
  IPH - Stafi 

 

Luan NUSHI (1960), arkitekt planer, Drejtor –  Magjistër i shkencave në studime profesionale në Universitetin Amerikan të 
Kosovës, në partneritet me Rochester Institute of Technology (SHBA), me temë “Përmirësimi i sistemit të planifikimit 
hapësinor në Kosovë”. Angazhimet e para profesionale të tij lidhen me fushën e ndërtimit dhe trashëgimisë kulturore, ku 
për disa vite, ka ushtruar detyrën e dizajnerit dhe udhëheqësit të punimeve. Në fushën e planifikimit hapësinor është 
aktivizuar në vitin 2002, në cilësinë e drejtorit të Departamentit të Planifikimit Hapësinor në MMPH. Ne vazhdimësi ka 
ndjekur dhe përfunduar një sere aftësimesh profesionale ne këtë fushe. Prej viti 2006 është drejtor në Institutin për 
Planifikim Hapësinor, nën udhëheqjen e të cilit në bazë të mandatit, janë hartuar një numër i konsiderueshëm i 
dokumenteve të planifikimit hapësinor. Përpos angazhimeve menaxheriale, kontributi i tij është i përgjithshëm duke 
përfshirë shumicën e temave që trajtohen në kuadër të fushëveprimit të Institutit. Një angazhim të veçantë ka treguar 
gjatë procesit të përgatitjes së legjislacionit dhe udhëzimeve përcjellëse në fushën e planifikimit hapësinor. Nën 
koordinimin e tij me sukses janë iniciuar dhe realizuar një sërë  bashkëpunimesh të Institutit me institucione dhe programe 
te ndryshme duke përfshirë: kontributin e dhënë në projekte të ndryshme ndërministrore; ndihmën profesionale gjatë 
procesit të hartimit të planeve hapësinore në shumë komuna të Kosovës; bashkëpunimin me Universitetin; dhe përfundimin 
e suksesshëm të bashkëpunimit me shumë projekte dhe programe relevante ndërkombëtare të zhvilluara në Kosovë. 

 

Faton DEVA (1959), arkitekt planer, Udhëheqës i Divizionit për Planifikim dhe Bashkëpunim – Magjistër për “Planifikim 
Hapësinor Evropian dhe Zhvillim Regjional” në Universitetin Teknologjik të Blekinges, në Karlskrona të Suedisë. 23 vite 
përvojë pune në profesion prej të cilave 10 vite në Institutin për Planifikim Hapësinor, gjatë të cilës periudhë në mes tjerash 
është trajnuar për planifikim dhe menaxhim urban (nga IHS, Holandë), Planifikim të Integruar Urban (BTH, Suedi), Agri-
green Management (në Weitz Center for development Studies, Izrael) . Gjatë punës në IPH ka qenë pjesëmarrës aktiv në 
hartim të shumë analizave komunale dhe planeve hapësinore me ekspertizë në fushën tematike “Mjedisi dhe Shfrytëzimi 
i tokës”. Kryesisht mbulon fushat tematike që ndërlidhen me bujqësinë, mjedisin dhe të trashëgiminë natyrore e kulturore 
në “Planin Hapësinor të Kosovës” dhe Planet Hapësinore për Zona të Veçanta me interes për vendin, si: “Fusha e Mihjes së 
re”, “Kleçka dhe Divjaka”, “Mali Sharr”, “Hidrocentrali i Zhurit”, “Ujëvarat e Mirushes”, etj. Gjithashtu morri pjesë në 
hartim dhe shqyrtim të shumë dokumenteve strategjike, politikave zhvillimore dhe legjislacionit mbështetës për planifikim 
dhe zhvillime hapësinor. 

 

Zana MEHMETI (1967), arkitekte planere, Zyrtare e Lartë për Planifikim –  e diplomuar më 1998 si Inxhinier i diplomuar i 
arkitekturës në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti i Ndërtimtarisë dhe Arkitekturës. Gjithsejtë 13 vite përvojë pune në 
profesion, në IPH që nga viti 2003, gjatë të cilës periudhë në mes tjerash është trajnuar për planifikim dhe menaxhim urban 
(nga IHS, Holandë). Pjesëmarrëse në hartim të planeve hapësinore me ekspertizë në fushën e zhvillimit ekonomik, duke 
përfshirë çështjet e planifikimit dhe zhvillimit të turizmit si: Plani Hapësinor i Kosovës 2010-2020; Planeve hapësinore për 
zona të veçanta me interes për vendin: Parku Kombëtar “Sharri”, “Hidrocentrali i Zhurit”; “Kleçka dhe Divjaka”, “Fusha e 
Mihjes së re”, “Ujëvarat e Mirushes”etj.; Përgatitjen e strategjive dhe politikave zhvillimore hapësinore dhe pune kërkimore 
për planifikim dhe zhvillime hapësinore. 

 

Shpend AGAJ (1966), gjeograf planer, Zyrtar i Lartë për Bashkëpunim – i diplomuar më 1990 në Universitetin e Prishtinës, 
në Departamentin e Gjeografisë në Fakultetin e Shkencave Matematiko-Natyrore, në vitin 2016 ka  përfunduar Masterin 
e Arteve në Menaxhimin e Emergjencave. Gjithsejtë 12 vite pune ne arsim si profesor lëndor dhe 16 vite përvojë pune në 
IPH që nga viti 2003, gjatë të cilës periudhë në mes tjerash është trajnuar për planifikim dhe menaxhim urban (nga IHS, 
Holandë). Pjesëmarrës në hartim të shumë planeve hapësinore me ekspertizë në fushën tematike të mjedisit dhe 
shfrytëzimit të tokës si: Plani Hapësinor i Kosovës 2010-2020; Planeve hapësinore për zona të veçanta të Kosovës si: Parku 
Kombëtar “Sharri”, “Hidrocentrali i Zhurit”, “Kleçka dhe Divjaka”, “Fusha e Mihjes së re”, “Ujëvarat e Mirushes”, “Beteja e 
Koshares’’. Pjesëmarrës aktiv në hartimin e dokumenteve komunale si analizat hapësinore për: Vushtrri, Kamenicë, 
Kaçanik, Suharekë, Dragash, Malishevë, Obiliq. Gjithashtu pjesëmarrëse në hartim dhe shqyrtim të shumë politikave 
zhvillimore hapësinore dhe dokumenteve strategjikë, legjislacionit të duhur mbështetës për planifikim dhe zhvillime 
hapësinor. 

 

Vladica BALOVIC (1987), Asistent teknik për planifikim hapësinor, i stacionuar në Komunën e Leposaviqit, i angazhuar 
për ndihmë në shkëmbimin e të dhënave në mes nivelit qendror dhe komunal. Aktualisht është duke marrë pjesë në 
trajnimet intensive të organizuara nga UN-Habitati për zhvillimin e përgjithshëm të komunave veriore. Ka përfunduar 
trajnimin themelor në ArcGIS; Trajnimin për procesin e hartimit të Planit Zhvillimor Komunal; Trajnimin për hartimin e 
raportit për Vlerësim Strategjik Mjedisor për plane dhe programe; Është pjesëmarrës aktiv në hartimin, mbledhjen dhe 
pasqyrimin e dokumenteve të planifikimit hapësinor dhe urban për katër komunat veriore të Kosovës. 

 

Arbën RRECAJ (1961), arkitekt planer, Udhëheqës i Divizionit për Hulumtim dhe Vlerësim – i  diplomuar më 2002 si 
“Inxhinier i Diplomuar i Arkitekturës” në Universitetin e Prishtinës, ka përfunduar magjistraturën në Universitetin Amerikan 
në Kosovë në partneritet me Rochester Institute of Technology (SHBA). Gjithsejt 15 vjet përvojë pune në profesion, në IPH 
që nga viti 2003, gjatë të cilës periudhë në mes tjerash është trajnuar për planifikim dhe menaxhim urban (nga IHS, 
Holandë). Pjesëmarrës aktiv në kryerjen e analizave hapësinore për disa komuna të Kosovës dhe në hartimin e planeve 
hapësinore me ekspertizë në fushën tematike “Infrastruktura fizike” e cila përfshinë infrastrukturën e transportit, 
infrastrukturën e energjetikës, infrastrukturën ujore, telekomunikacionin dhe menaxhimin e mbeturinave. Ka punuar në 
hartimin e Planit Hapësinor të Kosovës dhe planeve hapësinore për zona të veçanta si: Parku Kombëtar “Sharri”, “Fusha e 
Mihjes së Re”, “Kleçka dhe Divjaka”, “Hidrocentrali i Zhurit”, “Ujëvarat e Mirushës” dhe “Beteja e Koshares”. Gjithashtu 
pjesëmarrës në hartimin e dokumenteve strategjike dhe legjislacionit të nevojshëm mbështetës për planifikimin hapësinor. 



 

Gëzime GRAJQEVCI (1971), arkitekte planere, Zyrtare e Lartë për  Hulumtim – e diplomuar më 2006 si: ”Inxhiniere e 
diplomuar e arkitekturës” në Universitetin e Prishtinës. Gjithsejtë dhjetë vite përvojë pune në profesion, që nga viti 2009 
është e punësuar në Institutin për Planifikim Hapësinor. Gjatë kësaj periudhe është trajnuar në fushën e Menaxhimit  
mjedisor lokal për zonat urbane, Suedi 2010/2011. Pjesëmarrëse në hartimin e planeve hapësinore duke mbuluar çështjet 
që ndërlidhen me fushën tematike të banimit, ndërtimit dhe planifikimit rural në dokumentet si: Plani Hapësinor i Kosovës, 
Planet Hapësinore për zona të veçanta: "Fusha e mihjes së Re", "Kleçkë e Divjakë", "Hidrocentrali Zhur", "Ujëvarat e 
Mirushës". Po ashtu ka ofruar ndihmesë profesionale nivelit komunal në hartimin disa planeve zhvillimore komunale. 

 

Atdhe DESKU (1981), arkitekt planer, Zyrtar për Vlerësim – Master për “Arkitekturë dhe Planifikim Hapësinor” në 
Universitetin për Biznes dhe Teknologji, Prishtinë, Kosovë. Mbi 10 vite përvojë pune në profesion. Që nga 2017 pjesë e 
Institutit për Planifikim Hapësinor. Gjatë kësaj periudhe pune në IPH ka dhënë kontribut në analizimin dhe vlerësimin 
Planeve Zhvillimore Komunale të disa Komunave të Kosovës, ka marrë pjesë aktive në hartimin e dokumentit ”Indikatorët 
për Planifikim Hapësinor në Kosovë”. Kryesisht mbulon fushat tematike që ndërlidhen me arsimin dhe shëndetësinë në 
kuadër të procesit të hartimit të dokumenteve të planifikimit hapësinor qendror “Hartën Zonale të Kosovës” dhe Planet 
Hapësinore për Zona të Veçanta me interes për vendin. Gjithashtu ka marrë pjesë në shqyrtim dhe komentimin e 
dokumenteve dhe legjislacionit për planifikim hapësinor dhe arkitekturë. 

 

Dejan MARKOVIC (1979), Asistent teknik për planifikim urban, i stacionuar në Komunën e Mitrovicës, i angazhuar për 
ndihmë në shkëmbimin e të dhënave në mes nivelit qendror dhe komunal. Aktualisht është duke marrë pjesë në trajnimet 
intensive të organizuara nga UN-Habitati për zhvillimin e përgjithshëm të komunave veriore. Ka përfunduar trajnimin 
themelor në ArcGIS; Trajnimin për procesin e hartimit të Planit Zhvillimor Komunal; Trajnimin për hartimin e raportit për 
Vlerësim Strategjik Mjedisor për plane dhe programe; Është pjesëmarrës aktiv në hartimin, mbledhjen dhe pasqyrimin e 
dokumenteve të planifikimit hapësinor dhe urban për katër komunat veriore të Kosovës. 

 

Rizah MURSELI (1979), gjeograf planer, Udhëheqës i Divizionit për GIS – i diplomuar në vitin 2003 në Universitetin e 
Prishtinës, në Departamentin e Gjeografisë në Fakultetin e Shkencave Matematiko-Natyrore, ka përfunduar 
magjistraturën në drejtimin Modele Hapësinore Socio-Ekonomike. I angazhuar në Institutin për Planifikim Hapësinor që 
nga viti 2003, gjatë të cilës periudhë në mes tjerash është trajnuar për planifikim dhe menaxhim urban (nga IHS, Holandë), 
Planifikim të Integruar Urban (BTH, Suedi), pjesëmarrës në Shkollën Verore të Planerëve të Rinj (Wroclaw, Poloni) dhe 
është përfaqësues i Kosovës në rrjetin EIONET për Shfrytëzim Toke dhe Planifikim Hapësinor pranë Agjencisë Evropiane të 
Mjedisit. Në cilësinë e udhëheqësit në sektorin e GIS-it, ka marrë pjesë aktive në hartimin e projekteve dhe strategjive 
nacionale dhe lokale me karakter të zhvillimeve hapësinore, duke trajtuar fushat tematika të GIS-it dhe shfrytëzimit të 
tokës dhe duke aplikuar metodologji bashkëkohore në krijimin e hartave dhe trajtimit të shfrytëzimit/mbulueshmërisë së 
tokës në shkallë të ndryshme hapësinore regjionale dhe urbane. 

 

Festa NIXHA-NELA (1968), arkitekte planere, Zyrtare e Lartë për Analiza Hapësinore – e diplomuar më 2000 si “Inxhiniere 
e diplomuar e arkitekturës” në Universitetin e Prishtinës. Prej vitit 2003 e angazhuar në Institutin për Planifikim Hapësinor, 
gjatë të cilës periudhë është trajnuar për planifikim dhe menaxhim urban (nga IHS, Holandë) dhe nën përkrahjen e 
donatorëve ka avancuar kapacitetin edhe me njohuri në fushën e trajtimit të duhur të trashëgimisë kulturore në planifikim 
hapësinor dhe shfrytëzimin e GIS dhe CAD platformës për përgatitjen e hartave. Pjesëmarrëse aktive në hartimin e planeve 
hapësinore si: Plani Hapësinor i Kosovës 2010-2020; Planeve hapësinore për Zona të Veçanta: Parku Kombëtar "Sharri"; 
"Fusha e mihjes së Re"; "Kleçkë e Divjakë"; "Hidrocentrali Zhur"; "Ujëvarat e Mirushës". Një angazhim të veçantë ka treguar 
në përkrahjen e stafit lokal në përgatitjen e planeve përkatëse komunale. 

 

Mimoza KALLABA (1977), gjeografe planere, Zyrtare për Bazën e të Dhënave – e diplomuar në vitin 2003 në Universitetin 
e Prishtinës në Fakultetin e Shkencave Matematike-Natyrore, Departamenti i Gjeografisë, ka përfunduar magjistraturën 
në drejtimin ”Modelet socio-ekonomike në hapësirë”. E angazhua në Institutin për Planifikim Hapësinor prej viti 2003, 
gjatë të cilës periudhë është trajnuar për planifikim dhe menaxhim urban (nga IHS, Holandë). Pjesëmarrëse në hartim të 
shumë planeve hapësinore: Planit Hapësinor të Kosovës 2010-2020, Planeve hapësinore për zona të veçanta si: Parku 
Kombëtar “Sharri”, “Kleçka dhe Divjaka”, ”Hidrocentrali i Zhurit”, ”Beteja e Koshares”, “Ujëvarat e Mirushes”. 
Pjesëmarrëse në hartimin e shumë analizave hapësinore komunale: Vushtrri, Kamenicë, Kaçanik, Suharekë, Dragash, 
Malishevë. 

 

Aylin Yagcilar Şilik (1990), Urban planere, Zyrtare për Analiza Hapësinore – e diplomuar në vitin 2013 në Universitetin 
Yıldız Teknik në Fakultetin e Arkitekturës në degën e Planifikimit Urban dhe Regjional në Stamboll. Ka përfunduar 
magjistraturën në drejtimin “Konservimi dhe Restaurimi Urban” në Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniveristesi, në Stamboll. 
Në vitin 2014, nga Programi e Erasmus është përzgjedhur për të vazhduar studimet për master për Studime Urbane dhe 
Menaxhim të Territorit në Instituto Superior Técnico Lisboa në Portugali.  
Ka filluar punën në Institutin për Planifikim Hapësinor më 2019. Gjatë kësaj periudhe ka dhënë kontribut në analizën dhe 
hartimin e hartave të ndryshme në IPH, ka marrë pjesë aktive në hartimin e dokumentit ”Analiza e Zhvillimit Hapësinor 
Liqeni i Batllavës”. Kryesisht mbulon fushat tematike që ndërlidhen me urban dizajn dhe konservim urban në kuadër të 
procesit të hartimit të dokumenteve të planifikimit hapësinor në IPH. 
 

  

 


