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1 PROFILI I ZHVILLIMIT HAPËSINOR DHE ANALIZA E 
GJENDJES 

 
       

1.1 PËRMBAJTJA INFORMATIVE E GJENDJES GJEOGRAFIKE, FIZIKE, 
HAPËSINORE DHE SOCIO-EKONOMIKE NË QYTETIN E SHTËRPCËS 

 

1.1.1 HISTORIKU I KOMUNËS  
 
Në regjistrimin turk që nga viti 1455 përmendet fshati Shtërpcë me numrin e shtëpive 

serbe, ku kanë ekzistuar kishat, të cilat janë ruajtur deri më sot.  
 Gjatë periudhës së sundimit turk, dhe më vonë, deri në fund të shekullit të 

XIX (nga viti 1880. deri në vitin 1890) vendbanimet dhe jeta ekonomike në këtë fshat në 
përgjithësi ka stagnuar. Orientimi themelor ka qenë në blegtori dhe bujqësi nuk kishte një 
vlerë të rëndësishme të tregut. Në këtë periudhë ka pasur një transformim të fshatit si një 
qendër tregtare-zejtare lokale ndërsa vendbanimet tjera e kanë ruajtur karakterin rural. 

 Zhvillimi i turizmit filloi në vitet e pesëdhjetat dhe vrullin e fiton me ndërtimin e 
objekteve të rëndësishme hoteliere në vitet e tetëdhjeta, që çon në një transformim të 
Brezovicës në një qendër turistike dhe rekreative me vikend zonë. Ky proces inkurajoi 
zhvillimin e vendbanimeve të shumta të luginës, dhe së pari Shtërpcës si një qendër lokale. 

 Një rëndësi të veçantë, siç u përmend më parë, në zhvillimin  e këtij 
vendbanimi kanë pasur ndryshimet administrative – territoriale në periudhën e pasluftës. 
Zhvendosja e qeverisë komunale në Ferizaj ka ngadalësuar ndjeshëm zhvillimin e 
vendbanimit të Shtërpcës. 

 

1.1.2 TË DHËNAT THEMELORE 
 

Vendbanimi i Shtërpcës është vendbanimi më i madh në Komunë, për një kohë të 
gjatë si qendër kulturore dhe administrative e vetë komunës së Shtërpcës. Gjendet në 
pjesën e sipërme të rrjedhës së lumit „Miloshticë” në gjirin e mbuluar me kodra „Prčevom“ 
dhe „Mastakincem“. Shtërpca numëron rreth 2.770 banorë me rreth 900 familje. Përfshin 
sipërfaqen prej 35.301.439,72770 m² (3.530,14 ha) me zonën ndërtimore në sipërfaqe prej 
939.364,590099 m² (93,93 ha) që do të thotë se për kokë banori ka 339,1207906 m² (0,03 
ha). 
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Harta nr. 1  -  Pozita gjeografike e zonës kadastrale të Shtërpcës në hartën e 

komunës së Shtërpcës 
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1.1.3 MJEDISI DHE SHFRYTËZIMI I TOKËS  
 

RELIEFI 
 
 
Struktura komplekse gjeologjike dhe pjesëmarrja e një numri të agjentëve 

gjeomorfologjikë ka ndikuar në krijimin e reliefit të ndryshëm. Karakteristikat e tij kryesore u 
krijuan me veprimin e forcës endogjene, kështu që reliefi i zonë së Shtërpcës paraqet një 
krijim të ngushtë tektonik. Shfaqja e reliefit karstik është e lidhur me oazat më të vogla 
gëlqerore, kryesisht mbi 1500 m lartësi mbidetare. 

Në aspektin sizmologjik territori i komunës së Shtërpcës, me këtë edhe zona 
kadastrale e Shtërpcës, paraqet një terren aktiv sizmik ku është e mundshme shfaqja e 
tërmeteve katastrofike. Vet zona nuk është në rrezik nga shfaqja e tërmeteve autoktone, por 
është e ekspozuar ndaj efekteve relativisht të forta sizmike të tërmetit, vatrat e të cilëve janë 
në distanca më të mëdha apo më të vogla. Të dhënat mbi tërmetet, të cilat janë sot në 
dispozicion, tregojnë që shfaqja e tërmeteve katastrofike ishin regjistruar në vitin 1457 kur në 
afërsi të Prizrenit ndodhi tërmeti prej 9° MSЅ. Në vitet e fundit është regjistruar tërmeti i cili 
ka ndodhur në gusht të vitit 1921 në zonën e Ferizajt – Vitisë, i cili në Shtërpcë është 
regjistruar me intensitet prej 8° MSЅ. Dy lokacionet e përmendura kanë ndikim të madh në 
karakteristikat sizmike të terrenit, sepse paraqesin dy burime sizmike më të afërta dhe më të 
forta. Shfaqja e tërmeteve autoktone janë regjistruar në zonën e qytetit të Shtërpcës, 
magnitudat e tyre (3-4) tregojnë për rëndësinë e madhe në përcaktimin e zonave sizmike të 
zonave me burim sizmik jashtë rrethit të Shtërpcës. 
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Harta nr. 2. Reliefi i zonës kadastrale të Shtërpcës 
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Harta nr.3. Stabiliteti i terrenit të zonës kadastrale të Shtërpcës 
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Harta nr. 4. Harta gjeologjike e zonës kadastrale të Shtërpcës 
 

Karakteristikat hidrografike të terrenit të hulumtuar 
 
Në zonën kadastrale të Shtërpcës burojnë lumenjtë „Bollavnska“ dhe „Kaluxherska“,, 

të cilat në grykën e pjesës veriore të qytetit të Shtërpcës formojnë lumin „Miloshticë“. Ajo në 
pjesën jugore kufitare të qytetit derdhet në lumin „Lepenc“. Gjithashtu, në  zonën e vetë 
Shtërpca posedon liqenin akullnajorë të quajtur. „Livadičko“. Lumenjtë nuk janë të rregulluar, 
ashtu që nuk mund të pranojnë sasi të mëdha të ujit që derdhen nga shtretër natyral të 
lumenjve të vetë. 

 Sipërfaqja e pellgut të lumit Miloshticë është 27 km². Nga përbërja e  Kalluxherkës 
dhe Bollovankës deri te gryka në lumin Lepenc, rrjedh nëpër  luginë të ngushtë me shpatet e 
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pjerrta.  Lartësia maksimale mbidetare në vendin e burimit të lumit Miloshticë është 910 m. 
Më e ulëta është në profilin e grykës në lumin Lepenc 750 m.  Lartësia e mesme mbidetare 
e pellgut është 825 m. 

 
  

Karakteristikat hidrologjike të terrenit të hulumtuar 
 
 Vetëm në pjesën e rrjedhës, prej burimit deri tek gryka, rrjedha mesatare e 

Miloshticës është 0,633 m³/sek. Dukuritë e ujërave të mëdha është vështirë të vërtetohet. 
Vërshimet e mëdha në pellgun e Miloshticës janë vërejtur më 1897.,1925., 1933., 1941., 
1946., 1953., 1965., 1979. dhe 1981. Veçanërisht veprimin shkatërrues që kanë pasur 
dukuritë e ujërave të mëdha që janë paraqitur më 1897., 1953. dhe 1979. Atëherë valët e 
përmbytjeve të flukseve të rrëmbyeshëm shkatërruan një peshk fisnik, vërshuan dhe morën 
pjesë të sipërfaqeve të trafikut dhe të shtëpive. Lumenjtë kanë tërhequr gurë të mëdhenj, 
kanë marr dhe kanë sjellë materialet e ashpra, kanë shkatërruara pjesët e veçanta të bregut 
dhe kanë ndryshuar regjimin biologjik dhe të ujit.  

  
UJËRAT 
 

    Ujërat në zonën e Shtërpcës paraqiten në tri mënyra: ujërat nëntokësorë, 
rrjedhat e ujit dhe liqenet. 

Ujërat nëntokësorë kryesisht paraqiten në formë të ujëmbajtësit freatik dhe të thyer, 
deri sa paraqitja e ujërave nëntokësor krasik është më pak e pranishme, falë rezervave të 
shumta të ujërave nëntokësorë ata janë në mundësi të ushqejnë një numër të madh të 
burimeve. Më së shpeshti janë ato burimet me rrjedhën e ujit prej 0,1 – 3, l/sek. Temperatura 
e ujit shkon prej 3-10⁰ C. Burimet janë në pjesën më të madhe të pa-mbuluara dhe gjinden 
në lartësira të mëdha. 

Shpërndarja e resurseve të ujërave nëntokësorë është shumë e ndryshueshme. 
Sipas strukturës gjeologjike, shtresat e rëndësishme të ujëmbajtësit gjenden në luginën e  
Miloshticës. Trashësia e sedimenteve të Morenës lëviz nga 2 – 5 m. Edhe pse nuk janë 
kryer hetimet, mund të supozohet se ka sasi të konsiderueshme të ujit. Megjithatë, më të 
pafavorshme nga aspekti i përdorimit janë ujërat nëntokësorë në rajonin e luginës së 
Stërbacit, për shkak të ndotjes së shkaktuar nga urbanizimi. Përdorimi i ujërave nëntokësorë 
me anë të gërmimeve të bunarëve është dukuri shumë e rrallë, është e kuptueshme për 
shkak të paraqitjes së pasur të burimeve natyrore. Sasia e rrjedhës së bunarit sillet prej 1 
dhe 3 l/ѕek, që vjen deri te përfundim që në tokë ka sasi të konsiderueshme të ujit. 
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Harta nr. 5. Ujërat nëntokësore në zonën kadastrale të Shtërpcës 
Në ujërat sipërfaqësorë bëjnë pjesë: 

 Lumenjtë:  Milloshtica, Bollovanska dhe Kalluxherska. 
 Liqenet: Livadicës ose Stërbacit, si të përhershme. 

 
Ujërat sipërfaqësore në teritorin e zonës së Shtërpcës arrijnë gjatësinë deri 14,50 km  

dhe sipërfaqe prej  52,40 km². 
Lumi Kalluxherska buron në lartësinë mbidetare prej 2.150 m, kalon përmes Demir 

kapisë dhe gurit të murgut (Kaluđerski kamen) prej ku edhe e ka marrë emrin. Përgjatë 
rrjedhës së vetë prej 7,60 km i merr prronjët e kapacitetit të vogël. Rrjedha mesatare e lumit 
Kalluxherska është 0,379 m³/sek. 

Lumi Bollovanska buron nga rrjedha e ujit Shushtovc dhe rrjedhave tjera më të vogla 
në lartësinë mbidetare prej 1.430 m afër Virovës. Me rrjedhën e vet, të gjatë rreth 4,70 km, 
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kalon përmes Ormanit deri në fund të saj në vendin e quajtur Të dy lumenj(Obe Reke) ku me 
lumin Kalluxherska formojnë lumin Miloshticë. Rrjedha mesatare e lumit Bollovanska është 
0,227 m³/sek.  

 Lumi Miloshtica del nga bashkimi i lumit Bollovanska dhe lumit Kalluxherska në 
lartësinë mbidetare prej 910 m. Me pellgun e saj, me gjatësi 1,70 km, rrjedh përmes qytetit 
të Shtërpcë ku në pjesën veri-perëndimore derdhet në lumin Lepenc. Rrjedha mesatare e 
ujit është rreth 0,633 m³/sek.  

Lumi  Lepenc me rrjedhën e tij kryqëzon zonën e Shtërpcës në gjatësi prej 3,60 km. 
Në përgjithësi, rrjedha mesatare në nivel vjetor është e tillë që prej janarit deri në maj 

në mënyrë të vazhdueshme rrjedha e tyre rritet, dhe më pas gradualisht bie deri në shtator. 
Fenomenin hidrologjik i veçantë paraqet liqeni cirus akullnajor i Livadicës. Duke marr 

parasysh dimensionet  (sipërfaqja e liqenit prej 1.821,73 m²), vlera themelore e tij është e 
karakterit estetik. Në fakt, prania e tij në rripin e maleve të larta të Sharrit e bënë këtë zonë 
turistike më atraktive dhe më të vlefshme. Gjendet në lartësinë mbidetare prej 2.173 m. 
Gjatësia e liqenit është rreth 230 m, gjerësia 120 m me thellësi rreth 7 m. 
 
Shfrytëzimi i ujit 

 
Shfrytëzimi i ujit në zonën e Shtërpcës mund të themi që është minimal, edhe pse 

nuk ekziston ndonjë potencial jashtëzakonisht i madh i ujërave. Burimet janë të kapacitetit të 
vogël nga 0,10 l/ѕ deri në disa l/ѕ. Disa nga burimet janë të mbuluara, por ekzistojnë edhe 
ato të cilat ende nuk janë të mbuluara, gjinden në lartësi të mëdha. Për furnizim me ujë të 
fshatrave janë mbuluar këto burime: 
 Burimi „Blizumir“ i mbuluar, me kapacitet 20 l/ѕek, temperatur ë 8⁰ C; 
 Burimi „Obe reke“ i mbuluar, me kapacitet 3 l/ѕek, temperatur ë 8⁰ C; 

Përveç burimeve të mbuluara ekzistojnë edhe ato të pa-mbuluara, dhe atë: 
 Burimi rrëzë shpatit „Rid-a“ i pa-mbuluar; 
 Burimi ndërmjet  „Beli rid“ dhe „Pashina“ i pa-mbuluar. 

 
 
  

Vlerat e mundshme maksimale të ujit  
  

Lumi 
L F 

Q1 
% q1 % 

k
m 

k
m² 

m³
/sek m³/sek/km² 

Milloshtica 1
.70 

27
.00 

13
6.00 5.04 

Kalluxherska 7
.60 

15
.70 

65.
70 4.15 

Bollovanska 4
.70 

9.
70 

50.
00 5.15 

Tabela nr. 1. Ujërat maksimale të mundshme në zonën kadastrave të Shtërpcës 
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Rrjedha mesatare e lumenjve në zonën kadastrale të Shtërpcës  

 

Lumi Profili Dega F 
Q

o q m Ë 
(

km²) 
(

m³/s) 
(l

/s/km²)   (m³) 

Kalluxherska  gryka Miloshticë 5.70 .379 
2

4.10 .71 
12,0

0*106 

Bollovanska  gryka Miloshticë 9
.70 .227 

2
3.40 .70 

7,16
*106 

Miloshtica gryka Lepenc 2
7.00 .633 

2
4.40 .70 

20,0
0*106 

Tabela nr. 2. Rrjedha mesatare e lumenjve në zonën kadastrale të Shtërpcës 
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Harta nr. 6. Harta hidrologjike e zonës kadastrale të Shtërpcës 
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1.1.3.1 KUSHTET KLIMATIKE, VLERËSIMET KLIMATIKE DHE 
KARAKTERISTIKAT  

 
Klima nuk është e ashpër edhe pse kjo zonë është në lartësi relativisht të lartë 

mbidetare, por është e butë, deri sa vetëm disa qindra metra mbi vendbanim mbizotëron një 
klimë e vërtet malore. Kjo mund të shpjegohet nga ndikimi i lumit Lepenc, i cili derdhet në 
lumin Vardar, e ky pastaj në Detin Egje dhe përmes të cilës ndjehen efektet e dobishme të 
klimës së ngrohtë të Egjeut. 

Rajoni i komunës së Shtërpcës në masë të madhe është paracaktuar me reliefin 
malor dhe me strukturën e tij hipzometrike. Nga aty çdo element i klimës ndërron vlerën e 
vet me ndryshimin e lartësisë mbidetare. Kështu që me diferencimin vertikal të klimës është 
e mundshme të dallohen katër zona të lartësisë dhe të klimës, të cilat janë: 
 Zona I – zona e klimës së butë, e paraqitur deri 1.000 metra lartësi mbidetare; 
 Zona II – zona kalimtare prej 1.000 deri 1.200 metra lartësi mbidetare;  
 Zona III – zona subalpike prej 1.200 deri 1.700 metra lartësi mbidetare;  
 Zona IV – zona e klimës alpike, në lartësi më të mëdha prej 1.700 metra lartësi 

mbidetare. 
Secila nga këto zonave malore ka avantazhet dhe kufizimet e arkëtuara për zhvillimin 

e aktiviteteve të caktuara ekonomike  
Kohëzgjatja me e gjatë e rrezatimit diellor është në korrik (285,4) dhe gusht (269,6), 

ndërsa më e shkurta në janar (72,6) dhe dhjetor (77,1). Përfshirje më të gjatë prej 200 orë ka  
mesatarisht edhe në shtator (222,4) dhe qershor (210,1 

Regjimi i temperaturës trajtohet në bazë të dhënave nga stacioni meteorologjik i 
Brezovicës. Shtërpcës ka një dimër të gjatë, por jo edhe shumë të ashpër. Në fakt, në të tre 
muajt e dimrit (dhjetor, janar dhe shkurt) temperaturat mesatare janë negative. Janari nga -
1,4⁰ C  ndërsa Dhjetori vetëm -0,3⁰ C.  Vera në Brezovicë, sipas temperaturave mesatare 
është e freskët dhe e këndshme. Temperatura e muajit më të ngrohtë janë ato të Korrikut, 
është 18.0 ⁰ C, Gushtit 17.2 ⁰ C, dhe Qershorit 15.3 ⁰ C. 

Kur është nën ndikim e masave ajrore perëndimore dhe jugperëndimore, atëherë 
temperaturat e muajve të dimrit janë më të larta, ndërsa kur në të depërton ajri i ftoftë 
kontinental nga lindja, atëherë temperaturat e muajve të dimrit janë dukshëm më të ulëta. Në 
disa ditë të caktuara në muajt e verës temperaturat e ajrit mund të jenë tepër të larta. Kjo 
tregon temperaturat maksimale të regjistruara në atë muaj. 

Analiza mesatare e temperaturave mujore, temperaturave mujore maksimale dhe 
minimale, si dhe ditëve të ashtuquajtura të verës, tregojnë se temperaturat e ajrit janë 
subjekt i ndryshimeve të shumta. Përkatësisht, në situatat e motit anticiklonik në pjesët e 
larta të maleve të Sharrit moti është mjaft i kthjelltë, me diell dhe i ngrohtë, derisa në lugina 
dhe fusha është me mjegull dhe i ftoftë. Në shkurt nga pjesa e poshtme e komunës së 
Shtërpcës deri në 1.700 m lartësi mbidetare vjen deri të ngritja graduale e temperaturës së 
ajrit, e cila është 0,2⁰ C në 100 m, gjë që tregon inversionin e temperaturave në muajt e 
dimrit, e sidomos në shkurt. 

Vranësirat – Në bazat të vranësirave mesatare vjetore, prej 5,2. Moti me vranësirat 
më të mëdha është në muajt e dimrit (Janar, Shkurt) dhe në muajin e parë të pranverës 
(Mars), ndërsa më së paku në muajin e vjeshtës (Shtator) dhe muajve të verës (Korrik dhe 
Gusht).  

Reshjet - Sipas hartës meteorologjike shërbimi hidrometeorologjik, reshjet mesatare 
vjetore janë mes 900 mm (në luginën e Lepencit) dhe 1.250 mm (në pjesët më të larta të 
maleve të Sharrit). Prandaj, territori i studiuar është i pasur me reshje. Regjimi pluviometrik 
(me shi) është analizuar në bazë të dhënave të të reshurave dhe nga stacioni për matjen e 
reshjeve në Shtërpcë. Stacioni i Shtërpcës për matjen e reshjeve është më i varfër sa i 
përket reshjeve me një mesatare prej 92 mm apo 9%. Në lidhje me lartësinë mbidetare, 
Shtërpca gjendet në lartësi mbidetare 90m gradienti vertikal pluviometrik (rritja e reshjeve në 
100 m lartësi), është 102,2 mm. Sasia vjetore e reshjeve sipas muajve dhe stinëve të vitit 
është e shpërndarë në mënyrë mjaft të barabartë.  
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Shtresa e borës - Bora është diçka e zakonshme gjatë dimrit. Numri i ditëve me 
reshje bore, gjatësia dhe trashësia e shtresës së borës rritet me rritjen e lartësisë mbidetare. 
Numri mesatar vjetor i ditëve me borë shkon, për periudhën e viteve 1931-1960 prej 40 
ditësh në luginën e Lepencit deri në 100 ditë në pjesët më të larta të maleve të Sharrit. Në 
Shtërpcë numri i ditëve të regjistruara me reshje bore, për periudhën e viteve 1960-1984 
është mesatarisht 39. Me shtresën e borës, me të cilën nënkuptohet shtresa e borës me 
trashësi më së paku 1 cm, disa pjesë janë të mbuluara prej 60 deri në 210 ditë. Shtresa e 
borës, për shkak të temperaturave të ulëta të ajrit, përherë ka qëndrueshmëri më të gjatë në 
krahasim me ditët e reshjeve të borës. Sipas matjeve konkrete për periudhën e viteve 1960-
1984 kohëzgjatja mesatare e shtresës së borës në Shtërpcë është 66,5 ditë. trashësia 
mesatare maksimale e shtresës së borës në lartësi mbi 1.700 m, fillon nga 150 deri 200 cm, 
derisa në rajonet më të ulëta është 70 cm. 

               Erërat  më të shpeshtat janë erërat lindore dhe perëndimore, dhe është e qartë 
që në drejtimin e erërave në mënyrë dominante ndikojnë format e reliefit. Era perëndimore, në 
mesin e stinës së dimrit sjell reshje të shumta bore. Ajo në muajt e verës, në orët e pasdites, 
zëvendësohet me erërat juglindore të cilat depërtojnë në drejtim të grykës së Kaçanikut dhe mbi 
degëzimet më të ulëta të maleve të Sharrit, në lindje të Lubotenit. 

            

 I II V V I II III X  I II 
V

iti 

1,4 1,4 ,6 ,7 3,2 5,3 8,0 7,2 3,9 ,4 ,7 0,3 
8

,1 
Tabela nr. 3. Temperaturat mesatare mujore të ajrit në Shtërpcë, periudha e viteve 1984.-1988 

 I II V V I II III X  I II 
V

iti 
Vlerat maksimale 

11,1 04,4 16,2 19,9 
2

11,8 48,8 38,6 17,1 47,8 71,5 32,2 15,6 
2

047,2 

988. 987. 988. 986. 986. 987. 988. 986. 987. 986. 986. 985. 
1

985. 
Vlerat minimale 

3,6 8,3 4,1 31,3 53,3 57,0 19,8 87,3 86,5 19,1 7,6 6,5 
1

916,4 

987. 986. 986. 988. 988. 988. 986. 984. 988. 987. 985. 987. 
1

988. 
Dallimi 

7,5 6,1 2,1 6,6 
5

8,5 1,8 18,8 29,8 1,3 2,4 4,6 9,1 
1

30,8 
Vlerat mesatare 

2,6 9,8 07 67,7 89,7 10,1 85,4 69,6 22,4 48,0 9,0 7,1 
1

938,4 
Tabela nr. 4. Shuma e kohëzgjatjes së rrezeve të diellit në orë 
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 I II V V I II III X  I II iti 
Maksimale 

,3 ,7 ,9 0,3 4,3 6,1 0,2 8,2 6,4 0,2 ,8 ,4 ,4 

988 988 986 986 985 987 988 988 987 984 987 985 987. 
Minimale 

4,7 5,1 ,5 ,1 1,5 5,0 5,9 5,4 2,8 7,5 2,2 2,0 ,o 

985 985 987 987 987 985 986 984 985 985 988 986 986 
Dallimi 

,0 ,8 ,4 ,2 
2

,8 ,1 ,3 ,8 ,6 ,7 ,0 ,4 ,4 
Tabela nr. 5. Temperaturat mesatare mujore maksimale dhe minimale në Shtërpcë  

 

 I II V  I II 
V

III X  I XII 

6,5 3,5 1,5 7,1 7,0 1,1 6,8 
3

2,0 
3

1,2 7,0 2,3 27,6 

988. 988. 987. 985. 988. 987. 987. 985. 987. 984. 985. 
1985

. 
 

Tabela nr. 6. Temperaturat maksimale mujore në ⁰C 

 

 I II V  I II III X  
X

I 
X

II 
V

iti 
Vlera mesatare 

,0 ,0 ,0 ,3 ,3 ,2 6,0 8,0 ,0 ,2 ,0 
0

,0 
5

7,0 
Vlera maksimale 

,0 ,0 ,0 ,0 5,0 1,0 3,0 3,0 8,0 ,0 ,0 
0

,0   

      985. 988. 987. 988. 988. 987. 984.       
Vlera minimale 

,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 ,0 
0

,0   

      988. 987. 986. 986. 988. 988. 988.       
  

Tabela nr. 7. Numri i ditëve me temperaturën maksimale të ajrit ≤ 25⁰C 
 

                     Vi
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I I II V I II III X I II ti 

Zo
na rreth 
900 m 
l.md. 2,8 2,5 ,2 ,1 2,3 6,1 8,0 8,1 4,0 ,4 ,0 0,7 

7,
9 

Zo
na rreth 
1700 m 

l.md. 4,6 2,3 0,7 ,3 ,0 1,8 4,8 5,3 1,2 ,8 ,2 2,7 
5,

4 
zo

na rreth 
2000 m 

l.md 5,4 3,2 2,2 ,4 ,2 ,9 3,0 3,7 ,6 ,6 ,1 3,7 
3,

9 
Tr 

900/2000 ,24 ,06 ,40 ,01 ,46 ,56 ,45 ,40 ,40 ,25 ,26 ,27 
0,

36 
  

Tabela nr. 8. Temperaturat mesatare mujore dhe vjetore të ajrit, periudha e viteve 
1931.-1960 

 

 I II V  I II III X  I II 
V

iti 

,4 ,3 ,8 ,8  ,4 ,3 ,3 ,2 ,8 ,4 ,6 
5

,2 
Tabela nr. 9. Mesatarja e vranësirat mujore në të dhjetat e mbulimit të qiellit në 

Shtërpcë, periudha e viteve 1984.-1988 

 
 I II V  I II III X  I II 

V
iti 

Shtërpca, periudha e viteve 1960-1984 

1 3 5 5 6 2 2 8 1 8 1 0 
9

22 
Tabela nr. 10. Vlerat mesatare mujore dhe vjetore të reshjeve në mm në Shtërpcë 

 
 
 

                   
I I II V  I II III X  I II 

Godin
a 

Ditë
t e 

kthjellëta ,8 ,3 ,5 ,5 ,5 ,4 1,8 4,6 3,2 ,4 ,4  82,4 
Ditë

t e vranëta 1,8 1 3,8    ,6 ,6 ,6 ,8 ,8 0,6 92,6 
  

Tabela nr. 11. Numri mesatar i ditëve të kthjellëta dhe të vranëta në Shtërpcë,periudha 1984.-
1988 
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                     Dimri  
Pranver
a  Vera  Vjeshta  Totali  

  
m

m % 
m

m % 
m

m % 
m

m  
M

m  
Sht

ërpca 
2

24 
2

4,3 
2

46 
2

6,7 
2

22 
2

4,1 
2

30 4,9 
9

22 0 
           

Tabela nr. 12. Shpërndarja e sasisë vjetore të reshjeve sipas stinëve të vitit 
 
 
 
 

                   
I I II V  I II III X  I II 

Shtërpca 

ax. 
1

58 18 08 36 89 10 09 68 23 77 09 61 

it. 
1

963. 970. 982. 966. 974. 983. 970. 979. 978. 975. 981. 962. 

in. 
1

6 
2

2 7 9 4 3 5  6  6  

it. 
1

964. 982. 976. 980. 969. 982. 8/78 978. 965. 969. 978. 972. 
  

Tabela nr. 13. Lartësitë maksimale dhe minimale e reshjeve mujore në mm në Shtërpcë ( 
periudha 1960.-1984. ) 

 
 
 

                                        N E  
S

E  Ë  
N

Ë  

Dimri   75 07 2 35 95 5 20 

Pranvera 0  97 18 6 66 41 
1

4 88 

Vera   85 32 9 32 07 
1

5 82 

Dimri   40 
7

6 8 11 3 3 63 

Mesatare vjetore   99 08 6 36 06 
1

0 88 
Tabela nr. 14. Frekuenca mesatare vjetore dhe sezonale e erërave si dhe qetësia në 

‰ në Shtërpcë, periudha e viteve 1984.-1988 
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Harta nr. 7.  Harta e zonave të larta  klimatike në komunën e Shtërpcës 
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                    Harta nr. 8. Trëndafili i erërave  në zonën kadastrale të Shtërpcës 
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Harta nr. 9. Ekspozimi i terrenit në zonën kadastrale të Shtërpcës 
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Toka  

 
Shfrytëzimi dhe cilësia e tokës 

 
Sipërfaqja e përgjithshme e zonës kadastrale të Shtërpcës është 35.301.439,72770 

m² (3.530,14 ha) me zonë ndërtimore me sipërfaqe prej 939.364,590099 m² (93,93 ha Në të, 
sipas të dhënave të grumbulluara nga ana e grupit punues, momentalisht jetojnë rreth 2.770 
banor. Zona urbane përbëhet nga :  

Banimet individuale, rrugët dhe të tjera 848.208 m²; 
Banimet kolektive    16.780 m²; 
Objektet ekonomike     14.139 m²; 
Objektet fetare      3.103 m²; 
Varrezat        8.392 m²; 
Objektet administrative     1.339 m²; 
Objektet kulturore     1.000 m²; 
Hapësirat shkollore     4.874 m²; 
Objektet sportive     8.286 m²; 
Parqet dhe sheshet     1.510 m²; 
Zona industriale    13.649 m²; 
Tregu           1.845 m²; 
Shërbimet     16.539 m². 
   
  Sipërfaqja e përgjithshme nën banim, rrugët dhe infrastrukturë tjetër 

nuk është më e madhe se 94 ha respektivisht 3 % e sipërfaqes së përgjithshme të zonës 
kadastrave të Shtërpcës.  

  Në bazë të këtyre informatave mund të supozojmë: 
 që për nevojat e banimit dhe zhvillimit të veprimtarive sekondare dhe terciare, duke 

përfshirë edhe rrjetin e rrugëve është e angazhuar një sipërfaqe mjaft e vogël; 
 që dendësia e popullsisë në sipërfaqet e përmendura është rreth 55 banorë për një 

hektar. 
   Këtu, do të mund të konstatojmë se në zonën e Shtërpcës  ka mjaft 

sipërfaqe për zgjerimin e vendbanimeve, por me kusht që kjo të mos bëhet në tokën e 
vlefshme të punueshme rreth vendbanimeve. Megjithatë, nëse lind nevoja për ndërtimin e 
numrit më të madh të objekteve banesore, infrastrukturore, ekonomike dhe objekteve të 
standardeve shoqërore atëherë duhet llogaritur përfshirjen e rreth 2,5 ha në çdo 100 banor 
të rinj, që duke marr parasysh dinamikën e ndryshimeve demografike, nuk mund të paraqet 
një ngarkesë të madhe për zhvillimin e vazhdueshëm dhe të shpejtë  të zhvillimit  socio-
ekonomikë të  Shtërpcës.       
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Harta nr. 10. Shfrytëzimi i tokës në komunën e Shtërpcës 

 
Përcaktimi i klasës së bonitetit të tokës në zonën e Shtërpcës 

Falë kushteve të ndryshme të zhvillimit të procesit pedogjenetik në strukturën e 
mbulesës pedologjike të Shtërpcës, janë formuar 8 lloje të tokave. E ato janë: 

1. Dheu sipërfaqësor ngjyre  kafe mbi gurët gëlqeror të njomë 
2. Litosol mbi shist (gnajsi, mikashisti, filiti, argiloshisti etj.) 
3. Dheu i cekët kafe mbi shist (mikashisti, filiti etj). 
4. Stenjak 
5. Deloviumi floval 
6. Tokë Aluviale-diluviale ranore-pjellore 
7. Rendzina tipike mbi serpentinë 
8. Ranker tipik mbi shist 
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Në të njëjtën kohë me vendosjen hapësinore vërehet edhe zoonimi vertikal i tokës, i 

shkaktuar nga ndryshimet klimatike, apo variacionet e shpeshta nën ndikimin e substrateve 
themelore. Me kategorinë e tokave punuese janë përfshirë katër klasat e para të bonitetit, 
me të katërtën kalimtare në të cilën janë përfshirë tokat kushtimisht të punueshme. 

 Harta nr. 11.  Harta pedologjike e zonës kadastrale të Shtërpcës  
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Harta nr. 12.  Klasat e tokës (Boniteti), FAO kriteret në zonën e Shtërpcës 
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Në hartën nr. 11. është paraqitur shkalla e bonitetit të tokës në zonën e Shtërpcës, 

në sipërfaqe në hektar: Klasa (I) 118,97 ha; klasa (II) 141,78 ha; klasa (III) 117,97 ha; klasa 
(IV) 113,65 ha; klasa (V) 2.069,77 ha; klasa (VI) 260,50 ha; klasa (VII) 625,31 ha i klasa 
(VIII) 240,87 ha.  

 
GJELBRIMET DHE MBULESA E VEGJETACIONIT 

 
Zona urbane e Shtërpcës nuk është e mbuluar me gjelbërim, kryesisht këto janë 

sheshet, derisa zonën kadastrave e krijojnë një numër i kërkesave të komunitetit të bimëve 
të ndryshme, pamjes dhe kërkesave mjedisore. Lartësia e madhe e këtij masivi ka ndikuar 
në shfaqjen e rripave të caktuar të vegjetacionit. Rripin më të ulët të masivit e krijojnë pyjet 
termofile, shkurret dhe kaçubat, ndërsa rripin më të lartë e mbulojnë shkurret dhe bimët 
barishtore frigorifile të maleve të larta që dendëson majat dhe vargjet e maleve. Në ultësira 
dhe rrëzë kodrave nga pjesa e dukagjinit e deri tek pjesa e Kaçanikut të masivit të Sharrit, si 
dhe në grykat e shkëmbinjve gëlqeror ku depërtojnë ndikimet nga Mesdheu i ngrohtë, 
sipërfaqen më të madhe e zënë pyjet termofile gjetherënëse, shkurret dhe kaçubet, shkoza 
e zezë, hiri i zi, murrizi, dardha e egër, trëndafilat e egër, lajthia turke, lajthit e zakonshme, 
frutat e maleve, qarri, bungu dhe jargavani.  
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Harta nr. 13. Zona kadastrale e Shtërpcës e nën pyjeve 



Plani  Zhvillimor Urban i Shtërpcës 

 

35 

 

1.1.3.2        PASURITË NËNTOKËSORE 

 Përbërja gjeologjike e tokës tregon përbërjen e mineraleve të ndryshme. Besohet se 
territori i zonës së Shtërpcës është mjaft i hulumtuar nga aspekti gjeologjik dhe se janë 
caktuar rezervat themelore të burimeve të mineraleve. Gjithashtu, është konstatuar se në 
territorin e zonës kadastrale të Shtërpcës nuk ka rezerva rentabile ekonomike të materialeve 
metalike. Nga materialet jo-metalike duhet përmendur gurëthyesin i Shtërpcës nga i cili 
është nxjerr materiali për prodhimin e gëlqeres, por ndërkohë është mbyllur.  
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Harta nr. 14. Resurset minerale në zonën kadastrale të Shtërpcës 
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1.1.4 TRSHËGIMIA KULTURORE DHE NATYRORE 
 

1.1.4.1 Trashëgimia kulturore 
 
 Vazhdimësia e popullimit të kësaj zonë mund të përcillet që nga kohërat më 

të lashta, ndërsa dëshmia materiale për popullimin më të vjetër është vërtetuar në lokalitetin 
Gradina, në bregun e majtë të Lepencit, në afërsi të Brezovicës. Gjetjet arkeologjike nga ky 
lokalitet tregojnë për mbetje të objekteve të fortifikimit romak (monedha, qeramika), shërbimi 
profesional për mbrojtjen e kulturës beson së në këtë lokalitet ka “mbetje të mureve 
parahistorike” që me analize detale arkeologjike është mirë të vërtetohet. 

 Përmendja më e hershme e ekzistencës së kulturës kombëtare në këtë zonë 
daton që nga shekulli XIII, kur tri shkrime në ungjillin serb, që sot ruhen në bibliotekën 
nacionale të Parisit, përmendet edhe fshati Shtërpcë.  

 Të gjitha këto objekte i përkasin stilit të njëjtë të objekteve pa kupolë, me 
dekorim modest mbi derën e hyrjes apo mbi dritare dhe enterier i cili shpesh nuk ishte i 
shkruar. Muret ishin të ndërtuar prej guri, kulmi i mbuluar me qeramikë, ose në kohët më të 
reja me tjegulla. Kishat ishin të ndërtuara pa kambanë apo kambanor, sepse është fjala e 
periudhës së sundimit turk, por nuk janë rrënjosur, si në pjesët fushore dhe vendbanimet më 
të mëdha të regjionit jugor të Moravës. 

 Shembulli më i rëndësishëm i objekteve të kishave është kisha e Shën 
Nikollës në Shtëprcë, e ndërtuar në vitet 1576 – 1577, dhe e rindërtuar dy herë, së pari duke 
fituar narteksin, e pastaj në kohën tonë (1952) edhe kambanën. 

 Karakteri arkitektonik i trashëgimisë profane në territorin e komunës së 
Shtërpcës paraqitet në dy shtresa kulturore: në formën e shtëpisë familjare tradicionale të 
banimit, të tipit rural apo urban, i trashëguar nga e kaluara e largët dhe i papërshtatshëm për 
mënyrën bashkëkohore të jetesës, si dhe në formë të konceptuar të ndërtimeve, të karakterit 
privat apo publik, me ndihmën e të cilët në mënyrë të konsiderueshme ndryshojnë 
karakteristikat e mjedisit, si natyror ashtu edhe artificial. 

 Shembujt e objekteve familjare tradicionale të banimit, me përdhesë po një 
katëshe, të ndërtuara kryesisht nga druri apo guri, ende janë të pranishme në numër të 
madh. Arsyet e kësaj gjendje të vonuar mund të gjenden në mos zhvillimin e përgjithshëm të 
komunës. 

 Shembujt më të mirë të llojit të ndërtimeve tradicionale të objekteve banesore 
të tipit urban janë të lokalizuara në rrugën Milutin Nikoliq, si dhe në Sheshin e Çlirimit, dhe 
mjediset e kësaj rruge dhe këtij sheshi mund të konsiderohen me vlera të rëndësishme të 
trashëgimisë hapësinore. Këtu duhet shtuar edhe ndërtesën e shkollës fillore të dikurshme 
në kryqëzimin e rrugës Milutin Nikoliq dhe Sheshit të Çlirimit, i cili si për nga funksioni ashtu 
edhe nga pamja karakteristike të objekteve publike të ndër-luftërave në vende të vogla ka 
pjesëmarrje të rëndësishme në krijimin e karakteristikave themelore të mjedisit të vjetër të 
Shtërpcës. 

 Vendi i këtij obelisku përpara kishës së Shën Jovanit, në periferi të Shtërpcës, 
nuk përputhet me ndërtimin e duhur, sidomos kur krahasohet me kompleksin përkujtimor të 
dedikuar njësive partizane të cilat gjatë luftës së dytë botërore kanë qëndruar dhe luftuar në 
Sharr. Ky kompleks përkujtimor, është i ndërtuar përgjatë rrugë magjistrale në afërsi të 
Brezovicës, është vepër e skulptorit Svetislav Arsiq – Basare, me prejardhje nga Sevci, 
skulptorit më të njohur nga zona e Kosovës. Kompleksi memorial iu është dedikuar 
luftëtarëve të njësisë së malit të Sharrit, ku pa dyshim puna e tij e rëndësishme, lindi nën 
ndikimin vizual përkujtimore të Bogdan Bogdanoviqit. 

 Përveç këtij kompleksi monumental memorial, ekzistojnë edhe disa 
memoriale modeste të përkushtuara ushtarëve dhe viktimave të luftës së dytë botërore: 
monumenti mbi varrezën e përbashkët të luftëtarëve nga këto anë,  i lokalizuar pranë 
obeliskut të përmendur në afërsi të kishës Shën Jovani në Shtërpcë, si dhe memoriali – 
burimi në rrugën në mes të Shtërpcës dhe Brezovicës. 
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 Veprat e rëndësishme të arkitektëve bashkëkohorë, (objekti i komunës së 
Shtërpcës, Shtëpia e modernizuar e kulturës, si dhe objektet publike në Shtërpcë, objekti i 
postës, bankat etj) nuk tregojnë ndonjë lidhje me kulturën e trashëguar arkitektonike e cila 
gjatë disa shekujve ka arritur të mbijetoj edhe të rezistojë ndikimeve të huaja. 

 
  

 
 

Harta nr. 15. Trashëgimia kulturore në Shtërpcë 
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Kisha e Shën Nikollës, Zona e mbrojtur 
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1.1.4.2 Trashëgimia natyrore 
 

Vegjetacioni pyjor i pjesës veriore të maleve të Sharrit në zonën e Shtërpcës është 
shumë i zhvilluar, kompleks dhe i rëndësishëm, i manifestuar me disa rripa të larta të 
vegjetacionit, para së gjithash të ndikuara nga klima dhe karakteri klimatik: brezi 
kserotermofil i ulët i pyjeve të bungut (Quercus pubescens, Quercus conferta, Quercus 
cerris, Carpinus orlentalis), brezi kalimtar termomezofil i bungut (Quercus petrea) dhe 
shkoza e bardhë (Carpinus betulis), brezi mesofil i ahut (pylli i pastër i ahut apo ahishte – 
Fagus moesiaca, dhe pylli i ahut i përzier me pisha – Ables alba, në zonat e larta malore), 
brezi më i lartë frigofil i rrobullit (Opinus heldreichii) dhe molikës (Pinus peuce), që krijojnë 
kufirin e epërm malor. Në disa pjesë të këtij masivi zona kalimtare në mes të brezit të fundit 
malor dhe vegjetacionit barishtor alpin e përbënë vegjetacioni barishtor alpin i pishave 
(Pinus mugo). 

Mbi kufirin e epërm malor, dhe zonës kalimtare të pishave malore, fillon brezi 
kompleks, i ndryshëm dhe shume i rëndësishëm (ose më mirë të themi zona) e bashkësisë 
së barishtoreve alpin/malore të larta, të tipit (të modifikuar) të livadheve alpine. Megjithatë, 
nën ndikimin e njeriut ky vegjetacion është shndërruar në kullota malore. Në malet e Sharrit 
dhe degët e tij zëne hapësirë më madhe, janë të përbërjes komplekse në vartësi të 
substrateve gjeologjie, kushteve orografike dhe veprimtarisë së njeriut (kryesisht shkalla e 
kullotjes), në kuadër të vegjetacionit të kullotave dhe vegjetacionit të shkurreve dhe 
kaçubave alpine. 

Përveç rrobullit dhe molikës, me ligj janë të mbrojtura edhe specie të shumtë të 
bimëve ndër të cilat me rëndësi të venat në kuadër të komunës së Shtërpcës janë: 
 Gentiana lutea (lincura) 
 Pinus mughus (pisha xhuxhë) 
 Të gjitha llojet e lisave. 

 
Bota shtazore në zonën e Shtërpcës karakterizohet me numër të madh të llojeve dhe 

numër të vogël të ekzemplarëve të specieve të caktuara. Në këtë rajon ekzistojnë kushte të 
favorshme natyrore për jetën e specieve të shumta të kafshëve, por ndikimi gjithnjë më i 
madh i njeriut, me kohë, shumë negativisht ka ndikuar në zvogëlimin e popullatës së 
specieve të caktuara. Sipas rezultateve të hulumtimeve të deritanishme në zonën e maleve 
të Sharrit jetojnë dreri, dhia e egër, derri i egër, ariu, kaprolli, rrëqebulli, pastaj ujku, macja e 
egër, dhelpra, kunadhja gushëbardhë, kunadhja e artë, lepuri, ketri, baldosa, vidra, gjer etj. 
Ornitofauna është gjithashtu mjaft e pasur. Në këto zona jeton edhe Pula e egër, Fëllanza 
gurore, Dhia e egër dhe shumë specie tjera. Ndërsa prej specieve të kafshëve rëndësi të 
veçantë kanë të gjitha kafshët që janë në numër të vogël si rrëqebulli, dreri malor, Tetrao 
urogallus (Capercaillie), ariu i murrmë etj. 

Shumica e specieve të kafshëve janë me ligj të mbrojtura qoftë në tërësi (ndalimi i 
vrasjeve dhe kapja), qoftë pjesërisht (me leje periodike për gjuetinë e numrit të caktuar të 
specieve të veçanta të kafshëve).  

Mbrojtja e florës dhe e faunës do të realizohet në mënyrë të planifikuar në bazë të 
programeve konkrete të mbrojtjes dhe mbarështimit të specieve të caktuara, të prodhuara 
nga institucionet e specializuara shkencore dhe profesionale. Realizimi dhe përcjellja 
(kontrolli) e realizimit të këtyre programeve do të jetë nën kompetencat e institucioneve 
përgjegjëse të republikës si dhe kompanisë publike “Parku Nacional – Malet e Sharrit” me 
seli në Shtërpcë. 
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Harta nr. 16. Lloj llojshmëria e kafshëve në zonën e Shtërpcës 

 
Parku Nacional dhe rezervatet natyrore 

 
  
Kur është fjala për pjesën e larta të maleve të cekura me ligj (më 1986) është shpallur 
“Parku Nacional i Maleve të Sharrit”. Me këtë ligj janë përcaktuar kufijtë e Parkut Nacional si 
në vijim:kufiri i Parkut Nacional në pjesën jugore dhe juglindore përputhen me kufijtë 
administrativ në mes të Republikës së Maqedonisë dhe Republikës së Kosovës, dhe kalon 
nëpër majat më të larta të maleve të Sharrit, duke filluar nga maja e Lubotenit (2.496 m), mbi 
Kullën (2.314 m), Livadicën (2.491 m),  majën e Jezercit (2.604 m) deri në kufi me komunën 
e Prizrenit. Nga këtu kufiri i Parkut Nacional është në kufi në mes të komunës së Prizrenit 
dhe Republikës së Maqedonisë dhe rrëzë kodrës së maleve të Sharrit mbi Bistrën (2.640 m), 
Maja e zezë (2.491 m), Kobilica (2.526 m) deri te Kara Nikola (2.106 m). Kufiri vazhdon tutje 
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në drejtim juglindor dhe shtrihet te kufiri në mes republikave dhe pastaj kufiri i Parkut 
Nacional kthehet në veriperëndim deri te lartësia 1.626 m. Kjo kuotë lakon në lindje mbi 
fshatin Manastirica dhe arrin në lartësinë 1.071 m nga ku tutje shkon te lartësia 1.310 m. 
Kufiri i Parkut pastaj lakon në veriperëndim deri te lartësia 1.435 (Javorovica), dhe prej aty 
në lindje deri te lartësia 1.765 m (Mlake) dhe nga aty vazhdon në  verilindje përmes malit 
Misove deri në lartësi 1.522 m. Pastaj kufiri kthehet në veriperëndim deri në kuotën 1.271 m, 
duke u shtrirë mbi Fshatin e Epërm (Gornje Selo), ku kufiri i Parkut në vazhdim përbëhet nga 
rruga Prizren – Brezovicë deri të kështjella e Mbretit në lartësi prej 1.120 m.  
 

Nga kjo kuotë kufiri shtrihet në perëndim mbi fshatin e Virgjëreshës së Shenjtë me 
izohipsë prej 1.212 m deri te lartësia 1.130 m ku në perëndim mbi kuotën 931 arrin në 
kuotën 1.507 m. Nga kjo kuotë lakon në verilindje deri tek kuota 1.656 m duke përshirë 
Golem Bor nga ana perëndimore dhe arrin në veri në kuotën 1.509 m, e nga aty shtrihet në 
verilindjen dhe arrin në kuotën e 1.598 m (Granizon) dhe vazhdon tutje në veri deri te 
lartësia 1.931 m dhe deri te lartësia 1.710 m, ku nga aty në veriperëndim deri te lartësia 
1.456 m ( Rusenica), pastaj, kufiri shtrihet deri te lartësia 841 m, duke përshirë manastirin e 
Teodorit të shenjtë, kufiri pastaj lakon në lindje në lartësi 1.498 m mbi fshatin Delovcë, dhe 
lëshohet në lindje te guri Bolovan, duke përfshirë Carevën dhe Bukoshën në lidhje deri në 
lartësi prej 1.654m. Nga kjo lartësi kufiri shtrihet në drejtim të juglindjes ku, përsëri hyn në 
komunën e Shtërpcës dhe arrin në lartësi 1.441 m mbi fshatin Bitia e Epërme, Popovci dhe 
Bitia e Poshtme.  Nga këtu kufiri lakon në jug dhe arrin në lartësi 1.276 m (Çuka), dhe pastaj 
kufiri lëshohet mbi Orliç deri në lartësi 1.150 m, pastaj në këndin e drejt ngritën në lartësi 
prej 1.516 m (Borça e Vogël), dhe pastaj lakon në perëndim deri në lartësi 1.440 m (Livadhet 
Botërore), dhe pastaj lëshohet në jug ku prenë lumin Lepenc dhe ngritët në kokën e Begut 
deri te izohipsa 1.600 m. Nga aty kufiri lakon në lindje mbi fshatin në Sefcë dhe arrin 
lartësinë prej 1.312 m, nga aty tutje shkon në verilindje dhe arrin lartësinë duke prerë rrugën 
Brezovic – Prizren 1.232 m (Burli), lakon në juglindje deri te lartësia 1.453 m, ku vazhdon 
tutje në veriperëndim deri te lartësia 1.485 m, dhe tutje në drejtim të njëjtë deri te lartësia 
1.541m, dhe tutje vazhdon në lindje deri te Maja e Zezë (Crni Vrh) (1.562 m) dhe lartësi 
1.712m, duke përfshirë Tupanin, Baçillen dhe lakon në jugperëndim deri te pika fillestare e 
përshkrimi të kufirit Luboteni ku edhe përfundon. 

Me kufij, janë të përfshirë pra, terrenet mbi qytetin e Shtërpcës. 
Kur është fjala për ndarjen e zonave me shkallë të ndryshme të mbrojtjes së Parkut 

Nacional Malet e Sharrit, me këtë Plan Hapësinor të komunës së Shtërpcës janë ndarë në 
kritere dhe atë: 
 Zona e parë e mbrojtur është zona e fenomeneve themelore natyrore me kufizime të 

mëdha për përdorim dhe me shkallë më të lartë të mbrojtjes. Kjo zonë përfshinë 
hapësirën e mjediseve burimore me interes të veçantë për zonën e Parkut Nacional 
Malet e Sharrit. Brenda kësaj zone janë rezervatet strikte natyrore të cilat deri tash 
ishin të mbrojtur me ligj (Liqeni i Livadicës, rezervatet e pyjeve të shtëpia e Stojkut). 

 Zona e dytë e mbrojtur është zonë mbrojtëse e drejtuar për pushim aktiv dhe 
rekreacion të banorëve (pikat për piknikë, shtigjet malore shëtitëse), si dhe për 
zhvillimin e aktiviteteve dimërore sportive me inkurajim të zhvillimit të aktiviteteve 
turistike.  

 Zona e tretë e mbrojtur, apo zona për përdorim të përzier të shkallës së tretë 
mbrojtëse përfshinë hapësirat tjera të Parkut Nacional të Maleve të Sharrit, e kjo 
nënkupton hapësirat të cilat karakterizohen me sipërfaqet pyjore dhe bujqësore 
(kryesisht për këmbësorë). 
 
Përfundimisht, në zonën mbrojtëse rreth Parkut Nacional shfrytëzimi, rregullimi dhe 

mbrojtja e hapësirës në periudhën e planifikuar do të jetë në përputhje me vendimet dhe 
programet e planit që lanë të bëjnë me sipërfaqen totale të Parkut Nacional Malet e Sharrit 
në lidhje me të gjitha nevojat e banorëve për zhvillim, duke marr parasysh së në zonën 
mbrojtëse gjendet edhe qyteti i Shtërpcës.  
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Përveç Parkut Nacional me ligj janë të mbrojtura edhe pjesët e rezervateve strikte 
natyrore: 
 Pylli Pinus peuce – Rododendron ferrugineum tek Shtëpia e Stojkut  
 Pylli Pinus peuce – Acer ledreichii te Shtëpia e Stojkut  
 Liqeni i Livadicës. 
  

   Liqeni i Livadicës      
   
  Ky është edhe një objekt hidrologjik, gjeomorfologjik dhe glacial i formuar në pirgun 

pas shkrirjes së akullnajës. I gjatë është 220 metra, i gjerë 125 metra. Gjatësia e bregut 
është 683 metra, ndërsa thellësia më e madhe është 6,7 metra. Sipërfaqja e liqenit është 
20.580 m², dhe vëllimi 74.715 m³. Uji është i kthjellët, i pastër dhe me ngjyrë gjelbër – kaltër. 
Në kohën e nivelit më të madh të liqenit uji rrjedh mbi sipërfaqe. Liqeni gjendet në 2.173 
metra të lartësisë absolute dhe i përket burimit të lumit të Kalugjerës. Përveç vlerave 
natyrore të cekura dhe me ligj të mbrojtura në malet e Sharrit ekzistojnë edhe disa tjera, po 
ashtu, lokacione të vlefshme mbrojtja e të cilave propozohet edhe me këtë Plan Hapësinor. 
Kështu, në zonën më të gjerë të rezervateve natyrore “Popovo prase: dhe “Gini vode – 
livadhet e Carevës” gjenden, gjithashtu, pyje mjaft të vlefshme, të cilat kur të mbrohen, me të 
tjerat të përmendura do të paraqisnin kompleksin e përgjithshëm natyror në pjesën 
jugperëndimore të komunës së Shtërpcës. Cekim regjistrimet fitocenologjike të disa 
përbërjeve të rëndësishme të pyjeve: 
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Harta nr.17.  Harta e vegjetacionit të zonës së Shtërpcës 
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Harta nr. 18. Trashëgimia natyrore e zonës kadastrale të Shtërpcës 
 

FATKEQËSITË NATYRORE DHE TË TJERA  
 

Në fatkeqësitë natyrore përfshihen: vërshimet, pirgjet e borës, bora e madhe, erërat e 
forta, breshëri, akulli, thatësira, dukuritë masive të sëmundjeve infektive tek njerëzit, kafshët 
dhe bimët dhe fatkeqësitë tjera të shkaktuara nga natyra. 

      Me fatkeqësi tjera nënkuptohen aksidentet rrugore, ajrore dhe të transportit 
hekurudhor, zjarret, fatkeqësitë në miniera, rrënime i digave dhe fatkeqësitë tjera ekologjike 
dhe industriale të shkaktuara nga veprimtaria dhe sjellja e njeriut, gjendjet e 
jashtëzakonshme, temperaturat e larta, kolapsi teknik i sistemeve energjetike për furnizim 
me energji elektrike, teknologjisë së telekomunikimit dhe informacionit, aktet terroriste dhe 
mënyrat tjera të kërcënimit masiv. Territori i Shtërpcës vazhdimisht ballafaqohet me 
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fatkeqësi natyrore dhe artificiale, kështu që Drejtoria për shërbime publike dhe emergjencë 
është përgjegjëse për menaxhimin e këtyre situatave emergjente si: 

• Zjarret ,  
•  Vërshimet,  
•  Tërmetet,  
•  Fatkeqësitë tjera natyrore. 

 
Nga aspekti sizmologjik, zona urbane e Shtërpcës paraqet terrenin sizmik aktiv ku 

është e mundur shfaqja e tërmeteve katastrofike. Vet zona me gjasë nuk është e kërcënuar 
nga paraqitja e tërmeteve më të forta autoktone, por është e ekspozuar efekteve të forta 
sizmike të tërmeteve, vatra e të cilëve gjenden në largësi të mëdha apo të vogla. Të dhënat 
mbi tërmetet, të cilat janë sot në dispozicion, tregojnë se shfaqja e tërmeteve katastrofike 
është regjistruar qysh në vitin 1457, kur në rrethin e Prizrenit ka ndodhur tërmeti prej MS 9⁰ 
MS. Në kohën e re është evidentuar tërmeti që ka ndodhur në gusht të vitit 1921 në zonën 
Ferizajt-Viti, dhe i cili në Shtërpcë është regjistruar me intensitet prej 8⁰ MЅ. Dy lokacionet e 
cekura kanë ndikimin më të rëndësishëm në karakteristikat sizmike të tërmetit të Shtërpcës, 
sepse paraqesin dy burime sizmike më të afërta dhe më të forta. Shfaqja e tërmeteve 
autoktone janë regjistruar magnitudat e tyre (3-4) tregojnë që janë shumë larg nga për nga 
rëndësia e përcaktimit të zonës seizmike. Ekzistenca e tërmeteve lokale, qoftë edhe të 
dobëta, duhet të tregoj në rrezikun nga veprimet e tyre. 

Bora është një dukuri e rregullt dimërore. Numri i ditëve me reshje bore, gjatësia dhe 
trashësia e shtresës së borës rritet me rritjen e lartësisë mbidetare. Numri mesatar vjetor i 
ditëve me borë shkon për periudhën e viteve 1931-1960 prej 40 ditë në luginën e Lepencit 
deri në 100 ditë në pjesët më të larta të maleve të Sharrit. Në Shtërpcë numri i ditëve të 
regjistruara me reshje bore, për periudhën e viteve 1960-1984 është mesatarisht 39, ndërsa 
në Jazhincë për periudhën e viteve 1959-1985 është 42 ditë. Me shtresën e borës, me të 
cilën nënkuptohet shtresa e borës me trashësi më së paku 1 cm, disa pjesë janë të 
mbuluara prej 60 deri në 210 ditë. Shtresa e borës, për shkak të temperaturave të ulëta të 
ajrit, përherë ka qëndrueshmëri më të gjatë në krahasim me ditët e reshjeve të borës, 
d.m.th, ditët kur bie borë. Sipas matjeve konkrete për periudhën e viteve 1960-1984 
kohëzgjatja mesatare e shtresës së borës në Shtërpcë është 66,5 ditë. Në pjesët më të larta 
të maleve të Sharrit nën shtresën e borës janë pjesët prej 180 deri 210 ditë, që nënkupton 6 
deri në 7 muaj. Përndryshe, trashësia mesatare maksimale e shtresës së borës në lartësi 
mbi 1.700 m, është duke filluar nga 150 deri 200 cm, derisa në rajonet më të ulët është 70 
cm. 

Në Shtërpcë më të shpeshtat janë erërat lindore dhe perëndimore, dhe është e qartë 
që në drejtimin e erërave në mënyrë dominante ndikojnë format e reliefit, që nënkupton 
drejtimi i luginës së Lepencit dhe malet përreth. Era perëndimore, në mesin e stinës së 
dimrit sjell reshje të shumta bore.  

 
Breshëri në Shtërpcë shpesh mund të konsiderohet si i rrezikshëm për ekonominë 

duke pasur parasysh në vitet e kaluara ka pasur stuhi të breshrit.  
       Akulli prekë vetëm viset e larta malore gjatë stinës së dimrit dhe nuk paraqet 

ndonjë rrezik zonën urbane. 
Thatësira ndikon dukshëm në furnizim me ujë e që gjatë stinës së verës, kryesisht 

gjatë muaji korrik dhe gusht kur temperaturat janë të larta dhe reshjet janë të rralla, vjen deri 
tek restrikcioni i ujit.  

Vërshimet janë fatkeqësi natyrore që kërkojnë vëmendje të veçantë. Vërshimet 
konsiderohen dukuri që shfaqen në zonat e caktuara që janë të rrezikshme për jetën e 
njerëzve dhe shkaktojnë dëme të dukshme materiale. Vërshimet nuk mund të parandalohen 
por dëmet e tyre mund të amortizohen dhe menaxhohen. Uji i cili grumbullohet nga reshjet 
ose nga shkrirja e borës duhet të gjejë rrugën e lëvizjes së tij.    
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Shfaqja e ujërave të mëdha është vështirë të determinohet. Vërshimet e mëdha në 
pellgun e Miloshticës janë vërejtur në vitin 1897, 1925, 1933, 1941, 1946, 1953, 1965, 1979 i 
1981. Efekt veçanërisht shkatërrues kanë pasur shfaqjet e vërshimeve që janë paraqitur ne 
vitin 1897, 1953 i 1979.  

 
Harta nr. 19. Sasia e të reshurave në zonën kadastrale të Shtërpcës 
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Erozioni 
               Territori i zonës urbane nuk është nën ndikimin e erozionit. Zona kadastrale 

karakterizohet me pjesëmarrjen e sipërfaqeve erozive sipas kategorive në vijim: sipërfaqet 
që janë të ekspozuara  

 
erozionit shumë të dobët, të dobët, erozionit mesatar dhe sipërfaqet me erozion 

shumë të fortë.  
 

 
 

Harta nr. 20. Erozioni në zonën kadastrale të Shtërpcës 
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1.1.5 DEMOGRAFIA DHE ZHVILLIMI SOCIAL  
 

Duke u nisur nga komponenti i rrjedhave demografike, grupi punues për demografinë 
dhe çështjet sociale ka analizuar gjendjen e tanishme dhe gjendjen e mundshme në të 
ardhmen. Sipas regjistrimit të popullsisë të vitit 1981 – 1989 ekzistojnë të dhënat e sakta për 
numrin e banorëve të vendbanimit të Shtërpcës. Gjithashtu, gjatë profilit dhe analizës së 
gjendjes janë shfrytëzuar edhe burimet tjera siç janë IMG, OSBE, UNHCR si dhe 
parashikimet profesionale, ku grupi punues ka supozuar dhe ka marr të dhënat më relevante 
të paraqitura në tabela. Nga numri i përgjithshëm i banorëve 36,7 % e përbëjnë të rinjtë të 
moshës 0-19, derisa banorët mbi  60 vjet zënë një pjesë të vogël, rreth 11,5 % të banorëve 
të përgjithshëm. 

 
 

 
                                         
         

Tabela nr. 17. Struktura e popullsisë sipas moshës 
 
 

1.1.5.1 NDIKIMI I KOMPONENTËS NATYRALE DHE MIGRIMIT NË LËVIZJEN E 
POPULLSISË 

 
 
 Proceset në zhvillimin e banorëve të vendbanimit të Shtërpcës janë rezultat i 

ndryshimeve në lëvizjet natyrore dhe migrimit të popullsisë. Rritja e realizuar e popullsisë 
gjatë tridhjetë viteve të ardhshme është rezultat i rritjes ekskluzivisht  pozitive natyrore, 
sepse ndikimi i komponentës së migrimit ka lëvizur në drejtim të zvogëlimit të numrit të 
banorëve. 

 Në periudhën e viteve 1961.-1981 rritja mesatare e popullsisë ishte vlera e 
moderuar (prej 16,6 – 9,4 ‰).  

 Periudha e viteve 1981. – 2011 shfaq polarizimin e filluar më herët të 
trendëve demografike: shtimi natyror në Shtërpcë ka shënuar rënie të dukshme. Saldoja e 
migrimit për tërë komunën në këtë periudhë është negative, por me vlera dukshëm më të 
ulëta relative dhe absolute në krahasim me periudhën e mëparshme.  

 

             Mosha   Përqindja   

Mosha                  (  0-19 vjet.)  36,7 % 
Mosha                  ( 20-39 vjet.) 33,4 % 
Mosha                  ( 39-59 vjet.) 18,4 % 
Mosha                  (mbi 60 vjet.)  11,5 % 

Numrat absolut në 100 banor mesatarisht 

  
 

rritja/ 
zvo

gëlimi 
rritja e 
popullsisë 

bilanci i 
migrimit   

rritja/ 
zvo

gëlim 

rritja e 
popullsis
ë 

bilanci i 
migrimit 

  
Shtërpca                247 75 172   14,8 4,5 10,3 
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Harta nr. 21. Lëvizja e popullsisë gjatë viteve të fundit në Shtërpcë 
 

RASTET SOCIALE 
 

Në Shtërpcë, si problem i popullsisë dhe shtresimit social nuk është i pranishëm, 63 
familje jetojnë në varfëri duke luftuar për ekzistencë, e që është rreth 7 % e numrit të 
përgjithshëm të familjeve. Kjo kategori e qytetarëve mbështetje për ndihmë gjen në Qendrën 
për Punë Sociale dhe në organizatën e Kryqit të Kuq të Shtërpcës. 
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Tabela nr. 25. Shfrytëzuesit e ndihmave sociale sipas kategorive në Shtërpcë 
 

STRUKTURA E PUNËKËRKUESVE 
 

      Zyra komunale për punësim në evidencën e saj ka 400 punëkërkues 
                    

Mosha Totali Përqindja Fe
mra 

Mesh
kuj 

Nga 
15-24 

 120 30% 66 54 

Nga 
25-39 

            
160 

40% 88 72 

Nga  
40-54 

 80 20% 44 36 

Mbi  
55+ 

 40 10% 22 18 

Totali  400 100 % 22
0 

180 

Tabela nr. 25. Struktura e punëkërkuesve sipas moshës në Shtërpcë 
 

Punëkërkuesit me ndihmë sociale 
 

           Me ndihmë sociale janë dy kategori (I i II).  Në kategorinë e parë hyjnë 
personat e paaftë për punë, ndërsa në kategorinë e dytë hyjnë punëkërkuesit të cilët nuk 
kanë fare të ardhura dhe kanë fëmijë nën 5 vjet 

     Punëkërkuesit të cilët janë përfitues të ndihmës sociale të kategorisë së dytë 
janë të obliguar të marrin vërtetimin e papunësisë për çështjet e ndihmës sociale, të cilin e 
plotëson, vulos dhe e evidenton Zyra komunale për punësim. 

 

1.1.6 STREHIMI, SHTRIRJA E LOKACIONEVE 
 

 Tendencat e ndryshimit të numrit të popullsisë tregojnë se deri më tani 
intensiteti i shfrytëzimit të tokës është rritur paksa në rajonet e ulëta, kurse ka rënie në ato të 
larta. 

      Megjithatë, rritja e numrit të popullsisë në Shtërpcë tregon se tashmë janë 
ndjerë ndryshimet pozitive në këto zona.                       

                                                                  

Numri i familjeve që shfrytëzojnë ndihma 
sociale 

Vendi 
Ka

tegoria I 
Kat

egoria II 

Gjithsej 
kat. 

 I i II 
Shtërp

cë 38 25 63 
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EDUKIMI 
 

Procesi i edukimit dhe arsimimit në Shtërpcë zhvillohet nga niveli parashkollor deri 
tek niveli i mesëm në gjuhën serbe. 

 Institucionet arsimore: 
 2  klasë parashkollore 44 fëmijë; 
 1  shkolla të fillore me 343 nxënës; 
 1  shkolla të mesme me 547 nxënës; 

 
Në këto institucione, në të gjitha nivelet e arsimimit janë të punësuar 96 punëtor1. Në 

Shtërpcë ekziston një kopsht i fëmijëve ku janë të vendosur 55 fëmijë dhe 26 të punësuar, 
prej të  cilëve janë të punësuar 4 mësues, 4 infermiere dhe 18 punëtorë tjerë administrativë 
dhe teknik.  

Infrastruktura ligjore dhe rregulloret respektohen dhe zbatohen në mënyrë strikte. 
Arsimimi nga niveli parashkollor deri në klasën e tetë është i obligueshëm dhe vijohet nga të 
gjithë nxënësit.       

Zgjerimi dhe përmirësimi i hapësirës shkollore me qëllim të arritjes së standardeve 
evropiane si dhe hulumtimi i standardeve ekzistuese është në proces. 

Sektori i infrastrukturës është përgjegjës për vlerësimin e nevojave për hapësira 
shkollore, planifikim, koordinimin, mbikëqyrje dhe realizim të objekteve për qëllim të 
përmirësimit të infrastrukturës shkollore.  

Institucionet arsimore shkollore kanë klasë mësimore me sipërfaqe të ndryshme, nga 
më të voglat 12 m² e deri në 45 m². Nga objektet ndihmëse, shkolla fillore “Staja Marković“ 
në Shtërpcë posedon edhe sallën e sporteve, i cila shfrytëzohet në të njëjtën kohë edhe nga 
shkolla e mesme ekonomike – tregtare „Jovan Cvijić“ në Shtërpcë. 

 

                                                
1 Të dhënat e siguruara nga Drejtoria komunale për arsim, kulturë, rini dhe sport për vitin shkollor 

2011-2012 
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Harta nr. 22. Hapësirat shkollore dhe sportive në zonën urbane të Shtërpcës 
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r. 
Emërtimi i 

shkollës 
F

shati 

N
umri i 
nxënë

sve 

N
r. i 

arsimt
arëve 

Si
përfaqja e 

objektit 
në   m² 

S
ipërfaqe 

m
²/Nxë. 

Nx
ë./arsimta

r. 

 

Shkolla e mesme 
ekonomike–

tregtare 
 „Jovan 

Cvijić“ 

S
htërpcë 

5
47 

5
8 

96
4,00 

1,
76 

9,4
3 

 
Shkolla 

fillore „Staja 
Marković“ 

S
htërpcë 

3
43 

3
8 

2.0
00,00 

5,
76 

11,
08 

    
Tabela nr. 32. Raporti ndërmjet hapësirës shkollore dhe nxënësit në Shtërpcë 

 

1.1.7 Zhvillimi Ekonomik  
TURIZMI 

 
 Zona urbane e Shtërpcës karakterizohet me kushte mjaft të vlefshëm 

natyrore për zhvillimin e turizmit, i cili deri më tani shumë pak shfrytëzohet. shpatet e 
gjelbërta të përshtatshme për rekreacion gjatë verës me vlerë turistike gjeomorfologjike 
(majat e larta të Sharrit, shpatat e thepisura, luginat me origjinë glaciale/akullnajore) dhe 
hidrologjike (burime të shumta dhe prroje që janë aktive gjatë verës) si dukuri hyjnë në 
lokacionet më të rëndësishme turistike në Kosovë. Po ashtu, komplekset sportive „Livad-
Livadhi“ dhe „Obe reke-Të dy lumenjtë“ ndikojnë në zhvillimin e turizmit sportiv dhe rekreativ 
i cili dukshëm mund të ndikojë në zhvillimin e ekonomisë në Shtërpcë.  

 Monumentet që gjinden në zonën urbane, veçanërisht duhet të theksohet 
kisha e mbrojtur e Shën Nikollës, mund ti stimulojë qytetarët për zhvillimin e turizmit kulturor 
arkeologjik.  

  
INDUSTRIA 

 
Gjendja e tanishme e industrisë së Shtërpcës është mjaft e pafavorshme. Si kompleksi 

më i rëndësishëm industrial ishte fabrika e pjesëve mekanike „Ivo Lola Ribar“ që ka 
prodhuar makina për përpunimin e metalit. Krahas kësaj në këtë fabrikë janë prodhuar edhe 
lidhëset për piano, si dhe trupat ndriçues. Pastaj, ekziston edhe “Pilana” e cila viteve të 
fundit punon si një kompani e pavarur. Në fabrikën për përpunimin e drurit “Pilana” 
përpunohet druri dhe pjesët e mobileve. Deri vonë kanë ekzistuar kapacitetet për prodhimin 
e medikamenteve “Mediteks”, por viteve të fundit nuk ka prodhim edhe pse ekzistojnë 
kapacitete njerëzore, hapësira të përshtatshme por  teknologjia është mjaft e vjetërsuar. 

Ndërmarrjet publike, sipas analizave, në kohët e fundit kane regjistruar një rënie të 
dukshme ekonomike, deri sa ato private, sidomos ato prodhuese ndikojnë në zhvillimin 
ekonomik. 

Në këtë zonë ekzistojnë kushtet edhe për zhvillimin më të madh se zhvillimi i tanishëm 
i industrisë. Këtu industria do të mund të zhvillohet si veprimtari suplementare për aktivitete 
tjera ekonomike. 
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1.1.8 TREGËTIA 
 
         Gjendja e rrjetit tregtar është ende në zhvillim, si në aspektin sasior ashtu edhe 

ne atë cilësor.  
Në bazë të të dhënave me të cilat disponon sektori për ekonominë, në Shtërpcë ka 110  

biznese të sektorit privat dhe 2 biznese të sektorit publik dhe ato janë TRO „Mladost“ i  DP 
„Zadruga“.Dyqanet në përgjithësi janë të tipit të përzier, edhe pse ka dyqane të specializuara 
për: këpucë, tekstil, veshje dhe produkte metalike. Në  Shtërpcë ekziston një treg i 
rregulluar, derisa tregu i gjelbër dhe i bagëtisë nuk kanë lokacione të rregulluara, po 
spontanisht formohen në rrugë apo në afërsi të rrugëve. Me këto tregje menaxhon komuna e 
Shtërpcës e cila njëkohësisht mbledh edhe taksa dhe të hyra tjera.  

 

1.1.9 ZEJTARIA 
 

Zejtaria vazhdon që të jete fushë e rëndësishme për zhvillimin ekonomik.  Ekzistenca 
e përvojës së konsiderueshme në industrinë artizanale (zejtarisë) të prodhimit, shërbimeve 
dhe të artit, ashtu edhe industria  vendase që konsiderohen si përparësi për zhvillimin 
ekonomik. Ekzistenca e zejtarisë që merret me zejtarinë prodhuese në aspektin e 
përpunimin dhe prodhimit të produkteve për treg, dhe kryesisht në seri të vogla që nuk kanë 
karakteristika të industrisë prodhuese (instrumentet muzikore, veglat bujqësore dhe tjerat). 
Në Shtërpcë janë të njohur edhe zejtarët që merren me zejtarinë e shërbimit në fushën e 
mirëmbajtjes dhe rregullimit të produktit, pajisjeve, objekteve si dhe shërbimeve tjera. Janë 
të njohur zejtarët që merren me punët vendore, ose me përpunimin dhe rafinimin e 
objekteve dhe veglave artistike si dhe formimi i cilësisë së tyre që varet nga aftësitë 
personale të prodhuesit. Po ashtu ekzistojnë artizanët të angazhuar me përpunimin e 
punëve të dorës me produkteve të veçanta të cilat janë prodhuar nga vet zejtari ose me 
anëtarët e familjes. 
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Harta nr. 23. Objektet ekonomike në Shtërpcë 
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ENERGJETIKA 
 

Problemi kryesor i gjendjes së tanishme me furnizim me energji elektrike në Shtërpcë 
si dhe në tërë territorin e komunës është mungesa e prodhimit të sasisë së nevojshme të 
energjisë elektrike. Arsye e kësaj është mungesa e kapaciteteve prodhuese, kapaciteteve të 
vjetruara (termocentrali Kosova A dhe Kosova B), pastaj rrjeti i amortizuar i distribucionit dhe 
humbjet e mëdha që janë në një masë të konsiderueshme edhe  si pasojë e mungesës së 
pagesës së shërbimit nga ana e konsumatorëve. Prodhimi i energjisë elektrike është më i 
vogël në krahasim me nevojat, që nënkupton që është e nevojshme të ndërtohen kapacitete 
të reja prodhuese me të cilat do të përmirësohet furnizimi i konsumatorëve dhe shkëmbimi  i 
energjisë në regjion, si dhe mundësitë për zhvillimin e këtij sektori. 

Kapacitetet e vjetruara janë ndotës së ambientit, dhe kapacitetet e reja do të duhet të 
kishin komponentë për mbrojtjen e mjedisit. Ngritja e kapaciteteve të reja do të mundësonte 
furnizimin më të mirë me energji elektrike.  

 
INFRASTRUKTURA 

     
Transporti dhe infrastruktura e tij 
 

Transporti paraqet një aktivitet shumë të rëndësishëm për qytetarët, institucionet dhe 
për vet zhvillimin e Shtërpcës. Është faktor i rëndësishëm për zhvillim ekonomik, atë social 
dhe hapësinor por edhe si pasojë e këtyre rrjedhave, luan rol të rëndësishëm në relacionet 
hapësinore në mes të hapësirave dhe destinacioneve të tyre. Transporti në Shtërpcë është 
kryesisht trafik rrugor. 

 
Transporti rrugor 

 
Analiza e gjendjes ekzistuese tregon një prapambetje të madhe të transportit të 

infrastrukturës në krahasim me treguesit e shumët që janë evidentë në Kosovë. Në bazë të 
kësaj, në periudhën e ardhshme është i rëndësishëm zhvillimi intensiv i sistemit të 
transportit, i cili do të duhet të paraqes një nga parakushtet themelore të zhvillimit qytetit të 
Shtërpcës dhe të tërë komunës. Rrugët në territorin e qytetit të Shtërpcës kategorizohen si: 
rruga rajonale e cila kalon vetë qytetin dhe rrjeti i rrugëve lokale që lidhin periferinë e qytetit 
me rrugën rajonale. Këto rrugë janë ose me shtresë moderne ose pa ndonjë shtresë. 
Përmasat e këtyre rrugëve janë shumë të ngushta (gjerësia 3-4 m). Rrugët tjera të 
paasfaltuara janë po ashtu me përmasa të ngushta të rrethuara me objekte të ndërtuara që 
pamundësojnë zgjerimin e tyre. Përmasat e ngushta pengojnë ndarjen e trafikut për 
këmbësor dhe vetura, që sigurinë e këmbësoreve e redukton në minimum. 

 Rruga regjionale që kalon nëpër territorin e komunës  në drejtim të 
jugperëndimit – verilindjes është me një shtrirje bashkëkohore dhe lidh komunën e Prizrenit, 
në jugperëndim si dhe me rrugën magjistrale Prishtinë – Ferizaj – Shkup, në lindje. 
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Harta nr. 24. Infrastruktura e Transportit në Shtërpcë 
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TELEKOMUNIKACIONI 
    

Telefonia fikse 
 
           Në qytetin e Shtërpcës ekziston centrali i PTK-së me kapacitetit prej  1.500 

numrave. Telefonia fikse mbulon tërë qytetin me 890 numra të telefonit.  
 
 

TELEFONIA MOBILE  
 
Zona e Shtërpcës është mjaft mirë e mbuluar me rrjetin e telefonisë mobile që 

ofrohen nga  dy operatorët e licencuar nga ana RTA-së. Të dy operatorët shtrijnë antena të 
veçanta në lokacione të ndryshme. 

Në shërbim të telefonisë fikse, kompania kombëtare e telefonisë mobile GSM Vala 
900 e shfrytëzon standardin evropian të teknologjisë GSM. Operatori mobil GSM Vala 900 
ka rreth 2.200 konsumator. Vala ofron shërbime të telefonisë mobile, transferimin e të 
dhënave, pranimin dhe dërgimin e telefaksit, mesazheve të shkurta tekstuale SMS si dhe 
shërbime tjera shtesë.  

Shërbime të telefonisë mobile ofron edhe operatori tjetër nacional i telefonisë mobile 
IPKO. 

 

Shërbimet e internetit 
 
Në qytetin e Shtërpcës ekzistojnë shumë kompani (ofrues të shërbimeve) që ofrojnë 

shërbime të internetit dhe që veprojnë në këtë zonë. Qyteti do të ketë përparësi zhvillimore 
dhe do të mund të jetë në funksion të zhvillimit bashkëkohorë vetëm nëse avancohet 
arsimimi dhe trajnimet profesionale në fushën e teknologjisë informative 

 
1.2 INFRASTRUKTURA ENERGJETIKE 

 
Shtërpca me rrethinë furnizohet me linjë transmetuese prej 110 KW e cila fillon nga 

trafo-stacioni në Prishtinë dhe pastaj vjen deri tek trafo-stacioni në Ferizaj dhe vazhdon deri 
në Shtërpcë, më saktë në vendbanimin e Shtërpcës, edhe pastaj kjo linjë prej 110 kw 
vazhdon në drejtim të Sharrit. Në hartën nr. 9 është paraqitur harta e Kosovës, skema 
gjeografike dhe skema monopolare prej 400/220/110 KW në tërë Kosovën, dhe lidhjen e 
Kosovës me vendet fqinje me linjat 400/220 KW, me ç’rast është paraqitur rruga e linjës prej 
110 KW në regjionin e Shtërpcës.2 

 

                                                
2 Njësia e KEK-ut në Shtërpcë 
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         Harta nr. 25. Skema monopolare prej 400/220/110 KW në hartën gjeografike të 

Kosovës 
 
Qyteti i Shtërpcës ka transmetuesin e energjisë elektrike prej 35 Kë 3 x 185 mm² Al 

Th, në shtyllat e grilave nga Ferizaj. Rrjeti kryesor energjetik është Ts 35/10 KW 2 x 4 MWA, 
i cili është i vendosur në afërsi të ndërtesës së komunës. Nga ky trafostacion shpërndahen 
10 KW linja deri te TS 10/0,4 KW lokale kryesisht me rrjet kabllor. Zona e ngushtë e 
Shtërpcës përmban 8 TS 10/0,4 KW nga të cilat 6 janë MWSTS, një është kullë dhe tjetra 
STS. Nga këto 8 TS tri janë industriale, një është për qëllime të furnizimit të shtëpisë së 
mallrave dhe të tjerat janë për konsum të përgjithshëm. 

Në rrethin ILP ekzistojnë dy TS 10/0,4 KW, me fuqi individuale me 400 KWA, dhe 
furnizohen drejtpërdrejtë me TS 35/10 të linjës kabllore, dhe po ashtu me kabllo direkt nga 
kjo TS furnizohet edhe TS 10/0,4 KË 630 KW „Pilana“.Në drejtim të qendrës sportive 
Brezovica shtrihet linja ajrore 35 KW në shtyllat e grilave që tash punon si rrjet 10 KW. 

Pasqyra e trafo-stacioneve në komunën e Shtërpcës është paraqitur në vijim të 
tekstit: 

• TS    35 /  10  KW    „Shtërpcë“  2 x  4  MWA 
• TS    10 / 0,4  KW: 
• TS   10 / 0,4  KWA   I.L.R. 
• TS  10 / 0,4  KWA    I.L.R. 

• TS   10 / 0,4  KW 630  KWA  „Pilana“ 
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• MBTS   10 / 0,4  KW 630  KWA  Gradska 
• MBTS   10 / 0,4  KW 630 KË  „Shtëpia e mallrave“ 
• TS  10 / 0,4  KW     „Kulla“ 

 

 
Harta nr. 26. Rrjeti energjetik në Shtërpcë 
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HIDRO INFRASTRUKTURA 
 
Sistemi i ujësjellësit në komunën e Shtërpcës 
 

  Vetë qyteti i Shtërpcës është i mbuluar me rrjetin e ujësjellësit publik. Duhet 
theksuar se disa familje edhe pse janë të kyçura në rrjetin e ujësjellësit, ata kanë probleme 
në furnizim me ujë. Gjatë periudhës vjetore, reduktimet në furnizim me ujë janë të 
mundshme për shkak të ujitjes së sipërfaqeve bujqësore. 

 

 
Harta nr. 27. Infrastruktura e furnizimit me ujë në Shtërpcë 

 
Sistemi i kanalizimit në komunën e Shtërpcës 
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       Tërë territori i qytetit të Shtërpcës është i mbuluara me rrjetin e kanalizimit, 

megjithatë nuk ekzistojnë kolektorë për pastrimin e ujërave të zeza. 
 

Regjimi i ujërave 
 

Nga këndvështrimi i përgjithshëm gjendja e rrjedhës se ujit dhe mbrojtja nga 
vërshimet në komunë nuk është e favorshme. Në periudhën e kaluar nuk janë bërë punime 
domethënëse në rregullimin e rrjedhave të ujit, dhe kohë pas koha ka pasur vërshime të 
intensiteteve të ndryshme që kanë shkaktuar dëme të konsiderueshme. Lumenjtë dhe 
përronjët në Shtërpcë nuk janë të rregulluar, kështu që mund të pranojnë sasi të shumta të 
ujit, që pastaj dalin nga shtretërit e tyre natyror duke shkaktuar vërshime. Mbahen në mend 
vërshimet e vitit 1979 që kanë shkaktuar pasoja katastrofike në luginat e lumit Milloshticë. 

 

Gjendja e ndotjes së rrjedhave të ujit 
 
Duke vështruar në mënyrë komplekse problematikën e ndotjes së rrjedhave të ujit në 

komunën tonë, mund të supozohet se dëmet bazë në rrjedhat e ujit në zonën tonë janë nga 
erozioni, ose lumenjtë e dhunshëm, si dhe sasitë e ujërave të zeza të cilat pa kanalizim dhe 
pa pastrimin e përmbajtjes së kanaleve derdhen në rrjedhat e ujërave.  

Përveç ndotjes natyrore që shkaktohen nga erozioni i tokës duke sjellë sedimente në 
rrjedha të ujërave, ndotje të konsiderueshme shkaktojnë edhe popullsia.  Analizat 
mikrobiologjike dhe fiziko – kimike të rrjedhave të ujërave në zonën e komunës se Shtërpcës 
që është realizuar në vitin 1978, ka treguar që karakteristikat e ujit i përkasin klasës së I-rë 
dhe kanë veti të ujit të pastër të quajtur oligasprob. 

 
Megjithatë, në kohët e sotme, si mbledhës të ujërave të përdorura, shumë pak mund 

të ruajnë veçoritë e veta natyrore. Ata gjithnjë e më shumë maten me materie organike dhe 
joorganike që vijnë nga vendbanimet, materialet e depozituara dhe mbeturinat e shumta. 
Duhet theksuar së industria nuk është e zhvilluar dhe se nuk ekzistojnë ujëra industrial që do 
të ndikonin në ndotjen e ujit. 

Sasitë e mëdha të ujërave të ndotur që drejtpërdrejtë derdhen në lumenj me 
përmbajtjen e tyre fizike dhe kimike në mënyrë të konsiderueshme ndikojnë në ndryshimin e 
cilësisë së ujit, dhe ashtu ndikojnë në ekuilibrin natyral të lumit. 

Falë sasive të mëdha të ujërave që kanë mbledhësit e përmbajtjeve të kanaleve, ato 
mund t’i pranojnë këto përmbajtje pa ndonjë rrezik të madh. Sasitë e mëdha të ujërave nga 
mbledhësit duke kaluar me shpejtësi të madhe mbi gurët e shumtë në rrugë mjaft të shkurta 
të rrjedhës me vetë-pastrim ruajnë dhe mirëmbajnë përmbajtjet e tyre themelore. 
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Harta nr. 28. Sistemi i kanalizimit në Shtërpcë 
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VARREZAT 

 
Në bazë të analizave në terren, grupi të cilin e kanë përfaqësuar përfaqësuesit e 

komuniteteve fetare ka identifikuar lokacione të varrezave nga e cila është konstatuar se në 
qytet ekzistojnë një varrezë e rregulluar dhe dy të pa rregulluara. Është e nevojshme të 
merren masat për infrastrukturë shtesë që duhet për mirëmbajtje, menaxhim dhe rregullim. 

 
 

 

 
Harta Nr. 29. Shërbimet sociale në komunën e Shtërpcës 
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MENAXHIMI I MBETURINAVE 

 
Menaxhimi i mbeturinave në komunë bëhet nga “NJKP’ (Novo Javno Komunalno 

Preduzeće/Kompania e Re Publike Komunale). Në bazë të të dhënave të marra nga “NJKP” 
90 % e qytetit është e mbuluar me shërbime komunale. Për grumbullimin e  mbeturinave 
janë vënë në dispozicion kontejnerët prej 1,1 m³, të cilët janë të shpërndarë pranë  
institucioneve publike dhe shportat të cilat i posedon gati çdo shtëpi 

Komuna jonë nuk posedon deponi në të cilat do të mund të deponoj mbeturinat, por 
mbeturinat i transporton në Gërlicë dhe Gjilan. 

 
1.3 POZITA, RËNDËSIA DHE ÇËSHTJET SPECIFIKE PËR TERRITORIN E 

QYTETIT TË SHTËRPCËS NË KONTEKST TË PZHK-SË (PLANI 
ZHVILLIMOR KOMUNAL)  

 
„Plani zhvillimor urban i Shtërpcës për vitet 2012.– 2017. +“ 
Me ligjin për planifikim hapësinor të vitit 2003 dhe amendamentimin e tij në 2008, 

është krijuar një kornizë ligjore për planifikim hapësinor. Plani zhvillimor urban i Shtërpcës 
për vitet 2012.– 2017. + të cilin e ka përgatitur komuna, është një plan i parë hapësinor i cili 
mbulon tërë territorin e zonës urbane dhe i cili është i hartuar në bazë të kornizës së 
lartpërmendur. Dhe në kohën kur ne jemi duke e hartuar PRU për qytetin e Shtërpcës 
(2012), Plani Zhvillimor Komunal i Shtërpcës është po ashtu në procesin e miratimit nga ana 
e Kuvendit Komunal të Shtërpcës dhe ka marrë pëlqimin nga Ministria për Planifikim 
Hapësinor dhe Mjedis, në Dhjetor të vitit 2012. 

Parimet që do të shfrytëzohen për hartimin e kornizës së Planit Zhvillimor Urban të 
qytetit të Shtërpcës, do të jenë në atë masë sa i takon dhe sa është kapaciteti i qytetit. 

Strategjia dhe objektivat për zhvillimin e dëshiruar ekonomik mjedisor dhe social janë 
të ndara në tre grupe: 
 Zona me zhvillim të përshpejtuar do ta përbëjë qendrën e qytetit e cila shtrihet 

përgjatë rrugës rajonale Ferizaj – Prizren, si zonë e karakterit administrativ dhe 
kulturor do të jetë pjesë më e zhvilluar e qytetit. Në anën e majtë dhe të djathtë të 
rrugës do të shtrihen objekte administrative, shërbimet, objektet e banimit (objektet 
për banim individual dhe kolektiv), objektet afariste (tregtia, zejtaria, qendrat 
biznesore etj.) 

 Zona e dytë me zhvillim mesatar përfshin pjesën jugore dhe perëndimore të qytetit ku 
ndahen dy qendra sportivo-rekreative në të cilat në periudhën e mëvonshme është e 
mundur aktivizimi i kapaciteteve adekuate turistike. 

 Zona e tretë me zhvillim të ngadalësuar përbën pjesën lindore dhe perëndimore të 
zonës urbane të Shtërpcës. Në këtë zonë do të jetë më shumë prezent zhvillimi i 
veprimtarive që kanë karakter komplementar: ekonomia e vogël dhe industria. 

1.3.1 Qëllimet kryesore të komunës  të cilit i përket edhe qyteti i Shtërpcës: 
 

 Zhvillimi i rrjetit atraktiv të zonave urbane të planifikuara, për menaxhimin e shërbimeve 
publike për qytetarët, si dhe përmirësimin e cilësisë së jetës së qytetarëve, punësimit 
dhe barazisë sociale; 

 Zhvillimi i turizmit, veçanërisht të hotelerisë dhe oferta atraktive për turistë; 
 Zhvillimi i lidhjeve efikase brenda zonave urbane përmes zhvillimit të rrjetit të 

infrastrukturës; 
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 Zhvillimi i shërbimeve tregtare, agro–industriale dhe turistike për intensifikimin e 
politikave për rinovimin e mbrojtës së mjedisit. 

Zona urbane e Shtërpcës është karakteristike për nga hoteleria, tregtia dhe turizmi. 
Shtërpca është e njohur edhe për nga monumente kulturore me status të mbrojtur të cilat 
duhet ti kemi parasysh gjatë hartimit të këtij plani urban, siç është  kisha e Shën Nikollës e 
cila trajtohet si zonë e mbrojtur. Kisha e lartë-përmendur bën pjesë në zonat që kanë zonë 
tampon prej 50 m' nga parametrat e oborrit të tyre. 

 
1.4 ÇËSHTJET KYÇE NË NJË KONTEKST MË TË GJERË HAPËSINOR 

TË CILAT PËRFSHIJNË UDHËZIMET PËR PLANIFIKIM DHE 
DETYRAT TË CILAT RRJEDHIN NGA DOKUMENTET DHE PLANET 
QYTETIT TË SHTËRPCËS 

 
Udhëzimet që janë përmbledhur në këtë kapitull sqarojnë një numër të çështjeve që 

dalin nga plani zhvillimor komunal në lidhje me atë që çdo vendbanim, në këtë rast edhe 
qyteti i Shtërpcës, duhet t’i ketë parasysh gjatë hartimit të planit zhvillimor dhe urban. Në të 
njëjtën kohë si material do të lehtësoj komunikimin në mes të dy niveleve të bashkëpunimit.  

 

1.4.1 BANIMI 
 
Subjektet lokale për planifikim duhet të:  

 Planifikojnë kërkesat për banim për të gjithë, filluar prej shtresës më të ulët, të atyre me 
nevoja për strehim apo banim të përshtatshëm dhe për ata me nevoja të veçanta;  

 Ofrojnë mundësi të shumta dhe zgjidhje për banim, më komunikim të mirë sipas 
madhësisë, llojit të vendit të banimit dhe kërkesës për krijimin e komuniteteve të 
përziera;  

 Krijojnë hapësira banesore të mjaftueshme me prioritet për ri-shfrytëzim të tokës brenda 
zonave urbane duke shfrytëzuar shtëpitë e thata dhe duke i adaptuar banesat 
ekzistuese,  

 Të krijojnë dhe sigurojnë transportin publik për punë, arsimim dhe institucione 
shëndetësore  si dhe tregti, argëtim dhe shërbime lokale; 

 Shfrytëzojnë tokën në mënyrë efikase përmes politikave dhe standardeve të planifikimit; 
 Reduktojnë varësinë nga automjetet, duke mundësuar qarkullim të këmbësorëve dhe 

çiklistëve, me vendosjen e lidhjeve të transportit publik me vendin e banimit, punës, 
shërbimeve lokale dhe mundësive lokale, si dhe me një planifikim të destinacioneve të 
kombinuara;  

 Duke inkurajuar projektimin në zhvillimet e reja të banimit me qëllim të krijimit të 
mjediseve atraktive dhe me kualitet të lartë të cilat njerëzit do t’i zgjedhin për të jetuar.  

 

1.4.2  LOKACIONET STRATEGJIKE DHE BAZAT E ZHVILLIMIT EKONOMIK 
 
Për shkak të funksionit të saj si qendër administrative, Shtërpca bashkon veprimtaritë 

kryesore ekonomike dhe sociale të cilat i ofrojnë pozitë të përshtatshme në tregun komunal, 
por në kontekstin regjional implikon një zhvillim jo të barabartë socio – ekonomik dhe 
hapësinore të pjesëve të tjera të komunës, me ndarjen e zonës urbane sipas zhvillimit.  në 
mungesë të zhvillimit të strategjisë zhvillimore dhe zbatimit të ligjit në fuqi, kemi humbje të 
resurseve natyrore në mënyrë të pakthyeshme, deri sa arritja e vlerave të karakterit të pasur 
degradohet dhe sjell deri të kufijtë kritik të funksionimit dhe shfrytëzimit të tyre. 

Vazhdimi i trendit të rrjedhave të pazhvilluara rrit shpenzimet e transportit të 
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udhëtareve dhe të mallrave dhe si pasojë ka një qasje të vështirësuar në infrastrukturë me 
implikime negative në zhvillimin  ekonomik. Ngushtimi i rrugëve kryesore pengon qarkullimin 
normal brenda dhe jashtë zonës urbane, derisa ngadalësimi i shërbimeve në vendet e 
banuara në mënyrë indirekti nxit migrimin, që është një situatë e pafavorshme për investime 
të mundshme. Strategjia e propozuar për zhvillim hapësinor të qytetit bazohet në zhvillimin e 
rrjetit të fortë me zhvillim ekonomik, përmes resurseve njerëzore – ngritjen e bazës së dijes, 
shfrytëzimin racional si dhe të planifikuar të resurseve natyrore dhe kulturore, qasjes së 
lehtë në infrastrukturën fizike për sigurimin dhe përmirësimin e cilësisë së jetës (banimit dhe 
shërbimeve), barazisë sociale me përpjekje për tu bërë si qytetet e konkurrencës në regjion 
dhe gjithë kjo e mbështetur nga kapacitet e organizuara (menaxhimi, qeverisja e mire, 
përkrahja politike, përkrahja sociale, rrjetet strategjike).  

Udhëzimet në nivel të qytetit të Shtërpcës 

Ky udhëzues duhet tu ndihmoj në përmbushjen e detyrave të planifikimit hapësinor 
sidomos në hartimin e planeve rregullative: 

           Planet Zhvillimore Urbane dhe Rregullative me strategjitë e tyre duhet të: 
 Inspirojnë – rrisin vetëdijen dhe mobilizojnë popullatën, grupet e interesit, politikanët në 

krijimin e planifikimit të ardhshëm për zona urbane; 
 Duhet të jenë të formuluara për një zhvillim kohor të caktuar dhe të bazuar në çështjet 

primare dhe në gjendjen e tanishme të qytetit; 
 Përmbajnë vizione për zhvillimin e qytetit – në përputhje me strategjinë për planifikim 

hapësinor në një mënyrë të qartë dhe specifike dhe të formuluar mirë për mirëmbajtjen 
e karakteristikave lokale, problemeve dhe mundësive për zhvillim; 

  Objektivat duhet të jenë zgjidhjet për problemet dhe nevojat e banorëve me përcaktimin 
e vendndodhjes së zonës. Nëse qëllimet janë të lidhura (p.sh, ulja e papunësisë dhe 
investimet ekonomike) duhet të vërtetohen prioritetet dhe qëllimet; 

 Qëllimet duhet të jenë të përcaktuara para se të përcaktohet strategjia.  
 
Planet zhvillimore urbane duhet të promovojnë zhvillimin ekonomik dhe social sipas 

kornizës kushtetuese për menaxhimin lokal të decentralizuar:  
 Duke siguruar që strategjitë të jenë të planifikuara për një zhvillim ekonomik lokal; 
 Duke theksuar rolin të cilin duhet ta luajnë qeveritë lokale për ZHEL në trajtimin e 

çështjeve të rritjes ekonomike, zhvillimit të bazuar në resurse lokale, papunësisë, 
krijimin e vendeve të reja të punës, shpërndarjen e resurseve dhe mundësive 
ekonomike në të mirë të qytetarëve (zbutjen e varfërisë), koordinimin në mes të 
kërkesave të tregut dhe edukimit të specializuar, arsimit të lartë dhe trajnimit profesional 
; 

 Duke theksuar qëllimet për zhvillim ekonomik dhe konkurrencë; 
 Duke siguruar aktivitetet për realizimin e qëllimeve të ZHEL-së). 

 

1.4.3 KONCEPTI I QYTETEVE – GJENERATORË I ZHVILLIMIT EKONOMIK 
 
Qytetet duhet të jenë realizuese të qëllimeve të përcaktuara përmes:  
Qendrave të qyteteve, për aktivitete shërbyese, shërbyese- tregtare, kulturore, 

argëtuese dhe rekreative që duhet të jenë zona të gjalla përmes shprehjes së zonës së 
identitetit urban ku së bashku me parimin e zhvillimeve të kombinuara do të jenë të një 
përmbajtjeje të kombinuar dhe banimit, si dhe objekteve tjera mbështetëse të jetesës; 
operacioneve shkencore në qytetet me aktivitete kulturore, argëtuese dhe rekreative;  

Zonat ekonomike urbane, zona me përqendrim të veprimtarive ekonomike afariste 
në afërsi të qyteteve si grupime të aktiviteteve industriale, shërbyese, veprimtarive 
shërbyese – tregtare ,të institucioneve hulumtuese zhvillimore, grupimet e të cilave 
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promovojnë konkurrencën dhe bashkëpunimin në të njëjtën kohë (ZHEL dhe grupimet e tjera 
nëpër komuna); 

Zona me potencial turistik; 
Ekonomia e transportit 
Ekonomia e turizmit. 
Në bazë të gjendjes së tanishme të ekonomisë turistike në zonën urbane mund të 

nxirren përfundime që duhet që në kohën sa më të shkurtë të ofrojnë zgjidhje për çështjet në 
vijim: 
 Mungesa e avancimit të ofertës ekzistuese turistike; 
 Mungesa e propagandës turistike; 
 Mungesa e vendosjes së qartë në tregun turistik si destinacione të reja turistike me një 

imazh të ri në përputhje me zhvillimin aktual dhe të ardhshëm të tregut turistik;  
 Mungesa e realizimit të investimeve të rëndësishme në sektorin privat dhe publik të 

turizmit; 
 Mungesa e formulimit të sistemit të ri të menaxhimit të turizmit si një garanci për 

zhvillimin afatgjatë dhe të qëndrueshëm të turizmit; 
 Problemet me energji elektrike, ujë, kanalizim të ujërave të zeza dhe mbeturina, 

degradimi i natyrës dhe qendrave urbane për shkak të ndërtimit të egër. 
 

Udhëzimet për nivel lokal 
 

Planit zhvillimor urban duhet që: 
 Turizmin dhe industrinë ta konsiderojë si sektor kyç ekonomik të ZHEL-së duke 

promovuar vlerat dhe identitetin e qytetit për qëllime marketingu, me qëllim të krijimit të 
hyrave nga ky lloj i industrisë shërbyese që kontribuon njëkohësisht në krijimin e 
vendeve të reja të punës; 

 Zhvillimi i turizmit të jetë në përputhje me parimet për zhvillim të qëndrueshëm; 
 Parashikohen hapat e veprimeve për stimulim të sektorit të turizmit, nga pikëpamja e 

investimeve kapitale në infrastrukturën fizike dhe atë të marketingut të vendbanimit 
përmes vlerave natyrore dhe kulturore; 

 Promovojnë dhe lidhin partneritet mes palëve të interesuara të turizmit publik dhe privat 
me qëllim të sigurimit të zhvillimit të caktuar të infrastrukturës së turizmit i cili e respekton 
kulturën dhe ekonominë lokale; 

 Japin përparësi rikonstruktimit të hoteleve ekzistuese në sektorin publik deri tek niveli 
ndërkombëtar; 

 Fillon hartimi i studimit të llojeve përzgjedhëse të turizmit (gjuetia, turizmi rural, eko-
turizmi, turizmi kulturor, turizmi i kongresit, turizmi rekreativ etj). 

 

1.4.4 RUAJTA DHE ZHVILLIMI I TRASHIGIMISË – MBROJTJA E VLERAVE 
EKZISTUESE 

Gjendja, pyetjet dhe arsyet për udhëzime 
 

Në Shtërpcë, trashëgimia kulturore është një prej elementeve më të rëndësishme 
dhe përmbajtjesore të mjedisit. Ajo paraqet të vërtetën e identitetit të shoqërisë. 
Konsiderohet si një potencial për zhvillim dhe integrim të qëndrueshëm ekonomik dhe 
shoqëror në vend, regjion dhe më gjerë. Si dhe çdo shoqëri, ka nevoja për balancim në mes 
të shoqërisë së re dhe të vjetër.. Humbja e së vjetrës është vlerë e pakthyer në dëm të 
identitetit të vendit dhe njerëzimit. Në të përfshihet krijimtaria që nga kohët e lashta e  deri në 
ditët e sotme. Këto thesare të trashëguara me karakteristika artistike, estetike, vlera historike 
dhe tradicionale të pronave ilustrohen me diverzitet të pasur të trashëgimisë si ajo : 
arkitektonike, arkeologjike, lëvizëse, arkivore dhe shpirtërore. 



Plani  Zhvillimor Urban i Shtërpcës 

 

70 

 

Udhëzimet 

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

duhet të: 
 Promovimi i menaxhimit pozitiv të natyrës, mjedisit të ndërtuar dhe historik, për të 

mbrojtur nga ngjarjet që shkaktojnë dëme; 
 Mbron të gjitha aspektet e peizazhit, duke përfshirë pamjet dhe vendet e veçanta; 
 Integrojnë qasjen e bazuar në lokacionin për planifikim zhvillimor me kujdes më të madh 

për bio-diverzitetin dhe çështjet tjera hapësinore; 
 Kërkohet që të përsëriten skenat dhe përparësitë e dëmtuara dhe të humbura nëse 

është e mundshme; 
 Planet zhvillimore urbane duhet t’i japin përparësi mbrojtjes dhe zhvillimit të lokacioneve 

të trashëgimive kulturore të nivelit nacional dhe ndërkombëtar. Zhvillimi, i cili mund të 
ndikoj në ato lokacione mund të mundësohet vetëm nëse nuk ka alternative tjera të 
zgjidhjes. Disa peisazhe të cilat mund të kontribuojnë në bukuri, llojllojshmëri dhe 
karakteristika të regjionit duhet të trajtohen sipas interesit nacional si dhe avancimit; 

 Duke pasur parasysh udhëzimet e lartë përmendura duhet të trajtojmë në mënyrë 
adekuate trashëgimin kulturore historike në pajtim me ligjet në fuqi.  

 
 

1.5 ANALIZA E CILA TREGON FUQITË, DOBËSITË, MUNDËSITË DHE 
RREZIQET 

 
Vlerësimi i gjendjes së qytetit është një nga hapat e rëndësishëm të cilat na kanë 

mundësuar të e kuptojmë saktë:   
Përparësitë - (përshkrim i përparësive të zonave urbane);  

Dobësitë - (pengesat të cilat e ngadalësojnë dhe e kufizojnë zhvillimin e qytetit);  
Mundësit - (përshkrimi i faktorëve të jashtëm të cilët mund të 

shfrytëzohen) dhe 
Rreziqet   - (përshkrimi i faktorëve të jashtëm të cilët mund të ndikojnë në 

rrezikimin e zhvillimit të qytetit dhe ndikimin e qytetarëve).  Kjo do të 
tregojë dhe ofrojë të gjitha faktet dhe analizat profesionale për trajtimin 
e çështjeve kyçe zhvillimore në zonën urbane. Analiza në vazhdim 
është bërë në bazë të të dhënave, hulumtimeve dhe treguesve të 
grumbulluar dhe të strukturuar në profilin e zhvillimit urban sipas 
fushave tematike, dhe ato janë: 

o Infrastruktura; 
o Shfrytëzimi i tokës dhe mjedisi; 
o Zhvillimi ekonomik,  
o Demografia dhe çështjet sociale,  
o Sinergjia dhe çështjet e ndërlidhura. 
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Fusha tematike: INFRASTRUKTURA 

Infrastruktura e Transportit dhe Trafikut 

PERPARËSITË DOBËSITË 
• Shumica e rrugëve lokale në qytet janë 

të asfaltuara; 
• Shumica e rrugëve kanë ndriçim publik 
• Rruga rajonale në gjatësi e cila kalon 

nëpër qytet është e modernizuar (janë 
ndërtuar, ndriçimi publik, trotuaret, 
sinjalizimet etj.); 

• Afërsia e rrugës rajonale. 
 
 

• Rrjeti i infrastrukturës rrugore brenda 
zonës urbane është jashtë standardeve; 
• Rrugët shumë të ngushta brenda zonës 
urbane dhe nuk ekzistojnë mundësitë për 
zgjerim; 
• Mungesa e infrastrukturës përcjellëse ku 
bëjnë pjesë: trotuaret, sinjalizimet etj. 

 

MUNDËSITË RREZIQET 
• Shfrytëzimi i fondeve për plotësim, 
avancimi i rregullimt dhe modernizimit të 
rrugëve dytësore në qytet; 
• Ndërtimi i rrugëve alternative 
(anashkalimeve) të cilat do të zvogëlonin 
rrjedhën e trafikut në qendrën e qytetit; 
• Ndërtimi i rrugë që lidh zonën urbane 
me qendrën e skijimit; 
• Vazhdimi i ndërtimit të rrugës në 
qendrën sportive-rekreative “Livad”. 

 

• Nëse nuk kemi infrastrukturë mirë të 
organizuar mund të vijë deri të aksidentet; 
• Organizimi i dobët i infrastrukturës mund 
të shkaktoj pakënaqësi sociale dhe lloje të 
ndryshme të rebelimit; 
• Rritja e koncentrimit dhe bllokimit të 
trafikut në qendrën e qytetit. 

 

Infrastruktura Energjetike  

PËRPARËSIT DOBËSITË 
• Mbulesa e komunës me rrjetin 
energjetik (10KW)   
• Shfrytëzimi i trafo stacioneve ekzistuese 
. 

• Cilësia e kufizuar e rrjetit (rrjeti i vjetër);  
• Mbulesa e vogël me rrjetin e kabllos 
nëntokësore.  

MUNDËSITË RREZIQET 

• Modernizimi i rrjetit shpërndarës dhe atij 
transmetues duke siguruar integrimin e tyre 
në rrjetin regjional; 
• Ndërtimi i rrjetit energjetik nëntokësor. 
• Kalimi nga rrjeti shpërndarës prej 10kw 
në rrjetin shpërndarës prej 20kw. 

 

• Çrregullimet sociale; 
• Demet dha shkatërrimet ekonomike; 
• Aksidentet dhe humbja e jetëve të 

njerëzve; 
• Ngecja në zhvillim. 

 



Plani  Zhvillimor Urban i Shtërpcës 

 

72 

 

 

Furnizimi me ujë  

PËRPARËSITË DOBËSITË 
• Ekziston rrjeti i publik i ujësjellësit i 
posa-ndërtuar i cili mbulon tërë zonën 
urbane; 
• Uji i pijes i mirë kimikisht dhe 
bakteriologjikisht; 
• Ekzistojnë burimet e mbuluara dhe të 
pa-mbuluara. 
• Rrjedha e kënaqshme e burimit. 

 
 
 

• Nuk ekziston infrastruktura për furnizim 
me ujë në zonën për banim kolektiv dhe 
qendrën sportive dhe rekreative; 
• Rrjedha e pakët e ujit të burimeve të 
mbuluara; 
• Shpenzimi i  pakontrolluar i ujit për pije 
që shkakton restrikcione gjatë sezonit të 
verës. 

 

MUNDËSITË RREZIQET 
• Mbulimi i burimeve të pa-mbuluara; 
• Ndërtimi i rrjetit individual të ujësjellësit 
në zonën e banimit kolektiv dhe qendrën 
sportive dhe rekreative. 

 

• Shfrytëzimi i pa-kontrolluar i ujit; 
• Mirëmbajtja jo-profesionale e rrjetit të 
ujësjellësit; 
• Kyçja ilegale në rrjetin e ujësjellësit 
(dëmet e shkaktuara gjatë punëve jo-
profesionale të kyçjes). 

 
 
 
 

Infrastruktura e kanalizimit dhe menaxhimi i mbeturinave  
PËRPARËSITË DOBËSITË 

• I gjithë territori i qytetit është i mbuluar 
me rrjetin e kanalizimit; 
• Përqindja e madhe e familjeve është e 
kyçur në rrjetin e kanalizimit; 
• Ekziston një numër i madh i kanaleve 
për ujëra atmosferik; 
• Ekziston kanalizimi i ri i ndërtuar i për 
ujëra atmosferike në rrugën rajonale. 

• Trajtimi jo-adekuat i ujërave të zeza (nuk 
ekziston sistemi për pastrimin e tyre); 
• Kapacitetet e pamjaftueshme të gypave 
për zgjerimin e qytetit në të ardhmen; 
• Nuk ekziston sistemi i kanalizimit të 
ujërave atmosferike, përveç në qendër të 
qytetit (në rrugën rajonale); 
• Nuk ekziston rrjeti i kanalizimit në zonën 
e banimit kolektiv. 

 
MUNDËSITË RREZIQET 

• Ndërtimi i kolektorit për pastrimin e 
ujërave të zeza; 
• Ndërtimit i kanalizimeve atmosferike 
përgjatë rrugëve, me derdhje në lumenjtë 
dhe përronjëve më të afërt; 
• Ndërtimi i rrjetit individual të kanalizimit 
në zonën për banim kolektiv dhe qendrën 
sportive dhe rekreative “Livad”. 

 

• Mundësitë e infektimit nga mostrajtimi 
dhe rrjedha e pakontrolluar e ujërave të zeza. 
• Shkatërrimi i biodiversitetit dhe  
diversitetit kafshëve në pellgjet e lumenjve. 

 



Plani  Zhvillimor Urban i Shtërpcës 

 

73 

 

 

Infrastruktura e telekomunikacionit 
PËRPARËSITË DOBËSITË 

• E tërë zona urbane është e mbuluar me 
rrjetin e telekomunikimit; 
• Ofrimi i shërbimeve nga më shumë  
operatorë. 

• Përqindja e vogël e territorit të qytetit 
është e mbuluar me kabllot optik. 

 

 
MUNDËSITË 

 
RREZIQET 

• Forcimi i rrjeteve sipas standardeve 
evropiane;  
• Mbulesa e tërë territorit të komunës me 
kabllo optike. 

• Kërcënimet e qytetarëve për 
keqpërdorim; 

• Çmimet e papërballueshme për 
qytetarët. 

 
Konkluzionet: Përparësitë dhe dobësitë 

 
             Në analizën e gjendjes për përparësitë dhe mungesat, ne si grup punues 

mendojmë që duhet të  tërheqim vëmendje për mbrojtjen dhe forcimin e fuqive të cilat i 
kemi (të cekura më lart) dhe të merremi me mungesat që do t’i shndërrojmë  në 
përparësi.  

 
Konkluzionet: Mundësit dhe rreziqet 

 
             Me analizën e mundësive dhe rreziqeve në fushën tematike të 

infrastrukturës, ky grup punues do të shfrytëzoj si orientim veprimtaritë e cekura të 
mundësive  në të ardhmen, që janë të dobishme si pjesë e procesit të planifikuar, por 
gjithashtu  është e rëndësishme të merremi me rreziqet e mundshme në mënyrë që të 
hulumtojmë rreziqet dhe që në procesin e planifikimit të reagojmë me kohë. 
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Fusha tematike: SHFRYTËZIMI I TOKËS DHE MJEDISI 

Ajri 

PËRPARËSIT DOBËSITË 
• Një pjesë e madhe e territorit rreth  
zonës urbane mbulohet nga pyjet të cilat 
ndikojnë në pastrimin e ajrit; 
• Kushtet e favorshme klimatike; 
• Industria e pazhvilluar; 
• Mungesa e qarkullimit të transportit. 

• Industria ekzistuese nuk ka pastrues të 
lagësht as të thatë të ajrit; 
• Nuk ekzistojnë vende për përcjelljen e 
cilësisë së ajrit; 
• Në transport shfrytëzohen veturat me 
vjetërsi mesatare deri në 20 vjet, që nuk kanë 
të instaluar katalizator dhe për nisje 
shfrytëzojnë karburant të lëngshëm ku me 
djegie emetojnë materie të dëmshme në 
atmosferë; 
• Mungesa e ngrohjes qendrore, por edhe 
asaj individuale ku është shume e vështirë të 
kontrollohen produktet gjatë djegies që 
shkojnë në atmosferë. 

MUNDËSITË RREZIQET 

• Rritja e sipërfaqeve të gjelbra në qytet  
(parqe, tampon zona); 
• Edukimi i banorëve në mbrojtjen ajrit 
nga ndotja.. 

• Shkatërrimi i biodiversitetit; 
• Ndikimi i klimës lokale dhe globale në 
shëndetin e popullsisë; 
• Zhvillimi i industrisë pa objekte për 
pastrimin e ajrit. 

 
UJI 

PËRPARËSIT DOBËSITË 
• Sasi të konsiderueshme të ujërave 
nëntokësore dhe sipërfaqësore  
• Ekzistimi i burimeve. 

• Dëmtimi dhe shkatërrimi fizik i disa 
burimeve ujore; 
• Shfrytëzimi ilegal dhe joracional i disa 
burimeve; 
• Mungesë e objekteve për trajtimin e 
ujërave të zeza (ndotja e ujërave 
sipërfaqësore dhe nëntokësore  
• Mungesa e autoriteteve për menaxhimin 
e shfrytëzimit të ujit. 
• Rrjedhat e pa rregulluara të lumenjve. 
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MUNDËSITË RREZIQET 

• Zhvillimi i projekteve në funksion të 
sigurimit të pandërprerë të sistemit të 
ujërave nëntokësore dhe sipërfaqësore; 
• Mbrojtja e ujërave nëntokësore ( me 
theks të veçantë në burime); 
• Krijimi i mekanizmave për zbatimin e 
ligjit për ujë (shfrytëzimi joracional dhe ilegal 
i ujit); 
• Zhvillimi i projekteve për filtrimin natyral 
të ujit;  
• Ngritja e vetëdijes dhe edukimi i 
popullsisë për shfrytëzim racional të 
resurseve ujore;  
• Detyrimet e industrive të mëdha në 
përdorimin e filterëve për trajtimin e ujërave 
të zeza; 
• Rregullimi i përronjëve dhe pellgjeve të 
lumenjve. 

 

• Ndotja dhe rreziku i shëndetit publik 
• Ngritja e çmimit të ujit të pijes; 
• Trazirat sociale (humbja e perspektivës 
për shkak të mos shfrytëzimit të të gjitha 
mundësive që ofron kjo fushë për vet qytetin); 

 

 
Toka 

PËRPARËSIT 
 

DOBËSITË 
 

• Sipërfaqja e madhe e tokës e 
përshtatshme për zgjerimin e zonës urbane; 
• Toka e cila shfrytëzohet si ndërtimore 
përmbush kërkesat e rrjedhave të sotshme;  
• Zona e Shtërpcës posedon tokën e të 
gjitha klasave të bonitetit, që pozitivisht 
ndikon në zhvillimin ekonomik; 
• Nuk ekzistojnë vendbanimet jo-formale. 

• Shfrytëzimi i pa-planifikuar i tokës 
ndërtimore, duke mos respektuar kriteret dhe 
ligjet mbi ndërtimin; 
• Mungesa e planeve adekuate; 
• Zona urbane ishte prirur për tërmete dhe 
përmbytje. 

MUNDËSITË RREZIQET 

• Krijimi i mekanizmave në nivel qendror 
dhe komunal për mbrojtjen e tokës;   
• Hartimi i planit në mënyrë që çdo tokë e 
cila nuk është në kuadër të tokës 
ndërtimore të trajtohet dhe mbrohet si toke 
bujqësore;   
• Planifikimi i masave për mbrojtjen dhe 
zhvillimin e cilësisë së tokës në funksion të 
tokës së pastër dhe të pa kontaminuar; 
• Hartimi i planit për mbrojtje nga tërmeti 
dhe vërshimet. 

• Degradimi i pakthyeshëm dhe 
shkatërrimi i tokës;   
• Në aspektin ekonomik kanoset humbja e 
baraspeshës së zhvillimit të qëndrueshëm; 
• Rreziku që gjeneratat e ardhshme të 
mbesin pa resursin më të çmuar (tokën) në 
cilësinë dhe sasinë adekuate; 
• Paraqitja e serishme e tërmeteve dhe 
vërshimeve të mëdha. 

 



Plani  Zhvillimor Urban i Shtërpcës 

 

76 

 

Gjelbërimi dhe trashëgimia natyrore 

PËRPARËSIT  
DOBËSITË 

• Zona e Shtërpcës ka një florë dhe 
faunë të ndryshme.  
• Zona e Shtërpcës ka zona dhe 
peizazhe të pasur me biodiverzitet si 
trashëgimi të mbrojtur natyrore (parku 
nacional); 
• Ekziston dëshira profesionale dhe 
politike për mbrojtjen dhe zhvillimin e 
zonave të pasura me florë dhe faunë; 
• Ekziston një bazë e mirë ligjore; 

 
 

• Pak hapësira të gjelbra në zonën urbane; 
• Resurset natyrore nuk janë mirë të 

studiuar dhe hulumtuar; 
• Mungon vetëdija për ruajtjen e resurseve 

natyrore; 
• Shkatërrimi i madh i pyjeve ka si pasojë 

humbjen e biodiverzitetit. 
 

MUNDËSITË RREZIQET 

• Shtimi i hapësirave të gjelbëruara në 
zonën urbane; 
• Planifikimi dhe zhvillimi i  projekteve që 
sigurojnë ekosisteme të plota pa 
ndërprerjen e rrjedhave dhe cikleve të 
mbyllura;   
• Planifikimi dhe përgatitja e projektit  për 
zonat e ndryshme në funksion të mbrojtjes 
dhe zhvillimit të peizazheve që janë të 
pasura me biodiverzitet; 

 

• Degradimi dhe shkatërrimi i zonave me 
vlera natyrore; 
• Shkatërrimi i pejsazheve. 

Degradimi i mjedisit dhe fatkeqësitë natyrore (vërshimet dhe erozioni) 

PËRPARËSIT DOBËSITË 
• Ekzistojnë mekanizma që merret me 
planifikimin e situatave urgjente së bashku 
me nivelin qendror. 

• Ekziston sasi e madhe mbeturinave, 
sidomos përgjatë brigjeve të shtratit të 
lumenjve;  
• Degradimi i shtretërve të lumenjve;  
• Dukuri të vërshimeve të mëdha; 
• Nuk ekziston sistem për mbrojte nga 
vërshimet;   
• Stacion kundër breshëritë. 

MUNDËSITË RREZIQET 

• Planifikimi dhe hartimi i projekteve 
konkrete për mbrojtjen nga degradimi i 
mëtutjeshëm i shtretërve të lumenjve (nga 
rregullimi i tokë deri te rregullimi i shtretërve 
të lumenjve nga përmbajta e betonit dhe 
shkëmbeve); 
• Miratimi i rregullores për prezantimin e 
masave për arkitekturë dhe standarde 
sizmike të ndërtimit; 
• Ndërtimi i qendrës kundër breshrit;  
• Përgatitja e planit për evakuim dhe 

• Paraqitja e tërmeteve të shkallës së lartë 
sepse ajo gjendet në zonën sizmike;  
• Paraqitja e vërshimeve të mëdha është e 
mundshme; 
• Paraqitja e zjarreve të mëdha; 
• Paraqitja e fatkeqësive tjera natyrore dhe 
fatkeqësive tjera. 
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veprimtari në gjenden emergjente për 
zvogëlimin e numrit të viktimave si dhe 
pasojave tjera.  

Trashëgimia kulturore – historike 

PËRPARËSIT DOBËSITË 
• Shtërpca ka pasuri me vlera të 
trashëgimisë arkeologjike; 
• Zonat e Shtërpcës ka pasuri me vlera 
të trashëgimisë arkitektonike. 
• Ekzistenca e zonave me vlera historike 
(kisha e Shën Nikollës si zonë e mbrojtur); 

 

• Mungesa e vetëdijes dhe respektimit të 
subjekteve zyrtare dhe popullsisë për 
mbrojtjen e zonave me trashëgimi kulturore; 
• Propagandim jo i mjaftueshëm i vlerave 
historike dhe kulturore; 
• Trajtim jo adekuat i vlerave historike dhe 
kulturore. 

 
MUNDËSITË RREZIQET 

• Digjitalizimi, planifikimi dhe përgatitja e 
projekteve për mbrojtjen dhe zhvillimin e 
zonave me vlera arkeologjike; 
• Hartimi i politikave bashkëkohore dhe 
koncepteve për mbrojtjen e trashëgimisë 
kulturore – historike. 

 

• Degradimi deri të shkatërrimi i këtyre 
vlerave;   
• Humbja e identitetit, trashëgimisë dhe 
lashtësisë; 
• Shkatërrimi i potencialeve zhvillimore në 
aspektin ekonomik; 
• Ballafaqimi i gjeneratave të ardhshme 
me problemin e mbrojtjes. 

 
 

Fusha tematike: ZHVILLIMI EKONOMIK 
Turizmi 

PËRPARËSIT DOBËSITË 
• Kushtet e mira për zhvillimin e turizmit 
sportiv-rekreativ; 
• Mikpritja e banorëve; 
• Manifestimet tradicionale; 
• Trashëgimia e pasur shpirtërore dhe 
kulturore. 

 

• Promovim i pamjaftueshëm i vlerave të 
rëndësishme historike-kulturore të qyteti; 
• Qëllimet dhe strategjitë zhvillimore të 
paqarta;  
• Rrjedha e pamjaftueshme e investimeve. 

MUNDËSTI RREZIQET 

• Zhvillim i turizmit sportiv-rekreativ; 
• Përfundimi dhe zgjerimi i zonave 
sportive rekreative të filluara;  
• Ndërtimi i shtegut; 
• Hapja e rrugëve të reja që lidhen me 
qendrën e skijmit; 
• Zhvillimi i veprimtarive vendore. 

 

• Ndryshimet e nevojave të njerëzve për 
turizëm malor; 
• Mungesa e investitorëve të interesuar; 
• Fatkeqësitë natyrore;  
• Jo interesim i banorëve për promovimin 
e prodhimeve të veprimtarive vendore. 
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Industria 

PËRPARËSIT DOBËSITË 
• Kapacitetet ekzistuese industriale;  
• Resurset njerëzore; 
• Infrastruktura ekzistuese dhe qasja në 
objektet industriale. 

• Teknologjia e vjetruar; 
• Shfrytëzimi i pamjaftueshëm i 
kapaciteteve të industrisë; 
• Ngecja e privatizimit.. 

 
MUNDËSTI RREZIQET 

• Zhvillimi i bizneseve të vogla dhe të 
mesme me ideja të reja biznesi; 
• Tërheqja e investimeve; 
• Zhvillimi i industrisë së drurit. 

• Rregulloret ligjore të papërshtatshme; 
• Qasje e pamjaftueshme në mjetet 
investuese. 

 
Tregtia 

PËRPARËSIT DOBËSITË 
• Ekzistenca e objekteve tregtare; 
• Shumëllojshmëria e shërbimeve; 
• Aftësia e të punësuarve dhe 
komunikimi i mire me konsumatorët;  
• Lojaliteti i konsumatorëve. 

 

• Ndërtimi i ngadalshëm i infrastrukturës 
moderne të tregut dhe tregtisë në nivel lokal; 
• Nuk ekziston rregullorja ligjore për 
mbrojtjen e konsumatorit. 

 

MUNDËSITË RREZIQET 

• Investimet në zhvillimin e tregtisë; 
• Hapja e objekteve të reja tregtare që do 
të kushtëzojnë konkurrencën më të mirë në 
treg; 
• Rritja  e numrit të punësuarve. 

• Importi i pakontrolluar i mallrave me 
prejardhje të dyshimtë; 
• Organizimi dhe transformimi afarist i 
ngadalshëm;  
• Konkurrenca tregtare jo korrekte; 
• Zvogëlimi i fuqisë blerëse të 
konsumatorëve. 

 
 

Fusha tematike: DEMOGRAFIA 
Popullsia 

PËRPARËSIT DOBËSITË 
• Përhapja e strukturës së popullatës së 
re; 
• Kontingjenti i aftë për punë; 
• Interesimi i madh i rinisë për edukim, 
sport dhe kulturë; 
• Sektori privat është në fuqizim të 
vazhdueshëm; 
• Fuqia punëtore e kualifikuar në disa 
profile. 

 

• Shfrytëzimi i paplanifikuar, joracional dhe 
jo i qëndrueshëm i hapësirës; 
• Standardi i ulët i jetës. 
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MUNDËSITË RREZIQET 

• Krijimi i hapësirës për punë, shërbime 
dhe pushim;   
• Zgjerimi i hapësirave për sport dhe 
rekreacion; 
• Mbështetje e punësimit përmes 
projekteve;   
• Privatizimi dhe tërheqja e investimeve 
vendore dhe të huaja si dhe donacioneve 
me qëllim të krijimit të vendeve të reja të 
punës;   
• Krijimi i infrastrukturës së qëndrueshme 
në të gjitha fushat duke shfrytëzuar 
partneritetin publiko – privat, investimet, 
donacionet vendore dhe të huaja. 

 

• Shkurtimi i gjatësisë së jetës; 
• Ikja nga kontrolli i rasteve sociale dhe të 
atyre në varfëri të skajshme; 
• Ndryshimet në strukturë të vendbanimit 
për shkak të largimit të popullsisë së re jashtë 
vendit; 
• Braktisja e vendit nga popullsia e aftë për 
punë; 
• Kërcënimi i vlerave të fituara dhe të 
trashëguara. 

 

Punësimi, papunësia 

PËRPARËSIT DOBËSITË 
• Fuqia e madhe punëtore dhe me 
kualifikim të kënaqshëm në disa profile;   
• Funksionimi i bizneseve mikro dhe të 
vogla;  
• Ekzistimi i kapaciteteve industriale. 

 

• Proces i ngadalësuar dhe joadekuat i 
privatizimit; 
• Largimi i banorëve jashtë qytetit . 

MUNDËSITË RREZIQET 

• Tërheqja e investimeve të huaja; 
• Dhënia e prioritetit të zhvillimit dhe 
zgjerimit të mikro bizneseve , të vogla dhe 
eventualisht të mëdha; 
• Favorizimi i politikave investuese dhe 
forcimi i sistemit bankar në kreditimin e 
kompanive që paraqesin projekte të 
rëndësishme nga aspekti ekonomik që 
krijon një punësim më të madh;   
• Aftësimi dhe zhvillimi i kapaciteteve 
ekzistuese industriale si dhe ngritja e atyre 
të rejave.  

 

• Proces i ngadalësuar dhe joadekuat i 
privatizimit; 
• Krijimi i shoqërisë pa vlera, pa 
perspektive dhe pa stabilitet;  
• Emigrimi jashtë qytetit. 

Varfëria 

PËRPARËSIT DOBËSITË 
• Kujdesi institucional; 
• Potencialet sociale, ekonomike dhe 
mjedisore.. 

 

• Varfëria në nivel të lartë; 
• Rënie ekonomike gjatë tranzicionit dhe 
luftës. 
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MUNDËSITË RREZIQET 

• Hapja e vendeve të reja të punës në të 
gjitha fushat; 
• Përmirësimi i disponimit të përgjithshëm 
për tërheqjen e investimeve shumë të 
nevojshme për zhvillimin e turizmit;   
• Zhvillimi ekonomik është përgjigja më e 
mirë për varfëri. 

 

• Reduktimi i vendeve të punës për shkak 
të krizës ekonomike.  

 

Banimi 

PËRPARËSIT DOBËSITË 
• Përqindja e madhe e familjeve që kanë 
njësi private të banimit; 
• Interesi i sektorit privat për ndërtime të 
reja; 
• Interesi në rritje i standardeve 
banesore;   
• Ekzistenca e tokës për zhvillimin e 
banimit; 
• Komplekset e reja banesore për banim 
kolektiv; 
• Vullneti politik. 

 

• Standardi i banimit është ende i ulët;  
• Mungesa e banimit social; 
• Shfrytëzimi joracional i hapësirës  
banesore në kuadër të objekteve banesore; 
• Shtrirja jo adekuate e infrastrukturës 
sociale, ekonomike dhe mjedisore për banim 
cilësor. 

MUNDËSITË RREZIQET 

• Krijimi i fondit të shumëllojshëm 
banesor; 
• Zhvillimi i tregut banesor – çmimi 
relativisht i përballueshëm i banesave; 
• Rritja e besueshmërisë ndaj kursimeve 
në sistemin bankar; 
• Përpjekjet e vazhdueshme për 
vendosjen e politikës dhe hartimin e 
strategjisë në fushën e banimit; 
• Përpjekjet e vazhdueshme për 
vendosjen e politikave dhe hartimin e 
strategjive në fushën e banimit;  
• Përkrahja dhe zhvillimi i iniciativave të 
veçanta dhe iniciativave për kompani 
ndërtimore për investime të reja. 

 
 

• Shpenzime të larta të banimit;   
• Mungesa e njësive të integruara 
banesore dhe të përballueshme nga aspekti i 
çmimeve; 
• Pakënaqësitë sociale dhe shpirtërore; 
• Vështirësitë në zhvillim ekonomik.. 
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1.6 ANALIZA E NDËRLIDHJES NË MES TË ÇËSHTJEVE, POLITIKAVE 
DHE PROGRAMEVE 
 
Trajtimi profesional dhe i integruar i hapësirës së zonës urbane të Shtërpcës është 

një ndër faktorët e rëndësishëm që do të shërbejnë si bazë e mirë për analizën e 
ndërlidhjeve më çështjet ekonomike dhe të zhvillimit social, si dhe me çështjet e mjedisit, por 
edhe me trajtimin e ndërlidhjes në mes të politikave të krijuara në nivel qendror dhe lokal që 
janë në përputhje me marrëveshjet dhe obligimet ndërkombëtare, siç janë politika e 
vendbanimit, bujqësisë, zhvillimit ekonomik, politikës sociale, politikës mjedisore, transporti 
dhe të gjitha politikave dhe programeve në këto fusha. 

Sipas ligjit dhe akteve nënligjore tjera gjatë hartimit të planit zhvillimor urban jemi të 
obliguar të marrim parasysh të gjitha pyetjet e rëndësishme, që të bëjmë analizën e 
ndërlidhjes mes politikave dhe programeve në koordinim me grupet punuese si dhe me 
faktorët tjerë relevant. Në bazë të asaj identifikohen çështjet më problematike dhe ato që 
ndërlidhjen dhe krijojnë probleme në fusha tjera dhe paraqesin kërcënim për numrin e madh 
të njerëzve, në aspektin socio – ekonomik dhe hapësirave të mëdha dhe vlerave në aspektin 
mjedisor, analizën e politikave për balancimin dhe shfrytëzimin e atyre që sjellin 
qëndrueshmëri dhe mirëmbajnë programe që janë reale, të domosdoshme dhe zbatuese për 
mundësit tona. 

Fillojmë me analizën e të drejtave të njeriut dhe planifikimit,  veçanërisht, dhe 
domosdoshmërish të  informimit, shëndetit dhe punës etj. 

Vet analizimi i ndërlidhjes në vazhdim të së drejtës së shëndetësisë, na bënë me dije 
sa është e rëndësishme kjo analizë dhe ndërlidhja me planin zhvillimor urban. 

E drejta në shëndetësi është shqyrtim i gjerë dhe kompleks i pyetjeve të ndërlidhura, 
pa si që shëndetësia dhe mirëqenia janë të ndërlidhura në të gjitha fazat dhe aspektet 
jetësore. Të drejtat specifike mund të gjenden në dokumente ndërkombëtare që i ka pranuar 
Kosova si dokumente për të drejtat e njeriut. Në përgjithësi, të gjitha të drejtat e njeriut janë 
të ndërlidhura dhe të varura nga njëra tjetra, duke e bëtë kështu realizimin, lënien pas dore 
dhe shkeljen e vet tyre dhe jo vetëm ndaj një të drejte por edhe ndaj të drejtave tjera. Kjo 
ndërlidhje bëhet edhe më e qarte kur të merren në konsideratë që një e drejtë e njeriut (p.sh 
shëndeti) kërkon përmbushjen e të gjitha nevojave si fizike siç janë ajri, uji, ushqimi dhe tj, 
ashtu edhe nevojave sociale dhe psikologjike siç janë nevoja për dashuri, miq, familje dhe 
shoqëri. 

Çështjet e sigurimit të ajrit të pastër është e ndërlidhur në mënyrë përmbajtjesore me 
shëndetin e njerëzve. Me zhvillimin e industrisë, si dhe me rritjen drastike të transportit  rritet 
ndotja e ajrit në qytet, që si pasoj mund të shkaktoj probleme serioze shëndetësore. 

Çështja e ujit rregullohet si faktor i rëndësishëm për jetën, kulturën, prodhimin 
bujqësore dhe industrial por edhe në të njëjtën kohë çështja e ujit ndërlidhjet me mundësinë 
që në situata të jashtëzakonshme paraqet kërcënim të madh për jetën dhe mjedisin. Ujërat 
nuk njohin kufi kështu që me rrjedhën e tyre natyrale janë rregullisht në dispozicionin tonë.  

Zhvillimi i qëndrueshëm është i ndërlidhur me përmirësimin e kualitetit të jetës që 
paraqet një dimension social si dhe për shfrytëzim racional të resurseve natyrore dhe 
zvogëlimin e shtypjes në mes që paraqet dimensionin e mjedisit. Çështja përbëhet nga ajo 
se si mund të shfrytëzojmë burimet ekzistuese të energjisë elektrike në mënyrë të 
qëndrueshme dhe si ti zëvendësojmë me burime të ripërtërishme siç është uji, ajri, dielli, 
biomasa, mbeturinat, e që në vetë përmban shumë çështje dhe projekte dhe si energji 
ndërlidhet edhe me standarde për ndërtim dhe izolim sepse ndikon në sasinë e energjisë e 
cila do të shfrytëzohet. 

Gjenerimi i mbeturinave paraqet një nga çështjet më të mëdha dhe preokupimet të 
cilat lidhen me mjedisin dhe ngarkesën ekonomike për shoqëri. Vet krijimi ose gjenerimi i 
mbeturinave lidhet me humbjen e resurseve (p.sh. materiali dhe energjia). Pas krijimit, 
mbeturinat duhet të mblidhen, trajtohen dhe largohen kështu që ky proces ndërlidhet me 
shfrytëzimin e resurseve dhe paraqet rrezikun potencial për ndotje. Për këtë arsye, 
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menaxhimi i mbeturinave duhet të vendoset në mesin e prioriteteve duke i lidhur atë në 
aspektin financiar me burimet njerëzore dhe teknologjike. 

Mbrojta, konservimi dhe shfrytëzimi i qëndrueshëm i trashëgimisë, natyrës dhe 
llojeve tjera të kafshëve gjatë këtyre viteve është bërë bazë e disa politikave që ndërlidhen 
me shumë të tjera siç është ajo zhvillimore, kulturore etj. Është e ndërlidhur me çështjen e 
identitetit që paraqet trashëgimin, ndërsa në aspektin e mjedisit, çrregullimit të ekosistemit, 
balancimi i mjedisit deri të shkatërrimi dhe degradimi në pjesët e veçanta në aspektin e 
zhvillimit ekonomik. Paraqiten si sfida për shumë resurse të mundshme në aspektin e 
zhvillimit të turizmit dhe shumë shfrytëzime tjera nga këto vlera dhe që në aspektin social 
gati të gjithë ndiejnë kënaqësi me këto vlera dhe të gjithë pranojnë që mbrojtja e 
trashëgimisë së natyrës dhe llojeve të ndryshme të florës dhe faunës  është kategori 
esenciale zhvillimore. 

Planifikimi, zhvillimi dhe modernizimi i infrastrukturës   në nivel të qytetit është prej 
çështjeve më të rëndësishme kështu që rrjeti dhe kualiteti i infrastrukturës paraqesin bazën 
e integrimit hapësinor, që lidhet me çështjet komplekse të zhvillimit ekonomik dhe paraqet 
parakushtin e parë për harmonizimin e zhvillimit (shfrytëzimin e resurseve, krijimin e zonave 
të zhvillimit ekonomik, duke filluar nga infrastruktura industriale, të zonës rekreative, 
infrastrukturës socio-kulturore etj.). Shpërndarja adekuate e infrastrukturës është e lidhur me 
bilancin e realizimit hapësinor në kontekstin e koncetrimit të popullsisë, në aspektin social 
(krijimi i cilësisë së jetës, mundësit e punësimit, zvogëlimit të varfërisë etj.), por në aspektin 
e mjedisit lidhjet me efektet potenciale të ndotjes së mjedisit, masave mbrojtëse dhe 
shpenzimeve të përafërta sikur gjatë fazës së ndërtimit ashtu edhe gjatë fazës së 
funksionimit të infrastrukturës së planifikuar, që do të zhvillohet dhe modernizohet, ashtu 
edhe në nivel mikro të zonës së zhvilluar bashke me infrastrukturën e përshtatshme. 

Edukimi, arsimimi dhe ngritja e vetëdijes në zhvillimin socio-ekonomik dhe mjedis 
janë proces kompleks. Ky proces nënkupton krijimin e qëndrimit pozitiv dhe mendimit kritik 
sipas të gjithë kërkesave dhe ofertave në tregun urban, komunal dhe rajonal. Ky proces po 
ashtu nënkupton dhe marrjen e qëndrimit për ata së çka dëshirojmë dhe si mund të 
përgatisin rinin tonë që të jetë konkurrente dhe në qendër të vlerave, në cilat profile duhet ta 
përgatisim që të kontribuohet në aspektin ekonomik të krijimit të vendeve të reja të punës 
dhe stimulimit të zhvillimit ekonomik, aspektit social në krijimin e cilësisë së jetës, zvogëlimit 
të varfërisë dhe qëndrimin pozitiv dhe kritik ndaj atyre që shkaktojnë dukuri negative në 
aspektin social, ekonomik dhe mjedisore apo në pjesët e saj. 

Kjo analizë tregon numrin e çështjeve prioritare që duhet të trajtohen, e ato 
janë: uji i pijes, ngrohja, papunësia, edukimi në profile të caktuara, trajtimi i 
mbeturinave etj, për shkak të ndikimit të madh që kanë në fusha dhe çështje tjera. 

 
1.7 VELRËSIMI I KAPACITETEVE INVESTIVE 

 
Plani Zhvillimor Urban i qytetit kërkon vlerësimin e kapaciteteve investive të komunës 

duke marr parasysh burimet e tanishme dhe potenciale për investime në projekte kapitale. 
Procesi i vlerësimit të mundësisë së komunës të investoj projektet investive në qytetin e 
Shtërpcës kërkon analizën e buxhetit kapital dhe vlerësimin e çdo projekti investiv si dhe 
identifikimin e burimeve potenciale të financimit për projekte e. Në këtë mënyrë, mjetet në 
dispozicion për investime kapitale gjatë viteve nga të gjitha burimet e identifikuara të 
financimit janë treguesit e drejtpërdrejtë të kapaciteteve investive për vetë qytetin. Pra, pjesa 
tjetër e raportimit ka për qëllim të vlerëson vlerën e mjeteve të disponueshme për investime 
kapitale për periudhën e ardhshme 10 vjeçare përmes identifikimit të të gjithë burimeve të 
mundshme të financimit dhe ofrimit të vlerësimit ku është e mundshme. 
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Identifikimi i burimeve të mundshme financiare është bazuar së pari në legjislacionin 
në fuqi lidhur me burimet e financimit të komunës3 dhe për burimet tjera potenciale. Burimet 
kryesore të të hyrave janë këto:  

 
1) Burimet e të hyrave vetanake – përfshijnë tatimet komunale, gjobat, tarifat e shfrytëzimit 

dhe pagesat tjera për shërbime publike, detyrimet rregullatore dhe gjobat, qiratë për 
pasuri të patundshme, participimet e përdoruesve të shërbimeve arsimore dhe 
shëndetësore, si dhe grandet dhe donacionet nga qeveritë e huaja. Burimet që munden 
direkt ta rrisin gjenerimin e të hyrave vetanake të drejtuara kah investimet kapitale janë: 

a. Grandet dhe Donacionet – Qyteti mund të ketë dobi nga grandet dhe donacionet 
e organizatave ndërkombëtare publike ose private, veçanërisht për investime 
kapitale. Organizatat e tilla përfshijnë Komisionin Evropian, agjencionet 
ndërkombëtare të vendeve për ofrimin e ndihmës të tilla si USAID, GIZ etj, 
përfaqësitë diplomatike të shteteve të huaja, OJQ-të ndërkombëtare etj. 

b. Pjesëmarrja e Qytetarëve në Investimet Kapitale – Pjesëmarrja e qytetarëve në 
investimet kapitale është komponentë e rëndësishme e burimeve të të hyrave 
vetanake për investime kapitale dhe pritet që të vazhdojë edhe në të ardhmen. 

c. Partneriteti Privato – Publik ose Koncesionet – Qyteti mund ta ofrojë 
infrastrukturën e vetë publike partnerëve privat në mënyrë që të forcojnë 
shërbimet që ofrohen për qytetarët e saj dhe në këtë mënyrë do të rritin  
pjesëmarrjen e sektorit privat në burimet e financimit. Kohëzgjatja e kontratave të 
tilla mund të jetë deri 40 vite.   

2) Grandet Operative nga Buxheti Qendror – përfshijnë Grandin e Përgjithshëm, Grandin e 
Veçantë për Arsim dhe Grandin e Veçantë për Shëndetësi. Grandi i Përgjithshëm është 
10% nga të hyrat e buxhetuara të qeverisë qendrore dhe iu ndahet komunave në bazë të 
numrit të variablave, nga të cilat variabla më e rëndësishme është popullsia e qytetit të 
Shtërpcës. 

3) Grandet dhe Transferet tjera – përfshijnë grandet për forcimin e kompetencave, grandet 
e jashtëzakonshme që përfshijnë transferet nga ana e Komunës e që mund të realizohen 
për një numër të arsyeve që përfshinë projektet e investimeve kapitale. 

Mjetet në dispozicion për investime kapitale 
Mjetet në dispozicion për shpenzime kapitale në periudhën e ardhshme prej dhjetë 

vjetëve definojnë kapacitetet komunale për investime kapitale. Mirëpo, vlerësime për disa 
burime të identifikuara do të jenë shumë spekulative dhe nuk mund të paraqesin kapacitetet 
e vërteta. Burimet e mjeteve për të cilat vlerësimet kanë margjinën e madhe të gabimit dhe 
të cilat nuk do të ishin të dobishme të përshijnë projektimet për grandet dhe donacionet, 
partneritetin publiko – privat dhe koncesionet, si dhe pjesëmarrjen e qytetarëve në 
investimet kapitale. Pjesa tjetër e këtij raporti paraqet procedurën për vlerësimin e mjeteve 
në dispozicion për investime kapitale për periudhën 2013-2022 e planifikuar për qytetin e 
Shtërpcës. 

Para së gjithash, llogaritë e përgjithshme të shfrytëzuara bazohen në vlerësimet dhe 
projektimet e fondit Komunal. Projektimet në dispozicion mbulojën periudhën prej 2012 deri 
2017, derisa projektimet prej 2017 deri 2022 janë vlerësuar përmes regresionit linear me 
ndihëm e të dhënave në dispozicion deri në vitin 2017. 

 
                                                
3 Ligji për financimin e qeverisë lokale (LFQL), Ligji për qeverisje lokale (LQL), Ligji për kufijtë 

komunal,   Ligji për menaxhimin e financave publike dhe përgjegjësitë (LMFPP), Ligji për buxhetin vjetor, 
Korniza  afatmesme e shpenzimeve (KASH) dhe Qarkoret e buxhetit komunal. 

Variablat 
hkalla 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20  
PBV (Vlerësimet aktuale) Mil. 4,192   4,672   5,066   5,424   5,695   6,052   6,472   6,829   7,194   7,560   7,925   8,290   8,6    
Të hyrat shtetërore Mil. 1,164   1,264   1,391   1,512   1,541   1,666   1,824   1,899   2,004   2,109   2,214   2,319   2,42    
Totali i shpenzimeve qeveritare 1,274   1,497   1,570   1,674   1,620   1,754   1,905   1,964   2,052   2,140   2,228   2,315   2,40    

il
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Tabela nr. Mjetet në dispozicion për komunën e Shtërpcës nga ana e nivelit qendror 
Të hyrat vetanake të projektuara janë bazuar në të dhënat historike dhe në rritjen e 

mundshme të të hyrave nga numri i kategorive siç është e identifikuar nga konsulentët. Në 
vijim janë burimet e të hyrave vetanake historike dhe të projektuara për qytetin e Shtërpcës. 

 

 
Transferet e buxhetit qendror 

Transferet e buxhetit qendror vijnë në tri mënyra, përmes Grandit të Përgjithshëm, 
Grandit të Veçantë për Arsim dhe Grandit të Veçantë për Shëndetësi. Së pari, 10 % e 
grandit gjeneral nga të hyrat totale të përgjithshme alokohet për buxhetet e komunave. 
Përqindja e buxhetit komunal të alokuar në Shtërpcë është llogaritur dhe mesatarja për 2010 
– 2014 mendohet që do të vazhdohet edhe në të ardhmen. Të dhënat për periudhën 2010 – 
214 janë marr nga tabela e buxhetit të Ministrisë së Financave. Në anën tjetër, ndarja e 
grandit për shëndetësi dhe grandit për arsim bëhet sipas vlerësimit të grandit të 
përgjithshëm sepse nuk ekziston formulë direkte për llogaritjen e tyre. Mesatarja për 
periudhën 2010-2014 supozohet të vazhdohet edhe në të ardhmen kështu. Tabela në 
vazhdim paraqet të dhënat për periudhën 2010 – 2014 të ofruara nga tabela e buxhetit të 
MF si dhe janë llogaritur përqindjet relevante. 

 Të hyrat nga grandi operativ nga tabela e buxhetet të MEF-së 

 
Të hyrat e projektuara nga donacionet operative duke marr përqindjet mesatare që 

do të vazhdohen në të ardhmen 

 
Të hyrat totale të komunës 

Tabelat në vijim paraqesin të hyrat historike dhe të projektuara për komunën e 
Shtërpcës. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 20  
Transferet Totale të Qeverisë 2,588,705         2,834,213         2,951,417         3,114,238         3,277,058         3,439,879         3,602,700         3,765,5          
    Grandet e Përgjithshme  1,281,464         1,402,996         1,461,015         1,541,614         1,622,214         1,702,814         1,783,414         1,864,0          
    % prej Buxhetit të Komunës 0.77% 0.77% 0.77% 0.77% 0.77% 0.77% 0.77% 0.7  

Grandi  i Veçantë për Arsim 1,060,702         1,161,297         1,209,320         1,276,035         1,342,749         1,409,464         1,476,179         1,542,8          
 % prej Grandit të Përgjithshëm 82.77% 82.77% 82.77% 82.77% 82.77% 82.77% 82.77% 82.7  
 Grandi i Veçantë për Shëndetësi 246,539             269,920             281,082             296,588             312,095             327,601             343,108             358,6              
 % prej Grandit të Përgjithshëm 19% 

9% 
19% 19% 

9%  
1  

 Transferet  Tjera -                    -                      

2010 2011 2012 2013 20  
Transferet totale të qeverisë 1,654,051         2,839,062         2,747,350         2,786,433         2,811,3          
  Grandi i Përgjithshëm  884,507             1,025,591         1,087,743         1,126,826         1,151,7          
    % prej Buxhetit të Komunës 0.76% 0.81% 0.78% 0.75% 0.7  

Grandi i Veçantë për Arsim 639,450             890,616             952,256             952,256             952,2              
 % prej Grandit të Përgjithshëm 72.3% 86.8% 87.5% 84.5% 82.  
Grandi i Veçantë për Shëndetësi 130,094             328,227             184,980             184,980             184,9              
 % prej Grandit të Përgjithshëm 15% 32% 17% 16% 1  
Transferet tjera 594,628             522,371             522,371             522,3              

2017 2018 2020 
Të hyrat vetanake 377,108        432,781        474,601        516,420        558,240        600,060        641,8         

2019 

2015 
Të hyrat vetanake 126,394        220,757               246,589        338,379        357,078        377,1         192,216 

2010 2011 2012 2013 2014 2016 

2016 2021 2022 
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Investimet Kapitale 

Investimet kapitale gjatë vitit 2010, 2011 dhe 2012 janë të karakterizuara në 
investime kapitale të financuara nga ana e THV-ve dhe grandi gjeneral dhe investimet 
kapitale të financuara përmes grandeve speciale. Përqindja mesatare e investimeve kapitale 
nga THV-të dhe grandet e përgjithshme nga të hyrat e gjeneruara nga këto burime 
supozohet që do të vazhdojnë edhe në të ardhmen. Njëjtë mendohet për investime kapitale 
të financuara nga fondet speciale. Tabela në vijim paraqet investimet historike kapitale në 
Shtërpcës. 

 
Sipas supozimit që përqindjet mesatare do të vazhdojnë të rriten edhe në të 

ardhmen, dhe duke marrë parasysh të hyrat e lartpërmendura të projektuara për transferet e 
përgjithshme të qeverisë për komunë, në vazhdim është vlera e mjeteve të gjeneruara nga 
THV-të dhe grandet e buxhetit qendror i cili do të jetë në dispozicion për komunën e 
Shtërpcës për investime kapitale. 

 

 

Investimet e Përgjithshme. Kapitale të Komun. 
 

907,297             962,386             1,017,474         1,072,563         1,127,6          
% prej THV-ve dhe Grandit të Përgjithshëme  
 

45.00% 45.00% 45.00% 45.00% 45.0  
Investimet Kapitale për Arsim dhe Shënd. 235,894             248,227             260,560             272,893             285,2              
% prej Grandeve të Veçanta 
 

15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.0  

Fondet e Investimeve Kapitale 1,143,190         1,210,612         1,278,034         1,345,456         1,412,8          

2014 
Investimet e Përgjith. Kapital. të 
Komun. 

 

618,037             670,568           737,344             801,047             852,2              
% prej THV-ve dh 

  
 

45.00% 45.00% 45.00% 45.00% 45.0  
Investime Kapitale për Arsim dhe 
Shë d të  

 

170,585             170,585             196,086             214,683             223,5              
% prej Granteve të Veçanta 15.00% 15.00% 15.00% 15.00% 15.0  

Fondet e Investimeve  Kapitale 788,622             841,154             933,430             1,015,729         1,075,7          

2011 2012 
Investimet e Përgjithshme Kapitale të Komunës 583,212                             585,962             
% prej THV-ve dhe Grandit të Përgjithshëm  46.79% 45.78% 

Investimet Kapitale në Arsim dhe Shëndetësi 4,487               210,390             
% prej Grandeve të Veçanta 

 
5.29% 18.50% 

Fondet e Investimeve Kapitale 
 

647,698           796,352            

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2  
Të hyrat e Komunës 
 

3,211,321         3,384,198         3,588,839         3,793,479         3,998,119         4,202,759         4,407          
377,108             432,781             474,601             516,420             558,240             600,060             641              

Transferet totale të 
qeverisë 

 

2,834,213         2,951,417         3,114,238         3,277,058         3,439,879         3,602,700         3,765          

Të hyrat e Komunës 
 

1,780,445         3,059,819         2,939,566         3,033,022         3,149,759         2,945,783         
Burimet e të hyrave vetanake 
 

126,394             220,757             192,216             246,589             338,379             357,078             
Transferet Totale të Qeverisë 1,654,051                 2,747,350         2,786,433         2,811,380         2,588,705         2,839,062 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

2013 214 2016 2017 

2018 2019 2020 2021 2022 

Burimet e të hyrave 
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Mjetet totale kumulative në dispozicion për periudhën 2013 – 2022, nga THV-të dhe 

grandet operative përveç donacioneve, KPP dhe koncesioneve dhe mundësitë e huasë janë 
11,044,874 €.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
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2 VIZIONI, PARIMET DHE OBJEKTIVAT 
 

2.1 VIZIONI PËR TË ARDHMEN E ZONËS URBANE 
 

 Ky kapitull është një nga kapitujt më kryesorë që përshkruan vizionin e së 
ardhmes të qytetit të Shtërpcës dhe përfshinë: dëshirën e grupeve punuese, institucioneve, 
sektorëve dhe të gjithë qytetarëve. 

 Duke vlerësuar rëndësinë e Planit Zhvillimor Urban si një dokument që planifikon 
zhvillimin dhe funksionimin e qytetit në periudhën 5 + (pesë e më shumë vite mori një pjesë 
të madhe të numrit të personelit profesional dhe njerëzve të punësuar në institucione të 
ndryshme, struktura politike, sipërmarrësit, punëtorët e arsimit dhe kujdesit shëndetësor, pa 
ndihmën e të cilëve në dhënien e informacionit, grumbullimi dhe përpunimi i të dhënave 
burimore, sugjerimeve të dhëna dhe madje edhe kritikave, kjo punë nuk do të ishte aq 
përmbajtjesore. 

 
 

 

 

 

 
 Ky dokument është i konceptuar të përmbajë të gjitha analiza relevante të 

zhvillimit të deritanishëm si dhe koncept i zhvillimit të ardhshëm të orientuar, pastaj krijimi  i 
bazave për hartimin e dokumenteve të domosdoshme detale, rregullative dhe të 
dokumenteve tjera planifikuese dhe programeve zhvillimore. 

Gjatë përgatitjes së këtij dokumenti u konstatua se: qyteti i Shtërpcës ka nevojë për 
të promovuar zhvillimin, dëshira jonë, dëshira dhe obligimi jonë në të ardhmen është që ky 
zhvillim të jetë i qëndrueshëm. 

 Këto hulumtime janë përgjigjur edhe për vizionin e zhvillimit të ardhshëm të qytetit të 
Shtërpcës: 

 
 
 

1.1. PARIMET E PËRGJITHSHME PËR ZHVILLIM / MBROJTJE 
 

Parimet e përgjithshme për hartimin e PZHU-së për qytetin e Shtërpcës  bazohen në 
ligjet e Kosovës, konventat ndërkombëtare, agjendave si dhe në dokumentet e rëndësishme 
përkatëse për planifikimin e duhur hapësinor. 

Duke u bazuar në specifikat e vetë qytetit, me qëllim të rregullimi, shfrytëzimit dhe 
zhvillimit të qëndrueshëm të territorit, përgatitjeve, zbatimit, rishikimin dhe monitorimin e 
planit duke marrë parasysh parimet e mëposhtme themelore: 
 Qasja e integruar (ky plan duhet të përfshijë elementet hapësinore të transportit, 

zhvillimit ekonomik, social dhe rajonal si dhe politikat tjera strategjike; 
 Strategjik (ta udhëheq zhvillimin strategjik të qytetit dhe të adresojë çështjet e 

interesit strategjik për fushat përkatëse); 
 Subsidiariteti (plani duhet të marrë parasysh kontekstin e gjerë hapësinor. Sipas 

parimit të subsidiaritetit, plani duhet të fokusohet në çështjet lokale, por të mos jetë 
kontradiktor me çështjet e nivelit më të lartë); 

 Monitorimi dhe rishikimi (plani duhet të jetë i shprehur në formën e cila lehtëson 
monitorimin dhe rishikimin); 

 
Bazuar edhe në vizionin Planit Komunal Hapësinor të Shtërpcës i cili rajonin në 

të ardhmen e sheh si: Komuna e Shtërpcës lider rajonal me turizmin e zhvilluar dhe me 
të gjitha pasuritë natyrore, me bujqësi të zhvilluar të bazuar në traditë dhe rrjedhat 
moderne,  mjedis cilësor dhe stabil për të gjitha bashkësi. 

 

Qyteti i Shtërpcës qytet turistik me zhvillim kompakt do të paraqes urën 
lidhëse të Komunës me rajonin, me infrastrukturë të integruara, me funksione të 
fuqishme dhe përmbajtje, atraktiv për jetë dhe punë në të si për qytetarët ashtu edhe 
për vizitorët, me ekonomi tq qëndrueshme, atraktiv për investime duke përmbushur 
kritere  për mbrojtjen e mjedisit. 
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 Barazia (plani duhet të marrë parasysh aspektet e barazisë: pakicat, gratë, fëmijët, 
personat e moshuar, personat me aftësi të kufizuara ( rishikimin e nevojave për 
grupet e tilla përmes pjesëmarrjes publike). Të ketë parasysh aspektet e 
ndjeshmërisë gjinore; 

 Interesat e përbashkëta (plani duhet të promovojë interesat e përbashkëta të qytetit 
duke mbrojtur dhe zhvilluar resurset natyrore dhe duke përkrahur zhvillimin e 
qëndrueshëm urban); 

 Procesi demokratik (bartësit e procesit dhe hartuesit e planit duhet të promovojnë 
procesin demokratik të pjesëmarrjes dhe përfshirjes cilësore në secilën fazë të 
hartimit dhe zbatimit të dokumentit); 

 Transparenca (bartësit e procesit dhe hartuesit e planit duhet të promovojnë 
transparencën e plotë në planifikimin dhe në procesin e marrjes së vendimeve duke 
u lejuar pjesëmarrësve qasjen në të dhënat dhe hartat e nevojshme); 

 Zhvillimi i balancuar (ky plan do të përgatitet duke promovuar zhvillimin e balancuar 
ekonomik, zhvillimin e infrastrukturës, mjedisit, zhvillimin social aq sa është i mundur 
në tërë territorin e zonës urbane); 

 Cilësia e jetesës (promovimi i cilësisë së përmirësuar të jetesës); 
 Kohezioni territorial (promovimi i kohezionit territorial përmes zhvillimit të balancuar 

socio-ekonomik rajonal dhe përmirësimi i konkurrencës); 
 Kufizimi i ndikimeve negative (zvogëlimi i dëmeve në mjedis si dhe kufizimi i 

ndikimit nga fatkeqësitë elementare); 
 Mbrojtja dhe zhvillimi (Avancimi dhe mbrojtja e resurseve nëntokësore dhe 

mbitokësore, trashëgimisë natyrore, kulturore, historike, arkitektonike, arkeologjike 
dhe trashëgimive tjera); 

 Energjia alternative (shfrytëzimi sa më i madh i energjisë së ri-përtritshme në të 
gjitha fushat); 

 Siguria (promovimi i ngjarjeve të sigurta dhe hapësirës për jetesë dhe punë); 
 Përgjegjshmëria (për të gjitha ngjarjet që ndodhin në hapësirë duhet të 

promovohen); 
 Zhvillimi sipas nevojave (zhvillimi i objekteve dhe pajisjes për infrastrukturë 

adekuate sociale dhe teknike e cila merr parasysh nevojat e banorëve); 
 Banimi i shëndetshëm (krijimi i kushteve për banim të shëndetshëm dhe atraktiv në 

zonat urbane dhe rurale); 
  Rekreacioni dhe turizmi (promovimi i infrastrukturës për rekreacion dhe turizëm); 
 Sistemi i trafikut (zhvillimi i sistemit të përshtatshëm të trafikut, lëvizjes, duke 

siguruar qasje të mirë urbane); 
 Zhvillimi i planifikuar hapësinor (çdo zhvillim i ardhshëm duhet të planifikohet dhe 

të bazohet në vendimet përkatëse); 
 Zhvillimi kompakt (në favor të shfrytëzimit sa më racional të hapësirës dhe 

mbrojtjes së resurseve duhet të synohet zhvillimi sa më kompakt në hapësirë, 
fokusimi edhe më dendësinë më të madhe të zënies së hapësirës); 

 Zhvillimi i qëndrueshëm (kërkon shkallën më të lartë të baraspeshës në mes të 
zhvillimit socio-ekonomik dhe mjedisor edhe për brenda tyre); 

 Stimulimi i sinergjive dhe shmangia e konflikteve potenciale (parimet për 
shfrytëzimin në mënyrë më të mirë të trendëve zhvillimore të sektorëve dhe 
subjekteve të ndryshme); 

 Zhvillimi komplementar (funksioni bazë i një pjese të zonës urbane plotëson 
funksionet e pjesës tjetër). 
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2.2 OBJEKTIVAT E ZHVILLIMIT TË  ZONËS URBANE  
 

Një numër i konsiderueshëm i potencialit specifik dhe ekonomiko-turistik por edhe i 
potencialit njerëzor me mjedis të mbrojtur imponojnë nevojën që qartë dhe në mënyrë 
precize të definohen qëllimet themelore afat-gjate të zhvillimit. Parakusht i realizimit të 
qëllimeve afta-gjata të definuara është tejkalimi i situatës ekzistuese konfliktuoze dhe me 
krizë të thellë dhe krijimi i kushteve për rendin stabil shoqëroro-politik dhe juridik. 

Ndër qëllimet themelore afat-gjata të zhvillimit mund të definohen këto: 
 Efikasiteti ekonomik,  
 Sigurimi social,   
 Integrimi funksional hapësinor,   
 Mbrojtja e mjedisit dhe    
 Koordinimi dhe sinkronizimi organizativ në sistemin e vendimmarrjes. 

 
 Objektivi kryesor i zhvillimit strategjik është efikasiteti ekonomik. 

Zhvillimi i gjithëmbarshëm i zonës së qytetit duhet patjetër që të bazohej në aktivizimin 
efikas dhe racional dhe shfrytëzimin e faktorëve në dispozicion të zhvillimit me respektim të 
plotë të arsyershmërisë ekonomike dhe përshtatshmërisë financiare. Realizimi i këtij qëllimi 
kryesor nënkupton që në fund të periudhës planifikuese të realizohet shkalla më e lartë e 
punësimit të përgjithshëm të popullsisë ashtu që çdo banor i tretë të jetë i punësuar, pastaj 
të rritet fuqia ekonomike, përmes turizmit dhe industrisë, si dhe fuqia investive e të gjitha 
organizatave ekonomike të subjekteve afariste, përfshirë familjet individuale dhe ekonomitë 
familjare.  

      Qëllimi i dytë i cili është i kushtëzuar nga shkaku-pasoja me realizimin e 
qëllimeve të mëparshme integrimi funksional hapësinor i cili kërkon që gjatë shfrytëzimit të 
fondeve materiale ekzistuese dhe ndërtimit të fondeve të reja duhet të kihet kujdes për 
vendndodhjen dhe vendosjen tyre racionale hapësinore ashtu që të shmangen konfliktet e 
mëdha dhe problemet në mënyrën e organizimit, shfrytëzimit dhe avancimit të hapësirës. 
Realizimi i këtij qëllimi nënkupton se në mënyrë integrale bëhet harmonizimi i shfrytëzimit të 
tokës bujqësore, pyjore dhe ndërtimore, ndërtohen objektet e infrastrukturës dhe ndërmjet 
veti në mënyrë funksionale lidhin objektin ekonomik, turistik dhe shoqëror. 

Aktiviteti i përgjithshëm ekonomik dhe social në këtë zonë lind si një qëllim i zhvillimit 
të rëndësishëm të ruajtjes së mjedisit sidomos ajo përfaqëson si një nga motivet kryesore të 
ekonomisë turistike. Veçanërisht e rëndësishme në realizimin e këtij qëllimi është që në 
mënyrë rigoroze të kihet kujdes për mbrojtjen dhe cilësinë e ujit si dhe për faktorin shumë të 
vlefshëm të zhvillimit dhe parandalimit që në këtë zonë të lajmërohen çfarëdo ndotës ku 
para së gjithash ka të bëjë me objekte industriale dhe procedurat teknologjike të cilat me 
funksionimin e vetë mund ta çojnë deri te shkalla më e lartë e ndotjes së ujit dhe ajrit, dhe 
me këtë edhe deri te degradimi shtesë i mbështjellësit pyjor dhe sipërfaqeve bujqësore të 
cilat përndryshe janë të kufizuara. 

Qëllimet themelore të shoqërisë tonë janë definuar me përcaktimin tonë në drejtim të 
zhvillimit të qëndrueshëm, integrimeve, realizimit të qëllimeve të mileniumit si dhe respektimi 
i ligjeve dhe Kushtetutës së Republikës së Kosovës. 

Sipas rëndësisë së tyre, objektivat mund të ndahen në objektiva primare apo globale 
dhe në nivel qyteti. Objektivat kryesore të shqyrtimit të gjerë që lidhen me këtë plan mund të  
definohen si: 
 Zhvillimi i mëtejshëm i sistemit të vlerave ku të gjithë aktorët i ushtrojnë të drejtat e tyre 

për të ditur, të dëgjohen dhe të kenë ndikim në vendimet që kanë ndikim në jetë dhe 
rrjedhën e tij. Një nga objektivat globale është që gjatë hartimit dhe zbatimit të këtij 
dokumenti të kemi pjesëmarrje cilësore; 

 Zhvillimi i qëndrueshëm, i shpejtë dhe intensiv dhe ndryshimet e strukturës socio-
ekonomike duke përfshirë zhvillimin sa më të barabartë brenda zonës urbane; 
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 Krijimi i kushteve për rritjen e vazhdueshme të punësimit, largimin e varfërisë, luftimin e 
sëmundjeve, përmirësimi i shëndetit dhe zvogëlimi i vdekshmërisë tek fëmijët sipas 
normave të cilat do të sigurojnë objektivat themelore të ndryshimit të strukturës socio-
ekonomike, zhvillimit dinamik të ekonomisë dhe nivelit të jetës, si dhe forcimin e rolit të 
sektorit privat në zhvillimin socio-ekonomik; 

 Rritja e vazhdueshme e sigurisë në të gjitha dimensione të saj (krijimi i sigurisë për 
arsim fillor, sigurinë sociale dhe fizike, sigurinë e mjedisit etj.; 

 Vendosja e partneritetit global për zhvillim. 
Shfrytëzimi i arsyeshëm dhe racional i hapësirës, ku vetvetiu nënkupton  orientimin e 

planifikuar të zhvillimit të qytetit dhe hapësirës në përgjithësi, caktohet si detyrë imediate e 
këtij plani për realizimin e objektivave të vendosura. 

 
Demografia dhe çështjet sociale 

 
            Qëllimi1    Zhvillimi dhe mbrojtja e hapësirës dhe ofrimi i shërbimeve cilësore për                                                      

mirëqenien socio-kulturore; 
Qëllimi 2    Zhvillimi, mbrojtja dhe promovimi i përparësive të trashëgimisë. 
Qëllimi 3    Çrrënjosja e varfërisë dhe urisë. 
 

Zhvillimi ekonomik 
 
Qëllimi  4    Zhvillimi ekonomik i qëndrueshëm. 
Qëllimi 5    Krijimi i partneriteteve për zhvillim. 
 

Mjedisi dhe shfrytëzimi i tokës 
 
Qëllimi 6   Zhvillimi i qëndrueshëm mjedisor dhe menaxhimi. 
Qëllimi 7   Zhvillimi i qëndrueshëm hapësinor. 
 

Infrastruktura 
Qëllimi 8    Zhvillimi i infrastrukturës së integruar funksionale dhe moderne. 

Qëllimi 9   Zhvillimi i lirisë së lëvizjes së qytetarëve dhe mallrave, të sigurt, atraktiv dhe të 
llojllojshëm për të gjithë aktorë që veprojnë në territorin e qytetit të Shtërpcës. 

 
Sipas vizionit dhe objektivave të planit për zhvillim rrjedhin edhe këto detyra 

konkrete: 
 

 Ricaktimi i vendit dhe rolit të qytetit të Shtërpcës në kuadër të komunës dhe Kosovës; 
 Konceptimi afat-gjatë global i zhvillimit socio-ekonomik të qytetit me orientimin e 

zhvillimit dhe tërësive më pak të zhvilluara urbane; 
 Krijimi i kushteve për shpërndarjen sa më të favorshme të aktiviteteve ekonomike, në 

varësi të shpërndarjes së popullsisë, infrastrukturës dhe punësimit; 
 Shpërndarja hapësinore e infrastrukturës (rrugëve, sistemit të furnizimit me ujë, 

kanalizimit, rrjetit energjetik, të telefonisë, internetit, objekteve hidro-ekonomike etj.; 
 Krijimi i kushteve për organizimin hapësinor dhe shpërndarja e veprimtarive shërbyese; 
 Shpërndarja hapësinore dhe organizimi i banimit në zonën urbane në pajtim me 

shtrirjen e popullsisë dhe infrastrukturës; 
 Shkalla e zhvillimit duhet të jetë në përputhje me parimet e përcaktuara. 
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2.2.1 QËLLIMET AFATGJATA ZHVILLIMORE 
 

DREJTIMET THEMELORE TË ZHVILLIMIT TË ZONËS URBANE 
 

Analizat e kryera dhe hulumtimet e zonës urbane, me rezultatet e tyre tregojnë se ajo 
ka më dispozicion mundësitë dhe potencialet e rëndësishme por edhe specifike të zhvillimit. 
Sektorët me prioritet për zhvillim e ardhshëm të qytetit janë banimi,  industria dhe turizmi me 
mundësitë dhe forcat e tyre të fuqishme lëvizëse   .  

Valorizimi i zhvillimit të përgjithshëm sektorial dhe i kushteve hapësinore dhe 
faktorëve të zhvillimit tregojnë së zona e qytetit të Shtërpcës mund të ndahet në tri zona 
bazë zhvillimore kornizën e së cilës e përbën qendra e qytetit si e tanishme, e veçanërisht 
vatra e ardhshme e prosperitetit.  Zona e zhvillimit të përshpejtuar përfshin zonën I (vet 
qendra e qytetit) nga të dy anët e rrugës rajonale Ferizaj-Shtërpcë-Prizren si qendër 
administrative, ekonomike, kulturore, por edhe turistike. Zonën e dytë të zhvillimit mesatar e 
përbën pjesa jugore dhe perëndimore e zonës së Shtërpcës ku ndahen dy qendrat e rritjes, 
Të dy lumenj dhe Livad (Livadh) në të cilat është e mundur të aktivizohen edhe kapacitetet 
përkatëse turistike për zhvillimin e turizmit sportivo-rekreativ. Zona e tretë e zhvillimit të 
ngadalshëm paraqet pjesa lindore dhe perëndimore e zonës së Shtërpcës. Në këto zona do 
të jetë më shumë i pranishëm zhvillimi i veprimtarive të cilat në raport me zonën e I-rë kanë 
karakter komplementar: industria. 

Zgjidhjet e propozuara konceptuale-strategjike llogariten si lidhjet funksionale ndër-
sektoriale dhe harmonizimet strukturore, dhe kjo është parakusht për sigurimin e zhvillimit 
stabil dhe të përgjithshëm ekonomik të përshpejtuar dhe forcimi i forcës dhe fuqisë 
ekonomike të kësaj zone. Veprimet e mëdha ndërtimore që janë të pashmangshme duhet të 
kenë kujdes për vlerat mjedisore të zonave dhe të respektojnë arkitetkurën autoktone të 
përshtatur me mënyrat bashkëkohore të ndërtimeve me shfrytëzim më të madh të 
materialeve lokale. 

 
 
2.3 PRIORITETETE STRATEGJIKE 
Demografia dhe çështjet sociale 

 
 Krijimi i kushteve për arsim fillor dhe të mesëm varësisht prej standardeve evropiane; 
 Sigurimi i kushteve për arsim të lartë; 
 Krijimi i kushteve për aktivitetet kulturore dhe sportive e veçanërisht shfrytëzimi i vlerave 

kulturore, arkitektonike dhe arkeologjike. 
 

Zhvillimi ekonomik 
 

 Zhvillimi i  planifikuar i zonave industriale: „Taraia“ dhe „Breg“; 
 Zhvillimi i zonave turistike dhe rekreative:„Livad-Livadhi“ dhe „Obe Reke-Të dy lumenj“; 
 Investimi në ndërmarrjet e vogla dhe të mesme; 
 Qasja e re për zonën urbane korridoreve të transportit, plotësimi dhe forcimi i lidhjeve 

ekzistuese. 
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Mjedisi dhe shfrytëzimi i tokës 
 

 Hartimi i planeve rregullative të qytetit 
 Trajtimi i segmenteve më pak të zhvilluara të zonës urbane; 
 Rregullimi i shtratit të lumit Milloshticë; 
 Krijimi i sipërfaqeve të gjelbra dhe mbrojtja e tyre. 

 
 

 
Infrastruktura 

 
 Ndërtimi i rrugës së re që lidh zonën urbane me qendrën e skijimit; 
 Ndërtimi i anashkalimit të ri rreth zonës urbane; 
 Vazhdimi i ndërtimit të rrugës e cila do ta lidh zonën urbane me kompleksin 

sportiv„Livad-Livadh“; 
 Përmirësimi i rrjetit ekzistues rrugor në zonën urbane me infrastrukturë përcjellëse; 
 Ndërtimi i infrastrukturës e cila do të ofrojë siguri dhe rregullimin e trafikut brenda zonës 

urbane; 
 Krijimi dhe përmirësimi i cilësisë së sipërfaqeve publike (varrezave, stacionit të 

autobusëve, vendit për parkim etj.); 
 Mbulimi i burimeve ekzistuese të pa-mbuluara; 
 Ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit në zonën për banim kolektiv „Vakavska“ dhe kompleksin 

sportiv „Livad“; 
 Ndërtimi i objektit për trajtim të vazhdueshëm të ujërave të zeza; 
 Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit në zonën për banim kolektiv „Vakavska“ dhe kompleksin 

sportiv „Livad“; 
 Ndërtimi i infrastrukturave për energjinë alternative, përmirësimi dhe avancimi i 

infrastrukturës ekzistuese energjetike;  
 Lidhja e re e rrjetit optik me infrastrukturë përcjellëse; 
 Restaurimi i sistemit hekurudhor. 
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3 KORNIZA E ZHVILLIMIT URBAN TË QYTETIT 

4  
Korniza e zhvillimit urban reflekton parashikimin e dëshiruar hapësinor për territorin e 

qytetit. Ajo përcakton konceptin e zhvillimit hapësinor të qytetit dhe duhet të përmbajë: 
 
4.1 KONCEPTI KRYESORË  I ZHVILLIMIT URBAN 

 
Në nivelin komunal: ekipi komunal për planifikim dhe ekipet tjera të angazhuara për 

përpilimin e planit zhvillimor urban kanë analizuar nga aspekti ekonomik, social dhe nga 
aspekti i mjedisit jetësor disa koncepte të mundshme dhe skenarë siç janë: koncentrik 
(zhvillimi hapësinor i fokusuar vetëm në qendrën e qytetit) dhe koncepti linear (zhvillimi i 
qytetit me infrastrukturë kryesore të transportit). 

Pas analizës serioze, dhe duke marrë parasysh gjendjen faktike të qytetit, si dhe 
konsultimeve në nivel profesional, politik por edhe me shoqërinë civile është ardhur në 
përfundim se për territorin e qytetit tonë koncepti i zhvillimit kompakt më racional dhe më 
i pranueshëm me infrastrukturë të integruara, me përmbajtje industriale dhe turistike. 

Ky koncept siguron: 
 Avancimin dhe zhvillimin e banimeve, sportit, rekreacionit, industrisë, turizmit dhe 

përmbajtje tjera; 
 Zhvillimi i qëndrueshëm dhe i baraspeshuar i qytetit; 
 Ofrimi më efikas dhe më i lirë i shërbimeve për qytetarët. 

Për kompletimin e rrjetit urban të qytetit me funksione dhe përmbajtje, si dhe për 
zhvillim hapësinor më të baraspeshuar, me prioritet vlerësohet zhvillimi i shpejtë në funksion 
të lidhjeve, shërbimeve, dendësisë dhe kryerjes së funksioneve tjera plotësuese sociale, 
ekonomike me qëllim të mbrojtjes së mjedisit. 

 
         Tendencat e shprehura në rritjen dhe koncentrimin e popullsisë dhe 

rrethanave tjera që do të ndikojnë në proceset e urbanizimit – kushtet natyrore, zhvillimi dhe 
kompozimi i infrastrukturës dhe elementë tjerë të ekonomisë së jashtme në hapësirë, do të 
ndikojnë që këto procese të jenë më të shprehura në zonë përgjatë rrugës Ferizaj - Prizren. 
Në konceptin kryesor të zhvillimit urban si fokus vihet në qendrën e qytetit rreth rrugës 
rajonale Ferizaj – Prizren e cila duhet të jetë në nivel që ti përgjigjet standardeve dhe 
kërkesave të zhvillimit të planifikuar dhe vizionit.  



Plani  Zhvillimor Urban i Shtërpcës 

 

94 

 

 
Harta nr. 30. Zhvillimi kompakt i qytetit të Shtërpcës 
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4.2 STRUKTURA DHE LOKACIONET HAPËSINORE 
 
Parashikimi i dëshiruar hapësinor për territorin e qytetit të Shtërpcës në fushën e 

zhvillimit ekonomik duke përfshirë: banimin, sportin dhe rekreacionin, industrinë, turizmin, 
tregtinë dhe fushat tjera, bazohet në analizën e gjendjes si dhe në vizionin, parimet dhe 
prioritetet strategjike që kanë lindur në procesin e pjesëmarrjes në hartimin e këtij 
dokumenti.  

Në këtë drejtim ekipet punuese kanë paraparë siç vijon:  

 Orientimet themelore të zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik të qytetit të Shtërpcës 
deri më 2017, duhet të jenë të tilla që të mundësojnë realizmin e qëllimeve të 
parapara, detyrave zhvillimore dhe zvogëlimin e dallimeve në raport me qytetet tjera 
në nivel të Kosovës dhe rajonit. 

 Zhvillimi i qytetit të Shtërpcës gjatë periudhës së ardhshme duhet të reflektohet 
përmes zhvillimit të banimit, sportit dhe rekreacionit, industrisë, turizmit dhe 
veprimtarive tjera, ku zhvillimi i këtyre fushave do të kishte ndikim të konsiderueshëm 
si në dinamikën e rritjes të ekonomisë së përgjithshme, ashtu edhe në shpërndarjen 
e strukturës dhe shtrirjes efektive të hapësirës së gjerë në aspektin e zhvillimit. 

Analizat e publikuara dhe hulumtimet e zonës urbane me rezultatet e veta tregojnë 
se ajo disponon me mundësi dhe potencialet e konsiderueshme por edhe specifike 
zhvillimore.  

Valorizimi i kushteve të përgjithshme zhvillimore sektoriale dhe hapësinore dhe 
faktorët e zhvillimit tregon  se zona e qytetit të Shtërpcës mund të ndahet në tre zona 
themelore zhvillimore: 

 Zona e zhvillimit të përshpejtuar do ta përbëjë qendrën e qytetit e cila shtrihet 
përgjatë rrugës rajonale Ferizaj – Prizren, si zonë e karakterit administrativ dhe 
kulturor do të jetë pjesë më e zhvilluar e qytetit. Në anën e majtë dhe të djathtë të 
rrugës do të shtrihen objekte administrative, shërbimet, objektet e banimit (objektet 
për banim individual dhe kolektiv), objektet afariste (tregtia, zejtaria, qendrat 
biznesore etj.) 

 Zona e dytë e zhvillimit mesatar përbën pjesën lindore dhe perëndimore të zonës së 
Shtërpcës. Në këtë zonë do të jetë më shumë prezent zhvillimi i veprimtarive që kanë 
karakter komplementar: ekonomia e vogël dhe industria.  

 Zona e tretë e zhvillimit të ngadalësuar përfshin pjesën jugore dhe perëndimore të 
qytetit ku ndahen dy qendra sportive-rekreative në të cilat në periudhën e 
mëvonshme është e mundur aktivizimi i kapaciteteve adekuate turistike. 

Zhvillimi i ardhshëm ekonomik i qytetit të Shtërpcës, sipas dinamikës së paraparë 
dhe me strukturë tjetër do të kërkojë punësimin më intensiv të popullsisë së aftë për punë në 
krahasim me rritjen e vazhdueshme përkatëse të produktivitetit të punës, me çka krijohen 
kushtet edhe për ndryshimin e strukturës socio-ekonomike të popullsisë. 
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4.2.1 ZHVILLIMI EKONOMIK 
 

TURIZMI 
 

Siç është konstatuar më parë në pjesën analitike të dokumentit, ekzistojnë kushte 
mjaft të favorshme natyrore dhe kushtet tjera për zhvillimin e turizmit dimëror ashtu edhe atij 
veror, sikurse është prezantuar në vizionin e komunës së Shtërpcës. Me realizimin e 
zgjidhjeve të planifikuara hapësinore të dhëna në këtë Plan Urban të qytetit të Shtërpcës, kjo 
pjesë sigurisht në mënyrë graduale do të kaloj në një qendër të fuqishme ekonomike (në 
bazë të turizmit dhe veprimtarive përcjellëse) jo vetëm të rëndësisë lokale por edhe me 
gjerë. Në këtë kontekst në të ardhmen pritet forcimi i qytetit të Shtërpcës. 

Për qytetin e Shtërpcës, kjo sigurisht, është e rëndësisë së veçantë, duke marrë 
parasysh se në këtë zonë ekzistojnë me të vërtet potenciale të favorshme natyrore, rrugore 
dhe tjera, si dhe potenciale të rëndësisë së madhe për zhvillim si të turizmit ashtu edhe të 
gjitha elementeve përcjellëse të tij, dhe atë jo vetëm në stinën e dimrit por edhe të verës. 

Në përputhje me këtë përcaktim të planit, theksohet dhe nevoja për ruajtjes dhe 
mbrojtjen e të gjitha të mirave kulturore dhe vlerave natyrore në territorin e qytetit të 
Shtërpcës, që sigurisht, do të jetë domethënëse për zhvillimin e turizmit. Prej të mirave 
kulturore të mbrojtura në këtë hapësirë gjenden shumë kisha nga mesjeta. 

 
Trashëgimia arkeologjike 

 
Lokaliteti Gradina gjendet në maje të kodrës, në anën e majtë të lumit Lepenc, në një 

pozitë strategjike dhe dominuese. Në lokalitet gjenden mbetjet e fortifikatave, dhe gjetjet e 
deritanishme të monedhave dhe qeramikës që i përkasin hulumtimeve arkeologjike. Kodra 
dhe lokaliteti Gradina janë të mbrojtura si zonë e trashëgimisë kulturore, edhe pse është 
shumë e rëndësishme që kjo zonë të autorizoj zyrën kompetente për mbrojtjen e 
trashëgimisë kulturore të rishikojë studimet e hollësishme teknike dhe shkencore. Në këtë 
drejtim, disa sugjerime të dhëna drejt Institutit përkatës  për të kthyer këtë lokalitet në një 
park arkeologjik mund të justifikohen vetëm nëse Studimet zbulojnë mbetje të rëndësishme 
të ndërtesave të shumta nga kohët e lashta. Materiali arkeologjik i lëvizshëm mund të 
përdoret për fillim të Muzeut të Shtërpcës. 

 
Hoteleria 
 

Në funksion të zhvillimit turistik, është e nevojshme që të punohet në ndërtimin e 
restoranteve me standarde të larta të ofertave cilësore që plotësojnë nevojat e turistëve. 

Në periudhën në vijim prioritet do t'i jepet rritjes së kapaciteteve akomoduese, me 
rindërtimet e njëkohshme si dhe përshtatjen e ndërtesave ekzistuese, për një përdorim 
ekonomik, ashtu si dhe për ndërtime të reja. 

Në objekte të akomodimit përfshihen: hotelet, motelet, vendpushimet, bujtinat, 
pushimoret, strehimi në familje, dhe të tjera. Përveç kapaciteteve të akomodimit planifikohen 
edhe objekte tjera hoteliere, të tilla si restorante, bare, diskoteka, etj. 

                       
INDUSTRIA  
 

 Sipas analizave të bëra për zhvillimin e ardhshëm të industrisë së territorit të 
qytetit të Shtërpcës mund të shfrytëzohet një pjesë shume e vogël e hapësirës së 
përgjithshme. Këto lokacione duhet të përmbushin kushtet si në vijim:     
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 që terrenet të jenë të përshtatshme me karakteristika natyrore për ndërtimin e 
objekteve industriale; 

 që të jenë terrene të lira, të pa ndërtuara; 
 të gjenden në njërën nga rrugët ekzistuese dhe të ekzistojnë kushte të favorshme për 

lidhjen relativisht të lehtë të atyre lokaliteteve në rrjetin ekzistues; 
 të ekzistojnë kushte që të ndërtohen lidhjet, nëse nuk ekzistojnë, në rrjetin ekzistues; 
 të ekzistojnë kushte që NJIH (njësia industriale hapësinore) të mund të përshtatet në 

strukturën hapësinore ekzistuese dhe të ardhshme të pjesëve të vendbanimeve të 
ndjeshme ndaj ndotjes nga zonat industriale; 

 që në afërsi të këtyre lokacioneve ekzistojnë vendbanime më të mëdha ose qendra 
lokale. 
 
Në pjesët e veçanta të territorit të qytetit së Shtërpcës këto komponenta të mjedisit 

natyror paraqiten në disa kombinime themelore duke caktuar llojet e terreneve që ofrojnë 
shkallë të ndryshme të favorshme për ndërtimin e zonave industriale, NJIH dhe NJIH-ve të 
veçanta. 

 Kushtet më të favorshme për ndërtimin e NJIH-ve ofrojnë terrenet e rrafshëta 
aluviale në tarracën e Lepencit, në luginat dhe afër grykës së degëve më të mëdha të tij. 
Kështu janë të ndarë disa lokalitete të favorshme për ndërtimin dhe zhvillimin e industrisë.  

Faktorët kufizues për zhvillimin e industrisë së re përbëhen nga përparësitë 
konkurruese, mangësitë dhe vlerat e këtij territori për zhvillimin e turizmit, hapësira të vogla 
të terrenit për prodhimtari bujqësore në luginën e Lepencit dhe degëve të tij, pastaj bashkimi 
i terreneve të luginave, karakteristikat klimatike të luginës, pasuria e sistemeve ujore me 
cilësi të lartë, pozita në pjesën burimore të pellgut të Lepencit, si dhe hapja vizuale e grupit 
të gjeo-hapësirës. Këto kushte vendosin kufizime të rrepta për zhvillimin dhe ndërtimin e 
industrisë, që është ndotëse e ujit, ajrit dhe tokës, industri e cila krijon vëllim të madh të 
materialit të mbetur, dhe  që nuk mund të ndikoj në zvogëlimin e vlerave fillestare estetike të 
mjedisit natyror dhe kulturor të kësaj zonë 
     

Industria përpunuese 
 

Industria për përpunimin e metalit – në qytetin e Shtërpcës ekziston kompleksi 
industrial, në fakt një fabrikë e pjesëve mekanike „Ivo Lola Ribar“ që ka prodhuar makina për 
përpunimin e metalit. Krahas kësaj në këtë fabrikë janë prodhuar edhe lidhëset për piano, si 
dhe trupat ndriçues. Zhvillimi i mëtutjeshëm i kësaj dege të industrisë do të realizohet me 
aktivizimin dhe zgjerimin e kapaciteteve ekzistuese, si dhe më ndërtimin e kapaciteteve të 
reja në përputhje me mundësitë dhe nevojat e tregut. Kapacitetet e reja prodhuese do të 
lidhen në drejtimin ekzistues Brezovicë (Livadh) në të dyja anët e lumit Lepenc. Kjo industri 
në të ardhmen mund të zë një vend të rëndësishëm në zhvillimin industrial të kësaj komune, 
sepse industria për përpunimin e metalit ka fushëveprim shumë të gjerë të prodhimit, dhe 
teknologjia e re krijon mundësi për përdorimin e këtyre produkteve, gati në të gjitha degët e 
industrisë. 
Industria e përpunimit të drurit – në komunën e Shtërpcës ekziston kompania “Pilana” në 
Berevcë për prodhimin e produkteve drunore, që viteve të fundit vepron si kompani e 
pavarur. Në fabrikë bëhet përpunimi i drurit dhe pjesëve për mobile. Zhvillimi i mëtutjeshëm i 
kësaj dege të industrisë do të arrihet me zgjerimin e kapaciteteve ekzistuese, si dhe me 
ndërtimin e kapaciteteve të reja në përputhje me mundësitë dhe nevojat e tregut. Kjo industri 
në të ardhmen mund të zë një vend të rëndësishëm në zhvillimin industrial të Shtërpcës, 
sepse industria për përpunimin e drurit ka fushëveprim të gjerë të prodhimit, dhe teknologjia 
e re krijon mundësi për përdorimin e këtyre produkteve, gati në të gjitha degët e industrisë. 
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Industria e materialit ndërtimor – në qytetin e Shtërpcës deri më tash nuk ishte e zhvilluar 
edhe pse ekzistojnë mundësitë për zhvillimin e kësaj dege të industrisë. Ekzistojnë lokalitete 
që në të ardhmen mund të shfrytëzohen për prodhimin e materialit ndërtimor. Kjo mund të 
arrihet me ndërtimin e kapaciteteve të reja ku edhe ekzistojnë mundësi të favorshme. Është 
e nevojshme të bëhet përzgjedhja e produktit duke marrë parasysh veprimtarinë intensive të 
ndërtimtarisë dhe nevojat e rregullta, ndërsa plasmani i produktit nuk duhet të jetë faktor 
kufizues në zhvillimin e kësaj dege të industrisë. 

Industria e tekstilit – në komunën e Shtërpcës deri vonë kanë ekzistuar kapacitete për 
prodhimin e materialit sintetik/tekstilit në fabrikën “Mediteks” mirëpo viteve të fundit nuk ka 
prodhimtari edhe pse ekzistojnë kapacitetet për prodhim. Zhvillimi i kësaj dege është i 
mundshëm me zëvendësimin dhe aktivizim e kapaciteteve ekzistuese në lokacionin e 
planifikuar në qytetin e Shtërpcës. 

Industria ushqimore – kjo degë e industrisë nuk është e zhvilluar, përveç prodhimit të 
bukës dhe produkteve tjera nga mielli, si dhe kapacitetet për prodhimin e miellit nga  misri. 
Kapacitetet ekzistuese për nxjerrjen dhe përpunimin e ujit mund të avancohen si në aspektin 
cilësor ashtu edhe në atë kualitativ, dhe në të njëjtën kohë të krijohen mundësi për 
kapacitete të reja. Me zhvillim intensiv të bujqësisë dhe ndryshimeve të rëndësishme në 
strukturën e prodhimit, sidomos me ndërtimin e sistemit për ujitje do të krijohen kushte më të 
mira për zhvillim të shpejt të kësaj industrie. Po ashtu, sipas analizave është vërtetuar se 
hapësira në zonën e poshtme ekonomike në Shtërpcë (Breg) është e përshtatshme për 
deponimin e produkteve ushqimore, si vend për mbledhje dhe grumbullim për komunën e 
Shtërpcës dhe pastaj si vend për përpunim të produkteve bujqësore dhe të frutave të 
livadheve në këto zona. Zgjerimi i kapacitetit dhe vëllimit të prodhimit të ujit mineral dhe 
lëngjeve, si dhe ndërtimi i qumështoreve, të thertoreve dhe ftohësve do të kontribuojë për 
një furnizim më të mirë të komunës dhe zgjerimin e tregut për blerjen dhe konsumin e këtyre 
prodhimeve 
 

Industria tjetër – në të ardhmen mund të pritet zhvillimi i degëve tjera industriale, siç është 
përpunimi i mbeturinave të ngurta, prodhimi i briketave dhe paletave në kuadër të industrisë 
drunore. Zhvillimi i degëve të reja të industrisë në veçanti, do të varet nga suksesi i 
hulumtimit të tregut, lëndës së parë dhe plasimit të produktit. Megjithatë, është parashikuar 
që në komunën e Shtërpcës mund të zhvillohen vetëm ato industri që nuk dëmtojnë ajrin, 
ujin e tokën, dhe mjedisin në përgjithësi. Ky qëndrim është  i drejtë sepse tregon nevojën 
logjike për të ruajtur mjedisin me një cilësi të lartë dhe për të krijuar kushte më të favorshme 
për zhvillimin e turizmit, si dhe prodhimin e ushqimit të shëndetshëm, që është në përputhje 
me vizionin tonë. 
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Përhapja, dinamika dhe struktura e industrisë 
 

Shpërndarja hapësinore e industrisë 

 
 Zona e vendeve të propozuara për zhvillimin dhe shpërndarjen e hapësirës 

së re industriale është rreth 21,45 ha. Sipërfaqet me një zonë më të madhe në fshatrat e 
Shtërpcës janë "Breg" dhe "Taraia”. Në këto vende mund të ndërtohen objektet e prodhimit 
që plotësojnë kërkesat e mëposhtme: 

         
 kapacitetet e vogla ose të mesme me dendësi të ndryshme të vendeve të punës (nga 

më të voglat deri te më të mëdhatë),  
 industria e cila është përdorur si një karburant shtytës ose benzinë, e cila është 

shumë e vogël, pak ndotëse, 
 kapacitetet e prodhimit, të cilët nuk ndikojnë në ndotjen e ujit, ajrit dhe dheut 

 
Zona Shtërpcë – Taraia përfshin një fabrikë ekzistuese ILR dhe shtrihet në rrjedhën 

e anës së majtë dhe të djathtë të lumit Lepenc, i cili mbulon një sipërfaqe të lirë prej rreth 
10.3 hektarë për ndërtimin e zonës së vogël të biznesit të bujqësisë dhe industrisë së 
tekstilit. 

Zona Shtërpcë – Breg përfshin një  hapësirë në dispozicion në anën e djathtë të 
lumit Lepenc në një sipërfaqe prej përafërsisht 11.15 ha për zhvillimin e industrisë 
ushqimore ose magazinimit të produkteve ushqimore. Kjo zonë ofron kushte për një fushë të 
lartë të transportit në dendësi të ulët të vendeve të punës. 

Zona Shtërpcë –Berevcë përfshin kompaninë ekzistuese "Pilana", që ka të bëjë me 
përpunimin e drurit dhe pjesë të mobileve. 

 
Gjeo potencialet e përgjithshme për zhvillimin e industrisë në kuadër të qytetit të 

Shtërpcës nuk janë të mëdhenj. Bazohen kryesisht në lëndën e parë (produktet bujqësore, 
pyjet, bimët shëruese, uji, materiali ndërtimor etj.) si edhe në bazë të lidhjeve me qendra të 
zhvilluara industriale jashtë vendit. Kushtet për ndërtimin e industrisë janë reduktuar në 
lokalitete ku ka kushte të favorshme për ndërtimin e infrastrukturës së nevojshme dhe 
përputhjen e tyre pozitive në strukturën ekzistuese dhe të ardhshme të zgjidhjes duke marrë 
parasysh zhvillimin e planifikuar të turizmit. 

 Në disa vende, të cilat me përmasa mundësojnë, duhet shkuar në drejtim të 
krijimit të zonave ekonomike, në të cilat përveç kapaciteteve prodhuese (industriale apo 
zejtarisë së prodhimit) do të ndërtoheshin objekte për magazinim (me funksion mbledhës 
apo shpërndarës), pastaj objekte me rëndësi për ndërtimtarinë (makina dhe shërbimet e 
parkimit, magazinimit të materialeve të ndërtimit), si dhe lloje të ndryshme të shërbimit për 
këtë zonë apo të shërbimit, të cilat nuk mund të përshtaten brenda qytetit. 

Kështu, duhet të vazhdohet me kërkesat për të marrë masa shtesë për të siguruar 
mbrojtjen e plotë të zonës përreth, si të ngushtë dhe të gjerë, për të ruajtur cilësinë fillestare 
të jetës të gjeo-hapësirës. Problemet mund të lindin gjatë fazës së mëtejshme të zhvillimit 
industrial në këtë fushë – zëvendësimi i linjave të prodhimit dhe teknologjive ekzistuese ose 
futjen e të rejave. 
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ENERGJIA 
 

Konsumi i energjisë elektrike në qytetin e Shtërpcë edhe në të ardhmen do të 
bazohet në TC-në e Obiliqit. Megjithatë, pas analizimit të situatës në këtë fushë, ne jemi të 
vetëdijshëm se furnizimi i rregullt i energjisë është i rëndësisë të madhe për ekonominë, dhe 
komuna do të përpiqet të arrij shkallën e furnizimit me energji të pavarur. 

Burimet potenciale të mundshme janë biomasa (mbetje organike, sana), energjia 
diellore, dhe pa dyshim – uji. 

Gjithashtu janë të nevojshme studime të tjera të fizibilitetit që duhet të jetë i 
përqendruar në zona të caktuara të resurseve natyrore. 

 
Energjia solare/diellore 

 
Pasi qe komuna e Shtërpcës ka klimë relativisht të mirë me ditë të mjaftueshme me 

diell është e nevojshme të merret në konsideratë mundësia e përdorimit të energjisë diellore 
për energjinë termike si dhe gjenerimin e energjisë elektrike duke përdorur panelet 
fotovoltike (si një objektiv afat-gjatë). Në këtë kuptim është e rekomandueshme të përdoret 
kulmi apo sipërfaqet e ngjashme në mënyrë që të kursehet zona e lirë e tokës (stimulim për 
ata që ndërtojnë objekte me përdorim të energjisë diellore me një përqindje të lirimit dhe 
pagesës së taksave për leje ndërtimi). 

 
Biomasa 

 
Në zonat që kanë nivele të larta të prodhimit bujqësor dhe pyjor duhet inkurajuar 

përdorimin e biomasës për të rritur mundësitë për energji. Nevojat e lëndëve të para për 
prodhimin e energjisë nxisin rritjen e prodhimit bujqësor dhe ruajtjen e vlerave kombëtare. 
Në këtë drejtim duhet të merret parasysh energjinë e mundshme nga mbeturinat. 

 
Uji 

 
Kushtet natyrore për përdorimin e fuqisë së ujit të lumit Lepenc dhe degëve të tij në 

rrethin e qytetit të Shtërpcës mund të klasifikohen në pellgjet më produktive. Duke u nisur 
nga këto fakte, ne mund të shqyrtojmë ndërtimin e hidrocentralit të vogël. Ndërtimi i digës 
dhe hidrocentralit do të ishte alternativë e energjisë së qëndrueshme në të ardhmen. Për të 
iu qasur projektimit dhe ndërtimit të hidrocentralit duhet harmonizuar hulumtimet studimore, 
në mënyrë që të analizohen parametrat hidrologjik, urban, ekologjik dhe tekno-ekonomik. 

 
Kursimi i energjisë 

 
Në zonat urbane dhe sidomos në ndërtesat e menaxhuara nga komuna edhe në 

banesat kolektive, konceptet e energjisë mbështeten në shembujt që japin forma efektive të 
kontratës e cila lejon autoritetet lokale të zbatojnë masat moderne të kursimit të energjisë 
(p.sh. izolimin, sisteme efikase për ngrohje, etj.). Përveç kursimit të mjeteve financiare, 
komuna përmes shembujve të përdorimit, banorëve mund t’i ofrojë potencial të madh në 
kursime. 

ZEJTARIA 
 
Zejtaria do të mbetet një fushë e rëndësishme për zhvillimin ekonomik në Shtërpcë. 

Parasheh krijimin e hapësirës dhe kushteve për të gjithë veprimtaritë e zejtarisë dhe atë në 
aktivitetet në prodhim, shërbim, zanate të artit dhe shtëpiake, që do të sigurojë kushte për të 
shkuar nga një treg i vogël vendas në drejtim të tregjeve rajonale dhe evropiane. Planifikimi, 
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projektimi dhe përfundimi e infrastrukturës për rregullimin e veprimtarisë familjare, kryerjen e 
aktiviteteve të tyre, organizimin e artizanatit dhe përgatitjes profesionale në zejtari, dhe së 
fundit por jo më pak e rëndësishme është trashëgimia e punës artizanale tradicionale dhe 
transmetimi i saj tek brezat e ardhshëm. 

Themelimi i shoqatës adekuate për ofrimin e informacionit për zanatlinjtë, sigurimin 
dhe fuqizimin e tregut dhe krijimin e zonave të zejtarëve në Shtërpcë, do të ishte me rëndësi 
të madhe në të ardhmen e afërt. 

 
TREGTIA 

 
Tregtia paraqet fushën primare të zhvillimit ekonomik me përqindjen më të madhe 

të numrit total të bizneseve në Shtërpcë. 
Tregtia  me shumice (depot dhe objektet e tjera varësisht prej natyrës së artikujve) 

është e zhvilluar dhe  vazhdon te zhvillohet, dhe rekomandohet të jete e  vendosur në zonat 
industriale dhe të krijohen hapësira për gjigantet ndërkombëtare në këto zona. 

Tregtia me pakicë është zhvilluar dhe vazhdon të zhvillohet. 
 
Në Shtërpcë planifikohet të vazhdohet me organizimin dhe hapjen e tregjeve të reja 

:  
 

 tregu i kafshëve; 
 tregu i kafshëve dhe i produkteve të bletarisë; 
 tregu i mallrave të ndryshme. 

 
Për zhvillimin e ardhshëm është e nevojshme të planifikohet infrastruktura adekuate 

në rajonin ku do te zhvillohet tregtia dhe transporti. Planifikimi dhe organizimi i tregjeve, 
planifikimi dhe ndërtimi i infrastrukturës për panaire, organizimi i një qendër për ndërtimin e 
kapaciteteve të tregtarëve, programeve dhe projekteve të prodhimit vendas për tregun, 
stimulimin e shitjes së produkteve vendore. Forcimin e rolit të tregtisë në Shtërpcë do të 
kontribuonte edhe infrastruktura e zhvilluar e transportit. 

 
SISTEMI BANKAR 

 
Bankat në zhvillimin e ardhshëm ekonomik të Shtërpcës duhet të jenë nxitësit të cilët 

do të ndërmarrin veprime duke filluar nga institucionet mikro-financiare nga të cilët pritet te 
vazhdojnë me kreditimin e ekonomive familjare, bizneseve të vogla dhe agro-bizneseve. 
Edhe pse pritet mbështetja kreditore nga ana e bankave të cilat  veprojnë ne komunë për 
sektorin privat, investime me koncesion, si dhe në disa raste në sektorin publik duke filluar 
nga sektori i energjisë së ripërtërishme. Pritet që Kosova të lëvizë drejt anëtarësimit në BE. 
Është  mirë e njohur që në BE janë të qarta direktivat për energjinë e ripërtërishme. Është 
një mundësi e madhe për Shtërpcën që të arrijë investimet me koncesion në këtë fushë. 
Bankat që operojnë këtu përbejnë një sistem të avancuar me standardet evropiane dhe 
shpresojmë t’i përdorin mundësit e reja të anëtarësimit të Kosovës në FMN dhe Bankën 
Botërore, kur edhe do të krijohen rrethana të reja dhe kushte të favorshme për kredi dhe 
investitorë, ndërkohë që gjithashtu parashikohet që në të ardhmen të ketë rritje të sasisë dhe 
cilësisë së shërbimeve bankare. E gjithë kjo do të përcillet më nivel më të qëndrueshme të 
këtij sektori dhe mundësive për kredi me shkallë më të ulët të kamatës dhe me paketë më të 
gjerë në fusha duke filluar nga bujqësia, industria, turizmi dhe degët tjera. 
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NDËRTIMTARIA 
 

Ndërtimtaria zë një vend të rëndësishëm në  ekonominë e Shtërpcës. Planifikohet që  
të forcohet në aspektin e një numrit të punësuarve në profile të ndryshme. Ndërtimtaria 
funksionale do të vazhdojë 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 në përputhje me kapacitetin e investimeve për zhvillimin ekonomik dhe 
veprimtarive sociale. Aktivitet ndërtimore do të vazhdojnë të jenë të përqendruar kryesisht në 
kompanitë e ndërtimit privat që do të punësojnë shumicën e punëtorëve të punësimit total në 
ndërtimtari. 

Fusha e ndërtimtarisë  dhe kompanitë e ndërtimit do të kenë një sërë detyrash me të 
cilat ballafaqohet Shtërpca, dhe për këtë arsye parashihet zhvillimi më i shpejtë dhe 
modernizimi i objekteve për të rritur nivelin e punës në ndërtim, të transportit nga punishtet 
industriale dhe fabrikat e organizuara duke e bëre ndërtimin sa më shumë të pavarur nga 
ndikimi sezonal. Industrializimi i madh i ndërtimit  mund të pritet veçanërisht në ndërtimet 
banesore ku ato mund të ofrojnë marrëveshje afatgjate, të përqendrimit më të madh dhe 
volum më të madh të ndërtimit 

Në këtë fushë pritet të jetë norma më e lartë e rritjes se shkallë së përgjithshme  të 
ekonomisë, pritet rritja e vëllimit të punës si dhe punësimi i numrit më të madh të 
punëtorëve. Përveç kësaj, ndërtimtaria në të ardhmen duhet të siguroj rritjen e vëllimit të 
punëve. 

Së bashku me zhvillimin e aktivitetit ndërtimor është e nevojshme të mundësohet 
prodhimi serik i materialeve dhe elementeve ndërtimore. Në shumë vende ka një cilësi të 
lartë të lëndës së parë, dhe një modernizim dhe zgjerim i objekteve ekzistuese dhe ndërtimi i 
objekteve të reja mund të plotësoj nevojat e një territori shumë më të gjerë. Nga niveli i 
zhvillimit dhe efikasitetit të ndërtimtarisë do të varet zbatimi i programeve për integrimin 
rajonal dhe më të gjerë. 

Kompanitë ndërtimore janë përdorues relativisht të mëdhenj të hapësirës, pra, për 
këtë  janë analizuar dhe planifikuar hapësira që mund të përdoren për deponim. Një pjesë e 
hapësirës për nevojat e ndërtimtarisë do të zhvendoset në zonën industriale në periferi të 
qytetit, por shumica e hapësirës së nevojshme duhet të jetë në një vend ku është selia e 
kompanisë ose fabrikës. Është parashikuar që kjo sipërfaqe të jetë në të gjitha zonat, duke 
respektuar standardet urbane, ku është e nevojshme në mënyrë detale të parashihen 
nevojat dhe qëllimet e hapësirës për ndërtim (zyra, kompania ose biroja e projektit) e cila 
varet nga madhësia dhe struktura e ndërmarrjes. Këtu duhet te theksohet se disa hapësira 
duhet përkohësisht te përdoren, derisa lokacioneve të  ndryshme duhet t’i garantohet 
sigurimi adekuat për punët e ndërtimtarisë. 
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4.2.2 INFRASTRUKTURA – TRANSPORTI URBAN, KOMUNIKIMI 
 

INFRASTRUKTURA SI SISTEM PËR ORGANIZIMIN FUNKSIONAL TË HAPËSIRËS  
 

Rrjeti dhe kualiteti i infrastrukturës së parashikuar do të paraqesë bazën e integrimit 
hapësinor dhe është parakusht i parë për arritjen e zhvillimit të harmonizuar. Ndërlidhja e 
integruar e infrastrukturës në fushën e hapësirës do të jetë një prioritet i Planit Zhvillimor 
Urban për hapësirën e Shtërpcës. Drejtimet themelore të infrastrukturës do të iniciojnë 
polarizimet e potencialit ekonomik si dhe të përqendrimit të popullsisë. Tendencat e 
parashikuara, në rend të parë, cilësia e tyre dhe rëndësia funksionale duhet të kontribuojnë 
në realizimin e hapësirës dhe bilancit  të përgjithshëm të Shtërpcës. 

Infrastruktura në Shtërpcë duhet të sigurojë integrimin racional territorial të ekonomisë, 
integrimin e hapësirës me rajonet fqinje në një kohë të dhënë dhe në hapësirë, si dhe  
sigurimi i performancës së duhur  në zhvillimin e funksioneve  tjera. 

 
TRANSPORTI URBAN 
 

Rrjeti i sistemit të infrastrukturës të komunikacionit rrugor 
 

Analiza e situatës aktuale ka treguar prapambetje të madhe të infrastrukturës së 
transportit rrugor në krahasim me shumë indikatorë që janë evidentuar për qytetet tjera në 
Kosovën. Në bazë të kësaj, në periudhën e ardhshme është i nevojshëm zhvillimi intensiv i 
sistemit të transportit, e që mendohet të jetë një nga parakushtet themelore për zhvillimin e 
qytetit të Shtërpcë. 

Përmbushja e kërkesave elementare të komunikacionit, në nivelin e qytetit të 
Shtërpcës paraqet një nga qëllimet themelore të zhvillimit të sistemit të transportit. Për këtë, 
si shembull imponohen objektivat e mëposhtme për të plotësuar sistemin e transportit në të 
ardhmen: 
 përmirësimi i qasjes të të gjitha rrugëve në qendër të qytetit të Shtërpcës me 

realizimin e lidhjeve alternative; 
 rritja e sigurisë së rrjeteve rrugore; 
 sigurimi i kushteve optimale për zhvillimin e qytetit; 
 ruajtja e mjedisit. 

 
Për të arritur këto objektiva, janë vendosur detyrat e mëposhtme: 
 modernizimi i rrugëve ne përputhje me kërkesat e rangut të rrugës; 
 modernizimi i rrjeteve ekzistuese dhe ndërtimi i akseve shtesë të rrjeteve të zonës 

lokale që lejojnë ndërlidhjen e të gjitha pjesëve të qytetit; 
 përshtatja e kushteve të rrugës së trafikut sikurse kërkohet me urbanizim (trotuaret, 

ndalesat e autobusit, shtigjet e këmbësorëve, vend-parkimet); 
 organizimi i formave të veçanta të transportit publik lokal duke futur taksitë kolektiv, 

minibusët dhe format tjera kolektive të transportit publik (para-transitit) në funksion të 
udhëtimit për në punë dhe shkollë; 

 ndërtimi i infrastrukturës së trafikut në funksion të zhvillimit cilësor të qytetit (sistemi 
hekurudhor special, gondola, ashensor, heliodrom dhe avancime  të tjera të 
infrastrukturës ekzistuese); 

 janë planifikuar rrugë që do t’i mundësonin Shtërpcës të jetë e ndërlidhur me 
kompleksin turistik dhe sportiv-rekreativ. Kjo vlen për: 

o ndërtimi i rrugës deri te ultësira “Masteknica” mbi “Shtrbackog jelovarnika” 
deri te ski qendra. 
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o Ndërtimi i rrugës e cila lidh qendrën e Shtërpcës me kompleksin sportiv –
rekreativ “Livad”. 

 ndërtimi i rrugës qarkore rreth qytetit të Shtërpcës dhe zbatimi i masave të 
përshtatshme për të mbrojtur mjedisin. 
 

Zhvillimi i motorizimit  
 
Shkalla e zhvillimit individual të motorizimit është në lidhje të drejtpërdrejt shkak – 

rrjedhojë me rritjen e të ardhurave dhe zhvillimin e rrjeteve rrugore. Zhvillimi i rrjetit të 
rrugëve shton qasjen e një popullsie të madhe dhe ndikon në zhvillimin e motorizimit. Nga 
ana tjetër, rritja e blerjes dhe përdorimit të automjeteve motorike (alokimi i fondeve për 
regjistrimin dhe blerjen e karburantit), krijojnë një rol më të madh për investime financiare në 
rrjetin rrugor, me të cilin mbyllet rrethi vicioz. Në çdo rast, rritja socio-ekonomike (sipas të 
gjithë treguesve), që priten në qytetin e Shtërpcës, tregon një parashikim optimist për nivelin 
e motorizimit. 
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Harta nr. 31. Infrastruktura e planifikuar e trafikut në zonën urbane të Shtërpcës 
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Objektet, pajisjet, shërbimet dhe cilësia e shërbimeve në transport 
 
Gjatë periudhës së ardhshme, zhvillimi i transportit në Shtërpcë, do të ndikoj, përveç 

në ndërtimin dhe rindërtimin e rrugëve dhe në ndërtimin dhe përfundimin e sistemeve 
mbështetëse të objekteve të komunikacionit. Në këtë funksion janë të parashikuara edhe 
vend-qëndrimet përgjatë rrugëve ku duhet të ndërtohen strehët. Janë të parashikuara edhe 
vendpushimet përgjatë rrugës. 

 
Trafiku ajror 

 
Qyteti i Shtërpcës nuk ka asnjë aeroport dhe në të ardhmen nuk planifikohet ndërtimi 

i aeroportit, kështu që qytetarët e Shtërpcës edhe më tej do të vazhdojnë të drejtohen drejt 
aeroporteve në Prishtinë dhe Shkup. 

Aeroporti më i afërt bujqësor është në Gërlicë, dhe në atë mënyre edhe Shtërpca do 
të kthehet në atë drejtim sa i përket transportit bujqësor. 
 

Trafiku hekurudhor 
 

Analizat e deritanishme vërtetojnë se arsyet kryesore për përcaktim të sistemit 
hekurudhor nëpër qytetin e Shtërpcës në shërbim të atraksionit turistik. 

 Drejtimi bazë i hekurudhës është Brod – Sevcë – Brod, që kalon nëpër qytetin e 
Shtërpcës. 

Mjetet bashkëkohore hekurudhore që sot përdoren në kushte të ngjashme i përkasin 
familjes së ashtuquajtur sistemet grupore ujore (mund të jenë automatike) që paraqesin 
kombinim të hekurudhave malore klasike dhe sistemeve bashkëkohore. 

               Zhvillimi i sistemit hekurudhor është në përputhje me dinamikën e zonave 
turistike dhe objekteve të tjera, të cilat do të kontribuojnë në zhvillimin e shpejtë ekonomik në 
të gjitha sferat.       

 
TELEKOMUNIKACIONI 

 
Në të ardhmen, numri postave, numri i aparateve telefonike dhe pajisjeve tjera si dhe 

vëllimi i internetit dhe shërbimeve kabllore duhet të jetë më i lartë, ndërsa për shërbimet e 
PTK-së dhe operatorëve të tjerë privat nevojitet zgjerimi dhe modernizimi që do të shkaktoj 
rritjen e numrit të punësuarve. Mbulimi i tërë territorit të qytetit të Shtërpcës, forcimi i rrjetit të 
internetit  në nivel të standardeve adekuate, vendosjen e centraleve në periferi, ofrimi i 
shërbimeve të kabllorit, instalimi i antenës së re të PTK-VALA në zonën kadastrale të 
Shtërpcës. 

Zhvillimi i transportit dhe aktiviteteve të caktuara të komunikacionit në Shtërpcë, 
duhet të kontribuoj në përmirësimin e sistemit të komunikimit dhe lidhjeve. Modernizimi dhe 
rindërtimi i rrugëve ekzistuese dhe ndërtimi i planifikuar i rrugëve, rrjetit rrugor urban dhe 
ndër-urban, zgjerimi i rrjeteve, shërbimeve dhe kapaciteteve të PTK-së do te krijoj shumë 
mundësi për një transport më racional kombëtar dhe ndërkombëtar, si dhe lidhje më të mira 
me territoret fqinje. 
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INFRASTRUKTURA ENERGJETIKE 
 

Rrjeti energjetik 
 

 Nevojat për energji në të ardhmen janë të vendosura në bazë të projektimeve 
të numrit të banorëve, zhvillimit të industrisë dhe aktiviteteve tjera. Në njëzet vitet e 
ardhshme pritet që qytetit i Shtërpcës të ketë më shumë banor se tash.  

Për nevojat e rritjes së numrit të banorëve në periudhën e planifikuar është e nevojshme 
të realizohet: 
 renovimi (rindërtimi) i objekteve ekzistuese; 

 
Para projektimit të zhvillimit të rrjeteve të energjisë dhe burimeve në Shtërpcë, është 

e nevojshme të rregullohet gjendja ekzistuese dhe rindërtimi i largpërçuesve dhe TS 10/0,4 
KW. 
 Ndërtim  i objekteve (kapaciteteve) të reja; 

 
 STS 10/0.4 KW Shtërpcë 250 KWA - Në qendër të qytetit (pjesa e vjetër) kulla 

ekzistuese nga 400 KWA, nuk është e pamjaftueshme të mbulOJ konsumatorët e ri 
të konsumit të gjerë, ashtu që planifikohet ndërtimi STS prej 250 KWA në fokus të 
konsumatoreve të kërcënuar. 

 
 Trafo-stacionet tjera (ekzistuese) mbeten në përdorim, sipas nevojës, do të 

zëvendësohen. 
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Harta nr. 32. Rriti energjetik i planifikuar në zonën urbane të Shtërpcës 
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GAZI DHE NAFTA 
 

Rrjeti gazsjellës 
 
Gazi energjetik në strukturën e sistemin e energjisë ka një rol shumë të rëndësishëm. 

Përdorimi i gazit për ngrohje dhe për industri është me përfitime të shumta dhe kostot e 
kalorive të dobishme janë më të ulëta dhe reduktojnë ndjeshëm ndotjen e mjedisit. 

Më parë është prodhuar gazi teknik në REHK "Kosova", mirëpo tani furnizimi me gaz 
mund të bëhet nga gazsjellësi Shkup – Nish në linjën e mundshme Kamenicë- Prishtinë, një 
linjë që ndahet për Ferizaj nga ku do të furnizohet dhe komuna e Shtërpcës, në një tjetër 
variant të tubacioneve ekzistuese në tubacion ndërmjet Kosovës – Shkupit i cili ka 
funksionuar deri në vitin 1986, dhe ka furnizuar me gaz shkritoren në Shkup, fabrikën e 
çimentos në Han të Elezit dhe ngrohtoren në Prishtinë, dhe kalon nëpër komunën fqinje të 
Kaçanikut 

Në aspektin e  furnizimit te naftës dhe derivateve të naftës, Shtërpca do të vazhdojë 
të varet nga importi i naftës dhe derivatet e saj. Importi do të vazhdojë të realizohet kryesisht 
përmes transportit me rrugë tokësore, rrugë magjistrale dhe rrugë rajonale. Udhëzimet e BE-
së rreth sistemit te energjisë, veçanërisht për sektorin e naftës dhe produkteve të naftës janë 
të përqendruar në ndërtimin e tankut të naftës në mënyrë që të sigurohet një furnizim 
rezervë në rast të mungesës, ose në rastin e kufizimeve në furnizim, kështu që pozita e 
Shtërpcës në këtë aspekt është shumë e favorshëm. 

 
INFRASTRUKTURA HIDROEKONOMIKE 

 
Për përcaktimin e pajisjeve hidro-teknike, përveç numrit dhe shpërndarjes 

hapësinore të popullsisë, është i nevojshëm një numër dhe shpërndarja e fondeve 
blegtorale, lokacionit dhe kapaciteteve të prodhimeve industriale, si dhe numri i punëtorëve 
të punësuar në industri, tregti, turizëm dhe aktivitete sociale. 

Lokacioni, sasia dhe cilësia e burimeve natyrore dhe pozicioni i lartë i qytetit dhe 
nevoja për ujë janë të vendosur në konceptin e zgjidhjes së furnizimit me ujë  

 Duke filluar me rendimentin e mirë të disa resurseve dhe disa ujësjellësve të 
posa ndërtuar, afërsia e tyre dhe kushtet e favorshme topografike, është e mundur që në një 
mënyrë racionale të lidhet me ujësjellës duke formuar grupin e ujësjellësit publik. 

Zgjidhja e furnizimit me ujë të qyteti përfshinë periudhën e zhvillimit deri në vitin 
2022. Mirëpo, nevojat për ujë janë të caktuara për periudhën e vonshme të zhvillimit, sipas 
nevojave të zhvillimeve të mundshme (kapaciteteve kufitare) për rezervimin e nevojave të 
ujit. 

Planifikohet përmirësimi dhe modernizimi i infrastrukturës ekzistuese për  furnizim, si 
dhe ndërtimi i rrjetit të ri të ujësjellësit për nevojat në zonën e banimit kolektiv dhe spitalit, 
zonat industriale dhe në zonak ku janë planifikuar objektet sportive – rekreative. 
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Harta nr. 33. Planifikimi i furnizimit me ujë të zonës urbane të Shtërpcës 
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RRJETI I KANALIZIMIT TË UJËRAVE TË ZEZA DHE UJËRAVE ATMOSFERIKE 
 
Pas analizimit të situatës në Shtërpcës, në aspektin e infrastrukturës së ujërave të 

zeza dhe ujerave atmosferik, është planifikuar që në të ardhmen të ndahen sistemet 
fekaleve  dhe ujerave atmosferik          

Planifikimi i funksionalizimit të disa segmenteve të rrjetit të vjetër, me profile 
joadekuate ose për qëllime të gjera duhet të bëhet në zonat e qytetit që kanë një rrjet. 

Planifikimi i lidhjeve të rrjetit gjatë  hartimit  të projekteve për largimin e ujerave te 
zeza në nivel  të qytetit në përputhje me ujë-mbledhësin kryesor 

Planifikimi dhe ndërtimi i impiantit kryesor të kanalizimit në nivelin e qytetit. 
Parashikohet që impianti kryesor në nivel të qyteti, të ndjek nivelin e  rrjedhës së  

lumit dhe lidhjeve të rrjetit kryesor.  
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Harta nr. 34. Planifikimi i sistemit të kanalizimit në zonën urbane të Shtërpcës 
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RRJETI I KANALIZIMIT ATMOSFERIK  
 
Siç u përmend më lart, kanalizimi atmosferik do të ketë rrjete të veçanta. Të gjitha 

ujerat atmosferike duhet të derdhen në pellgun e lumenjve të cilët  rrjedhin nëpër Shtërpcë 
dhe rrjedhat më të afërta duke përdorur pjerrësinë në mënyrë që rruga e impiantit të jetë sa 
më e shkurtër, sidomos duke pasur parasysh se në këtë rrjet të kanalizimit të mos derdhën 
ujërat e zeza apo ujerat industriale, etj. Planifikohet ndërtimi i kanalizimit atmosferik përgjatë 
rrugëve të lumenjve me derdhjet në lumenjtë dhe përrenj më të afërt. 
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Harta nr. 35. Sistemi i kanalizimit të ujërave atmosferike në zonën urbane të 

Shtërpcës 
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INFRASTRUKTURA PËR MBROJTJEN E UJËRAVE DHE DEPONIVE 
 

Infrastruktura për mbrojtjen e ujërave nga kontaminimi  
 
Për mbrojtjen e ujit parashikohet: 

 krijimi i infrastrukturës për mënjanimin dhe trajtimin e  ujerave të përdorura dhe të 
ndotura  nga ekonomitë familjare dhe industritë; 

 mbrojtja e ujërave minerale dhe mbrojtja ujërave nëntokësor si në drejtim të largimit 
të mundësive të kontaminimit, dhe në aspektin e ndërtimit të pakontrolluar dhe 
kërcënimit të hapësirës;: 

 ndarja e rrjetit të kanalizimi te fekaleve dhe ujërave atmosferik nga të gjitha pjesët e 
qytetit; 

 ndërtimi i  objekteve në  nivelin e qytetit dhe pastrimi i ujërave të zeza, si një zgjidhje 
e përkohshme për të parandalimin e ndotjes së ujërave; 

 vazhdimi dhe  rritja e  monitorimit te  nivelit të ndotjes së lumit Lepenc; 
 që ne objektet industriale ekzistuese të përfshihen objekte për pastrimin e  ujërave të 

zeza; 
 dokumentacioni investues teknik të  industrive të reja duhet të përfshijë vendimin për 

pastrimin e  ujërave të përdorura dhe të kontaminuara; 
 funksionimi i objekteve të reja industriale nuk duhet të lejohet pa instalim paraprak të 

objekteve për pastrimin e ujërave të ndotura; 
 masa për parandalimin e ndotjes së ujërave nga mbeturinat. 

 
 

Infrastruktura e deponive të mbeturinave 
 

 zgjerimi i përhapjes së bizneseve dhe infrastrukturës përcjellëse të ndërmarrjes 
publike komunale të re; 

 shfrytëzimi i mbeturinave për riciklim dhe i mundësive për prodhim të 
energjisë; 

 trajtimi në fushë të caktuar të mbeturinave inteligjente me mundësi të depozitimit dhe 
servisimit të mbeturinave; 

 shpërndarja e shërbimeve për shitblerjen e mbeturinave; 
 ndryshimi i mënyrës së shitblerjes dhe menaxhimit të mbeturinave. 

 
Infrastruktura për rregullimin e regjimit të ujit 

 
Parashikohet rregullimi i regjimit të ujit në shtratin e lumit të Miloshticë (ndërtimi i 

digave, kaskadave dhe moleve, etj.). Ndërsa në rrjedhat e tjera të ujërave planifikohet 
rregullimi i shtretërve të lumenjve, rregullimet urbane, mirëmbajtja dhe pastrimi për mbrojtje 
nga përmbytjet (hapja e kanaleve  për kullimin e ujit). 

 
 

4.2.3 DEMOGRAFIA DHE ÇËSHTJET SOCIALE 
 

Projeksionet 
 

               Vlerësimi orientues i zhvillimit të ardhshëm themelor të agregateve 
zhvillimore, përkatësisht projeksioni i tyre supozon një analizë më të thellë dhe 
gjithëpërfshirëse empirike të zhvillimeve të fundit, si dhe supozimi se një analizë e tillë është 
ekzistenca e bazës së përshtatshme statistikore dhe dokumentare, dhe ngritja e një sistemi, 
të grumbullimit, sistematizimit dhe përpunimit të materialit statistikor. Për fat të keq, një 
strukturë e tillë për qytetin e Shtërpcës nuk është e mundur për shkak se dy dekadat e fundit 
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për këtë zonë nuk janë të përpunuar në mënyrë specifike të dhënat e mbledhura të 
sistemeve dhe praktikave të përbashkëta. Sigurisht, kjo krijon probleme të mëdha në gjatë 
hartimit të projeksioneve të zhvillimit të ardhshëm që do të vazhdohet si më parë. Mundësitë 
për të tejkaluar këtë problem, megjithatë, ekzistojnë nga procesi i analogjisë dhe rindërtimit 
të të dhënave relevante që është bërë me këtë Plan urbanistik. Projeksionet e bëra për këto 
të dhëna të fituara, megjithatë, janë të natyrës së kushtëzuar dhe të rëndësisë relative, duke 
theksuar se projeksionet, sidomos ato afatgjata, gjithmonë vetëm me parashikimet 
orientuese dhe vizionet e një gjendje të ardhshme të dëshiruar ose një procesi të zhvillimit. 
Sigurisht, kjo vlen edhe për projeksionet  afatgjata të zhvillimit socio-ekonomik të Shtërpcës 
dhe zgjidhjes së planifikimit hapësinor. 

Periudha kohore e projeksionit referohet  në dhjetë vitet e ardhshme deri në vitin 
2022, me kusht që të shikohen dy periudha dhjetëvjeçare, duke theksuar se është mjaft e 
logjikshme të pritet një rritje më e shpejtë dhe zhvillim më intensiv i agregateve  zhvillimore 
në këtë periudhë. Gjatë periudhës dhjetëvjeçare prej viteve 2012. deri 2022. zhvillimi do të 
vazhdojë të rrjedhë më shpejtë por edhe do të  jetë më i qëndrueshëm, respektivisht më 
cilësor, duke pasur parasysh se proceset zhvillimore në vend do të zhvillohen në strukturën 
ekonomike të stabilizuar e cila është në përputhje me objektivat e përcaktuara dhe zgjidhjet 
konceptuare për zhvillimin afatgjatë të qytetit. 

 Sipas këtyre projeksioneve qyteti i Shtërpcës deri në vitin 2022. do të realizoj  
zhvillimin e shpejtë socio-ekonomik. Do të vjen deri te rritja e popullsisë dhe parandalimi i 
migrimit duke falënderuar ngritjen e punësimit. 

 Si rezultat do të vjen një rritje të konsiderueshme në të ardhurave kombëtare, 
sidomos për të ardhurat për kokë banori. Megjithatë, projektimi është i qartë se për një 
zhvillim të tillë urban nuk do të disponoj me fondet e investimeve të veta, por do të tërheqë 
burimet e brendshme dhe të huaja për investime në kapacitete turistike.  

         Projeksionet themelore të zhvillimit global të agregateve të të ardhurave 
kombëtare dhe punësimit janë shqyrtuar në mënyrë strukturore me veprimtari ekonomike në 
nivel të qytetit të Shtërpcës, si në tërësi dhe në to është theksuar roli udhëheqës i 
aktiviteteve primare të kompleksit, dhe zhvillimit ekonomik gjatë dekadave së ardhshme. 
Këto aktivitete do të punësojnë më shumë se gjysmën e punësimit të përgjithshëm dhe të 
realizoje rreth 60 % e totalit të të ardhurave nacionale.    

  
Elementet e politikes së popullsisë në periudhën e planifikuar 
 

Analiza e hollësishme në këtë zonë të vogël ka theksuar një dallim të madh në 
aspektin e  zhvillimit të popullsisë, aktiviteteve ekonomike, strukturën e kualifikimeve 
arsimore e diferencimin e theksuar hapësinor të fenomeneve dhe proceseve demografike. 
Prandaj, hulumtimet e cekura kanë rëndësi të veçantë për të përcaktuar objektivat kryesore 
të politikës së popullsisë. 

Politika e popullsisë si një element integral i zhvillimit social-ekonomik d.m.th. politika 
zhvillimore të shtetit, në fakt paraqesin shuma të masave legjislative, programe dhe veprime 
që synojnë të ndryshojnë trendët aktuale negative në rritjen dhe përbërjen e popullatës në 
interes të zhvillimit të përgjithshëm kombëtar. Qëllimi përfundimtar i politikës së popullsisë 
është krijimi i një ekuilibri mes lindshmërisë dhe vdekshmërisë së popullsisë, përkatësisht, 
sigurimit i riprodhim të vazhdueshëm, të moderuar dhe të kontrolluar të popullsisë. Parimet 
themelore të politikës së popullsisë duhet të jenë respektimi i gjykimit të individëve dhe të 
bashkëshortëve të tyre në lindje dhe madhësinë e familjes, si dhe domosdoshmërinë e 
harmonizimit të nevojave individuale dhe sociale në fushën e riprodhimit të popullsisë, sepse 
me planifikimin e pasardhësve planifikohet edhe zhvillimi i familjeve të tyre dhe fëmijëve. 

Elementet e politikës së popullsisë dhe objektivat themelore të zhvillimit të popullsisë 
në të ardhmen në Shtërpcë janë si më poshtë: 
 Rritja e ekuilibruar e popullsisë dhe arritja e dendësisë më të balancuar të popullsisë 

në Shtërpcë në varësi të potencialeve natyrore totale; 
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 Arritja e riprodhimit njerëzor natyror të popullsisë me lindje të kontrolluara, dhe 
humbje më të ulëta në mortalitet, e në veçanti me mortalitetin e foshnjave, duhet të 
çojë deri te riprodhimi racional njerëzor dhe biologjik, ekonomik, social, kulturor, 
shëndetësor; 

 Përcaktimi i objektivave në politikën e migracionit duhet të çojë në ndalimin e  
emigrimit të popullatës dhe kthimit të tyre në këtë zonë, si dhe sigurimin qarkullimit 
më të lirë të njerëzve me nivele të ndryshme arsimore, profesionale dhe të 
aktiviteteve 

 Ndryshime më të forta të strukturës ekonomike në zhvillimin e popullsisë të sektorëve 
primar, sekondar dhe terciar të ekonomisë 

 Zhvillimi më i fuqishëm i qendrës urbane, zgjerimi i procesit të urbanizimit. 
 

Projeksionet e popullsisë 
Për nevojat e këtij projeksioni, duke përdorur metoda analitike janë realizuar tri 

variante të zhvillimit të ardhshëm të Shtërpcës (tabela nr. 41). Varianti i parë bazohet në 
supozim “klasik” demografik që e ardhmja do t’i ngjaj të kaluarës, dhe praktikisht paraqet 
variantin “minimal”. Varianti i dytë niset nga vlerësimi i ritmit të ngadalësuar të ndryshimeve 
të parapara të të dy grupeve të faktorëve dhe parasheh rritje të moderuar demografike, deri 
sa me variantin e tretë në bazë të vlerësimit të shpejtësisë së ndryshimeve të faktorëve 
relevant parashihet zhvillimi dukshëm më dinamik i demografisë së Shtërpcës. Për nevojat e 
këtij Plani, miratohet varianti i tretë, përkatësisht varianti me ndryshime më të shpejta të 
faktorëve relevant. 

 
 

Tabela nr. 41. Projeksionet e ndryshimeve në numër të përgjithshëm të popullsisë në 
Shtërpce deri në vitin 2017 

Projeksioni i popullsisë është i bazuar në hipotezën e një rënie të ngadaltë të shtimit 
natyrore të vërejtur në të dyja periudhat, pastaj në supozimin e një rënie të konsiderueshme 
në saldo të migrimit negativ në periudhën 1989 - 2001, si dhe  bilancin relativisht të lartë 
pozitiv të migrimit në periudhën në vitet 2011 - 2022, i cili do të ishte një rezultat i një ndikimi 
të pritur pozitiv të  grupit të faktorëve të karakterit ekzogjen. 

Projektimi i numrit të ekonomive familjare 
Bazuar në projeksionet e popullsisë parashihen ndryshimet e rëndësishme në 

madhësinë mesatare te ekonomive familjare në Shtërpcë, që në vitin 1989 kishe 515, në 
vitin 1995 kishte 580. Deri në vitin 2017 parashihet reduktim i dukshëm i madhësisë 
mesatare të ekonomive familjare, që do të rezultonte me rritje dukshëm më dinamike të 
numrit të ekonomive familjare në krahasim me rritjen e numrit  të përgjithshëm të popullsisë. 

 Qyteti  
Numri i popullsisë sipas 

regjistrimit 
Projeks

ionet 

                             1981. 1989. 2011. 2017. 
Shtërpcë               1.966 2.213 2.770 3.860 
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                               Regjistrimi  Proj
eksioni  

Vendbani
mi  

1
989. 

1
995. 

2
011. 

201
7. 

  

Shtërpce  5
15 

5
80 

9
00 930 

Tabela nr. 47. Projeksionet e numrit të ekonomive familjare  
 

Strehimi 
 
Strehimi, si funksioni kryesor i çdo qyteti pritet që të jetë vendimtar për stabilitet 

social, mjedis të shëndetshëm, shëndet të mirë dhe mirëqenie të njerëzve në përgjithësi. 
Pasi që është shfrytëzuesi më i madh i hapësirës dhe aktiviteteve bazike të qytetit, ndikon 
në zhvillim e gjithëmbarshëm të shoqërisë, dhe një nga komponentët kryesore të zhvillimit 
shoqëror dhe ekonomik, përkatësisht të standardeve jetësore të qytetarëve.  

Në këtë kontekst, me këtë plan zhvillimor urban planifikohet me kujdes të veçantë 
çështja e strehimit. 

 
Strehimi individual i paraparë, dhe atë në kuadër të pjesës ekzistuese të zonës 

urbane me zgjerime të mundshme në drejtim të perëndimit, veriut dhe jugut, dhe në 
sipërfaqet e pa-ndërtuara. Duke marrë parasysh dimensionet më të mëdha të parcelave 
ekzistuese për strehim individual, është e mundshme me shfrytëzim racional të tyre të fitohet 
numri dukshëm më i madh i parcelave në krahasim me numrin ekzistues.  Ndërsa sa i përket 
parashikimit të karakterit të profesionit të banorëve të Shtërpcës për periudhën deri në vitin 
2017 janë paraparë tri lloje të parcelave nga aspekti i madhësive dhe mënyrave të 
shfrytëzimit të tyre. 

 
1. Parcelat e madhësisë rreth 400 m2 për llojin urban të banimit, 
2. Parcelat e madhësisë prej 400 - 600 m2  për llojin e banimit miks, 
3. Parcelat e madhësisë prej 250 - 300 m2 për shtëpi për pushim. 

 
Banimi i paraparë kolektiv është i mundshëm në pjesën veriperëndimore të 

Shtërpcës. 
 
Është paraparë gjithashtu: 
 

 Strehimi për të gjitha kategoritë e banorëve; 
 Hapësira të reja për vëllim më të dendur të banorëve; 
 Nxitja e shfrytëzimit të fondit të pabanuar banesor; 
 Renovimi i ndërtesave ekzistuese ku është e mundur përmes revitalizimit urban, 

renovimin  e  blloqeve urbane në proces ë planeve rregulluese urbane; 
 Ndërtimi i ndërtesave të reja shumë banesore, kryesisht në qendër të zonës urbane; 
 Rregullimi i jetës sociale të banorëve të qytetit, përmes dizajnimit të mjediseve të 

hapura (sipërfaqeve të gjelbra, këndeve për fëmijë, terreneve sportive etj.) 
 Avancimi i cilësisë së jetës për qytetarë, që nënkupton qasje të thjeshtë në 

infrastrukturë,    parking dhe shërbime tjera të bazuara në standard; 
 Sigurimi i banimit atraktiv,  me anë të zvogëlimit të transportit (zhurmës, ndotjes) në 

zonat e banueshme dhe duhet të përforcohen elementet e gjelbra;                                                                                                                           
 Të sigurohet qasja për banim për banorët më të vjetër 
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Dendësia rezidenciale dhe lartësia e zonës urbane 
 
Zonën urbane të Shtërpcës e karakterizojnë dendësia e ulët rezidenciale, sigurimi i 

tokës është në lidhje të ngushtë me dendësinë rezidenciale të planifikuar. 
 
Pritet që do të arrijmë dendësinë e zonës urbane me: 
 

 shfrytëzim racional të tokës ndërtimore; 
 shfrytëzim racional të infrastrukturës ekzistuese dhe të re; 
 shfrytëzim racional të shërbimeve publike; 

DENDËSIA E PARASHIKUAR REZIDENCIALE DHE LARTËSIA E ZONËS URBANE  
 
 Zona (I) min. 100 - max. 180 banor për hektar; 
 Zona (II) min. 50 - max. 80 banor për hektar; 
 Zona (III) min. 50 - max. 80 banor për hektar; 
 Zona (IV) min. 40 - max. 70 banor për hektar. 

 
ETAZHI  

 
 Zona (I) P+5 kate;  
 Zona (II) P+3 kate; 
 Zona (III) P+3 kate; 
 Zona (IV) P+2 kate. 

 
Indeksi urban brenda kufijve ndërtimor, indeksi për shfrytëzimin e ngastrës, dhe 

indeksi i shfrytëzimit të dyshemesë do të përcaktohen në përgatitjen e planeve urbane 
rregulluese për arritjen e dendësisë së planifikuar por duhet që të jenë brenda këtyre 
vlerave: indeksi i shfrytëzimit të parcelës për banim të zonës së përzier 0.2-0.6; indeksi për 
shfrytëzimin e ngastrës për industri 0.6 dhe indeksi i sipërfaqes së dyshemesë do të jetë min 
0.8 0 max 3.0 
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Harta nr. 36. Dendësia e banimit në zonën urbane të Shtërpcës  
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TRAJTIMI I NJËSIVE URBANE 
 

Në bazë të konceptit të zhvillimit kompakt të infrastrukturës, është e natyrshme që 
pjesa më e madhe e zonës urbane të jetë subjekt i procesit të regjenerimit urban. Zona 
urbane do të trajtohet në  fusha urbane, me ç’rast çdo fushë do të trajtohet në planin 
rregullues urban ku të gjitha parametrat urban do të shfrytëzohen në mënyrë që  sipërfaqja 
të rregullohet dhe shfrytëzohet duke u bazuar në standarde. Por, pa si që fushat urbane 
kanë specifika edhe trajtimi i tyre do të merr në konsideratë këto  specifika. 

 
Këto forma të trajtimit propozohen që të shqyrtohet plani rregullues i këtyre fushave: 

 
 regjenerimi urban – shkatërrimi i disa strukturave dhe elementeve jostabile dhe 

vendosja e re;  
 rindërtimi si formë e trajtimit kryesisht për qendrën e Shtërpcës; 
 dendësia në disa zona, me qëllim të rritjes së dendësisë së popullsisë dhe shfrytëzimit 

efikas të tokës dhe në sipërfaqet e lira të planifikohen objektet e reja. 
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Harta nr. 37. Zona urbane në Shtërpcë 
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ARSIMI  
 

Pas analizimit të situatës së qytetit të Shtërpcës në sistemin arsimor, i cili ndër të 
tjera, shtrihet edhe në mirëmbajtjen infrastrukture edukatore, që e përbëjnë objektet dhe 
pajisjet të tjera për shkolla, transportin dhe  personelin edukues, vendosjen e një qëllimi të 
përbashkët nga të gjithë akterët për një arsimim më të mirë dhe shoqëri të arsimuar, ku 
është konstatuar se është e nevojshme te drejtohen zhvillimet e ardhshme në këtë fushë. 

Ngritja e kapaciteteve për arsimim modern, përmirësimi i sigurisë së nxënësve, 
përmirësimi e cilësisë së arsimit, përfshirja e barabartë e arsimit, rritja e bashkëpunimit me 
prindërit, me Ministrinë e Arsimit, Ministria e Punës, institucionet e ndryshme kërkimore dhe 
kërkesat e tregut. Mbrojtja dhe sigurimi lokacioneve për shkolla, duke përmirësuar 
infrastrukturën e shkollave ekzistuese dhe kompletimi i infrastrukturës shoqëruese. Është 
theksuar se është e nevojshme të krijohen kushte dhe të lejohet arsimimin privat bazuar në 
standardet, nevojat e vlerësuara për zhvillimin e ndërtesave të reja sportive me infrastrukturë 
përcjellëse, me qëllim të përmirësimit të kushteve të punës dhe edukimit, që  përfshijnë si në 
vijim: 

Këtu përfshihen të gjithë objektet që sigurojnë shërbime të çerdheve dhe kopshteve 
të fëmijëve si dhe përmbajtjet e arsimit parashkollor. 

 
Çerdhet dhe kopshtet e fëmijëve 

 
Sipas standardeve ndërkombëtare, grupi i fëmijëve në çerdhe përbëhet prej 7-10 

fëmijë. 
 
Në bazë të vlerësimit që një fëmijë mesatarisht kalon dy vite në çerdhe, një grup i 

fëmijëve parashikohet mesatarisht në 400-700 banor. Në qytetin e Shtërpcës përveç një 
objekti ekzistues planifikohet ndërtimi i objekteve të reja. 
Arsimi parashkollor 

 
Arsimi parashkollor, i cili përfshin fëmijët prej 3-6 vjet sipas nenit 2.4 të  Ligjit për 

edukim parashkollor ende nuk është i obligueshëm. Arsimi parashkollor në Shtërpcë është e 
organizuar në kuadër të shkollave fillore, ose si një departament në kuadër të institucioneve 
parashkollore. 

  
Arsimi fillor dhe i mesëm 

 
Ligji për arsim fillor dhe të mesëm na obligon që të krijojmë kushte “që të gjithë të 

kenë qasje në shërbime arsimore”. 
 
Sipas këtyre mundësive të analizuara, është i nevojshëm krijimi i kushteve për 

zhvillim të mëtutjeshëm: 
 ndërtimi i objekteve shkollore ndihmëse në kuadër të zonës së mbulimit; 
 sigurimi i transportit publik për shkollën amë; 

 
Drejtoria e arsimit do të analizoj justifikimin e këtyre mundësive në kuptim të zgjidhjes 

racionale dhe të qëndrueshme. 
 

Shkollat special 
 
Në qytetin e Shtërpcës nuk ka shkolla speciale, të veçanta, por në shkollat 

ekzistuese duhet të hapen paralele speciale për fëmijët me aftësi të kufizuara dhe nevoja të 
veçanta. 
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Arsimi i mesëm  
 

Për numrin e parashikuar të banorëve në Shtërpcë, ekzistojnë numër i mjaftueshëm i 
hapësirave të objekteve shkollore për arsim të mesëm. Në të ardhmen, përveç mirëmbajtjes 
së objekteve ekzistuese parashihet që rindërtimi dhe ndërtimi i objekteve ndihmëse, në 
mënyrë që të përmirësohet dhe lehtësohet puna në shkollë. 
 

Kultura  
 
Oferta kulturore e qytetit të Shtërpcës duhet të jetë në përputhje me mundësitë, 

kërkesat dhe rekomandimet të cilat kanë qenë rezultat i procesit të pjesëmarrjes në 
planifikim. 

Shtëpia e Kulturës "Shën Sava" në Shtërpcë është një nga institucionet ku 
mbahen një sërë aktivitetesh kulturore 

Bibliotekat: Në qytetin e Shtërpcës ekziston biblioteka e qytetit në kuadër të 
shtëpisë së kulturës “Shën Sava” ku përveç huazimit të librave do të mundësohet edhe 
leximi. 

Në shkollën fillore, si në shkollës e mesme në Shtërpcë duhet siguruar nga një 
sallë/klasë që do të shërbej për realizimin e aktiviteteve kulturore të ndryshme. Ansamblet 
aktuale dhe shoqatat kulturore artistike në Shtërpcë është “Cvetko Grbic”. Për 
veprimtaritë e veta kjo shoqërisë kulturore artistike mund të shfrytëzoj objektet kulturore të 
lartpërmendura. Këtë lloj kulture duhet mbështetur dhe duhet krijuar kushte për funksionimi e 
saj. Duhet të punohet në organizmin vjetor të panairit të librit, hapjen e një shkolle të ulët 
muzikore, formimin e korit të shkollës, formimin e klubit të artistëve, piktorëve, si dhe 
aktivizimin e kinemasë së qytetit në Shtërpcë.  Me qëllim të hulumtimit, konservimit, 
mbledhjes, komunikimit dhe prezantimit të trashëgimisë së luajtshme për qëllime studimore, 
edukimit dhe perceptimit të saj për qytetarët dhe më gjerë, është i nevojshëm krijimi i 
Muzeut të Shtërpcës. Në të ardhmen është i nevojshëm planifikimi i ndërtimit të teatrit 
veror (teatri i hapur), që do të jetë i rëndësisë kulturore jo vetëm për banorët por edhe 
atraksion për turistët. 

 
 

Sport 
 

Edhe në ketë fushë, duhet për t’i mundësohet banorëve të Shtërpcës edukimi fizik, 
zhvillimi i aftësive psiko-fizike për marrje me sport dhe arritja e rezultateve sportive në garat 
në të gjitha nivelet, nga sporte amatore  deri ne  sportet profesionale. 

Zhvillimi i ardhshëm i ofertës së aktivitete sportive në Shtërpcë, duhet të jetë në 
përputhje me mundësitë, si dhe kërkesat dhe rekomandimet që ishin rezultat i pjesëtarëve 
pjesëmarrës në planifikimit. 

Hapësira për sport dhe rekreacion mund të jenë në mjediset e shkollave fillore si 
pjesë e oborrit të shkollës me përdorimit të organizuar nga jashtë orarit të procesit mësimor 
ose si hapësira të veçanta, që varët nga mundësitë dhe kërkesat 

Individualisht, parashikimet e dëshiruara në funksionin të shpërndarjes hapësinore të 
infrastrukturës sportive janë: 
 ndërtimi i kompleksit sportive në  zonën e Shtërpcës (Livad); 
 ndërtimi  i  fushave  të vogla sportive; 
 rregullimi i fushave  ekzistuese; 
 ndërtimi i pishinës brenda kompleksit sportiv (Livad); 
 poligonet për ecje dhe rekreacion (trim shtegu); 
 ndërtimi i  fushave të tenisit në zonën e Shtërpcës (dy lumenjtë dhe Livad). 
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Pasuritë natyrore të Shtërpcës, ofrojnë mundësi për gjueti dhe peshkim, si dhe me 
sporte tjera rekreative. 

 
Harta nr. 38. Sistemi shkollor i planifikuar në zonën urbane të Shtërpcës  
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Rinia  

 
Bazuar në analizën e situatës, dhe kontaktit direkt me ketë popullsi, janë identifikuar 

mangësitë shumta hapësinore për aktivitete dhe veprimtari të ndryshme në fushat e 
ndryshme rinore dhe rekreative. 

Brezi i ri (prej 15 deri 18 vjet) është nën ndikimin e zhvillimeve negative në shoqëri, 
kryesisht nga mungesa e edukimit, qasjes në to dhe nënshtrimit të dukurive negative si: 
alkooli, prostitucioni, droga etj. 

Parashikimet e dëshiruara për këtë fushë janë: 

- aktivizimi i një numri të madh të organizatave rinore dhe  forcimi i bashkëpunimit me 
institucionet lokale;  

- ngritja e kapaciteteve sportive, kulturore dhe angazhimi më i madh i të rinjve në këto 
veprimtari;  

- përmirësimi i frymës konkurruese në shumë fusha (sport, art, shkencë në shkollat 
fillore dhe të mesme); 

- sigurimi i objekteve për sport dhe rekreacion në çdo vend të banuar, të cilat mund të 
përdorën për aktivitete të tjera rinore;  

- hapja e  klubeve rinore, objektet e të cilëve mund të jenë në shkollat fillore 
 

Në shkollën fillore dhe të mesme mund të formohen grupe recituese, grupe te 
teatrale, muzikore, etj. Është e nevojshme që të hapet një qendër trajnimi për të rinjtë, si dhe 
organizimi vjetor për Ditën e Rinisë. 

 
Shëndetësia 

 
Pas analizimit të situatës të qytetit të Shtërpcës, për një shoqëri të shëndoshë dhe të 

mbrojtur, është e nevojshme sigurimi i përmirësimit të vazhdueshëm të kujdesit shëndetësor, 
duke filluar nga menaxhimi i sëmundjeve kronike  (hipertensioni, diabeti, astma, TBC, 
etj.),parandalimi i sëmundjeve infektive deri te reduktimi i vdekshmërisë dhe morbiditetit të 
fëmijëve nën 5 vjeç. 

Në ketë mënyre do të sigurohet ofrimi më i mirë  i shërbimeve shëndetësore 
kualitative  të popullsisë së Komunës.  

Ngjarjet e ardhshme do të zhvillohen në  drejtim të modernizimin të sistemit dhe  
përshtatjes së formave organizative dhe standardeve, duke u bazuar në përvojën më të 
suksesshme bashkëkohore. Sistemi shëndetësor në Shtërpcë, si edhe në pjesët tjera të 
Kosovës do të vazhdojë të kryhet me konceptin e "mjekësisë familjare" me qasje të mjekëve, 
infermiereve dhe profesionistë të tjerë shëndetësor të cilët punojnë si grup. 

 
Kujdesi shëndetësor primar do të vazhdojë të jetë i bazuar në konceptin e 

mjekësisë familjare edhe atë në sistemin e mëposhtme  
 Qendra kryesore e mjekësisë familjare (QKMF) – në Shtërpcë, e cila do të vazhdojë 

të ofrojë shërbime të kujdesit shëndetësor 24 orë në repartin e emergjencës (ndarja 
fizike nga QKMF e repartit të emergjencës për të mundësuar ofrimin efikas të 
ndihmës së parë në raste të vështira, dhe pa shqetësim të pacientëve të tjerë), 
reparti i mjekësisë familjare, reparti i stomatologjisë, reparti i gjinekologjisë, reparti i 
vaksinimit. 
 
                 Në periudhën e ardhshme planifikohet ndërtimi dhe hapja e qendrës 

spitalore që do të ofroj shërbime sekondare shëndetësore si për banorët e Shtërpcës, ashtu 
dhe më gjerë. Në qendra spitalore parashikohen repartet si në vijim: reparti i gjinekologjisë, 
pediatria, kirurgjia, ortopedia dhe emergjenca. 
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 Kujdesi shëndetësor sekondar: Spitali i përgjithshëm, që i korrespondon 
një niveli të mesëm të kujdesit shëndetësor është në ndërtim e sipër dhe planifikohet 
kompletimi i tij. 

              
Kujdesi shëndetësor terciar: Spitali Universitar i Prishtinës është spitali i vetëm që 

ofron kujdes terciar shëndetësor.  
                        
Kujdesi shëndetësor privat: ofron shërbime të ndryshme mjekësore dhe 

specialistike të profileve të ndryshme diagnostike dhe terapeutike. 
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Harta nr. 39. Shërbimet sociale të planifikuara në zonën urbane të Shtërpcës  
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TRASHËGIMIA KULTURORE 

 
 Pasuritë kulturore në territorin e qytetit të Shtërpcës i përkasin epokave të 

ndryshme kulturore, me të cilat janë përcaktuar kategoritë e tyre te ndryshme. Kategorinë 
më të madhe të pasurisë kulturore kombëtare zënë shembujt më të mirë të objekteve fetare 
të ndërtuara kah fundi i  shekullit  të XVI, derisa trashëgimitë tjera kulturore mund të 
konsiderohen trashëgimi me rendësi më të vogël lokale. 

 
 Fshati i dikurshëm rural është urbanizuar tashmë në periudhën midis dy-

luftërave, ndërsa është shpallur qendër e Komunës në kohët më të reja, dhe fitoi disa 
objekte të karakterit autorial. Vlerat më të rëndësishme kulturore janë kisha Sh. Nikolla, 
monumenti memorial për ushtarët e luftës së parë dhe të dytë botërore, si dhe ambienti i 
rrugës kryesore në Shtërpcë me sheshin në krye.  

 
Masat mbrojtëse: Përveç kushteve konservatore për sigurinë teknike të mbrojtjes së 

të mirave kulturore (Kisha e Shën Nikollës) është  e nevojshme të mbrohen me dokumente 
formale-legale pasuritë e tjera kulturore të evidentuara (Kisha e Shën Jovanit, piramida 
memoriale  dhe varret përkujtimore para kishës Shën Jovanit, qeshma memoriale në rrugën 
midis Shtërpcës dhe Brezovicës si dhe hapësira urbane-arkitektonike e subjektit të rrugës 
kryesore në Shtërpcën e vjetër dhe Sheshi Çlirimtar) dhe me planin zhvillimor urban të 
parashihet trajtimi i tyre i mëtejshëm. Kujdes i veçantë duhet të theksohet në afërsi të Kishës 
së Shën Nikolla, objekti që është i nevojshëm të përfshihet në trashëgiminë kulturore 
kombëtare. 

  
 Në mesin e objekteve autoriale në pjesën e re të Shtërpcës me vlerë të 

rëndësishme kulturore është Shtëpia e Kulturës, ku rindërtimi eventual dhe  ndërtimi i 
objekteve të reja në rrethinën drejtpërdrejt do të duhej të jetë nën kontroll të institucionit 
kompetente për mbrojtjen e monumenteve 

 
Lokaliteti arkeologjik GRADINA 

 
 Lokaliteti Gradina ndodhet në  maje të kodrës, në bregun e majtë të lumit 

Lepenc, në pozitë dominuese strategjike. Në lokalitet ndodhen mbetjet e fortifikimeve, dhe  
gjetjet e deritanishme të monedhave dhe qeramikës kërkojnë hulumtime të gjera 
arkeologjike. Kodra dhe lokaliteti i Gradinës janë të mbrojtura si trashëgimi kulturore, edhe 
pse rendësi të jashtëzakonshme këtij lokaliteti i jep institucioni kompetent për mbrojtjen e 
monumenteve kulturore prapë duhet të rivlerësohet me studime të detajuara profesionale 
dhe shkencore. Në atë kuptim sugjerimi i institucionit përgjegjëse për shndërrimin e këtij 
lokaliteti në park arkeologjik mund të justifikohet vetëm nëse me studime zbulohen mbetjet e 
rëndësishme të numrit të madh të ndërtimeve. Materiali i luajtshëm arkeologjik mund të 
përdoret si fillim i Muzeut atdhetar në Shtërpcë  

 
4.3 SHFRYTËZIMI I TOKËS 

 
Në bazë të analizave të situatës në qytetin e Shtërpcës, është  konstatuar se 

mbrojtja e mjedisit  nuk është vetëm problem ekologjik dhe teknologjik, por problem i thellë 
dhe i gjerë i cili drejtohet në drejtim të dimensionit social. Pasi që rrethina përben pjesën 
integrale të zhvillimit hapësinor, parashikohet që ajo të planifikohet, e jo të merret vetëm me 
largimin e pasojave. Në ketë drejtim parashihet mbrojtja e mjedisit nga efektet e dëmshme, 
siç është edhe ndotja nga mbeturinat e ngurta komunale, mbeturinat nga ndërtimi dhe të 
tjerat, të cilat do të trajtohen nëpërmjet përzgjedhjes , udhëheqjes, si edhe vet riciklimit që 
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do të zhvillohet në burimet e veta të origjinës, dhe me tej në stacionin e transferimit KZ 
Izhancë në nivel komunal dhe më tej në nivelin regjional në Gjilan. Janë të parashikuara 
edhe masat për amortizimin e efekteve, për mbrojtjen nga ndotjet dhe kërcënimet e tjera për 
mjedisin si edhe masat për zhvillimin cilësor. 

AJRI 

 
 Vendosja e brezave dhe shiritave të gjelbër me kapacitet për absorbimin e 

aerosolëve, gazeve azotike, gazeve të squfurit dhe karbonit, metaleve të rënda 
përgjatë rrugëve kryesore siç janë të paraqitura në hartë; 

 Revitalizimi i parqeve ekzistuese dhe krijimin e parqeve të reja në fushat e 
identifikuara si të lira dhe të mundshme për ngritjen e  këtyre parqeve; 

 Mbrojtja, zhvillimi, mirëmbajtja e  pyjeve te reja dhe atyre ekzistuese;  
 Përmirësimi i trafikut rrugor për të shmangur automjete të mëdha të transportit në 

qendrën e qytetit, ku është përqendrimi më i madh i popullsisë; 
 Parandalimi i shkarkimit të  ndotësve në ajër nga industria dhe makineritë e  

lëvizshme me anë të instalimit katalizator dhe pajisjeve tjera në kuptimin teknik; 
 Përdorimi i energjisë alternative (kryesisht energjia diellore, rrjedhat e ujit); 
 Minimizimi i  përdorimit  të makinave të pasagjerëve dhe transportit publik; 
 Promovimin e trafikut të jo-motorizuar, duke planifikuar shtigjet çiklistike dhe shtigjet 

për ecje; 
 Planifikimi i nivelit tolerant të ndotjes dhe nivelet e zhurmave, veçanërisht në zonat 

me aktivitet të ndjeshme (ne afërsi të shkollave, spitaleve, etj.). 
 Rindërtimi i rrugëve (qarkores rreth qytetit të Shtërpcës) kanalizimeve dhe largimin e 

deponive të mbeturinave të cilat janë burim i ndotjes së ajrit nga djegiet, oksidimi i 
mbeturinave, etj. 

 
UJI  

Bazuar në analizën e cilësisë, resurseve dhe burimeve të ujit në qytetin e Shtërpcës, 
u konstatua  se preokupimi kryesor ka të bëjë me mbrojtjen e cilësisë së tyre. Parashikohet 
zhvillimi dhe menaxhimi i burimeve ujore për përmbushjen  e nevojave të sotme dhe të 
ardhshme. 

 
Prandaj është paraparë si në vijim: 
 

 Të gjitha burimet e ujit natyral, termal dhe termal-mineral dhe ujërat e tjerë 
nëntokësor dhe sipërfaqësor të mbrohen siç mund të shihet në hartën hidrologjike të 
Shtërpcës, me përcaktimin e zonës së mbrojtjes së detyrueshme rreth burimeve, 
ujëmbledhësve, rrjedhave të ujit dhe akumulimi, nën një regjim të mbrojtjes së 
caktuar, në varësi të përdorimit të objektit. Në këto zona nuk duhet të ndërtohen 
objekte dhe të kryhen punë të tjera, ose të shfrytëzohet toka në një mënyrë që 
rrezikon sasinë dhe cilësinë e ujit; 

 Ndërmarrja e masave për ndalimin e ndotjes së ujit, ujërave nëntokësor dhe 
sipërfaqësor nga ujërat e zeza, me rekomandim të trajtimit te dalja me gropa septike 
dhe forma tjera, me instalimin e aparateve për pastrim; 

 Në të ardhmen është e nevojshme të merren masa afatshkurtra dhe afatgjata në 
mënyre që ujërat e zeza (urbane, industriale) para se të shkarkohen, të pastrohen në 
aspektin fizik, biologjik dhe kimik. Për këtë qëllim është e nevojshme siç vijon: 
- Dokumentacioni teknik i investimit për industri të reja duhet të përmbajnë 

vendimin për  pastrimin e të gjitha ujërave të zeza; 
- Puna e objekteve të reja industriale nuk duhet të lejohet pa instalim paraprak të 

pajisjeve që do të  sigurojnë pastrimin e ujit te ndotur në mënyrë adekuate. 
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 Nevojat e popullsisë për ujë janë në rritje të vazhdueshme. Në të ardhmen, sigurimi i 
ujit te pijshme e të shëndetshëm për banorët e këtij qyteti do të jetë një problem 
serioz. Me këtë dokument janë paraparë disa zgjidhje. Për sigurimin e sasisë së 
parashikuar të ujit dhe sasisë shtesë rezervë, është e nevojshme mbrojtja e  disa 
burimeve, rrjedhave te lumit dhe akumulimi. Përveç kësaj, përdorimi racional i ujit në 
këtë qytet është një detyrë e rëndësishme për të gjithë faktorët e planifikimit dhe 
përdorimin e ujit dhe hapësirës 

 Parashihet mbrojtja e veçantë e burimeve (Dy lumenjtë); 
 Masat e veçanta të mbrojtjes duhet të përfshijnë edhe përdorimin e pakontrolluar të 

plehrave artificial për bujqësi (nitratet, nitritet, fosfori dhe nitrientet tjera) 
 Mbrojtja tjetër parashihet edhe nga llojet e mbeturinave, duke planifikuar deponi të 

cilat janë të organizuara dhe që marrin parasysh këtë faktor deri të planifikimi i 
vendeve për grupim. 

 
 

BIODIVERSITETI 
 

Pas hulumtimeve të kryera të fitodiverzitetit të Shtërpcës, parashihet që disa lloje të 
ruhen dhe konservohen pasi është konstatuar se ekzistojnë fitocenoza të cilat janë shumë të 
pasura dhe interesante në aspektin ekonomik, shkencor dhe mjekësor. 

Sa i përket shumë llojshmërisë së kafshëve, sipas të dhënave të IKMN4, dhe analizave 
të ekipeve punuese, territori i qytetit të Shtërpcës është i pasur me shtazë të egra ndër të 
cilat ka shumë lloje që konsiderohen si lloje të rrezikuara dhe në këtë drejtim parashikohet 
një zonë  mbrojtëse ku këto  kafshë  jetojnë dhe veprojnë, por dhe mbrojtjen e tyre si lloje të 
veçanta.  

Në fushën e biodiversitetit janë parashikuar projekte të përbashkëta me Komunat tjera 
dhe shtetin fqinj të Maqedonisë, për mbrojtjen dhe zhvillimin e parkut kombëtar Malet e 
Sharrit.  

Parashikohet një listë të florës dhe faunës në të gjithë territorin e komunës me 
treguesit se  çfarë duhet të mbrohet dhe çfarë mund të përdoret.  

Brenda parkut kombëtar, janë të parashikuara rezervatet natyrore; parashikohet 
revitalizimi i ekosistemeve pyjore për të parandaluar shkatërrimin e habitatit të bimëve dhe 
shumë lloje të kafshëve në territorin e Shtërpcës. Duke konsideruar si të rëndësishme 
ruajtjen e habitatit të fluturave, shpezëve dhe shpezëve mishngrënës etj. paraqitur në hartën 
e biodiversitetit 
 
TOKA 

Duke marrë parasysh token si një burim thelbësor dhe kryesisht të jo-ripërtërishëm,  
bazuar në analizat e grupeve të punës dhe gjerësinë e njohurive dhe të kuptuarit të sistemit 
të roleve kyçe që luan toka brenda sistemit te gjerë të mjedisit, vazhdimi i humbjes së tokës 
do të ketë efekte shkatërruese për jetën tonë. Bujqësia  dhe pylltaria dhe një sërë 
aktivitetesh janë të varura nga toka dhe mund të jenë të cenuara për furnizim me ujë dhe 
substancave ushqyese për kultivim dhe mbështetjen fizike të bimëve dhe krijesave tjera. Një 
sërë funksionesh janë të një rëndësie të madhe për ruajtjen e ekosistemit  

 
 
 
 
 
 

                                                
4 IKMN-Instituti Kosovar për mbrojtje të natyrës    
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Për shkak të këtij spektri të gjerë të funksioneve që kryhen nga toka dhe 
marrëdhëniet e saj me mjedisin tjetër, komponenti i tokës nuk është konsideruar si i izoluar, 
prandaj në fazën e  analizës i është dhëne vëmendje e veçantë, dhe për shkak të kësaj 
parashikohet: 
 mbrojtjen e  fizike dhe cilësore  e tokës; 
 përveç mbrojtjes së ajrit dhe të ujit – ne parashikojmë futjen e politikave për mbrojtjen 

e tokës për sigurimin e "lidhjeve të humbura" për mbrojtjen e mjedisit 
 parashikohet mbrojtja në drejtim të sipërfaqes së tokës dhe burimeve të tokës nga 

tjetërsimi për qëllime jo-bujqësore me kufizimin e përhapjes së ndërtimit e ndërtimit 
brenda grandit te planifikuar ndërtimor (harta: "Konceptet e zhvillimit të 
vendbanimit"); 

 të sigurohet prodhimi i rregullt dhe i sigurt me qëllim të mbrojtjes së popullit, bimëve, 
faunës dhe mjedisit, parashikohet mbrojtja e tokës bujqësore nga ndotja, përmes 
mbrojtjes së tokës bujqësore nga ndotja, me kufizimin dhe parandalimin e ndotjes 
prej transportit të drejtpërdrejtë, transportin e substancave te dëmshme përmes ujit 
dhe ajrit dhe ndërmarrjen e masave për  ruajtjen dhe përmirësimin e pjellshmërisë; 

 planifikohet ndalimi i shkarkimeve të substancave të dëmshme dhe të rrezikshme që 
dobësojnë dhe ndryshojnë aftësitë produktive të tokës bujqësore dhe cilësinë e të 
mbjellave dhe përdorimit të gabueshëm të mineraleve, plehrave organike dhe 
pesticideve për ruajtjen e bimëve; 

 planifikohen monitorimet në mënyrë të përhershme dhe  kontrolli i pjellshmërisë të 
tokës bujqësore; 

 me plan parashihet realizimi i fazës së dytë dhe të tretë të rregullimit të tokës 
bujqësore (masa të komasacionit: rregullimi i territorit të tokës për të krijuar parcela të 
mëdha dhe të rregullta në mënyrë që të sigurohet përpunim ekonomik i tokës dhe të 
krijohen kushtet e favorshme për zhvillimin e vendbanimeve me karakter bujqësor, 
rregullimi i kufijve në mënyrë që të krijohen parcela të reja me forma të reja dhe për 
t'u përfshirë në sistemin e  hidromeliorimit deri te të dhënat kadastrale dhe ridefinimi i 
pronës së parcelave me përdorimin e  mjeteve ligjore të burimeve ligjore – 
komasacioni. (Harta. Kufijtë e planifikuara te qytetit); 

 parashihet ujitja e tokës bujqësore dhe masave tjera për rritjen e shkallës së bonitetit 
të tokës që ka shkallë më të ulët të bonitetit; 

 parashihet mbrojtja nga vërshimet me rregullimin e shtretërve të lumenjve dhe 
përrenjve (shih hartën vërshimet dhe erozioni) te toka e cila ka bonitet të lartë dhe 
masa tjera për ruajtjen dhe rritjen e shkallës së bonitetit; 

 parashihet që në zonat që janë me destinime tjera (përveç banimit dhe ndërtimit të 
përkohshëm) të zbatohen projekte për rikultivimin e tokës bujqësore; 

 parashihet që mbrojtja nga erozioni dhe kullimi i elementeve përbërëse të tokës, me 
anë të pyllëzimi dhe përmirësimit të zonave të degraduara; 

 Parashihet mbrojtja nga degradimi fizik dhe nga ndikimet e njeriut; 
 Parashihet mbrojtja e pjellorisë natyrore të tokës, nëpërmjet lëvizjes së bimëve në 

tokat bujqësore dhe kthimin e materieve organike (mos djegia e kashtës ose mbetjet 
bimore); 

 Parashikohet zhvillimi i sërishëm i tokës në zona të mbuluara me deponi te egra. 
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MENAXHIMI I MBETURINAVE 
 

Bazuar në analizat e bëra nga grupet e punës dhe nga akterët e tjerë planifikohet 
shitblerja dhe trajtimi i mbeturinave që janë hedhur në mënyrë të pakontrolluar, para së 
gjithash në brigjet e lumenjve dhe hapësirave të ngjashme.  

Pjesët e qytetit ku nuk ka menaxhimit të mbeturinave të përfshihen në sistemin e 
menaxhimit, derisa menaxhimi i pjesshëm të zgjerohen në menaxhim te plotë dhe në vendet 
ku kryhet menaxhimi i plotë të forcohet sistemi i menaxhimit përmes infrastrukturës dhe 
elementeve tjera përbërëse. 

 
SHFRYTËZIMI I TOKËS – SIPËRFAQET E DESTINUARA 

 
 Planifikimi i shfrytëzimi të tokës për 10 vitet e ardhshme në qytetin e 

Shtërpcës, për grupet punuese ka qenë një sfidë e veçantë sepse ishte i nevojshëm të bëhet 
trajtimi në hapësirë, identifikimi i kontesteve dhe integrimi i të gjitha rrjedhave për 
përcaktimin se cilat aktivitete të shfrytëzimit të tokës duhet të realizohen dhe ku duhet ato të 
bëhen, duke shfrytëzuar standardet ndërkombëtare dhe GIS, është lehtësuar procesi i 
vendimmarrjes në aspektin e destinimit të shfrytëzimit të tokës dhe në atë drejtim grupi 
punues dhe spektri i ekspertëve të përfshirë në këtë proces. Parashihet që  toka në territorin 
e zonës së  Shtërpcës në mënyrë të konsiderueshme të jete të përcaktuara dhe ruajtura si 
tokë bujqësore dhe tokë pyjore. Pjesët tjera do të destinohen për tokë ndërtimore, zona 
arkeologjike, varreza, gjelbërim, rrugë, deponi të mbeturinave, stacione për transferim, rrugë 
qarkore, industri për të gjitha fushat dhe sektorët e nevojshëm. 
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Harta nr. 40. Shfrytëzimi i planifikuar i tokës së zonës urbane të Shtërpcës  
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Zonat me destinim të veçantë 
 

Sipas analizës së situatës të zhvilluar nga grupi punues në baze të informatave dhe 
analizave të kryera në teren janë  përcaktuar zonat me destinim të veçantë. 

 
Zonat e mbrojtura urbane 
 

Sugjerojmë që zonat e mbrojtura urbane të jenë të tilla që të dekurajojnë investitorët 
potencialë për të ndërtuar në afërsi të zonës ndërtimore të qytetit. Sipas kuptimit tonë, zona 
mbrojtëse e qytetit duhet të jetë minimum prej 200 m, me kusht që në zonën e mbrojtur nuk 
mund të ndërtohet asgjë, përveç për një kategorie të objekteve. Kësaj kategorie të objekteve  
i përkasin të gjitha ndërtesat tregtare dhe banesore të familjeve, të cilat në ditën e miratimit 
të planit janë gjetur në atë vend dhe të cilave duhet tu mundësohet një jetë normale dhe 
kushtet për zhvillimin e fermave, d.m.th. ndërtimi i objekteve të reja  të përkohshme dhe 
banesore 
Zonat e mbrojtura të sipërfaqeve turistike – rekreative  
 

Me qëllim të mbrojtjes së zonën turistike-rekreative, është propozuar mirëmbajtja e 
gjendjes natyrore të peizazheve, zona e mbrojtur deri në kufirin e peizazhit, në mënyrë që të 
ruhet iluzioni i natyrës së pa ndërtuar me sa më pak ndërhyrje të njeriut. 

 
Zonat e mbrojtura përgjatë burimeve dhe ujëmbledhësve  
 

Në parim, zonat e mbrojtura përreth burimeve të ujit dhe ujëmbledhësve janë të 
dyfishta – ato janë së pari zonat e mbrojtjes së menjëhershëm sanitare të cilat në përputhje 
me  karakterin e burimeve të ujit apo ujëmbledhësve, do të përcaktohen nga inspekcioni 
sanitar. Pastaj, aty janë zonat më të gjera për mbrojtje në të cilat respektohen kërkesat 
specifike të ndryshme në lidhje me mbrojtjen e burimeve ujore dhe furnizimit me ujë, për 
shkak të karakteristikave të tij specifike dhe faktorëve antropogjen. Kështu, për shembull në  
zonën e caktuar që ushqen një pjesë, mund të ndalohet përdorimin i pesticideve, lokacioni i 
industrive të caktuara, vendndodhja e pajisjes për pastrimin e ujërave të zeza, deponive te 
mbeturinave dhe të ngjashme.         

 
Mbrojtja e sipërfaqes së destinuar të planifikuar 

Sistemi i ardhshëm i infrastrukturës dhe ndërtimi i të gjitha ndërtesave tjera në zonën 
e qytetit të Shtërpcës, kërkon rezervimin e tokës së nevojshme në mënyrë që të 
parandalohet ndërtimi i mundshëm i paplanifikuar dhe uzurpimi i saj. Në hartë janë të 
paraqitura të gjitha sipërfaqet të cilat ne periudhën e ardhshme, pas miratimit të PZHU-së së 
Shtërpcës, me ligj do të mbrohen dhe shfrytëzohen në mënyrën siç është paraqitur.       

 
Mbrojta e monumenteve kulturore 
 

Monumentet kulturore historike, sipas llojit dhe statusit, do të kenë trajtim shumë të 
ndryshëm në procesin e planifikimit dhe ndërtimit të hapësirës. Në çdo rast, para çdo formë 
të konkretizimit të përdorimit të hapësirës sipas Planit Zhvillimor Urban të Shtërpcës apo 
planeve të tjera, për territorin më të gjerë, për kushtet për mbrojtje sipas Ligjit mbi mbrojtjen 
e trashëgimisë kulturore, duhet të kërkohet mendimin i Instituti kompetent për ruajtjen e 
trashëgimisë kulturore. Këtu nuk do të përcaktohen kushtet e detajuara të mbrojtjes për 
secilën kategori të monumenteve, për arsye të numrit të madh të tyre, por do të futet në disa 
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nga konstatimet më thelbësore. Së pari, të gjitha monumentet në vendbanime do të trajtohet 
sipas kushteve të Institutit për mbrojtje të monumenteve kulturore, të cilat duhet të 
inkorporohen në planet e hollësishme urbane. Për objektet që ndodhen jashtë zonës 
ndërtimore të qytetit, zonat e mbrojtura do të jenë shumë të ndryshme, duke pasur parasysh 
karakterin e monumentit, dhe kërkesat më të larta do të vendosen në lidhje me monumentet 
e kategorisë më të lartë ku është propozuar mbrojtja deri te kufiri i peizazhit, në mënyrë që 
maksimalisht të ruhet ambienti autentik, sidomos për ato forma të ndërtimit që janë të 
vështira për kontrollim, të tilla si ndërtimi i shtëpive për pushime dhe të ngjashme. 

Prandaj, theksohet nevoja e mbrojtjes  së  planifikuar të trashëgimisë kulturore dhe 
vlerave mjedisore, si dhe përdorimi i tij i planifikuar, përmes detyrimit të subjekteve të 
planifikimit në mënyre që trajtimi, rregullimi dhe përdorimin e këtyre vlerave: 
 të përcaktohet në përputhje me rëndësinë e këtyre vlerave për zhvillimin kulturor  të 

Shtërpcës; 
 të përcaktohet duke zbatuar kriteret e zbatueshme ligjore dhe të tjera për të mbrojtur 

këto lloje të ndërtesave dhe objekteve;  
 të miratohet në një mënyrë të caktuar, si një detyrim i rëndësisë të veçantë për 

Shtërpcë; 
 të realizohet pjesëmarrja e organizatave profesionale përgjegjëse në territorin e zonës 

së Shtërpcës, në mënyrë të përcaktuar pas hulumtimit të hollësishëm dhe të miratuar të 
"Programit të zhvillimit dhe mbrojtjes së monumenteve kulturore historike" (lloji, 
kapaciteti, koncepti i organizatës, etj.). 
 

KONTEKSTI URBAN 
 

Analiza e praktikës së deritanishme urbane, sigurojnë një ofertë të mjaftueshme të 
instrumenteve për ndërtimin dhe  rregullimin e qytetit, edhet atë sipas llojit, po ashtu edhe 
sipas mbulimit territorial të planifikimit të ruajtjes së bilancit urban dhe sigurimit të një  
zhvillimi të mjedisit të qëndrueshëm dhe të këndshëm 

Në periudhat e ardhshme është e nevojshëm të veprohet në të gjitha zonat e qytetit 
të Shtërpcës, në aspektet ekonomike sociale, të infrastrukturës dhe të tjera.  

Me zhvillimin e ndërtimit brenda kufijve të planifikuar ndërtimor parashikohet zhvillimi 
dhe organizimi i prodhimit bujqësor brenda zonës kadastrale të Shtërpcës, Gjithashtu, 
parashikohet zgjerimi i objekteve industriale në ato lokalitete ku ka mundësi për dobi dhe 
përdorimin. 

 Gjatë ndërtimit të banesave dhe objekteve moderne, është e nevojshme që të 
sigurohet shpërndarja e duhur e sektorit të shërbimeve.  

Për ndërtimin e shtëpive dhe objekteve të tjera duhet të merret pëlqimin me 
respektimin e normave urbanistike specifike me angazhimin e organeve kompetente, 
veçanërisht në  ato pjesë të cilat konsiderohen ende të paprekura (obligimi i hartimit të planit 
rregullativ). 
 

 
Peizazhi 
 

Qyteti i Shtërpcës karakterizohet me bukuritë natyrore – peizazhe për të cilat  në të 
ardhmen parashihen masa dhe aktiviteteve për mirëmbajtjen dhe përmirësim e tyre 

Peizazhet e këtij qyteti paraqesin një faktor të rëndësishëm dhe një nga potencialet 
që mund të klasifikohen si oferta turistike. Për të u mbrojtur nga faktorët antropogjen, çdo 
ndërhyrje duhet të reduktohet në një masë minimale, veçanërisht zona të caktuara të ofertës 
turistike. Masat minimale që do të ndërmerren në ndërhyrje, ekskluzivisht kanë të bëjnë me 
materialin ekologjik. 
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Masat e planifikuara për potencialet turistike tërheqëse, lidhen me zhvillimin e 
infrastrukturës (realizimi i shtigjeve për këmbësorë, shtëpi verore, vend për zjarr, hapësirë 
për kampe, etj.) si dhe sigurimit dhe mbrojtjes së peizazhit 

Masat e planifikuara janë të lidhura me peizazhet në fushat si në vijim: 
 Dy lumenj, 
 Liqeni i Livadicës. 

 
FATKEQËSITË NATYRE DHE FATKEQËSITË TJERA 

 
Mundësia e shfaqjes së fatkeqësive natyrore dhe forcave natyrore, tregon nevojën 

për ndërhyrjen me kohë në zonë, dhe kërkon një orientim të caktuar të organizimit hapësinor 
të territorit, metodat e ndërtimit dhe të ngjashme, që do të minimizojë çdo efekt negativ të 
forcave natyrore. 

Janë analizuar fatkeqësitë natyrore, të tilla si: tërmetet, vërshimet, ortekët e borës, 
bora e madhe, erërat e forta, breshri, akulli, thatësira, shfaqja masive e sëmundjeve infektive 
tek njerëzit, kafshët, bimët dhe fatkeqësitë tjera të shkaktuara nga natyra. Në kuadër të 
fatkeqësive tjera janë analizuar edhe aksidentet e mëdha në transportin rrugor, ajror dhe 
hekurudhor, zjarret, shkatërrimi i digave dhe fatkeqësitë tjera ekologjike dhe industriale, 
gjendja e jashtëzakonshme emergjente, temperaturat e larta, kolapsi teknik i sistemit 
energjetik për furnizim me energji elektrike, telekomunikacionit dhe teknologjisë informative, 
aktet terroriste dhe mënyrat tjera të rrezikimit masiv, të shkaktuara nga puna e njeriut dhe 
nga sjellja e tij e joadekuate. 

Është konstatuar se në fatkeqësitë natyrore më sfiduese elementare bënë pjesë 
tërmeti. Është e nevojshme të merren masa në lëvizje, duke filluar nga kultura e reagimit 
deri te kultura e ndërmarrjes së masave për amortizim dhe për të reduktuar dëmin.  

Ekziston detyrimi ligjor i komunës për kryerjen e kërkimeve dhe punimeve tjera në 
lidhje me konstatimin e reoninizimit mikroseizmik, që sipas kuptimit përfshinë tokën në pjesët 
qendrore, d.m.th. pjesët më të vlefshëm funksionale të llojeve të ndryshme. Zbatimi i këtij 
detyrimi ligjor është i rëndësishëm sepse qyteti i Shtërpcës gjendet në zonën e trusnisë ku 
mund të ketë tërmete me tronditje sizmike deri në 8° MS. Në këtë drejtim propozohet krijimi i 
një sistemi të rregullave komunale të cili do të duhet të mbështetet në sistemin ekzistues të 
rregullave teknike që rregullojnë ndërtimin në zonat sizmike. Dhe kështu, është e 
rëndësishmi, që duke marrë parasysh nivelin e pritshëm të ndërtimit të banesave individual, 
veçanërisht të ndërtimit të mirë dhe ofrojnë udhëzime investitorëve individual përkatësisht 
ndërtuesve që do të vazhdojnë me ndikim në pjesët më të mëdha të banimit të Shtërpcës. 

Në aspektin e masave tjera mendojmë që duhet të mbajmë kalueshmërinë e të gjitha 
rrugëve, si dhe komunikacioneve tjera, përderisa në vendbanimet duhet të sigurohet 
kalueshmëria e sistemit të rrugëve kryesore urbane për evakuim, pastrim dhe trajtim të 
formave të ndryshme të ndihmës. Në lidhje me këtë, në territorin e qytetit të Shtërpcës gjatë 
realizimit të rikonstruktimit duhet të përcaktohen për dendësi më të vogël dhe sisteme të lira 
të ndërtimit, rrugët duhet të dimensionohen, që të jenë të kalueshme në rast të rrënimit të 
objekteve, kurse hapësirat e lira si në pjesët e qytetit ashtu edhe në zonën qendrore duhet 
funksionuar që në çdo moment të mund të akomodojnë popullsinë e vuajtur. 

Sa i përket sistemeve të infrastrukturës, gypat kryesor nuk duhet të vendoset në 
tokën e shpërndarë të lumenjve, moçaleve dhe në toka jo të qëndrueshme, kurse gypat 
duhet të ndërtohen nga materialet fleksibil dhe të adoptueshëm ndaj deformimeve. Rrugët 
duhet të ndërtohen në parimin e drejtimeve alternative, për shkak të evakuimit të njerëzve 
dhe mallrave, sikurse edhe qasjes në zonën e prekur. 
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BRESHËRI 
 
Sipas analizës së situatës, është konstatuar se breshëri, është rreziku që shpesh 

kërcënon ekonominë e vendit, ekipet e punës kanë parashikuar ndërtimin e stacioneve 
kundër breshrit në vendet ku kanë ekzistuar më parë siç tregohet në harta. 

 
PIRGJET E BORES DHE ERËRAT E FORTA 

 
Pirgjet e dëborës, akulli dhe erërat e forta u analizuan dhe është konstatuar se nuk 

paraqesin kërcënimin për ekonominë dhe popullsinë, por për çdo rast, ekipet kanë parë 
nevojën për të ndërmarrë masa gjatë stinës së dimrit e sidomos në zonat malore. 

 
THATËSIRA 

 
Thatësira mund të konsiderohet si një kërcënim ndaj kulturave bujqësore gjatë stinës 

së verës kryesisht gjatë korrikut dhe gushtit, kur temperaturat janë të larta dhe ka reshje të 
pakta, por ekipet kanë parashikuar një sistem të kanaleve të ujitjes përmes të cilit rrjedhin 
lumenj pranë tokës bujqësore 

 
VËRSHIMET 

 
Është konstatuar se vërshimet janë fatkeqësi elementare që kërkojnë vëmendje të 

veçantë, sepse ato paraqiten si të rrezikshme për jetën e njeriut dhe shkaktojnë dëme të 
mëdha materiale. Të vetëdijshëm se vërshimet nuk mund të parandalohen, por dëmi i tyre 
mund të amortizohet dhe menaxhohet. Ekipi ka konstatuar dhe parashikuar si në vijim: 

Brenda territorit të qytetit, ka më shumë rrjedha dhe përrenj, me rregullim e të cilëve 
dëmet e përmbytjeve të dëmshme mund të reduktohen ne minimum. Disa pjesërisht tashmë 
janë rregulluar. Të gjitha pjesët e qytetit të Shtërpcës duhet të mbrohen nga vërshimet dhe 
përmbytjet, me sistemin hidroteknik dhe të punimeve tjera, që duhet ndërmarr në mënyrë të 
organizuar dhe sistematike. Në këtë kuptim, këshillohet që në tokën aluviale të lumenjve të 
ndërtohet vetëm pas sigurimit nga vërshimet, dhe atë me sistemin e ndërtimit të digave, 
argjinaturave etj. Lartësia e kateve të objekteve dhe lartësia e instalimeve komunale, duhet 
të jetë mbi nivelin e ujërave, së paku të ujërave të larta njëqindvjeçare, por më të favorshme 
janë mijëvjeçare. 

Më qëllim të mbrojtjes së tokës bujqësore nga vërshimet, është e nevojshme që me 
sisteme të përshtatshme të ujitjes dhe drenazhimit të zvogëlohet mundësia e shkaktimit të 
dëmeve më të mëdha, qoftë edhe për dëmet në lidhje me përfitimet e kulturave. 

Si masa tjera të parapara janë edhe ato për largimin e kthesave të rënda të lumenjve 
dhe menaxhimi i brigjeve të lumenjve.  Mbrojtja e lumenjve nga hedhja e mbeturinave në 
këtë rast  paraqet pengesa për lëvizjen e lirë të ujit. Ndalimi i ndërtimit të ndërtesave 
banesore si dhe të atyre me karakter komercial përgjatë luginave të lumenjve në distancë 
prej së paku 10 metra prej shtratit të lumit. 

 
EROZIONI  

 
   Rajonet në të cilat erozioni është i intensitetit të lartë në rrjedha të ujit, toka, 

pyje dhe objekte të palëvizshme, është e nevojshme që të shpallen si zona erozive, të cilat 
sipas ligjit të Kosovës për ujëra i shpall Komuna. 

Me qëllim të parandalimit te aktivitetit të erozionit parashihen hapat konkret dhe 
urgjent të tillë si: 

 ndalimi i prerjeve dhe degradimit të pyjeve; 
 ndalimi i kullotjes; 
 ndalimi i përdorimit të të mirave materiale që shkaktojnë erozion; 
 ndalimi i përdorimit të tokës, rërës, etj. 
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Si aktivitetet anti-erozive parashikohen masat hidroteknike, bujqësore dhe biologjike. 
 

Masat hidroteknike 
 
 Ndërtimi i tarracave, gardheve dhe digave në shtretërit e lumenjve dhe përrenjve 

dhe masa mbrojtëse hidroteknike me qëllim të minimizimit të masës erozive; 
 Ndërtimi i digave në brigjet e lumenjve, si masë parandaluese nga erozioni; 
 Mbjellja e drurëve pyjore pranë luginave të lumenjve; 
 Ndalimi i nxjerrjes së materialeve inerte nga shtretërit e lumenjve. 
 

Masat biologjike 
 

 Mbrojtja e pyjeve ekzistuese nga prerjet  e pakontrolluara dhe zjarri; 
 Ndalimi i kullotjes në kullota të degraduara; 
 Pyllëzimi sipërfaqeve të zhveshura dhe sipërfaqeve të degraduara; 
 Krijimi i sipërfaqeve të gjelbra në ato rajone ku shkalla erozionit është e lartë; 
 Erozioni duhet të kufizohet në brigjet kryesore të lumenjve me mbjelljen e 

pemëve që do të mbulojnë brezin në largësi 10 metra nga lumi. 
 
Bazuar në analizat propozohen masat kundër erozionit si më poshtë: 
 
 Ndërtimi i rripave mbrojtëse në shpatet e thepisura; 
 Ndërtimi i mureve rezistente; 
 Meliorimi i kullotave;  
 meliorimi i pyjeve;  
 Zhvillimi i formave të tjera anti-erozive 

 
Zjarret 

 
Me rastin e dimenzionimit të rrjetit të ujësjellësit në qytet, një nga kriteret për 

dimenzionimin e tij duhet të jetë edhe nevoja e mundshme për fikje të zjarrit. Në kushtet e 
ndërtimit duhet të përcaktohen objektet që do të kanë shkallë më të madhe rezistuese ndaj 
zjarrit. Kur është fjala për pjesët e qytetit që mund të preken nga zjarri, duhet siguruar qasje 
maksimale të pjesëve të caktuara të vendbanimeve, veçanërisht ato që janë më të rrezikuar 
nga zjarri, të tilla si zonat industriale dhe të magazinimit, etj 

Zona pyjore, duhet të ndërpriten nga rripat kundër zjarrit, në mënyre që dëmet e 
mundshme nga zjarret në pyje të reduktohen në minimum. Për sa i përket shpërndarjes së 
objekteve industriale dhe objekteve tjera prodhuese, duhet të përcaktohemi për një ndërtim 
të shpërndare, dhe me sistemin pavijon të ndërtimit, i cili siguron përfitime të caktuara në 
drejtim të mbrojtjes nga zjarri 

Depot e karburanteve, substancave eksplozive dhe të ndezshme, duhet të vendosen 
në përputhje me rregullat teknike, kryesisht larg nga qyteti dhe sistemet e mëdha të 
infrastrukturës  

 

4.4 Shënimi i projekteve strategjike 
 
Sipas Planit hapësinor të Kosovës, ekzistojnë disa rrjedha të rëndësishme që kanë të 

bëjnë me rajonin dhe për të cilin kemi qenë të kujdesshëm gjatë hartimit të planit zhvillimor 
urban, siç është zona e veçantë e mbrojtur e kishës së Shën Nikollës, që ka tampon zonën 
prej 50 m nga oborri i saj. Në të njëjtën kohë duke marr parasysh zonën e Parkut Nacional 
që përfshinë zonën kadastrale të Shtërpcës dhe e cila është e rëndësisë së madhe. 

Në këtë drejtim kemi analizuar dhe propozuar format më racionale të zhvillimit dhe 
mbrojtjes së tyre duke zbatuar kornizën ligjore të miratuar nga Ministri e Mjedisit dhe 
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Planifikimit Hapësinor. Në funksion të objektit rajonal për ujërat e ndotur është planifikuar 
traseja e kolektorit kryesor të ujërave të ndotura në drejtim të vendit për trajtim. 

  
4.5 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 i mjedisit në 
zhvillimet e parashikuara hapësinore është një hap i rëndësishëm.  Këto zhvillime, si rezultat 
i procesit të planifikimit manifestohen me ndikim në jetën e njerëzve që në tërësi do të 
trajtohet si ndikim në aspektin social, por që këto zhvillime do të kenë ndikim të vet dhe në 
aspektin ekonomik dhe të mjedisit. Ky vlerësim do të shqyrtoj ndikimet e pritura socio – 
ekonomike dhe mjedisore në mjedis, të rrjedhave hapësinore të pritura dhe të dëshiruar.  

Njëjtë si në profil dhe ne kapituj tjerë, edhe ky vlerësim do të bëhet në bazë të 
fushave tematike dhe atë: zhvillimi ekonomik, infrastruktura, demografia dhe çështjet sociale 
si dhe shfrytëzimi i tokës dhe mjedisit. 

Çfarëdo zhvillimi që është paraparë në këto fusha tematike karakterizohet me 
shpërndarjen hapësinore të mjedisit që e rrethon dhe ndikimet që 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 

 

4.5.1 NDIKIMI I KONCEPTEVE KRYESORE NË EKONOMI 
 
Koncepti kryesor i zonës urbane të Shtërpcës është koncepti kompakt i zhvillimit me 

infrastrukturë të integruar, me përmbajtje industriale dhe turistike. Në konceptin kryesor të 
zhvillimit urban fokusi vendoset në qendrën e zonës urbane rreth rrugës regjionale Ferizaj – 
Prizren  i cili duhet të jetë në atë nivel që t’i përshtatet standardeve dhe kërkesave të 
zhvillimit të planifikuar dhe vizionit. 

 
Vlerësimi: Në aspektin ekonomik, koncepti mund të vlerësohet si planifikim i 

përcaktuar në mënyrë racionale ekonomiko – hapësinore, i cili do të mundësoj investime për 
investitorët vendor dhe të huaj. Ky koncept parashikon ofrimin e shumë shërbimeve më afër 
qytetarëve, është llogaritur se koncepti do të siguroj vende të reja pune, mjedis dhe 
shërbime më cilësore me kosto më të ulët.  

 

4.5.2 NDIKIMI I KONCEPTEVE KRYESORE NË PUSHTIMIN E TOKËS 
 
Vlerësimi: Një nga prioritetet e koncepteve kryesore është mbrojta e tokës 

bujqësore cilësore dhe ndalimi i ndërtimit në tokën e klasës I-IV. Vlerësohet se mbrojtja e 
cilësisë së tokës bujqësore është parimi mbi të cilin bazohet koncepti i zhvillimit hapësinor. 
Vlerësohet si pozitive pushtimi minimal i tokës për ndërtimin e kufijve të rinj dhe veçanërisht 
shpallja e zonës së ngrirë në rrugët kryesore të cilat do të kontribuojnë për të ndaluar 
tendencën e pushtimit të tokës përgjatë këtyre rrugëve dhe zbatimin e konceptit. 

Në funksion të pushtimit sa më të vogël të tokës, është parashikuar ndalimi i 
ndërtimit në tokën me cilësi të lartë bujqësore, përveç në rastet e parapara në Ligjin mbi 
Planifikimin Hapësinor. Përkundër parashikimeve të zhvillimit kompakt të zonës urbane në 
parimet e zhvillimit të ndërtimit kompakt, vlerësohet se disa vende të zonës urbane do të 
vazhdojnë të zhvillohen në tokën bujqësore cilësore, mirëpo përkufizimi i zhvillimit me kufij të 
rinj vlerësohet si racional dhe i qëndrueshëm, si pikë kryesore e konceptit. 
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4.5.3 NDIKIMI I KONCEPTEVE KRYESORE NË ASPEKTIN SOCIAL  

Vlerësimi: Në aspektin social, koncepti i zhvillimit kompakt i zonës urbane, 
vlerësohet se ndikon pozitivisht në cilësinë e zhvillimit, pa si që koncepti mundëson një 
zhvillim më të shpejt dhe të organizuar për veprimet dhe mundësitë për zhvillimin e 
aktiviteteve të shumta sociale të cilat do të kenë ndikim të drejtpërdrejtë mbi cilësinë ), 
thjesht ky koncept paraqet formë më cilësore të jetës dhe detyrimisht siguron mundësinë më 
të madhe për kohezion social (varfëri, varfëri ekstreme, forcim i banorëve/personave të cilët 
kanë nevojë për ndihmë, për të rritur mundësitë e punësimit për punësimin e grupeve të 
cilave u nevojitet ndihma, në bashkëpunim me OJQ-të dhe palët tjera relevante) si dhe 
rinisja e sigurimit social të qytetarëve të Shtërpcës, në marrëdhëniet me veten dhe mjedisin. 

 

4.5.4 FUSHA E ZHVILLIMIT EKONOMIK 
 

Në fushën e zhvillimit ekonomik është paraparë zhvillimi i zonës urbane në sektorin e 
banimit, sportit dhe rekreacionit, turizmit, industrisë (drurit, përpunuese dhe ekonomike), 
infrastrukturës, ndërtimtarisë, hotelerisë, zejtarisë, 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 standardin e 
kohës dhe 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. 

Në aspektin social: Vlerësohet se zhvillimi ekonomik i parashikuar me këtë kornizë, 
do të krijojë bazë për zhvillim social dhe kujdes social duke përfshirë zbutjen e varfërisë dhe 
papunësisë, si dhe rritjen e mundësive për arsim dhe profesionalizim për përmbushjen e 
kënaqësisë së qytetareve në këtë pikëpamje të dimensionit. 

Në aspektin mjedisor: 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 kufijtë e 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 parashikoj mbrojtjen e hapësirave për këto 
rrjedha me përpjekje që minimumi i hapësirës së domosdoshme të jetë në funksion të 
zhvillimeve të qëndrueshme. Në këtë funksion, vlerësohet se ndikim më të madh do të ketë 
destinimi i hapësirës për banim, tregti, sport dhe rekreacion, industri, zonën turistike, si dhe 
për korridoret rrugore. Vlerësohet lart analiza e punuar dhe e paraqitur në kuadër të 
raporteve hapësinore por edhe fizike me zhvillimet ekonomike 
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4.5.5 Fusha e zhvillimit të demografisë dhe çështjeve sociale 
 
Zhvillimet që parashihen në fushën e demografisë, çështjeve sociale, shëndetësisë, 

kulturës dhe arsimit dhe në kuadër të zhvillimit hapësinor përmes pasurimit të 
infrastrukturës, kompletimit të përmbajtjeve të objekteve të reja të ndërtuara dhe 
përmbajtjeve përcjellëse, në shëndetësi përveç shërbimeve ekzistuese të bëhet zgjerimi dhe 
në shërbime spitalore, në fushën e kulturës mbrojtja dhe forcimi i frymës, në sport zgjerimi i 
përmbajtjeve me aktivitete të ndryshme sportive. 

Vlerësimi: Vlerësimi i ndikimit të kornizës së zhvillimit të kësaj fushe në aspektin 
ekonomik  nënkupton që ofron mundësinë e aftësimit profesional në fusha të ndryshme me 
thes në turizëm, industri, tregti dhe zejtari por edhe në fusha tjera që do të reflektohet në 
zhvillimin ekonomik. Korniza prek segmentin e fuqishëm të aktiviteteve konkrete dhe synon 
që oferta kulture të jetë në përputhje me mundësit të cilat i ka zona urbane, gjë që do të 
kontribuoj në zhvillimin e ekonomik.  Aktivitetet në këtë fushë mund lirshëm të vlerësohen si 
gjithëpërfshirëse, multidimensionale dhe në funksion të zbatimit të politikave ekonom ike. 

Në aspektin social: vlerësohet se me këtë kornizë është analizuar dhe trajtuar më 
së shumti kjo fushë dhe me të vërtetë që korniza e zhvillimit të kësaj fushe  fuqishëm do të 
ndikojë në krijimin e bazave për zhvillimin social të qëndrueshëm dhe mirëqenien sociale, 
duke përfshirë zgjerimin e shërbimeve dhe 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. Në këtë fushë nga aspekti mjedisor 
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 jenë të këndshme në raport me 
ambientin dhe që ndikimet e ajrit, ujit dhe tokës së  ndotur të jenë në kufijtë e lejuar, prandaj 
ndikimi i njeriut në ndotjen e mjedisit e cila është më përmbajtjesori. 

Në aspektin fiziko hapësinor: vlerësohet se korniza identifikon dhe definon vendet 
për gjetjen e mundësive për sport, kulturë, arsim, shëndetësi etj. dhe parasheh 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, kompletimin dhe 
modernizimin e infrastrukturës ekzistuese rrugore dhe modernizimin e infrastrukturës së 
ujësjellësit, kanalizimit, menaxhimit të mbeturinave, infrastrukturës energjetike, 
telekomunikacionit etj 

Vlerësimi: Vlerësimi i ndikimit të kornizës së zhvillimit të 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, stabilizimin energjetik si parakusht i zhvillimit ekonomik si dhe 
shfrytëzimin e mundësive të reja të telekomunikacionit për zhvillim ekonomik deri tek 
shfrytëzimi i infrastrukturës të mbeturinave dhe menaxhimi i 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 kjo kornizë ofron lëvizje më të shpejtë dhe 
cilësi dhe baza për rritjen e cilësisë të shumë shërbimeve tjera të cilët menjëherë ndikojnë 
në jetë. Në aspektin e mjedisit vlerësohet se zhvillimi i infrastrukturës rrugore, nëse nuk 
ndermirën masat adekuate mund të prodhojë ndotje ashtu që për këto rrjedha janë paraparë 
masat shtesë përmes brezave mbrojtës etj. Pjesa tjetër e infrastrukturës e cila është 
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paraparë me këtë kornizë do të ketë ndikimin e vet pozitiv të përshtatshëm në rrethinë vetëm 
nëse realizohet në përputhje me standardet e kërkuara që vlerësohen si të domosdoshëm. 

Në aspektin fizik hapësinor: vlerësohet se korniza ka identifikuar dhe definuar 
korridoret dhe linjat për zhvillimin e infrastrukturës dhe ka paraparë mbrojtjen e hapësirës. 
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 mjedisit: 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 urban, trashëgimisë kulturore, peizazhit, 
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 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 dhe shfrytëzimin e qëndrueshëm të tokës.  Fuqimisht reflektohet në zhvillimin 
ekonomik me ç’rast edhe ruajtja e trashëgimisë natyrore dhe peizazhit dhe shfrytëzimi i tyre 
për aktivitetet turistike-rekreative. 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 të shihet  se si 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 mjedisit.  

Vlerësohet se zhvillimi i paraparë me kornizën për shfrytëzimin e tokës dhe mjedisit 
do të krijojë bazat kryesore që ndikimi i ndotjes së ajrit, ujit, tokës të jetë minimal dhe 
çdoherë me tendenca të rritjes së cilësisë së menaxhimit të mbeturinave.  Rreziku nga 
ndotësit do të jetë nën masat e parandalimit, amortizimit dhe minimizimit me qëllim të krijimit 
të mjedisit të këndshëm për jetë. 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 është i madh. Veçanërisht vlerësohet korniza në kuptim të masave të 
parapara parandaluese dhe ndëshkuese. 

 
Në aspektin fizik hapësinor: vlerësohet se korniza ka identifikuar dhe definuar të 

gjitha zonat si dhe pritjet dhe zhvillimet aktuale dhe ka paraparë masat mbrojtëse, trajtimet 
dhe kujdesin në funksion të sigurisë dhe 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 janë përcaktues të 
qëndrueshmërisë së kësaj fushe prandaj vlerësohet lartë se këto raporte janë realizuar mirë.  
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5 STRATEGJITË DHE AKTIVITETET 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: 

 
5.1 STRATEGJITË DHE AKTIVITETET E POSAÇME PËR ZBATIMIN E 

PZHU-SË SIPAS FUSHAVE TEMATIKE 
 

5.1.1 FUSHA TEMATIKE ZHVILLIMI EKONOMIK 
 

TURIZMI  
 
Strategjia 1: Planifikimi dhe zhvillimi i turizmit sportiv - rekreativ: 

 Ndërtimi i rrugës që ndërlidh zonën urbane me kompleksin sportiv – rekreativ Livad; 
 Vazhdimi i ndërtimit të përmbajtjeve në zonën sportive rekreative Livad dhe Dy 

lumenjtë; 
 Shtimi i organizimeve të shumta të aktiviteteve sportive; 
 Promovimi i manifestimeve tradicionale sportive (turniri tradicional në futboll të vogël me 

rastin e ditës së punës “1 Maji” dhe turniri memorial në futboll të vogël “20 Maj”); 
 Sigurimi i kushteve për hapjen dhe funksionalizimin e klubeve të sporteve të ndryshme 

 
Strategjia 2 : Promovimi i qytetit si vend i turizmit kulturor e historik  :  

 Promovimi i vlerave të mbrojtura kulturore ku hyn kisha e Shën Nikollës, si zonë e 
mbrojtur kisha e Shën Jovanit; 

 Promovimi i të mirave tjera kulturore, me organizimin e takimeve të ndryshme dhe 
manifestimeve; 

 Promovimi i objekteve arkitektonike në qendrën e vjetër të zonës urbane – “Sheshi i 
Çlirimit” 

 
Strategjia  3: Promovimi i trashëgimisë arkeologjike për zhvillimin e turizmit 
 

 Hulumtim i lokalitetit Gradina në zonën Shtërpcës – Vërbeshticë; 
 Komuna, varësisht nga sugjerimet e institutit kompetent do të kthej këtë lokalitetin në një 

park arkeologjik, që mund të justifikohet vetëm nëse studimet zbulojnë mbetjet e 
rëndësishme të ndërtesave të shumta; 

 Varësisht nga vlerat e materialit arkeologjik që paraqet jetëgjatësinë dhe lashtësinë e 
këtij qyteti planifikohet fillimi i muzeut amtar; 

   
Strategjia  4 : Krijimi i strukturës turistike 
 

 Sistem i përshtatshëm informativ për shfrytëzimin e këtij rrjeti i formuar nga hartat, 
prospektet dhe mjetet tjera informative. Informatat rreth ofertona në ueb faqen turistike 
të komunës, mund të ndikoj në ngjalljen e interesave për investime në zhvillimin e 
turizmit; 

 Themelimi i qendrës informative turistike. 
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Strategjia 5 : Mbrojtja e natyrës dhe mjedisit 
 

 Promovimi i vlerave të mbrojtura natyrore të një rëndësie të veçantë në zonën e Parku 
Kombëtar (Liqeni i Livadicës); 

 Hartimi i një plani për ofrimin e pajisjeve dhe shërbimeve të nevojshme për të ruajtur 
zonat e mbrojtura, me kompletimin e pajisjeve që i bënë ato të dobishme. 

 
INDUSTRIA 

 
Strategjia 1: Industria e qëndrueshme 
 

 Gjatë hartimit të planeve rregulluese duhet të funksionalizohet dhe forcohet 
infrastruktura e kapaciteteve industriale ekzistuese “Ivo Lola Ribar’ i “Mediteks”; 

 Hartimi i projektit për përkrahje dhe forcim, si dhe krijim të rrjedhave të reja në industri; 
 Hartimi i një plani rregullativ për zonën industriale me infrastrukturën e nevojshme të 

planifikuar dhe lidhjen në rrjetin regjional të rrugëve. 
 

 
ZEJTARIA  

                                                                                                             
Strategjia 1: Zejtaria e qëndrueshme 
 

 Parashikohet krijimi i hapësirës dhe kushteve për të gjitha veprimtaritë zejtare si për 
veprimtari prodhuese, shërbyese, artistike dhe vendore; 

 Krijimi i shoqërive adekuate të zejtarisë për informim, sigurim dhe forcim të tregut; 
 Krijimi i një infrastrukturë profesionale dhe fizike për arsimin profesional për zejtari, 

këshillimi në favor të zejtarisë, rritje të aftësisë sipërmarrëse, trajnim dhe kualifikim të 
punonjësve; 

 Përcaktimi i hapësirave dhe shtimit të shoqatave të artizanatit; 
 

TREGTIA  
 

Strategjia 1: Tregtia e qëndrueshme  
 

 Gjatë hartimit të planit rregullativ dhe kushteve për zhvillim, është përcaktuar 
shpërndarja e përmbajtjes për tregti me shumice në zonat industriale. 

 Forcimi i tregtisë me pakicë, e cila do të zhvillohet në pjesën qendrore të zonës urbane; 
 Hartimi i projekteve ideore dhe kryesore për zgjerimin e tregjeve; 
 Hartimi i projekteve ideore dhe kryesore për ndërtimin e tregjeve të mallrave të përziera 

 
HOTELERIA 
 
 Përgatitja e planeve rregulative për të gjitha segmentet e zonës urbane ku do të 

trajtohet në mënyrë adekuate hoteleria, që zë gjithnjë vend më të rëndësishme në 
zhvillimin socio-ekonomik me efekte të rëndësishme dhe pozitive. 

 Në aspektin hapësinor, është i domosdoshëm planifikimi i kapaciteteve për nevojat e 
turistëve, banorëve lokal dhe vizitorëve transit; 

 Vendosja e kushteve për ndërtimin e objekteve hoteliere sipas standardeve dhe me 
cilësi të lartë (hotelet, motelet, restorantet, klubet e natës etj.). 
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TRANSPORTI, TELEKOMUNIKIMI, TRANSPORTI DHE LËVIZSHMËRIA  
 

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

 Hartimi dhe realizimi i projekteve për ndërtimin e rrugës që bashkon zonën sportive – 
rekreative “dy lumenj” me ski qendrën; 

 Vazhdimi i ndërtimit të rrugës rekreative sportive në zonën “Livad” 
 Hartimi dhe zhvillimi i projekteve për ngritjen e sigurisë në komunikacion. 
 Hartimi i projekteve për zvogëlimin e ndikimeve të dëmshme të trafikut në mjedis. 

 
Rrjeti dhe sistemi i infrastrukturës së trafikut rrugor 

 
 Hartimi dhe realizimi i projekteve për të përmirësuar cilësinë dhe shtrirjen e rrjetit rrugor 

në funksion të rritjes së lëvizjes së udhëtarëve dhe mallrave brenda zonës urbane; 
 Modernizimi i kapaciteteve ekzistuese të rrjetit të trafikut sipas standardeve në zonën 

urbane. 
 Hartimi dhe realizimi i projekteve për kompletimin e rrjetit ekzistues rrugor me 

infrastrukturë përcjellëse të trafikut (trotuare, vend parkime, garazheve, ndalesave të 
autobusëve, servisët për mirëmbajtjen dhe rregullimin e veturave etj.). 

 Vlerësimi i studimit të fizibilitetit për ndërtimin e qarkores rreth qendrës së Shtërpcës. 
 Hartimi dhe realizimi i projektit për ndërtimin e qarkores rreth qendrës së Shtërpcës. 
 Hartimi dhe realizimi i projektit për zhvillimin e infrastrukturës ekzistuese të hekurudhës 

në funksion të zhvillimit të lart turistik 

 
TRANSPORTI, TELEKOMUNIKACIONI I PTK-SË DHE OPERATORËVE PRIVAT  

 

 Zgjerimi i kapaciteteve të numrave të rrjetit të telefonisë fikse dhe telefonisë mobile, si 
dhe vëllimit të internetit dhe shërbimeve kabllore, dhe shërbimet e PTK-së dhe 
operatorëve tjerë privat të modernizohen: 

 Përmirësimi  i rrjetit kabllor dhe programeve televizive HD. 

 

ENERGJIA  
 
Strategjia 1: Modernizmi dhe kompletimi i infrastrukturës energjetike  

 Zhvillimi, modernizimi dhe kompletimi i infrastrukturës energjetike në zonat sportive – 
rekreative në funksion të zhvillimit ekonomik; 

Strategjia 2: Identifikimi dhe shfrytëzimi i potencialit për energjinë e 
ripërtërishme. 

 
 Zhvillimi i studimit të fizibilitetit rreth shfrytëzimit të energjisë alternative; 
 Hartimi dhe realizimi i projekteve për ndërtimin e objekteve të reja (rritja e kapaciteteve) 

dhe trafostacioneve përcjellëse; 
 Studimi i fizibilitetit dhe projekti ideor për mundësinë e shfrytëzimit të energjisë solare 

për energji termike si dhe fitimi i energjisë elektrike përmes paneleve fotovoltik (si qëllim 
afatgjatë); 
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 Projektet stimulative për ata që ndërtojnë objekte dhe shfrytëzojnë energjinë solare për 
ngrohje me lirim në përqindje nga pagesa e tatimit për leje ndërtimi. 

 
 
 

SISTEMI BANKAR 
 
Strategjia 1: Bankat në funksion të zhvillimit ekonomik të qëndrueshëm  
                            

 Zhvillimi i projekteve për kredi nga bankat për familjet dhe biznese të vogla; 
 Zhvillimi i projekteve që japin hua me norma interesi më të ulëta dhe paketa të gjera në 

fushën e turizmit dhe industrisë. 
 

NDËRMARRJET E MESME DHE TË VOGLA 
  

Strategjia 1: Përkrahja e zhvillimit të NMV-ve 
 

 Krijimi i një qendre për arsimim profesional, organizim të trajnimeve dhe kurseve për 
trajnimin e qytetarëve për rëndësinë e zhvillimit ekonomik dhe të marketingut. 

 Mbështetje për ndërmarrësit e rinj përmes zbatimit të "qendrës iniciale" (inkubator 
biznesi), ku kompanitë mund të përdorin një infrastrukturë të përbashkët. Kjo qendër do 
të ofroj: 

 Huazimin e hapësirave për trajnime; 
 Qendrën e përbashkët shitëse; 
 Këshille rreth kontabilitetit; 
 Këshilla ligjore dhe këshillat rreth taksave. 

 

4.1.2.    STRATEGJITË DHE AKTIVITETET PËR INFRASTRUKTURËN TEKNIKE  
 
INFRASTRUKTURA RRUGORE 

 
Strategjia 1: Rrugët e asfaltuara ekzistuese 
 

 Hartimi i projekteve kryesore, në bashkëpunim me Ministrinë e Transportit dhe Postë-
Telekomunikacionit, për zgjerimin e segmenteve të caktuara në përputhje me 
standardet e rrugëve ekzistuese. 

 
Strategjia 2:  Rrugët e pa-asfaltuara   
 

 Asfaltimi i rrugëve të paasfaltuara ekzistuese në përputhje me standardet dhe normat, 
duke u bazuar në hartën e transportit infrastrukturës. 

 
Strategjia 3: Rrugët e propozuara 

  
 Hartimi dhe realizmi i projekteve për ndërtimin e rrugëve, duke marr parasysh 

mirëmbajtjen e tyre, ku si prioritet kemi rrugën e cila bashkon zonën urbane (qendrën 
rekreative sportive “dy lumenjtë”) me ski qendrën; rruga e cila bashkon zonën urbane 
me qendrën sportive – rekreative Livad. 

 Hartimi i projekteve detaje për ndërtimin e rrugëve të reja lokale në përputhje me 
standardet dhe normat, duke u bazuar në hartën e infrastrukturës së transportit. 
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Strategjia 4:  Rikonstruktimi i rrugëve ekzistuese 
 

 Vazhdimi i kompletimit sipas dinamikës së paraparë. 
 
Strategjia 5: Rrugët qarkore  

 
 Hartimi i projekteve kryesore, në bashkëpunim me Ministrinë e Transportit dhe Postë-

telekomunikacionit, për ndërtimi, e qarkores duke marr parasysh mirëmbajtën e saj, ku 
si prioritet kemi qarkoren rreth qendrës së qytetit; 

 Hartimi i projekteve kryesore për këto rrugë në bazë të hartës së infrastrukturës 
(urbane) të transportit 

 Në trasat e parapara për ndërtim të rrugëve qarkore nuk është i lejuar asnjë lloj i 
ndërtimit që është në kundërshtim me destinimin e këtyre rrugëve. 

 
Strategjia 6: Infrastruktura përcjellëse 

 
 Hartimi dhe zbatimi i projekteve për ndërtimin dhe renovimin e stacionit të autobusëve 

përpara objekteve shkollore dhe ndërtimi i ndalesave; 
 Hartimi i projekteve ideore dhe detaje për rregullimin dhe modernizimin e infrastrukturës 

përcjellëse  përgjatë rrugëve (trotuaret, ndriçimi publik, sinjalizimet etj). 
 

TELEFERIKËT 
 

 Hartimi i projekteve për ndërtimin e teleferikëve të rinj dhe rindërtimin e atyre ekzistues, 
duke u bazuar në hartën e transportit rrugor. 

 
 

INFRASTRUKTURA E FURNIZIMIT ME UJË  
 
Strategjia 1: Avancimi, modernizimi dhe mbrojtja e infrastrukturës ekzistuese 

të furnizimit me ujë 
 

 Mbrojtja e ujit mineral dhe mbrojta ujërave nëntokësore si në drejtim të heqjes së 
mundësisë e kontaminimit, dhe në aspektin e ndërtimit të pakontrolluar dhe rrezikimit të 
hapësirës; 

 Mbrojtja rreth burimeve, ujëmbledhësve, rrjedhave ujore dhe akumulacioneve, nën 
regjimin e caktuar të ruajtjes, varësisht nga destinimi i objektit; 

 Identifikimi dhe mbrojtja e burimeve Blizumir dhe Dy lumenjtë. 
 
 
 
Strategjia 2: Planifikimi i zgjerimit dhe përhapja e rrjetit të ujësjellësit  
 

 Hartimi i projektit për zgjerimin e rrjetit të ujësjellësit në zonën e banimit kolektiv dhe 
kompleksit rekreativ – sportiv Livad; 

 Hartimi i projektit për ndërtimin e ujësjellësit për nevojat e zonave industriale. 
 
Strategjia 3: Rregullimi i regjimit të ujit 
 

 Parashihet rregullimi i regjimit të ujit në shtratin  e lumit Miloshticë (ndërtimi i digave, 
kaskadës, moleve etj). 

 Në rrjedhat tjera të ujërave planifikohet rregullimi i shtretërve të lumenjve me dhe, me 
rregullim urban, mirëmbajte dhe pastrim për mbrojtje nga vërshimet (hapja e kanaleve 
për kullimin e ujërave) 
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SISTEMI I KANALIZIMIT DHE DEPONITË 
 

Strategjia 1: Kompletimi, përmirësimi i rrjetit ekzistues dhe ndërtimi i rrjetit të ri 
të sistemit të kanalizimit  

 
 Shënimi dhe mbrojtja e trasës së linjës së kanalizimit për lidhje nga dalja e vendbanimit 

në drejtim të impiantit kryesor (lidhja e ardhshme me rrjetin kryesore). 
 Hartimi dhe realizimi i projektit për ndërtimin e sistemit të rrjetit të kanalizimit për nevojat 

e ndërtesave banesore dhe spitalit, si dhe qendrën sportive – rekreative “Livad”; 
 Shënimi dhe mbrojtja e hapësirave për ndërtimin e fabrikës kryesore për trajtimin e 

ujërave të zeza në nivel të qytetit;; 
 
Strategjia 2: Ndërtimi i sistemit të ri të drenazhës së ujërave atmosferike  
 

 Përgatitja e projekteve për ndërtimin e rrjetit të ri të kanalizimit të ujërave atmosferik të 
ndarë nga kanalizimi i ujërave të zeza (në përputhje me konceptin e eliminimin e 
drejtimit të rrjedhës me të afërt, përroit apo lumit). 

 Përgatitja e projekteve për ndërtimin e rrjeteve të reja të kanalizimeve atmosferike gjatë 
rrugëve. 

 
FUNKSIONALIZIMI I FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE DHE FORCIMI I 

RRJETIT TË TELEKOMUNIKACIONIT  
 

Strategjia 1: Ndërtimi i trafostacioneve të reja dhe rikonstruktimi i atyre 
ekzistuese  
 Ndërtimi i objekteve të reja  (kapacitete): 

o STS 10 / 0,4 KW Shtërpcë 250 KWA – Në qendër të fshatit (pjesës së vjetër) kulla 
ekzistuese prej 400 KËA, është e pamjaftueshme që të mbuloj konsumatorët e ri të 
konsumit të gjerë, kështu që planifikohet në fokus të konsumatorëve të ri ndritmi i 
STS prej 250 KWA. 

o Trafostacionet tjera (ekzistuese) mbesin në përdorim, dhe sipas nevojës do të 
zëvendësohen. 
 

 Fillimi i kalimit gradual nga rrjeti distributiv nga 10 kW në rrjetin distributiv prej 20 kW 
 Përgatitja dhe zbatimi i projektit për të zëvendësuar linjat ajrore me kabllo të thurur, 

230/400V apo kabllo nëntokësore. 
 Është e nevojshme të përgatiten projekte në mënyrë që rrjetet e tensionit të ulët duhet 

të planifikohen gjithashtu me shtylla betoni dhe kabllo vetë mbajtëse të aluminit. 
 
Strategjia 2: Forcimi dhe zgjerimi i telekomunikacionit në zonën urbane  
 

 Bashkëpunimi në funksion të ngritjes së numrit të postave, numrit të linjave telefonike 
dhe pajisjeve tjera, si vëllimit të internetit dhe shërbimeve kabllore, ndërsa shërbimet e 
PTK-së dhe operatorëve tjerë privat të modernizohen. 

 Përhapja e rrjeteve të telekomunikacionit në fshatrat dhe kabllot e fibrave optike që 
lejojnë lidhjen me internet dhe televizion kabllor 

 Përgatitja e projekteve për ofrimin e programeve televizive HD nëpërmjet rrjeteve 
kabllore. 

 Përgatitja e projektit për instalimin e telefonave publike në të gjitha pjesët urbane 
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5.1.2 FUSHA TEMATIKE DEMOGRAFIA DHE ÇËSHTJET SOCIALE 
 
STRATEGJITË DHE AKTIVITETET PËR INFRASTRUKTURËN SOCIALE 

 
Popullsia, banimi dhe vendbanimet 

 
Popullsia  
 
Strategjia 1: Krijimi i kushteve të përshtatshme për përmirësimin e indeksit 

komunal të zhvillimit njerëzor(IZHNJ) në zhvillimin e mëtejme të zonës urbane 
 

 Plani për balancimin e rritjes së popullsisë në disa njësi hapësinore dhe arritja e 
dendësisë më të barabartë të popullsisë në qytet, varësisht nga totali i potenciali 
natyror; 

 Plani për përcaktimin e qëllimeve në politikat e migrimit të banorëve dhe kthimit të tyre 
në këtë zonë, si dhe sigurimin e qarkullimit më të lirë të njerëzve të nivelit të ndryshëm 
arsimor, aktiviteteve dhe profesioneve; 

 Plan për ndryshime më të fuqishme të strukturës ekonomike të banorëve me zhvillimin e 
sektorit primar, sekondar dhe terciar të afarizmit 

 Plani për përmirësimin e shkallës së shkrim – leximit tek të rriturit (mbi 15 vjet); 
 Hartimi i projekteve për kompletim në zhvillimin ekonomik dhe zbutjen e varfërisë nga 

ana e mirëqenies ekonomike, të matur nga të ardhurat për frymë të jenë të përmirësuar 
 Hartimi i projekteve të parapara me këtë plan për rritjes së hapësirave të gjelbra në 

qytet dhe përmes përpunimit të sipërfaqeve të cila janë të lira dhe të pashfrytëzuara. 
 

Banimi 
 

Strategjia 1: Rritja e sasisë dhe cilësisë së banimit 
 

 Hartimi i planeve rregullative duke u bazuar në konceptet në funksion të sigurimit të 
vëllimit të mjaftueshëm për banim për të gjithë shtresat e popullsisë; 

 Hartimi dhe realizimi i projekteve kryesore të infrastrukturës dhe shërbimeve në bazë të 
hartave të infrastrukturës (uji, kanalizimi, ngrohja, parkingu, zona e gjelbër) me qëllim të 
përmirësimit të cilësisë së banimit; 

 Përgatitja e projekteve të mëdha për përmbajtje publike që ndikojnë në përmirësimin e 
kushteve të banimit. 

 
Vendbanimet 
 

Strategjia  1: Zhvillimi i ardhshëm në përputhje me zhvillimit kompakt 
 Hartimi i planeve rregullative për zonat industriale të parapara me këtë plan; 
 Stimulimi i ndërtimit brenda zonave të planifikuara 
 Monitorimi dhe ndalimi i ndërtimit jashtë kufijve të ndërtimit dhe zonave të ngrira për 

ndërtim; 
 Formimi i bordit për rrënimin e objekteve të ndërtuar jashtë vendeve të parapara 
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Strategjia  2: Sigurimi i zhvillimit të vendbanimit në përputhje me konceptin e 
vendbanimeve kompakte 

 
 Planet rregullative për zonën urbane duhet të jenë në përputhje me qëllimin e zhvillimit 

kompakt; 
 Respektimi i ndalimit të çfarëdo ndërtimi në zonat e ngrira të parapara me plan, zbatimi i 

masave adekuate; 
 Ndërmarrja e të gjitha masave për parandalimin e shfrytëzimit negativ të zonave të 

gjelbra të parapara me plan 
 

 
ARSIMIMI  

 
Strategjia 1: Zgjerimi i vëllimit, përmbajtjes dhe rritja e cilësisë së 

infrastrukturës së sistemit arsimor 
 

 Hartimi i projekteve për renovim të institucioneve arsimore ekzistuese dhe kompletimi 
me infrastrukturë përcjellëse me qëllim të funksionim adekuat të sistemit arsimor; 

 Hapja e paraleles së veçantë për fëmijët me aftësi të kufizuara me nevoja të veçanta në 
objektet arsimore tashmë ekzistuese;  

 Përmirësimi i sigurisë së nxënësve me vendosjen e sistemit për monitorim dhe 
themelimi i shkollave shumë-funksionale duke realizuar aktivitete për fëmijë, të rinj dhe 
grupe tjera të qytetarëve; 

 Krijimi i sistemit të barabartë arsimor, integrimi i fëmijëve me aftësi të kufizuara dhe 
organizimi i formave të ndryshme të edukimit për prindër; 

 Përmirësimi i bashkëpunimit në mes të shkollave dhe prindërve; 
 Krijimi i kushteve në shkolla për qëndrim ditor (themelimi i kuzhinave shkollore – 

mensave). 

 
 

Shëndetësia  
 

Strategjia 1: Ofrimi i përmbajtjeve shëndetësore në vendbanime në përputhje 
me funksionin dhe hierarkinë e tyre 

 
 Modernizimi i sistemi dhe përshtatja e formave organizative dhe standardeve, duke u 

bazuar në përvojat më të suksesshme bashkëkohore 
 Në periudhën e ardhshme planifikohet përfundimi i ndërtimit dhe hapja e qendrës 

spitalore. Në qendrën spitalore parashihen këto reparte: reparti i gjinekologjisë, 
interno, pediatria, kirurgjia, ortopedia dhe emergjenca. 

 
KULTURA 

 
Strategjia 1: Ofrimi i kushteve dhe përmbajtjeve për ruajtjen, konservimin dhe 

shfrytëzimin e përhershëm të trashëgimisë kulturore 
 

 Krijimi i hapësirës dhe kushteve për biblioteka në kuadër të Shtëpisë së kulturës 
 Krijimi i kushteve për funksionalizmin e ansambleve kulturore artistike dhe shoqërive si 

dhe krijimi i të rive.  
 Krijimi i kushteve për manifestime tradicionale “martesa e Princit Mark”, “Likovne 

kolonije” etj. 
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 Krijimi i kushteve për organizime të panaireve vjetore të librit, funksionimi i klubit të 
artistëve, piktorëve si dhe riaktivizimi i kinemasë së qytetit në Shtëpinë e Kulturës 

 Parandalimi i dukurive aktuale që cenojnë trashëgimin kulturore, me masa teknike, 
profesionale dhe ligjore 

 Rregullimi i varrezave dhe punimet në kishat e vjetra duhet të projektohen dhe 
realizohen në bazë të kushteve të veçanta konservatore 

 Përveç kushteve konservative për mbrojte teknike të pronës së mbrojtur kulturore është 
e nevojshme që me dokumentet formale ligjore dhe të tjera të regjistruara të mbrohen 
edhe pasuritë kulturore tjera të evidentuara (Kisha e Shën Gjonit, piramidat dhe varret 
përpara kishës përkujtimore të Shën Gjonit, qeshma përkujtimore në rrugën midis 
Shtërpcë dhe në Brezovicë dhe tërësia hapësinor dhe urban-arkitektonike e rrugës 
kryesore në Shtërpcën e vjetër dhe Sheshin Çlirimtar) dhe parashikimi i trajtimit të 
mëtutjeshëm. Kujdes i veçantë duhet të kushtohet në afërsi të Kishës së Shën. Nikollës, 
objekti që duhet të të përfshihet në trashëgiminë kulturore kombëtare 

 Hulumtimet arkeologjike si dhe studimet e hollësishme profesionale dhe shkencore të 
lokalitetit Gradina 

 Nëse gjatë vrojtimit identifikohen mbetjet e rëndësishme të ndërtesave të shumta në 
lokalitetin Gradina, me sugjerim të institutit kompetent do të bëhet kthimi i këtij lokaliteti 
në park arkeologjik 

 Përdorimi i materialit arkeologjik të lëvizshëm si fillimi i muzeut amtar 
 Hartimi i planit për trajtim të veçantë të tërësisë hapësinore të pjesës së vjetër të 

vendbanimit të Shtërpcës. 
 Trajtimi i të gjitha të mirave kulturore në përputhje me Ligjin për pasuritë kulturore, 

përkatësisht rekomandimet për masat mbrojtëse, të paraqitura në këtë elaborim 
 

ADMINISTRATA DHE INSTITUCIONET PUBLIKE 
 
Strategjia 1: Ofrimi i kushteve dhe përmbajtjeve për administratë dhe  

institucione publike, transparente dhe efikase 
 Fillimi i zbatimit të projektit për ndërtimin e objektit për shërbime sociale; 
 Përfundimi i zbatimit të projekteve për ndërtimin e objektit të gjykatës në lokacion të 

caktuar 
 

SPORTI DHE REKREACIONI 
 

Strategjia 1: Ofrimi i përmbajtjeve sportive dhe rekreative 
 Vazhdimi i realizimit të projekteve për ndërtimin e sallës së sporteve në bashkëpunim 

me Ministrinë për Sport dhe Kulturë dhe Ministrinë për Kthim dhe Komunitete, në zonën 
e paraparë me këtë plan 

 Hartimi i projektit për renovim, zgjerim dhe modernizimin e sallës së sporteve ekzistuese 
në kuadër të shkollës fillore Staja Markoviq 

 Hartimi i projekteve dhe fillimi i zbatimit të ndërtimit të kompleksit sportiv në zonën Livad 
ku përfshihen terrenet e futbollit, volejbollit, basketbollit, pishinat etj. 

 Hartimi i projekteve dhe fillimi i ndërtimit të poligonit për ecje dhe rekreacion (trim 
shtegu) Shtërpcë – Brezovicë, Shtërpcë - Vërbeshticë 

 Hartimi i projekteve për ndërtimin e fushës së tenisit në zonën e Dy lumenjve 
 Hartimi i projektit për ndërtim të shtegut të çiklizmit në shpatet e maleve të Sharrit 
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RINIA  
 

Strategjia 1: Ofrimi i përmbajtjeve për jetën e  të rinjve 
                                                                                           

 Ngritja e kapaciteteve për sport, kulturë dhe angazhimi sa më madh i rinjve në këto 
aktivitete; 

 Nxitja e frymës konkurruese në fusha të shumta (sport, art, shkencë në shkolla fillore e 
të mesme etj) 

 Krijimi i kushteve për angazhim grupor të recituesve, grupeve teatrale dhe muzikore në 
të gjitha shkollat fillore dhe të mesme;  

 Hapja e klubeve rinore, hapësirat e të cilave mund të jenë në kuadër të shkollës fillore 
 

PAPUNËSIA DHE VARFËRIA  
 

Strategjia 1: Minimizimi i shkallës së papunësisë dhe varfërisë 
 

 Hartimi i projekteve dhe krijimi i kushteve për organizimin e trajnimeve profesionale 
sipas kërkesës së tregut; 

 Hartimi i projekteve dhe krijimi i kushteve për sigurimin e punës sezonale; 
 Hartimi i projekteve dhe krijimi i kushteve për përkrahje dhe stimulim të ndërmarrësve të 

rinj. 
 

5.1.3 FUSHA TEMATIKE SHFRYTËZIMI I TOKËS DHE MJEDISIT 
 
 

Fusha e shfrytëzimit të tokës dhe mjedisit është fusha e cila paraqet prioritet në 
planin për rregullim, shfrytëzim dhe zhvillim të hapësirës. Strategjia për zbatimin e këtij plani 
në këtë fushë është më përmbajtjesore në perspektivë, e për këtë më poshtë janë cekur 
aktivitetet thelbësore. 

 
AJRI  

 
 Hartimi i projekteve të brezave dhe rripave të gjelbër me kapacitete për absorbim të 

aerosolëve, gazrave azotike, sulfurit dhe gazrave të karbonit, metaleve të rënda 
përgjatë rrugës kryesore në zonën urbane dhe rrugës regjionale; 

 Hartimi i projekteve për revitalizimin e parqeve ekzistuese dhe ngritja e parqeve të reja 
në hapësirat e identifikuara si të lira dhe të mundshme për ngritjen e këtyre parqeve; 

 Zbatimi i rregullores për parandalimin e lirimit të ndotësve në ajër nga industritë dhe 
makinat lëvizëse me instalimin e katalizatorëve dhe pajisjeve tjera në aspektin teknik; 

 Hartimi i projekteve për shfrytëzimin e formave alternative të energjisë së ripërtërishme 
(kryesisht energjisë solare); 

 Stimulimi me lirim nga taksat deri në 50% të atyre që kërkojnë leje ndërtimi dhe përdorin 
energjinë alternative; 

 Hartimi i projekteve për shtigje të çiklistëve dhe shtigjeve për këmbësor. 
 

UJI  
 
 Hartimi i projekteve për rregullim dhe kompletim të aparateve për pastrim të ujërave 

industrial të përdorur; 
 Hartimi i projekteve për zonën e veçantë të mbrojtur – Blizumir dhe Dy lumenj; 
 Hartimi i projekteve për sigurimin e nevojave të ujit të shëndetshëm për pije, si dhe 

ruajtja e disa burimeve dhe rrjedhave lumore. 
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TOKA  
 
 Përgatitja e projektit për mbrojtje nga vërshimet e pellgut të lumit Miloshtica; 
 Është e nevojshme organizimi i kampanjës informative për qytetarë (rreth kufijve 

ndërtimor, zonave të ngrira për ndërtim dhe zonave për zgjerim) me qëllim të mbrojtjes 
së hapësirës së tokës; 

 Stimulimi i vazhdimit të procesit të hartimit të planeve rregullative në zonën urbane. 
 

SHFRYTËZIMI I TOKËS 
 
 Informimi adekuat i personave fizik dhe juridik për destinime dhe kufi; 
 Zhvillimi, definimi dhe destinimi i parapri në terren, që janë të paraqitura në harta. 
 Zhvillimi i mekanizmave ndëshkues për shkelësit që tentojnë të tjetërsojnë tokës të 

paparë me këtë dokument. 
 
ZONAT ME DESTINIM TË VEÇANTË 

 
 Zhvillimi i regjistrimit gjeofizik, si dhe përgatitja e projektit për zhvillimin e zonës 

arkeologjike Gradishte; 
 Përkufizimi, identifikimi dhe sinjalizimi i zonës së mbrojtur në nivel të Kosovës nën 

Planin e Ahtisaarit, Kisha e Shën Nikollës; 
 Ndalimi i çfarëdo lloji të ndërtimit në zonat e përcaktuara nga plani i Ahtisaarit. 

 
 
 
 

KONTEKSTI URBAN 
 

 Përgatitja e planeve për zgjerimin e zonës urbane  (koncepti i zhvillimit të zonës 
urbane); 

 Përgatitja e planeve dhe rregullores për ndërtim brenda kufijve ndërtimor të paraparë; 
 Përgatitja e projektit për zgjerim me përmbajtje të industrisë; 
 Përgatitja e kushteve të procesit për marrjen e lejes për ndërtimin e objekteve, ku është 

e nevojshme të merret miratimi në përputhje me normat specifike urbane me angazhim 
të organeve kompetente; 

 Identifikimi i objekteve të ndërtuara në mënyrë të parregullt; 
 Përgatitja e kushteve të bazës ligjore për trajtim adekuat të ndërtimeve të parregullta. 

 
TRASHËGIMIA NATYRORE  

 
 Hartimi i projekteve për mbrojtjen e rregullimin e peizazheve në zonën Dy lumenj dhe 

liqeni i Livadicës; 
 Përgatitja e projektet për rregullimin e shtratit të lumit Milosthica; 
 Rritje e numrit të parqeve dhe sipërfaqeve të gjelbra në zonën urbane; 
 Hartimi i projektit për rregullimin e sipërfaqeve të gjelbra përgjatë lumit Miloshtica, si dhe 

mbrojtja nga veprimtaritë ndërtimore. 
 

MENAXHIMI I MBETURINAVE 
 

 Përgatitja e projekteve për shitblerje dhe trajtim të mbeturinave që në mënyrë të 
pakontrolluar hidhen, me prioritet përgjatë shtratit të lumit Miloshtica; 

 Ndërmarrja e masave ndëshkuese. 



Plani  Zhvillimor Urban i Shtërpcës 

 

155 

 

6 FATKEQËSITË ELEMENTARE DHE FATKEQËSITË 
TJERA 

 
 Hartimi i sistemit të rregulloreve komunale që duhet të mbështeten në sistemin teknik të 

rregulloreve që rregullojnë materialin ndërtimor në zonat sizmike; 
 Përgatitja e projekteve për ndërtimin e stacioneve kundër breshrit në vendet ku kanë 

ekzistuar edhe më parë; 
 Përgatitja e projekteve për hapjen e kanaleve, pastrim dhe mirëmbajtje; 
 Ndërmarrja e masave për ndalimin e ndërtimit të objekteve banesore si dhe të atyre të 

karakterit afarist te brigjet e lumenjve në largësi më së paku 10 metra nga shtrati i lumit; 
 Hartimi i projekteve për mbjelljen e pemëve në brigjet kryesore të lumenjve që do 

mbulonte brezin prej 10m largësi nga pellgu i lumit Miloshtica; 
 Hartimi i projektit për tampon zonën në mes të zonave pyjore dhe urbane, që duhet të 

jenë të ndërprera me brezat kundër zjarrit, në mënyrë që dëmet nga zjarret eventuale 
në pyje të mos ndikojnë në zonën urbane; 

 Hartimi i projekteve për vendosjen e sa më shumë hidrantëve dhe ujërave të akumuluar 
në numër të madh të vendeve në zonën urbane; 

 Hartimi i projekteve për qasje më të mirë të veturave të zjarrfikësve deri të çdo njësi 
banesore në qytet. 

 
 

6.1 VLERËSIMI I STRATEGJIVE NË BAZË TË KRITEREVE TË 
PËRCAKTUAR ME PARIME (SHIH NENIN 2/2.2), POLITIKA DHE 
LIGJET 

 
Duke e ditur që strategjitë 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, afateve 
kohore të përcaktuara dhe gjendjes momentale. 

 Vlerësimin e këtyre strategjive (që 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 të rëndësisë së veçantë janë hap për vlerësimin se a do të mundemi 
me këto strategji të jemi të sigurt se ky dokumenti mund të zbatohet. 

 
 

6.1.1 VLERËSIMI I STRATEGJIVE PËR ZBATIM NË FUSHËN E ZHVILLIMIT EKONOMIK 
 
Matja e efikasitetit të strategjive për zbatim në fushën e zhvillimit ekonomik, 

është mjaft e rëndësishme për deduksionin në analizën komplete e cila do të zbuloj pikat e 
forta dhe të dobëta, si dhe mundësit dhe rreziqet në të njëjtën kohë me aspektin hapësinor 
por edhe me aspekte tjera të zhvillimit të cekur. 

Të gjitha strategjitë e propozuar nga ana e ekipeve profesionale mund të kenë pika 
të dobëta, por nuk mund të konsiderohen reale në kuptim të mundësive për zbatim, 
promovojnë parime të zhvillimit të qëndrueshme kompakt dhe intensiv. Këto strategji 
paraqesin qasjen e integruar dhe strategjike, duke respektuar ligjet e shtetit, në atë mënyrë 
që nëse organet kompetente krijojnë kushte për realizmin e këtyre strategjive, Shtërpca do 
të jetë lider në fushën e turizmit dhe industrisë si degët kryesore për zhvillim ekonomik. 
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Strategjitë për zbatimin e dokumentit parashohin aktivitetet si në vijim: 
 
Janë paraparë veprimet konkrete në kuadër të strategjisë për promovimin e turizmit sportive 
– rekreativ me nderimin e një kompleksi të ri sportiv “Livad” në zonën e Shtërpcës, 
promovimi i trashëgimisë arkeologjike për zhvillimin e turizmit, krijimi i strukturës turistike, 
mbrojtjen e natyrës dhe mjedisit, promovimi i hotelerisë. 

 
Vlerësimi: Zhvillimi i turizmit në Shtërpcë ka potencial të madh,vlerësohet se zbatimi 

i aktiviteteve të parapara në kuadër të strategjisë për zbatim do të përkrah vet zhvillimin e 
turizmit në një mënyrë të qëndrueshme me organizim të mirë dhe ofertë turistike më të gjerë. 
Krijimi i sistemit informativ turistik, ngritja e kapaciteteve dhe të planit të turizmit, shihet se në 
kornizë dhe në strategji që rëndi e veçantë është dedikuar për mbrojtjen e natyrës dhe 
mjedisit dhe përdorimin e këtyre vlerave për qëllime të turizmit. Vlerat paraqiten të 
rëndësishme për Shtërpcës, por zhvillimi i tyre mund të jetë i rëndësishëm për Kosovën dhe 
më gjerë. 

Rritja e interesit për turizmin natyror inkurajon mundësi për zhvillimin e Shtërpcës që 
tentojnë aktiviteteve sipas vlerësimeve. Në kuadër të strategjisë njihen projekte ideore dhe 
kryesore për ndërtimin kompleksit sportiv dhe atraksionet natyrore (në përputhje me parime 
dhe ligje) dhe përdorimi i trashëgimisë kulturore dhe arkeologjike për zhvillimin e turizmit. 
Mirëpo, në strategjitë për zbatim vërehet se iu është përkushtuar një rëndësi të veçantë 
infrastrukturës primare që formon bazën për inicimin e investitorëve, pastaj mirëmbajtjen e 
natyrës të pastër dhe të sigurti, si dhe koordinimin përmes qendrës informative turistike. 

Vërehet se në strategjinë për zbatim theksohet rëndësia e zonës sportive – 
rekreative, të cilat dukshëm do të kontribuojnë në zhvillimin e turizmit veror. 

Vlerat e tjera kulturore dhe ato të mbrojtura  janë trajtuar në mënyrë shumë të 
veçantë – kisha e Shën Nikollës në Shtërpcë dhe vlerat e tjera të shumta e bëjnë Shtërpcës 
të veçantë, gjatë vlerësimit të strategjinë në fushën e zhvillimit ekonomik, pikërisht për shkak 
se është qartë e dukshme se autorët e këtij plani kanë paraparë aktivitetet për mbrojtje, 
konservim, zhvillim dhe shfrytëzim të këtyre vlerave në kuadër të zhvillimit të turizmit. 

 Për realizmin e kornizës në fushën e zhvillimit ekonomik janë paraparë 
zhvillime të shumta të cilat janë në kuadër të strategjisë për zbatimin e aktiviteteve të 
parapara dhe atë në fushën e zhvillimit të industrisë, ndërtimtarisë, zejtarisë, tregtisë dhe 
hotelerisë.  

 
Vlerësimi: Të gjitha aktivitetet e parapara do të kontribuojnë në mbrojtjen e 

resurseve minerale, zhvillimit të projekteve për shfrytëzimin e tyre, prodhimin e materialeve 
ndërtimore, zhvillimin e turizmit për përpunimin e metalit, drurit, ushqimit, pijeve, tekstilit etj. 
Hartimi i panit rregullativ për zonën industriale me infrastrukturën e duhur të planifikuar dhe 
lidhjen në rrjetin regjional rrugor, si dhe në planifikimin e rrjetit hekurudhor, krijimin e zonave 
dhe kapaciteteve për zejtari, krijimin e hapësirave për tregti më shumicë dhe pakicë, e deri 
te hapja e tregjeve të gjelbra dhe të bagëtisë, zonat funksionale të industrisë, aftësimi i 
vazhdueshëm, inkubatori për biznes si dhe kushtet për forcimin e kompanive ndërtimore, 
hapësirat për deponi, veçmas në zonën industriale për zyre projektuese dhe monitorimin në 
nën-qendra, hartimi i projekteve ideore dhe kryesore sipas planit të zonave turistike, për 
ndërtimin e objekteve hoteliere me standarde dhe kualitet të lartë, objekte për akomodim 
(bujtina) dhe objekte për ushqim dhe pije, janë një nga aktivitetet e rëndësishme për 
zbatimin e strategjisë në kuadër të zhvillimit ekonomik. 

Janë të parashikuara edhe aktivitete të tjera për: trafikun automobilistik, transportin 
urban, telekomunikacionin dhe operatorët e tjerë privatë, modernizimi dhe plotësimi i 
infrastrukturës së energjisë, identifikimin dhe shfrytëzimin e potencialit për energjinë e 
ripërtërishme, bankat në drejtim të zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik dhe mbështetjen e 
zhvillimit të NVM-ve. 

                                                    
Vlerësimi: Në të gjitha aktivitetet sigurohet një transport publik efikas në zonën 

urbane që vlerësohet se ka ndikim në cilësinë e jetës dhe mund të parandalojë migrimin dhe 
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depopullimin i zonave të largëta, si dhe në përmirësimin e ofrimit të shërbimeve për banorët. 
Mënyrat alternative të transportit vlerësohet të kontribuojnë në përmirësimin e lëvizjes dhe 
reduktimin e ndotjes. Kjo gjithashtu, mund të ofrojë një mundësi për të vizituar parku, 
kombëtar si pjesë e ofertës turistike të Shtërpcës. Hapja e korridoreve të reja, plotësimi dhe 
forcimi edhe o përmbajtjeve ekzistuese si pjesë e strategjisë. Vlerësohet që ka rol në 
transportin e shpejtë dhe më pak të shtrenjtë të mallrave dhe njerëzve, si një mënyrë e 
qëndrueshme në funksion të zhvillimit ekonomik. 

Kompletimi, rindërtimin dhe modernizimin e infrastrukturës së energjisë dhe 
hulumtimi për aplikimin e energjisë alternative vlerësohet shumë, kështu që shumica e 
aktiviteteve shkojnë në atë drejtim. Besohet se në bazë të kësaj kornize dhe strategjisë për 
zbatim, Shtërpcës mund të prodhoj hidroenergjinë dhe energjinë nga biomasa që shihet në 
disa aktivitete për zbatimin e këtij dokumenti, bashkë me politikat për të stimuluar energji 
alternative, veçanërisht diellore me përjashtimin e taksave e deri në 50 %, në favor të 
parimeve të zhvillimit të qëndrueshëm, duke përmbushur standardet për energji alternative 
dhe përmbushjen e disa ligjeve dhe aspekteve mjedisore. 

Vlerësohet se disa aktivitete kërkojnë analiza më të hollësishme dhe është e nevoje 
të shpërndahen informatat e metodave alternative të energjisë dhe konceptit të kursimit të 
energjisë. 

Vlerësohet se furnizim i stabil me energji siguron fuqinë ekonomike në zonën 
industriale si dhe potenciali i energjisë së ripërtërishme zvogëlon (apo eliminon) varësin nga 
furnizimi qendror dhe forcon pozitën e energjisë së qëndrueshme në Shtërpcë. Ndërmarrjet 
e specializuara do të kenë përgjegjësinë për ngritjen e vetëdijes së qytetarëve në lidhje me 
efikasitetin e sistemeve energjetike. 

              Në disa aktivitete, vlerësohet që biznesi i organizuar  është vërtetuar si më i 
suksesshmi. Për të rritur numrin e bizneseve është e nevojshme të sigurohen kushte të 
favorshme për NVM-të, ngritjen e kapaciteteve përmes trajnimit dhe specializimit duke 
mundësuar kushte për të rinjtë për të hapur biznese të reja, si dhe hulumtimin e mundësive 
nga bankat. 

 

6.1.2 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 fazave të zbatimit. 
Të gjitha strategjitë e propozuara nga ekipet profesionale nga kjo fushë në përgjithësi 

promovojnë parimet e zhvillimit të qëndrueshëm, kompakt dhe intensiv. Këto strategji 
paraqesin qasjen e integruar dhe strategjike, duke respektuar 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 

Me strategjinë për zbatimin e dokumentit janë paraparë aktivitete të shumta si: krijimi 
i kushteve të favorshme për përmirësimin e indeksit komunal të zhvillimit njerëzor (IKZNJ) në 
zhvillimin e mëtejshëm të Shtërpcës, rritja e sasisë dhe cilësisë së banimit, sigurimi i 
kushteve për zhvillimin e ardhshëm të Shtërpcës në përputhje me konceptin e zhvillimit, 
zgjerimit të vëllimit, përmbajtjes dhe rritjes së cilësisë së sistemit të infrastrukturës së arsimit 
në të gjitha nivelet, sigurimi i objekteve shëndetësore në bazë të funksionit të tyre dhe 
hierarkisë, ofrimi i kushteve dhe përmbajtjeve për ruajtjen, konservimin dhe shfrytëzimin e 
qëndrueshëm të pandërprerë të trashëgimisë kulturore, sigurimi i kushteve dhe përmbajtjeve 
për administratë dhe institucione publike transparente efektive, ofrimi i objekteve sportive 
dhe rekreative në përputhje me funksionin dhe hierarkinë e tyre, sigurimi i përmbajtjeve për 
jetën e të rinjve, zvogëlimi i shkallës së papunësisë dhe varfërisë, sigurimi i qendrës për 
komunitete në kuadër të qendrave lokale, qendrave për të moshuarit, jetimët dhe të 
pastrehët dhe qasje për personat me aftësi të kufizuara.  
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Vlerësimi: Strategjia për zbatimin e këtij dokumenti, në këtë fushë, siç mund të shihet 
nga aktivitetet e mësipërme kryesore, ofron zhvillim të koordinuar të shpërndarjes 
hapësinore në bazë të numrit të vlerësuar të banorëve, jetës më të pasur shoqërore dhe 
kulturore, integrimin e komuniteteve me të ardhura të ulëta, cilësinë e infrastrukturës sistemit 
arsimor, hartimin e projekteve për përfundimin e sistemit të cilësisë të infrastrukturës sistemit 
shëndetësor me ndikim në rritjen e jetëgjatësisë së popullatës, zbutjen e varfërisë në 
mënyrë që mirëqenia sociale e matur nga të ardhurat për kokë banori të jetë rritur, duke 
siguruar hapësirë të mjaftueshme për strehim të gjitha shtresat dhe për të përmirësuar 
cilësinë  strehimit me aplikim të standardeve për strehim. Mbi bazën e planeve të 
parashikuara rregullative është vlerësuar se do të kemi zonën urbane funksionale dhe 
kompakte, ndalimin e çdo ndërtim në zona e ngrira. Vlerësohen edhe aktivitetet që dalin nga 
sektori i shëndetësisë, të tilla si Qendra për rehabilitimin e pacientëve, do të jetë një pikë e 
fortë e shëndetit të komunës dhe më gjerë. Mbrojta e zhvillimit dhe shfrytëzimit të vlerave 
kulturore të trashëguara të Shtërpcës paraqesin potencial i cili do të vlerësohet si bazë për 
zhvillimin e turizmit në kuadër të zhvillimit ekonomik. Shihet se strategjia për zbatimin e 
aktiviteteve në këtë fushë (çështjet demografike dhe sociale) siguron ruajtjen dhe vendosjen 
e objekteve administrative për policinë, gjykatën dhe shërbimet sociale. Po ashtu, vlerësohet 
mundësia për ruajtjen (zhvillimin, kompletimi dhe modernizimi) dhe ndërtimin e qendrave 
sportive në mënyrë që të jenë në shërbim të atletëve të rinj në zhvillimin ekonomik. Krijimi i 
qendrave për komunitete është gjithashtu një aktivitet i rëndësishëm që forcon këtë strategji 
së bashku me hapësira për të moshuarit, jetimët, dhe qasje adekuate dhe sinjalizimit për 
personat me aftësi të kufizuar si një vlerë e shtuar. Marrja e masave konkrete që lidhen me 
rritjen e punësimit, të ardhura në rritje për kokë banori do të kontribuojë në ngritjen e 
standardeve të jetesës. Rritja e zhvillimit ekonomik dhe social, ulja e shkallës së papunësinë 
me stimulimin dhe mbështetjen e bizneseve të vogla dhe të mesme, duke përdorur 
donatorëve dhe sigurimin e punës sezonale, vlerësohet të jetë një komponent shumë i 
rëndësishëm i kësaj strategjie që kërkon përfshirjen e të gjitha autoriteteve përkatëse dhe 
niveli i zbatimit, së bashku me pjesët e tjera të strategjisë 

 

6.1.3 VLERËSIMI I STRATEGJIVE 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, që paraqesin 
qasjen strategjike të integruar, duke respektuar ligjet e vendit. Nëse të gjithë akterët 
kompetente krijojnë kushte për zbatimin e këtyre strategjive, mund të besohet që Shtërpca 
dhe në fushën e infrastrukturës 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, 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.  
Vlerësim: Ky aktivitet është paraparë për zbatimin e segmenteve të caktuara të 

kornizës hapësinore, që kanë rezultuar si pasoj e mirëmbajtjes së dobët dhe reflektojë 
renovimin e sistemit që është në përdorim. 

 
Po ashtu janë vërejtur aktivitetet që kërkojnë studime të fizibilitetit,  
Vlerësimi: Edhe pse disa projekte në kuadër të strategjisë janë paraparë si të 

rëndësishëm, ku po ashtu janë definuar hapësirat për realizmin e tyre, ku për zbatim 
kërkohen analiza më të thella (ekonomike, financiare, sociale dhe të ndikimit në mjedis) të 
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projektit kryesore, e në bazë të studimeve të fizibilitetit do të përcaktohen kapacitetet dhe 
zgjidhjet racionale.  

 
Aktivitet tjera janë shënimi dhe ruajta e trasave për zhvillim të infrastrukturës. 
Vlerësimi: Është mjaft e rëndësishme, që përveç se janë paraparë në kornizë disa 

ngjarje, në strategji për zbatim parashihet shënimi në terren si aktivitet që edhe më tepër do 
të shpjegoj dhe vendin e zbatimit të vendit dhe do të krijoj kushte për mbrojtjen e sipërfaqes 
për at destinim. 

 
Përgatitja e projekteve ideore dhe detale po ashtu zbatohet si aktivitet i rëndësishëm 

në drejtim të zbatimit të kornizës. 
Vlerësimi: Edhe pse me kornizë janë paraparë të gjitha ngjarjet, përgatitja e 

projekteve ideore dhe kryesore paraqet aktivitet të rëndësishëm në drejtim të zbatimit. 
Kështu, komuna duhet të përgatis këto projekte në përputhje me dinamikën adekuate. 

 
Aktivitet tjera të parapara në strategji për zbatim të planit janë si konsultimet. 
Vlerësimi: Ekzistojnë edhe projekte tjera që janë paraparë të zbatohen bashkë me 

akterët tjerë si nga sektori privat, ashtu edhe me akterët e qeverisë qendrore (ministrit 
relevante), donatorët ndërkombëtar etj, për zbatimin e këtyre projekte të infrastrukturës, këto 
konsultime si aktivitete janë shumë të rëndësishme në aspektin e definimit të kompetencave, 
përgjegjësive dhe afateve kohore me implikime financiare për akterët e ndryshëm në lidhje 
me këtë projekt (siç është rruga qarkore, rruga regjionale etj). 

  
Aktiviteti në vazhdim në drejtim të zbatimit të planit në kuadër të strategjisë është 

fillimi i zbatimit. 
Vlerësimi: Ky aktivitet është ndër të fundit në procesin kur pas përzgjedhjes të 

kontraktuesit fillon realizmi i projekteve të parapara. 
 
Që të bëhet komplete kjo strategji, për zbatim është paraparë dhe krijimi i 

mekanizmave publik dhe privat për menaxhim. 
Vlerësimi: 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 së projektit (p.sh. deponitë e përkohshme duke krijuar propozim për 
menaxhim) 

Zbatimi efikas i strategjisë për zbatim në fushën e infrastrukturës kërkon që ngjarjet e 
parapara të përfshihen në planifikimet buxhetore trevjeçare (duke u bazuar në planin 
dinamik si tentim i vlerësimit të kapaciteteve investive), ngritjen e transparencës së procesit, 
informimit dhe ngritjes së vetëdijes së publikut, kuadrit ligjor, politik dhe operativ. 

Ky dokument, sipas karakterit është dokument hapësinor dhe nuk janë analizuar 
procedurat, siç është shpronësimi 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, rrjet të telekomunikacionit deri te 
infrastruktura e transportit rrugor, me përmirësimin e linjave ekzistuese dhe atyre komplete 
të reja siç është e paraparë me kornizë 
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6.1.4 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 është mjaft përmbajtjesore për të 
ardhmen. Në vazhdim janë të cekura aktivitetet e rëndësishme për zbatimin e strategjisë. 

Në këtë fushë, të gjitha strategjitë e propozuara nga ana e ekipeve profesionale 
promovojnë parimet e zhvillimit të qëndrueshëm e kompakt të mjedisit që paraqesin qasjen e 
integruar dhe strategjike, duke respektuar ligjet (ligjet që mbulojnë fushën e mjedisit, ajrit, 
ujit, tokës etj.). 

Strategjia për zbatimin e dokumentet të paraparë paraqet aktivitete të shumta që 
janë në funksion të sigurimit të ajrit të pastër dhe me ndotje minimale, përmirësim të cilësisë 
së ujit dhe pasurisë së hapësirës me ujë të pijshëm dhe ujit për destinim të veçantë, 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 të veçantë në nivel urban (zonat natyrore, urbane dhe zonat tjera) trajtimi i tyre në 
mënyrë adekuate, baraspesha e zhvillimit urban, mbrojtja e trashëgimisë natyre, ruajtja dhe 
forcimi i peizazheve, përmirësimi e cilësisë së hapësirave të gjelbra, zhvillimi i qëndrueshëm 
i biodiverzitetit, vëllimi minimal i mbeturinave, ripërdorimi dhe riciklimi i mbeturinave, kalimin 
nga kultura e reagimeve, në kulturë të amortizimit dhe parandalimit të aksidenteve dhe 
erozionit. 

Vlerësimi: 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 trajtimin e sipërfaqeve të gjelbra etj. janë pjesë e aktiviteteve për zbatimin e 
strategjive dhe 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 në funksion të sigurimit të 
cilësisë dhe vazhdimësisë së qëndrueshme të ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore. 
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 racional të tokës. Aktivitete e parapara garantojnë një 
plan të mirë për shfrytëzimin dhe destimin e tokës në përputhje me nevojat e parapara. Në 
temën e kontekstit urban, vlerësohen se janë paraparë të gjitha aktivitetet për sigurimin e 
zhvillimit kompakt të zonës urbane, rrjetet funksionale, baraspeshat në këto rrjedha, hartimi i 
planeve rregullative dhe projekteve që favorizojnë zonën me tende negative të zhvillimit. Te 
trashëgimia natyrore janë paraparë aktivitetet dike filluar nga shpallja e zonave si të 
mbrojtura, pasi që paraqesin peizazhe me vlera të theksuara si atraksione më të 
rëndësishme turistike të Shtërpcës. Për sigurimin e zonave të gjelbra është dedikuar një 
kujdes në funksion të përmirësimit, veçanërisht në zonën urbane. Parqet e reja, hapësirat e 
gjelbra gjatë rrjedhave, mbrojtja e hapësirave të lira dhe aktivitetet e tjera të parapara do të 
kenë ndikim si në cilësinë e jetës së banorëve ashtu edhe në zhvillimin e turizmit. Në fushën 
e biodiversitetit janë paraparë aktivitete që sigurojnë biodiversitet të qëndrueshëm. 

 
Për temën e menaxhimit të mbeturinave vlerësohet se janë propozuar hapat 

kryesore në përpunimin adekuat të koncepteve dhe kornizës me përshkrim detal të çdo hapi 
në drejtim të sigurimit dhe menaxhimit të deponive të përkohshme, si dhe masave 
kontrolluese dhe ndëshkuese gjatë menaxhimit të mekanizmave. 

 
Për reagim pas aksidentit në drejtim të parandalimit të zgjerimit të mëtutjeshëm janë 

përpunuar të gjitha llojet e fatkeqësive me propozimin e standardeve për ndërtim dhe 
rregulloreve, në rast të tërmetit, projekteve në kuptim të masave mbrojtjes për tampon 
zonës, si aktivitete tjera. 
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6.2 ROKOVI, FINANSIJSKE IMPLIKACIJE, INSTITUCIONALNI OKVIRI 
 

Fusha tematike-zhvillimi ekonomik  
 

Strategjia 

Impliki
met 

financiare 
(i ulët, 

i mesëm, i 
lartë) 

Afati 
kohor/intervali i 

planifikuar 
(afatshku

rtër, afatmesëm, 
afatgjatë, në 
vazhdimësi) 

Korniza 
institucionale 

subjekti/
organi 

(komuna
, investitori, 

Sektori 
privat…) 

P
rioriteti 

(
1,2,3) 

TURIZMI 
Strategjia 1: Planifikimi dhe zhvillimi i turizmit sportiv - rekreativ 

Ndërtimi i rrugës që ndërlidh 
zonën urbane me kompleksin sportiv 

– rekreativ Livad; 
I LARTË AFATMESËM KOMUNA, 

INVESTITORI 1 

Vazhdimi i ndërtimit të 
përmbajtjeve në zonën sportive 

rekreative Livad dhe Dy lumenjtë; 
I LARTË AFATGJATË KOMUNA, 

INVESTITORI 1 

 I ULËT AFATSHKURTË
R OPŠTINA 2 

Promovimi i manifestimeve 
tradicionale sportive (turniri 

tradicional në futboll të vogël me 
rastin e ditës së punës “1 Maji” dhe 
turniri memorial në futboll të vogël 

“20 Maj”); 

I ULËT AFATSHKURTË
R 

KOMUNA, 
SEKTORI 
PRIVAT 

3 

Sigurimi i kushteve për 
hapjen dhe funksionalizimin e 

klubeve të sporteve të ndryshme 
I MESËM AFATSHKURTË

R KOMUNA 1 

Strategjia 2: Promovimi i qytetit si vend i turizmit kulturor e historik 

Promovimi i vlerave të 
mbrojtura kulturore ku hyn kisha e 
Shën Nikollës, si zonë e mbrojtur 

kisha e Shën Jovanit; 

I ULËT AFATSHKURTË
R KOMUNA 1 

Promovimi i të mirave tjera 
kulturore, me organizimin e takimeve 

të ndryshme dhe manifestimeve 
I ULËT AFATSHKURTË

R KOMUNA 1 

Promovimi i objekteve 
arkitektonike në qendrën e vjetër të 
zonës urbane – “Sheshi i Çlirimit” 

 

I ULËT AFATSHKURTË
R KOMUNA 2 

Strategjia 3: Promovimi i trashëgimisë arkeologjike për zhvillimin e turizmit 
Hulumtim i vazhdueshëm në 

lokalitetin Gradina në zonën e 
Vërbeshticës; 

I LARTË AFATMESËM KOMUNA 1 

Komuna, varësisht nga 
sugjerimet e institutit kompetent do 
të kthej lokalitetin Gradina në një 

park arkeologjik, që mund të 

I MESËM AFATSHKURTË
R KOMUNA 1 
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justifikohet vetëm nëse studimet 
zbulojnë mbetjet e rëndësishme të 

ndërtesave të shumta; 
Varësisht nga vlerat e 

materialit arkeologjik që paraqet 
jetëgjatësinë dhe lashtësinë e këtij 
qyteti planifikohet fillimi i muzeut 

amtar 

I ULËT AFATSHKURTË
R KOMUNA 1 

Strategjia 4:  Krijimi i strukture turistike 
Sistem i përshtatshëm 

informativ për shfrytëzimin e këtij 
rrjeti i formuar nga hartat, prospektet 

dhe mjetet tjera informative. 
Informatat rreth ofertona në ueb 

faqen turistike të komunës, mund të 
ndikoj në ngjalljen e interesave për 
investime në zhvillimin e turizmit; 

I ULËT AFATSHKURTË
R KOMUNA 1 

Themelimi i qendrës 
informative turistike 

I ULËT AFATGJATË INVESTITORI, 
KOMUNA 1 

Strategjia 5: Mbrojtja e natyrës dhe mjedisit 

Promovimi i vlerave të 
mbrojtura natyrore të një rëndësie të 
veçantë në zonën e Parku Kombëtar 

(Liqeni i Livadicës); 

I ULËT AFATSHKURTË
R KOMUNA 1 

Hartimi i një plani për ofrimin 
e pajisjeve dhe shërbimeve të 

nevojshme për të ruajtur zonat e 
mbrojtura, me kompletimin e 

pajisjeve që i bënë ato të dobishme. 

I MESËM AFATSHKURTË
R KOMUNA 2 

INDUSTRIA 
Strategjia  1 : Industria e qëndrueshme 

Gjatë hartimit të planeve 
rregulluese duhet të funksionalizohet 

dhe forcohet infrastruktura e 
kapaciteteve industriale ekzistuese 

“Ivo Lola Ribar’ i “Mediteks”; 

I LARTË AFATMESËM KOMUNA, 
INVESTORI 

2 

Hartimi i projektit për 
përkrahje dhe forcim, si dhe krijim të 

rrjedhave të reja në industri; 
I LARTË AFATMESËM KOMUNA, 

INVESTITORI 
2 

Hartimi i një plani rregullativ 
për zonën industriale me 

infrastrukturën e nevojshme të 
planifikuar dhe lidhjen në rrjetin 

regjional të rrugëve. 

I MESËM AFATSHKURTË
R KOMUNA 2 

ZEJTARIA 
Strategjia 1 : Zejtaria e qëndrueshme 

Parashikohet krijimi i 
hapësirës dhe kushteve për të gjitha 
veprimtaritë zejtare si për veprimtari 
prodhuese, shërbyese, artistike dhe 

vendore 

I MESËM AFATMESËM 
KOMUNA, 
SEKTORI 
PRIVAT 

2 
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Krijimi i shoqërive adekuate të 
zejtarisë për informim, sigurim dhe 

forcim të tregut 
I ULËT AFATSHKURTË

R 

KOMUNA, 
SEKTORI 
PRIVAT 

2 

Krijimi i një infrastrukturë 
profesionale dhe fizike për arsimin 
profesional për zejtari, këshillimi në 
favor të zejtarisë, rritje të aftësisë 

sipërmarrëse, trajnim dhe kualifikim 
të punonjësve 

I MESËM AFATMESËM 
KOMUNA, 

INVESTITORI 
2 

Përcaktimi i hapësirave dhe shtimit 
të shoqatave të artizanatit I ULËT AFATSHKURTË

R 

KOMUNA, 
SEKTORI 
PRIVAT 

2 

TREGTIA 
Strategjia 1 : Tregtia e qëndrueshme 

Gjatë hartimit të planit rregullativ dhe 
kushteve për zhvillim, është 

përcaktuar shpërndarja e 
përmbajtjes për tregti me shumice 

në zonat industriale. 

I MESËM AFATMESËM 

KOMUNA, 
INVESTITORI, 

SEKTORI 
PRIVAT 

2 

Forcimi i tregtisë me pakicë, e cila 
do të zhvillohet në pjesën qendrore 

të zonës urbane; 
I ULËT AFATSHKURTË

R 

KOMUNA, 
INVESTITORI, 

SEKTORI 
PRIVAT 

2 

Hartimi i projekteve ideore dhe 
kryesore për zgjerimin e tregjeve; I ULËT AFATMESËM KOMUNA 2 

Hartimi i projekteve ideore dhe 
kryesore për ndërtimin e tregjeve të 

mallrave të përziera 
I ULËT AFATSHKURTË

R KOMUNA 2 

HOTELERIA 
Strategjia 1: 

Përgatitja e planeve rregulative për 
të gjitha segmentet e zonës urbane 

ku do të trajtohet në mënyrë 
adekuate hoteleria, që zë gjithnjë 

vend më të rëndësishme në 
zhvillimin socio-ekonomik me efekte 

të rëndësishme dhe pozitive. 

I ULËT AFATSHKURTË
R KOMUNA 1 

Në aspektin hapësinor, është i 
domosdoshëm planifikimi i 

kapaciteteve për nevojat e turistëve, 
banorëve lokal dhe vizitorëve transit; 

I MESËM AFATMESËM SEKTORI 
PRIVAT 2 

Vendosja e kushteve për ndërtimin e 
objekteve hoteliere sipas 

standardeve dhe me cilësi të lartë 
(hotelet, motelet, restorantet, klubet 

e natës etj.). 

I ULËT AFATSHKURTË
R KOMUNA 1 

TRANSPORTI, TELEKOMUNIKIMI, TRANSPORTI DHE LËVIZSHMËRIA 
Strategjia 1: 
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Hartimi i projekteve ideore dhe 
kryesore për shfrytëzimin  e masave 

teknologjike dhe joteknologjike, si 
dhe krijimi i një sistemi të 

qëndrueshëm dhe inteligjent të 
transportit. 

I MESËM AFATGJATË KOMUNA 1 

Hartimi dhe realizimi i projekteve për 
ndërtimin e rrugës që bashkon 
zonën sportive – rekreative “dy 

lumenj” me ski qendrën; 

I LARTË AFATMESËM KOMUNA, 
INVESTITORI 2 

Vazhdimi i ndërtimit të rrugës 
rekreative sportive në zonën “Livad” I LARTË AFATSHKURTË

R 
KOMUNA, 

INVESTITORI 1 

Hartimi dhe zhvillimi i projekteve për 
ngritjen e sigurisë në komunikacion. I MESËM AFATMESËM INVESTITOR 1 

Hartimi i projekteve për zvogëlimin e 
ndikimeve të dëmshme të trafikut në 

mjedis. 
I MESËM AFATMESËM KOMUNA 1 

RRJETI DHE SISTEMI I INFRASTRUKTURËS SË TRAFIKUT RRUGOR 
Strategjia 1: 

Hartimi dhe realizimi i projekteve për 
të përmirësuar cilësinë dhe shtrirjen 
e rrjetit rrugor në funksion të rritjes 

së lëvizjes së udhëtarëve dhe 
mallrave brenda zonës urbane 

I MESËM AFATMESËM INVESTITORI 1 

Modernizimi i kapaciteteve 
ekzistuese të rrjetit të trafikut sipas 

standardeve në zonën urbane. 
I LARTË AFATGJATË INVESTITORI 1 

Hartimi dhe realizimi i projekteve për 
kompletimin e rrjetit ekzistues rrugor 

me infrastrukturë përcjellëse të 
trafikut (trotuare, vend parkime, 

garazheve, ndalesave të 
autobusëve, servisët për 

mirëmbajtjen dhe rregullimin e 
veturave etj.). 

I LARTË U 
KONTINUITETU INVESTITORI 1 

Vlerësimi i studimit të fizibilitetit për 
ndërtimin e qarkores rreth qendrës 

së Shtërpcës. 
I ULËT AFATSHKURTË

R KOMUNA 1 

Hartimi dhe realizimi i projektit për 
ndërtimin e qarkores rreth qendrës 

së Shtërpcës. 
I LARTË NË 

VAZHDIMËSI INVESTITORI 1 

Hartimi dhe realizimi i projektit për 
zhvillimin e infrastrukturës 

ekzistuese të hekurudhës në 
funksion të zhvillimit të lart turistik 

I LARTË NË 
VAZHDIMËSI 

KOMUNA, 
INVESTITORI 3 

TRANSPORTI, TELEKOMUNIKACIONI I PTK-SË DHE OPERATORËVE PRIVAT 
Strategjia 1: 

Zgjerimi i kapaciteteve të numrave të 
rrjetit të telefonisë fikse dhe 

I LARTË NË 
VAZHDIMËSI 

KOMUNA, 
INVESTITORI 

1 
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telefonisë mobile, si dhe vëllimit të 
internetit dhe shërbimeve kabllore, 

dhe shërbimet e PTK-së dhe 
operatorëve tjerë privat të 

modernizohen: 
Hartimi i projekteve për përmirësimin 

e rrjetit kabllor dhe programeve 
televizive HD. 

I LARTË AFATMESËM 
KOMUNA, 

INVESTITORI 
1 

ENERGJIA 
Strategjia 1: Modernizmi dhe kompletimi i infrastrukturës energjetike 

Zhvillimi, modernizimi dhe 
kompletimi i infrastrukturës 

energjetike në zonat sportive – 
rekreative në funksion të zhvillimit 

ekonomik 

I LARTË AFATMESËM KOMUNA 2 

Strategjia 2: Identifikimi dhe shfrytëzimi i potencialit për energjinë e ripërtërishme 

Zhvillimi i studimit të fizibilitetit rreth 
shfrytëzimit të energjisë alternative I MESËM AFATSHKURTË

R KOMUNA 2 

Hartimi dhe realizimi i projekteve për 
ndërtimin e objekteve të reja (rritja e 
kapaciteteve) dhe trafostacioneve 

përcjellëse. 

I MESËM AFATSHKURTË
R KOMUNA 1 

Hartimi i projekteve detaje për 
ndërtimin e mini hidrocentraleve. I LARTË AFATGJATË 

KOMUNA, 
INVESTITORI 

1 

Studimi i fizibilitetit dhe projekti ideor 
për mundësinë e shfrytëzimit të 

energjisë solare për energji termike 
si dhe fitimi i energjisë elektrike 

përmes paneleve fotovoltik (si qëllim 
afatgjatë). 

 

I MESËM AFATGJATË KOMUNA 2 

Projektet stimulative për ata që 
ndërtojnë objekte dhe shfrytëzojnë 

energjinë solare për ngrohje me lirim 
në përqindje nga pagesa e tatimit 

për leje ndërtimi. 

I MESËM AFATGJATË KOMUNA 2 

Strategjia 2: Identifikimi dhe përdorimi i potencialeve për energjinë e ripërtërishme 
Zhvillimi i studimeve të fizibilitetit mbi 
alternativat e mundshme dhe hidro- 

energjisë 
I LARTË AFATGJATË KOMUNA 1 

SISTEMI BANKAR 
Strategjia 1: Bankat në funksion të zhvillimit ekonomik të qëndrueshëm 

Zhvillimi i projekteve për kredi nga 
bankat për familjet dhe biznese të 

vogla 
I MESËM AFATMESËM KOMUNA 2 

Zhvillimi i projekteve që japin hua me 
norma interesi më të ulëta dhe 

paketa të gjera në fushën e turizmit 
I MESËM AFATMESËM KOMUNA 2 
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dhe industrisë. 

Ndërmarrjet e mesme dhe të vogla 
Strategjia 1: Përkrahja e zhvillimit të NMV-ve 

Krijimi i një qendre për arsimim 
profesional, organizim të trajnimeve 

dhe kurseve për trajnimin e 
qytetarëve për rëndësinë e zhvillimit 

ekonomik dhe të marketingut. 

I MESËM AFATMESËM KOMUNA 2 

Mbështetje për ndërmarrësit e rinj 
përmes zbatimit të "qendrës iniciale" 

(inkubator biznesi), ku kompanitë 
mund të përdorin një infrastrukturë të 

përbashkët. 

I MESËM AFATMESËM KOMUNA 2 

 
 

FUSHA TEMATIKE INFRASTRUKTURA 
STRATEGJITË DHE AKTIVITETIT LIDHUR ME INFRASTRUKTURËN TEKNIKE 

INFRASTRUKTURA RRUGORE 
 

Strategjia 1: Rrugët e asfaltuara ekzistuese 

Hartimi i projekteve kryesore, në 
bashkëpunim me Ministrinë e 

Transportit dhe Postë-
Telekomunikacionit, për të zgjeruar 
segmente të caktuara në përputhje 
me standardet e rrugëve ekzistuese 

I LARTË AFATSHKURTËR 

KOMUNA, 
INVESTITORI, 

INSTITUCIONET 
QENDRORE 

1 

Strategjia 2: Rrugët e pa-asfaltuara 
Asfaltimi i rrugëve të paasfaltuara 

ekzistuese në përputhje me 
standardet dhe normat, duke çuar 

sipas hartës së transportit 
infrastrukturës. 

I LARTË AFATSHKURTËR 

KOMUNA, 
INVESTITORI, 

INSTITUCIONET 
QENDRORE 

1 

Strategjia 3: Rrugët e propozuara 

Hartimi dhe realizmi i projekteve për 
ndërtimin e rrugëve, duke marr 

parasysh mirëmbajtjen e tyre, ku si 
prioritet kemi rrugën e cila bashkon 
zonën urbane (qendrën rekreative 

sportive “dy lumenjtë”) me ski 
qendrën; rruga e cila bashkon zonën 

urbane me qendrën sportive – 
rekreative Livad. 

I LARTË AFATMESËM 

KOMUNA, 
INVESTITORI, 

INSTITUCIONET 
QENDRORE 

1 

Hartimi i projekteve detaje për 
ndërtimin e rrugëve të reja lokale në 
përputhje me standardet dhe normat, 

duke u bazuar në hartën e 
infrastrukturës së transportit. 

I LARTË AFATMESËM KOMUNA, 
INVESTITORI 1 
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Strategjia 5: Rrugët qarkore 

Hartimi i projekteve kryesore, në 
bashkëpunim me Ministrinë e 

Transportit dhe Postë-
telekomunikacionit, për ndërtimi, e 

qarkores duke marr parasysh 
mirëmbajtën e saj, ku ne kemi si 

prioritet qarkoren rreth qendrës së 
qytetit; 

I LARTË AFATMESËM KOMUNA, 
INVESTITORI 1 

Hartimi i projekteve kryesore për këto 
rrugë në bazë të hartës së 

infrastrukturës (urbane) të transportit 
I ULËT NË VAZHDIMËSI KOMUNA 1 

Në trasat e parapara për ndërtim të 
rrugëve qarkore nuk është i lejuar 
asnjë lloj i ndërtimit që është në 

kundërshtim me destinimin e këtyre 
rrugëve. 

I ULËT NË VAZHDIMËSI KOMUNA 1 

Strategjia 6: Infrastruktura përcjellëse 

Hartimi dhe zbatimi i projekteve për 
ndërtimin dhe renovimin e stacionit të 

autobusëve përpara objekteve 
shkollore dhe ndërtimi ndalesave; 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA, 
INVESTITORI 1 

Hartimi i projekteve ideore dhe detaje 
për rregullimin dhe modernizimin e 
infrastrukturës përcjellëse  përgjatë 
rrugëve (trotuaret, ndriçimi publik, 

sinjalizimet etj). 

I 
MESËM AFATSHKURTËR KOMUNA, 

INVESTITORI 1 

TELEFERIKËT 
Hartimi i projekteve për ndërtimin e 
teleferikëve të rinj dhe rindërtimin e 
atyre ekzistues, duke u bazuar në 

hartën e transportit rrugor. 

I LARTË AFATGJATË KOMUNA, 
INVESTITORI 3 

INFRASTRUKTURA E FURNIZIMIT ME UJË 
Strategjia 1: Avancimi, modernizimi dhe mbrojtja e infrastrukturës ekzistuese të furnizimit me ujë 
Mbrojtja e ujit mineral dhe mbrojta 

ujërave nëntokësore si në drejtim të 
heqjes së mundësisë e kontaminimit, 

dhe në aspektin e ndërtimit të 
pakontrolluar dhe rrezikimit të 

hapësirës 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 1 

Mbrojtja rreth burimeve, 
ujëmbledhësve, rrjedhave ujore dhe 

akumulacioneve, nën regjimin e 
caktuar të ruajtjes, varësisht nga 

destinimi i objektit. 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 1 

Identifikimi dhe mbrojtja e burimeve 
Blizumir dhe Dy lumenjtë I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 1 

Strategjia 3. Planifikimi i zgjerimit dhe përhapja e rrjetit të ujësjellësit 
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Hartimi i projektit për zgjerimin e rrjetit 
të ujësjellësit në zonën e banimit 

kolektiv dhe kompleksit rekreativ – 
sportiv Livad 

I LARTË AFATSHKURTËR KOMUNA, 
INVESTITORI 1 

Hartimi i projektit për ndërtimin e 
ujësjellësit për nevojat e zonave 

industriale 
I LARTË AFATSHKURTËR KOMUNA, 

INVESTITORI 1 

Strategjia 3: Rregullimi i regjimit të ujit 
Parashihet rregullimi i regjimit të ujit 

në shtratin  e lumit Miloshticë (ndërtimi 
i digave, kaskadës, moleve etj). 

I LARTË AFATMESËM KOMUNA, 
INVESTITORI 1 

Në rrjedhat tjera të ujërave 
planifikohet rregullimi i shtretërve të 

lumenjve me dhe, me rregullim urban, 
mirëmbajte dhe pastrim për mbrojtje 
nga vërshimet (hapja e kanaleve për 

kullimin e ujërave) 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 1 

SISTEMI I KANALIZIMIT DHE DEPONITË 
Strategjia 1: Kompletimi, përmirësimi i rrjetit ekzistues dhe ndërtimi i rrjetit të ri të sistemit të 

kanalizimit 
Përgatitja dhe zbatimit i projekteve për 

lidhje nga dalja e vendbanimit në 
drejtim të impiantit kryesor (lidhja e 

ardhshme me rrjetin kryesore). 

I ULËT AFATMESËM KOMUNA 1 

Hartimi dhe realizimi i projektit për 
ndërtimin e sistemit të rrjetit të 

kanalizimit për nevojat e ndërtesave 
banesore dhe spitale, si dhe qendrën 

sportive – rekreative “Livad”; 

I LARTË AFATMESËM KOMUNA, 
INVESTITORI 1 

Shënimi dhe mbrojtja e hapësirave 
për ndërtimin e fabrikës kryesore për 
trajtimin e ujërave të zeza në nivel të 

qytetit; 

I ULËT AFATMESËM KOMUNA 1 

Strategjia 2: Ndërtimi i sistemit të ri të drenazhës së ujërave atmosferike 
Përgatitja e projekteve për ndërtimin e 

rrjetit të riri të kanalizimit të ujërave 
atmosferik të ndarë nga kanalizimi i 
ujërave të zeza (në përputhje me 

konceptin e eliminimin e drejtimit të 
rrjedhës me të afërt, përroit apo lumit). 

I 
MESËM AFATMESËM KOMUNA, 

INVESTITORI 2 

Përgatitja e projekteve për ndërtimin e 
rrjeteve të reja të kanalizimeve 

atmosferike gjatë rrugëve. 

I 
MESËM AFATSHKURTËR KOMUNA, 

INVESTITORI 2 

FUNKSIONALIZIMI I FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE DHE FORCIMI I RRJETIT TË 
TELEKOMUNIKACIONIT 

Strategjia 1: Rindërtimi i largpërçuesve ekzistues, ndërtimi i trafo-stacioneve të reja dhe rindërtimi i 
trafostacioneve ekzistuese 

Ndërtimi STS 10 / 0,4 KË Shtërpcë 
250 KËA 

I 
MESËM AFATSHKURTËR KOMUNA, 

INVESTITORI 1 
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Fillimi i kalimit gradual nga rrjeti 
distributiv nga 10 kË në rrjetin 

distributiv prej 20 kË 
I LARTË NË VAZHDIMËSI KOMUNA, 

INVESTITORI 2 

Përgatitja dhe zbatimi i projektit për të 
zëvendësuar linjat ajrore me kabllo të 

thurur, 230/400V apo kabllo 
nëntokësore. 

I LARTË NË VAZHDIMËSI KOMUNA, 
INVESTITOTR 3 

Është e nevojshme të përgatiten 
projekte në mënyrë që rrjetet e 

tensionit të ulët duhet të planifikohen 
gjithashtu me shtylla betoni dhe kabllo 

vetë mbajtëse të aluminit. 

I LARTË NË VAZHDIMËSI KOMUNA, 
INVESTITORI 3 

Strategjia 2: Forcimi dhe zgjerimi i telekomunikacionit në zonën urbane 
Bashkëpunimi në funksion të ngritjes 
së numrit të postave, numrit të linjave 

telefonike dhe pajisjeve tjera, si 
vëllimit të internetit dhe shërbimeve 

kabllore, ndërsa shërbimet e PTK-së 
dhe operatorëve tjerë privat të 

modernizohen. 

I 
MESËM AFATSHKURTËR INVESTITOR 2 

Përhapja e rrjeteve të 
telekomunikacionit në fshatrat dhe 
kabllot e fibrave optike që lejojnë 
lidhjen me internet dhe televizion 

kabllor 

I LARTË NË VAZHDIMËSI INVESTITOR 2 

Përgatitja e projekteve për ofrimin e 
programeve televizive HD nëpërmjet 

rrjeteve kabllore. 

I 
MESËM NË VAZHDIMËSI INVESTITOR 1 

Përgatitja e projektit për instalimin e 
telefonave publike në të gjitha pjesët 

urbane 
I ULËT AFATSHKURTËR INVESTITOR 1 

FUSHA TEMATIKE, DEMOGRAFIA DHE ÇËSHTJET SOCIALE 
STRATEGJITË DHE AKTIVITETET PËR INFRASTRUKTURËN SOCIALE 

POPULLSIA, BANIMI DHE VENDBANIMET 
POPULLSIA 

Strategjia 1:Krijimi i kushteve të përshtatshme për përmirësimin e indeksit komunal të zhvillimit 
njerëzor(IZHNJ) në zhvillimin e mëtejme të zonës urbane 

Plani për balancimin e rritjes së 
popullsisë në disa njësi hapësinore 

dhe arritja e dendësisë më të 
barabartë të popullsisë në qytet, 

varësisht nga totali i potenciali natyror 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 2 

Plani për përcaktimin e qëllimeve në 
politikat e migrimit të banorëve dhe 
kthimit të tyre në këtë zonë, si dhe 
sigurimin e qarkullimit më të lirë të 

njerëzve të nivelit të ndryshëm 
arsimor, aktiviteteve dhe profesioneve 

I ULËT NË VAZHDIMËSI KOMUNA 1 

Plan për ndryshime më të fuqishme të I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 2 
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strukturës ekonomike të banorëve me 
zhvillimin e sektorit primar, sekondar 

dhe terciar të afarizmit 
Plani për përmirësimin e shkallës së 
shkrim – leximit tek të rriturit (mbi 15 

vjet); 
I ULËT NË VAZHDIMËSI KOMUNA 1 

Hartimi i projekteve për kompletim në 
zhvillimin ekonomik dhe zbutjen e 

varfërisë nga ana e mirëqenies 
ekonomike, të matur nga të ardhurat 

për frymë të jenë të përmirësuar 

I 
MESËM NË VAZHDIMËSI KOMUNA, 

INVESTITORI 1 

Hartimi i projekteve të parapara me 
këtë plan për rritjes së hapësirave të 

gjelbra në qytet dhe përmes 
përpunimit të sipërfaqeve të cila janë 

të lira dhe të pashfrytëzuara. 

I 
MESËM AFATSHKURTËR KOMUNA, 

INVESTITORI 1 

BANIMI 
Strategjia 1: Rritja e sasisë dhe cilësisë së banimit 

Hartimi i planeve rregullative duke u 
bazuar në konceptet në funksion të 

sigurimit të vëllimit të mjaftueshëm për 
banim për të gjithë shtresat e 

popullsisë. 

I 
MESËM AFATSHKURTËR KOMUNA 1 

Hartimi dhe realizimi i projekteve 
kryesore të infrastrukturës dhe 

shërbimeve në bazë të hartave të 
infrastrukturës (uji, kanalizimi, ngrohja, 

parkingu, zona e gjelbër). 

I LARTË AFATMESËM KOMUNA, 
INVESTITORI 1 

Përgatitja e projekteve të mëdha për 
përmbajtje publike që ndikojnë në 

përmirësimin e kushteve të banimit. 
I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 2 

Banimi 
Strategjia 1: Zhvillimi i ardhshëm në përputhje me konceptim e zhvillimit kompakt 

Hartimi i planeve rregullative për zonat 
industriale të parapara me këtë plan 

I 
MESËM AFATSHKURTËR KOMUNA 1 

Stimulimi i ndërtimit brenda zonave të 
planifikuara 

I 
MESËM NË VAZHDIMËSI KOMUNA 1 

Monitorimi dhe ndalimi i ndërtimit 
jashtë kufijve të ndërtimit dhe zonave 

të ngrira për ndërtim 
I ULËT NË VAZHDIMËSI KOMUNA 1 

Formimi i bordit për rrënimin e 
objekteve të ndërtuar jashtë vendeve 

të parapara 
I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 1 

Strategjia  2: Sigurimi i zhvillimit të vendbanimit në përputhje me konceptin e vendbanimeve 
kompakte 

Planet rregullative për zonën urbane 
duhet të jenë në përputhje me qëllimin 

e zhvillimit kompakt 
I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 1 
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Respektimi i ndalimit të çfarëdo 
ndërtimi në zonat e ngrira të parapara 
me plan, zbatimi i masave adekuate; 

I ULËT NË VAZHDIMËSI KOMUNA 1 

Ndërmarrja e të gjitha masave për 
parandalimin e shfrytëzimit negativ të 
zonave të gjelbra të parapara me plan 

I ULËT NË VAZHDIMËSI KOMUNA 1 

ARSIMIMI 
Strategjia 1: Zgjerimi i vëllimit, përmbajtjes dhe rritja e cilësisë së infrastrukturës së sistemit arsimor 

Hartimi i projekteve për renovim të 
institucioneve arsimore ekzistuese 
dhe kompletimi me infrastrukturë 

përcjellëse me qëllim të funksionim 
adekuat të sistemit arsimor 

I 
MESËM AFATSHKURTËR KOMUNA, 

INVESTITORI 1 

Hapja e paraleles së veçantë për 
fëmijët me aftësi të kufizuara me 

nevoja të veçanta në objektet 
arsimore tashmë ekzistuese. 

I LARTË AFATSHKURTËR INVESTITOR 1 

Përmirësimi i sigurisë së nxënësve me 
vendosjen e sistemit për monitorim 
dhe themelimi i shkollave shumë-

funksionale duke realizuar aktivitete 
për fëmijë, të rinj dhe grupe tjera të 

qytetarëve; 

I 
MESËM AFATSHKURTËR KOMUNA 1 

Krijimi i sistemit të barabartë arsimor, 
integrimi i fëmijëve me aftësi të 

kufizuara dhe organizimi i formave të 
ndryshme të edukimit për prindër; 

I ULËT AFATSHKURTËR PRIVATNI 
SEKTOR 2 

Përmirësimi i bashkëpunimit në mes 
të shkollave dhe prindërve I ULËT AFATMESËM KOMUNA 2 

Krijimi i kushteve në shkolla për 
qëndrim ditor (themelimi i kuzhinave 

shkollore – mensave) 
I ULËT AFATMESËM KOMUNA 2 

Shëndetësia 
Strategjia 1: Ofrimi i përmbajtjeve shëndetësore në vendbanime në përputhje me funksionin dhe 

hierarkinë e tyre 
Modernizimi i sistemi dhe përshtatja e 

formave organizative dhe 
standardeve, duke u bazuar në 

përvojat më të suksesshme 
bashkëkohore 

I LARTË NË VAZHDIMËSI 
KOMUNA, 

INVESTITORI 
2 

Në periudhën e ardhshme planifikohet 
përfundimi i ndërtimit dhe hapja e 

qendrës spitalore. Në qendrën 
spitalore parashihen këto reparte: 

reparti i gjinekologjisë, interno, 
pediatria, kirurgjia, ortopedia dhe 

emergjenca 

I LARTË AFATSHKURTËR 
QEVERIA, 

INVESTITORI 
1 

KULTURA 
Strategjia 1: Ofrimi i kushteve dhe përmbajtjeve për ruajtjen, konservimin dhe shfrytëzimin e 
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përhershëm të trashëgimisë kulturore 

Krijimi i hapësirës dhe kushteve për 
biblioteka në kuadër të Shtëpisë së 

kulturës 

I 
MESËM AFATMESËM INVESTITORI 2 

Krijimi i kushteve për funksionalizmin 
e ansambleve kulturore artistike dhe 

shoqërive si dhe krijimi i të rive. 
I LARTË AFATSHKURTËR KOMUNA 1 

Krijimi i kushteve për manifestime 
tradicionale “martesa e Princit Mark”, 

“Likovne kolonije” etj. 
I LARTË 

 
AFATSHKURTËR KOMUNA 1 

Krijimi i kushteve për organizime të 
panaireve vjetore të librit, funksionimi i 

klubit të artistëve, piktorëve si dhe 
riaktivizimi i kinemasë së qytetit në 

Shtëpinë e Kulturës 

I 
MESËM 

 
AFATSHKURTËR 

KOMUNA 1 

Parandalimi i dukurive aktuale që 
cenojnë trashëgimin kulturore, me 

masa teknike, profesionale dhe ligjore 
I ULËT 

 
AFATSHKURTËR 

KOMUNA 1 

Rregullimi i varrezave dhe punimet në 
kishat e vjetra duhet të projektohen 

dhe realizohen në bazë të kushteve të 
veçanta konservatore 

I LARTË AFATSHKURTËR KOMUNA 1 

Përveç kushteve konservative për 
mbrojte teknike të pronës së mbrojtur 
kulturore është e nevojshme që me 

dokumentet formale ligjore dhe të tjera 
të regjistruara të mbrohen edhe 

pasuritë kulturore tjera të evidentuara 
(Kisha e Shën Gjonit, piramidat dhe 
varret përpara kishës përkujtimore të 
Shën Gjonit, qeshma përkujtimore në 

rrugën midis Shtërpcë dhe në 
Brezovicë dhe tërësia hapësinor dhe 
urban-arkitektonike e rrugës kryesore 

në Shtërpcën e vjetër dhe Sheshin 
Çlirimtar) dhe parashikimi i trajtimit të 
mëtutjeshëm. Kujdes i veçantë duhet 
të kushtohet në afërsi të Kishës së 

Shën. Nikollës, objekti që duhet të të 
përfshihet në trashëgiminë kulturore 

kombëtare 

 
 
 
 
 

I ULËT 

 
 
 
 
 

AFATSHKURTËR 

 
 
 
 
 

KOMUNA 

 
 
 
 
 
1 

Gradina Hulumtimet arkeologjike si 
dhe studimet e hollësishme 

profesionale dhe shkencore të 
lokalitetit Gradina 

I LARTË AFATGJATË INVESTITORI 3 

Nëse gjatë vrojtimit identifikohen 
mbetjet e rëndësishme të ndërtesave 
të shumta në lokalitetin Gradina, me 
sugjerim të institutit kompetent do të 
bëhet kthimi i këtij lokaliteti në park 

I LARTË AFATGJATË INVESTITORI 3 
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arkeologjik 
Përdorimi i materialit arkeologjik të 
lëvizshëm si fillimi i muzeut amtar I LARTË AFATGJATË INVESTITORI 3 

Hartimi i planit për trajtim të veçantë të 
tërësisë hapësinore të pjesës së vjetër 

të vendbanimit të Shtërpcës. 

I 
MESËM AFATSHKURTËR KOMUNA, 

INVESTITORI 1 

Trajtimi i të gjitha të mirave kulturore 
në përputhje me Ligjin për pasuritë 

kulturore, përkatësisht rekomandimet 
për masat mbrojtëse, të paraqitura në 

këtë elaborim 

I ULËT NË VAZHDIMËSI KOMUNA 1 

Administrata dhe institucionet publike 
Strategjia 1: Ofrimi i kushteve dhe përmbajtjeve për administratë dhe  institucione publike, 

transparente dhe efikase 
Fillimi i zbatimit të projektit për 

ndërtimin e objektit për shërbime 
sociale 

I 
MESËM AFATSHKURTËR INVESTITORI 1 

Përfundimi i zbatimit të projekteve për 
ndërtimin e objektit të gjykatës në 

lokacion të caktuar 

I 
MESËM AFATSHKURTËR INVESTITORI 1 

SPORTI DHE REKREACIONI 
Strategjia 1: Ofrimi i përmbajtjeve sportive dhe rekreative 

Vazhdimi i realizimit të projekteve për 
ndërtimin e sallës së sporteve në 

bashkëpunim me Ministrinë për Sport 
dhe Kulturë dhe Ministrinë për Kthim 

dhe Komunitete, në zonën e paraparë 
me këtë plan 

I LARTË AFATSHKURTËR KOMUNA, 
INVESTITORI 1 

Hartimi i projektit për renovim, zgjerim 
dhe modernizimin e sallës së sporteve 

ekzistuese në kuadër të shkollës 
fillore Staja Markoviq 

I 
MESËM 

 
AFATSHKURTËR KOMUNA, 

INVESTITORI 3 

Hartimi i projekteve dhe fillimi i 
zbatimit të ndërtimit të kompleksit 

sportiv në zonën Livad ku përfshihen 
terrenet e futbollit, volejbollit, 

basketbollit, pishinat etj. 

I LARTË NË VAZHDIMËSI KOMUNA, 
INVESTITORI 1 

Hartimi i projekteve dhe fillimi i 
ndërtimit të poligonit për ecje dhe 

rekreacion (trim shtegu) Shtërpcë – 
Brezovicë, Shtërpcë - Vërbeshticë 

I LARTË 

 
NË VAZHDIMËSI KOMUNA, 

INVESTITOER 1 

Hartimi i projekteve për ndërtimin e 
fushës së tenisit në zonën e Dy 

lumenjve 

I 
MESËM AFATSHKURTËR KOMUNA, 

INVESTITORI 2 

Hartimi i projektit për ndërtim të 
shtegut të çiklizmit në shpatet e 

maleve të Sharrit 

I 
MESËM NË VAZHDIMËSI KOMUNA, 

INVESTITORI 2 

RINIA 
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Strategjia 1: Ofrimi i përmbajtjeve për jetën e  të rinjve 
Ngritja e kapaciteteve për sport, 

kulturë dhe angazhimi sa më madh i 
rinjve në këto aktivitete 

I ULËT NË VAZHDIMËSI KOMUNA 1 

Nxitja e frymës konkurruese në fusha 
të shumta (sport, art, shkencë në 

shkolla fillore e të mesme etj) 
I ULËT NË VAZHDIMËSI KOMUNA 1 

Krijimi i kushteve për angazhim grupor 
të recituesve, grupeve teatrale dhe 
muzikore në të gjitha shkollat fillore 

dhe të mesme, 

I ULËT NË VAZHDIMËSI KOMUNA 1 

Hapja e klubeve rinore, hapësirat e të 
cilave mund të jenë në kuadër të 

shkollës fillore 

I 
MESËM AFATSHKURTËR 

KOMUNA, 
SEKTORI 
PRIVAT 

1 

PAPUNËSIA DHE VARFËRIA 
Strategjia 1: Minimizimi i shkallës së papunësisë dhe varfërisë 

Hartimi i projekteve dhe krijimi i 
kushteve për organizimin e trajnimeve 
profesionale sipas kërkesës së tregut 

I ULËT NË VAZHDIMËSI KOMUNA 1 

Hartimi i projekteve dhe krijimi i 
kushteve për sigurimin e punës 

sezonale 
I ULËT NË VAZHDIMËSI KOMUNA 1 

Hartimi i projekteve dhe krijimi i 
kushteve për përkrahje dhe stimulim 

të ndërmarrësve të rinj 
I ULËT NË VAZHDIMËSI KOMUNA, 

INVESTITORI 1 

FUSHA TEMATIKE SHFRYTËZIMI I TOKËS DHE MJEDISI 
STRATEGJITË DHE AKTIVITETET PËR SHFRYTËZIMIN E TOKËS DHE MJEDISIT 

AJRI 
 

Hartimi i projekteve të brezave dhe 
rripave të gjelbër me kapacitete për 

absorbim të aerosolëve, gazrave 
azotike, sulfurit dhe gazrave të 

karbonit, metaleve të rënda përgjatë 
rrugës kryesore në zonën urbane dhe 

rrugës regjionale 

I 
MESËM AFATGJATË KOMUNA 2 

Hartimi i projekteve për revitalizimin e 
parqeve ekzistuese dhe ngritja e 
parqeve të reja në hapësirat e 
identifikuara si të lira dhe të 

mundshme për ngritjen e këtyre 
parqeve 

I 
MESËM AFATGJATË INVESTITORI 1 

Zbatimi i rregullores për parandalimin 
e lirimit të ndotësve në ajër nga 

industritë dhe makinat lëvizëse me 
instalimin e katalizatorëve dhe 

pajisjeve tjera në aspektin teknik 

I ULËT AFATGJATË SEKTORI 
PRIVAT 1 

Hartimi i projekteve për shfrytëzimin e 
formave alternative të energjisë së I AFATGJATË INVESTITORI 2 
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ripërtërishme (kryesisht energjisë 
solare) 

MESËM 

Stimulimi me lirim nga taksat deri në 
50% të atyre që kërkojnë leje ndërtimi 

dhe përdorin energjinë alternative 
I ULËT NË VAZHDIMËSI KOMUNA 1 

Hartimi i projekteve për shtigje të 
çiklistëve dhe shtigjeve për këmbësor I LARTË AFATGJATË KOMUNA 3 

UJI 
 

Hartimi i projekteve për rregullim dhe 
kompletim të aparateve për pastrim të 

ujërave industrial të përdorur 

I 
MESËM NË VAZHDIMËSI 

INVESTITORI, 
SEKTORI 
PRIVAT 

2 

Hartimi i projekteve për zonën e 
veçantë të mbrojtur – Blizumir dhe Dy 

lumenj 
I ULËT AFATGJATË KOMUNA 1 

Hartimi i projekteve për sigurimin e 
nevojave të ujit të shëndetshëm për 

pije, si dhe ruajtja e disa burimeve dhe 
rrjedhave lumore 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 1 

TOKA 

Përgatitja e projektit për mbrojtje nga 
vërshimet e pellgut të lumit Miloshtica I ULËT NË VAZHDIMËSI KOMUNA 1 

Është e nevojshme organizimi i 
kampanjës informative për qytetarë 
(rreth kufijve ndërtimor, zonave të 
ngrira për ndërtim dhe zonave për 
zgjerim) me qëllim të mbrojtjes së 

hapësirës së tokës 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 1 

Stimulimi i vazhdimit të procesit të 
hartimit të planeve rregullative në 

zonën urbane 

I 
MESËM AFATSHKURTËR KOMUNA 1 

Shfrytëzimi i tokës 
 

Informimi adekuat i personave fizik 
dhe juridik për destinime dhe kufi I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 1 

Zhvillimi, definimi dhe destinimi i 
parapri në terren, që janë të 

paraqitura në harta. 
I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 2 

Zhvillimi i mekanizmave ndëshkues 
për shkelësit që tentojnë të tjetërsojnë 

tokës të paparë me këtë dokument 
I ULËT NË VAZHDIMËSI KOMUNA 1 

ZONAT ME DESTINIM TË VEÇANTË 
 

Zhvillimi i regjistrimit gjeofizik, si dhe 
përgatitja e projektit për zhvillimin e 

zonës arkeologjike Gradishte 
I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 2 
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Përkufizimi, identifikimi dhe sinjalizimi i 
zonës së mbrojtur në nivel të Kosovës 
nën Planin e Ahtisaarit, Kisha e Shën 

Nikollës 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA, 
INVESTITORI 1 

Ndalimi i çfarëdo lloji të ndërtimit në 
zonat e përcaktuara nga plani i 

Ahtisaarit 
I ULËT NË VAZHDIMËSI KOMUNA 1 

KONTEKSTI URBAN 
 

Përgatitja e planeve për zgjerimin e 
zonës urbane  (koncepti i zhvillimit të 

zonës urbane); 

I 
MESËM AFATSHKURTËR KOMUNA 1 

Përgatitja e planeve dhe rregullores 
për ndërtim brenda kufijve ndërtimor 

të paraparë 
I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 1 

Përgatitja e projektit për zgjerim me 
përmbajtje të industrisë 

I 
MESËM AFATSHKURTËR KOMUNA, 

INVESTITORI 2 

Përgatitja e kushteve të procesit për 
marrjen e lejes për ndërtimin e 

objekteve, ku është e nevojshme të 
merret miratimi në përputhje me 

normat specifike urbane me angazhim 
të organeve kompetente 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 1 

Identifikimi i objekteve të ndërtuara në 
mënyrë të parregullt I ULËT NË VAZHDIMËSI KOMUNA 1 

Përgatitja e kushteve të bazës ligjore 
për trajtim adekuat të ndërtimeve të 

parregullta 
I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 1 

TRASHËGIMIA NATYRORE 
 

Hartimi i projekteve për mbrojtjen e 
rregullimin e peizazheve në zonën Dy 

lumenj dhe liqeni i Livadicës 

I 
MESËM NË VAZHDIMËSI KOMUNA 2 

Përgatitja e projektet për rregullimin e 
shtratit të lumit Milosthica I LARTË AFATSHKURTËR KOMUNA, 

INVESTITORI 1 

Rritje e numrit të parqeve dhe 
sipërfaqeve të gjelbra në zonën 

urbane; 
I LARTË AFATMESËM KOMUNA, 

INVESTITORI 1 

Hartimi i projektit për rregullimin e 
sipërfaqeve të gjelbra përgjatë lumit 

Miloshtica, si dhe mbrojtja nga 
veprimtaritë ndërtimore. 

I LARTË AFATSHKURTËR KOMUNA, 
INVESTITORI 2 

MENAXHIMI I MBETURINAVE 

Përgatitja e projekteve për shitblerje 
dhe trajtim të mbeturinave që në 

mënyrë të pakontrolluar hidhen, me 
prioritet përgjatë shtratit të lumit 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA, 
INVESTITORI 1 
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Miloshtica 

Ndërmarrja e masave ndëshkuese I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 1 

FATKEQËSITË ELEMENTARE DHE FATKEQËSITË TJERA 
 

Hartimi i sistemit të rregulloreve 
komunale që duhet të mbështeten në 

sistemin teknik të rregulloreve që 
rregullojnë materialin ndërtimor në 

zonat sizmike 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 2 

Breshri 

Përgatitja e projekteve për ndërtimin e 
stacioneve kundër breshrit në vendet 

ku kanë ekzistuar edhe më parë 
I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 2 

Vërshimet 

Përgatitja e projekteve për hapjen e 
kanaleve, pastrim dhe mirëmbajtje I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA, 

INVESTITORI 2 

Ndërmarrja e masave për ndalimin e 
ndërtimit të objekteve banesore si dhe 
të atyre të karakterit afarist te brigjet e 

lumenjve në largësi më së paku 10 
metra nga shtrati i lumit 

I ULËT NË VAZHDIMËSI KOMUNA 1 

Hartimi i projekteve për mbjelljen e 
pemëve në brigjet kryesore të 

lumenjve që do mbulonte brezin prej 
10m largësi nga pellgu i lumit 

Miloshtica 

I 
MESËM AFATMESËM KOMUNA 2 

Hartimi i projektit për tampon zonën 
në mes të zonave pyjore dhe urbane, 

që duhet të jenë të ndërprera me 
brezat kundër zjarrit, në mënyrë që 

dëmet nga zjarret eventuale në pyje të 
mos ndikojnë në zonën urbane 

I 
MESËM AFATGJATË KOMUNA 2 

Ndërmarrja e masave për futjen e 
standardeve në kuptim të ndërtimit të 

objekteve ku duhet përcaktuar për 
objekte që kanë shkallë më të lartë të 

rezistencës nga zjarri 

I LARTË NË VAZHDIMËSI 

INVESTITORI, 
KOMUNA, 
SEKTORI 
PRIVAT 

2 

Hartimi i projekteve për tampon zona 
në mes të zonave pyjore, që duhet të 
jenë të ndërprera me breza kundër 

zjarrit, në mënyrë që dëmet nga 
zjarret eventuale në pyje të jenë 

minimale 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 1 
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Hartimi i projekteve për vendosjen e 
sa më shumë hidrantëve dhe ujërave 

të akumuluar në numër të madh të 
vendeve në zonën urbane 

I ULËT AFATSHKURTËR KOMUNA 1 

Hartimi i projekteve për qasje më të 
mirë të veturave të zjarrfikësve deri të 

çdo njësi banesore në qytet 
I ULËT NË VAZHDIMËSI KOMUNA 1 
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7  DISPOZITAT PËR ZBATIM 
 

Plani zhvillimor urban i Shtërpcës 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 
kompakt të zhvillimit me infrastrukturë të integruar, dhe me përmbajte industriale e 
turistike. 

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 së zhvillimit hapësinor, përkatësisht 
aktivitetet për kalimin nga gjendja ekzistuese në gjendjen e planifikuar.  

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, me të cilat 
përshkruhet aspekti ligjor dhe masat për zbatim. Kjo pjesë mbulon elementet për zbatimin të 
karakterit të detyrueshëm, dhe definon elemente thelbësore që lidhen me nivelin komunal. 
Kjo i referohet kushteve dhe elementeve që menaxhojnë zbatimin e ligjit. 

Kjo përmban: 
 

7.1  UDHËZIMET MBI ÇËSHTJET E INTERPRETIMIT TË PLANIT 
ZHVILLIMOR URBAN GJATË HARTIMIT TË PLANEVE 
RREGULLUESE DHE PLANEVE TJERA 

 
 

 Plani zhvillimor urban mund të interpretohet si dokument që parasheh shfrytëzimin, 
rregullimi dhe zhvillimin e dëshiruar hapësinor në të ardhmen. 

 Koncepti i zhvillimit hapësinor (koncepti kompakt i zhvillimit me strukturë të integruar 
dhe përmbajtje industriale e turistike). Për kompletimin e rrjetit urban me funksione dhe 
përmbajtje, si dhe për zhvillimin hapësinor të baraspeshuar në territorin e Shtërpcës, 
vlerësohet me prioritet zhvillimi i shpejt në funksion të lidhjeve, shërbimeve, dendësisë 
dhe realizmit të funksioneve tjera sociale, ekonomike dhe mjedisore shtesë. 

Ky koncept i vlerësuar si racional dhe efikas nga ana e grupeve punuese për 
zhvillimin e planifikuar të zonës urbane, specifikat e zhvillimit të Shtërpcës kërkojnë që 
në konceptin e ardhshëm të urbanizmit qaset me mënyrë mjaft fleksibile. 

 PZHK është i bazuar në Draftin e planit hapësinor të Kosovës dhe në rast të 
mosmarrëveshjes rreth një çështje eventuale, interpretimi përfundimtar është ai që 
është në Planin Hapësinor të Kosovës, i cili duhet të respektohet në tërësi. 

 PZHU i Shtërpcës bazohet në Planin zhvillimor komunal dhe në rast të 
mosmarrëveshjes rreth një çështje eventuale, interpretimi përfundimtar është ai që 
është në Planin zhvillimor komunal, i cili duhet të respektohet në tërësi.  

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 për momentin ka zhvillime, coftë 
bejteve banesore ose objekteve tjera, por në të cilën në të ardhmen nuk do të lejohet as një 
ndërtim në aspektin rezidencial, afarist apo të objekteve të karaktereve tjera. Në atë zonë 
mund të jetë i planifikuar ndonjë lloj i infrastrukturës të interesit komunal, por që nuk do të 
jetë në funksion të zonës. 

Gjatë hartimit të planeve të niveleve të ulëta mund të hasim në termin "Zona për 
zgjerim” e cila në të ardhmen do të trajtohet si zona në të cilën mund të zgjerohet qyteti. 
Këto zona janë të tokës me bonitet të ulët, me pronësi publike apo privatë, ndërsa do të 
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realizohen me projekte kryesore në të cilat do të definohet mënyra e fitimit të drejtës për 
ndërtim dhe kushtet e ndërtimit. 

Gjatë hartimit të planeve të niveleve më ulëta në zonën për zgjerim, do të planifikohet 
infrastruktura, nëse zona gjendet në pjesët e qytetit në të cilat është paraparë hartimi i 
planeve rregulative, në të kundërtën, jepen kushtet hapësinore nga ana e kuvendit komunal 
në bazë të Planit zhvillimor urban. 

Gjatë hartimit të planeve të nivele të ulëta mund të hasim në termin “Zona e zhvillim 
të koordinuar” e cila mund të interpretohet si zona në të cilën mund të zgjerohet qytetit, ku 
momentalisht ndërtimi është i ngrirë. Këto zona janë toka me bonitet të ulët, dhe për 
planifikim të zgjerimit të ardhshëm të hapësirës duhet të ketë aktivitete të koordinuara në 
mes të komunës dhe komunitetit. Këto zona janë në pronësi publike apo private dhe do të 
zhvillohen në bazë të projekteve më të cilat definohet mënyra e fitimit të drejtës për ndërtim 
dhe kushtet ndërtimore. 

Gjatë hartimit të planeve të niveleve më ulëta në zonën për zgjerim, do të planifikohet 
infrastruktura, nëse zona gjendet në pjesët e qytetit në të cilat është paraparë hartimi i 
planeve rregulative, në të kundërtën, jepen kushtet hapësinore nga ana e kuvendit komunal 
në bazë të Planit zhvillimor urban. 

Gjatë hartimit të planeve të nivele të ulëta mund të hasim në termin “Zona 
industriale” e cila interpretohet si zona në të cilën mund të zhvillohet industria. Kjo zonë do 
të zhvillohet në bazë të planit rregullativ të hartuar nga ana e komunës së Shtërpcës, dhe në 
bashkëpunim me Ministrinë e tregtisë dhe industrisë. 

Gjatë hartimit të planeve të nivele të ulëta mund të hasim në termin “Zona me 
interes të veçantë” e cila interpretohet si zona të cilën komuna ka interes ta mbroj, 
shfrytëzoj dhe zhvilloj, ashtu që për këto zona do të hartohen planet rregullative nga ana e 
komunës së Shtërpcës. 

Gjatë hartimit të planeve të nivele të ulëta mund të hasim në termin “Zona për 
zhvillim të industrisë” që interpretohen si zona të resurseve natyrore në të cilat mund të 
zhvillohet industria e eksploatimit dhe përpunimit. 

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. 

 
 
 

7.2 KUSHTET E VENDOSURA NGA PUSHTETI LOKAL NË LIDHJE ME 
ÇËSHTJET E RËNDËSISHME PËR ZHVILLIMIN DHE SHFRYTËZIMIN 
E TOKËS NË ZONAT URBANE 

5.2.1 KUSHTET PËR PËRCAKTIMIN E DESTINIMIT TË TOKËS NË TERRITORIN 
ZONËS URBANE 

 
 Me ketë plan është përcaktuar edhe destinimi i sipërfaqes nën kushtin e 

përmbushjes së kushteve të gjeneratave të tanishme, duke mos rrezikuar gjeneratat 
e ardhshme; 

 Përmbushja e kërkesave ligjore dhe parimeve të paraqitura në kapitullin e II-të;  
 Respektimi i koncepteve zhvillimore 
 Zhvillimi i qëndrueshëm ekonomik; 
 Zhvillimi i qëndrueshëm social, duke respektuar aspektin demografik si dhe aspektin 

e mjedisit në përputhje me natyrën e shfrytëzimit të mjedisit; 
 Respektimi i nivelit të kapacitetit ndotës, të cilën mjedisi mund të absorboj; 
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 Ruajtja dhe avancimi i resurseve natyrore në mënyrë që ata të jenë të rinovuar dhe 
të shfrytëzuar në mënyrë racionale 

 Sigurimi i mbrojtjes së funksionit të papenguar të vlerave natyrore të mbrojtura 
bashke me mjedisin e tyre, si dhe mbrojtja e habitateve të llojeve të egra të kafshëve 
dhe bashkësive të tyre; 

 Sigurimi i mbrojtjes së hapësirës së ndërtuar; 
 Krijimi i kushteve për pushim dhe rekreacion të njerëzve. 

 
Të gjitha këto që u përmendën lartë formulojnë bazën për përcaktimin e kushteve 

rreth çështjeve të shfrytëzimit të tokës dhe zhvillimit. Në këtë drejtim, kemi përcaktuar 
destinimet e sipërfaqeve për shfrytëzim, dhe ato janë: 

 
 Zonat ndërtimore; 
 Zonat për qëllime të caktuara; 
 Zonat e mbrojtura; 
 Korridoret e trafikut; 
 Brezat e gjelbër; 
 Rekreacioni; 
 Sporti; 
 Pyllëzimi;  
 Rrjedhat e ujit – lumenjtë; 
 Deponitë e mbeturinave 
 varrezat. 

 

7.2.1 KUSHTET PËR RREGULLIMIN E SIPËRFAQEVE 
 

 Ndërtimi do të lejohet vetëm në vendet e parapara për ndërtim, të përcaktuara me 
PZHU; 

 Zhvillimi i Shtërpcës në zonat me qëllim të veçantë duhet të rregullohen me planet 
rregullative 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 

hulumtimi mbi kërkesat, mundësitë dhe ofrimin e infrastrukturës bazuar në kushtet 
planeve të niveleve më të larta. 

 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 zonës për zhvillim; 
(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 
 

7.2.2 OBJEKTET E RËNDËSISHME PËR ZONËN URBANE  
 

 Komuna do të marrë përgjegjësinë e plotë për zonën e mbrojtur rreth kishës së Shën 
Nikollës në Shtërpcë, të paraparë me ligj për zonat e veçanta të mbrojtura (Ligji nr. 
03/L-039, neni 7.5). 
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7.2.3 ZONAT NDËRTIMORE 
 

 Zonat ndërtimore janë të përcaktuara me Planin Zhvillimor urban të Shtërpcës. 
Ndërtimi është i lejuar vetëm në zonat e përcaktuara për zhvillim urban (tokat 
ndërtimore). 

 Kufijtë e rinj të tokës ndërtimore janë planifikuar në pjesën grafike të PZHU-së dhe  
paraqesin kufizime absolute për zhvillimit urban të zonës. 

 Pa si që zhvillimi në masë të madhe ka për të marrë vend në zonë ekzistuese 
urbane, duhet të lejohet zhvillimi dhe ndërtimi shtesë. 

 Ndërtimet e dendura dhe metodat ndërtimore për shfrytëzimin racional të tokës do të 
zbatohen gjithnjë e më shumë. 

 Definimi i karakteristikave përkatëse dhe karaktereve të ndërtesave në zonat që kanë 
ndikim të kufizuar mbi peizazhin, duhet të përcaktohet planet rregulluese urbane. 

 Planet rregullative urbane, si mjete planifikuese duhet të përdoren për realizimin e 
përshtatshmërisë së tërësive ndërtimore  me mjedisin. 

 Shërbimet e infrastrukturës së parashikuar në fusha të reja të ndërtimit (energjia 
elektrike, sistemi i kanalizimeve, furnizimi me ujë) - gradualisht me kërkesë dhe në 
përputhje me aftësitë financiare të komunës. Alternativa të tjera, të tilla si 
partneritetet publike-private dhe skemat private të financimit duhet të akordohen me 
komunën. 

 Pronari i ndërtesës duhet të paguajnë taksa për infrastrukturës ndërsa metoda e së 
shpërndarjes duhet të përpunohet. 

 Në zonat e shpallura si të ngrira nuk do të lejohet të vazhdojë ndërtimin e çdo lloj të 
infrastrukturës që do ti shërbejë zonës, përveç infrastrukturës së dhënë me PZHU. 

 Zonat e parashikuara për zgjerimit e zonës urbane do të hartohen projekte specifike 
dhe të përcaktohen kushtet për ofrimin e shërbimeve në shërbim të qytetarëve.  
 
 
 

7.2.4 STRUKTURAT E NDËRTUARA JASHTË ZONËS URBANE 
 

 Për zonat të cilat në Planin zhvillimor urban janë përcaktuar si të lira nga çdo lloj i 
zhvillimit dhe të mbrojtura nga ndërtimit, është e nevojshme të garantohet: 
 

a) zonat me vlerë të veçantë ekologjike 
b) mbrojtja e peizazhit natyror, lokacionit të trashëgimisë natyrore dhe zonat të lidhura 

për rekreacion (pa kundërshtim me zhvillimin e zonës urbane) 
 

 Jashtë zonës ndërtimore do të lejohen vetëm objektet që do të përcaktohen me ligjin 
për planifikim hapësinor: 

 
a) ndërtesat publike për mbrojtje ose e mbrojtje civile; 
b) ndërtesat për mbrojtje nga zjarri dhe materialet e rrezikshme/eksplozive etj. 
c) ndërtesat për menaxhimin e resurse ujore; 
d) infrastruktura; 
e) ndërtesat kërkimore dhe përdorimin e materialeve minerale të eksploatuara; 
f) rekreacion dhe turizëm rural. 

 
 Komuna nuk do të jetë përgjegjës për ofrimin e infrastrukturës jashtë zonës urbane. 

Bazuar në përdorimin caktuar të tokës, sigurimi infrastrukturës për zhvillim të ri do të 
jetë përgjegjësi e pronarit apo sipërmarrësit. 
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7.2.5 KUSHTET E SHPËRNDARJES SË AKTIVITETE EKONOMIKE 
 

 Komuna ka ndarë tokë të mjaftueshme në zonën urbane për përkrahjen e zhvillimit të 
afarizmi që është i bazuar në shfrytëzimin e fuqisë punëtore vendore me kusht që të 
vendosen në zonat e parapara për këtë veprimtari. 

 Komuna në zonën urbane do të përkrah themelimin e inkubatorit të biznesit për 
sigurimin e hapësirës për zhvillim ekonomik të bizneseve të reja me kusht të 
shfrytëzimit nga ana e bizneseve fillestare. 

 Në zonat e përcaktuara për biznes dhe industri do të lejohet vetëm ndërtimi i 
përmbajtjeve të pastra për prodhimtari industriale, magazine, shërbime dhe 
përmbajtje tregtare të cilët nuk kanë ndikim negativ në mjedis. 

 Lokacionet për objektet e pastra prodhuese dhe shfrytëzimi përkatës komercial mund 
të zhvillohet në kuadër të zonës urbane vetëm nëse kjo nuk shkakton ndikim negativ 
në mjedis i cili e rrethon (emisioni i gazrave, ndotja e ajrit, zhurma, trafiku). 

 Bizneset industriale dhe komerciale me ndotje të theksuar nuk dot lejohen në asnjë 
rast. 

 Zgjerimi i zonave për industri dhe biznes vetëm nëse qëndrueshmëria e zonës është 
vërtetuar më parë dhe nëse është në interes të përgjithshëm, si në rastin e 
emergjencave dhe mungesës së lokacionit të përshtatshëm për zhvendosje. 

 Komuna do të koordinoj hartimin planit rregullativ për zonën industriale me përcaktim 
të ndjeshëm, infrastrukturë të përshtatshme dhe ndërlidhje me rrjetin regjional rrugor 
në bazë të kritereve në vijim: 

 
a) Qasje e mirë në korridoret rrugore – jo përmes zonës urbane; 
b) Disponueshmëria e tokës me çmim të ulët; 
c) Minimizimi i ndikimeve të dëmshme në zonën urbane 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 

ngastrës dhe më së paku 20% të sipërfaqes duhet të jetë e gjelbëruar 
 

 Zonat e reja ku mund të zhvillohen disa industri duhet të dëshmojnë një furnizim të 
vet qëndrueshëm me energji me prodhimin e energjisë nga burimet e ripërtërishme 
nëse gjenden në afërti të potencialit të lartë për energji të ripërtërishme. 

 Do të jetë i lejuar edhe ndërtimi i kapaciteteve të vogla strehimore me maksimum 200 
shtretër për turistët në zonën urbane, nëse në tërësi plotësojnë kushtet e mjedisit. 

 Komuna do të lejoj ndërtimin e infrastrukturës e cila mbështet atraksionet turistike 
dhe aktivitetet rekreative të cilat nuk kanë kurrfarë ndikimi negativ në mjedis – 
shtigjet për bjeshkatarë dhe çiklist, vendi për vizita etj. 

 
 

7.2.6 KUSHTET PËR ZHVENDOSJEN E AKTIVITETEVE PUBLIKE 
 

 Hapësirat e gjelbra publike në zonën urbane të Shtërpcës dhe në pjesët e përfshira 
me Planin zhvillimor urban, mund të ndërtohen dhe mirëmbahen vetëm nesh 
mundësojnë rruajtjen dhe avancimin e vlerave natyrale dhe të krijuara. 

 Nëse për shkak të zhvendosjes së aktiviteteve publike vjen deri te dëmtimi i 
sipërfaqes së gjelbër publike, kjo duhet të kompensohet në bazë të kushteve dhe 
mënyrës që e përcakton komuna. 
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 Me qëllim të mbrojtjes së zonës së infrastrukturës nga interesat e komunës, do të 
udhëhiqet një politike e qartë dhe e mençur nga ana e komunës. 

 Kushtet për zhvendosjen e objekteve publike për personat e moshuar, jetimët, 
personat me aftësi të kufizuar duhet të plotësohen kriteret hapësinore, funksionale 
dhe kriteret e lëvizjes së këtyre kategorive me përmbushjen e funksioneve tjera 
përcjellëse. 

 Kushtet për zgjerimin e zonave të aktiviteteve publike duhet të jenë në përputhje me 
funksionin e zonën urbane dhe qendrës kryesore (administrative). 

 Komuna do të ndaj hapësirën për zgjerimin e institucioneve arsimore me kushtet e 
sigurimit të brezit mbrojtës dhe qasjes në transportin publik. Parcelat e ndara për 
këtë ndërtim duhet të plotësojnë kriteret në vijim: 
 

a) Institucionet parashkollore, sipërfaqet standarde/fëmijët; 
b) Shkollat fillore, sipërfaqet standarde/fëmijët; 

 
 Komuna mund të ndaj parcelën e përbashkët për ndërtim të përmbajtjeve në si në 

vijim: arsim, kulturë, shëndetësi dhe shërbime sociale, qendra për komunitet. 
 Zonat e destinuara për sport 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 hapura dhe të mbyllura shkollore, hapësirat për parking, restorante e 
vogla dhe dyqanet me pajisje sportive dhe rekreative. Maksimumi i indeksit të zënies 
së parcelës nuk mund të kaloj 10% të sipërfaqes së parcelës. 
 
 

7.2.7 KUSHTET PËR VENDOSJEN E KORRIDOREVE APO SIPËRFAQEVE TË 
HAPËSIRAVE RRUGORE DHE SISTEMEVE TJERA TË INFRASTRUKTURËS 
 

 Korridoret rrugore duhet të jenë të në një shkallë të përshtatshme me funksion të 
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 

 Koncepti i detajuar i mobilizimit (përfshirë trafikun publik, qarkullimin e këmbësoreve 
dhe çiklistëve) për Shtërpcë, duhet të jetë i thelluar me elaborim. Ky koncept duhet të 
përcillet me planin rregultiv për zhvillim. 

 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 60 Km/h). 

 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 Shtërpcë, 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 dhe duhet të jenë më gjerësi së paku 3.0 m. Atje ku ekzistojnë probleme 
(barrierat fizike) korsitë mund të ngushtohen.  

 Nëse gjendja financiare e Shtërpcës nuk mund të sigurojë ndërtimin e rrugëve me 
korsi të veçanta për këmbësorë në zonat banesore, preferohet që  rruga të këtë edhe 
shtigjet për këmbësorë. 
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 Rruga për qasje ndaj ngastrave ndërtimore duhet të jetë më së paku 3.0 m deri 6.0 m 
e gjerë. 

 Të gjithë udhëkryqeve në nivelin e terrenit duhet t’iu sigurohet pamja 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 mbi parcelë apo e 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 btto 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 i 

objekteve si në vijim:  
1. Pompat e benzinës me shitore, restorant dhe objekteve shërbyese; 
2. Larjet dhe shërbimet për automjete 

 
7.3 MASAT PËR MBROJTJEN E PEIZAZHIT, BURIMEVE NATYRORE 

DHE TËRËSIVE KULTURORE – HISTORIKE  
 

 Burimet e mbrojtura natyrore mund të përdoren dhe avancohen në mënyrën që t’u 
mundësohet atyre mbrojtja dhe avancimi 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, 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 aktiviteti të konservimit ose 
restaurimit për fasadën e jashtme të ndërtesave të përfshira në bashkësi ose zona 
arkitektonike të konservuara kërkon miratimin me shkrim nga ana e autoriteteve 
përkatëse. 

 Trashëgimia arkitektonike nën mbrojtje qartë nënvizohet me shenjë të dukshme. 
Vendosja e materialeve reklamuese në monumentet arkitektonike, në ndërtesat e 
ansamblit brenda hapësirës për konservim arkitektonik, bëhet me miratim 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 i kërkesës për leje në zonën arkeologjike nuk mund të 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. 
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 Gjatë punimeve ndërtimore nëse vjen deri tek një zbulim arkeologjik, zbuluesi apo 
investitori duhet menjëherë të njoftojë institucionin përkatës më së voni deri në ditën 
e ardhshme nga dita e zbulimit. Institucioni përgjegjës ka të drejtë që menjëherë të 
ndalojë punimet e filluara ndërtimore dhe të nisë studimin e vlerësimit arkeologjik dhe 
shpëtimit në për një periudhë të kufizuar. 

 Hulumtimet arkeologjike mund të realizohen vetëm me lejen me shkrim nga 
institucionet kompetente, ndërsa vendimi për të lëshohet në afat prej 30 ditësh nga 
dita e kërkesës. 

 Institucioni kompetent ndërmerr masa për konservim, ruajtje dhe mbrojtje të 
trashëgimisë së paluajtshme nën mbrojtje. 

 Trashëgimia shpirtërore kulturore në forma të ndryshme të dokumentacionit dhe 
regjistrimit mbrohet, ruhet dhe promovohet në përputhje me këtë ligj dhe parimet, 
standardet dhe praktikat gjyqësore. 

 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 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 të mos të lejojë kurrfarë zhvillimi që do të dëmtonte kontekstin historik. 
 
 

7.4 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 menaxhues; 

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 (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) kompania publike duhet të posedoj 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 ndërmerr ndërmarrja, me qëllim të zvogëlimit të mbeturinave në procesin e 
punës, sidomos të zvogëlimit të mbeturinave të dëmshme; 

c) selektimi e mbeturinave, sidomos të mbeturinave të dëmshme dhe mbeturinave që 
mund të ripërdoren, me qëllim të zvogëlimit të mbeturinave që deponohen; 

d) ndërmarrja e masave për mbrojtjen e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve;  
e) përshkrimi i mënyrave që përdoren për ruajtjen, trajtimin dhe deponimin e 

mbeturinave, dhe  
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f) çdo çështje tjetër relevante 
 

 Koncepti detaj i menaxhimit të mbeturinave në zonën urbane të Shtërpcës duhet të 
shqyrtohet më detajisth 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 kompanisë publike ose ndonjë kompani tjerët dhe çdo javë do të drejtohet 
në drejtim të deponisë regjionale e cila gjendet në komunën e Gjilanit. 

 Shtërpca së bashku me kompaninë publike regjionale të menaxhimit të mbeturinave, 
duhet të organizoj selektimin, shitblerjen 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 së ripërtërishme dhe 
energjisë nga biomasa në zonat e definuara si zona të mundshme për prodhimin e 
energjisë së ripërtërishme. 
 

7.5 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 cili obligon autoritet publike të bashkëpunojnë 
dhe 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 të 
zonës urbane të Shtërpcës. 

 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 e projektit i cili duhet të përmbajë masat mbrojtëse dhe rehabilituese për 
mjedisin. 

 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 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. 
 

7.5.1 Mbrojta e ujit 
 

Me qëllim të  mirëmbajtjes së shtretërve të lumenjve dhe brigjeve, rrjedhave 
të ujit, drenazhimit të kanaleve periferike, shtretërit e lumenjve dhe brigjeve, të 
rezervuarëve artificialë, duhet të ndalohet : 
 

 Ndryshimi i drejtimit të lumit dhe kanaleve, si dhe krijimi i pengesave në rrjedha ujore. 
 Nxjerrja dhe shtrirja e  dheut, hedhja e mbeturinave dhe  materialeve të tjera të 

ngurta dhe të lëngëta në rrjedha ujore, rezervuarë dhe brigjet e tyre. 
 Ndërtimi i objekteve të tjera që nuk shërbejnë për të mbrojtur kundër përmbytjeve në 

një distancë prej së paku 10 metra nga vija e ujërave të larta dhe rezervuarëve.  
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 Kryerja  e punëve, të cilat mund të dëmtojë shtratin e lumenjve dhe brigjet e 
lumenjve, liqeneve, kanaleve, rezervuarëve, ose që pengojnë  lëvizjen e lirë të ujit.  

 Përsëritja e punëve në afërsi të rrjedhës së ujërave, rezervuarëve, të cilat mund të 
kërcënojnë stabilitetin e objekteve mbrojtëse ose përdorimit të tyre. 

 Burimet e ujit duhet të mbrohen. Në rast të lëshimit të lejes për planifikim dhe 
ndërtim, është e nevojshme të vendosen masat në mënyrë që të mbrohen ujërat 
nëntokësore: 

 
- Ndërtimi i sistemit të ujërave të zeza me elemente të padepërtueshme nga uji; 
- Ujërat atmosferike duhet të kanalizohen në një sistem të veçantë të kullimit; 
- Vëmendje e veçantë duhet t'i kushtohet kullimit të ujit atmosferik në varreza; 
- Për të mbrojtur rrjedhën e lumit, është e nevojshme të kontrollohen të gjitha 

shkarkimet e ndotësve dhe të bëhet inventari. 
 

 Ndalohet përdorimi i substancave organike dhe inorganike për të ushqyer tokën dhe 
për të mbrojtur bimët në resurset ujore dhe në brigje në një distancë prej 15 metrave 
nga kufiri i bregut lumor i klasës të parë dhe në një distancë prej 5 metra të bregut 
ujorë klasës së dytë. 

 Është e ndaluar hedhja e substancave dhe mbeturinave, të cilat për shkak të vetive 
fizike, kimike dhe biologjike mund të rrezikojnë shëndetin publik, ujor  ose gjysmë-
ujore të organizmave, pengojnë rrjedhjen e ujit, ose rrezikojnë pajisjet dhe  
hidroinstalimin. 

 Është e ndaluar hedhja e substancave të mbeturinave të rrezikshme në resurset 
ujore.  

 Kur  mund të kërcënohen kushtet cilësore apo sasiore në zonën e mbrojtur ujore 
mund të ndalohen apo të kufizohen  aktivitetet e pronarëve të tokës ose agjentëve të 
shitjes. 
 

7.5.2 MBROJTJA NGA ZHURMA 
 

 Në mënyrë të mbrojtjes së zonës urbane nga tejkalimi i niveleve të lejueshme të 
zhurmës, është e nevojshme ngritja e barrierave dhe rripit të gjelbër midis 
korridoreve, automjeteve motorike dhe vendbanimeve. 

 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. 

 Ndërtesat duhet të jenë projektuara dhe ndërtuara në një mënyrë të tillë që zhurma 
që dëgjojnë njerëzit pranë apo në ndërtesë, të jetë e fuqisë së tillë që nuk e rrezikon 
shëndetin e njeriut dhe që siguron paqe dhe kushte të përshtatshme për pushim dhe 
punë në bazë të ligjit për ndërtim. 

 Gjatë kërkesave për takime publike,  organizimit të  ngjarjeve sportive rekreative dhe 
aktiviteteve tjera në vende të hapura dhe të mbyllura publike për banorët vendas ose 
vizitorët, në rastet kur ekzistojnë mundësitë e tejkalimit të niveleve të lejueshme të 
zhurmës, duhet të merret vendimi i organit kompetent i cili mund të përcaktojë ndonjë 
rrugë, pjesë të rrugës apo pjesë të qytetit, shesh apo vende të tjera të përshtatshme, 
për qëllime të tilla.  

 Rregulloret komunale duhet të ndalojnë kryerjen e punëve, aktiviteteve dhe 
veprimtarive të tjera që me zhurmë e prishin paqen dhe pushimin e njerëzve, në 
vende të hapura apo  vende të mbyllura, për një kohë të caktuar dhe për aktivitete të 
caktuara. 
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7.5.3 MBROJTJA E AJRIT  
 
Për tu realizuar mbrojtja e ajrit, është e nevojshme që të gjitha burimet e ndotjes të 

(të palëvizshme, burime të vogla ndotjeje ose burimet difuzive), të obligohen  për ruajtjen e 
cilësisë së ndotjes së ajrit, e cila mund të shkaktohet gjatë veprimeve që ata kryejnë.   

 
 Gjatë veprimtarisë që kryhet në komunën e Shtërpcë, për mbrojtje duhet të bëhet: 

 

- ulja e emisioneve të ndotësve dhe aromës së keqe; 

- mos tejkalimi i  i kufirit të emetimit të ndotjes. 

 

 Operatorët e burimeve të ndotjes duhet të: 

 

- përdorin këto burime vetëm në kushtet teknike dhe sipas kushteve të përcaktuara në 
lejen e integruar ose lejen për mjedisin; 

- përgatitin rregulloret teknike për funksionimin e burimeve të ndotjes; 

- Monitorojnë lirimin në ajër të gazrave, ndërsa të dhënat dorëzohen në Ministri sipas 
rregullave të parapara me akt të veçantë që nxirret nga ana e ministrisë; 

- Operatorët e burimeve të ndotjes duhet të përgatisin regjistrin e parametrave teknik, 
operativ dhe masave teknike – organizative për burime të ndotësve 

 
 

7.5.4 MBROJTJA E BIODIVERSITETIT  
 

 Pasi që  Shtërpca është e pasur me lloje të ndryshme  bimore dhe shtazore, duhet 
një kontroll i shfrytëzimit të bimëve dhe gjuetisë, sidomos llojeve endemike dhe 
specieve  të rrezikuara për të parandaluar shkatërrimin e tyre. 

 Në mënyrë që të ruhen  disa lloje të kafshëve  në lumenjtë që rrjedhin në Shtërpcë, 
nevojitet një pastrim nga mbeturinat dhe ujërat e zeza. Në pyje ka nevojë për të kryer 
mbikëqyrjen e vendeve ku ka  specie të rralla të kafshëve. 

 Për të mbrojtur speciet bimore kërkohet identifikimi i zonave të ndjeshme, bashkë me 
ruajtjen e disa llojeve mjekësore që kërcënohen me shkatërrim. Është gjithashtu e 
nevojshme të bëhet deklarimi i zonave të mbrojtura, peizazheve  dhe pemëve që 
kanë rendësi shkencore, mjedisore, kulturore, historike dhe të tjera. 
 

7.5.5 MASAT PËR PARANDALIMIN E NDIKIMEVE NEGATIVE SOCIALE 
 

 Zona urbane e Shtërpcës duhet të sigurojë infrastrukturën e nevojshme sociale 
(arsim, shëndetësi, kulturë, sport, etj.),për të shmangur ndikimin negativ social të 
zhvillimit. Një seri e masave për infrastrukturën duhet të zbatohet në funksion të 
zonës urbane.  

 Densiteti i zonës urbane duhet të jetë në përputhje me ngjarjet shoqërore. 
 Zona urbane e Shtërpcës duhet të ballafaqohet  me ndërtimet pa leje, në përputhje 

me ligjin e ri mbi ndërtimet e paligjshme. Për këtë arsye, duhet të krijojë një bazë të 
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dhënash për secilën parcelë që do të përmbajë informacionin e nevojshëm në lidhje 
me lejen e lëshuar. 

 Për objektet që konsiderohen si të paligjshme sipas ligjit të ri për ndërtimin e 
paligjshëm, komuna do të fillojë procedurën e legalizimit. Për procesin e legalizimit 
dhe dhënien e lejeve të vlefshme  komuna do të bëj taksimin. 

 
 

7.6 MASAT PËR ZBATIMIN E PLANIT 
 
Detyrimet për hartimin e planit 

 
 Sipas ligjit, plani duhet të rishikohet çdo 5 vjet. Plani Zhvillimor i Komunës duhet të 

rishikohet në qoftë se kushtet e përgjithshme kanë ndryshuar ndjeshëm. 
 Plani Zhvillimor Urban ndjek Planin Zhvillimor Komunal . 
 Planet Rregulluese Urbane duhet të hartohen  për zonën urbane të Shtërpcës. 
 Prioritet duhet t'i jepet zonave ku çështjet mjedisore duhet të merren parasysh 

urgjentisht. Kjo përfshin zonat ku zhvillimi i brendshëm është i nevojshëm  ose kur 
zona urbane përhapet  në mënyrë të pakontrolluar dhe të çorganizuar, dhe aty ku 
restaurimi i hapësirave publike është një prioritet. 
 

Zbatimi i masave zhvillimore dhe masave tjera 
 

 Përpunimit të një  kadastre moderne si një bazë për të hartuar  plane rregullative 
urbane dhe zhvillimit të mëtejshëm të Shtërpcës, të nën-qendrave të saj dhe zonave 
me  interes të veçantë, të cilat do të kenë prioritet. 

 Kur të vendoset për zhvillimin, si prioritet duhet të jetë përcaktimi i rrjedhave të 
zhvillimit ose zgjerimit  gradual dhe zgjerimi i zonave ekzistuese për ndërtim. 

 Plane rregullative duhet të ofrojnë masat e mbrojtjes nga zjarri. Këto masa përfshijnë 
rrjetet  për fikje të zjarrit  në të gjitha hapësirat e  objekteve, qasje të lehtë për 
automjetet zjarrfikëse dhe hapësirë për manovrimin e teknologjisë për mbrojtje nga 
zjarri sipas rregullave ekzistuese për mbrojtjen nga zjarri. 

 
 

Rindërtimi i objekteve qëllimi i të cilëve është në kundërshtim me synimet e 
planifikuara 

 
 Ndërtesat ekzistuese në zonat e gjelbra nuk duhet të  zgjerohen sipas kategorisë së 

rindërtimit. 
 Prishja e ndërtesave mund të  vijë në shprehje  në ato raste në të cilat ndërtimi i 

paligjshëm nuk mund të legalizohet  në bazë të ligjit mbi ndërtimet e paligjshme. 
 Komuna do të sigurojë një vend për ndërtimin e shtëpive të reja për njerëzit që duhet 

të largohen nga shtëpitë e tyre  në rast të rrënimit të ndërtesave. Gjatë zbatimit të 
planit, nëse kërkohet, ndërtesat e ndërtuara jo-ligjërisht mund të hiqen pas 
shpronësimit ose marrëveshjes me pronarin. Në këtë rast, komuna do të japë 
kompensim të kënaqshëm. 
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Dispozitat për bashkëpunim 
 

 Për të siguruar zbatimin e planit zhvillimor urban, komuna do të do të vendos 
bashkëpunimin e nevojshëm sipas procedurave ekzistuese administrative  ndërmjet 
institucioneve të ndryshme vendore dhe departamenteve me ato të institucioneve në 
nivel qendror. 

 Komuna do të punojë me institucionet kombëtare për zhvillim dhe institutet kërkimore 
që mund të kontribuojnë në procesin e zbatimit të planit . 

 Komuna do të themelojë  bashkëpunimin e duhur me shoqatat e organizatave civile 
në mënyrë që të sigurojë një proces transparent të procesit të planifikimit.  

 Bashkëpunimi me AKP-në – Agjencinë  Kosovare të Privatizimit. Agjencia do të jetë 
përgjegjëse për menaxhimin e sipërmarrjeve që janë në pronësi shoqërore apo 
publike dhe që janë të regjistruara si të tilla në Kosovë (a ka qenë apo jo kjo 
sipërmarrje subjekt i transformimeve). 

 Komuna do të negociojë me AKP-në për sipërfaqet tokësore, për objektet publike  
dhe interesat e tjera që janë trajtuar dhe synuar me plan, sipas ligjeve dhe 
procedurave  aktuale për shkëmbim me anë të një  marrëveshjeje të veçantë. 

 Implementimi i planeve zhvillimore dhe planeve rregulluese do të jetë i suksesshëm 
vetëm nëse komuna dëshmon gatishmërinë për bashkëpunim dhe mirëbesim midis 
qytetarëve të saj dhe nevojave të tyre.  

 Një fushatë në media do të organizohet për të rritur ndërgjegjësimin e qytetarëve dhe 
për të rritur mbështetjen e tyre për planifikimin dhe zbatimin e planeve. 

 Informacionet hapësinore që janë në dispozicion do të vazhdojnë të digjitalizohen 
dhe centralizohen duke bashkëpunuar me institucionet relevante dhe në të njëjtën 
kohë  duhet të vazhdojnë me integrimin në një bazë të dhënash të GIS-it. 

 Komuna do të vë në dispozicion informatat të cilat  do të jenë  në dispozicion të të 
gjitha drejtorive të administratës komunale, por edhe për publikun në formatin e  GIS-
it,  nëpërmjet internetit. 

 Procesi i lëshimit të lejeve të ndërtimit, duke rritur bashkëpunimin dhe transparencën  
për të gjitha palët e interesuara. 

 
 

Dispozitat mbi rendin kronologjik ose etapave të realizimit 
 

 Pas miratimit të PZHU-së brenda tre muajsh, komuna do ti shqyrtojë të gjitha politikat 
sektoriale në mënyrë që ti përshtatë me dispozitat e Planit Zhvillimor Urban.  

 Brenda tre muajve pas miratimit përfundimtar të planit zhvillimor urban, Kuvendi 
Komunal duhet të miratojë planin shtesë buxhetor që në mënyrë të qartë do të 
përcaktoje se  si do të financohen planet e zbatuara në tre vitet e ardhshme. Ky plan 
buxhetor do të përcaktojë procesin e financimit dhe planit rregullativ si dhe 
dokumenteve mbështetëse për politikat dhe studimet e nevojshme për zbatimin e 
planit. 

 Komponenti fizik i cila si bazë ka zonat, linjat dhe korridoret, fillon me  zbatimin  
menjëherë pas hyrjes në fuqi të këtij plani. 

 Hartimi i buxhetit komunal për vitin e ardhshëm duhet të kryhet në bazë të planit 
zhvillimor urban.   

 Të gjitha ngjarjet e tjera do të bazohen në një plan dinamik dhe me prioritete si: 
prioritet i lartë(1), prioritet i mesëm (2) dhe prioritet i ulët (3) si dhe afatet kohore 
(afatshkurtër ( 1-3 vjet),  të mesme (3-5 vjet) , dhe në vazhdimësi ( 1-10 vjet).  
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7.7 ELEMENTET DHE UDHËZIMET PËR HULUMTIME 
 
Plani zhvillimor urban është një kornizë për studime të mëtejshme në zhvillimin e 

zonës urbane, e cila lehtëson zbatimin e planit. Në vijim janë dhënë temat e kërkuara të 
studimit, në mënyrë që të vazhdohet me zbatimin e planit: 

 Hulumtimet në funksion të përfundimit të zonave kadastrale që janë nën masa të 
komasacionit.  

 Hulumtimet në funksion të plotësimit të kadastrit nëntokësor.  
 Hulumtimet në funksion të kompletimit të ndotësve të ajrit. 
 Thellimi i kërkimeve në fushën e tokave të ndotura dhe ndotësve të tjerë. 
 Thellimi dhe hulumtimi për rregullimin e regjimit ujor. 
 Thellimi dhe hulumtimi për një listë të specieve organike. 
 Thellimi dhe hulumtimi mbi zonat  me pasuri nëntokësore. 
 Thellimi dhe hulumtimi për përcaktimin e hartës së bonitetit të tokës. 
 Hulumtimi i pasurive nëntokësore. 
 Hulumtimet në projekt planin  për zhvillimin e turizmit. 
 Thellimi i hulumtimeve arkeologjike mbi  trashëgiminë kulturore. 
 Hulumtime në fushën e lëvizshmërisë dhe transportit. 
 Hulumtimi mbi projekt planin e  zhvillimit  ekonomik. 
 Vlerësimi mbi prodhimin e energjisë alternative, duke përfshirë edhe një studim 

fizibiliteti mbi zhvillimet në një nivel të ulët të biomasës, energjisë diellore dhe 
energjive të tjera të ripërtërishme. 
 

7.8 DISPOZITAT PËRFUNDIMTARE 
 

Hyrja në fuqi 
 

 Ky plan do të hyjë në fuqi tetë ditë pas publikimit të tij në Gazetën Zyrtare të 
Kosovës. 
 

Vlefshmëria 
 

        Ky plan do të vlejë më së paku 5(10) vite. 
 
 

Vlerësimi 
 

 PZHU-ja do të vlerësohet rregullisht, (p.sh. një herë në dy vjet). 
 Gjithashtu do të merren parasysh zhvillimet dhe të dhënat aktuale demografike, nevojat 

për strehim dhe zhvillimet ekonomike. Vlerësimet do të identifikojnë një seri të zbatimit 
të planeve të veprimit dhe strategjive. 

 Shqyrtim i rregullt i procedurave bëhet në një periudhë pesëvjeçare. 
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