ashtu që kjo fushë mund të
vlerësohet se është gjithëpërfshirëse, shumëdimensionale dhe në funksion të zbatimit të
politikës ekonomike.
• Në aspektin social vlerësohet se me këtë kornizë ofrohet shpejtësia dhe cilësia e lëvizjes
dhe po ashtu vlerësohet se korniza ofron baza për rritjen e cilësisë të shumë shërbimeve tjera
të cilët menjëherë ndikojnë në jetë. Në aspektin e rrethinës vlerësohet se zhvillimi i
infrastrukturës rrugore dhe asaj hekurudhore, nëse nuk ndermirën masat adekuate mund të
prodhojë ndotje ashtu që për këto rrjedha janë paraparë masat shtesë të tilla si shiritat mbrojtës
të gjelbërimeve, të ashtuquajtur muret e gjelbra etj. edhe pjesa tjetër e infrastrukturës e cila
është paraparë me këtë kornizë do të ketë ndikimin e vetë pozitiv të përshtatshëm në rrethinë
vetëm nëse realizohet në përputhje me standardet e kërkuara që vlerësohen si të
domosdoshëm – VNM për zhvillimet e lartpërmendura.
• Në aspektin fiziko-hapësinor vlerësohet se korniza ka identifikuar dhe definuar korridoret
dhe linjat për zhvillimin e infrastrukturës dhe ka paraparë mbrojtjen e hapësirës për këtë
zhvillim. Vlerësohet lartë edhe analiza e bërë dhe e paraqitur edhe në kuadër të raporteve
hapësinore por edhe fizike të rrjedha ve të mundshme dhe sinergjisë së kësaj fushe.
• Në fushën e zhvillimit të shfrytëzimit të tokës dhe rrethinës në kuadër të zhvillimit
hapësinor shihet qartë që të gjitha zhvillimet e parapara, lëvizin në drejtim të sigurimit të ajrit të
pastër, ujit, tokës, biodiversitetit, menaxhimit të mbeturinave në funksion të parandalimit të
ndotjes, shfrytëzimit të tokës në kontekstin rural dhe urban, trashëgimisë kulturore, pejsazhit,
fatkeqësive elementare dhe të tjera.
Vlerësimi:
Ndikimi i kornizës së zhvillimit të kësaj fushe në aspektin ekonomik vlerësohet se ka
ndikim direkt dhe indirekt. Lartë vlerësohet shtrirja e konceptit në kornizë për lëvizjen nga
kultura e reagimit në kulturë të parandalimit dhe amortizimit të fatkeqësive që vlerësohet si
përpjekje serioze për mbrojtjen e jetës së njerëzve dhe pasurisë së tyre dhe ekonomisë. Për
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realizimin e këtij standardi të sigurisë nevojitet angazhimi cilësor dhe sasior i fuqisë punëtore gjë
që sërish reflektohet në tregues ekonomik, ruajtjen e baraspeshës urbane-rurale dhe
shfrytëzimin e qëndrueshëm të tokës, fuqimisht reflektohet në zhvillimin ekonomik edhe ruajtja e
trashëgimisë natyrore dhe peizazhit dhe shfrytëzimi i tyre për aktivitetet turistike-rekreative kanë
reflektim edhe aktivitetet e kësaj fushe mund të vlerësohet se janë në funksion të zbatimit të
politikave ekonomike.
Në aspektin social vlerësohet se me këtë kornizë më së shumti është analizuar dhe
trajtuar dimensioni i sigurisë fizike të popullatës në funksion të dimensionit social, por edhe në
sigurimin e ajrit të pastër, ujit dhe tokës si kushtet elementare për jetën cilësore ashtu që vërtetë
shihet se korniza e shfrytëzimit të tokës dhe rrethinës do të ndikojë në krijimin e bazave për
zhvillimin e denjë social dhe mirëqenien sociale duke përfshirë edhe zgjerimin e shërbimeve
dhe kualitetit me peizazhet dhe trashëgiminë natyrore që e përmbush dimensionin

e

kënaqësisë më të madhe të qytetarëve në aspektin e rrethinës. Vlerësohet se zhvillimi i
paraparë me kornizën për shfrytëzimin e tokës dhe rrethinës do të krijojë bazat kryesore që
ndikimi i ndotjes së ajrit, ujit, tokës të jetë minimal dhe çdoherë në diagramin e rritjes së cilësisë.
Menaxhimi cilësor me mbeturina do të mundësojë që të gjithë ndotësit dhe shkalla e
rrezikshmërisë të jenë nën masat e parandalimit të amortizimit dhe minimizimit dhe se vetë
fusha do të jetë e këndshme mirëpo vlerësohet se faktori njeri duhet të jetë i kufizuar në
kuptimin e sjelljeve negative sepse analizat tregojnë se ndikimi i njeriut në prishjen e
baraspeshës ka qenë i madh.
Veçanërisht vlerësohet korniza në kuptimin e aspekteve preventiv parashikues dhe
ndëshkimor.
Në aspektin fizik hapësinor vlerësohet se korniza ka identifikuar dhe definuar të gjitha
zonat dhe pritjet dhe zhvillimet aktuale dhe ka paraparë masa mbrojtëse, trajtime dhe
shqetësime në funksion të sigurisë, cilësisë ashtu që konsiderohet se në këtë fushë janë të
nevojshme masat rigoroze të dimensioneve dhe zhvillimeve fizike dhe hapësinore. Vlerësohet
se raportet fizike dhe hapësinore të zhvillimeve përcaktues të qëndrueshmërisë të kësaj fushe
prandaj vlerësohet lartë ajo se këto raporte janë realizuar mirë në këtë fushë.
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4 STRATEGJIA DHE AKTIVITETI PËR ZBATIM
Kjo pjesë ofron kalimin ndërmjet gjendjes ekzistuese dhe kornizës hapësinore. Ajo
formulon pakon e strategjive të aktiviteteve për realizimin e qëllimeve brenda kornizës
hapësinore, afatit të caktuar dhe gjendjes ekzistuese. Kjo pjesë duhet të përmbajë:

4.1 STRATEGJITË DHE AKTIVITETET E POSAÇME PËR ZBATIMIN E ORKSËSIPAS FUSHAVE TEMATIKE
4.1.1

Fusha tematike–Zhvillimi ekonomik:

4.1.1.1 Bujqësia:

Bujqësia është sektor i cili paraqet njërin nga prioritetet kryesore në ekonominë e
komunës ndërsa planifikimi për zbatimin e këtij prioriteti në këtë degë është përmbajtjesor por
shumë i rëndësishëm për ardhmërinë e këtij aktivitetit ekonomik, prandaj nga kjo arsye
rezultojnë këto aktivitete thelbësore të numëruara si më poshtë:
Strategjia 1: Toka bujqësore
Sa më shumë sipërfaqe të tokës bujqësore dhe mundësi të mbrojtjes dhe zhvillimit të atyre
sipërfaqeve në funksion të zhvillimit ekonomik, ashtu që nevojitet:
•

Pas miratimit të këtij plani, drejtoria për bujqësi do të punojë për vitet e
ardhshme planin e zhvillimit të tokës në përputhje me kufijtë e tokës
bujqësore, të përcaktuara me këtë plan.

•

Sipas hartave të ekspozimit, erozionit dhe bonitetit të tokës me qëllim të
shfrytëzimit të tokës bujqësore në mënyrë efikase, adekuate dhe racionale,
drejtoria për bujqësi do të bazohet edhe në hartën „bujqësia në zhvillimin
ekonomik“ do ta drejtojë zhvillimin e bujqësisë me rekomandimet e
rrjedhave që janë më fitimprurëse posaçërisht në perimtarinë, blegtorinë
dhe drithëra, me theks të veçantë në kulturat intensive.

•

Rehabilitimi i tokës së degraduar bujqësore nga vërshimet, erozionet dhe
rrëshqitje të dheut si dhe të zonave të dikurshme legale dhe jolegale të
deponive, konsolidimi me tokën në zonat prej kualiteti të lartë bujqësor
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është i nevojshëm ndërsa regjistrimet e këtyre zhvillimeve në kadastrën e
tokës bujqësore do të jetë instrumenti për mbrojtjen e tokës bujqësore.
•

Zhvillimi i bujqësisë organike.

•

Ndërtimi i sistemit për ujitje, ngritja e digave përgjatë lumit që përdoren për
ujitje, parandalimin e vërshimeve si dhe shfrytëzimin e hapësirës për hidroakumulimet e vogla, që do të kontribuojnë, para së gjithash mikroklimës së
rajoneve përkatëse (kjo është pjesa veriore e vendbanimeve Gllogoc,
Ranillug, Kormijanit të poshtëm dhe të epërm dhe Drenoc).

•

Bashkimi i parcelave me prodhues individual si në formën e partneritetit
ashtu edhe me metodat e komasacionit.

•

Forcimi i drejtorisë së bujqësisë me personel dhe teknologji si dhe
përdorimi i sistemeve të reja informative për bujqësi dhe trajnim të
fermerëve për përdorimin e tyre është aktivitet i rëndësishëm për zbatimin e
këtij plani.

•

Të punohet në projekte me iniciativa të përbashkëta me sektorin privat dhe
donatorë në rritjen e sipërfaqeve bujqësore dhe kultivimin e tyre (hapja e
sipërfaqeve të tokës që janë të mbuluara me shkurre, pastrimi i sipërfaqeve
nga pyjet e ulëta, rrafsheve dhe kodrave të mundshme).

•

Ngritja e kulturave dhe pemishteve të mollës, dardhës, kumbullës etj., dhe
frutave të vogla (mjedër, lajthi, luleshtrydhe etj.).

•

Zgjerimi i kapaciteteve të serrave për kultivimin e perimeve (perime gjatë
tërë vitit), dhe kultivimi i luleve.

•

Me qëllim të sigurimit makinerisë dhe teknologjisë së nevojshme bujqësore,
mund të planifikohet formimi i parkut të makinave ashtu që fermerëve do tu
mundësohej sistemi i marrjes me qira dhe shmangies së shpenzimeve të
panevojshme për makinerinë e cila mund të shfrytëzohet së bashku.

•

Furnizimi i makinerive moderne për prodhim cilësor dhe sasior të
prodhimtarisë bujqësore.

•

Punimi i infrastrukturës së nevojshme dhe objektet për magazinimin dhe
punimin produkteve bujqësore.

Shih (Harta nr. ... Përcaktimi i zonave në komunën e Ranillugut faqe. ... )
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Strategjia 2: Blegtoria
•

Rritja e fondit të blegtorisë si dhe përmirësimi i racave blegtorale me racat e
potencialit të madh të prodhimit të mishit dhe qumështit.

•

Blegtoria – institucionet dhe sektori privat duhet të japin kontribut në
ngritjen e fermave blegtorale për çka ekzistojnë kushte shumë të mira.
Komuna e Ranillugut ka kushte për ndërtimin e fermave me (... ...) lopët
qumështore, një numër të mini-fermave blegtorale dhe ndërtimin e tharëses
së bimëve që përmbajnë kokrra të ushqimit të përzier blegtoral.

•

Duhet të punohet në ofrimin e kushteve me qëllim që prodhimtaria e mishit dhe
qumështit të fitojnë vend adekuat në pikët e parashikuara sipas planit, në kuadër të
zhvillimit të blegtorisë, kultivimit të lopëve dhe dhenve duhet të ketë vend kryesor,
numri i kushtëzuar i krerëve duhet të rritet për disa herë. (Ropotovë e Vogël,
Odec, Domoroc dhe Bozhec.)

Shih (Harta nr. ... Përcaktimi i zonave në komunën e Ranillugut faqe. ... )

Strategjia 3: Pyjet dhe kullotat
•

Komuna duhet së bashku me agjencinë e pyjeve të fillojnë projekte në
planin e parashikuar, për pyllëzimin e zonës së caktuar, ripyllëzimin, kalimi
nga shkurret në pyjet e rregullta dhe ndërmarrja e aktiviteteve për
mirëmbajtjen e tyre. (pjesa e Kormijanit të Poshtëm dhe të Epërm,
Gllogocit, Domorocit, Ropotovës të Madh, Rajanocit dhe Bozhecit.)

•

Komuna në bashkëpunim me organet tjera kompetente duhet të hartojë
projekte për rrugët pyjore dhe të fillojë zbatimin e tyre.

•

Komuna duhet të ndërmerr masa për energjinë alternative, me qëllim të
ruajtjes së pasurisë pyjore dhe masës pyjore.

•

Komuna duhet të sigurojë pastrimin e pyjeve nga ndotja industriale, në
formën e shfrytëzimit të mbeturinave industriale për qëllime tjera, siç është
e mundur prodhimi i lëndës së parë për ngrohje ose për qëllime të
ngjashme.

•

Menaxhimi i kullotave është hallkë e rëndësishme në zinxhirin e
prodhimtarisë së ushqimit pasi që me këtë plan kemi nënvizuar vende dhe
definuar kullotat. Drejtoria për bujqësi do të hartojë propozim planin për
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menaxhimin e kullotave me të cilin plan në mënyrë të duhur ato do të
menaxhohen.
•

Llojllojshmëria e bimëve në kullotat ekzistuese përmirësohet me bimët me
vlera më të mëdha ushqyese për blegtori. Vërtetohen përcjelljet e
përbashkëta më të përshtatshme për kullotat.

Shih (Harta nr. ... Përcaktimi i zonave në komunën e Ranillugut faqe. ... )
(Harta nr. ... Masat e pyllëzimit të komunës së Ranillugut faqe. ... )
(Harta nr. ... Infrastruktura rrugore e planifikuar e komunës së Ranillugut faqe ...)
Strategjia 4: Rritja dhe forcimi i zonave për zhvillimin e bujqësisë
•

Këto zona do të trajtohen si zona për zhvillimin intensiv dhe të llojllojshëm
bujqësor, me qëllim të lehtësimit të procesit të mbështetjes nga ana e
institucioneve komunale për këto zona bujqësore.

•

Zona brenda kufijve të përcaktuar do të shfrytëzohen vetëm për bujqësi dhe
aktivitetet në funksion të zhvillimit bujqësor (pjesa qendrore e komunës së
Ranillugut dhe pjesa veriperëndimore e komunës).

•

Komuna do të stimulojë bashkimin e parcelave dhe bashkimin e fermerëve
në organizata përmbajtjesore për zhvillime bujqësore në kuptim të
bashkimit të sipërfaqeve dhe organizimit për kultivimin e përbashkët në
format vullnetare, ashtu që organizimet e tilla dhe zonat do të trajtohen me
status për zonat zhvillimore për bujqësi. Me këto zona mund ta qeverisë
bordi i pronarëve privat, sipas marrëveshjes së tyre ose të organizohen në
kooperativa private bujqësore.

Shih (Harta nr. ... Përcaktimi i zonave në komunën e Ranillugut faqe. ... )
Strategjia 5: Komuna duhet të lehtësojë ndërsa sektori privati të sigurojë bazën
për industrinë ushqimore
•

Komuna për realizimin e qëllimeve të prodhimtarisë ushqimore për veti dhe
eksport duhet që në bazë paraqitjes së analizuar me këtë plan të iniciojë
dhe mbështesë projektet për stimulim, mbrojtje dhe forcim

•

Duhet ti përkrahë proceset për ngritjen e kapaciteteve për depozitimin e
drithërave dhe ngritjen e kapaciteteve për prodhimet e miellit, të iniciojë
projekte për modernizimin dhe zgjerimin por edhe të zhvillimit të
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harmonizuar të industrisë së ushqimit e cila do të realizojë finalizimin e
prodhimtarisë bujqësore në shkallë më të lartë.
•

Ngritja e kapaciteteve për magazinimin, përpunimin dhe konservimin e
fryteve në hapësirat të parashikuara me plan edhe në zonën industriale të
komunës së Ranillugut.

•

Inicimi dhe përkrahja e projekteve me qëllim të ngritjes së kapaciteteve
përpunuese për qumësht, djathë, ftohëseve dhe tharësve të parashikuara
me plan për çka duhet angazhuar përpjekje ashtu që sa më parë të gjendet
mundësia për realizimin e këtyre kapaciteteve përpunuese me stimulimin
kryesisht të sektorit privat dhe investimeve të huaja.

•

Kultivimi, ruajtja e bimëve shëruese dhe krijimi i hapësirës për tharjen e
këtyre bimëve.

•

Vendosja e sa më shumë industrive ushqimore në zonën e cila është e
caktuar për industri nëpërmjet shprehjes së vizionit të komunës për bujqësi
si sektor kryesor i zhvillimit me krijimin e mundësive për përpunimin e
ushqimit dhe tregtisë me produkte vendore nëpër panaire dhe ngjarje në
nivel rajonal.

•

Komuna duhet t’i ofrojë kushte sektorit privat për zhvillim më intensiv dhe
më cilësor të industrisë së pijeve.

•

Komuna duhet të luaj rolin e lehtësuesit në procesin e sigurimit të etiketës
(shënimit) CE nga ndonjë agjenci evropiane e akredituar dhe të lehtësojë
daljen e saj në tregun evropian.

•

Krijimi i platformës së internetit për promovimin e prodhimit dhe sigurimit të
internetit për të gjitha biznese, veçanërisht në zonën industriale.

•

Identifikimi i pjesëmarrësve të mundshëm për procedimin dhe përpunimin e
prodhimtarisë bujqësore. Krijimi i sistemit të bashkëpunimit për procedimin
dhe përpunimin e ushqimit me qëllim që të ndahet investimi për
teknologjinë e nevojshme si dhe për tregtinë e prodhimeve. Pjesëmarrësit e
mundshëm të këtij bashkëpunimi së bashku do ta shfrytëzojnë pajisjen dhe
teknologjinë e përbashkët po ashtu edhe administratën dhe marketingun.
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Strategjia 6: Zgjerimi dhe Avancimi i njohurive dhe praktikës në fushën e
bujqësisë.
•

Krijimi i qendrës së trajnimit dhe aftësimit të përjetshëm në fushën e
bujqësisë dhe marketingut. Qendra do të funksionojë edhe si qendër për
informimin për zhvillimin bujqësor si dhe për produktet dhe teknologji të reja
me qëllim të rritjes së kapaciteteve të dijes në lidhje me produkte bujqësore
më cilësore. Do të organizohen ekskursione dhe vizita në teren në rajonet
ku mund të fitohen përvojat e dobishme si në Kosovë ashtu edhe në vende
fqinje, me qëllim që bujqit të njihen me arritjet më të reja në këtë fushë.

Laboratori dhe hapësirat eksperimentale nga fusha e bujqësisë për analiza dhe studimin e
avancimit të cilësisë dhe sasisë

4.1.1.2 Industria:
Strategjia 1: Industria e qëndrueshme
•

Gjatë përpilimit të planeve rregullative duhet të forcohet dhe të
funksionalizohet infrastruktura e kapaciteteve ekzistuese industriale, ish
fabrika „tjegullores“ (tani ajo prodhon si sektor privat).

•

Shënimi në hartat e terrenit në zonat e xeheve minerale (bentoniti, gëlqere,
kuarci, mermeri etj.), si zonat e lokacioneve të këtyre mineraleve janë:
pjesa Gllogocit, të Ranillugut, një pjesë e Kormijanit të epërm dhe të
poshtëm, të Domorocit, Pançellës, Rajanocit dhe Bozhecit. Në territorin e
komunës së Rranillugut në rrethine Drenocit të Epërm dhe të Poshtëm
ekzistojnë shënime të sigurta se ekzistojnë xehe të „kaolinës“.

•

përpilimi i studimeve të arsyeshmërisë në këto zona.

•

Për zbatimin e zhvillimit të dëshiruar të industrisë është e nevojshme të
hulumtohen kompanitë të cilat eksploatojnë dhe përpunojnë xehet e njëjta
në botë dhe të kërkohen format e ndryshme të bashkëpunimit, partneritetet
private-publike, koncesionet dhe format tjera të punës dhe të mjeteve,
harmonizimi i programeve dhe i planeve të zhvillimit.

•

Përpilimi i projekteve për përkrahje dhe forcimin, por edhe të krijimit të
rrjedhave të reja në industrinë e përpunimit të metaleve, të drurit, të
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plastikës, ushqimit, pijeve, tekstilit, duhanit etj. në funksion të realizimit të
para-shikueshmërisë sipas kornizës.
Shih (Harta nr. ... Përcaktimi i zonave në komunën e Ranillugut faqe. . ... )
(Harta nr. ... Resurset minerale në komunën e Ranillugut faqe……)
•

Përpilimi i planit rregullues për zonën industriale me infrastrukturën
gjegjëse të planifikuar dhe kyçjen në rrjetin regjional të rrugëve e në të
ardhmen edhe në linjën hekurudhore dhe asaj automobilistike.

•

Planifikimi i zonave ndërkombëtare prodhuese gjatë hartimit rregullativ të
planeve për zonën industriale.

Shih (Harta nr. ... Rrjetet rrugore në territorin e komunës Ranillugut faqe. .)

4.1.1.3 Ndërtimtaria:
Strategjia 1: Ndërtimtaria e qëndrueshme
•

Përpilimi i planeve rregullative dhe ideore si dhe i projekteve kryesore për
shpërndarje në zonat industriale dhe në periferi të disa vendbanimeve të
depove, hapësirat për seperacionin e zhavorrit dhe materialeve tjera, për
prodhimin e masave të betonit dhe gjysmë prodhimeve nga betoni (përgjatë
bregut të lumit Morava e Binçës), për zhvendosjen e bazamentit të
makinave dhe punëtorive për riparimin, për punën e reparteve të ndryshme
(muratorëve, armiruesve, mekanikëve, drugdhendësve, elektricistëve,
punëve përfundimtare etj.) për parkimin e makinave, depove dhe reparteve
tjera dhe të shërbimeve.

•

Gjatë përpilimit të planeve rregullative zhvendosja e zonave për zyrat e
kompanive dhe byrove projektuese gjatë së cilës duhet marr parasysh se
disa lokale mund të shfrytëzohen përkohësisht për punimet e ndërtimtarisë.

Shih (Harta nr. ... Resurset minerale në territorin e komunës së Ranillugut faqe ... )

4.1.1.4 Zejtaria:
Strategjia 1: Zejtaria e qëndrueshme
•

Gjatë përpunimit të planeve rregullative, zhvendosjes së zonave për zejtari
dhe kompletimi i infrastrukturës
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•

Krijimi i infrastrukturës fizike dhe profesionale për ngritje profesionale në
zejtari, këshillimi në favor të zejtarisë, rritja e aftësive të ndërmarrësve,
aftësimi dhe kualifikimet profesionale të zejtarëve.

•

Përcaktimi i lokacioneve për zyrën e posaçme për zejtari në komunë.

•

Përcaktimi i lokacionit për zyrën e shoqatës së zejtarëve.

4.1.1.5 Tregtia:
Strategjia 1: Tregtia e qëndrueshme
•

Gjatë përpilimit të planit rregullativ dhe kushteve për zhvillim, proces i
rëndësishëm është edhe zhvendosja e përmbajtjes për tregti me shumicë
dhe pakicë në qendrën e komunës dhe në të gjitha vendbanimet të
komunës së Ranillugut.

•

Përpilimi i projekteve ideore dhe kryesore për tregjet e hapura ditore dhe
ato private dhe publike në komunë.

•

Përpilimi i projekteve ideore dhe kryesore për zgjerimin e tregjeve të hapura
njëditore edhe në disa vendbanime më të mëdha.

•

Përpilimi i projektit ideor dhe kryesor për së paku një treg të gjelbër në baza
ditore, në sektorin publik apo privat në komunën e Ranillugut.

•

Përpilimi i projekteve kryesore dhe ideore për tregjet dhe sallonet e
automobilave.

•

Përpilimi i projekteve për organizimin më të mirë të transportit dhe
infrastrukturës përcjellëse.

Shih (Harta nr.... Përcaktimi i zonës në komunën e Ranillugut faqe ... )

4.1.1.6 Turizmi:
Strategjia 2: Promovimi, investimet dhe ndërtimet në zonat e dedikuara për
turizëm shëndetësor.
•

Zhvillimi i kapaciteteve potenciale në turizmin shëndetësor të banjës –
rekreativ në zonën e parashikuar në rrugën e Gjilanit mbi Dobërqan në
rrethin e Pançellës dhe Ranillugut (në vendin e quajtur “liqeni“).
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Strategjia 3: Promovimi i turizmit rural.
•

Ndërtimi i hapësirave turistike në nxitjen e turizmit rural në të cilin janë të
parapara aktivitetet ekologjike – rekreative, kulturore-arsimore dhe
aktivitetet tjera turistike.

•

Ndërmarrja e masave për ruajtjen dhe jetësimin e territorit të pishës së
bardhë dhe të zezë në rrethin e Ranillugut dhe të Gllogocit, si zonë për
sport dhe rekreacion.

•

Stimulimi i zhvillimit të bujqësisë (prodhimeve bujqësore dhe të blegtorisë
për agro-turizëm).

Strategjia 6 : Krijimi i strukturave turistike
•

Komuna duhet të iniciojë ndërtimin e infrastrukturës kryesore turistike
përfshirë infrastrukturën e transportit, të telekomunikacionit, vendosjes e
varësisht nga specifika e zonës edhe infrastrukturën specifike relevante për
zonën ku mund të përfshihen edhe shtigjet e planifikuara për shëtitje, për
kalërim, poligoni për gjueti si dhe kompletimi dhe forcimi i infrastrukturës e
posaçërisht në zonat me vlera të shprehura natyrore nga begatia e
trashëgimisë kulturore dhe historike.

•

Sistemi i përshtatshëm informativ për shfrytëzimin e rrjetit, i përbërë nga
hartat, prospektet dhe mjeteve tjera informative do të duhej përkrahur
zhvillimin e formave të ndryshme të turizmit, varësisht nga resurset e
ndryshme. Faqja e internetit për resurset turistike dhe mundësitë në
komunën e Ranillugut në formë të ofrimit do të mund të shkaktoj interesat e
investimeve në zhvillimin e turizmit në komunë.

•

Bordi për turizëm do të formojë qendrën turistike. Në fillim qendra turistike
informative në vetë qendrën e Ranillugut pastaj nëpër lokalitetet strategjike
në vendbanimet përkatëse turistike në komunë, në Kormijan të Epërm dhe
të Poshtëm, në Bozhec etj.
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V l e r ë s i m i:
Zhvillimi i organizuar i turizmit duhet të përbëhet nga rrjeta adekuate infrastrukturore.
Lidhja e atraksioneve turistike nëpërmjet formave të ndryshme të vijave të lëvizjes (transportit
dhe) dhe qasja e lehtë krijon më shumë mundësi për vizita. Të gjitha lidhjet duhet të jenë të
koordinuara nëpërmjet qendrës informative turistike.
Shih (Harta nr ... Caktimi i territorit në komunën e Ranillugut faqe.. ...)

Strategjia 7: Mbrojtja e natyrës dhe e ambientit
•

Promovimi i natyrës dhe rrethinës si resurs për turizëm. Pasi që në plan të
jenë siguruar dhe të paraqitura të gjitha shënimet e nevojshme mbi
lokacionet e monumenteve të mbrojtura të natyrës (bimëve, gjeomonumentet, uji) dhe zonave të mbrojtura natyrore, si aktivitet i parë dhe
kryesor në këtë strategji është shenjëzimi dhe vënia nën mbrojtje.

•

Sigurimi i pajisjeve dhe shërbimeve të nevojshme për krijimin e zonave të
pastra dhe të sigurta. Shfrytëzimi i zonave natyrore të mbrojtura dhe
peizazheve të çmueshme në formë të qëndrueshme me kompletimin e
përmbajtjeve të cilat e bëjnë të shfrytëzueshme siç është zona në territorin
e pishës së bardhë dhe të zezë në rrethin e Ranillugut dhe të Gllogocit si
zona për sport dhe rekreacion dhe zona e turizmit shëndetësor në rrugën e
Gjilanit mbi Dobërqan në rrethin e Pançellës dhe të Ranillugut, (vendi i
quajtur „liqeni“).

Shih (Harta nr. ... Ndjeshmëria e ujërave nëntokësore në komunën e Ranillugut faqe.
... )
(Harta nr. ... Ndjeshmëria nga ndotja e tokës faqe.. ... )
(Harta nr. ... Caktimi i territorit në komunën e Ranillugut faqe. ... )

Vlerësimi:
Shtimi i interesit për turizmin natyror është mundësia për natyrën e llojllojshme në
komunën e Ranillugut. Andaj, komuna duhet të interesohet për mënyrën e transportit me të cilin
furnizohen këto zona. Mbajtja e natyrës të pastër dhe të sigurt mund të ndikoj në rritjen e
interesimit të turistëve.
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Strategjia 8: Turizmi i gjuetisë
•

Këto zona do të shfrytëzohen për kultivimin dhe gjuajtjen e kafshëve.

•

Zona Veriore-Perëndimore për gjuetinë në komunën e Ranillugut (pjesa e
Bozhecit dhe Rajanocit).

•

Zona qendrore (pjesa e Ropotovës së Madhe dhe të Vogël dhe Drenocit).

•

Zona jug-lindore e gjuetisë në komunë (vendbanimi Gllogoc, Ranillug,
Kormijan i Epërm dhe i Poshtëm dhe Domoroc.

•

Shoqata e gjuetarëve është përgjegjëse për organizimin dhe kontrollin e
gjuetisë.

•

Shoqata dhe bordi për turizëm janë përgjegjës për turizmin e gjuetisë.

•

Në të gjitha zonat e përcaktuara për gjueti me këtë plan, do të përgatitet
plani për drejtimin e gjuetisë duke përfshirë zonat e përcaktuara për gjueti.
Ky plan duhet të vërtetojë të gjithë aktorët përgjegjës për udhëheqjen dhe
masat e nevojshme për kultivimin e shtazëve si dhe masat e sigurisë.

•

Komuna, në bashkëpunim të ngushtë me Shoqatën e gjuetarëve duhet të
zbatojë të gjitha masat për mbrojtjen e biodiversitetit të zonave të caktuara
për gjueti.

Vlerësimi:
Aktivitetet rekreative të vetë organizuara për gjueti mund të ofrojnë një turizëm të gjuetisë
joshës dhe të sigurt. Andaj, komuna duhet të promovoj planin për drejtimin për zonat e caktuara
për gjueti.
Strategjia 9: Promovimi i turizmit shëndetësor
•

Zhvillimi dhe forcimii turizmit rekreativ-shëndetësor dhe i banjave në rrethin e
Pançellës (sipas banjës në rrugën e Gjilanit mbi Dobërqan) dhe në rrethin e
Ranillugut (vendi i quajtur „liqeni“).
•

Nxitja dhe gjetja e investitorëve për ndërtimin e hapësirave turistike në
ngjalljen e turizmit rural, në kuadër të të cilit janë të paraparë aktivitetet
ekologjike-rekreative, kulturore-arsimore dhe aktivitetet tjera turistike..

Shih (Harta nr. ... Përcaktimi i territorit në komunën e Ranillugut faqe. ... )
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Vlerësimi:
Turizmi shëndetësor është një nga bazat e turizmit. Me zhvillimin e shtetit gjithnjë e më
shumë njerëz kanë nevojë për mjekim në natyrë. Andaj, turizmi shëndetësor në zonat e
komunës së Ranillugut duhet të konsiderohet si një potencial i madh turistik.

4.1.1.7 Hoteleria:
Strategjia 1: ndërtimi i objekteve të hotelerisë për akomodim (bujtja) ushqim dhe
pije.
Përpilimi i projekteve ideore dhe kryesore sipas planit të zonave turistike për ndërtimin me
standard të lartë dhe kualitet të objekteve të hotelerisë, objekteve për akomodim (për bujtje) dhe
objekteve për ushqim dhe pije dhe këto sipas këtyre kategorive. :
•

Hoteli: Hoteli, fshati turistik, hotel-apartament, fshati apartament, moteli,
pansioni etj.

•

Kampet dhe llojet tjera të objekteve të hotelerisë për akomodim:
Kampi, dhoma për marrje në shfrytëzim, apartamentet, hotel për rini,
shtëpiza malore, pushimoret, bujtinat etj.

•

Restorantet: Restoranti, taverna, restoranti nacional, restoranti qumështor,
kafeneja, piceria, qebaptore, kuzhina popullore, byrektore etj. Baret: Bar,
bar i natës, disko bar etj.

•

Bufetë: Bufe, pijetore e birrave , pastër, etj.

•

Kafene: Kafeneja, bar, bar kafeneja, kafeneja-ëmbëltore etj.

•

Kantinat: Kantinat dhe përgatitje e shujtave ushqimore.

•

Forcimi i mëtejmë i zhvillimit të turizmit banjë-rekreativ-shëndetësor, në
rrethin e Pançellës (sipas banjës në rrugën e Gjilanit përmbi Dobërqan) dhe
në rrethin e Ranillugut (vendi i quajtur „liqeni").
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4.1.1.8 Transporti, telekomunikacioni, bartja dhe lëvizshmëria:
•

Hartimi i projekteve ideore kryesore për shfrytëzimin e masave teknologjike
dhe jo-teknologjike për krijimin e një sistemi të qëndrueshëm dhe
transportit inteligjent..

•

Hartimi i projekteve për përmirësimin e afrimit të sistemit të transportit.

•

Hartimi i projektit për rritjen e sigurisë në komunikacion.

•

Hartimi i projektit për përmirësimin e jetës në komunikacion.

•

Hartimi i projektit për zvogëlimin e ndikimit negativ në komunikacion në
jetën e njeriut dhe të mjedisit.

Rrjeti i sistemit të infrastrukturës të komunikacionit rrugor
•

Hartimi i projektit për përmirësimin e kualitetit si dhe shtrirjen e rrjetit rrugor
në funksion të rritjes së shpejtësisë së lëvizjes të udhëtarëve dhe mallrave.

•

Kapacitetet ekzistuese duhet të modernizohen dhe t’i përgjigjen në mënyrë
të vazhdueshme kërkesave dhe standardeve.

•

Hartimi i projektit për modernizimin, forcimin dhe kompletimin e rrjetit rrugor
ekzistues dhe hapjen e linjave të reja në drejtim të kufirit me shtetet fqinje si
me Serbinë dhe Maqedoninë dhe kompletimin me infrastrukturat tjera të
komunikacionit (shërbimet për mirëmbajtjen dhe riparimin e automjeteve,
garazheve, stacioneve të autobusëve, pompave të benzinës, ndërtesat për
akomodim të shërbimeve të caktuara etj. )

Shih (Harta nr. ... Infrastruktura e transportit e komunës së Ranillugut faqe. ... )

4.1.1.9 Komunikacioni, telekomunikacioni, PTK-a dhe operatorët privat:

Strategjia 1: Zhvillimi dhe modernizimi i infrastrukturës së telekomunikacionit
•

Hartimi i projekteve kryesore ashtu që numri i aparateve të telefonit apo aparateve
tjera si dhe vëllimi i internetit dhe shërbimeve kabllore shumë ka premtuar, ndërsa
shërbimet e PTK-së dhe operatorëve tjerë privat modernizojnë siç është paraparë
me kornizën e zhvillimit.
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•

Hartimi i projekteve për vendosjen e rrjetit të ri në vendbanimet në të cilat
ndodhet rrjeti ekzistues i viteve të 90-.

•

Hartimi i projekteve për vendosjen e katër antenave të reja PTK-VALA.

•

Numri më i madh i fshatrave në bashkësinë lokale të Ropotovës nuk ka
telefoni fikse. Është prioritet vendosja e telefonisë fikse nëpër këto fshatra.

•

Hartimi i projekteve për zgjerimin e centralit ekzistues të telefonisë në
Ranillug apo ndërtimi edhe të një centrali tjetër në fshatin Ropotovë e
Madhe.

•

Hartimi i projektit për ngritjen e kapaciteteve dhe arsimimin e shfrytëzuesve
potencial për shfrytëzimin e industrisë në dobi të njerëzimit.

•

Hartimi i kornizës ligjore për E-Commerce (E-Tregtinë) dhe E-nënshkrim
deri tek E-qeverisje.

Strategjia 2: Përpilimi dhe forcimi i rrjetit kabllor dhe programeve televizive HD
•

Hartimi i projektit për rrjetin kabllor dhe të programeve të televizionit HD në
tërë territorin e Ranillugut. Gjithashtu duhet planifikuar hapjen e stacionit
lokal të RTV e cila kishte me qenë shërbim publik i qytetarëve. Parashihet
që lokacioni më i përshtatshëm për repetitor të jetë në vendin e quajtur
"Rejanovacka cuka".

4.1.1.10

Energjia:

Strategjia 1: Modernizimi dhe kompletimi i infrastrukturës energjetike
•

Zhvillimi dhe kompletimi i infrastrukturës energjetike në lëmin e
infrastrukturës në funksion të zhvillimit ekonomik..

Shih (Harta nr. ... Rrjeti energjetik i komunës së Ranillugut faqe. ... )

Strategjia 2: Identifikimi dhe shfrytëzimi i potencialit për energjinë e ripërtërishme
.
•

Zhvillimi i studimit fizibilitetit mbi potencialet hidroenergjetike nga pendët e
mundshme.

•

Përpilimi i projektit ideor dhe kryesor mbi hidro-energjinë.
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•

Në kooperim me qeverinë, bisedimet mbi zbatimin e projekteve për hidroenergji (me koncesione apo forma tjera).

•

Marrja parasysh e bykut dhe mbeturinave të drurit për prodhimin e paletave
dhe të briketave për ngrohje.

•

Studimet e fizibilitetit dhe projektet ideore mbi mundësinë e shfrytëzimit të
energjisë solare për energji termike si dhe përfitimi i energjisë elektrike
nëpërmjet paneleve foto-volt (si qëllim afatgjatë).

•

Projektet stimuluese për ata të cilët ndërtojnë objekte dhe shfrytëzojnë
energjinë solare për ngrohje me lirim në përqindje të taksave dhe të
pagesave për leje të ndërtimit.

•

Studimet e fizibilitetit dhe projektet ideore mbi mundësitë e prodhimit të
energjisë nga mbeturinat.

•

Zbatimi i pilot projekteve mbi mundësitë e kursimit të energjisë p.sh. izolimit,
sistemeve efikase të ngrohjes etj.)

4.1.1.11

Sistemi bankar:
Strategjia 1: Bankat në funksion të zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik
•

Hartimi i projekteve për kreditë nga ana e bankave për amvisëri, bizneset e
vogla dhe për agrobiznese.
•

Hartimi i projekteve për investime koncesionare duke filluar nga sektori për
energjinë e ripërtërishme (është mirë e njohur se në EU ekzistojnë
direktivat shumë të qarta mbi energjinë e ripërtërishme, andaj kjo mund të
konsiderohet si shans i madh për komunën.

•

Hartimi i projekteve duke marr parasysh mundësitë e reja me anëtarësimin
e Kosovës në MMF dhe në bankën botërore në lëmi në të cilat ato i
ndihmojnë (duhet hulumtuar faqet zyrtare të reja të tyre).

•

Hartimi i projekteve për kreditimin me kamata ulëta si dhe paketat e
zgjeruara në lëmi të bujqësisë, industrisë gjerë te turizmi.
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4.1.1.12

Ndërmarrjet e vogla dhe të mesme:
Strategjia: Përkrahja zhvillimit (trajnimi profesional i profesionistëve të rinj)
•

Formimi i qendrave për trajnim profesionale të profesionistëve të rinj për
ngritjen e aftësive dhe organizimin e seminareve dhe të kurseve mbi
zhvillimin ekonomik dhe të njohurive të marketingut.

•

Përkrahja e ndërmarrësve të rinj me anë të implementimit „qendrës iniciale“
(inkubatori për biznes) ku ndërmarrjet mund të shfrytëzojnë infrastrukturën e
përbashkët dhe të kenë leverdi të përbashkët. Kjo qendër duhet të sigurojë:
a. marrjen me qira të hapësirave për zyrat dhe seminaret me çmime të
ulët;
b. qendrën e përbashkët shitëse
c. këshillimet mbi kontabilitetin;
d. këshillat juridike dhe këshillat mbi taksat.

4.1.2

Fusha tematike - strategjitë dhe aktivitetet për infrastrukturat teknike

4.1.2.1 Infrastruktura rrugore
Strategjia 1: Renovimi i rrugëve të asfaltuara ekzistuese:
•

Përgatitja e projekteve kryesore në bashkëpunim me ministrinë për
komunikacion dhe post telekomunikacioni për zgjerimin e disa segmenteve
të qëndrueshme dhe konkretizimi i përmbajtjeve në pajtim me standardet të
rrugëve ekzistuese por edhe rrugëve tjera sipas hartave të infrastrukturës
së transportit.

•

Rruga „Gjilan-Ranillug-Kamenicë.

•

Rruga „Ropotovë e Madhe-Kormijan i Poshtëm-Bujanovc“.

•

Ndërtimi

i

shtigjeve

të

këmbësorëve

(trotuareve

komunikacion publik rrugor, të komunës së Ranillugut.
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Strategjia 2: Rrugët e paasfaltuara:
Përgatitja e projekteve kryesore nga ana e komunës e në disa raste në bashkëpunim me
ministrinë për komunikacion dhe post telekomunikacion mbi rrugët e paasfaltuara në pajtim me
standardet dhe normat duke u bazuar në hartat e infrastrukturës së transportit.
Rrugët e propozuara:
•

Vendosja e konsultimeve me përfaqësuesit e Ministrisë së komunikacionit
dhe post telekomunikacionit për këto rrugë.

•

Rekonstruktimi dhe asfaltimi i rrugëve:
- Ropotovë e Madhe-Rajanc-Bozhec-Odec-Ropotovë e Vogël
- Kormijan i E. deri të rruga magjistrale.
- Ropotovë dhe lidhja me Gjilanin.
- "Crep" – Drenoc P. (1.5 km.)

•

Rekonstruktimi i rrugës Ranillug-Tomancë-Pançellë-Ropotovë.

•

Përpilimi i projekteve kryesore për këto rrugë duke u bazuar në hartat e
infrastrukturës së transportit.

Strategjia 3: Rrugët në rekonstruktim-rrugët rurale:
Vazhdimi dhe kompletimi sipas dinamikës së paraparë.
•

Përgatitja e projekteve dhe konsultimet intensive mbi rrugët pyjore.

•

Vazhdimi i projekteve të reja të rrugëve rurale në pajtim me gjendjen në
toka bujqësore.

•

Zgjerimi dhe mbushja e rrugëve të pa-kategorizuara në tërë komunën.

•

Ndërtimi i shtigjeve për këmbësorë nëpër vendbanime.

Shih (Harta nr. ... Rrjetet rrugore të komunës së Ranillugut faqe….. )
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Strategjia 4: Rrugët urbane:
•

Shenjëzimi (pikat gjeodezike ku shtrihet rruga) trasetë e këtyre rrugëve dhe
ruajtja e tyre.

•

Tek rrugët ekzistuese dhe atyre të planifikuara nuk është e lejuar (gjatë
lëshimit të lejeve) asnjë lloj i ndërtimit i cili është në kundërshtim me
funksionin e tyre.

•

Fillimi i projekteve ideore për këta rrugë me prioritet në zonat e pastra (pa
ndërtime përbrenda kufijve ndërtimore).

•

Thellimi i konsultimeve me përfaqësuesit e zonave por edhe informimi
adekuat i Ministrisë së komunikacionit dhe post-telekomunikacionit mbi këto
rrugë.

•

Hapja e këtyre rrugëve me anë të makinerisë në funksion të definimit të
saktë se si do të funksionoj në të ardhmen dhe si do të ndihmohet në
zbatimin e këtyre rrugëve.

•

Hartimi i projekteve kryesore për këto rrugë në bazë të hartave të
infrastrukturës (urbane) të transportit.

Strategjia 5: Rrugët qarkore:
•

Shenjëzimi i traseve të rrugëve qarkore.

•

Në trasetë të rrugëve të parapara rrethore nuk është i asnjë lloj ndërtimi i
cili është në kundërshtim me funksionimin e këtyre rrugëve.

•

Fillimi i projekteve ideore për këto rrugë.

•

Thellimi i konsultimeve me përfaqësuesit të ministrisë për komunikacioni
dhe post-telekomunikacion për këto rrugë.

•

Përpilimi i projekteve kryesore për këto rrugë në bazë të hartës së
infrastrukturës (urbane) të transportit.
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Strategjia 7: Infrastruktura përcjellëse:
•

Fillimi i projektit ideor për përcaktimin e vendit të ndaljes së autobusit dhe
stacionit kryesor të autobusit.

•

Hartimi i projektit kryesor.

•

Thellimi i konsultimit me përfaqësuesit të sektorit privat dhe me akterët tjerë
mbi zbatimin e projektit dhe zbatimit formal të qeverisjes.

Shih (Harta nr. ... Rrjetet rrugore të komunës së Ranillugut faqe ... )

4.1.2.2 Infrastruktura hekurudhore:
Strategjia 1: Shenjëzimi i traseve të parapara të linjave hekurudhore
•

Shenjëzimi i traseve të linjave hekurudhore për dy versione (versioni i dytë
prioritar).

•

Konsultimet me përfaqësuesit e Ministrisë së komunikacionit dhe posttelekomunikacionit mbi fillimin e projektit ideor.

Strategjia 2 : Infrastruktura përcjellëse
•

Konsultimet me përfaqësuesit e Ministrisë së Komunikacionit dhe PostTelekomunikacionit mbi fillimin e projektit ideor mbi vendet e ndaljes së
trenit të udhëtarëve dhe të stacionit të ardhshëm hekurudhor.
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4.1.2.3 Infrastruktura e furnizimit me ujë:

Strategjia 1: Aktivitetet konkrete në renovimin e sistemit ekzistues të burimeve
të ujit të cilat përkohësisht shfrytëzohen për pije dhe mbrojtja e zhvillimit të burimeve të
reja në funksion të furnizimit të komunës me ujë.
•

Hapja e burimeve të reja (me theks të veçantë në burimet e mëdha të
ujërave nëntokësorë) për ujërat të pijes (hapja e puseve të ujit në thellësi
mbi 80 m) dhe forcimi i kapaciteteve ekzistuese në lokacionit Ropotovë e
Madhe, Drenoc, pjesa veriore e Kormijanit të Poshtëm (mbrojtja nga ujërat
e ndotura gjatë të reshurave).

•

Shenjëzimi dhe mbrojtja e burimeve natyrore, termale dhe ujërave termo
minerale, vendi konkret „liqeni“ në rrugën e Gjilanit përmbi Dobërqan në
rrethin e Pançellës dhe të Ranillugut.

•

Hartimi i projektit për ndërtimin e rezervuarëve për akumulimin e ujit nga të
reshurat atmosferike.

•

Hartimi i projekteve për ndërtimin e infrastrukturës së nevojshme për
furnizimin me ujëra teknologjik nga resursi natyror i ujërave të cilin e ka lumi
„ Morava e Binçës“ dhe lumenjtë dhe rrjedhat tjera.

Shih (Harta nr. ... Hidro-gjeologjia e territorit të komunës së Ranillugut faqe…..)

Strategjia 2. Krijimi i sistemit funksional dhe të integruar të ujësjellësit për pije,
industri dhe bujqësi në tërë territorin e komunës.
•

Hartimi i projektit për renovimin e rrjetit ekzistues të furnizimit me ujë në qytet –
ndërrimi i gypave të vjetër nga azbest-cementit në disa segmente, zmadhimi i
diametrit të gypave në disa segmente, zgjerimi i rrjetit në zonat e reja etj.

Shih (Harta nr. ... Furnizimi me ujë i vendbanimeve në komunën e Ranillugut faqe….)
•

Hartimi i projekteve për shtimin e burimeve të ujit (hapja e puseve të reja, të
thella dhe të mbrojtura) dhe i rezervuarëve të ujit në vendbanimet e
Ranillugut, Ropotovës së Madhe dhe Drenocit.
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•

Hartimi i projekteve për furnizim me ujë me ndihmën e sistemit të
ujësjellësit, vendbanimet të cilat nuk janë të kyçur në rrjetin e ujësjellësit
(Bozhec, Odec dhe Domoroc).

Shih (Harta nr. ... Furnizimi me ujë i vendbanimeve në komunën e Ranillugut faqe….)
Strategjia 3. Rregullimi i shtratit të lumenjve që derdhen për rritjen e kapacitetit
të ujit.
•

Rregullimi i shtratit të lumit „Morava e Binçës“ me ndërtimin e pendëve
mbrojtëse dhe degës së lumit „kriva reka“.

•

Rregullimi i lumenjve të cilat derdhen në këto lumenj që të ngritët kapaciteti
i ujit (e kjo e nënkupton edhe të kapacitetit të ujërave të pijshëm).

Strategjia 4. Rregullimi i regjimit të ujërave
•

Kryerja e objektit ideor për ndërtimin e burimeve të reja për përfitimin e ujit
të pijshëm etj. Në këtë kuptim është paraparë hapja e puseve të thella të
mbrojtura me rezervuarët adekuate dhe këto në lokacionet e vendbanimeve
në Ranillug, Ropotovë e Madhe dhe dy në vendbanimin e Drenocit.

•

Kryerja e projektit ideor për rregullimin e shtretërve të lumenjve (rregullimi i
tokës, rregullimi urban, mirëmbajtja dhe pastrimi). Është paraparë rregullimi
i Lumit „ Morava e Binçës “ dhe i degës „Kriva Reka“.

•

Fillimi i konsultimeve dhe bisedimeve me sektorë dhe aktorë të ndryshëm
mbi mundësitë e fillimit të punimeve në: (rregullimin e tokës, rregullimin
urban dhe i mirëmbajtjes dhe pastrimit),

•

Kryerja e projektit kryesor mbi këto masa (rregullimin e tokës, rregullimin
urban dhe i mirëmbajtjes dhe pastrimit),

•

Fillimi i zbatimit bashkë me të përzgjedhurin.

Shih (Harta nr. ... Masat kundër vërshimeve dhe erozioneve në territorin e komunës
Ranillug faqe. …..)
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4.1.2.4 Sistemi i kanalizimit të ujërave të zeza:
Rrjeti i kanalizimit ekziston në drejtimin vetanak apo të lagjes, ekziston bartja jo adekuate
e ujërave të ndotura, e cila mund të jetë burimi potencial i ndotjeve.
Strategjia 1: Kompletimi i infrastrukturës së kanalizimit, përmirësimi i rrjetit
ekzistues dhe ndërtimi i rrjetit të ri.
•

Hartimi i projekteve për përmirësimin e rrjetit ekzistues të kanalizimit në
vendbanimet Ropotovë e Madhe dhe Domoroc.

•

Hartimi i projekteve për ndërtimin e rrjetit të ri të kanalizimit në zonat në të
cilat ai nuk ekziston (Drenoc, Odec, Pançellë, Rajanoc, Tomancë, Ranillug,
Ropotovë e Vogël, Gllogoc, Bozhec, Kormijan i epërm dhe i poshtëm).

•

Hapja e gropave septike në vendet e daljes së ujërave të ndotura.

•

Shenjëzimi dhe mbrojtja e trasesë së linjave të kanalizimit për kyçje nga
dalja e vendbanimit në drejtim të kolektorit kryesor dhe impiantit për
pastrimin e ujërave të kanalizimit për rrjedhën e mëtutjeshme e që do të
jetë në lokacionin e rrethit të Kormijanit të Poshtëm 1.5 km në jug të
terminalit.

Shih (Harta nr. . Rrjeti i kanalizimit për vendbanimet në komunën e Ranillugut faqe.…
)
Strategjia 2: Ndërtimi i sistemit të ri të bartjes së ujërave atmosferike
•

Përgatitja e projekteve për ndërtimin e rrjetit të ri të kanalizimit atmosferik të
ndarë nga kanalizimi i ujërave të ndotura (në pajtim me konceptin me
largim në drejtim të rrjedhave, lumenjve më të afërm).

•

Çdo fshat duhet të posedojë sistemin e vet të posaçëm. Ujërat atmosferik
duhet të derdhen në lumin më të afërm.

•

Përgatitja e projektit për ndërtimin e rrjetit të ri të kanalizimit atmosferik
edhe përgjatë rrugëve.
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Strategjia 3: Ndërtimi i sistemit të deponive dhe qeverisja e tyre adekuate
•

Ndërtimi primar i përmbajtjeve të nevojshme për deponime transite (të
trajtimit të shkallës së parë të deponive) nga e cila pas tretmanit të parë të
deponive barten në deponinë regjionale,

•

Shenjëzimi dhe mbrojtja e hapësirave të parapara për deponitë të
përkohshme të mbeturinave të ndërtimtarisë dhe industrisë në nivel e një
apo dy vendbanimeve,

•

Përgatitja e hapësirave të dedikuara për deponitë me anë të rrafshimit dhe
vënies së zhavorrit (në mënyrë të drejtpërdrejt pas aprovimit të planit) dhe
shenjëzimi përderisa nuk krijohen kushtet për kompletimin e infrastrukturës.

•

Përgatitja e projekteve kryesore për deponitë të përkohshme të
mbeturinave të ndërtimtarisë dhe industrisë në nivelin e një apo dy
vendbanimeve,

•

Tenderimi dhe zbatimi i projekteve kryesore për deponitë e përkohshme të
mbeturinave të ndërtimtarisë dhe të industrisë në nivelin e një apo dy
vendbanimeve,

•

Shenjëzimi dhe mbrojtja e hapësirave të parapara për deponitë e
përkohshme të mbeturinave të ndërtimtarisë dhe industrisë me mundësi për
riciklim,

•

Përgatitja e projekteve për deponitë e mundshme të nivelit komunal të
mbeturinave industriale dhe të ndërtimtarisë me mundësi të riciklimit,

•

Shenjëzimi dhe mbrojtja e hapësirave të parapara për deponitë të
mbeturinave inteligjente dhe jo-inteligjente .

•

Përgatitja e projekteve për deponitë të mbeturinave inteligjente.

•

Krijimi i mekanizmave publike dhe private për arsyetimin adekuat të këtyre
deponive.

Shih (Harta nr. ... Menaxhimi me mbeturinat në nivelin komunal të Ranillugut faqe….)
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4.1.2.5 Funksionalizimi i furnizimit me energji elektrike dhe forcimi i rrjetit të
telekomunikacionit :
Ndërmarrja e masave sipas prioriteteve të parapara për funksionalizimin e rrjetit elektrik
dhe forcimit të kapaciteteve energjetike për furnizim më të mirë me energji elektrike dhe masat
për forcimin e rrjetit të telekomunikacionit.

Strategjia 1: Fillimi i zbatimit të rekomandimeve të master planit mbi zhvillimin e
sistemit distributiv të Kosovës deri në vitin 2015.
•

Fillimi i ndërrimit TS 10/0.4kV me ato të 20/0.4 kV.

•

Fillimi i eliminimit gradual të TS 35/10kV dhe kalimi në TS 110/20kV.

•

Fillimi i kalimit gradual nga rrjeti distribuitiv nga 10 kV në rrjetin distribuitiv
nga 20 kV.

•

Fillimi i intervenimit prioritar në kuptim të kalimit nga sistemi prej 10 kV në
sistemin 20kV janë:

•

Ndërtimi i trafo-stacionit ku është e mundur kjo apo ndërtimi i të rinjve atje
ku është i domosdoshëm.

•

Vendosja e ndarësit VN në fshatin Pançellë.

•

Kryerja e montazhesh edhe të një trafo-stacioni shtyllor me fuqi 250KVA
në Ropotovën e Madhe, në afërsi të shtëpisë së kulturës që t’i shmanget
gjatësia e madhe NN e rrjetit dhe rrënja e tensionit.

•

Ri-montimi i VN ndarësit të blinduar i cili nuk është në funksion në fshatin
Ropotovë e Vogël.

•

Ndërtimi i ndarësit në fshatin Odec.

•

Ndërtimi i trafo-stacionit 10/0,4KVA të fuqisë 50KVA në vetë fshatin
Dubovc.

•

Ndërtimi trafo-stacionit 10/0,4KV të fuqisë 250KVA në fshatin Ropotovë e
Madhe.

•

Ndërtimi i trafo-stacionit qendror 110/10KV, të fuqisë 10MW në fshatin
Ropotovë e Madhe në vend të trafo-staconit të vjetër 35/10KV.

•

Vendosja e ndarësit tek trafo-stacioni shtyllor në fshatin Kormijan i
Poshtëm..

•

Vendosja e ndarësit në TS në Domoroc.
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•

Fillimi i ndërrimit të linjave ajrore me 230/400V me kabllo të thurur apo atë
nëntokësor.

•

Mirëmbajtja dhe ruajtja e linjës 110 kV Gjilan-Komuna Ranillug-RistovcSerbi.

•

Shenjëzimi dhe mirëmbajtja e linjës 110 kV Gjilan-Komuna RanillugBerivojc-Kamenicë.

•

Ndërrimi i kabllos me tension të lartë në vendbanimin Kormijan i Epërme.

•

Ndërrimi i rrjetit TU-së të drurit me atë të betonit dhe remonti i TL ndarësit
në fshatin Drenoc i Epërm dhe i Poshtëm.

•

Ndërrimi i TU rrjetit të drurit me atë të betonit në fshatin Dubovc.

•

Ndërrimi i TU rrjetit të drurit në atë të betonit në fshatra: : Bozhec, Rajanoc,
Odec.

•

Ndërtimi i largpërçuesit të betonit nga fshati Ropotovë e Madhe deri te
Ranillugu.

•

Ndërrimi i TL largpërçuesit të drurit Ropotovë-Ranillug me atë të betonit.

•

Ndërtimi i largpërçuesit TL 10KV për furnizimi të zonës industriale.

•

Është e nevojshme përgatitja e projekteve në mënyrë në të cilën rrjeti i
tensionit të ulët duhet planifikuar gjithashtu me shtyllat e betonit dhe të
ashtuquajtur kabllove të aluminit të vetë-mbajtura.

•

Është e nevojshme përgatitja e projekteve ashtu që në këto shtylla të bëhet
edhe ndriçimi publik i rrugës.

•

Është e nevojshme përgatitja e projekteve ashtu që ndriçimi kryesor i
rrugëve të fshatit të bëhet me llambat e natriumit me fuqi 400
ç’kyçja e llambave do të jetë automatike në kohën kur rrugët nuk janë të
frekuentuara (pas mesnatës) llambat automatikisht do të kyçen me gjysmën
e fuqisë nominale.

Shih (Harta nr. ... Rrjeti elektro-energjetik i komunës ë Ranillugut fq.. ... )
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Strategjia 2: Forcimi dhe zgjerimi i telekomunikacionit në tërë territorin e komunës
•

Bashkëpunimi në funksion të rritjes së numrit të postave, të numrit të linjave
telefoniken dhe aparateve tjera si dhe volumit të internetit dhe shërbimeve kabllore
ndërsa shërbimet e PTK-së dhe operatorëve tjerë privat të modernizohen.

•

Përgatitja e projekteve për vendbanimet në të cilat rrjeti ekzistues është që nga vitet e
90-ta, duhet vendosur rrjetin e ri.

•

Përhapja e rrjetit të telekomunikacionit në fshatrat me kabllot optike dhe me fijet të
cilat mundësojnë lidhjen me internetin dhe televizionin kabllor.

•

Përgatitja e projekteve për mbulimin e tërë territorit me rrjetin e telefonisë
fikse si dhe kalimi nga rrjeti ajror në atë nëntokësor.

•

Përgatitja e projekteve për ofrimin e programeve televizive HD me anë të
rrjetit kabllor.

•

Përgatitja e projekteve për vendosjen e foltoreve publike në të gjitha
vendbanime ku ekziston rrjeti i telefonisë fikse si dhe në ato ku do të
vendoset rrjeti.

•

Zgjerimi i centralit ekzistues telefonik në Ranillug dhe ndërtimi edhe i një
tjetri në fshatin Ropotovë e Madhe.

•

Vendosja e telefonisë fikse në fshatrat e bashkësisë lokale të Ropotovës
pasi që nuk kanë telefoninë fikse.

•

4.1.3

Ndërtimi i repetitorëve për stacionin RTV tek „Rajanovacka cuka".

Fusha tematike - Strategjia e aktiviteteve për infrastrukturë social
Popullsia, banimet dhe vendbanimet:

Popullsia:

Strategjia 1: Krijimi i kushteve sa më të favorshme për përmirësimin e indeksit
komunal të zhvillimit njerëzor (IKZHNJ) në zhvillimin e mëtejmë të komunës së
Ranillugut.
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•

Përgatitja dhe zbatimi i projekteve për zhvillim të koordinuar hapësinor
shpërndarjes sipas numrit të paraparë të banorëve në të gjitha
vendbanimet të paraparë në hartën "KONCEPTI I ZHVILLIMIT TË
VENDBANIMEVE " me përkrahjen për zgjerimin e rrjetit të infrastrukturës.

•

Përpilimi i projektit për zgjerimin e ambientit dhe aktiviteteve tjera me të
cilën ka të bëjë jeta sa më e pasur socio-kulturore.

•

Projekti për integrimin e bashkësive me të ardhurat e ulëta dhe bashkësive
që jetojnë në zonat joformale.

•

Hartimi i projekteve për kompletimin e kualitetit të infrastrukturës të sistemit
të arsimit në të gjitha nivelet për krijimin e kushteve për regjistrimin në
arsimin primar dhe sekondar si dhe përmirësimin e shkallës shkrimit –
leximit të personave të rritur (mbi 15 vjet).

•

Hartimi i projekteve për kompletimin e kualitetit të infrastrukturës të sistemit
shëndetësor me ndikim edhe në shtimin e moshës së jetës të banorëve të
komunës së Ranillugut.

•

Hartim i projekteve për kompletimin në lëmin e zhvillimit ekonomik dhe
zbutjes së varfërisë ashtu që mirëqenia ekonomike, matur me të
ardhurat sipas kokës së banorëve të jetë e përmirësuar.

•

Hartim i projekteve të parapara me këtë plan për zgjerimin e sipërfaqeve të
gjelbëruara në qytet dhe në vende tjera të vendbanimit me anë të
përpunimit të sipërfaqeve të cilat janë aktualisht të lira dhe pa shfrytëzuara
si dhe krijimi i zonave të reja të gjelbëruara përbrenda dhe rreth qytetit si
dhe vendbanimeve tjera.

•

Të Hartohen projekte për rritjen ndjeshmërisë së banorëve sipas
pikëpamjeve socio-kulturore por edhe të mjedisit në funksion të kualitetit të
jetës.

•

Të hartohen projektet ashtu që në mënyrë strategjike resurset e
kapaciteteve njerëzore në komunë t’u përgjigjen realizimit të këtij vizioni për
të ardhmen e komunës dhe të realizohen barazitë gjinore dhe etnike.

Shih (Harta nr. ... Destinimi i territorit të komunës së Ranillugu fq. ….. )
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Banimi:

Strategjia 2: Shtimi i sasisë dhe të kualitetit të banimit
•

Hartimi i planeve rregullative duke respektuar konceptet duhen të jenë në
funksion të sigurisë së volumit të mjaftueshëm të banimit për të gjitha
shtresat.

•

Hartimi dhe realizimi i projekteve kryesore të infrastrukturës dhe të
shërbimeve në bazë të hartave të infrastrukturës (uji, kanalizimi, ngrohja,
parkingu, gjelbërimi) në këtë dokument në lëmin e banimeve me qëllim të
përmirësimit të kualitetit të banimit.

•

Përgatitja e projekteve kryesore mbi përmbajtjet publike, për eliminimin e
rrjedhave negative që ndikojnë në keqësimin e standardit të banimit.

•

Hartimi i projekteve dhe zbatimi i standardeve mbi hapësirat e banimit dhe
mirëmbajtjes së strukturës ekzistuese si dhe mbi eliminimin e degradimit
fizik të strukturave ekzistuese të banimit të cilat janë të ndërtuara pa plan.

Vendbanimet:
Strategjia 3: Të sigurohet që zhvillimi i ardhshëm i komunës së Ranillugut do të
zhvillohet në përputhje me konceptin e zhvillimit hapësinor policentrik me dy segmente
lineare.
•

Kompetentët në komunë në mënyrë adekuate të jenë të informuar mbi
kufijtë e planifikuara të ndërtimtarisë, mbi zonat e ngrira për ndërtim, mbi
zonat për zgjerim dhe të segmenteve të zhvillimit ekonomik.

•

Përpilimi i planeve rregullative për vet Ranillugun dhe për vendbanimet si
zonat ekonomike të interesit të veçantë për komunë, dhe këtë në pjesën
veriore të Kormijanit të Epërm dhe të Poshtëm dhe në jug-lindje të Drenocit.
Pastaj vendbanimi Tomancë dhe Ropotova e Madhe dhe e Vogël.

•

Hartimi i planeve rregullative për vendbanimet e parapara për zonat
ekonomike tek Terminali në pjesën e epërme të Kormijanit të Epërm.

•

Stimulimi i ndërtimeve për brenda zonave të planifikuara.

•

Mbikëqyrja dhe moslejimi i kurrfarë ndërtimi jashtë kufijve ndërtimore dhe
në zonat e ngrira për ndërtim.
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•

Formimi i bordit për rrënimin e objekteve të ndërtuara jashtë kufijve të
parapara.

Shih (Harta nr. ... Destinimi i territorit të komunës Ranillug faqe.. ...)

Strategjia 4: Të sigurohet që zhvillimi i ardhshëm i vendbanimeve do të jetë në
përputhje me konceptin e vendbanimeve kompakte.
•

Për të gjitha vendbanime për të cilat përgatiten planet rregullative, zhvillimi
kompakt i vendbanimeve do të jetë detyrë e planeve rregullative.

•

Për të gjitha vendbanime për të cilat nuk planifikohen planet rregullative,
zhvillimi kompakt i vendbanimeve do të jetë detyrë e institucioneve
kompetente komunale me anë të projekteve punuese por edhe me masa të
tjera (gjatë dhënies së lejes ndërtimore me nxitje stimuluese për zhvillim në
zonat e zbrazëta, mos ndërtimi i infrastrukturës jashtë zonave të definuara
për ndërtim, përpos për funksionet të caktuara me nenin 17.3 të Ligjit mbi
planifikimin hapësinor etj.).

•

Komuna është e obliguar për informim dhe bashkëpunim me vendbanimet
të cilat kanë më pak interes në këtë koncept dhe do t’i merr parasysh të
gjitha mundësitë për realizimin e konceptit të vendbanimeve kompakte dhe
mund të përdor të gjitha mjete që janë në kompetencën e komunës.

•

Problem i posaçëm në strategjinë e zbatimit të planit sa i përket konceptit
kompakt në nivel të vendbanimeve janë vendbanimet që janë gati të
zbrazëta pa banor, dhe këtu është i nevojshme zhvillimi i projekteve dhe i
programeve ashtu që kthimi dhe zhvillimi të jetë i kryer në bazat kompakte
me qëllim të forcimit në të ardhmen

•

Respektimi i ndalesave për çfarëdo ndërtimi në zonat e ngrira për ndërtim
duke ndërmarr të gjitha masat.

•

Respektimi i ndodhive në qëllime bujqësore por jo edhe për destinime tjera
në zonat e gjelbëruara nëpër të gjitha vendbanime ku këto zona janë të
përfaqësuara nga ana e ekspertëve duke ndërmarr të gjitha masat për
mbrojtjen e tyre.

Shih (Harta nr... Destinimi i territorit të komunës Ranillug fq.. ...)
(Harta nr. ... Shtrirja e vendbanimeve në komunën e Ranillugut fq. ...)
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Vendbanimet joformale

4.1.3.1 Arsimi :
Strategjia 1: Zgjerimi i fushës, përmbajtjes dhe përmirësimin e cilësisë së
infrastrukturës, sistemit arsimor në të gjitha nivelet, në përputhje me konceptin e
zhvillimit policentrik me dy segmente linear.
•

Përmirësimi i përmbajtjes për arsimin parashkollor në kuadër të shkollave
është i nevojshëm parashikimi veçanërisht në të gjitha vendbanimet.

•

Identifikimi dhe ruajtja e hapësirave dhe planeve të parashikuara për këto
kopshte të fëmijëve, siç specifikohet në zhvillimin hapësinor dhe në hartë
”Objektet shkollore dhe sportive”.

•

Përgatitja e projektit kryesor për kopshtin e fëmijëve.

•

Përgatitja ideore e projektit kryesor për ndërtimin e kopshtit të fëmijëve në
fshatrat Kormijan i ulët dhe i epërm.

•

Ndërtimin i kopshtit të fëmijëve në fshatrat Kormijan i ulët dhe i epërm.

•

Përgatitja ideore e projektit kryesor për ndërtimin e një kopshti të fëmijëve
në fshatrat Tomancë dhe Pançellë.

•

Ndërtimin i kopshtit të fëmijëve në fshatratTomancë dhe Pançellë.

•

Identifikimi dhe ruajtja e hapësirës së dhënë për këtë plan për shkolla
fillore, siç specifikohet në zhvillimin hapësinorë dhe në hartë "Objektet
shkollore dhe sportive".

•

Përgatitja ideore e projektit kryesor për shkollat fillore.

•

Përgatitja ideore e projektit kryesor për shkollat e mesme.

•

Ndërtimi i shkollës së mesme me infrastrukturën përcjellëse (klasat, zyrat
moderne, dhoma për kulturë sportive, etj.)

•

Përgatitja ideore e projektit kryesor për ndërtimin e institucioneve private të
arsimit të lartë.

•

Ndërtimi i institucioneve private të arsimit të lartë.

•

Zbatimi i projektit për shkollat profesionale.

266

Plani Zhvillimor Komunal i Ranillugut

•

Gjatë hartimit të projekteve të reja të ndërtimit të shkollës duhet të sigurohet
infrastruktura përcjellëse, dhe ndërtimin e objekteve sportive, në mënyrë
për të përmirësuar kushtet e punës dhe të mësimit.

•

Në objektet e ndërtuara, infrastruktura përcjellëse duhet te jetë e parapare
si e veçantë.

•

Kyçja në infrastrukturën e ujësjellësit dhe kanalizimit në të gjitha objektet
shkollore që aktualisht nuk janë të lidhura.

•

Fillimi i zbatimit të programit të qeverisë për të formuar një kabinet të
informatikës dhe furnizimi i tyre me kompjuterë.

•

Përmirësimin e sigurisë së nxënësve me ngritjen e një sistemi për
monitorimin dhe themelimin e shkollave për të arritur aktivitetet shumëfunksionale për fëmijët, të rinjtë dhe grupet e tjera të qytetarëve.

•

Mbulimi i barabartë i arsimit, krijimi i kushteve të favorshme për integrimin e
fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe organizimin e formave të ndryshme të
edukimit për prindërit.

•

Menaxhimi efektiv i shkollave dhe rrjetit shkollor dhe ndryshimet
demografike dhe themelimin e një sistemi të centralizuar për administrimin
financiar të institucioneve financiare.

•

Përmirësimin e bashkëpunimit ndërmjet shkollave dhe prindërve

•

Krijimi i kushteve nëpër shkolla për qëndrime ditore (themelimi i kuzhinave
shkollore); strategjia lokale për arsimim (përgatitja e profilit në përputhje me
kërkesat e tregut në kuadër të komunës, në Kosovë dhe më gjerë.

•

Bashkëpunimi adekuat i Komunës - Ministria e Arsimit - Ministria e Punës
dhe Mbrojtjes Sociale.

•

Bashkëpunimi i komunës së Ranillugut me komunat tjera në shkëmbimin e
përvojave dhe metodave të ndryshme të personelit të mësimdhënies dhe
rritja e cilësisë së arsimit.

•

Krijimin e faktorët lehtësues për zhvillimin e arsimit privat, sigurimi i
vendeve për bashkëpunim me vendet tjera dhe organizatat që kanë zyrat e
tyre për trajnim në mbarë botën.

Shiko (Hartë nr. ... të objekteve shkollore dhe sportive në komunën e Ranillugut. ...)
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4.1.3.2 Shëndetësia:
Strategjia 1: Sigurimi i objekteve shëndetësore në zonat rurale sipas funksionit
të tyre dhe të hierarkisë.
•
•

Ajo mundëson për të analizuar hapësirat e QKMF-së përdoren për spital.
Hartimi i projektit ideor për ndërtimin e QKMF-së në vendbanimin e
Ranillugut tek QKMF-ja ekzistuese.

•

Ndërtimi i QKMF-së në vendbanimin e Ranillugut tek QKMF-ja
ekzistuese.

•

Hartimi i projektit ideor për ndërtimin e infrastrukturës së nevojshme për
të zhvilluar zonën e Banjës në rrethin e Pançellës dhe Ranillugut si
qendër shëndetësore dhe rekreative në vendin e quajtur Liqeni.

•

Ndërtimi i infrastrukturës së nevojshme për zhvillimin e kapaciteteve të
banjës në zonën e Banjës në rrethin Pançellës dhe Ranillugut në mes
Dobërçanit, si qendër shëndetësore dhe rekreative (në vendin e quajtur
Liqeni).

•

Zbatimi i projekteve aty ku ka projekte të zhvillimit dhe programe për
mirëmbajtjen e objekteve shëndetësore dhe kompletimi i infrastrukturës
(ujë, kanalizim, ngrohje) dhe objektet tjera përcjellëse të tilla si garazhe,
magazina, furra për djegien e mbeturinave, etj..

Shih(Harta nr. ... Objektet kulturore dhe shoqërore në komunene e Ranillugut..)

4.1.3.3 Kultura:
Strategjia 1: Sigurimi i objekteve dhe kushteve për ruajtje, konservim dhe
përdorim të i qëndrueshëm dhe të vazhdueshëm të trashëgimisë kulturore
Zbatimi i aktiviteteve dhe detyrave të përcaktuara në zhvillimin hapësinor të kësaj
zone, si dhe në përmbajtjen e strategjisë së 1-rë mund të arrihet në qoftë se ndërmarrim
aktivitetet si në vijim:
•

Me miratimin e këtij plani, të gjitha vlerat e përshkruara në hartën e
trashëgimisë vendosen nën mbrojtjen e komunës/shtetit

Shiko (Harta nr. ... objektet kulturore dhe shoqrore të komunës së Ranillugut. ...)
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•

Parandalimi i dukurive aktuale që kërcënojnë trashëgiminë kulturore,
teknike, profesionale dhe masat ligjore

•

Shënjimi i zonave, objekteve dhe vlerave të trashëgimisë në harta në të
gjithë territorin e Ranillugut.

•

Incizimet gjeofizike dhe hartimi i projektit kryesor për zonën arkeologjike ( ...
.... .... ),

•

Hartimi i projekteve dhe programeve për mbrojtjen e monumenteve
kulturore dhe fetare.

•

Hartimi i projektit për ndërtimin e një Kishe që është caktuar në jug të fshatit
Bozhec.

•

Ndërtimi i Kishës i paraparë të ndërtohet në pjesën jugore të fshatit Bozhec.

•

Fillimi i zbatimit në funksion të shpëtimit, rehabilitimit dhe përdorimin e
vlerave kulturore dhe historike, sociale, ekonomike, shkencore, arsimore,
përfitimet ekologjike dhe përfitimet nga turizmi kulturor.

•

Komuna e Ranillugut pikërisht në zonën kadastrale në "Bozhec" është
vendi i quajtur "Prilepaci" në të cilin ka lindur Car Lazari, monumenti i Car
Lazarit është ndërtuar në Ropotovën e madhe).

•

Fushata të informimit dhe marketingut me qëllim të përmirësimit të cilësisë
së shërbimeve komunale, në funksion të trashëgimisë dhe imazhit të vendit
me përfitime multi-dimensionale .

•

Themeli i mekanizmit komunal për kontrollin e rrjedhës së vlerave të
trashëgimisë.

•

Krijimi i kushteve për funksionimin e ansambleve dhe shoqërive kulturore
dhe artistike dhe krijimi i të rejave .

•

Krijimi i kushteve për manifestime tradicionale “Manifestimet e një majit”
dhe “Morave derdhet në këngë” (Morava se u pesmu uliva) në Ranillug dhe
lojërat e vidovdanit „Vidovdanske igre“ në Ropotovën e Madh.

•

Krijimin e kushteve për organizimin e Panairit Vjetor të librit.

•

Hapja e shkollës fillore muzikore, formimi i korit të qytetit, formimi i klubit të
artisteve dhe piktorëve, formimi i shoqatave kulturore, si dhe kinemasë së
qytetit.
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•

Hartimi ideor i projektit kryesor dhe fillimi i zbatimit të objektit të muzeut në
komunën e Ranillugut.

4.1.3.4 Administrata dhe institucionet publike:
Strategjia 1: Sigurimin e kushteve dhe objekteve për institucionet dhe
administratën publike në mënyrë transparente dhe efikase.

Pasi që në kornizën e zhvillimit hapësinor si zhvillimet e dëshiruara në këtë fushë është
parashikuar një objekt i ri për administratën komunale, si strategji për zbatimin e këtij plani në
këtë fushë parasheh krijimin e kushteve të mëposhtme:
•

Identifikimi dhe ruajtja e hapësirës e dhënë për këtë plan për ndërtimin e
ndërtesës së administratës komunale.

•

Fillimi i zbatimit të projektit për ndërtimin e ndërtesës komunale në pjesën
veriore të Ranillugut.

•

Përgatitja e ndërtimit të ndërtesës komunale në pjesën veriore të
Ranillugut.

•

Fillimi i decentralizimit të disa funksioneve të veçanta administrative –
qendrat sekondare dhe të fillojnë zbatimin e sistemeve elektronike të
kontrollit dhe shërbimeve.

Shiko (Harta nr. ... Përcaktimi i zonave të komunes së Ranillugut etj....)
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4.1.3.5 Sport dhe rekreacion:
Strategjia 1: Sigurimi i objekteve sportive dhe rekreative në zonat e banuara në
përputhje me funksionet e tyre dhe hierarkinë.
Në mënyrë të veçantë, për të arritur parashikimin e dëshiruar nga korniza zhvillimore në
funksionimin e infrastrukturës sportive dhe aktiviteteve në vijim:
•

Hartimi i projektit ideor kryesor dhe vazhdimi i ndërtimit të sallës sportive në
pjesën veriore të Ranillugut.

•

Ndërtimi i sallës sportive në pjesën veriore të Ranillugut.

•

Hartimi i projektit ideor kryesor për ndërtimin e terreneve sportive dhe
qendrës rekreative sportive.

•

Ndërtimi i fushës së futbollit të cilat janë të përcaktuara në lokacionin e
Ranillugut (në pjesën veriore të Ranillugut), dhe Domorocit.

•

Ndërtimi i qendrës rekreative sportive në pjesën qendrore të Ranillugut.

•

Ndërtimi i zonës turistike, me ringjalljen e turizmit rural, në të cilën
planifikohen ekskursione, sport dhe rekreacione, shtigje të këmbësoreve
për ecje në territorin e pyjeve halore me pisha të bardha dhe të zeza, në
zonën e Ranillugut, Gllogocit dhe Kormijanit të epërm.

•

Hartimin dhe zbatimin e projektit për çiklizëm, si përmbajta e përgatitjes së
projektit dhe zbatimi për sportet si tenis, peshkim, gjueti, kalërim, etj.

•

Ndërtimi i terrenit të tenisit në lokacionin e Ranillugut
•

Hartimi i projekteve për sport dhe rekreacion në çdo

vendbanim, në mjediset e shkollave fillore, si pjesë e oborrit të shkollës (me
shfrytëzimin e organizuar jashtë orarit të procesit mësimor), si hapësirë e
veçantë
Shiko (Harta nr. ... Përcaktimi i zonave të komunes së Ranillugut etj.
...)
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4.1.3.6 Rinia:
Strategjia 1: Ofrimi i objekteve për jetën e të rinjve
•

Hartimi i projekteve të mësipërme në sport dhe kulturë.

•

Krijimin e kushteve për aktivizimin e një numri sa më të madh të
organizatave rinore dhe rritjen e bashkëpunimit me institucionet vendore.

•

Hartimi i projekteve dhe zbatimi i tyre për ndërtimin e objekteve rinore

•

Krijimi i kushteve për angazhimin e një grupi të recituesve, grupeve
teatrale, muzikore në të gjitha shkollat fillore dhe të mesme.

•

Hartimi i projektit dhe realizmin e ndërtimit të një qendre për trajnim e të
rinjve.

•

Krijimi i hapësirave për sport dhe rekreacion në çdo vendbanim të cilat do
të përdorën për aktivitete rinore dhe mbështetje për themelimin e klubeve
rinore (hapësirat mund të përdorën në kuadër të shkollave fillore).
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4.1.3.7 Qendrat lokale për komunitete:
Strategjia 1: Sigurimi i qendrave të komunitetit brenda qendrave lokale

• Krijimi i qendrave të komuniteteve në të gjitha qendrat lokale ku ata mungojnë dhe
vendosjen e tyre në ambientet e institucioneve publike, siç janë shkollat dhe aktivitete e
ngjashme kulturore.

4.1.3.8 Papunësia dhe varfëria :
Strategjia 1: Minimizimi i normës së papunësisë
•

Për të përmirësuar këtë situatë janë propozuar masat në kuadër të zhvillimit
hapësinor për zhvillimin ekonomik dhe në strategjinë e zbatimit të planit në
këtë fushë “Demografia dhe Çështjet Sociale”, janë analizuar papunësia
dhe varfëria dhe kërkohet që të merren masa konkrete të tilla si rritja e
numrit të të punësuarve dhe për të rritur të hyrat për kok banori të cilat do të
përmirësojnë standardin e jetesës. Nëpërmjet promovimit të zhvillimit
ekonomik dhe social mund të zvogëlojmë shkallën e papunësisë, prandaj
kërkohet t’i inkurajojnë dhe mbështesin bizneset e vogla dhe të mesme,
duke krijuar më shumë mundësi përdonatorët dhe sigurimin e punës
sociale.

•

Hartimi i projekteve dhe krijimi i kushteve për organizimin e trajnimeve
profesionale sipas kërkesave të tregut.

•

Hartimi i projekteve dhe krijimi i kushteve për sigurimin e punës sezonale.

•

Hartimi i projekteve dhe krijimi i kushteve për mbështetje.

•

Hartimi i projektit ideor kryesor për ndërtimin e qendrës për punës sociale.

•

Ndërtimi i qendrës sociale ( ... .... .... .... ).

•

Hartimi i projektit dhe analiza për hapjen e vendeve të reja për punësim
(me anë të analizës është përcaktuar si burim i mundshëm i punësimit
është vend kalimi kufitar “porta e pestë” në dheun e bardh.
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4.1.4

Fusha tematike – shfrytëzimi i tokës

Zona e përdorimit të tokës dhe mjedisit është një fushë prioritare në planin për zhvillim,
përdorimin dhe zhvillimin e hapësirës dhe strategjive për zbatimin e këtij plani në këtë fushë
është shumë i dobishëm për të ardhmen, prandaj më poshtë kemi të listuara aktivitete
themelore.

4.1.4.1 Ajri:
Strategjia 1: Ajër të pastër, ndotje minimale
•

Identifikimi dhe mbrojtja gjatë ndërtimit, brezave të gjelbra dhe shiritit sipas
planit.

•

Identifikimi dhe mbrojtja e zonës në plan, e paraparë për qendrat rekreativ
sportive në pjesën qendrore të vendit.

•

Hartimi i projekteve kryesore për rripa të gjelbër dhe shiritave sipas planit
do të fillojnë implementimin e tyre sipas prioriteteve

•

Hartimi i projekteve ideore dhe kryesore për rripat e gjelbër dhe shiritat
sipas planit do të fillojnë implementimin e tyre sipas prioriteteve.

•

Identifikimi dhe mbrojtja gjatë punimeve të ndërtimit të parqeve dhe zonave
ekzistuese për parqet e reja siç është planifikuar. Siç është zona “oaza e
ajrit të pastër dhe të shëndetshëm”, (pyjeve halore të pishave të bardha
dhe të zeza, në zonën e Ranillugut, Gllogocit dhe Kormijanit të epërm)

•

Hartimi i projekteve ideore dhe kryesore për rehabilitimin e parqeve
ekzistuese dhe parqeve të reja të parashikuara në këtë plan dhe fillimin e
zbatimit të tyre, ringjalljen e turizmit rural, në të cilën parashihen
ekskursionet, aktivitetet ekologjike dhe rekreative ( shtigjet për shëtitje).

•

Hartimi i projekteve ideore dhe kryesore për mbrojtjen, zhvillimin e pyjeve
ekzistuese sidomos për pyjet e reja në rritje dhe kapaciteteve për të
absorbuar gazrat dhe aerosolët e ndryshëm.

Shiko (Harta nr. ... pyllëzimi i zonave të parapara në komunën e Ranillugut...)
•

Vendosja e kritereve për hapësira të gjelbra gjatë hartimit të planit
rregullative dhe dhënien e lejeve të ndërtimit dhe urbanizmit, me prioritet në
qytet dhe në nën-qendrat.
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•

Hartimi i rregullores komunale për masa, kritere dhe kushte për lirimin e
ndotësve në ajër nga industria dhe automjetet në lëvizje me katalizator me
obligim të instalimit të katalizatorit dhe rregulloreve tjetra në aspektin teknik
si dhe largimin e makinave të vjetra nga trafiku.

•

Hartimi i projekteve ideore dhe kryesore për shfrytëzimin e energjisë
alternative (kryesisht energjia diellore, hidrocentralet dhe energjia gjeotermale).

•

Stimulim për lirimin e tatimit në 50% të atyre që kërkojnë leje të ndërtimit
dhe të përdorimit të energjisë alternative.

•

Stimulimi me çmime dhe cilësi për shfrytëzimin e transportit publik.

•

Hartimi i projektit ideor dhe kryesor për shtigjet e biçikletavedhe shtigjeve
për këmbësor gjatë hartimit të projekteve rrugore, me këtë përmbajtje.

•

Marrjen e masave ndëshkuese ndaj personave fizik apo juridik që i
tejkalojnë nivelet e lejueshme të ndotjes dhe zhurmës, sidomos në zonat
me aktivitet të ndjeshëm (afër shkollave, spitaleve, etj.).

•

Hartimi i projekteve ideore dhe kryesore për rikonstruktim të rrugëve (qasjet
dhe rroga qarkore në qendrën urbane, kanalizim dhe mënjanimi i deponive
të mbeturinave)

4.1.4.2 Uji:
Strategjia 1: Përmirësimi i cilësisë së ujit dhe vendeve të pasura me ujë
•

Shënimi dhe hartimi i projekteve për mbrojtjen dhe zhvillim e burimeve
natyrore, ujërave minerale dhe ujërave tjera sipërfaqësore dhe nëntokësore
siç edhe shihet në hartën hidrologjike të komunës, me përcaktimin e zonës
për mbrojtje të domosdoshme dhe regjimit të caktuar mbrojtës.

Shiko (Harta nr. ... Hidrografia në teritorin e komunës së Ranillugut. faqe...)
•

Hartimi i projektit ideor dhe kryesor për ngritjen teknike të një grope septike
dhe aparatura për pastrimin e objekteve, siç tregohet në hartë.

•

Hartimi i projektit ideor dhe kryesor për instalim dhe përfundim të aparatit që
përdoret për pastrimin e ujit industrial.

•

Miratimi i rregullores për ndërtesat industriale me vendim për pastrimin e të
gjitha ujërave të përdorura dhe të ndotura, dhe ndalimi i fillimit të shfrytëzimit
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pa instalimin paraprak të aparatit që do të siguroj pastrimin e ujërave të
ndotura në mënyrë adekuate.
•

Hartimi i projektit ideor dhe kryesor për mbrojtje të veçantë të cilësisë së ujit
në mënyrë kualitative dhe kuantitative, Lumi “Morava e Binçës”, masa
adekuate.

•

Hartimi i projektit ideor dhe kryesor për akumulimin në ujëmbledhës në lumin
“Morava e Binçës”.

•

Hartimi i projektit ideor dhe kryesor për mbrojtje të veçantë të ujërave në
bashkërrjedhje “Kriva Rekës” që derdhet në lum “Morava e Binçës”.

•

Hartimi i projekteve të veçanta për mbrojtjen e ujit nga përdorimi i
pakontrolluar i plehrave artificiale në bujqësi (nitrate, nitrite, fosfate dhe
ushqyesit tjerë).

•

Hartimi i projektit ideor dhe kryesor për deponitë e organizuara, për varrimin e
kafshëve në rastet emergjente, si dhe mbrojtjen kundër të mbeturinave të
paligjshme (të gjitha llojet e mbeturinave)

Shiko (Harta nr. ... Hidrografia në teritorrin e komunës së Ranillugut. faqe ...) i
(Harta nr. ...Ndjeshmeria e ujërave nëntokësore në territorin e komunës së
Ranillugut. ...)

4.1.4.3 Toka:
Strategjia 1: Mbrojtja e cilësisë dhe sasisë së tokës (toka e pastër, ndotja minimale).
•

Përgatitja e projekteve për monitorimin e vazhdueshëm dhe kontrollin e
pjellorisë së tokave bujqësore.

•

Përgatitja e projekteve ideore dhe kryesore për kontrollin e përmbytjeve, siç
është harta e paraqitur në kuadër të mbrojtjes dhe përmirësimit të shkallës
së bonitetit.

Shih (Harta nr.. ... Shkalla e bonitetit të tokës në komunën e Ranillugut faqe ...)
•

Hartimi i projekteve për mbrojtjen e veçantë të tokës nga përdorimi i
pakontrolluar i plehrave në bujqësi.
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•

Hartimi i projekteve për mbrojtjen e veçantë të ngastrave të tokës nga
përdorimi i pakontrolluar i plehut artificial në bujqësi (nitrate, nitritet, fosfatet
dhe ushqyesit e tjerë).

•

Hartimi i projekteve ideorë dhe kryesorë për mbrojtjen e tokës nga
mbeturinat e paligjshme (të gjitha llojet e mbeturinave).

•

Përgatitja e projekteve për ri-zhvillimin e ish zonave të mbuluara nga
deponitë dhe zonat ku janë të deponuara mbeturinat.
Hartimi i projekteve dhe marrja e masave për mbrojtjen nga erozioni
për shkak të kullimit të elementeve përbërëse të tokës siç shihet në hartën
e ripyllëzimit.

Shih (Harta nr. ... Masat kundër erozionit dhe përmbytjes së tokave të komunës së
Ranillugut faqe ...)
•

Nevojitet inicimi i projekteve,të krijohen kushtet dhe mekanizmat për masat
e mbrojtjes kundër degradimit si pasojë e ndikimit njerëzor.

•

Nevojitet të hartohen projekte me prioritetet për tokat e papunuara dhe për
tokat me cilësi të ulët bujqësore.

Shih(Harta nr.... Shkalla e bonitetit të tokës së komunës së Ranillugut faqe....)

Strategjia 2: Administrimi i tokës
•

Është e nevojshme të organizohet një fushatë informative për qytetarët (për kufijtë e
ri ndërtimorë, zonave të ngrira për ndërtim, të zonave për zgjerim në të ardhmen) me
qëllim të mbrojtjes së mjedisit tokësor dhe burimeve tokësore nga tjetërsimi i tokës
për qëllime jo bujqësore me kufizimin e hapësirës për ndërtim vetëm në kuadër të
kufijve të planifikuar për ndërtim, si dhe zbatimin e politikave të zhvillimit në zonat e
planifikuara.

Shih (Harta nr. ..Kufijtë e ardhshëm të vendbanimeve në komunën e Ranillugut
faqe....)
•

Përmirësimi i sistemeve të kontrollit për ndërtimet e reja në komunë.

•

Organizimi i fushatave të ndërgjegjësimit për bizneset dhe popullatën në
lidhje me këto masa dhe paraqitjen dhe konsolidimin e sanksioneve.
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•

Rritja e kapaciteteve komunale në drejtim të menaxhimit dhe kontrollit të
flukseve të pakontrolluara.

•

Të stimulohen dhe të vazhdohen proceset e hartimit të planeve
rregulluese për të gjitha zonat e parashikuara të PZHK-së dhe PZHU-së.

4.1.4.4 Përdorimi i tokës:
Strategjia 1: Sigurimi i tokës për përdorimin e parashikuar
•

Informim i duhur i administratës dhe qytetarëve në lidhje me qëllimet dhe
kufijtë e ndërtimit dhe zhvillimit.

•

Zhvillimi, përcaktimi i qëllimeve të parapara në hartat e terrenit, qoftë
përmes piketimit dhe sinjalizimit të përdorimit të sipërfaqeve.

•

Zhvillimi i planeve të niveleve më të vogla si dhe atyre ideore dhe planeve
kryesore për qëllime të parapara në hartën e shfrytëzimit të tokës
(bujqësore, sipërfaqet pyjore, tokës së dedikuar për vendbanime apo tokë
për ndërtim, zona arkeologjike, varreza, gjelbërim, rrugë, deponi të
bërllokut, korridore, industri si dhe të gjitha fushat e nevojshme dhe
sektorët).

•

Zhvillimi i projekteve për sigurimin e cilësisë fizike të hapësirave publike.

•

Zhvillimi i mekanizmave për monitorimin, zbatimit dhe kontrollit për të gjithë
territorin e komunës.

•

Ngritja e kapaciteteve njerëzore në komunë.

•

Zhvillimi i mekanizmave të dënimit për shkelësit të cilët do të tentonin
tjetërsimin e tokës për qëllime që nuk janë parashikuar me këtë dokument.

Shih (Harta nr. ..Kufijtë e ardhshëm të vendbanimeve në komunën e Ranillugut
faqe....)
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4.1.4.5 Zonat me destim të veçantë :

Strategjia 1: Të sigurohemi se zonat për qëllime të posaçme në nivel komunal
(natyrore, vendbanimet dhe zonat tjera) të trajtohen në mënyrë te duhur.
• Përgatitja e planeve adekuate për Ranillug dhe Pançellë.
•

Përcaktimi, identifikimi, dhe sinjalizimi i zonave arkeologjike (të trajtuara si
zona me interes të veçantë për komunën).

•

Përcaktimi dhe zhvillimi si një zonë e qëllimit të veçantë, të paraparë sipas
planit për rrethin e Pançellës (në drejtim të banjës në rrugën e Gjilanit mbi
Dobërqan) dhe rrethin e Ranillugut (vendi i quajtur “liqeni”).

•

Përcaktimi dhe zhvillimi si një zonë me qëllim të veçantë (oaza e ajrit të
pastër dhe të shëndetshëm) territori me pyjet haloret të pishave të bardha
dhe të zeza në territorin e Ranillugut, Gllogocit, dhe Kormijanit të epërm me
vjetërsi prej mbi 40 vitesh.

•

Zonat me burime minerale në territorin e Ranillugut duhet të trajtohen si
zona me interes të veçantë për zhvillimin ekonomik (zona e Bentonitit në
Drenoc, zona e kuarcit dhe kuarcitit ne Gllogoc dhe të dy Kormijanët, zona
e gëlqeres në Domoroc, zona e mermerit

në Bozhec, Rajanoc dhe

Pançellë).
•

Zhvillimi i mekanizmave përcjellës për zbatim dhe kontroll.

•

Ngritja e kapaciteteve njerëzore në komunë.

•

Zhvillimi i mekanizmave të dënimit.

4.1.4.6 Rrjeti i vendbanimeve dhe konteksti rural- urban:
Strategjia 1: Rrjeti funksional i vendbanimeve dhe zhvillimi i ekuilibrit urban dhe
rural.
•

Zhvillimi i projekteve me prioritet në fshatrat Ranillug dhe Pançellë (në
drejtim të banjës në rrugën e Gjilanit mbi Dobërqan tek vendi i
quajtur“liqeni“) në fushën e zhvillimit ekonomik, në kuadrin e paraparë-kjo
nënkupton

funksionalizimin
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infrastrukturor.(Shih hartat e rrjeteve rrugore, infrastrukturës rrugore,
kanalizimit, ujësjellësit, telekomunikacionit, përcaktimit të territoreve).
•

Përgatitja e planeve për funksionalizimin e rrjeteve rrugore për qytetin e
Ranillugut dhe vendbanimet tjera si nën qendra( Kormijani i ulët dhe i
epërm, Domoroci, Gllogoci, Ropotova e madhe).

•

Përgatitja e projektit për zgjerimin e planifikuar të disa vendbanimeve
(koncepti i zhvillimit të vendbanimeve).

•

Përgatitja e projekteve ideore dhe kryesore me çka mundësohet
kompletimi i infrastrukturës urbane për të gjitha vendbanimet.

•

Përgatitja e planeve dhe rregullave për zhvillimin e ndërtimit brenda
kufijve të planifikuar të ndërtimit.

•

Përgatitja e projekteve për zhvillimin e bujqësisë në zonat e quajtura si
zemra e gjelbër (agro-sisteme).

•

Përgatitja e për zgjerimin e objekteve industriale në ato zona ku kanë
përfitim nga kjo.

•

Përgatitja e kushteve të procedimit me leje duke respektuar sa më shumë
rregullat specifike urbane dhe angazhimin e autoriteteve për krijimin e një
klime urbane,veçanërisht në pjesët që edhe më tej konsiderohen të
paprekura me hartimin e planeve rregulluese dhe kushteve tjera
(rregulloreve) në vendbanimet ku nuk do të përgatiten planet.

•

Identifikimi i të gjitha ndërtimeve jo të rregullta.

•

Përgatitja e termave me bazë ligjore për trajtimin e duhur të çështjeve të
ndërtimit jo të rregullt.
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4.1.4.7 Trashëgimia natyrore:
Strategjia 1: Mbrojtja e trashëgimisë natyrore
•

Përgatitja e vendimeve për përcaktimin e zonave me vlera të veçanta
natyrore dhe pyjeve halore të pishave të bardha dhe te zeza, në territorin e
Ranillugut, Gllogocit dhe Kormijanit të epërm.

•

Përgatitja e projekteve për mbrojtjen dhe zhvillimin e zonave me vlera të
veçanta natyrore dhe pyjeve halore të pishave të bardha dhe të zeza në
territorin e Ranillugut, Gllogocit dhe Kormijanit të epërm.

•

Përgatitja e vendimeve për deklarimin e vendeve të mbrojtura, ruajtjes së
tyre, animimin e tyre, ruajtjen dhe konservimin e trungjeve të vjetra dhe
monumenteve gjeo-morfologjike.

•

Sigurimi i mbrojtjes së integruar të atraksioneve kulturore dhe natyrore.

Strategjia 2: Mbrojtja dhe përmirësimi i peizazhit.
•

Hartimi i projektit ideor dhe atij kryesor dhe zbatimi i tyre në mbrojtjen edhe
përmirësimin zonës së pyjeve halore të pishës së bardhë dhe të kuqe në
territorin e Ranillugut, Gllogocit dhe Kormijanit të Epërm.

•

Hartimi i projektit për funksionalizimin dhe mirëmbajtjen e peizazheve
bujqësore.

•

Hartimi dhe zbatimi i projekteve të mbjelljes së llojeve të shumta të bimëve,
bimëve barishtore në livadhe dhe kullosa.

•

Hartimi i projekteve dhe ndërmarrja e masave për mbrojtje kundër prerjes
së pakontrolluar të pyjeve dhe projekteve kundër erozionit.

•

Forcimi i bashkëpunimit me MMPH.

•

Kufizimi i zhvillimit në zonat me tokë cilësore për bujqësi si dhe në
peizazhet piktoreske.
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Strategjia 3: Përmirësimi i cilësisë së sipërfaqeve të gjelbra.
•

Rritja e numrit të parqeve dhe sipërfaqeve të gjelbra në vendbanimet me
dendësi të madhe të popullatës.

•

Pasurimi i sipërfaqeve të pyjeve dhe të fushave me një florë dhe faunë
cilësore, veçanërisht në pjesën jug-lindore të komunës së Ranillugut të cilat
janë shumë të pyllëzuara.

•

Krijimi i sipërfaqeve cilësore përgjatë lumit Morava e Binçës dhe mbrojtja
nga aktivitetet ndërtuese.

4.1.4.8 Biodiversiteti:

Strategjia 1: Zhvillim i qëndrueshëm i biodiversitetit
•

Përgatitja e projekteve për mbrojtje, ruajtje dhe konservim të disa llojeve
të fito-cenozës.

•

Përgatitja e projekteve për mbrojtjen e zonave ku jetojnë kafshët e egra
mes te cilave ka edhe lloje që konsiderohen të rrezikuara si dhe
projekteve për mbrojtjen e tyre të veçantë.

•

Përgatitja e projekteve për një listë të florës dhe faunës në të gjithë
territorin e komunës me përcaktim se çka duhet të mbrohet dhe çka të
përdoret.

•

Përgatitja e projekteve për ri-jetësimin e eko-sistemeve malore dhe për
parandalimin të shkatërrimit të vendbanimit të shumë llojeve të kafshëve
dhe bimëve, duke e konsideruar të rëndësishëm edhe ruajtjen e
vendbanimittë fluturave,

zogjve grabitqarë dhe tjera shih hartën e

biodiversitetit.
•

Zhvillimi i mekanizmave për monitorimin dhe zbatimin e kontrolleve.

•

Ngritja e kapaciteteve njerëzore të komunës.

•

Zhvillimi i mekanizmave të dënimit.

Shih (Harta nr. ... Biodiversiteti në territorin e Ranillugut fq. ...)
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4.1.4.9 Menaxhimi i mbeturinave:
Strategjia 1: Vëllimi minimal i mbeturinave, ripërdorimi dhe riciklimi i tyre.
• Përkufizimi, etiketimi dhe sinjalizimi i zonave për qëllime transite, deponive,
vendeve për varrimin e kafshëve dhe deponitë e mbeturinave inteligjente.
• Përkufizimi, etiketimi dhe sinjalizimi i zonave për qëllime transite dhe
deponi në vendbanimet e Ropotovës së vogël, Kormijanit të epërm,
Ranillugut dhe Domorocit.
• Përgatitja e projekteve për blerjen dhe trajtimin e mbetjeve te cilat janë
hedhur në mënyrë të pakontrolluar ku si prioritet janë brigjet e lumit Morava
dhe zonat e ngjashme.
• Përgatitja e projekteve për menaxhim dhe kontroll nga ana e komunës sa i
përket menaxhimit të mbeturinave.
• Ndërmarrja e masave ndëshkuese.
Shih (Harta nr. ..Menaxhimi i mbeturinave në territorin e komunës së Ranillugut faqe)

4.1.4.10

Fatkeqësitë natyrore dhe katastrofat tjera:

Strategjia 1: Lëvizja nga kultura e reagimit në kulturën e zbutjes dhe
parandalimit

Tërmetet:
•

Të përgatitet një rregullore për të gjitha ndërtimet në pajtim me shkallën e
rrezikut sizmik dhe të bëhet ndërtimi sipas standardeve.

•

Në objektet e veçanta si dhe në ndërtesat shumëkatëshe duhet bërë
ndërtimi sipas rregullave të arkitekturës kundër sizmike.

Breshëri:
•

Përgatitja e projekteve për ndërtimin stacioneve kundër breshrit në vendet
ku kanë ekzistuar më herët siç shihet edhe në harta.

Shtjellat e borës, erërat e forta dhe ngricat:
•

Përgatitja e projekteve për ndërmarrjen e masave në periudhën dimërore e
veçanërisht në zonat kodrinore-malore.
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Thatësia:
•

Përgatitja e objekteve për akumulim të ujërave lumorë dhe të përroskave
që mund tu nevojitet pendëve ashtu që në rast të ndonjë thatësie eventuale
ky ujë të përdorët për ujitje.

Përmbytjet:
•

Përgatitja e projekteve për hapjen e kanaleve, kanaleve rregulluese
tokësore, pastrimin dhe mirëmbajtjen dhe rregullimin urban faza 1 dhe 2.

•

Ndërmarrja e masave për eliminimin e kthesave të ashpra të lumenjve dhe
menaxhimi i brigjeve të lumenjve.

•

Ndërmarrja e masave për mbrojtjen e lumenjve nga hedhja e mbeturinave
që në këtë rast do të thotë pengim i rrjedhës së lirë të ujit.

•

Ndërmarrja e masave për ndalimin e ndërtimeve të objekteve banuese dhe
objekteve të karakterit ekonomik afër brigjeve të lumenjve,në largësi prej
më së paku 10 metrave nga shtrati lumor(pikës së ujit).

Erozionet:
•

Ndërmarrja e masave për deklarimin e zonave erozive në rajonet ku
erozioni është i një intensiteti të lartë si rrjedhat ujore, toka, pyjeve dhe
objekteve jo të lëvizshme në bazë të ligjit për ujërat e Kosovës nga ana
komunale.

Shih (Harta nr. ... Masat kundër përmbytjëve dhe erozioneve në territorin e komunës
së Ranillugut faqe. ...)
•

Ndërmarrja e masave për ndalimin e aktiviteteve erozive siç janë:
1. Ndalimi i prerjes dhe degradimit të pyjeve.
2. Ndalimi i shfrytëzimit të pakontrolluar.
3. Ndalimi i shfrytëzimit të të mirave materiale që shkaktojnë erozionin.
4. Ndalimi i shfrytëzimit të tokës dhe rërës etj.

•

Ndërmarrja e masave hidroteknike kundër erozionit.
1. Hartimi i projekteve për ndërtimin e ballkoneve, platove dhe digave në
lumenj, përroskave dhe përrenjve.
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2. Hartimi i projekteve për ndërtimin e mbrojtësve në brigjet e lumit.
3. Hartimi i projekteve për mbjelljen e fidanëve pyjore në shtretërit e
lumenjve.
4. Ndërmarrja e masave për ndalimin e nxjerrjes së materialeve të ngurta
(siç janë gurët, rëra etj.) në shtratin e lumenjve.
•

Ndërmarrja e masave bujqësore kundër erozionit.
1. Hartimi i projekteve për mirëmbajtjen e tokës bujqësore.

2. Ndërmarrja e masave për zbatimin e duhur të praktikave bujqësore.
3. Hartimi i projekteve për sistemin e ujitjes dhe kullimit.

4. Inicimi dhe sigurimi i investimeve për mbrojtjen e dheut në brigjet
lumore.

•

Ndërmarrja e masave biologjike kundër erozionit.
1. Ndërmarrja e masave mbrojtëse të pyjeve ekzistuese nga prerja dhe
zjarret e pakontrolluara.
2. Ndërmarrja e masave të ndalimit të kullosave në vendet me bimësi të
pakët.
3. Hartimi i projekteve për pyllëzimin e vendeve të zhveshura dhe atyre të
degraduara.
4. Hartimi i projekteve për vendosjen e brezave të gjelbër në ato rajone ku
shkalla e erozionit është e lartë.
5. Hartimi i projekteve për mbjelljen e drunjve që do të mbulonin rripin prej
10 metrave largësi prej brigjeve të lumenjve kryesorë.
6. Ndërmarrja e masave për shfrytëzimin e tokës bujqësore në fushat e
lumenjve kryesorë me kullosa të përhershme ose pyje.

•

Ndërmarrja e masave tjera
1. Hartimi i projekteve për ndërtimin e rripave mbrojtës në pjerrësira të
ashpra.
2. Hartimi i projekteve për ndërtimin e mureve rezistuese.
3. Hartimi i projekteve për bonifikimin e kullosave.
4. Hartimi i projekteve për ngritjen dhe bonifikimin e pyjeve.
5. Hartimi i projekteve për ngritjen e masave tjera kundër erozionit.
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Shih (Harta nr. ... Masat kundër përmbytjeve dhe erozionit në territorin e komunës së
Ranillugut faqe. ...)

Zjarret:
•

Ndërmarrja e masave për moslejimin e ndërtimeve ose zbatimi i
standardeve atje ku është e nevojshme për objektet apo pajisjet që
shkaktojnë zjarr ose ndihmojnë zjarret në pyje dhe vendet tjera të
rrezikuara nga zjarret.

•

Ndërmarrja e masave mbështetëse për objektet apo pajisjet që pengojnë
ose ndihmojnë shuarjen e zjarreve në pyje apo vendet tjera të rrezikuara
nga zjarret.

•

Hartimi i projekteve për vendosjen e sa më shumë hidrantëve dhe ujit të
akumuluar në sa më shumë vende dhe vendbanime.

•

Hartimi i projektit për sigurimin e qasjes për veturat që shfrytëzohen për
fikjen e zjarrit deri tek secila njësi banesore në komunën e Ranillugut..

•

Masa kontrolluese kundër shkelësve të ligjit.

•

Masat ndëshkuese.
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4.2 VLERËSIMI I STRATEGJIVE NË BAZË TË KRITEREVE TË
PËRCAKTUARA ME PARIME (SHIH NENIN 2/2.2), POLITIKA DHE LIGJE

Duke e ditur qëstrategjitë dhe aktivitetet për zbatim ofrojnë kalimin nga gjendja
ekzistuese në drejtim të ngjarjeve hapësinore të dëshiruara, duke formular paketën e strategjive
dhe aktiviteteve për realizimin e qëllimeve brenda kornizës hapësinore, përcaktimin e afateve
dhe gjendjes momentale, vlerësimin e këtyre strategjive (që duhet të paraqesin përgjigje në
pyetjet se cilat aktivitete dhe hape duhet ndërmarr për të arritur deri te korniza e paraparë, për
më tepër, që paraqesin edhe një mjet për kalimin nga gjendja ekzistuese në gjendjes e
planifikuar) duke u bazuar në kriteret e përcaktuara me parime të përgjithshme

të

zhvillimit/ruajtjes dhe politikave dhe ligjeve tërëndësisë sëveçantë janë hap për vlerësimin se a
do të mundemi me këto strategji të jemi të sigurt se ku dokumenti mund të zbatohet.

4.2.1

Vlerësimi i strategjive për zbatim në fushën e zhvillimit ekonomik
Matja e efikasitetit tëstrategjive për zbatim në fushën e zhvillimit ekonomik, është

mjaft e rëndësishme për deduksionin dhe analizën komplete e cila do të zbuloj pikat e forta dhe
të dobëta, sidhe mundësit dhe rreziqet në të njëjtën kohë me aspektin hapësinor por edhe me
aspekte tjera të zhvillimit të cekur.
Vlerësimi i strategjive dhe aktiviteteve për realizimin e qëllimeve brenda kornizës ligjore në
fushën e zhvillimit ekonomik: të gjitha strategjitë e planifikuara nga ekipet profesionale
janëavancuar me skenarin e mos bërit asnjë në këtë fushë, vlerësohet se mund të kenë pika të
dobët, por aspak nuk mund të konsiderohen reale në aspektin e mundësive për zbatim,
promovojnë parme të zhvillimit të kompakt të qëndrueshëm dhe intensiv, ndërsa këto strategji
paraqesin qasjen e integruar dhe strategjike, respektojnë ligjet e vendit, në atë mënyrë që nëse
organet kompetente krijojnë kushte për realizimin e këtyre strategjive mund të besohet që
komuna e Ranillugut do të jetë lider në fushën e bujqësisë si degë kryesore e zhvillimit
ekonomik.
Strategjitë për zbatimin e dokumenteve të parapara kanë theksuar aktivitetet si në
vazhdim:
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Në vitet e ardhshme, hartimi i planit të punës në përputhje me kufijtë e përcaktuar të tokës
bujqësore me këtë planë, në bazë të hartës “Bujqësia dhe zhvillimi ekonomik” drejtojnë
zhvillimin e bujqësisë duke rekomanduar ngjarjet që do të jenë më rentabile, sidomos
perimtaria, pemëtaria dhe drithërat me theks të veçantë në kulturat intensive dhe duke
përpunuar këtë hartë në nivel të kadastrit bujqësor, rehabilitimit të tokës së degraduar, zhvillimin
e bujqësisë organike, ndërtimin e sistemit ujësjellësit, bashkimin e parcelave me prodhuesit
individual, forcimi i drejtorisë për bujqësi me staf dhe teknologji, si dhe nevoja për sisteme të
reja informative, puna në projekte të iniciativave të përbashkëta me sektorin privat dhe
donatorët, përmirësimi i fondit të shtazëve, fillimi i projekteve në zonat e parapara me plan për
pyllëzim dhe ripyllëzim, kalimi nga shkurret në pyje të zakonshme dhe mirëmbajta, menaxhimi i
kullosave, përmirësimi i florës, kullosave ekzistuese, rritja dhe forcimi i zonave bujqësore etj.
Komuna do të bëjë lehtësime, derisa sektori privat do të siguroj bazën për industrinë ushqimore
dhe zgjerimin dhe avancimin e dijës dhe praktikës në fushën e bujqësisë.
Vlerësimi:
Të gjitha aktivitetet e parapara duke filluar nga arsimimi dhe edukimi i vazhdueshëm në
bujqësi, blegtori, prodhim të pemëve dhe perimeve do të kontribuoj në rritjen e vëllimit dhe
krijimi të produkteve cilësore dhe përmirësimin e mundësive për marketing. Mund të vlerësohet
se masat dhe aktivitetet e strategjive që kanë të bëjnë me komasacionin dhe mënyrat e tjera të
bashkimi të parcelave do të mundësojnë shfrytëzimin racional, efikas dhe të qëndrueshëm të
tokës bujqësore dhe në të njëjtën mënyrë kështu të mundësoj produkte më intensive dhe forcim
të tregut vendor dhe ndërkombëtar. Masat për ujitje, drenazhim dhe mbrojtje nga vërshimet, me
qëllim të rritjes së sasisë, cilësisë dhe uljes së çmimit të punës por edhe të mbrojtjes nga
erozioni, masat në blegtori, pyje, kullosa, zona për zhvillim të bujqësisë etj, që janë pjesë e
strategjisë për bujqësi mund të rrisin të hyrat e PBB-së nga bujqësia, duke vendosur në vitet e
ardhshme bujqësinë si degë kryesore të zhvillimit ekonomik dhe që të mundësohet që komuna
të jetë konkurrente në tregun kosovar dhe regjional.
Në bazë të kritereve dhe standardeve vendore si dhe të atyre ndërkombëtare aktivitetet e
parapara në këtë strategji për zbatim të parashikimeve nga korniza zhvillimore, mund të nxisin
qeverinë që të lëviz nga politikat indirekte mbështetëse që janë mësuar gjatë periudhës
paraprake (politikat bujqësore ishin të drejtuara në rehabilitimin e infrastrukturës, krijimine
mjedisit për biznes, përkrahjen për shërbimet ndaj fermerëve, forcimi institucional dhe e gjithë
kjo ishte në nivel të ulët) në politikat e drejtpërdrejta, përkatësisht dhënia e kredive dhe
grandeve që shkojnë për fermerët përmes qeverisë.
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Për realizimin e qëllimeve në kuadër të fushës së zhvillimit ekonomik janë paraparë edhe
shumë ngjarje, për të cilat në kuadër të strategjisë për zbatim janë paraparë aktivitetet në
vazhdim dhe atë në fushën e zhvillimit të industrisë, ndërtimtarisë, zejtarisë dhe tregtisë.
Vlerësimi:
Të gjitha aktivitetet e parapara do të kontribuojnë në ruajtjen e resurseve të
xeheve/mineraleve, zhvillimit të projekteve për shfrytëzi9m dhe kështu në të ardhmen e afërt
për shfrytëzimin e bentonitit, stufës, leuciteve dhe minerale tjera, prodhimin e materialeve
ndërtimore, zhvillimin e industrisë për përpunimin e metaleve, drurit dhe plastikës, ngritjen e
kapaciteteve intelektuale dhe teknologjike.
Krijimi i sinergjisë dhe shmangies së mosmarrëveshjeve të mundshme është një nga
avancimet e këtyre strategjive, krijimi i zonave dhe kapaciteteve për zejtari, zhvillim të tregtisë
me shumicë dhe pakice, tregjet e qëndrueshme e deri te tregjet ditore, zonat funksionale
industriale, aftësim të vazhdueshëm, inkubator për biznes si dhe kushtet për forcimin e
ndërmarrjeve ndërtimore, hapësirës për magazinim, veçmas në zonën industriale dhe për zyrat
për projektim dhe monitorim në nën-qendra.
Janë paraparë edhe aktivitete konkrete në kuadër të strategjisë për promovim të disa
vendbanimeve si zona kulturore, rekreative, rurale dhe agroturizmit, përmirësimin e
trashëgimisë arkeologjike për zhvillimin e turizmit, krijimin e infrastrukturës turistike, mbrojtjen e
natyrës dhe mjedisit, turizmin e gjuetisë, promovimin e turizmit shëndetësor, hotelerisë etj.
Vlerësimi:
Zhvillimi i turizmit në komunën e Ranillugut ka potencial domethënës. Vlerësohet se
zbatimi i aktiviteteve të parapara në kuadër të strategjisë për zbatim do të reflektoj me zhvillim
të tij në mënyrë të qëndrueshme me organizimin dhe ofertën e plotë turistike.
Krijimi i sistemit informativ turistik, krijimi i kapaciteteve të planit turistik.
Është vërejtur se në kuadër të kësaj strategjie rëndësi tëveçantë iu është kushtuar
mbrojtjes së natyrës dhe mjedisit dhe shfrytëzimit të këtyre vlerave për qëllim të turizmit. Vlerat
paraqiten si të rëndësishme për komunën, por dhe me zhvillimin e tyre mund të jenë edhe
domethënëse edhe për Kosovën dhe më gjerë.
Rritja e interesave për turizmin natyror ështëmundësi për shkak të natyrës së
shumëllojshme të komunës së Ranillugut, me të cilat synohet me këto aktivitete sipas vlerësimit,
dhe në kuadër të strategjisëvërehen projektet ideore dhe kryesore për atraksionet natyrore si
dhe mbrojta përmes shënimit dhe shpalljes së vlerave të mbrojtura (në përputhje me parimet
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dhe ligjet), si dhe shfrytëzimi i trashëgimisëkulturore dhe arkeologjike për zhvillimin e turizmit,
mirëpo në strategjitë për zbatim vërehet që iu është kushtuar vëmendje tëveçantë transportit si
element kryesor me të cilin furnizohen këto zona dhe mundëson mirëmbajtjen natyrës sëpastër
duke theksuar sigurim më të madh tënatyrës, dhe me këtë edhe koordinimin përmes qendrës
informative turistike.
Organizimi i aktiviteteve rekreative tëgjuetisë, poashtu konsiderohen tërëndësishme për
turizmin atraktiv dhe të sigurt të turizmit të gjuetisë, së bashku me planin e menaxhimit të
zonave të destinuara për gjueti.
Turizmi shëndetësor gjithashtu mendohet si mjaft i rëndësishme në aktivitetet e paraprira
duke marr parasysh kapacitetet të cilat i ka komuna e Ranillugut në lokacionet e Ranillugut dhe
Pançellës ku ekziston banja në rrugën e Gjilanit në vendin e ashtuquajtur “liqeni”.
Poashtu, zhvillimi i zonës (oazë e ajrit të pastër dhe të shëndetshëm) të territorit të pyjeve
halore të pishave të bardha dhe të zeza, në zonën e Ranillugut, Gllogocit, dhe Kormijanit të E.,
të vjetërsisë prej më tepër se 40 vite, konsiderohet si bazë e fuqishme për turizmin shëndetësor
për njerëzit që kanë nevojë për shërim në natyrë.
Janë të parapara edhe aktivitetet tjera për: transportin rrugor, transportin publik,
komunikacion dhe telekomunikacion, PTK dhe operator tjerë privat, modernizimin dhe
kompletim të infrastrukturës energjetike, identifikim dhe shfrytëzim të potencialeve të energjisë
së ripërtërishme, banka nëfunksion të zhvillimit ekonomik të qëndrueshëm, përkrahjen e
zhvillimit të NVM-ve.
Vlerësimi:
Në të gjitha aktivitetet e parapara transporti publik është efikas në të gjitha vendbanimet,
që vlerësohet se ka ndikim në cilësinë e jetës dhe mund të parandalojmigrimin dhe depopullimin
e zonave të largëta malore, si dhe ofrimin e shërbimeve publike për banorët. Mënyra alternative
e transportit vlerësohet se do të kontribuoj drejt përmirësimit të zhvillimit dhe zvogëlimit të
ndotjes. Kjo gjithashtu, mund të ofroj mundësit për drejtim në natyrë si pjesë e ofertës turistike
të komunës.
Hapja e korridorit të ri dhe kompletimi dhe forcimi i këtyreekzistuese shihet se është
pjesëpërmbajtjesore e ngjarjeve në kornizë dhe strategji, dhe vlerësohet se ka rol nëtransportin
e mallrave dhe të njerëzve në mënyrë të sigurt, më shpejt, më lirë dhe në mënyrë të
qëndrueshme në funksion të zhvillimit ekonomik.
Kompletimi i infrastrukturës energjetike dhe zëvendësimi i rrjetave të sistemeve klasike me
ato të avancuara, si dhe hulumtimi i energjive alternative vlerësohet lartë, kështu që shumica e
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aktiviteteve shkon në atë drejt. Mendohet se nëbazë të kësaj kornize dhe strategjie për zbatim,
komuna e Ranillugut mund të prodhoj energjinë në hidrocentral, qëshihet në disa aktivitete, por
zbatimii dokumenteve bashkë me politika tëstimulimit të energjive alternative, veçmas të atyre
solare me lirim të taksave deri në 50%, që në parim shkon në favor të zhvillimit tëqëndrueshëm,
përmbushjes së standardeve për energji alternative si dhe përmbushjen e disa ligjeve dhe
aspekteve mjedisore.
Vlerësohet se disa aktivitete kërkojnë analiza të hollësishme dhe është e nevojshme ofrimi
i informatave të sakta rreth metodave alternative të energjisë dhe për konceptin e kursimit të
energjisë.
Vlerësohet se furnizimi stabil me energji elektrike siguron fuqi ekonomike në zonën
industriale, kështu që njerëzit duhet të informohen për potencialin e energjisësë ripërtërishme,
që dukshëm zvogëlon (ose mënjanon) varësin nga furnizimi qendror i energjisë, deri sa nga ana
tjetër mundon një pozitë më të qëndrueshme të ekonomisë në komunë.
Ndërmarrjet e specializuara parashihet tëndihmojnë në zgjerimin e dijës dhe rrisin
efikasitetin e sistemit të energjisë elektrike.
Në disa aktivitete, vërehet se qëllimi i përfshirjes së përkrahjes së NVM, vlerësohet se
biznesi i organizuar është treguar si më i suksesshmi. Vlerësohet se është e nevojshme
përkrahja në zhvillimin e biznesit me ofrimin e kushteve të favorshme për NVM, ngritja e
kapaciteteve përmes trajnimeve dhe specializimeve, duke mundësuar që të rinjtë të fillojnë
biznese të reja, si dhe hulumtimi i mundësive nga ana e bankave.
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4.2.2 Vlerësimi i strategjive për zbatim në fushën e demografisë dhe çështjeve sociale

Matja e efektivitetit të strategjive për zbatim në fushën e demografisë dhe çështjeve
sociale është gjithashtu një hap shumë i rëndësishëm në vlerësim dhe fazat e zbatimit.
Të gjitha strategjitë e propozuara nga ekipi profesional nga kjo fushë në përgjithësi
promovojnë parimet e zhvillimit të qëndrueshëm, kompakt dhe intensiv. Këto strategji paraqesin
qasjen e integruar dhe strategjike, respektojnë ligjet e vendit dhe sigurojë një bazë të
besueshme në zbatimin e strategjisë për kalimin nga gjendja e tanishme në gjendjen që
parashihet me kornizë.
Strategjia për zbatimin e dokumenteve të parapara janë aktivitete të shumta siç
janë:

Krijimi i kushteve sa më të favorshme për përmirësimin e indeksit komunal të zhvillimit
njerëzor (IKZHNJ) në zhvillim të mëtutjeshëm të komunës së Ranillugut, rritja e cilësisë dhe
sasisë së banimit, sigurimi që zhvillimi i ardhshëm i komunë së Ranillugut të realizohet në
përputhje me konceptin e zhvillimit hapësinor policentrik dhe frymëmarrjes së lirë, sigurimi që
zhvillimi i vendbanimeve të ardhshme do të jetë në përputhje me konceptin e vendbanimeve
kompakte, sigurimin qe vendbanimet joformale të trajtohen duke u bazuar në udhëzime në
përcaktimin e vendbanimeve joformale të hartuara nga DPH dhe MMPH, zgjerimi i vëllimit,
përmbajtjes si dhe rritjes së cilësisë së infrastrukturës së sistemit të arsimimit në të gjitha nivelet
në përputhje me konceptin e zhvillimit policentrik dhe frymëmarrjes së lirë, ofrimi i
përmbajtjeveshëndetësore në vendbanime, në përputhje me funksionin dhe hierarkinë e tyre,
ofrimin e kushteve dhe hapësirave për ruajtjen, konservimin dhe mirëmbajtjen e vazhdueshme
të trashëgimisë kulturore, ofrimii kushteve dhe përmbajtjeve të administratës dhe institucioneve
që të jenë më transparente dhe efikase për qytetarët e vet dhe publikun, ofrimin e hapësirave
sportive dhe rekreative në vendbanime në përputhje me funksionin e tyre si dhe me hierarkinë,
ofrimin e sipërfaqeve për jetën e tërinjve, vlerësimin e strategjisë për zbatim në fushën e
infrastrukturës, minimizimin e hapave të papunësisë dhe varfërisë, sigurimin e Qendrave të
komuniteteve në kuadër të qendrave lokale, Qendrave për të vjetër,jetimë dhe të pastrehët, si
dhe qasje për tëpersonat me aftësi të kufizuara.
Vlerësimi:
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Strategjia për zbatimin e këtij dokumenti, në këtë fushë, siç mund të shihet nga aktivitetet
e mësipërme kryesore, si dhe ato të hollësishme, ofron zhvillim të koordinuar të shpërndarjes
hapësinore në bazë të numrit të vlerësuar të banorëve, jetës më të pasur shoqërore dhe
kulturore të integrimit të komuniteteve me të ardhura të ulëta dhe komunitete që jetojnë në
zonat informale, si dhe cilësinë e infrastrukturës sistemit arsimor.
Hartimi i projekteve për përfundimin e sistemit të cilësisë të infrastrukturës sistemit
shëndetësor me ndikim në rritjen e jetëgjatësisë së popullatës në komunën e Ranillugut, zbutjen
e varfërisë (në mënyrë që mirëqenia sociale, e matur nga të ardhurat për kokë banori është
rritur), sigurimtë hapësirës së mjaftueshme për strehim për të gjitha segmentet e popullsisë,
përmirësim të cilësisë së strehimit, zbatimittë standardeve për sipërfaqe banesore/strehimit.
Bazuar në planet e parashikuara rregulluese është vlerësuar se do të kemi vendbanime
funksionale dhe kompakte, ndalimin e çdo ndërtimi në zonat e ngrira, trajtimin adekuat të
vendbanimeve joformale, vlerësohen dhe aktivitetet që dalin nga sektori i shëndetësisë, si në
zonën e rrjetit të Pançellës dhe Ranillugut (në drejtim të banjës në rrugën e Gjilanit mbi
Dobërqan në vendin e ashtuquajtur "liqeni"), që ka burime të ujit mineral për rehabilitimin e
pacientëve me sëmundje reumatike dhe tëngjashme, si një pikë vizuale e kujdesit shëndetësor
komunal dhe më gjerë.
Mbrojta me vendim, zhvillimi dhe shfrytëzimi i vlerave të trashëguara në komunën e
Ranillugut, që paraqet potencial i cili duhet të vlerësohet si bazë për zhvillim ekonomik, muze të
qytetit dhe teatër të hapur si përcaktues i një simboli dhe vlere të re për komunën. Shihet se
strategjia parasheh aktivitetet për zbatimin e kornizës dhe në këtë fushë (demografia dhe
çështjet sociale) në ruajtjen e zonave dhe vendosjen e objekteve administrative për polici dhe
gjykatë, gjithashtu vlerësohen si përpjekje për mirëmbajtjen e hapësirave sportive, zhvillimin e
tyre dhe kompletimin që të jenë ne shërbim të sportistëve të rinj dhe sfidave të reja për
themelimin e klubeve të reja. Themelimi i qendrave të komuniteteve në të gjitha qendrat, po
ashtu ballafaqohet si një aktivitet i rëndësishëm, që forcon këtë strategji bashkë me hapësirat
për të vjetrit, personat me aftësi të kufizuara, jetimët, sikurse edhe qasjen adekuate dhe
sinjalizimin për personat me aftësi të kufizuara si vlerë shtesë, ndërmarrja e masave konkrete
që kanë të bëjnë në rritjen e numrit të punësuarve dhe rritjen e të ardhurave për kokë banori, që
do të ndikojnë në rritjen e standardit jetësor. Rritja e zhvillimit ekonomik dhe social, si dhe
zvogëlimi i shkallës së të papunëve përmes stimulimit dhe përkrahjes së ndërmarrjeve të vogla
dhe të mesme, duke shfrytëzuar donatorët dhe punësimin sezonal, vlerësohet si një
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komponentë e rëndësishme e kësaj strategjie e cila kërkon angazhimin e të gjitha organeve
kompetente dhe nivelin për zbatim bashkë me pjesët e tjera të strategjisë.
Vlerësohet se strategjia nuk ka paraparë dhe aktivitetet dhe detyrimet që vijnë pas
shpalljes së vlerave të mbrojtura, ose rolin e mekanizmave ekzistues, pa si që ligjet kanë
shpjeguar këto role dhe aktivitete.

4.2.3

Vlerësimi i strategjisë për zbatim në fushën e infrastrukturës.
Matja e efektivitetit të strategjive për zbatim në fushën e infrastrukturës është shumë e

rëndësishme.
Vlerësimi i strategjive dhe aktiviteteve për arritjen e qëllimit brenda kornizës hapësinore në
fushën e infrastrukturës:
Të gjitha strategjitë e propozuara nga ekipi profesional promovojnë parimet e zhvillimit të
qëndrueshëm dhe kompakt, dhe paraqesin qasjen strategjike të integruar, respektojnë ligjet,
nese akterët kompetente krijojnë kushte për zbatimin e këtyre strategjive. Mund të besohet që
komuna e Ranillugut dhe në këtë fushë do të jetë në pozitën e dëshiruar duke filluar nga
infrastruktura rrugore, ujësjellësit, mënjanimin e ujërave të zeza dhe trajtimin e tyre, rrjetin e
energjisë elektrike dhe pajisjeve, sistemet e deponive, infrastrukturës hekurudhore, transportit
rrugor e deri te infrastruktura e telekomunikacionit.
•

Në strategjinë e kësaj fushe shihet se në disa raste, janë paraparë aktivitete sipas
projekteve për përmirësimin e rrjeteve ekzistuese.,

Vlerësimi:
Ky aktivitet është paraparë për zbatimin e segmenteve të caktuara të kornizës hapësinore,
që ka rezultuar si pasoj e mirëmbajtjes së dobët dhe reflektojë renovimin e sistemit që është në
përdorim, kështu që duhet të konsiderohet si intervenim, renovim afatshkurtër.
•

Po ashtu janë vërejtur aktivitetet që kërkojnë studime të fizibilitetit.

Vlerësimi:
Dhe përveç kësaj, që disa projekte janë paraparë me kornizë si projekte të rëndësishme,
janë definuar hapësirat si aktivitet i rëndësishëm, dhe për zbatim kërkohen analizat më të
hollësishme, ekonomike, financiare, sociale dhe mjedisore për projektin kryesor dhe në bazë të
këtij studimi të fizibilitetit do të përcaktohen kapacitetet, vëllimi dhe zgjidhjet racionale më të
qëndrueshme.
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•

Në aktivitetin e ardhëm, është nënvizuar edhe mbrojtja e rrugës së zhvillimit të
infrastrukturës,

Vlerësimi:
Është mjaft e rëndësishme, që përveç se janë paraparë në kornizë disa ngjarje, në
strategji për zbatim parashihet nënvizimi në terren si aktivitet që edhe më tepër do të shpjegoj
dhe vendin e zbatimit të vendit dhe krijimit të kushteve për mbrojtjen e sipërfaqes për at
destinim.
•

Përgatitja e projekteve ideore dhe kryesore po ashtu zbatohet si aktivitet i
rëndësishëm në drejtim të zbatimit të kornizës.

Vlerësimi:
Edhe pse me kornizë janë paraparë ngjarjet, përgatitja e projekteve ideore dhe kryesore
paraqet aktivitet të rëndësishëm në drejtim të zbatimit, kështu që komuna duhet të vazhdoj të
përgatis këto projekte në përputhje me dinamikën adekuate.
•

Aktivitet tjera janë të parapara si dhe konsultimet gjithashtu

Vlerësimi:
Ekzistojnë edhe projekte tjera që janëparaparë tëzbatohenbashkë me akterët tjerë si nga
sektori, me banorët e zonave të caktuara ose me qeverinë qendrore (ministrive relevante),
donatorët ndërkombëtar etj, për zbatimin e këtyre projekte të infrastrukturës, këto konsultime
dhe aktivitete janë shumë të rëndësishme në asketin e definimit të kompetencave, përgjegjësive
dhe afateve kohore me implikime financiare për akterët e ndryshëm në lidhje me këtë projekt
(në projekte siçështë hekurudha, rruga automobilistike, rrugët regjionale etj. janë të
obligueshme për konsultime).
•

Si aktivitet i rëndësishme në aspektin e zbatimit të planit në kuadër të strategjisë
për zbatim është vet fillimi i këtyre zbatimeve.

Vlerësimi:
Ky aktivitet është ndër të fundit në procesin kur fillojmë pas përzgjedhjes tëkontraktuesit,
sipas rekomandimeve të master planit për zhvillimin e sistemit distribuimit të Kosovës deri në
vitin 2015, zgjidhjet e përkohshme për trajtimin e ujërave të zeza, për rrugët dhe hekurudhat,
bashkë me të përzgjedhurit.
•

Që të bëhet komplete kjo strategji, për zbatim është paraparë dhe krijimi i
mekanizmave publik dhe privat për menaxhim.
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Vlerësim:
Vlerësohet se edhe ky aktivitet është mjaft domethënës për zbatimin cilësorë të kornizës.
Ky aktivitet në disa raste do të shfrytëzohet si mjet për menaxhimin e kërkuar të cilësisë
sëprojektit, e deri te menaxhimi dhe operimi siçështë p.sh. përveç propozimit dhe krijimit të
deponive të përkohshme është i nevojshëm dhe përcaktimi i mekanizmave për menaxhim.
Zbatimi efikas i strategjisë për zbatim në fushën e infrastrukturës kërkon që ngjarjet e
parapara në përfshihen në planifikimet buxhetore trevjeçare (duke u bazuar në planin dinamik si
tentim të vlerësimit të kapaciteteve investive), ngritjen e procesin të transparencës, informimit
dhe ngritjes sëvetëdijes së publikut, kuadrit ligjor, politik dhe operativ.
Ky dokument, sipas karakterit është dokument hapësinor dhe nuk janë analizuar
procedurat, siçështëshpronësimi dhe aspektet tjera si pjesë e strategjisë për zbatim që mund të
mendohet si pikë e dobët, por për zbatim kjo duhet të realizohet si aktivitet.
Me ligj qartë determinohet kush është kompetent, në cilin nivel për shpronësim si dhe
kompensime për ngjarjet në të gjitha fushat duke përfshirë fushën e infrastrukturës.
Vlerësimi i përgjithshëm për zbatim të aktiviteteve nga strategjia do të siguron: sistem të
ujësjellësit të integruar dhe funksional, kanalizimet fekale dhe atmosferike, sistem efikas
energjetik, sistem efikas për menaxhimin e mbeturinave, telekomunikacion cilësor dhe sasior,
rrjet të telekomunikacionit deri te infrastruktura e transportit rrugor dhe hekurudhor, me
përmirësimin e linjave ekzistuese dhe atyre komplete të reja siçështë e paraparë me kornizë.

4.2.4

Vlerësimi i strategjisë për zbatim në fushën e shfrytëzimit të tokës dhe mjedisit
Vlerësimi i strategjive dhe aktiviteteve për realizimin e qëllimeve brenda kornizës

hapësinore në fushën e shfrytëzimit të tokës dhe mjedisit, pasi që kjo fushë paraqet prioritetet
në planin për rregullim, shfrytëzim dhe zhvillim të hapësirës dhe vlerësimit tëstrategjisëpër
zbatimin e këtij plani në këtë fushëështëpërmbajtjesore për tëardhmen, kështu që aktivitetit e
cekura në vijim janë thelbësore:
Në përgjithësi, të gjitha strategjitë e parapara nga ana e ekipeve profesionale promovojnë
parimet e zhvillimit të qëndrueshme, zhvillim kompakt të mjedisit dhe paraqesin qasjen e
integruar dhe strategjike, respektojnë ligjet t vendit (ligjet që mbulojnë fushën e mjedisit, ajrit,
ujit, tokës etj).

296

Plani Zhvillimor Komunal i Ranillugut

Strategjitë për zbatimin e dokumenteve të parapara janë aktivitete të shumta që janë
nëfunksion të sigurimit të ajrit të pastër dhe me ndotje minimale, përmirësimi i cilësisë së ujit
dhe pasurisë së hapësirës me ujë të pijshëm dhe ujit për destinim tëveçantë, ruajtjen e cilësisë
dhe sasisë së tokës (tokës së pastër me ndotje sa më të vogël), menaxhimi i tokës, sigurimi i
shfrytëzimit të tokës për destinim të planifikuar, sigurimi që zonat me destinim tëveçantë në
aspektin komunal (zonat natyrore, vendbanimet dhe zonat tjera) trajtojnë në mënyrë adekuate,
rrjetet funksionale të vendbanimeve dhe balancën e zhvillimit urban – rural, mbrojtjen e
trashëgimisë natyre, ruajtjen dhe forcimin e peizazheve, përmirësimin e cilësisë së hapësirave
të gjelbra, zhvillim të qëndrueshëm të biodiverzitetit, vëllimit minimal të mbeturinave, ripërdorim
dhe riciklim të mbeturinave, kalimin nga kultura e reagimeve, në kulturë të amortizimit dhe
parandalimit të aksidenteve dhe erozionit.
Vlerësimi:
Masat dhe aktivitetet e lartpërmendura: shënimi dhe mbrojta gjatë realizimit të ndërtimit të
brezave dhe shiritave të gjelbër, parqeve, zhvillimin e pyjeve, përmirësimin e transportit rrugor,
përcaktimin e kritereve për sipërfaqe tëgjelbra etj. si pjesë e aktiviteteve për zbatimin e
strategjive mund të mendohen të mjaftueshme për garantimin e cilësisë së ajrit, po ashtu masat
dhe aktivitetet që janë të lidhura me ujin, cilësia dhe vendet mund të konsiderohen se janë
përgjigje adekuatë në kërkesat ligjore nëfunksion të sigurimit të cilësisë dhe vazhdimësisë së
qëndrueshme të ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore dhe vlerësohet se edhe për tokën janë
paraparë të gjitha aktivitetet që sigurojnë ndotje minimale. Pjellshmëri, ri-trajnim dhe menaxhim
adekuat me masat e parapara kontrolluese dhe ndëshkimore për shfrytëzimin e tokës, shihet se
gjithë kjo shpërndarje është e mirë për aktivitete që garantoje destinim nëpërputhje me nevojat
e parapara, në temën e kontekstit të rrjetit të vendbanimeve dhe kontekstin urban – rural,
vlerësohet se janë të parapara të gjitha aktivitetet që sigurojnë zhvillim kompakt të vendbanimit,
rrjete funksionale, balancë në këto rrjedha dhe hartim të planeve rregulluese dhe projekteve që
favorizojnë zonat me trendë negativ.
Vlerësimi:
Edhe në temën e trashëgimisë natyrore janë të parapara aktivitetet duke filluar nga
shpallja e zonave si zona të mbrojtura pasi që paraqesin peizazhe dhe zona me vlera të
theksuara për atraksioneturistike më të rëndësishme të komunës së Ranillugut. Zhvillimi i tyre
për shkak të veprimtarive, siç është zhvillimi i turizmit dhe atyre rekreative, mendohet se edhe
për to janë paraparë të gjitha aktivitetet kryesore për përcaktimin e mbrojtjes dhe zhvillimeve të
qëndrueshme të këtij vendbanimi.
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Sigurimi i zonave të gjelbra, iu është kushtuar vëmendje e veçantë në funksion të
përmirësimit, veçmas në zonat e ndërtuara. Parqet e reja, zonat e gjelbra gjatë rrjedhave dhe
mbrojtja e hapësirave të lira nga disa ngjarje, vlerësohet se aktivitetet e parapara do të
kontribuojnë në përmirësimin e mjedisit.
Në fushën e biodiverzitetit janë paraparë aktivitetet që sigurojnë biodiverzitet të
qëndrueshëm.
Në temën e menaxhimit të mbeturinave vlerësohet se janë shqyrtuar hapat kryesor në
shqyrtim adekuat të koncepteve dhe kornizës për këtë temë me përshkrim të detajuar të gjitha
hapave në drejtim të sigurimit, menaxhimit, deponimit të përkohshëm të të gjitha llojeve të
mbeturinave, prej atyre inteligjente, trajtimi e deri te kontrollimi, masat ndëshkuese dhe
mekanizmat e menaxhimit.
Vlerësimi:
Kalimi nga një kulturë e reagimit pas fatkeqësive, në kulturë të amortizimit dhe
parandalimit, vërehet se në detaje të imta janë shqyrtuar të gjitha fatkeqësinë/aksidentet me
propozimin e rritjes së standardeve për ndërtim dhe rregullores në rast të tërmetit, projekteve
për masa dhe izolim, për tampon zona dhe aktivitete tjera.
Vlerësimi:
Parandalimi i erozionit, po ashtu është trajtuar dhe mund të konstatohet se aktivitetet e
parapara që forcojnë rolin e banorëve shfrytëzues të tokës bujqësore malore, pyjeve, ujërave
dhe resurseve tjera private. Në funksion të parandalimit, masave preventive kundër aktiviteteve
erozive dhe atë: kundër erozionit, masave hidroteknike, masave bujqësore kundër erozionit,
biologjike kundër erozionit dhe masa tjera për mbrojtjen e resurseve natyrore, siç janë toka
bujqësore, rrjedhat, pyjet, peizazhet natyrore, si dhe për resurse që i ka krijuar njeriu,
vendbanimet, infrastruktura rrugore dhe konsiderohet se janë paraparë aktivitetet e nevojshme.
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4.3 AFATET, IMPLIKIMET FINANCIARE, KORNIZAT INSTITUCIONALE

NIVELI I
IMPLIKIMI
T
FINANCIA
R
(I ULËT, I
MESËM, I
LARTË)

KORNIZA
KOHORE,
INTERVALI I
PLANIFIKIMIT
(AFATSHKURTË,
AFATMESËM,
AFATGJATË, NË
VAZHDIMËSI)

KORNIZA
INSTITUCIONA
LE, SUBJEKTI,
ORGANI
(KOMUNA,
INVESTITORËT
PRIVAT)

PRIORITETET (1, 2, 3 )

STRATEGJIA

FUSHA TEMATIKE: ZHVILLIMI EKONOMIK

BUJQËSIA:
Strategjia 1: Sa më shumë sipërfaqe të tokës bujqësore dhe mundësi për ruajtjen dhe
zhvillimin në funksion të zhvillimit ekonomik
Plani i punës në përputhje
me kufijtë e tokës
I ULËT
AFATSHKURTË
KOMUNA
1
bujqësore, të përcaktuar
me këtë plan.
Udhëzimipar zhvillimin e
bujqësisë duke
rekomanduar rrjedhat që
janë veçanërisht në
prodhimin e perimeve,
blegtorisë dhe drithërave,
I ULËT
AFATMESËM
KOMUNA
2
theks të veçantë në kultura
intensive, dhe duke
përpunuar këtë hartë në
nivelin e kadastrës
bujqësore.
Zhvillimi i bujqësisë
INVESTITORË
I MESËM
AFATMESËM
2
organike.
T PRIVAT
Bashkimi i parcelave me
KOMUNA,
prodhuesitindividual në
I LARTË
AFATSHKURTË
INVESTITORË 1
formë të partneritetit.
T PRIVAT
Rritja e sipërfaqeve
KOMUNA,
bujqësore dhe përpunimi i
I MESËM
AFATMESËM
INVESTITORË 2
tyre (pastrimi i sipërfaqeve
T PRIVAT
tokësore që janë të

299

Plani Zhvillimor Komunal i Ranillugut

mbuluara me shkurre,
pastrimi i sipërfaqeve me
pyje të ulët, ultësira dhe
kodra tëmundshme).
Zgjerimi i kapaciteteve të
serave për kultivimin e
pemëve (perimeve gjatë
tërë vitit), dhe kultivimine
luleve.
Parku i makinerive për t’iu
mundësuar fermerëve
sistemtëmarrjes më qira
dhe
shmangiessëshpenzimeve
të panevojshme për
mekanizim që mund të
shfrytëzohet si i përbashkët
Strategjia 2: Blegtoria
Rritja e fondit të bagëtisë,
si dhe përmirësimi e racave
të bagëtisë me racat e
potencialit të lartë të
prodhimtarisë, veçanërisht
të mishit dhe qumështit
Ndërtimi i një ferme për
rritjen e 150-300 krerë
gjedhe
Vendi për shitjen e
qumështit dhe produkteve
të tij, ështëparaparë me
plan

NË VAZHDIMËSI

INVESTITORË
T PRIVAT

1

I ULËT

AFATSHKURTË

KOMUNA,
INVESTITORË
T PRIVAT

3

I LARTË

AFATGJATË

INVESTITORË
T PRIVAT

2

I MESËM

AFATMESËM

INVESTITORË
T PRIVAT

1

I ULËT

AFATSHKURTË

INVESTITORË
T PRIVAT

1

Pyllëzimi, ripyllëzimi,
transformimi i shkurreve
nëpyje të rregullta dhe për
mirëmbajtje.

I MESËM

AFATGJATË

KOMUNA,
INVESTITORË
T PRIVAT

1

Energjitë alternative që të
ruhet masa pyjore.

I LARTË

NË VAZHDIMËSI

KOMUNA,
INVESTITORË
T PRIVAT

1

I MESËM

Strategjia 3: Pyjet dhe kullotat
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Rritja e kullosave
ekzistuese me bimë të
vlerave të larta ushqyese.

I MESËM

AFATGJATË

KOMUNA,
INVESTITORË
T PRIVAT

3

Strategjia 4: Rritja dhe forcimi i zonave bujqësore
Krijimi i zonave të reja
INVESTITORË
I MESËM
AFATSHKURTË
1
bujqësore
T PRIVAT
Strategjia 5: Komuna të lehtësoj ndërsa sektori privat të siguroj bazën për industrinë
ushqimore
Përkrahja e modernizimit të
teknologjisë sëmullinjve
KOMUNADHE
ekzistues në komunën e
INVESTITORË
I ULËT
NË VAZHDIMËSI
3
Ranillugut dhe riparimi i
T
atyre që nuk janë në
gjendje të mirë pune.
Magazinimi i drithërave dhe
ngrita e kapaciteteve për
KOMUNADHE
prodhimet nga mielli,
I MESËM
AFATGJATË
INVESTITORË 3
inicimi i projekteve për
T
modernizim.
Krijimi i platformës së
internetit për promovimin e
KOMUNADHE
produkteve dhe sigurimin e
I ULËT
NË VAZHDIMËSI
INVESTITORË 1
internetit për të gjitha
T
bizneset, veçanërisht në
zonën industriale.
Strategjia 6: Zgjerimi dhe avancimi i dikës dhe praktikës në fushën e bujqësisë.
Hapja e shkollës së mesme
bujqësore.

I MESËM

Themelimi i qendrës për
trajnim të përjetshëm dhe
trajnim profesional në
I MESËM
fushën e bujqësisë dhe
marketingut
Laboratori dhe hapësirat
eksperimentale nga fusha
e bujqësisë për analiza dhe I LARTË
studimin e përmirësimit të
cilësisë dhe sasisë.
INDUSTRIA:
Strategjia 1: Industria e qëndrueshme

AFATMESËM

KOMUNA,
INVESTITORË
T PRIVAT

2

AFATMESËM

KOMUNA
DHE
INVESTITORË
T

2

AFATMESËM

KOMUNA,
INVESTITORË
T PRIVAT

3
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Hartimi i studimit të
fizibilitetit në këto zona.
Hartimi i projekteve për
mbështetje dhe forcim, si
dhe për krijim tëtrendëve të
reja në industrinë e
përpunimit të metaleve,
drurit, plastikës, ushqimit,
pijeve, tekstilit, duhanit etj.
në funksion të realizmit të
parashikimit sipas kornizës.

I MESËM

I ULËT

Hartimi i planit rregullues
për zonën industriale me
infrastrukturë përkatëse
dhe lidhja me rrjet rrugor
I MESËM
regjional, dhe në
tëardhmen dhe në linjën
hekurudhore dhe
autostradë.
NDËRTIMTARIA:
Strategjia 1: Ndërtimtaria e qëndrueshme
Hartimi i planeve
rregulluese dheprojekteve
ideore dhe kryesore për
dislokim të depove në
zonën industriale dhe
nëperiferi të disa
vendbanimeve,
tësipërfaqeve për ndarjen e
zhavorrit dhe materialeve
tjera, për prodhimin e
I MESËM
masës së betonit dhe
gjysmë-prodhimeve të
betonit, për zhvendosjen
dhe punën e bazës së
makinave dhe punëtorive
për riparim, për punën e
veprimtarive të ndryshme
(muratorë, mekanik,
druprerës, elektricist, punët
përfundimtare etj) për

AFATSHKURTË

AFATMESËM

KOMUNA,
INVESTITORË
T PRIVAT

2

AFATSHKURTË

KOMUNADHE
INVESTITORË
T

1

AFATMESËM

KOMUNADHE
INVESTITORË
T

2
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parkimin e makinave,
magazin/depo dhe
veprimtari dhe shërbime
tjera të makinerive
ZEJTARIA:
Strategjia 1: Zejtaria e qëndrueshme
Krijimi i infrastrukturës
fizike dhe profesionale për
arsimim the trajnim
profesional në fushën e
zejtarisë, këshillimit në të
I ULËT
mirë të zejtarisë, ngritja e
aftësive ndërmarrëse,
trajnimi dhe kualifikimi
profesional i zejtarëve.
Caktimi i lokacionit për zyre
tëveçantë për zejtari në
I ULËT
komunë.
Tregtia:
Strategjia 1: Tregtia e qëndrueshme
Hartimi i projekteve për
tregjet e hapura në
I ULËT
Ranillug
Hartimi i projekteve ideore
dhe kryesore për tregjet e
hapura ditore publike dhe
I ULËT
private nëkuadër të
komunës.
Hartimi i projektit ideor dhe
kryesore për më së paku
një treg të gjelbër në baza
I ULËT
ditore publik apo privat në
qytet.
Hartimi i projekteve ideore
dhe kryesore për tregjet
I MESËM
dhe sallonet e automjeteve
Hartimi i projekteve për
organizim më të mirë të
transportit dhe
I MESËM
infrastrukturës përcjellëse
të tregjeve.
TURIZMI:

AFATGJATË

KOMUNA

3

AFATMESËM

KOMUNA,
INVESTITORË
T PRIVAT

2

AFATSHKURTË

KOMUNA,
INVESTITORË
T PRIVAT

1

AFATMESËM

KOMUNA,
INVESTITORË
T PRIVAT

1

AFATSHKURTË

KOMUNA,
INVESTITORË
T PRIVAT

1

AFATMESËM

KOMUNA,
INVESTITORË
T PRIVAT

2

AFATSHKURTË

KOMUNA,
INVESTITORË
T PRIVAT

1
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Strategjia 1: Promovimi i komunës së Ranillugut si qytet i turizmit rinor dhe turizmit të
kongresit
Gjatë hartimit të planeve
rregulluese është e
nevojshme të planifikohet
infrastruktura për këtë lloj
të turizmit në qytetin
KOMUNA,
Ranillugut dhe menjëherë
I MESËM
AFATMESËM
INVESTITORË 2
të fillohet me kompletimin e
T PRIVAT
infrastrukturës me masa
stimuluese (hapësirat për
takime, pune, konferenca,
hotele etj).
Krijimi i sistemit gjeneral
informativ turistik (harta,
I ULËT
AFATMESËM
KOMUNA
2
prospekte, ueb faqe,
kritika)
Ndërtimit i qendrës
kontaktuese dhe formimi i
bordit për turizëm i cili do të
I MESËM
AFATGJATË
KOMUNA
2
promovoj atraksionet
turistike në komunën e
Ranillugut.
Hulumtimi dhe studimi për
forcimin e potencialeve
KOMUNADHE
ekzistuese dhe të
I MESËM
NË VAZHDIMËSI
INVESTITORË 1
planifikuara për aktivitete
T
turistike.
Strategjia 2: Promovimi i këtyre vendeve si vende tëagro-turizmit rinor, kulturor, rekreativ
dhe agro-turizmit rural.
Gllogoc dhe
Kormijan(turizmi rekreativ,
KOMUNA
sportiv si “oazë e ajrit të
DHE
pastër dhe
I LARTË
AFATMESËM
INVESTITORË
tëshëndetshëm”, territore
T
të pyjeve halore, të pishave
të bardha dhe të zeza).
Strategjia 3: Promovimi i trashëgimisë arkeologjike për zhvillimin e turizmit
Komuna me miratimin e
KOMUNADHE
këtij plani shpallë të
I ULËT
AFATSHKURTË
INSTITUCION
mbrojtura të gjitha zonat
ET
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arkeologjike të paraqitura
në këtë plan, pas njohjes
fillestare.
Strategjia 4 : Krijimi i strukturës turistike
Krijimi i strukturës
themelore turistike
(transportit,
telekomunikacionit,
akomodimit) dhe varësisht
nga zona, infrastrukturë
relevante specifike për
zonat ku mund të
përfshihen edhe shtigjet
I LARTË
malore për alpinist, shëtitje
dhe kalërim, si dhe
kompletimi dhe forcimi i
infrastrukturës veçmas në
zonat me vlera të
theksuara natyrore dhe
vlerave të trashëgimisë
kulturore.
Sistem informativ të
përshtatshëm për
shfrytëzimin e këtij rrjeti, të
përbërë nga hartat,
prospektet dhe mjeteve
tjera informative do të
duhet të mbështesin
zhvillimin e llojeve të
ndryshme të turizmit
varësisht nga resurset. Ueb
faqja për resurse turistike
dhe mundësi në komunën
e Ranillugut në formë të
I ULËT
ofertës do tëmund të
ndihmoj nëngritjen e
interesave për investime
për zhvillimin e turizmit.
Bordi për turizëm do tëkrijoj
qendra informative
I MESËM
turistike. Në fillim, qendra
informative turistike në

QENDRORE

NË VAZHDIMËSI

KOMUNA,
INVESITORËT
DHE
INSTITUCION
ET
QENDRORE

3

AFATSHKURTË

KOMUNA

2

AFATMESËM

KOMUNA

3
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Ranillug dhe në mënyrë të
vazhdueshme edhe në disa
qendra tjera (Pançellë,
Kormijan, Gllogoc).
Strategjia 5: Mbrojtja e natyrës dhe mjedisit
Promovimi i natyrës dhe
mjedisit si resurse për
turizëm. Pa si që nëplan
janë siguruar dhe paraqitur
të gjitha të dhënat e
nevojshme për lokacionet e
monumenteve natyrore të
I MESËM
AFATSHKURTË
mbrojtura (bimë,
gjeomonumentet, uji) dhe
zonat natyrore të
mbrojtura, aktiviteti i parë
në këtë strategji është
shenjëzimi dhe vendosja
nën mbrojtje.
Strategjia 6: Turizmi i shenjëzimit
Përcaktimi dhe promovimi i
zonës për gjueti në
komunën e Ranillugut
(pjesa e Bozhecit,
I ULËT
AFATSHKURTË
Rajanocit, Ropotovës,
Odecit dhe pjesa jugore e
komunës siç janë Kormijani
dhe Domoroci).
Në të gjitha zonat e
përcaktuara për gjueti në
këtë plan, do të përgatitet
plani për menaxhimin e
gjuetisë duke përfshirë
zonat e përcaktuara për
I MESËM
AFATMESËM
gjueti. Ky plan duhet të
përcaktoj akterët
përgjegjës dhe masat e
nevojshme për rritjen e
kafshëve si dhe masat të
sigurisë.
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Komuna në bashkëpunim
tëngushtë me asociacionin
e gjuetarëve duhet
KOMUNADHE
tëndërmerr të gjitha masat
I ULËT
AFATSHKURTË
ASOCIACION
për ruajtjen e biodiverzitetit
ET
të zonave të përcaktuara
për gjueti.
Strategjia 7: Promovimi i turizmit shëndetësor
Forcimi dhe zgjerimi i
kapaciteteve të turizmit
KOMUNA,
shëndetësor te liqeni i
I MESËM
AFATMESËM
INVESTITORË
Banjës te Dobërçani (për
T PRIVAT
shkak të ujërave minerale
me efekte shëruese).
Forcimi dhe zgjerimi i
zonave të turizmit sportiv
dhe rekreativ si “oazë e
KOMUNA,
ajrit të pastër dhe të
I MESËM
AFATMESËM
INVESTITORË
shëndetshëm” në territorin
T PRIVAT
e pyjeve halore të pishave
të bardha dhe të zeza).
HOTELERIA :
Hartimi i projekteve ideore
dhe kryesore sipas planit të
zonave turistike për
ndërtim me standard të
KOMUNA,
lartë dhe cilësorë të
I LARTË
AFATGJATË
INVESTITORË
objekteve hoteliere,
T PRIVAT
objekteve për akomodim
(strehim brenda natës) dhe
objekte për ushqim dhe pije
TRANSPORTI, TELEKOMUNIKACIONI, TRAFIKU DHE LËVIZSHMËRIA:
Hartimi i projekteve për
KOMUNA,
përmirësimin e qasjes në
I MESËM
AFATSHKURTË
INVESTITORË
sistemin e transportit.
T PRIVAT
KOMUNADHE
Hartimi i projekteve për
I MESËM
AFATMESËM
INVESTITORË
sigurinë në komunikacion.
T
KOMUNA
Hartimi i projekteve për të
DHE
përmirësuar vitalitetin e
I MESËM
AFATGJATË
INVESTITORË
trafikut
T
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Hartimi i projekteve për të
reduktuar ndikimin negativ
të transportit në mjedis

I LARTË

AFATMESËM

KOMUNA
DHE
INVESTITORË
T

Hartimi i projekteve për të
përmirësuar cilësinë dhe
shtrirjen e rrjetit të rrugëve,
në mënyrë për të rritur
KOMUNA
shpejtësinë e lëvizjes së
DHE
I LARTË
AFATSHKURTË
udhëtarëve dhe mallrave.
INVESTITORË
Objektet ekzistuese duhet
T
së paku të modernizohen
për të përmbushur nevojat
e vazhdueshme dhe
standardet
Hartimi i projekteve për
modernizimin, forcimin dhe
kompletimin e rrjetit
ekzistues rrugor dhe
hapjen e rrugëve të reja në
drejtim të kufirit me Serbinë
KOMUNA,
dhe kompletimin me
INVESTITORË
infrastrukturë tjetër të
T DHE
I LARTË
AFATGJATË
transportit (shërbimet për
INSTITUCION
mirëmbajtjen dhe riparimin
ET
e automjeteve, garazheve,
QENDRORE
stacionet e autobusëve,
stacionet e gazit,
ndërtesave për
akomodimin e shërbimeve
të caktuara, etj.) .
TRAFIKU, TELEKOMUNIKACIONI, PTK DHE OPERATORËT PRIVAT:
Hartimi i projekteve
kryesore të tillë qënumri i
telefonit dhe aparateve
PTK,
tjerë, si dhe shtrirja e
KOMUNA
shërbimeve të internetit
I MESËM
AFATSHKURTË
DHE
dhe kabllorit është
INVESTITORË
premtuar shumë, kurse
T
shërbimet e PTK-së dhe
operatorëve tjerë privat të
modernizohen siçështë e
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paraparë me kornizën
zhvillimore.

Hartimi i projekteve për
ngritjen e një rrjeti të ri në
zonat urbane, ku është
rrjeti ekzistues i viteve të
90-ta.

I MESËM

AFATMESËM

Hartimi i projekteve për
përmirësimin e rrjetit
kabllor dhe programeve HD
të televizionit

I LARTË

AFATMESËM

Hartimi i projekteve për
ndërtimin e kapaciteteve
dhe trajnimin e
përdoruesve potencial për
përdorimin e industrisë për
nevojat njerëzore.

I MESËM

AFATGJATË

PTK,
KOMUNA
DHE
INVESTITORË
T
PTK,
KOMUNA
DHE
INVESTITORË
T
KOMUNA
DHE
INVESTITORË
T

3

2

2

ENERGJIA:
Strategjia 1: Modernizimi dhe kompletimi i infrastrukturës energjetike
Zhvillimi dhe plotësimi i
infrastrukturës energjetike
në fushën e infrastrukturës
në funksion të zhvillimit
ekonomik

I LARTË

AFATSHKURTË

KOMUNA,
INVESTITORË
T PRIVAT

1

Strategjia 2: Identifikimi dhe shfrytëzimi i potencialeve për energji tëpërtëritshme
Zhvillimi i një studimi të
fizibilitetit mbi potencialin e
digave të hidrocentraleve
të mundshme
Hartimi i projekteve ideore
dhe kryesore për
hidrocentrale

I LARTË

I LARTË

AFATSHKURTË

KOMUNA,
INVESTITORË
T PRIVAT

1

AFATSHKURTË

KOMUNA
DHE
INVESTITORË

1
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T
Zhvillimi i një studimi të
fizibilitetit për prodhimin e
energjisë termike nga
biomasa (prodhimi
bujqësor)
Hartimi i projektimit ideor
dhe kryesor për prodhimin
e energjisë për ngrohje.
Projektet mbështetëse për
përdorimin e pjesëve të
mbetjeve të drurit, letrës
dhe biomasës së
prodhimeve të fishekëve
dhe briketave për ngrohje
Studimet e fizibilitetit dhe
projektet ideore për
mundësinë e shfrytëzimit të
energjisë diellore si dhe
energjisë termike dhe
gjenerimin e energjisë
elektrike nëpërmjet
paneleve fotovoltik –
fotoelektrik (si qëllim
afatgjatë).
Projektet stimuluese për
ata që ndërtojnë ndërtesa
dhe përdorin energjinë
diellore për ngrohje me
lirimin në përqindje nga
taksat dhe pagesat për leje
ndërtimi.
Studimet e fizibilitetit dhe
projektet paraprake për
mundësit për prodhimin e
energjisë nga mbeturinat.
Zbatimi i pilot projekteve
për mundësit e kursimit të
energjisë p.sh., Izolim,
sisteme efikase të
ngrohjes, etj.)

I LARTË

I LARTË

I MESËM

I MESËM

I MESËM

I MESËM

I MESËM

AFATSHKURTË

KOMUNA
DHE
INVESTITORË
T

1

AFATSHKURTË

KOMUNA
DHE
INVESTITORË
T

1

AFATSHKURTË

KOMUNA,
INVESTITORË
T PRIVAT

2

AFATGJATË

KOMUNA
DHE
INVESTITORË
T

1

AFATMESËM

KOMUNA
DHE
INVESTITORË
T

2

AFATMESËM

KOMUNA
DHE
INVESTITORË
T

2

AFATMESËM

KOMUNA,
INVESTITORË
T PRIVAT

2
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SISTEMI BANKAR:
Strategjia 1: Bankat në funksion të zhvillimit tëqëndrueshëm ekonomik
Hartimi i projekteve për
BANKAT,
kredi nga ana e bankave
INVESTITORË
për ekonomitë familjare,
I LARTË
AFATSHKURTË
T DHE
bizneset e vogla dhe
KOMUNA
agrobizneset.
Hartimi i projekteve për
BANKAT,
investime me koncesion
INVESTITORË
I LARTË
AFATMESËM
nga sektori për energjinë e
T DHE
ripërtërishme
KOMUNA
Hartimi i projekteve duke
marrë parasysh mundësit e
reja të anëtarësimit të
I MESËM
AFATSHKURTË
KOMUNA
Kosovës në FMN dhe
Bankën Botërore në zonat
ku ato ndihmojnë.
Hartimi i projekteve për
kreditim me normat e ulëta
të interesit dhe me paketa
të gjera në fushat e
industrisë bujqësore deri te
turizmi.

I LARTË

AFATSHKURTË

NDËRMARRJET E VOGLA DHE TË MESME:
Strategjia 1: Përkrahja për zhvillimin e NMV-ve:
Themelimi i një qendre për
trajnim profesional të
profesionistëve të rinj për
të rritur kapacitetin dhe
I MESËM
AFATMESËM
organizimin e seminareve
dhe kurseve mbi zhvillimin
ekonomik dhe aftësive të
marketingut.
Mbështetja e ndërmarrësve
të rinj përmes zbatimit të
"qendrës inicuese":
(inkubatori i biznesit) ku
I MESËM
AFATSHKURTË
kompanitë mund të
përdorin infrastrukturën e
njëjtë dhe të kenë përfitim
reciprok.
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FUSHA TEMATIKE: INFRASTRUKTURA (INFRASTRUKTURA TEKNIKE DHE
RRUGORE):
Strategjia 1: Rrugët ekzistuese të asfaltuara
Përgatitja
e
projekteve të kryesore, në
bashkëpunim me Ministrinë
e Transportit dhe PostëTelekomunikacionit
për
zgjerimin në disa zona dhe
KOMUNA,
objekte tëqëndrueshme dhe
INVESTITORËT
konkretizim të përmbajtjeve
I LARTË
AFATSHKURTË
DHE
1
në përputhje me standardet
INSTITUCIONET
e rrugëve ekzistuese (në
QENDRORE
rrugë me prioritet:
"Gjilan – Ranillug –
Drenoc –Kamenicë" dhe
"Gjilan – Ranillug –
Kormijan
–Domoroc
–
Bujanoc".
Strategjia 2: Rrugët e pashtruara
Përgatitja
e
projekteve kryesore nga
ana e komunës dhe në disa
raste në bashkëpunim me
KOMUNA,
Ministrinë e Transportit dhe
INVESTITORËT
Postë-Telekomunikacionit
I LARTË
AFATSHKURTË
DHE
1
në
rrugët
e
INSTITUCIONET
pashtruara/paasfaltuara në
QENDRORE
përputhje me standardet
dhe normat duke u bazuar
në
një
hartë
të
infrastrukturës së transportit
Strategjia 3: Rrugët e propozuara
KOMUNA,
Fillimi i hartimit të
INVESTITORËT
projekteve ideore të këtyre I MESËM AFATSHKURTË
DHE
1
rrugëve.
INSTITUCIONET
QENDRORE
Hartimi i projekteve
KOMUNA,
kryesore
INVESTITORËT
I LARTË
NË VAZHDIMËSI
1
DHE
për këto rrugë, bazuar
në hartën e infrastrukturës
INSTITUCIONET
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së transportit.
Strategjia 4: Rrugët në ndërtim
Rrugët fushore

I MESËM

Përgatitja
e
projekteve dhe konsultimet
I MESËM
intensive në lidhje me rrugët
pyjore
Ndërtimi i rrugëve
pyjore dhe fushore në
I MESËM
drejtim të projekteve të
rrugëve fushore dhe pyjore.
Vazhdimi
me
zhvillimet
mbi
tokën
I LARTË
bujqësore dhe rrugëve të
reja fushore

QENDRORE

NË VAZHDIMËSI

KOMUNA
DHE
2
INVESTITORËT

AFATMESËM

KOMUNA
DHE
3
INVESTITORËT

AFATMESËM

KOMUNA
DHE
3
INVESTITORËT

AFATMESËM

KOMUNA,
INVESTITORËT
DHE
INSTITUCIONET
QENDRORE

Strategjia 7: Infrastruktura përcjellëse
Fillimi i projektit ideor
për
vendqëndrimet
e
I ULËT
AFATSHKURTË
autobusëve dhe stacionet e
autobusëve
Hartimi
ideor

i

projektit

I MESËM

AFATMESËM

INFRASTRUKTURA HEKURUDHORE:
Strategjia 1: Shënimi i rrugës së linjës hekurudhore
Shënimi i rrugës së
paraparë
të
linjës
e
hekurudhore, e cila kalon I MESËM AFATMESËM
nëpër Ranillug.

2

KOMUNA
DHE
1
INVESTITORËT
KOMUNA,
INVESTITORËT
DHE
INSTITUCIONET
QENDRORE

2

KOMUNA,
INVESTITORËT
DHE
INSTITUCIONET
QENDRORE

1

Strategjia 2 : Infrastruktura përcjellëse
Fillimi i projektit ideor
KOMUNA
DHE
për
vendqëndrim
dhe I ULËT
AFATMESËM
1
INVESTITORËT
stacion hekurudhor
INFRASTRUKTURA E AKUMULIMIT DHE FURNIZIMIT ME UJË:
Strategjia 1: Furnizimi me ujë i të gjitha vendbanimeve
Hartimi projektit për
KOMUNA
DHE
I ULËT
AFATSHKURTË
1
ndërtimin e puseve dhe
INVESTITORËT
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burime të rezervuara të ujit
të pijshëm në fshatra Odec,
Ropotovë e Madhe dhe e
Vogël, Drenoc, Ranillug,
Kormijan dhe Domoroc
Rregullimin i shtratit të
lumit Morava e Binçës dhe
KOMUNA
DHE
I MESËM AFATSHKURTË
1
krahut tëKrivarekës, me
INVESTITORËT
ndërtimin e pritave
Përgatitja dhe zbatimi
i projekteve për nevojat
afatgjata për furnizim me
ujë, ndërtimi i sistemeve të
integruara të furnizimit me
I MESËM AFATSHKURTË
KOMUNA
1
ujë, me mbështetje të
veçantë
në
burime
nëntokësore të mëdha dhe
shumë
qëllimshme
të
rezervuarëve.
Strategjia 2. Krijimi i sistemit funksional dhe të integruar të ujit të pijshëm,
industri dhe bujqësi në tërë territorin e komunës
Hartimi i projekti për
përmirësimin
e
infrastrukturës së furnizimit
me ujë në vendbanime ku I ULËT
ka sistem furnizimi me ujë
(shih hartën infrastruktura e
ujësjellësit komunal).

AFATSHKURTË

KOMUNA
DHE
2
INVESTITORËT

Hartimi i projektit për
kompletimin
dhe
përmirësimin
e
infrastrukturës
së I MESËM
ujësjellësit në vendbanime
nëBozhec,
Odec
dhe
Domoroc.

AFATSHKURTË

KOMUNA
DHE
1
INVESTITORËT

Hartimi i projektit dhe
zbatimi për ndërtimin e
I LARTË
sistemit për ujitje të tokës
bujqësore
Hartimi i projektit për I MESËM

AFATSHKURTË

AFATMESËM
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infrastrukturën e akumulimit
INVESTITORËT
tëujërave me rezervuarëve
në zonat e parapara nga
ekspertët.
SISTEMI I KANALIZIMIT DHE DEPONITË:
Strategjia 1: Kompletimi i infrastrukturës së kanalizimit, përmirësimi i
ekzistues dhe ndërtimi i rrjetit të ri
Përgatitja
e
projekteve për përmirësimin
KOMUNA
DHE
I MESËM AFATMESËM
e
rrjetit
ekzistues
të
INVESTITORËT
kanalizimit.
Përgatitja
e
projekteve për ndërtimin e
rrjetit të ri të kanalizimit në
vendbanimet në të cilat nuk
ekziston as një sistem i
KOMUNA
DHE
I MESËM AFATSHKURTË
kanalizimit.
(Bozhec,
INVESTITORËT
Rajanoc, Odec, Ropotovë e
Vogël, Drenoc, Pançellë,
Tomancë, Gllogoc, Ranillug
dhe Kormijan).
Hapja
e
gropave
septike në vendet ku ka
KOMUNA
DHE
derdhje tëujërave të zeza I MESËM AFATSHKURTË
INVESTITORËT
në vendbanime. (Rajanoc,
Odec dhe Bozhec).
Shënimi dhe mbrojtja
e rrugës së linjës së
kanalizimit për lidhje nga
dalja e vendbanimit në
KOMUNA
DHE
drejtim të impiantit kryesor I ULËT
AFATSHKURTË
INVESTITORËT
të komunës “Lidhja e rrjetit
kryesor”
(Tomancë,
Ropotovë,
Drenoc
dhe
Domoroc).
Përgatitja e projektit
për lidhje nga dalja e
vendbanimit në drejtim të
KOMUNA
DHE
impiantit
kryesor
të I ULËT
AFATMESËM
INVESTITORËT
komunës
“Lidhja
e
rrjetitkryesor”
(Tomancë,
Ropotovë,
Drenoc
dhe
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Domoroc).
Shënimi dhe mbrojtja
e hapësirës sëmundshme
për objektin komunal për
KOMUNA
DHE
trajtimin e ujërave të zeza I ULËT
AFATMESËM
2
INVESTITORËT
në
vendbanimin
e
Domorocit 1.5 km larg
terminalit.
Përgatitja e projektit
për objektin e mundshëm të
komunës për trajtimin e
ujërave
të
zeza
në
vendbanimin e Domorocit
KOMUNA
DHE
I ULËT
AFATMESËM
2
1.5 km larg terminalit, në
INVESTITORËT
bashkëpunim me Ministrinë
e Mjedisit dhe Planifikimit
Hapësinor dhe Ministrisë së
Shërbimeve Publike.
Strategjia 2: Ndërtimi i sistemit të ri të sistemit të rrjedhës
sëujëraveatmosferike
Përgatitja
e
projekteve për ndërtimin e
rrjetit të ri të kanalizimit
atmosferik të ndarë nga
KOMUNA
DHE
kanalizimi i ujërave të zeza I MESËM AFATSHKURTË
1
INVESTITORËT
(në përputhje me konceptin
e mënjanimit në drejtim të
rrjedhave më të afërta të
përronjeve dhe lumenjve).
Përgatitja
e
projekteve për ndërtimin e
KOMUNA
DHE
rrjetit të ri të kanalizimit I MESËM AFATGJATË
3
INVESTITORËT
tëujërave
atmosferike
përgjatë rrugëve.
Strategjia 3: Ndërtimi i sistemit të deponive dhe menaxhimi adekuat i tyre
Shënimi dhe mbrojta
e hapësirës së paraparë për
deponi të përkohshme të
KOMUNA
DHE
I MESËM AFATSHKURTË
1
mbeturinave ndërtimore dhe
INVESTITORËT
industriale në nivelin e një
apo dy vendbanimeve.
Përgatitja e hapësirës I MESËM AFATSHKURTË
KOMUNA
DHE 1
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së destinuar për deponi me
rrafshim dhe hedhje të
zhavorrit (menjëherë pas
miratimit të planti) dhe
shënimi deri sa të krijohen
kushtet për kompletimin e
infrastrukturës.
Përgatitja
e
projekteve kryesore për
deponi të përkohshme të
mbeturinave ndërtimore dhe
industriale në nivel të një
apo dy vendbanimeve.
Tenderimi dhe zbatimi
i projekteve kryesore për
deponi
të
përkohshme
tëmbeturinave ndërtimore
dhe industriale në nivel të
një apo dy vendbanimeve.
Shënimi dhe mbrojtja
e hapësirës së paraparë për
deponi të përkohshme të
mbeturinave ndërtimore dhe
industriale me shtimin e
mundësisë
së
riciklimit
(Ranillug
dhe
Gllogoc,
Kormijan, Drenoc, Pançellë,
Tomancë, Ropotovë dhe
Drenoc).
Përgatitja e projektit
për deponitë e mundshme
në nivel komunal për
mbeturinat ndërtimore dhe
industriale me mundësi të
riciklimit.
Shënimi dhe ruajta e
hapësirës së paraparë për
deponinë e mbeturinave
inteligjente.
Përgatitja e projektit
për deponi të mbeturinave
inteligjente.

INVESTITORËT

I ULËT

AFATSHKURTË

KOMUNA
DHE
1
INVESTITORËT

I LARTË

AFATSHKURTË

KOMUNA
DHE
1
INVESTITORËT

I ULËT

AFATSHKURTË

KOMUNA
DHE
1
INVESTITORËT

I ULËT

AFATSHKURTË

KOMUNA
DHE
1
INVESTITORËT

I ULËT

AFATSHKURTË

KOMUNA
DHE
1
INVESTITORËT

I ULËT

AFATMESËM

KOMUNA
DHE
1
INVESTITORËT
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Krijimi i mekanizmave
publik dhe privat për
KOMUNA
DHE
I ULËT
AFATSHKURTË
1
arsyetim adekuat të këtyre
INVESTITORËT
deponive.
FUNKCIONALIZIMI I FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE DHE FORCIMI I
RRJETIT TË TELEKOMUNIKACIONIT:
Strategjia 1: Fillimi i zbatimit të rekomandimeve të master planit për zhvillimit
të sistemit të distribuimit tëKosovës deri ne vitin 2015.
Projektet
për
eliminimin gradual të TS
35/10kV dhekalimi në TS
110/20kV
Projektet për një kalim
gradual
nga
rrjeti
e
shpërndarjes të 10 kV në
rrjetin e shpërndarjes prej
20 kV, si dhe përforcimet
aktuale neto prej 10 kV deri
20 kV në pothuajse në të
gjitha vendbanimet
Projektet
për
të
zëvendësuar linjat ajrore
230/400V me kabllo të
endur,
apo
kabllo
nëntokësore
Projektet
për
etiketimin dhe ruajtjen e
linjës së re 110 kV Gjilani –
Ranillug – Ristovc
Përgatitja e projektit
për linjën e re 110 kV Gjilani
– Ranillug – Ristovc
Zbatimi i projektit për
linjën e re 110 kV Gjilani –
Ranillug – Ristovc
Përgatitja e projektit
në mënyrën qe rrjetet e
tensionit të ulët duhet të
planifikohen si dhe shtyllat
momentale të mbështjella
vetëm kabllot e aluminit.

AFATMESËM

KEK,
KOMUNA
DHE
2
INVESTITORËT

AFATMESËM

KEK,
KOMUNA
DHE
2
INVESTITORËT

I MESËM

AFATMESËM

KEK,
KOMUNA
DHE
2
INVESTITORËT

I MESËM

AFATSHKURTË

KEK,KOST,
KOMUNA
DHE 2
INVESTITORËT

I ULËT

I ULËT

I MESËM

AFATMESËM

I LARTË

AFATMESËM

I ULËT

AFATSHKURTË
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Përgatitja e projektit për
zëvendësimin me shtyllat e
reja
të
betonit
të
largpërçuesit Ropotovë –
Ranillugut.
Përgatitja e projektit dhe
zbatimin e amendamentit të
kabllove tëlargpërçuesit të
seksionit të instaluar të ajrit
Al/Fe të përçuesit prej 16
mm2Al/Fe në përçuesin
ajror
50mm2,
sepse
pavarësisht nga të gjitha ky
largpërçuesdo të furnizojë
një
ndërtesë
të
re
komunale.
Përgatitja dhe zbatimi i
projektit për zëvendësimin
dheforcimienënstacioneven
ëvendbanime
ku
është
paraparë me kornizës e
strategjisë, si në Ropotovën
e madhe ashtu edhe në
fshatin Berivojc etj.
Përgatitja e projektit
ashtu që në shtyllat e
betonit të vendoset edhe
ndriçimi publik rrugor.
Përgatitja e projekteve në
atë mënyrë që ndriçimi
publik i rrugëve kryesore
rurale do të bëhet me
llamba të natriumit të fuqisë
400W. Ndezja dhe shkyçja
e llambave do të jetë
automatike,
ndërsa
në
kohën kur rrugët nuk janë
shumë të frekuentuara (pas
mesnatës),
llambat
në
mënyrë automatike do të
shkyçen në gjysmën e shka
Strategjia 2: Forcimi

AFATSHKURTË

KEK, KOST,
KOMUNA
DHE
INVESTITORËT

I MESËM

AFATMESËM

KEK,
KOST,
KOMUNA
DHE
INVESTITORËT

I MESËM

AFATMESËM

KEK,
KOST,
KOMUNA
DHE
INVESTITORËT

I ULËT

AFATMESËM

KEK,
KOMUNA
DHE
INVESTITORËT

I ULËT

AFATMESËM

KEK,
KOMUNA
DHE
INVESTITORËT

I MESËM

dhe zgjerimi i telekomunikacionit nw twrw territorin e
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komunës
Përgatitja
e
projekteve për vendbanime
në të cilat rrjeti ekzistues
I MESËM
daton nga vitet e 90-ta, dhe
ku duhet vendosur rrjetin e
ri.
Shtrirja
e
rrjetit
të
telekomunikacionit
në
fshatra me kabllo dhe fibra
I LARTË
qëmundësojnë lidhjen me
internet
dhe
televizion
kabllor.
Përgatitja e projekteve për
vendosjen e antenave të
I MESËM
reja të domosdoshme të
PTK-VALA
Përgatitja për ofrimin
e HD programeve televizive I LARTË
përmes rrjetit kabllor
Përgatitja e projektit
për vendosjen e foltoreve
publike
në
të
gjitha
vendbanimet ku ekziston I ULËT
rrjeti i telefonisë fikse dhe
në ato ku do të shtrihen
rrjetet.

AFATMESËM

PTK,
KOMUNA
DHE
1
INVESTITORËT

AFATMESËM

PTK,
KOMUNA
DHE
1
INVESTITORËT

AFATSHKURTË

PTK,
KOMUNA
DHE
2
INVESTITORËT

AFATMESËM

PTK,
KOMUNA
DHE
2
INVESTITORËT

AFATSHKURTË

PTK,
KOMUNA
DHE
3
INVESTITORËT

FUSHA TEMATIKE: SHFRYTËZIMI I TOKËS DHE MJEDISIT:
AJRI:
Strategjia 1: Ajri i pastër, ndotja minimale
Shënimi dhe mbrojta
e lokacioneve të caktuara
për vendosjen e brezave
KOMUNA
DHE
I ULËT
AFATSHKURTË
2
të gjelbër dhe rripave
INVESTITORËT
sipas
planit,
gjatë
realizimit të punimeve.
Hartimi i projekteve
ideore kryesore për brezat
KOMUNA
DHE
I MESËM AFATMESËM
2
e gjelbër dhe rripet sipas
INVESTITORËT
planit, si dhe fillimi i
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zbatimit të tyre.
Shënimi
dhe
mbrojtja gjatërealizimit të
punimeve në ndërtim të
parqeve ekzistuese dhe
sipërfaqeve sipas planit.
Hartimi i projekteve
kryesore
ideore
për
revitalizimin e parqeve
ekzistuese dhe parqeve të
reja të parapara me plan.
Hartimi i projekteve
ideore dhe kryesore për
mbrojtje, zhvillim të pyjeve
ekzistuese
dhe
me
kapacitete për thithjen e
gazrave të ndryshme dhe
aerosolëve
Hartimi i projekteve
ideore dhe kryesore për
mbrojtjen dhe zhvillimin e
territorit halor të pishavetë
bardha dhe të zeza, në
zonën
e
Ranillugut,
Gllogocit dhe Kormijanit të
E.
Hartimi i projekteve
ideore dhe kryesore për
përmirësimin e qarkullimit
rrugor me qëllim të
shmangies së numrit të
madh të automjeteve në
qarkullim nëpër pjesët
qendrore të vendbanimit
sipas planit.

I ULËT

AFATSHKURTË

KOMUNA
DHE
2
INVESTITORËT

I MESËM

AFATSHKURTË

KOMUNA
DHE
2
INVESTITORËT

I LARTË

AFATMESËM

KOMUNA
DHE
3
INVESTITORËT

I MESËM

AFATMESËM

KOMUNA
DHE
INVESTITORËT

I LARTË

AFATMESËM

KOMUNA
DHE
3
INVESTITORËT
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Hartimi i rregullores
komunale
për
masa,
kritere dhe kushte për
lirimin e gazrave nëajër
nga
industria
dhe
automjetet në lëvizje me
instalim të detyruar të
katalizatorit
nëaspektin
teknik dhe mënjanimit të
veturave të vjetra të
qarkullueshme
Hartimi i projektit
ideor dhe kryesor për
shfrytëzimin e energjisë
alternative
(zakonisht
energjisë solare/diellore,
hidrocentraleve
dhe
energjisë gjeotermale)
Projektet
për
stimulim përmes lirimit nga
tatimi deri në 50% të atyre
që kërkoj leje ndërtimore
dhe
që
shfrytëzojnë
energjinë alternative.
Stimulimi me çmime
dhe cilësi për shfrytëzimin
e transportit publik.
Hartimi i projektit
ideor dhe kryesor për
shtigjet e biçikletave dhe
shtigjeve për këmbësore,
siç edhe shihet në hartë, si
dhe obligim në këto
objekte gjatë hartimit të
projekteve rrugore.
Hartimi i projekteve
ideore dhe kryesore për
rikonstruktim të rrugëve
(qasjet dhe anashkalimit)
në
qendrën
urbane,
kanalizimin
dhe
mënjanimin e deponive të

I MESËM

AFATMESËM

KOMUNA
DHE
INVESTITORËT

I LARTË

AFATGJATË

KOMUNA
DHE
INVESTITORËT

I MESËM

AFATMESËM

KOMUNA
DHE
INVESTITORËT

I LARTË

NË VAZHDIMËSI

KOMUNA
DHE
INVESTITORËT

I MESËM

AFATSHKURTË

KOMUNA
DHE
INVESTITORËT

I LARTË

AFATMESËM

KOMUNA
DHE
INVESTITORËT
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mbeturinave.
UJI:
Strategjia 1: Përmirësimi i cilësisë së ujit dhe vendeve të pasura me ujë
Shënimi dhe hartimi i
projekteve për mbrojtjen
dhe zhvillim e burimeve
natyrore, ujërave minerale
dhe
ujërave
tjera
sipërfaqësore
dhe
nëntokësore siç edhe
KOMUNA
DHE
I LARTË
AFATSHKURTË
shihet
në
hartën
INVESTITORËT
hidrologjike të komunës,
me përcaktimin e zonës
për
mbrojtje
të
domosdoshme
dhe
reagimit
të
caktuar
mbrojtës.
Hartimi i projekteve
ideore dhe kryesore për
instalimin dhe kompletimin
KOMUNA
DHE
I ULËT
AFATSHKURTË
e aparateve për pastrimin
INVESTITORËT
e ujërave të përdorur në
industri
Hartimi i projekteve
ideore dhe kryesore për
instalimin dhe kompletimin
KOMUNA
DHE
I LARTË
AFATMESËM
e aparateve për pastrimin
INVESTITORËT
e ujërave të përdorura në
industri
Hartimi i projekteve
për mbrojte të veçantë të
ujërave nga përdorimi i
KOMUNA
DHE
pakontrolluar i plehrave I ULËT
AFATGJATË
INVESTITORËT
artificiale
në
bujqësi
(nitrate, nitrite, fosfate dhe
ushqyes tjerë)
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Hartimi i projekteve
ideore dhe kryesore për
organizimin e deponive,
vendeve për varrimin e
kafshëve
në
rastet I LARTË
urgjente si dhe për
mbrojtjen nga mbeturinat
ilegale (të gjitha llojet e
mbeturinave)

AFATMESËM

TOKA:
Strategjia 1: Ruajtja e cilësisë dhe sasisë së
ndotja/kontaminimi minimal)
Përgatitja
e
projekteve për monitorim
të
vazhdueshëm
dhe I LARTË
AFATMESËM
kontroll të pjellorisë së
tokës bujqësore.
Hartimi i projekteve
ideore dhe kryesore për
mbrojte nga vërshimet në
bazë të hartës së paraqitur I LARTË
NË VAZHDIMËSI
sipas kornizës nëfunksion
të mbrojtjes dhe rritjes së
shkallës së bonitetit.
Hartimi i projektit për
ruajte tëveçantë të tokës
nga
përdorimi
i
pakontrolluar i plehrave I ULËT
AFATMESËM
artificiale
në
bujqësi
(nitrate, nitrite, fosfate dhe
ushqyes tjerë).
Hartimi i projekteve
ideore dhe kryesore për
mbrojtjen e tokës nga
I MESËM AFATSHKURTË
mbeturinat
ilegale
(të
gjitha
llojet
e
mbeturinave).
Është e nevojshme
të përgatiten projekte për
ringjalljen e sërishme të I MESËM AFATSHKURTË
zonave të mbuluara me
deponi dhe zona ku janë
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KOMUNA
DHE
1
INVESTITORWT

tokës (toka e pastër,

KOMUNA
DHE
3
INVESTITORËT

KOMUNA
DHE
2
INVESTITORËT

KOMUNA
DHE
3
INVESTITORËT

KOMUNA
DHE
1
INVESTITORËT

KOMUNA
DHE
1
INVESTITORËT
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të deponuar mbeturinat.
Hartimi i projekteve
dhe ndërmarrja e masave
për mbrojtje nga erozioni
I MESËM
përshkak të pastrimit të
elementeve
përmbajtjesore të tokës.
Inicimi i projekte për
krijimin e kushteve dhe
mekanizmave
për
I MESËM
ndërmarrjen e masave për
degradim
dhe
ndikim
tënjerëzve.
Hartimi i projekteve
për tokat e papërpunuara
I LARTË
dhe tokës bujqësorë të
nivelit të ulët.
Strategjia 2: Menaxhimi i tokës
Organizimi
i
fushatave
ndërgjegjësuese
informative për qytetar
(rreth kufijve ndërtimor,
zonave
të
ngrira
ndërtimore) me qëllim të
mbrojtjes
sëhapësirës
tokësore dhe resurseve të
tokës nga tjetërsimi në I MESËM
qëllime jobujqësore me
shtrirje të kufizuar vetëm
në kuadër tëkufijve të
paraparë
ndërtimor
(harta”Koncepti i zhvillimit
të vendbanimit”) si dhe
zbatimi i udhërrëfyesve
zhvillimor në zonat e
planifikuara.
Rritja e kapaciteteve
të
komunës
për
menaxhimin
dhe I MESËM
kontrollimin e trendëve të
planifikuar.

AFATSHKURTË

KOMUNA
DHE
2
INVESTITORËT

AFATGJATË

KOMUNA
DHE
1
INVESTITORËT

AFATSHKURTË

KOMUNA
DHE
2
INVESTITORËT

AFATSHKURTË

KOMUNA
DHE
1
INVESTITORËT

AFATSHKURTË

KOMUNA
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SHFRYTËZIMI I TOKËS
Strategjia 1: Sigurimi i tokës bujqësore për destinime të planifikuara
Zhvillim,
përkufizimi i qëllimeve të
parapara në bazë të
hartës dhe në terren,
KOMUNA
DHE
I LARTË
AFATSHKURTË
çoftë duke përdorur çdo
INVESTITORËT
etiketim dhe sinjalizim të
sipërfaqevetë
destinuara.
Zhvillimi i planeve
të niveleve të ulëta dhe
projekteve kryesore dhe
ideore për destinime të
caktuara sipas hartës së
shfrytëzimit të tokës
(tokës bujqësore, tokës
pyjore,
tokës
së
destinuar
për
KOMUNA
DHE
I ULËT
AFATSHKURTË
vendbanime dhe tokës
INVESTITORËT
ndërtimore,
zonave
arkeologjike, varrezave,
gjelbërimit,
rrugëve,
deponive
të
mbeturinave,
korridoreve,
industrive
dhe fushave tjera të
nevojshme dhe sektor).
Zhvillimi
i
projekteve për sigurimin
KOMUNA
DHE
I LARTË
NË VAZHDIMËSI
e cilësisë së hapësirave
INVESTITORËT
të sipërfaqeve publike.
Zhvillimi
i
mekanizmave
për
përcjelle dhe zbatim të I MESËM
AFATSHKURTË
KOMUNA
kontrollit në tërë territorin
e komunës.
Ngritja
e
kapaciteteve njerëzore I ULËT
AFATSHKURTË
KOMUNA
në komunë
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Strategjia 1: Sigurimi që zonat me destinim të veçantë në nivel të komunës
(zonat natyrore, zonat e vendbanimeve dhe zonat tjera) të trajtohen në mënyrë
adekuate
Përgatitja e planeve të
duhura për forcimin e
kapaciteteve
turistike,
turizmit
shëndetësor,
turizmit
të
banjave,
INSTITUCIONET
rekreative dhe sportive si
PRIVATE,
dhe
resurseve
QENDRORE,
I LARTË
NË VAZHDIMËSI
1
shëndetësore në zonën
KOMUNAT
DHE
e paraparë në rrethin e
INSTITUCIONET
Pançellës dhe Ranillugut
(në drejtim tëbanjës në
rrugën e Gjilanit mbi
Dobërqan, të quajtur
“liqeni”).
Kufizimi, shënimi
KOMUNA,
dhe sinjalizimi i zonave
INSTITUCIONET
arkeologjike (trajtimi si I ULËT
AFATSHKURTË
1
QENDRORE DHE
zona
me
interes
INVESTITORWT
tëveçantë për komunë)
Kufizimi, shënimi
dhe sinjalizimi i zonave
me
pasuri
minerale
KOMUNA,
(Bentonita në Drenoc,
INSTITUCIONET
kuarci dhe kuarciti në I ULËT
AFATSHKURTË
1
QENDRORE DHE
Gllogoc dhe Kormijan,
INVESTITORWT
gëlqerja në Domoroc,
mermeri në Bozhec,
Rajanoc dhe Pançellë)
Përgatitja
e
projekteve për zhvillimin
e zonave me pasuri
minerale (Bentonita në
KOMUNA,
Drenoc,
kuarci
dhe
INSTITUCIONET
I MESËM
AFATGJATË
2
kuarcit në Gllogoc dhe
QENDRORE DHE
Kormijan, gëlqerja në
INVESTITORWT
Domoroc, mermeri në
Bozhec, Rajanoc dhe
Pançellë)
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Zhvillimi
i
KOMUNA,
mekanizmave
për
INSTITUCIONET
përcjelljen
e I ULËT
NË VAZHDIMËSI
1
QENDRORE DHE
implementimit
dhe
INVESTITORWT
kontrollit
Ngritja
e
NË
kapaciteteve njerëzore I MESËM
KOMUNA
1
VAZHDIMËSI
në komunë.
RRJETI I VENDBANIMEVE DHE KONTEKSTI URBAN - RURAL:
Strategjia 1: Rrjeti funksional i vendbanimeve dhe ekuilibri i zhvillimit urban –
rural
Përgatitja
e
planeve për Ranillug si
KOMUNA
DHE
qytet dhe nën-qendra I LARTË
NË VAZHDIMËSI
2
INVESTITORWT
tjera në funksion të rrjetit
të vendbanimit.
Përgatitja
e
projekteve për zgjerimin
e disa vendbanimeve
KOMUNA
DHE
I MESËM
AFATGJATË
2
është paraparë me plan
INVESTITORWT
(koncepti
i
zhvillimit
tëvendbanimeve)
Përgatitja
e
projekteve ideore dhe
kryesore
për
kompletimin,
sa më
KOMUNA
DHE
I LARTË
NË VAZHDIMËSI
1
shumë
qëështë
e
INVESTITORWT
mundur, të të gjitha
vendbanimeve
me
infrastrukturë urbane
Përgatitja
e
planeve dhe rregulloreve
I
NË
KOMUNA
DHE
për zhvillimin e ndërtimit
1
ULËT
VAZHDIMËSI
INVESTITORWT
brenda
kufijve
të
planifikuar ndërtimor.
Përgatitja
e
projekteve për zhvillimin
bujqësinë në zonat e
KOMUNA
DHE
I ULËT
NË VAZHDIMËSI
3
ashtuquajtura të zemrës
INVESTITORWT
së
gjelbër
(agroekosisteme).
Përgatitja
e I ULËT
AFATGJATË
KOMUNA
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projekteve për zgjerimin
e
përmbajtjeve
industriale
në
vendbanime në të cilat
kanë përfitime nga kjo
Përgatitja e kushteve për
procedimin me leje së
bashku me respektimin
e
normave
urbane
specifike dhe angazhimit
të organeve kompetente
për krijimin e strukturës
urbane, veçmas në pjesët I LARTË
AFATSHKURTË
që ende mendohen ende si
të paprekura, me hartimin
e planeve rregulluese dhe
kushteve
tjera
(rregulloreve)
në
vendbanime ku nuk do
tëhartohen planet.
Identifikimi i të
I ULËT
AFATSHKURTË
gjitha objekteve ilegale
Përgatitja
e
kushteve, bazës ligjore
për trajtim adekuat të I ULËT
AFATMESËM
ndërtimeve
të
parregullta.
TRASHËGIMIA NATYRORE:
Strategjia 1: Ruajta e trashëgimisë natyrore
Përgatitja
e
vendimeve për shpalljen
I ULËT
AFATSHKURTË
e zonave me rëndësi
tëveçantë natyrore.
Përgatitja
e
projekteve për mbrojtje,
konservim dhe zhvillim
të zonave të vlerave të
I LARTË
AFATMESËM
veçanta natyrore (Harta:
përcaktimi i sipërfaqes
së
komunës
së
Ranillugut).
Përgatitja
e I ULËT
AFATSHKU
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planeve për shpalljen e
RTË
trupave të vjetër të
konservuar
dhe
monumenteve
gjeomorfologjike
të
mbrojtura,
të
mirëmbajtura, animuara
dhe të ruajtura.
Strategjia 2: Mbrojta dhe forcimi i peizazheve
Hartimi i projektit
ideor dhe kryesor dhe
zbatimi i tij në zonën e
cila mendohet si “oazë e
ajrit të pastër dhe të
shëndetshëm” dhe të
I MESËM
AFATGJATË
cilën e përbënë territorin
e pyjeve halorë të
pishave të bardha dhe të
zeza, në zonën e
Ranillugut, Gllogocit dhe
Kormijanit të E.
Hartimi
i
projekteve
për
funksionalizimin
dhe I MESËM
NË VAZHDIMËSI
mirëmbajtjen
e
peizazheve bujqësore.
Hartimi
dhe
zbatimi i projekteve për
mbjelljen e llojeve të
I MESËM
NË VAZHDIMËSI
shumta
të
bimëve
barishtore në livadhe
dhe kullosa.
Hartimi
i
projekteve
dhe
ndërmarrja e masave
për
mbrojtjen
e
I ULËT
NË VAZHDIMËSI
pakontrolluar të prerjes
së pyjeve dhe zjarreve
dhe projekteve kundër
erozionit.
Kufizimi i zhvillimit
I MESËM
NË VAZHDIMËSI
në
zona
me tokë
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bujqësore cilësore si dhe
në peizazhe piktoreske.
Strategjia 3: Përmirësimi i cilësisë së sipërfaqeve të gjelbra.
Rritja
e
numrit
të
KOMUNA DHE
sipërfaqeve të gjelbra në I MESËM
NË VAZHDIMËSI
INVESTITORËT
vendbanimet e dendura
Hartimi i qendrës së re
KOMUNA DHE
sportive – rekreative në I MESËM
AFATSHKURTË
INVESTITORËT
qytetin e Ranillugut.
Krijimi
i
sipërfaqeve të gjelbra
KOMUNA DHE
përgjatë lumit Morava e
I MESËM
AFATSHKURTË
INVESTITOR
Binçës dhe mbrojtjes
ËT
nga
veprimtaritëndërtimore
BIODIVERZITETI:
Strategjia 1: Zhvillimi i qëndrueshëm i biodiverzitetit
Përgatitja
e
projekteve për ruajtjen,
KOMUNA DHE
mirëmbajtjen
dhe I ULËT
AFATGJATË
INVESTITORËT
konservimin e llojeve të
veçanta të fitocenozave
Përgatitja
e
projekteve për mbrojtjen
e zonave në të cilën
jetojnë shtazët e egra,
ne mesin e të cilave ka
KOMUNA DHE
I MESËM
AFATMESËM
dhe të atyre llojeve që
INVESTITORËT
mendohen se janë të
kërcënuara,
si
dhe
projekte për mbrojtjen e
llojeve të veçanta.
Përgatitja
e
projekteve
për
regjistrimin e florës dhe
KOMUNA DHE
faunës në tërë territorin I MESËM
AFATMESËM
INVESTITORËT
komunës duke theksuar
se çka duhet të mbrohet
e çka mund të përdoret.
Përgatitja
e
KOMUNA DHE
projekteve
për I MESËM
AFATMESËM
INVESTITORËT
revitalizimin
e
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ekosistemeve pyjore dhe
parandalimin e shkatërrimit të vendbanimeve
të llojeve të shumta të
botës
bimore
dhe
shtazore, duke pasur
parasysh
ruajtjen
e
vendbanimit tëfluturave,
grabitqarëve etj. shih
hartën e biodiverzitetit
Ngritja
e
kapaciteteve njerëzore
KOMUNA DHE
I MESËM
AFATMESËM
2
INVESTITORËT
nëkomunë
në
këtëaspekt.
MENAXHIMI I MBETURINAVE:
Strategjia 1: Volumi minimal i mbeturinave, ripërdorimi i tyre dhe riciklimi i
mbeturinave
Kufizimi, shënimi
dhe sinjalizimi i zonave
të destinuara për deponi
KOMUNA DHE
transite,
vende
për I ULËT
AFATSHKURTË
1
INVESTITORËT
varrimin e kafshëve dhe
deponive tëmbeturinave
inteligjente.
Përgatitja
e
projekte
për
deponi
transite të mbeturinave
të ngurta (ndërtimore)
KOMUNA DHE
dhe
vendeve
për I MESËM
AFATSHKURTË
1
INVESTITORËT
varrimin e kafshëve të
ngordhura
(Harta:
Menaxhimi
i
mbeturinave).
Përgatitja
e
projekteve për shitjen
dhe
trajtimin
e
mbeturinave të cilat janë
KOMUNA
DHE
hedhur në mënyrë të I MESËM
AFATSHKURTË
1
INVESTITORËT
pakontrolluar,
me
prioritet janë brigjet e
lumit Morava dhe vendet
e ngjashme.
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Përgatitja
e
projekteve
për
menaxhimin
dhe
KOMUNA I
I ULËT
AFATSHKURTË
INVESTITORWT
kontrollimin nga ana e
komunës sa i përket
mbeturinave.
FATKEQËSITË NATYRORE DHE FATKEQËSITË TJERA:
Strategjia 1: Kalimi nga kultura e reagimit në kulturën e amortizimit
parandalimit
TËRMETET:
Përgatitja
e
rregullores për të gjitha
ndërtime në përputhje
KOMUNA DHE
I ULËT
AFATSHKURTË
me shkallën e rrezikut
INVESTITORËT
sizmik dhe ndërtimit
sipas standardeve.
BRESHËRI:
Përgatitja
e
projektit për ndërtimin e
KOMUNA
DHE
I MESËM
AFATMESËM
stacioneve për mbrojtje
INVESTITORWT
nga breshëri.
PIRGJET E BORËS, ERËRAT E FORTA DHE NGRICAT:
Përgatitja
e
projekteve
për
ndërmarrjen e masave
KOMUNA DHE
I MESËM
AFATGJATË
INVESTITORËT
në periudhën dimërore,
sidomos
në
zonat
kodrinore dhe malore
Thatësira:
Përgatitja
e
projekteve
për
KOMUNA DHE
akumulimin e ujërave, I LARTË
AFATMESËM
INVESTITORËT
me sistemin e përbërë
nga digat e vogla
Vërshimi:
Përgatitja
e
projekteve për hapjen e
kanaleve, rregullimin e
KOMUNA DHE
akumulimit të tokës, I LARTË
AFATMESËM
INVESTITORËT
pastrimin
dhe
mirëmbajtjen, rregullimin
e shtratit të lumit Morava
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e Binçës dhe degës së
Krivarekës me pritat
/digat mbrojtëse nga
dheu.
Ndërmarrja
e
masave për mënjanimin
KOMUNA DHE
e lakoreve të ashpra të I MESËM
AFATMESËM
INVESTITORËT
lumit dhe menaxhimi i
brigjeve të lumit.
Ndërmarrja
e
masave për mbrojtjen e
lumenjve nga hedhja e
KOMUNA DHE
I ULËT
AFATSHKURTË
INVESTITORËT
mbeturinave, që në këtë
rast paraqesin pengesa
për rrjedhën e lirë të ujit.
Ndërmarrja
e
masave për ndërtimtë
ndërtimit të objekteve
banesore dhe objekteve
me karakter ekonomik
KOMUNA DHE
I ULËT
AFATSHKURTË
në afërsi tështretërve të
INVESTITORËT
lumit, në largësi prej më
së paku 10 metra nga
shtrati i lumit (pikës së
ujit).
EROZIONI:
Ndërmarrja
e
masave për shpalljen e
zonave
erozive
në
regjione ku erozioni
është i intensitetit të lartë
KOMUNA DHE
në rrjedha të ujit, tokës, I MESËM
AFATMESËM
INVESTITORËT
pyjeve dhe objekteve të
paluajtshme në bazë të
Ligjit
për
ujërat
e
Kosovës, nga ana e
komunës.
Strategjia 1: Ndërmarrja e masave hidroteknike kundër erozionit
Hartimi
i
projekteve për ndërtimin
KOMUNA DHE
I MESËM
NË VAZHDIMËSI
e tarracave, gardheve
INVESTITORËT
dhe digave nëlumenjtë
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dhe përroje.
Hartimi
i
projekteve për ndërtimin
KOMUNA DHE
I MESËM
NË VAZHDIMËSI
INVESTITORËT
e argjinaturave në brigjet
e lumenjve
Hartimi i projekteve për
mbjelljen e fidanëve të
KOMUNA DHE
I MESËM
AFATSHKURTË
pyjeve në shtretërit e
INVESTITORËT
lumit.
Strategjia 2: Ndërmarrja e masave bujqësore kundër erozionit
Hartimi i projekteve për
mirëmbajtjen e tokës I MESËM
AFATSHKURTË
bujqësore
Hartimi
i
projekteve për sistemin
I MESËM
NË VAZHDIMËSI
e
ujitjes
dhe
të
drenazhimit
Ndërmarrja e masave biologjike kundër erozionit
Ndërmarrja
e
masave për mbrojtjen e
pyjeve ekzistuese të I ULËT
AFATSHKURTË
prerjes së pakontrolluar
dhe zjarri.
Hartimi
i
projekteve për pyllëzim
I MESËM
NË VAZHDIMËSI
të zonave të zhveshura
dhe atyre të degraduara
Hartimi
i
projekteve
për
vendosjen e brezave të
I MESËM
NË VAZHDIMËSI
gjelbër në ato regjione
ku shkalla e erozionit
është e lartë.
Hartimi
i
projekteve për mbjelljen
e drunjve që do të
mbulonin një brez prej I ULËT
NË VAZHDIMËSI
10 metrave largësi në
brigjet
e
lumenjve
kryesor
Hartimi
i
I ULËT
NË VAZHDIMËSI
projekteve me prioritet
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kundër erozionit për
erozionin e fuqishëm
duhet të realizohen në
rreth
100
ha
në
vendbanimet siç janë:
Bozhec,
Rajanoc,Kormijan,
Domoroc dhe Gllogoc.
Hartimi
i
projekteve
kundër
erozionit të mesëm dhe
të
fuqishëm,
duhet
I ULËT
tëbehët në 300 – 500 ha
në vendbanimet në vijim:
Ropotovë, Odec dhe
Drenoc.
Ndërmarrja e masave tjera
Hartimi
i
projekteve për ndërtimin
e
brezave
mbrojtës
nëshpatat e mprehta.
Hartimi
i
projekteve për ndërtimin
e mureve rezistent.
Hartimi
i
projekteve
për
bonifikimin e kullotave
Hartimi
i
projekteve për ndërtimin
dhe bonifikimin e pyjeve
Hartimi
i
projekteve për ndërtimin
e formave tjera kundër
erozionit.
ZJARRET:
Ndërmarrja e masave
për pengimin e ndërtimit
ose futjen e standardeve
aty ku është e
domosdoshme për
objektet dhe pajisjet që
shkaktojnë zjarre ose i

AFATMESËM

KOMUNA DHE
INVESTITORËT

2

I ULËT

AFATMESËM

KOMUNA DHE
INVESTITOR
ËT

2

I ULËT

AFATGJATË

KOMUNA DHE
INVESTITORËT

I MESËM

AFATGJATË

KOMUNA DHE
INVESTITORËT

2

I MESËM

AFATMESËM

KOMUNA DHE
INVESTITORËT

2

I MESËM

AFATMESËM

KOMUNA DHE
INVESTITORËT

2

I ULËT

NË VAZHDIMËSI

KOMUNA DHE
INVESTITORËT

2
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ndihmojnë zjarret në pyje
dhe zona tjera të
rrezikuara nga zjarret.
Hartimi i projekteve të
tampon zonave në mes
të zonave pyjore dhe
zonave të ndjeshme nga
I MESËM
zjarri dhe një tampon
zone në brezin kufitar për
pengimin e shpërndarjes
së zjarreve eventuale.
Hartimi i projekteve për
vendosjen e sa më
shumë hidrantëve dhe
akumulimit të ujit në I MESËM
numër sa më të madh të
vendbanimeve
dhe
vendeve.
Hartimi i projekteve për
sigurimin e qasjes me
automjete
që
shfrytëzohen
për I MESËM
shuarjen e zjarreve deri
të çdo njësi e banuar në
komunën e Ranillugut.

NË VAZHDIMËSI

KOMUNA DHE
INVESTITORËT

2

NË VAZHDIMËSI

KOMUNA DHE
INVESTITORËT

1

NË VAZHDIMËSI

KOMUNA DHE
INVESTITORËT

3

FUSHA TEMATIKE: DEMOGRAFIA DHE ÇËSHTJET SOCIALE – POPULLSIA,
STREHIMI DHE VENDBANIMET
POPULLSIA:
Strategjia 1: Krijimi i kushteve sa më të favorshme për përmirësimin e
indeksit komunal të zhvillimit njerëzor (IZHNJ) në zhvillimin e mëtutjeshëm të
komunës së Ranillugut
Përgatitja dhe zbatimi i
projekteve për zhvillimin
koordinuar
KOMUNADHE
tëshpërndarjeshapësinor I MESËM
NË VAZHDIMËSI
INVESTITORËT
e sipas numrit të
paraparë të popullsisë në
vendbanimet e parapara
Përgatitja e projekteve
I MESËM
NË VAZHDIMËSI
KOMUNADHE
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për rritjen e mjedisit dhe
aktiviteteve tjera që kanë
të bëjnë me jetën më të
pasur socio – kulturore.
Hartimi projekteve për
kompletimin e cilësisë së
infrastrukturës së
sistemit arsimor në të
gjitha nivelet dhe krijimi i
kushteve për regjistrim
në arsimin primar dhe
sekondar dhe
përmirësimi i shkallës së
shkrim leximit të të
rriturve (mbi 15 vjet).
Hartimi i projekteve për
kompletim e cilësisë së
sistemit shëndetësor me
ndikim dhe në rritjen e
jetëgjatësisë së
banorëve të komunës.
Hartimi i projekteve për
kompletimin në fushën e
zhvillimit ekonomik dhe
zbutjen e varfërisë që
mirëqenia ekonomike, e
matur me tëardhura për
kokë banori të
përmirësohet.
Hartimi i projekteve të
parapara me këtë plan
për rritjen e sipërfaqeve
të gjelbra në qytet dhe në
vendbanime tjera përmes
përpunimit të sipërfaqeve
të cilat momentalisht janë
të lira dhe të
pashfrytëzuar si dhe
krijimi i zonave të gjelbra
brenda dhe rreth qytetit
dhe në vendbanime tjera.
Hartimi i projekteve për

INVESTITORËT

I MESËM

NË VAZHDIMËSI

KOMUNADHE
INVESTITORËT

I MESËM

NË VAZHDIMËSI

KOMUNA DHE
INVESTITORËT

I MESËM

NË VAZHDIMËSI

KOMUNA DHE
INVESTITORËT

I MESËM

NË VAZHDIMËSI

KOMUNA DHE
INVESTITORËT

I MESËM

NË VAZHDIMËSI

KOMUNA DHE
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rritjen e ndjeshmërisë së
qytetarëve ndaj
aspekteve socio –
kulturore, dhe të mjedisit
në funksion të cilësisë së
jetës.
Hartimi i projekteve që të
forcohet mënyra
strategjike e kapacitetit
njerëzor në komunë për
t’i u përgjigjur realizimit të I MESËM
NË VAZHDIMËSI
vizionit për të ardhmen e
komunës së Ranillugut
dhe për të krijuar barazi
gjinore dhe etnike.
STREHIMI:
Strategjia 2: Rritja e cilësisë dhe sasisë së strehimit
Hartimi i planeve
rregulluese duke
respektuar konceptin në
funksion të sigurimit të
I MESËM
NË VAZHDIMËSI
vëllimit të nevojshëm të
strehimit për të gjithë
nivelet e popullsisë.
Hartimi dhe realizimi i
projekteve kryesore të
infrastrukturës dhe
shërbimeve në bazë të
hartave tëinfrastrukturës
(ujit, kanalizimit, ngrohjes, I MESËM
NË VAZHDIMËSI
parkingut, gjelbërimit) në
këtë dokument në fushën
e strehimit me qëllim të
përmirësimit të cilësisë së
strehimit/banimit.
Përgatitja e projekteve
kryesore rreth objekteve
publike që ndikojnë në
I MESËM
AFATMESËM
përmirësimin e nivelit të
strehimit/banimit.
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Hartimi i projekteve dhe
përgatitja e standardeve
për hapësirat banesore
dhe mirëmbajtja e
strukturës ekzistuese si
KOMUNA DHE
I LARTË
AFATMESËM
dhe eliminimi i degradimit
INVESTITORËT
fizik të strukturave
ekzistuese banesore që
janë të ndërtuara në
mënyrë të paplanifikuar.
VENDBANIMET:
Strategjia 3: Sigurimi që zhvillimi i ardhshëm ekonomik të Ranillugut do
tëzhvillohet në konceptin policentrik të zhvillimit hapësinor dhe frymëmarrjes së
lirshme
Hartimi i planeve
rregulluese për qytetin e
Ranillugut dhe për
KOMUNA DHE
I LARTË
AFATSHKURTË
vendbanimet si zona me
INVESTITORËT
interes tëveçantë për
komunë.
Hartimi i planit rregullues
për zonën industriale të
komunës së Ranillugut
KOMUNA DHE
I LARTË
AFATMESËM
(Harta: përcaktimi
INVESTITORËT
sipërfaqeve të komunës
së Ranillugut)
Stimulimi i ndërtimit
KOMUNA DHE
brenda zonave të
I MESËM
AFATMESËM
INVESTITORËT
planifikuara
Themelimi i bordit për
rrënimin e objekteve të
KOMUNA DHE
I ULËT
AFATMESËM
ndërtuara jashtë kufijve të
INVESTITORËT
paraparë.
Strategjia 4: Sigurimi që zhvillimi i ardhshëm i vendbanimit do të jetë në përputhje
me konceptet e vendbanimeve kompakte.
Për të gjitha vendbanimet
për të cilët
përgatitenplanet
KOMUNA DHE
rregulluese, zhvillimi
I LARTË
AFATGJATË
INVESTITORËT
kompakt i vendbanimeve
do të jetë detyrë e
planeve rregulluese
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Për të gjitha vendbanimet
për të cilat nuk
planifikohen planet
rregulluese, zhvillimi
kompakt i vendbanime do
të jetë detyrë e
institucioneve kompetente
të komunës për projekte
punuese dhe masave
tjera (me dhënien e lejeve
KOMUNA DHE
I MESËM
AFATGJATË
ndërtimore me nxitje
INVESTITORËT
stimuluese për zhvillimin e
zonave të lira, duke mos
ndërtuar infrastrukturë
jashtë zonave të
definuara për ndërtim,
përveç me funksion të
përcaktuar me nenin 17.3
të Ligjit për planifikim
hapësinor etj.).
Strategjia 1: Zgjerimi i vëllimit, përmbajtjes dhe rritjes së cilësisë
sëinfrastrukturës të sistemit arsimor në të gjitha nivelet në përputhje me konceptin
e zhvillimit policentrit dhe frymëmarrjes së lirë
Ndërtimi i hapësirave për
edukim parashkollor në
kuadër të shkollave apo
KOMUNA DHE
I MESËM
AFATMESËM
2
është e nevojshme të
INVESTITORËT
parashihet nëveçanti në
të gjitha vendbanimet.
Shënimi dhe ruajtja e
hapësirave të parapara
me këtë plan për
kopshtet e fëmijëve,
KOMUNA DHE
siçështë specifikuar në
I ULËT
AFATSHKURTË
1
INVESTITORËT
kuadër të planit
hapësinor (Harta:
“Hapësirat shkollore dhe
sportive”.)
Përgatitja e projekteve
ideore dhe kryesore për
KOMUNA DHE
I MESËM
AFATSHKURTË
1
kopshte tëfëmijëve (një
INVESTITORËT
kopsht për fëmijë për
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fshatin Tomancë dhe
Pançellë).
Shënimi dhe mbrojtja
hapësirës së paraparë
me këtë plan për shkolla
fillore, siçështë
specifikuar në kornizën e
planit hapësinor dhe në
hartën “Hapësirat
shkollore dhe sportive”.
Zbatimi i projektit për
nderimin e shkollës
fillore, të paraparë me
plan.
Gjatë hartimit të
projekteve të reja
shkollorë për ndërtim
duhet të parashihet
infrastruktura përcjellëse,
ndërtimi i objekteve
sportive me qëllim të
përmirësimit të kushteve
për punë dhe
mësimdhënie.
Lidhja në infrastrukturën
e sistemit të ujësjellësit
dhe kanalizimit të gjitha
objekteve shkollore
tëcilët nuk janë të lidhur
Fillimi i zbatimit të
programit qeveritar për
formimin e kabineteve
për informatikë dhe
pajisja e tyre me
kompjuter.
Pjesëmarrja e barabartë
në arsim, krijimi i
kushteve te
përshtatshme për
integrimin e fëmijëve me
aftësi të kufizuara dhe
organizmi i formave të

I ULËT

AFATSHKURTË

KOMUNA DHE
INVESTITORËT

1

I MESËM

AFATMESËM

KOMUNA DHE
INVESTITORËT

2

I MESËM

AFATMESËM

KOMUNA DHE
INVESTITORËT

2

I MESËM

AFATSHKURTË

KOMUNA DHE
INVESTITORËT

2

AFATSHKURTË

KOMUNA,
CENTRALNE
INSTITUCIJE I
INVESTITORËT

2

NË VAZHDIMËSI

KOMUNA,
INSTITUCIONET
QENDRORE DHE
INVESTITORËT

1

I MESËM

I MESËM
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ndryshme të edukimit të
prindërve.
Krijimi i kushteve në
shkolla për qëndrim ditor
(themelimi i kuzhinave
shkollore ose hapësirave
KOMUNA,
për qëllime tëshumta)
INSTITUCIONET
strategjia lokale për
I MESËM
NË VAZHDIMËSI
QENDRORE DHE
arsim (sipas profilit në
INVESTITORËT
përputhje me kërkesat e
tregut në komunën e
Ranillugut, në Kosovë
dhe më gjerë)
Bashkëpunimi i komunës
së Ranillugut me komuna
KOMUNA,
tjera për shkëmbimin e
INSTITUCIONET
I MESËM
NË VAZHDIMËSI
përvojave dhe kuadrit për
QENDRORE DHE
rritje e cilësisë së
INVESTITORËT
edukimit dhe arsimimit.
SHËNDETËSIA:
Strategjia 1: Ofrimi i hapësirave shëndetësore në vendbanime në përputhje me
funksionin dhe hierarkinë e tyre.
Hartimi i projektit ideor për
QKMF në Ranillug,
gjithashtu AMF në
KOMUNA DHE
Rajanoc, Odec,
I ULËT
AFATMESËM
INVESTITORËT
Ropotovë, Pançellë,
Tomancë, Kormijan dhe
Domoroc.
Hartimi i projektit ideor për
forcimin dhe zhvillimin e
mëtutjeshëm të zonës në
KOMUNA DHE
I MESËM
AFATMESËM
drejtim të banjës te liqeni
INVESTITORËT
në rrethin e Ranillugut
dhe Pançellës.
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Ruajta dhe zhvillimi i
zonës së pyjeve halore të
pishës së bardh dhe të
zeze, në sipërfaqen e
Ranillugut, Gllogocit dhe
Kormijanit si “oazë e ajrit
të pastër dhe të
shëndetshëm”.

I MESËM

AFATMESËM

KOMUNA DHE
INVESTITORËT

KULTURA:
Strategjia 1: Krijimi i kushteve dhe hapësirave për ruajtjen, konservimin dhe
shfrytëzimin e vazhdueshëm dhe tëqëndrueshëm i trashëgimisë kulturore.
Parandalimi i dukurive
aktuale që kërcënojnë
KOMUNA,
trashëgimin kulturore, me
INSTITUCIONET
masat teknike,
I ULËT
AFATMESËM
QENDRORE
profesionale dhe ligjore
DHE
(Harta: Objektet kulturore
INVESTITORËT
dhe infrastruktura sociale).
Shënimi i zonave,
KOMUNA,
objekteve dhe vlerave të
INSTITUCIONET
vendbanimeve me harta
QENDRORE
I ULËT
AFATMESËM
nësipërfaqe të tërë territorit
DHE
të komunës.
INVESTITORËT
Hartimi i projekteve
kryesore dhe fillimi i
zbatimit në funksion të
shpëtimit, rehabilitimit dhe
KOMUNA,
shfrytëzimit të vlerave
INSTITUCIONET
kulturore – historike dhe të I MESËM NË VAZHDIMËSI
QENDRORE
përfitimeve kulturore,
DHE
sociale, ekonomike,
INVESTITORËT
shkencore, edukative,
ekologjike dhe përfitimeve
të turizmit kulturor.
Fushata informative dhe
marketingut në funksion të
KOMUNA,
përmirësimit të cilësisë së
INSTITUCIONET
shërbimeve komunale, për I ULËT
AFATMESËM
QENDRORE
trashëgimi dhe imazh të
DHE
vendit me përfitime
INVESTITORËT
multidimensionale.
Vendosja e mekanizmave
I ULËT
AFATMESËM
KOMUNA,
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komunal për kontrollin e
ndodhive në të gjitha vlerat
e trashëgimisë.
Përgatitja e projekteve
ideore dhe kryesore, dhe
fillimi i zbatimit për
ndërtimin e kishës në
Bozhec.
Krijimi i kushteve për
organizimin vjetor të
panairit të librit në Ranillug,
hapja e shkollës së ulët të
muzikës, krijimi i korit të
qytetit, funksionimi i klubit
tëartistëve dhe piktorëve
et.
Përgatitja e projektit ideor
dhe kryesore, dhe fillimi i
zbatimit për muzeun e
komunës së Ranillugut.

I MESËM

I ULËT

I MESËM

AFATMESËM

INSTITUCIONET
QENDRORE
DHE
INVESTITORËT
KOMUNA,
INSTITUCIONET
QENDRORE
DHE
INVESTITORËT

3

AFATSHKURTË

KOMUNA
DHEINVESTITO
RËT

2

AFATGJATË

KOMUNA,
INSTITUCIONET
QENDRORE
DHE
INVESTITORËT

2

ADMINISTRATA DHE INSTITUCIONET PUBLIKE:
Strategjia 1: Krijimi i kushteve dhe përmbajtjeve për transparencën publike dhe
administratës dhe institucioneve efikase.
Fillimi i zbatimit të projektit
KOMUNA,
për ndërtimin e objektit të
INSTITUCIONE
ri të administratës në
T QENDRORE
1
I MESËM
AFATSHKURTË
komunën e Ranillugut.
DHE
INVESTITORË
T
SPORTI DHE REKREACIONI:
Strategjia 1: Krijimi i hapësirave sportive dhe rekreative në vendbanime në
përputhje me funksionim dhe hierarkinë e tyre.
Hartimi i projektit ideor,
konsultimet me Ministrinë
KOMUNA,
e Sportit dhe Kulturës,
INSTITUCIONE
hartimi i projektit kryesorë
T QENDRORE
I MESËM
AFATMESËM
2
për ndërtimin e sallës
DHE
sportive me kapacitet të
INVESTITORË
paraparë në zonën e
T
qytetit tëRanillugut.
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Hartimi i projektit kryesor
dhe vazhdimi i zbatimit
tëprojektit për stadiumi të
NË
I MESËM
qytetit të futbollit në
VAZHDIMËSI
Ranillug dhe fushës së
futbollit në Domoroc.
Hartimi i projektit dhe
fillimi i ndërtimit të
poligonit për ecje dhe
rekreacion, sidomos në
oazën e ajrit të pastër dhe
tëshëndetshëm, që e
I ULËT
AFATSHKURTË
përbëjnë pyjet halorë të
pishave të bardha dhe të
zeza, në sipërfaqet e
Ranillugut, Gllogocit dhe
Kormijanit të E.
Hartimi i projekteve për
çiklizëm, si dhe pjesët e
I ULËT
AFATSHKURTË
objekteve kryesore.
Përgatitja e projekt
propozimit për sportin e
I ULËT
AFATSHKURTË
tenisit, peshkatarinë,
gjuetarinë, kalërim etj.
Hartimi i projektit për sport
dhe rekreacion në të
gjitha vendbanimet, në
hapësirat e shkollave
fillore, si pjesë e oborreve
I MESËM
AFATSHKURTË
të shkollave me
organizimin e shfrytëzimit
jashtë orarit të procesit
mësimor të hapësirave të
veçanta.
RINIA:
Strategjia 1: Ofrimi i hapësirave për jetën e të rinjve
Zbatimi i projekteve
NË
tëlartpërmendura për
I LARTË
VAZHDIMËSI
kulturë dhe sport.
Krijimi i kushteve për
aktivizimin e numrit sa më I ULËT
AFATSHKURTË
të madh të organizatave
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për të rinj dhe rritja e
bashkëpunimit me
institucionet komunale.
Hartimi i projekteve dhe
zbatimi i tyre me ndërtimin
KOMUNA DHE
e qendrave për të rinj në
I MESËM
AFATMESËM
INVESTITORË 1
qytet dhe nën-qendra të
T
vendbanimeve më të
mëdha.
Krijimi i kushteve për
angazhimin e grupeve të
KOMUNA DHE
recituesve, grupeve
I ULËT
AFATSHKURTË INVESTITORË 1
teatrale, muzikore në të
T
gjitha shkollat fillore dhe
të mesme.
Hartimi i projektit dhe
KOMUNA DHE
zbatimi i ndërtimit të një
I MESËM
AFATSHKURTË INVESTITORË 1
qendre për aftësim
T
profesional për të rinj.
Krijimi i hapësirave për
sport dhe rekreacion në të
gjitha vendbanimet si dhe
KOMUNA DHE
përkrahje për themelimin
NË
I MESËM
INVESTITORË 1
e klubeve rinore
VAZHDIMËSI
T
(hapësirat mund të
shfrytëzohen në kuadër të
shkollave fillore).
QENDRAT LOKALE TË KOMUNITETEVE:
Strategjia 1: Sigurimi i qendrave të komuniteteve në kuadër të qendrave lokale
Themelimi i qendrave të
komuniteteve në të gjitha
qendrat lokale ku ata
mungoj dhe strehimi i tyre
KOMUNA
NË
në hapësirat e
I MESËM
DHEINVESTIT
VAZHDIMËSI
institucioneve publike, siç
ORËT
janë shkollat dhe të
ngjashme për aktivitete
kulture dhe aktivitete tjera.
PAPUNËSIA DHE VARFËRIA:
Strategjia 1:Minimizimi i shkallës së papunësisë dhe varfërisë
Hartimi i projekteve dhe
NË
KOMUNA DHE
I ULËT
krijimi i kushteve për
VAZHDIMËSI
INVESTITORË
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organizmin e trajnimeve
T
për aftësim profesional
sipas kërkesave të tregut.
Hartimi i projekteve dhe
KOMUNA DHE
krijimi i kushteve për
NË
I ULËT
INVESTITORË 1
sigurimin e punësimit
VAZHDIMËSI
T
sezonal.
Hartimi i projekteve dhe
KOMUNA DHE
NË
krijimi i kushteve për
I ULËT
INVESTITORË 1
VAZHDIMËSI
përkrahje të qëndrueshme
T
Hartimi i projekteve dhe
KOMUNA DHE
zbatimi me ndërtimin e
I MESËM
AFATSHKURTË INVESTITORË 1
qendrës për punë sociale
T
QASJA E PERSONAVE ME AFTËSI TË KUFIZUARA NË INFRASTRUKTURË DHE
FORMA TJERA:
Strategjia 1: Ofrimi i kushteve dhe pjesëve tjera përmbajtjesore për këtë kategori
Me miratimin e këtij plani
do të përgatiten projektet
për të gjitha shkollat,
objektet komunale dhe
shëndetësore,
KOMUNA
infrastruktura komunale
NË
I MESËM
DHEINVESTIT
1
dhe parkingjet komunale
VAZHDIMËSI
ORËT
për të gjitha kategoritë si
dhe objektet tjera publike,
dhe rregullimi i qasjes së
kësaj kategorie të
personave.
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5 DISPOZITAT PËR ZBATIM
Plani zhvillimor komunal i komunës së Ranillugut është dokument bazë që parasheh
rregullimin, përdorimin dhe zhvillimin e dëshiruar hapësinor në të ardhmen. Duke u nisur nga
gjendja aktuale dhe vizioni për të ardhmen e komunës dhe objektivat që do të arrihen, gjithashtu
është propozuar një kornizë me të cilën zhvillimi komunal do të arrihet përmes konceptit të
zhvillimit policentirk dhe “Frymëmarrje të lirë” në nivel komunal dhe rrjedhave kompakte në
nivel të vendbanimeve.
Korniza e zhvillimit hapësinorë është përgatitur duke pasur si përcaktues fushat tematike,
dhe për të njëjtat janë realizuar parashikimet e zhvillimeve hapësinore, strategjia për zbatim
paraqet aktivitetet në zbatimin e kornizës të zhvillimit hapësinor, përkatësisht aktivitetet për
kalimin nga gjendja ekzistuese në gjendjen e planifikuar (të paraparë).
Plani është real dhe ne besojmë se do të jetë i zbatueshëm. Në veçanti zbatimi i planit është
paraqitur në pjesën ku janë përshkruar dispozitat për zbatim, i cili përshkruan aspektin ligjor
dhe masat për zbatim. Kjo pjesë mbulon zbatimin e elementeve të karakterit të detyrueshëm,
dhe definon elemente thelbësore që lidhen me nivelin komunal. Kjo i referohet kushteve dhe
elementeve që menaxhojnë zbatimin e ligjit.

Në thelb ajo përmban:

5.1 UDHËZIME MBI ÇËSHTJET E INTERPRETIMIT TË PLANIT ZHVILLIMOR
KOMUNAL GJATË HARTIMIT TË PLANEVE RREGULLUESE DHE
PLANEVE TJERA

•

Plani zhvillimor komunal mund të interpretohet si dokument që ofron,
shfrytëzimin, dhe zhvillimin e dëshiruar të zhvillimit hapësinor në të
ardhmen.

•

Koncepti i zhvillimit hapësinor (policentrik dhe frymëmarrja e lirshme)
mund të interpretohet si një koncept që ofron zhvillimin hapësinorë në disa
nën-qendra përveç Ranillugut janë edhe Kormijani, Gllogoci, Domoroci,
Ropotova, Pançella dhe Tomanci ndërsa segmenti linear mund të
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interpretohet vetëm në segmentin Gllogoc-Ranillug-Domoroc (si një
segment i industrisë).
•

PZHK-ja është e bazuar në draftin e planit hapësinor të Kosovës në rast
të

ndonjë

mos

marrëveshjenë

lidhje

me

çështjet

e

mundshme,

përfundimisht është një interpretim që është në draftin e planit hapësinor të
Kosovës i cili duhet të respektohet tërësisht.
•

Gjatë hartimit të planeve të niveleve të ulëta mund të hasim në termin “Zona e ngrirë” e
cila duhet të interpretohet si zonë në të cilën ka zhvillim të ndërtimit të objekteve banesore
ose objekteve tjera, ku në të ardhmen nuk do të lejohet asnjë ndërtim për banim në aspektin
e natyrës ekonomike apo ndonjë karakteri tjetër.

•

Gjatë hartimit të planeve të niveleve të ulëta mund të hasim në termin “Zona për zgjerim”
e cila duhet të interpretohet si zonë në të cilën në të ardhmen mund të zgjerohen
vendbanimet, këto zona janë toka të bonitetit të ulët, në prona private dhe publike. Në këto
zona do të zhvillohen projektet kryesore ku definohet mënyra e marrjes së të drejtave për
ndërtim dhe kushteve ndërtimore.

•

Në këto zona do të planifikohet infrastruktura gjatë hartimit të planeve zhvillimore të nivelit
më të ulët nëse zona gjendet në vendbanime që kërkojnë përgatitjen e planeve rregulluese,
përndryshe ofrohen kushtet hapësinore nga ana e komunës në bazë të Planit Zhvillimor
Komunal (PZHK)

•

Gjatë hartimit të planeve të niveleve të ulëta mund të hasim në termin "Zona me zhvillim të
koordinuar” e cila duhet të interpretohet si zonë në të cilën në të ardhmen mund të
zgjerohen vendbanimet, ku tani për tani kemi ngrirje të ndërtimeve këto zona janë toka të
bonitetit të ulët por në të ardhmen mund të ketë koordinim të aktiviteteve në mes komunës
dhe zonës së komunitetit që të planifikohet zgjerimi. Këto zona janë me pronësi publike dhe
private. Këto zona do të zhvillohen sipas projektit kryesor ku është përcaktuar dhe mënyra e
fitimit të drejtës për ndërtim dhe kushteve ndërtimore.

•

Në këto zona do të planifikohet infrastruktura gjatë hartimit të planeve zhvillimore të nivelit
më të ulët nëse zona gjendet në vendbanime që kërkojnë përgatitjen e planeve rregulluese,
përndryshe ofrohen kushtet hapësinore nga ana e komunës në bazë të planit zhvillimor
komunal

•

Gjatë hartimit të planeve të niveleve të ulëta mund të hasim në termin "Zemra e gjelbër" e
cila duhet të interpretohet si zonë në të cilën do të zhvillohen produktet ekologjike
bujqësore. Ajo do të jetë pjesë integrale e vendbanimit dhe do të plotësoj konceptin e
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zhvillimit kompakt të vendbanimit (vendbanimi do të zhvillohet brenda kufijve ndërtimor në
mënyrë kompakte).
•

Në këto zona do të planifikohet infrastruktura gjatë hartimit të planeve zhvillimore të nivelit
më të ulët nëse zona gjendet në vendbanime që kërkojnë përgatitjen e planeve rregulluese,
por vetëm me qëllim të zhvillimit të bujqësisë, përndryshe infrastruktura për zhvillimin e
bujqësisë do të planifikohet nga komuna në bazë të planit zhvillimor komunal.

•

Gjatë hartimit të planeve të niveleve të ulëta mund të hasim në termin "Zona industriale" e
cila duhet të interpretohet si zonë në të cilën në të ardhmen mund të zhvillohet industria.

•
•

Kjo zonë do të zhvillohet në bazë të planit rregullues të hartuar nga ana e komunave të
Ranillugut, Gjilanit dhe Kamenicës në bashkëpunim me Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë.

•

Gjatë hartimit të planeve të niveleve të ulëta mund të hasim në termin "Zona me interes të
veçantë" e cila duhet të interpretohet si zonë në të cilën komuna ka shumë interes për ta
mbrojtur, shfrytëzuar dhe zhvilluar në mënyrë që për këto vendbanime si dhe në rrethin e
Pançellës dhe Ranillugut në drejtim të banjës në rrugën e Gjilanit mbi Dobërqan, vendi i
quajtur ”Liqeni” (oaza e ajrit të pastër dhe të shëndetshëm) zona e mjedisit të pastër të
pyjeve halore të pishave të bardha dhe të zeza, do të përgatitet plani rregullues i hartuar
nga ana e komunës, e këto zona konsiderohen si zona me interes të veçantë për komunën
e Ranillugut.

•

Gjatë hartimit të planeve të niveleve të ulëta mund të hasim në termin "Zona për zhvillimin
e industrisë" e cila duhet të interpretohet si zonë në të cilën ka resurse natyrore, në mënyrë
që në të ardhmen mund të zhvillohet industria, që nënkupton eksploatimin dhe përpunimin e
industrisë.

•

Gjatë hartimit të planeve të niveleve të ulëta mund të hasim në termin "Zonë me mbrojtje të
veçantë" e cila duhet të interpretohet si zonë e identifikuar dhe e shpallur me Ligj si zonë
me mbrojtje të veçantë, e cila është një zonë me mbrojtje të veçantë dhe si e tillë do të
përcaktohet me hartë ose me zonën e caktuar që rrethon ndonjë monument, ndonjë
ndertës, grup të ndërtesave, tërësi, fshatë, qendër historike e qytetit që mund të mbrohet
nga çdo zhvillim apo aktivitet që mund të dëmtoj kontekstin

e tij historik, kulturor,

arkitektonik dhe arkeologjik, mjedis natyror apo pamje estetike vizuale.
•

Posedimi jo formal i pronave dhe qasja e pamjaftueshme për këto zona ose mohimi i
shërbimeve elementare dhe si i tillë duhet të trajtohet gjatë hartimit të planit rregullues.
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5.1 KUSHTET E VENDOSURA NGA PUSHTETIT LOKAL NË LIDHJE ME
ÇËSHTJET E RËNDESISHME PËR ZHVILLIMIN DHE SHFRYTËZIMIN E TOKËS NË
KOMUNË
5.1.1

Kushtet për vendosjen e përdorimit të tokës në komunë

•

Me ketë plan është përcaktuar edhe qëllimi i përdorimit të sipërfaqes nën
kushtin e përmbushjes së kushteve të gjeneratës së tanishme, por të mos
rrezikimit për gjeneratat e ardhshme.

•

Plotësimi i kërkesave ligjore dhe parimeve të paraqitura në kaptinën e I-rë

•

Respektimi i koncepteve zhvillimore

•

Zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik

•

Zhvillimit të qëndrueshëm social

•

Respektimi i aspektit demografik si dhe zhvillimit hapësinor në pajtim me
natyrën e ngarkesës së mjedisit.

•

Respektimi i kapaciteteve ndotës të mjedisit.

•

Ruajtja dhe përparimi i burimeve natyrore në mënyrë që ato të mund të
rimëkëmben sa më shume dhe të përdorën në mënyrë racionale.

•

Sigurimi i mbrojtjes dhe funksionimit të papenguar të vlerave natyrore së
bashku me mjedisin e tyre në masë të madhe të zbulimeve private dhe të
jetës së kafshëve të egra dhe bashkësive të tyre.

•

Sigurimi i mbrojtjes së hapësirës së ndërtuar.

•

Sigurimi i kushteve për pushim dhe rekreacion të njeriut

Të gjitha këto që u përmenden më lart formulojnë një bazë për përcaktimin kushteve në
lidhje me shfrytëzimin dhe zhvillimin e tokës. Në këtë drejtim kemi caktuar qëllimet për
shfrytëzimin e sipërfaqeve dhe atë:
•

Toka bujqësore

•

Vendbanimet (zonat e ndërtimit)

•

Zonat për qëllime të caktuara

•

Zonat e mbrojtura

•

Korridoret e trafikut

•

Brezat e gjelbër
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5.1.2

•

Rekreacioni

•

Sporti

•

Kullosat dhe livadhet

•

Pyjet

•

Pyllëzimi

•

Gurthyesi

•

Rrjedhat e ujit-lumenjtë

•

Digat

•

Deponitë e bërllokut

•

Varrezat

Kushtet për rregullimin e sipërfaqeve

•
•
•
•

•

•

•

Ndërtimi do të lejohet vetëm në vendet e parapara për ndërtim, të
përcaktuara më PZHK-në.
Zhvillimi i komunës së Ranillugut në zonat e qëllimit të veçantë duhet të
rregullohen me planet rregulluese urbane.
Infrastruktura publike do të sigurohet vetëm në vendet e destinuara për
ndërtim.
Në zonat në të cilat planet rregullative urbane nuk janë miratuar, duhet të
bëhet një hulumtim mbi kërkesat, mundësitë dhe ofrimin e infrastrukturës
bazuar në kushtet planeve të niveleve më të larta.
Ndërtimi në tokën bujqësore do të lejohet vetëm në tokën e cilësisë së ulët
(të klasifikuar si klasa e V-VI dhe e VII ) sipërfaqeve të papunuara dhe
vetëm në raste të veçanta-me ngjarjet që mbështesin aktivitetin bujqësor.
Zhvillimi në sipërfaqen e lirë (peizazhin natyror) duhet të bazohet në
rregullat mjedisore për mbrojtjen e natyrës dhe peizazhit. Në mungesë të
një plani rregullativ urban, komuna duhet të sjellë udhëzime adekuate të
karakterit obligues.
Në zonat ku është i lejuar ndërtimi, kushtet e lokacionit duhet të përcaktojnë
si në vijim:
(a) Formën dhe madhësinë e zhvillimit;
(b) Mënyra e përdorimit ose shfrytëzimit;
(c) Rregullat ndërtimore ;
(d) Rregullat për kyçje në rrjetin e infrastrukturës;
(e) Masat për mbrojtjen e mjedisit dhe mbrojtjen e tërësisë së
trashëgimisë kulturore.
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5.1.3

Objektet e rëndësishme për komunën e Ranillugut dhe Kosovës

•

Komuna do të vendos në kontrollin e saj të gjitha zhvillimet hapësinore
përgjatë korridorit të hekurudhës së parashikuar Ferizaj-Viti-Gjilan-RanillugBujanovc (Serbi), korridoret VI dhe X, veçanërisht pikën e ndaljes në
komunën e Ranillugut.

•

Për kufizimin e ndikimit në mjedis-lëshimin e gazrave dhe zhurmës,
komuna duhet të zhvillojë zonën mbrojtëse-brezin mbrojtës përgjatë
pjesëve të korridorit të hekurudhës në pjesët ku ky korridor kalon afër
vendbanimeve. Largësia minimale e ndërtimit prej korridorit nuk guxon të
jetë më pak se 50m.

5.1.4

Zonat ndërtimore për vendbanime
•

Zonat ndërtimore janë të përcaktuara me Planin Zhvillimor Komunal të
Ranillugut. Ndërtimi është i lejuar vetëm në zonat e përcaktuara për zhvillim
të vendbanimeve (tokën ndërtimore).

•

Kufijtë e ri të tokës së ndërtimit të planifikuar në pjesën grafike të PZHK-së
paraqesin kufijtë absolut të zhvillimit të vendbanimeve.

•

Që zhvillimi në masë të madhe të zë vend në vendbanimet ekzistuese,
duhet të lejohet zhvillimi dhe ndërtimet shtesë.

•

Ndërtimi i ngjeshur dhe metodat ndërtimore për shfrytëzim sa më racional
të tokës do të aplikohen sa më shpesh.

•

Përcaktimi i duhur i tipareve dhe karakterit të ndërtesave në zonat e
kufizuara me peizazh të ndjeshëm ku mund të ndikohet duhet të
përcaktohet me planet rregullative urbane.

•

Planet rregullative urbane, si instrumente të planifikimit duhet t’i përdorim
edhe për realizimin e përshtatshmërisë të njësive ndërtimore me mjedisin.

•

Infrastruktura dhe shërbimet duhet të ofrohen në zonat e reja të ndërtimit
(energjia

elektrike,

sistemi

i kanalizimit,

ujësjellësit)

–

zhvillimi

i

infrastrukturës duhet të sigurohet në mënyrë graduale në bazë të
kërkesave dhe në pajtim me mundësitë financiare të komunës. Alternativat
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tjera siç është partneriteti publiko-privat ose skemat private të financimit
duhet të merren vesh me komunën.
•

Pronari i ndërtesës duhet të paguajë taksat për infrastrukturë.

•

Në zonat e deklaruara si të ngrira ku nuk do të lejohet kurrfarë lloji i
ndërtimit për banim, tregti, industri apo infrastrukturë që do t’i shërbente
asaj zone, përveç infrastrukturës së paraparë me PZHK-në.

•

Në zonat e parashikuara për zgjerim të vendbanimeve do të bëhen projekte
konkrete dhe do të përcaktohen kushtet për ofrimin e shërbimeve për
qytetarë.

•

Në zonat e trajtuara si zemra e gjelbër në kuadër të vendbanimeve mund të
zhvillohet vetëm aktiviteti bujqësor (prodhime të pastra pa pesticide).

5.1.5

Strukturat e ndërtimit jashtë vendbanimeve
•

Për zonat të cilat në planin zhvillimor komunal janë përcaktuar si të lira prej
çdo lloji të zhvillimit dhe të mbrojtura nga ndërtimet është e nevojshme të
garantohet:
a) Mbrojtja e zonave për një vazhdimësi të zhvillimit të bujqësisë dhe
pyjeve;
b) Zonat me vlerë të posaçme ekologjike;
c) Mbrojtja e peizazhit natyror dhe lokacionet e trashëguara dhe zonës
natyrore së lidhur me rekreacionin (duke mos kundërshtuar zhvillimin
vendbanimeve).

•

Jashtë zonës së ndërtimit do të lejohen vetëm ndërtesat si në vijim: ligji
mbi planifikimin hapësinor ).
a) Ndërtesat publike për mbrojtje ose mbrojtje civile;
b) Ndërtesat për mbrojtjen nga zjarri dhe materialeve të rrezikshmeeksplozivëve etj.
c) Ndërtesave për menaxhim të hidro-burimeve;
d) Infrastruktura;
e) Ndërtesat për hulumtim dhe shfrytëzim të materialit mineral të
eksploatuar;
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f)
•

Rekreacioni dhe turizmi rural.

Komuna nuk do të jetë përgjegjëse për sigurimin infrastrukturës jashtë
vendbanimeve. Në bazë të përcaktimit të shfrytëzimit të tokës, sigurimi i
infrastrukturës për zhvillime të reja do të jetë përgjegjësi e pronarëve ose
sipërmarrësve.

5.1.6

Kushtet e shpërndarjes së aktiviteteve ekonomike

•

Komuna ka ndarë tokë të mjaftueshme për mbështetjen e zhvillimit të
biznesit i cili bazohet në përdorimin e forcës punuese lokale me kusht që të
vendosen në hapësirat dhe zonat e parashikuara për këtë qëllim.

•

Komuna mund të lejojë edhe një ndryshim të përkohshëm të destinimit të
tokës për zhvillim ekonomik: shfrytëzimi i mineraleve sipërfaqësore,
deponive të bërllokut, deponitë për mbeturina të industrisë së drurit,
shfrytëzimit të rërës, zhavorrit dhe gurëve me kusht që pasi të

kryhet

shfrytëzimi ose pas kalimit të afatit për ndryshimin e përkohshëm të
destinimit toka të kthehet në gjendjen e mëparshme (krahas kërkesave për
lëshim të lejes së ndërtimit për shfrytëzim të përkohshëm të tokës
bujqësore për destinime tjera si dhe për ndërtimin e përkohshëm për të
cilën gjë vjen edhe deri tek dëmtimi i tokës bujqësore, shfrytëzuesi është i
obliguar të paraqesë projektin për ri-kultivimin që bëhet në përputhje me
dokumentacionin teknik ndërtimor, ku në fakt investitori është i obliguar që
para fillimit të punës në tokën bujqësore, mënjanoj dhe ruaj shtresën e
tokës potencialisht të plleshme për nevoja të ri-kultivimit të tokës).
•

Komuna do të mbështesë krijimin e inkubatorëve të biznesit dhe sigurimin e
hapësirës për zhvillim ekonomik të bizneseve të reja me kusht që ato të
përdoren nga ana e bizneseve fillestare.

•

Komuna do të ofrojë tokën për një shkollë profesionale të bujqësisë dhe
për një qendër informative të bujqësisë me infrastrukturën përcjellëse.

•

Në zonat e përcaktuara për biznes dhe industri do të lejohet vetëm ndërtimi
i objekteve të pastra për bujqësi dhe prodhim industrial, magazina,
shërbime dhe objekteve tregtare të cilat nuk kanë ndikim negativ në mjedis.
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•

Lokacionet e objekteve të pastra të prodhimit dhe shfrytëzimi përkatës
komercial mund të zhvillohet në kuadër të vendbanimeve vetëm nëse kjo
nuk shkakton ndikim negativ në mjedisin që i rrethon (lirimi i gazrave, ndotja
e ajrit, zhurma dhe trafiku).

•

Bizneset industriale dhe komerciale që krijojnë ndotje nuk do të lejohen në
asnjë mënyrë.

•

Zgjerimi i zonës për industri dhe biznes mund të bëhet vetëm në rastet kur
është dëshmuar më herët si zonë e qëndrueshme dhe është në interes të
përgjithshëm në rastet me urgjencë dhe aty ku mungon vendi i
përshtatshëm për zhvendosje.

•

Komuna do të koordinojë hartimin e planit rregullues për zonën industriale
me një përcaktim të ndjeshëm të së njëjtës me infrastrukturë përkatëse dhe
lidhjen me rrjetin rajonal të rrugëve në bazë të kritereve në vijim:
a) Qasje e mirë në korridoret rrugore (jo përmes vendbanimeve);
b) Disponueshmëria e tokës me çmim të ulët;
c) Minimizimi i ndikimeve të dëmshme në vendbanime dhe peizazh;
d) Potenciali për zhvillim, tokë, infrastrukturë përkatëse(kanalizim, ujë,
energji elektrike, komunikim, ngrohje);
e) Maksimumi i indeksit të shfrytëzimit të ngastrave nuk mund të kalojë
mbi 45% të ngastrave dhe më së paku 20% të sipërfaqes duhet të
jetë e gjelbëruar.

•

Zonat e reja ku mund të zhvillohen disa industri kanë nevojë për dëshmojnë
një vetë furnizim të qëndrueshëm të energjisë së prodhuar nga burime të
ripërtërishme nëse ato gjinden në afërsi të potencialeve të larta për
energjinë e ripërtërishme.

•

Do të lejohet ndërtimi i bujtinave të vogla më maksimum 20 shtretër për
turistë në fshatra nëse ato në tërësi i respektojnë kushtet mjedisore.

•

Komuna do të lejojë ndërtimin e infrastrukturës e cila i mbështet atraksionet
turistike dhe aktivitetet rekreative të cilat nuk kanë kurrfarë ndikimi negativ
në mjedis-shtigjet e bjeshkatarëve, shtigjet për çiklistë, vendet për vizita etj.
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5.1.7

Kushtet për zhvendosjen e aktiviteteve publike

•

Hapësirat e gjelbra në vendbanime dhe në pjesët e përfshira me Planin
zhvillimor të Komunës mund të ndërtohen dhe mirëmbahen vetëm nëse
mundësojnë ruajtjen dhe avancimin e vlerave natyrore dhe atyre të krijuara.

•

Nëse për shkak të zhvendosje së aktiviteteve publike vjen deri tek dëmtimi i
hapësirës së gjelbër publike kjo duhet të kompensohet në bazë të kushteve
dhe mënyrës që i përcakton komuna.

•

Në kuadër të mbrojtjes së zonës si një zonë infrastrukture me interes për
komunën do të udhëhiqet një politikë e mençur e komunës.

•

Kushtet për zhvendosjen e objekteve publike për persona të moshuar,
fëmijë bonjakë, persona më aftësi të kufizuara dhe kështu me radhë duhet
t’i plotësojnë kriteret mjedisore dhe funksionale dhe kriteret e lëvizjes së
këtyre kategorive me plotësimin e funksioneve tjera përcjellëse.

•

Kushtet për zgjerimin e zonave për aktivitete publike duhet të jenë në
përputhje me funksionin

e vendbanimeve-qendrës kryesore, nën-

qendrave, qendrës lokale dhe fshatrave.
•

Komuna do të ndajë hapësira për shkolla të reja dhe institucione
parashkollore me kusht të sigurimit të brezit të gjelbër dhe që të jenë të
realizueshëm nga ana e trafikut publik. Parcelat e ndara për këtë ndërtim
duhet të plotësojnë kriteret në vijim:
a) Institucionet parashkollore, sipërfaqet standarde/fëmijët;
b) Shkollat fillore, sipërfaqja standarde/fëmijët.

•

Komuna mund të ndajë një parcelë të përbashkët për ndërtimin e objekteve
si në vijim: Arsim, kulturë, shërbime shëndetësore dhe sociale, qendrat për
komunitete. Kjo është veçanërisht me rëndësi për nën-qendrat dhe qendrat
lokale.

•

Zonat e destinuara për sporte dhe rekreacion duhet të jenë të pajisura me
shtigje, infrastrukturë dhe gjelbërim. Në kuadër të këtyre zonave do të
lejohet vetëm ndërtimi i objekteve të mbyllura dhe të hapura shkollore,
hapësirave për parking, restoranteve të vogla dhe shitoreve të cilat
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shërbejnë me pajisje sportive dhe rekreative. Maksimumi i indeksit të
marrjes së lokacioneve nuk mund të kalojë 10% të sipërfaqes së parcelës.

5.1.8

Kushtet për vendosjen e korridoreve ose sipërfaqeve të hapësirave rrugore dhe
sistemeve tjera të infrastrukturës

•

Korridoret rrugore duhet të jenë të garantuara në një shkallë të
përshtatshme me funksionin e qendrave dhe kërkesave në nivelin e
Kosovës dhe atë rajonal.

•

Gjatë procesit të përcaktimit të zonave ndërtimore duhet të dëshmohet se
janë shmangur kostot e larta në masat zhvillimore dhe objektet. Ndërtimet
duhet të respektojnë rregulloren për ndërtimin e qëndrueshëm –orientimin ,
kushtet klimatike etj.

•

Një koncept i detajuar i mobilizimit (përfshirë trafikun publik, qarkullimin e
këmbësorëve dhe trafikun e çiklistëve) elaborimi për komunën e Ranillugut
duhet të thellohet më shumë. Ky koncept duhet të përcillet me planin e
detajuar të zhvillimit.

•

Problemet teknike në lidhje me sigurinë e rrugëve (gjerësia e rrugëve,
kalimet e rrezikshme, shpatet...) duhet të shmangen dhe të lehtësohen me
masa të përshtatshme.

•

Një qasje e drejtpërdrejtë për zhvillimin e rrugëve kryesore (p.sh kategoria
1, me kufizim të shpejtësisë në më shumë se 60 Km/h nuk do të lejohet).

•

Ministria e Trafikut dhe Telekomunikacionit është përgjegjëse për rrugët
kryesore dhe ato rajonale, kështu që rregulloret teknike dhe standardet
jepen nga ana e Ministrisë.

•

Në komunën e Ranillugut, rrugët kryesore, lokale dhe rrugët tjera duhet të
jenë të atyre dimensioneve që lejojnë rrjedhën e sigurt ë trafikut për të
gjitha automjetet nën kushte të ndryshme atmosferike. Korsitë e
automjeteve duhet të respektojnë rregullat ekzistuese. Korsitë duhet të jenë
më gjerësi së paku 3.0 m. Atje ku ekzistojnë probleme, gjinden barrierat
fizike ku mund të ngushtohen korsitë.
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•

Nëse gjendja financiare komunës nuk mund të sigurojë rregullimin e
rrugëve me korsi të veçanta për këmbësorë në zonat banesore, preferohet
që rruga të këtë edhe shtigjet për këmbësorë.

•

Rruga për qasje ndaj ngastrave ndërtimore duhet të jetë më së paku 3.0 m
e gjerë dhe më së shumti 6.0 m.

•

Për të gjitha udhëkryqet në nivelin e kuotës së terrenit duhet t’i sigurohet
pamje nga çdo anë.

•

Shtigjet për çiklistë në një drejtim nëse janë të ndara duhet të jenë të gjera
0,8 m. Nëse hapësirat për çiklistë janë të ndara, në këtë rast shtegu i
gjelbër duhet të jetë i gjerë së paku 0,35 m.

•

Në zonat për parking të cilat shërbejnë për trafikun publik, vendi për
qëndrimin e autobusit duhet të jetë i gjerë 2.0 m.

•

Standardet për parking janë si në vijim:
a) Shtëpi banimi për një familje (1PM/shtëpi) në parcelë;
b) Objekt banimi me më shumë familje (1PM/kati në parcelë apo të
ngjashme);
c) Zyrat: 1 PM në 75 m2 btto të zonës (12 PM/1000 m2 btto);
d) Shitoret; 1 PM në 50 m2 btto të zonës; (20 PM/1000 m2 btto);
e) Qendra tregtare: 1 PM në 40 m2 btt të zonës ; (25 PM/1000 m2 btto);
f)

Industri dhe magazinim: 1 PM/5 të punësuarve;

g) Shërbimet 1 PM / 3 të punësuar;
h) Restorantet 1PM/1 tavolinë;
i)

Objektet sportive 1 PM/20 ulëset;

j)

Shkollat dhe jetimoret: 1 PM/ klasa dhe grupet e fëmijëve;

k) Shërbimet shëndetësore: 1 PM/40 m2 btto. (25 VP/1000 m2 btto).
•

Në korridorin rrugor të rrugëve kryesore rajonale është i lejuar ndërtimi:


Pompave të benzinës me shitore, restorant dhe objekteve shërbyese;



Larjet dhe shërbimet për automjete.
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5.2 MASAT PËR MBROJTJEN E PEZAZHIT, BURIMEVE NATYRORE DHE
TËRËSIVE KULTURORO-HISTORIKE

•

Burimet e mbrojtura natyrore mund të përdoren dhe avancohen në
mënyrën që u mundëson atyre mbrojtjen dhe avancimin afatgjatë në
përputhje me Ligjin për mbrojtjen e natyrës.

•

Në pjesën e mbyllur të natyrës nuk mund të zhvillohen aktivitete të cilat
rrezikojnë ekuilibrin natyror të natyrës qoftë llojllojshmërinë biologjike apo
të peizazhit, hidrografinë, gjeomorfologjinë, gjeologjinë, vlerat kulturore,
ose aktivitet të cilat në çfarëdo mënyrë degradojnë cilësinë dhe tiparet
burimeve natyrore.

•

Është e nevojshme të merren masa të posaçme për ruajtjen dhe
shfrytëzimin e vlerave kulturore dhe private.

•

Çdo punë në modifikimin ose demolimin apo ndonjë aktivitet i konservimit
ose restaurimit për fasadën e jashtme të ndërtesave të përfshira në
ansambël ose në zonat arkitektonike të konservuara kërkon miratimin me
shkrim nga ana e autoriteteve përkatëse.

•

Trashëgimia arkitektonike e mbrojtur, etiketohet qartë me shenjë.
Vendosja e materialeve reklamuese në monumentet arkitektonike, në
ndërtesat e ansamblit ose brenda hapësirave për konservim arkitektonik
bëhet me leje me shkrim nga ana e autoriteteve përkatëse.

•

Ndalohet lëvizja apo zhvendosja komplete e ndonjë pjese të mbrojtur të
trashëgimisë

arkitektonike

nën

mbrojtje

të

përkohshme

apo

të

përhershme.
•

Aplikuesi me kërkesë për leje në zonën arkeologjike nuk mund ta marrë
lejen për fillimin e punëve para se të arrihet marrëveshja më institucionin
përkatës për ndërmarrjen e studimit mbi vlerësimin e trashëgimisë
arkeologjike. Lartësia e kostos e paraqitur nga aplikuesi për këtë qëllim
do të përcaktohet në bazë të aktit nën-ligjor.

•

Gjatë punimeve ndërtimore nëse vjen deri tek një zbulim arkeologjik,
zbuluesi apo investitori duhet menjëherë të njoftojë institucionin përkatës
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më së voni deri në ditën e ardhshme prej ditës së zbulimit. Institucioni
përgjegjës ka të drejtë që menjëherë të ndalojë punimet e filluara
ndërtimore dhe të nisë studimin e vlerësimit arkeologjik dhe të shpëtimit
në vendin e caktuar për një periudhë të kufizuar.
•

Hulumtimet arkeologjike mund të kryhen vetëm me lejen me shkrim të
institucionit përgjegjës. Vendimi për këtë lëshohet në afat prej 30 ditëve
nga dita e kërkesës.

•

Institucioni përkatës merr masat për konservimin, mbrojtjen dhe ruajtjen
të trashëgimisë së palëvizshme që është nën mbrojtje.

•

Trashëgimia shpirtërore dhe kulturore në forma të ndryshme të
dokumentacionit dhe regjistrimit mbrohet, ruhet dhe promovohet në
përputhje

me

këtë

ligj

dhe

parimet,

standardet

dhe

praktikat

ndërkombëtare.
•

Komuna së bashku më institucionet e nivelit qendror duhet të përgatisë
një plan të integruar për mbrojtjen e elementeve natyrore dhe kulturore.
Plani duhet të mbrojë çfarëdo ngjarje që do të ndikonte në vlerën e
monumentit , përveç atyre që shërbejnë për t’i mbrojtur.

•

Komuna së bashku me autoritetin kosovar të pyjeve do të organizojë
pastrimin sanitar të drunjve në zonat pyjore në funksion të mbrojtjes së
peizazhit dhe mund t’i ofrojë për prodhimin e briketit.

•

Komuna në bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e Mjedisit dhe
Planifikimit Hapësinor do të hartojë planet rregullative për brigjet e
lumenjve si sipërfaqe publike me qëllim të mbrojtjes së vlerave të
peizazhit.

•

Komuna në bashkëpunim me institucionet përkatëse duhet të mbrojë
vlerat historike dhe t’i avancojë ato.

•

Komuna në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse duhet t’i mbrojë
zonat historike dhe mos të lejojë kurrfarë zhvillimi në këto zona që do të
dëmtonte kontekstin historik.
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5.3 MËNYRA E TRAJTIMIT TË MBETURINAVE

a) Parandalimi

ose

zvogëlimi

i

prodhimit

të

mbeturinave

dhe

karakteristikave të rrezikshme, duke përfshirë zvogëlimin e sasisë së
prodhuar më herët të mbeturinave, gjatë ciklit të prodhimit duhet të
jetë pjesë e sistemit;
b) Trajtimi i mbeturinave duhet të bëhet me metoda që mundësojnë
ripërdorimin e tërësishëm apo të pjesshëm të mbeturinave;
c) Duhet të merret parasysh riciklimi i mbeturinave;
d) Po ashtu duhet të shikohet mundësia e shfrytëzimit të vlerave të
dobishme të mbeturinave (duke përfshirë shfrytëzimin e mbeturinave
si burim i energjisë etj.);
e) Djegia pa përfitimin e energjisë (trajtimi termik);
f)

Duhet të menaxhohet në mënyrë që të bëhet deponimi i mbeturinave
në deponi pa shkaktuar ndikim të dëmshëm në mjedis;

Për objekte, vendet dhe pajisjet për të cilat është e nevojshme leja ekologjike duhet të
kërkojnë miratimin e Planit për menaxhimin e mbeturinave.
a) Kompanitë publike duhet të posedojnë dokumentacionin me të dhënat
e prodhuara, shfrytëzimin e mbeturinave dhe të mbeturinave që
deponojnë vetëm ndërmarrjet (llojet, përmbajtja dhe sasia e
mbeturinave);
b) Masat që duhet të ndërmarrin ndërmarrjet, me qëllim të zvogëlimit të
mbeturinave në procesin e punës, sidomos të zvogëlimit të
mbeturinave të dëmshme;
c) Ndarja e mbeturinave, sidomos të mbeturinave të dëmshme dhe
mbeturinave që mund të ripërdoren, me qëllim të zvogëlimit të
mbeturinave për të cilat janë të nevojshme deponitë;
d) Ndërmarrja e masave për mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit të
njerëzve;
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e) Përshkrimi i mënyrave që përdoren për ruajtjen, trajtimin dhe
deponimin e mbeturinave; dhe
f)
•

Çdo çështje tjetër relevante.

Koncept detaj për menaxhimin e mbeturinave në vendbanimin kryesor,
Ranillugun dhe në nën-qendra duhet të shqyrtohet më detaje në fazën e
parë dhe të vazhdohet me mbulimin e tërë territorit në fazën e dytë të
menaxhimit të mbeturinave.

•

Mbeturinat e mbledhura sipas vendeve të përcaktuara me plan do të
menaxhohen nga ana e kompanive publike dhe të ndonjë kompanie tjerët
dhe çdo javë do të drejtohet në drejtim të deponisë regjionale e cila gjendet
në komunën e Gjilanit.

•

Komuna duhet të vendos politikën e mbledhjes së materialit të rendit të
dytë si dhe për riciklimin e mbeturinave.

•

Komuna, së bashku me kompaninë publike dhe regjionale për menaxhimin
e mbeturinave duhet të organizoj ndarjen, shitjen dhe riciklimin e
mbeturinave.

•

Trajtimi i mbeturinave dhe ujërave të zeza duhet të bëhet me metoda më të
qëndrueshme duke u fokusuar në prodhimin e energjisë sëripërtërishme
dhe energjisënga biomasa në zonat e definuara si zona tëmundshme për
prodhimin e energjisë së ripërtërishme.

5.4 MASAT PËR PARANDALIMIN E NDIKIMEVE TË DËMSHME NË MJEDIS

•

Për parandalimin e ndikimeve negative në mjedis duhet të promovohet
“Sistemi i integruar për mbrojtjen e mjedisit” i vili obligon autoritet
publike të bashkëpunojnë dhe të koordinojnë punët në mes vetë për
hartimin dhe zbatimin e çdo mase, standardi apo aktiviteti me qëllim të
ruajtjes së mjedisit.

•

Është e nevojshme të forcohet zbatimi i ligjit dhe të bëhet inspektimi mbi
zbatimin e ligjit që ka të bëjë me ruajtjen e mjedisit dhe zhvillim të
qëndrueshëm brenda territorit të komunës së Ranillugut.
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•

Është e nevojshme të përgatiten dhe sigurohen informatat për qytetar në
lidhje me ruajtjen e mjedisit dhe me zhvillimin e qëndrueshëm;

•

Askujt nuk mund t’i lëshohet leja për shfrytëzim të resurseve natyrore pa
pëlqim për mjedisin r projektit i cili duhet të përmbajë masat mbrojtëse dhe
rehabilituese të mjedisit;

•

Strategjitë për menaxhimin e mbeturinave duhet të kontrollohen gjithmonë
nga komuna që të mënjanohen ndikimet negative në mjedis;

•

Projektet zhvillimore në sipërfaqe prej 5 hektarë duhet të dëshmojnë së nuk
shkaktojnë ndikim (konflikt) në mjedis.

•

Me rastin e lëshimit të lejeve për planifikim për objekte zhvillimore
ekonomike, nëse është e nevojshme në përputhje me rregullat e mjedisit, të
sigurohen masat preventive për ndikime negative në mjedis, siç janë edhe
ndotja e ajrit dhe zhurma, vibrimet, rrezatimet, ndotja e ujit dhe ndikimi i
mbeturinave të ngurta. Vlerësimi i ndikimit në mjedis është i nevojshme për
objektet prodhuese.

5.4.1

Mbrojtja e ujit
Me qëllim të mirëmbajtjes në gjendje të rregullt të shtretërve të lumit dhe brigjeve,

shtretërve të rrjedhave periferike të kanaleve, shtretërve dhe brigjeve të akumulimeve artificiale
si dhe i digave ështëi ndaluar:
•

Ndërrimi i drejtimit të ujit në lumenj dhe kanalizime ose krijimi i pengesave
pa të drejtën në ujë;

•

Nxjerrja, marrja e tokës, hedhja e mbeturinave dhe materieve të forta dhe
teknike në rrjedhat e ujit, akumulimeve dhe në brigjet e tyre.

•

Ndërtimi i objekteve tjera që nuk shërbejnë për ruajtjen nga vërshimet në
largësi më së paku 10 metra nga linja e gardheve të larta të rrjedhave të ujit
dhe akumulimeve.

•

Realizimi i punimeve, që mund tëshkaktojnë dëme në shtretërit e lumit dhe
brigjet e rrjedhave, liqeneve, shtretërve të kanaleve, tuneleve, akumulime
dhe pengime të rrjedhës së lirë të ujit.

365

Plani Zhvillimor Komunal i Ranillugut

•

Realizimi i punimeve në afërsi të rrjedhave, akumulacioneve, tuneleve, që
do tëmund të pengojnë stabilitetin e objekteve mbrojtëse dhe shfrytëzimin e
tyre.

Burimet ujore duhet të mbrohen. Me lëshimin e lejeve për planifikim dhe ndërtim është e
nevojshme tëpërcaktohen masat mbrojtëse në mënyrë që tokat nëntokësore të jenë të
mbrojtura:
-

Ndërtimi i sistemit tëujërave të zeza me elementeve rezistente ndaj
ujit;

-

Ujërat atmosferik duhet të kanalizohen në sistemin e veçantë të
drenazhimit;

-

Nevojë e veçantë duhet t’i kushtohet drenazhimit të ujërave
atmosferike në varreza;

-

Që të mbrohet rrjedha e lumenjve, është e nevojshme kontrollimi i të
gjitha rrjedhave dhe të vendoset inventari ndotës.

•

Ndalohet përdorimi i substancave organike dhe joorganike për ushqimin e
tokës dhe për mbrojtjen e bimëve në resurset ujore dhe brigje në largësi
prej 15 metrave nga kufiri i bregut të lumit tëklasës së pare dhe në largësi
prej 5 metrave të bregut të ujit tëklasës së dytë;

•

Ndalohet hedhja e substancave të cilat për shkak të karakteristikave fizike,
kimike dhe biologjike mund të kërcënojnëshëndetin publik, organizmat ujor
dhe gjysmë ujor, vështirësojnë rrjedhjen e ujërave, rrezikojnë pajisjet ose
instalimet ujore;

•

Ndalohet hedhja e substancave dhe mbeturinave të dëmshme në resurse
ujore

•

Kur mund të jenë të kërcënuar kushtet cilësore dhe sasiore në zonën e
mbrojtur ujore mund të ndalohen dhe kufizohen aktivitetet e pronarëve dhe
agjentëve të tokës/pronës.
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5.4.2

Mbrojtja nga zhurma

Për të u mbrojtur vendbanimet nga tejkalimi i nivelit të zhurmës së lejuar, është e
nevojshme të vendosen pengesat dhe rripi i gjelbër në mes të korridorit të automjeteve dhe
vendbanime.
•

Përdoruesi i pajisjes e cila gjeneron zhurmë ose vibrime/dridhje mund të fus
në treg apo të përdor pajisjen sipas kushteve të parapara për zbatimin e
masave mbrojtëse për zvogëlimin e zhurmës dhe dridhjeve, përkatësisht të
përdor objekte, pajisje, makineri, automjete dhe pajisje që prodhojnë nivele
të zhurmës të parapara me ligj të veçantë.

•

Objektet duhet të jenë të projektuara dhe të ndërtuara në mënyrë që
zhurma të cilën e dëgjojnë njerëzit në afërsi ose nëndërtesë, tëketë fuqi që
të mos dëmtoj shëndetin e njerëzve dhe të siguroj qetësi dhe kushte të mira
për pushim dhe punë, sipas ligjit për ndërtim.

•

Me kërkesën për mbajtjen e takimeve publike, organizimin e manifestimeve
sportive dhe aktiviteteve tjera në vende të hapura dhe të mbyllura publike,
për banorët vendas ose mysafirët, në rastet kur ekzistojnë mundësi për
kalimin e nivelit të zhurmës së lejuar, njësitë lokale të menaxhimit, me
vendim të organeve kompetente mund tëcaktojnë ndonjë rrugë, apo një
pjesë të rrugës ose pjesë të qytetit,shesh ose ndonjë lokacion tjetër të
përshtatshëm për këto qëllime.

•

Me rregullore komunale duhet të ndalohet realizimi i punëve, veprimtarive
dhe aktiviteteve që me zhurmë prishin qetësinë dhe pushimin e njerëzve,
në vende të hapura dhe të mbyllura, për një kohë të caktuar ose veprimtari
të caktuar.
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5.4.3

Mbrojtja e ajrit
Që të arrihet mbrojta e ajrit është e nevojshme që të gjitha burimet e ndotjes: të

palëvizshme, të palëvizshme, burimet e vogla të ndotjes apo burimet difuzive që marrin përsipër
mbrojtjen e cilësisë së ajrit nga ndotësit të cilët mund të shkaktohen gjatë veprimtarisë që
realizojnë.
•

Gjatë veprimtarisë e cila realizohet në territorin e komunës së Ranillugut,
obligohen që të:

•

-

Minimizojnë emetimit e ndotësve dhe erës së pakëndshme;

-

Mos tejkalojnë vlerat e limituara të emetimit.

Operatorët e burimeve të ndotjeve janë të obliguar që:

-

Këto burime i shfrytëzojnë vetëm në kushtet teknike dhe në kushtet e
vendosura në lejen e integruar dhe lejen për mjedis;

-

Përgatisin rregulloret teknike për funksionim të burimeve të ndotjes;

-

Monitorimin e lirimit në ajër, ndërsa të dhënat të dorëzohen në Ministri
sipas rregullave të parapara me akt të veçanta që nxirret nga ana e
ministrisë;

-

Operatorët e burimeve të ndarjes duhet të përgatisin regjistrin teknik,
parametrat operativ dhe masat teknike – organizative për burime të
ndotësve.

5.4.4

Mbrojtja e biodiverzitetit
•

Komuna e Ranillugut është e pasur me lloje të ndryshme të bimëve dhe
shtazëve, ku janë të mundësuar dhe peizazhet pyjore dhe malore, kështu
që është e nevojshme të kontrollohet gjuetia dhe shkatërrimi i
vendbanimeve të llojeve të kërcënuara me shkatërrim që të pengohet
shkatërrimi i llojeve bimore dhe shtazore.
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•

Me qëllim të ruajtjes së disa llojeve të shtazëve në lumin Morava e Binçës
dhe rrjedhave të saj është i nevojshëm pastrimi i mbeturinave dhe ujërave
të zeza. Në pyje është i nevojshëm zhvillimi dhe monitorimi i zonave në të
cilat ekzistojnë lloje të rralla në vendbanimet tona.

•

Për ruajtjen e llojeve të bimëve është i nevojshëm identifikimi i zonave,
mbrojtja e disa llojeve shëruese mjekësore, të kërcënuara me shkatërrim
apo zhdukje nga vendbanimet. Po ashtu është e nevojshme shpallja dhe
animimi i zonave të mbrojtura, peizazheve dhe trungjeve të vjetra që janë të
rëndësisë shkencore, mjedisore, kulturore dhe historike etj.

5.5 MASAT PËR PARANDALIMIN E NDIKIMIT NEGATIV SOCIAL
•

Komuna duhet të ofroj infrastrukturë të nevojshme sociale (arsimim,
shërbime shëndetësore, kulturë, sport) që të shmangen ndikimet negative
sociale në zhvillim. Sërë masash për infrastrukturë duhet të ndërmerren
ndaj vendbanimeve (qendrat kryesore, nën-qendrat, qendrat lokale).

•

Dendësia e vendbanimit duhet tëpërputhet dhe të jetë në përputhje me
ngjarjet sociale të vendbanimit.

•

Komuna do të vlerësoj problemet specifike në lidhje me vendbanimet
joformale dhe do të përcaktoj zgjidhje në ato vende ku PZHU është si
prioritet.

•

Komuna duhet të përballet me ndërtim të paligjshëm, në përputhje me ligjin
e ri për ndërtime të paligjshme. Si rrjedhojë do tëkrijohet baza e të dhënave
e cila për çdo parcelë përmban informata të nevojshme në lidhje me lejen e
lëshuar.

•

Për objekte të konsideruara si ilegale, sipas ligjit për ndërtim të paligjshëm,
komuna do të filloj procedurat e legalizimit. Për procesin e legalizimit dhe
dhënien e vendimeve të vlefshme për objekte, komuna do të paguaj taks.
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5.6 MASAT PËR ZBATIMIN E PLANIT
5.6.1

Detyrimet e hartimit të planit:
•

Sipas ligjit, Plani Zhvillimor Komunal duhet të shqyrtohet çdo 5 vjet. Plani
duhet të shqyrtohet nëse janë ndryshuar kushtet e përgjithshme në mënyrë
të ndjeshme.

•

Plani zhvillimor urban bazohet në planin zhvillimor komunal. Planet urbane
rregulluese duhet të hartohen në zonën urbane të Ranillugut dhe zonat
tjera urbane të komunës së Ranillugut.

•

Prioritet duhet t’i jepet zonave në të cilat problemet hapësinore duhet të
shqyrtohen urgjentisht. Kjo përfshinë zonat në të cilat kërkohet zhvillimi i
brendshëm ose në zonat në të cilat bazohet zgjerimi i territorit të qytetit në
mënyrë të pakontrolluar dhe të paorganizuar ku janë shpallur sipërfaqet
publike si detyrë me prioritet.

5.6.2

Zbatimi i masave zhvillimore dhe masave tjera:
•

Prioriteti do të fokusohet në përpunimin e kadastrit modern si bazë për
hartimin e planeve rregulluese dhe zhvillim tëmëtutjeshëm të Ranillugut dhe
nën-qendrave dhe zonave me interes tëveçantë.

•

Me rastin e vendimit për zhvillim si prioritet duhet të caktohet përmbushjen
e zhvillimit ose zgjerimit gradual të zonave ekzistuese për ndërtim.

•

Planet rregulluese duhet të ofrojnë masa kundër zjarreve. Këto masa
përfshinërrjetin për shuarjen e zjarreve në të gjitha pozitat e objekteve,
qasje të lehtë të veturave tëzjarrfikësve dhe sipërfaqeve për manovrimin
me teknologjinë mbrojtëse kundër zjarrit sipas rregullave ekzistuese të
mbrojtjes kundër zjarrit.

370

Plani Zhvillimor Komunal i Ranillugut

5.6.3

Rindërtimi i objekteve qëllimi i të cilëve është në kundërshtim me qëllimin e planifikuar:
•

Objektet ekzistuese në zonat e gjelbra nuk duhet të zgjerohen sipas
kategorisë së rindërtimit.

•

do të vlerësohet se problemet specifike në lidhje me vendbanimet joformale
dhe do të propozohen zgjedhjet sipas direktivave të PH dhe DPH. Për
shkak të kësaj duhet të krijohet baza e të dhënave që bazohet në kadastrin
modern me informata detaje për çdo objekt.

•

Rrënimi i objekteve mund të vij në konsiderim në ato raste në të cilat
ndërtimet ilegale nuk mund të legalizohen sipas Ligjit për ndërtim
tëpaligjshëm.

•

Komuna do të siguroj lokacionin për ndërtim të shtëpive të reja për njerëzit
që duhet të braktisin shtëpitë e tyre në rast të rrënimit. Gjatë zbatimi të
planit, nëse kërkohet, objektet ligjërisht të ndërtuara mund të largohen pas
shpronësimit ose marrëveshjes me pronarin. Në këtë rast, komuna do të
ofroj kompensim të drejtë.

5.6.4

Dispozitat për bashkëpunim:
•

Që të sigurohet zbatimi i Planit zhvillimor komunal, komuna, sipas
procedurave ekzistuese administrative do të vendos bashkëpunim të
nevojshëm

në

mes

të

institucioneve

të

ndryshme

lokale

dhe

departamenteve dhe institucioneve në nivel qendror.
•

Komuna sipas interesit do tëvendos marrëveshjet në bashkëpunim me
komunat fqinje dhe komunat në regjion me qëllim të zgjidhjes sëçështjeve
të rëndësishme për jetën e banorëve.

•

Komuna do të bashkëpunoj me institucione nacionale, institute zhvillimore
dhe hulumtuese qëmund të kontribuojnë në procesin e zbatimit të planit.

•

Komuna do të vendos bashkëpunim tëmirëfilltë me asociacionet e
organizatave civile me qëllim të sigurimit të procesit transparent të procesit
të planifikimit.

•

Bashkëpunimi me AKP-në (Agjencioni Kosovar për Privatizim) që do të jetë
kompetente për menaxhimin e ndërmarrjeve që janë të regjistruara
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nëpronësi shoqërore apo publike në Kosovë (pa marrë parasysh a ka qenë
ndërmarrja subjekt i transformimit apo jo).
•

Komuna do të negocioj me AKP-në për sipërfaqet tokësore të objekteve
shoqërore dhe interesave tjerë që janë trajtuar dhe destinuar me pjesën e
planit në bazë të ligjeve në fuqi dhe procedurave për shkëmbim dhe
marrëveshje të veçanta.

•

Zbatimi i planeve zhvillimore dhe rregulluese do të jetëisuksesshëm vetëm
nëse komuna vërteton gatishmërinë për bashkëpunim dhe besim në mes të
qytetarëve dhe nevojave të tyre.

•

Fushata mediale do të organizohet për të rritur vetëdijen e qytetarëve dhe
për të rritur përkrahjen e tyre në planifikim dhe zbatim të planeve.

•

Informatat sipërfaqësore në dispozicion do të vazhdojnë të digjitalizohen
dhe centralizohen duke bashkëpunuar me institucione relevante, dhe
gjithashtu duhet të vazhdohet me integrim në një bazë të të dhënave GIS.

•

Komuna do të vendos të dhënat nëdispozicion që do të jenë të qasshme
për të gjitha drejtoritë e administratës komunale si dhe për publikun në
formatin GIS përmes internetit.

•

Procesi i lëshimit të lejeve ndërtimore, rritjen e bashkëpunimit dhe
transparencës për të gjitha grupet me interes.

5.6.5

Dispozitat për rendin kronologjik apo për fazat e implementimit:
•

Pas miratimit të planit më së shumti deri në tre muaj pas miratimit të PZHKsë, komuna do të shqyrtoj të gjitha politikat me qëllim që t’i harmonizoj me
dispozitat e Planit Zhvillimor Komunal.

•

Në afat prej tre muajve deri te miratimi final i të dy planeve – planit
zhvillimor komunal dhe planit zhvillimor urban, kuvendi komunal duhet të
miratoj planin shtesë të buxhetit i cili qartë do të reflektoj së si planet e
zbatuara do të financohen në tri vitet e ardhshme. Ky plan i buxhetit do të
definohet me financim të proceseve të hartimit të planeve rregulluese dhe
dokumentacionit shtesë për politika dhe studime të nevojshme për zbatimin
e planit.
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•

Komponenta fizike e cila për bazë ka zonën, linjat dhe korridoret fillon me
zbatim menjëherë pas hyrjes në fuqi të këtij plani.

•

Hartimi i buxhetit komuna për vitet e ardhshmeduhet të bëhet në bazë të
planit zhvillimor komuna.

•

Të gjitha ngjarjet e tjera do të bazohen në planin dinamik, me prioritetet si:
-

meprioritet të lartë(1),

-

me prioritet të mesëm (2) dhe

-

me prioritet të ulët (3)

dhe përmes analizimit edhe të afateve kohore:
-

afatshkurtër (1-3 vjet),

-

afatmesëm (3-5 vjet), i

-

në vazhdimësi (1-10 vjet).

5.7 ELEMENTET DHE UDHËZIMET PËR HULUMTIME
Plani zhvillimor komunal paraqet një kornizë për studime të mëtejshme në zhvillimin e
komunës, që lehtëson zbatimin e planit. Në vazhdim janë dhënë tema të hulumtimit të
nevojshëm që të vazhdohet me zbatimin e planit:
•

Hulumtime në funksion të kompletimit të kadastrave nëntokësore.

•

Hulumtime në funksion të kompletimit të kadastrit të ndotësve të ajrit.

•

Thellimi i hulumtimeve mbi zonat e ndotura tokësore dhe ndotësve tjerë.

•

Thellimi i hulumtimeve për rregullimin e regjimit të ujit.

•

Thellimi i hulumtimeve për regjistrimin e llojeve organike.

•

Thellimi i hulumtimeve në zonat me pasuri nëntokësore.

•

Thellimi i hulumtimeve në qartësimin e hartës së bonitetit tokësor.

•

Hulumtimi i pasurive nëntokësore me përqendrim në zonat e vendbanimit
Drenoc, Domoroc, Bozhec, Rajanoc, Tomancë dhe Pançellë.

•

Hulumtime në konceptin e planit për zhvillimin e turizmit.

•

Thellimi i hulumtimeve për trashëgiminë arkeologjike dhe kulturore.

•

Hulumtime në planin e lëvizshmërisë dhe trafikut.
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•

Hulumtime në koncept planin e zhvillimit ekonomik.

•

Vlerësimi mbi prodhimin e energjisë alternative, përfshirë edhe një studim
fizibiliteti për zhvillimet në nivelin e ulët të biomasës, energjisë diellore dhe
energjive tjera të ripërtërishme.

5.8 DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE
5.8.1

Hyrja në fuqi:
•

Ky plan do të hyjë në fuqi tetë ditë pas botimit në Gazetën Zyrtare të
Kosovës.

5.8.2

Vlefshmëria/Relevanca:
•

5.8.3

Ky plan do të jetë në fuqi më së paku deri në 5 (10) vjet.

Vlerësimi:
•

PZHK-ja do të vlerësohet rregullisht (p.sh njëherë në dy vjet).

•

Gjithashtu do të merren parasysh zhvillimet aktuale dhe shënimet e
tanishme demografike, nevojat për banim dhe zhvillimet ekonomike.

Vlerësimet do të përcaktojnë zbatimin e një sërë planesh të veprimit dhe strategjive.
•

Procedura e rregullt e rishikimit është në një periudhë pesë vjeçare.

5.9 LITERATURA E PËRDORUR
TË DHËNAT E DOKUMENTIT
Shtojcat e dokumentit

- Materiali për sektorin e bujqësisë;
- Katalogu i tërmeteve;
- Vlera. mes. e shiut, temperaturave, erës, shtypjes;
- SWOT Analiza e komunës;
- Përdorimi i tokës ;
- Zhvillimi demografik në komunë;
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