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IPH - Skema e organizimit 

 

1. DETYRAT DHE PËRGJEGJËSITË E INSTITUTIT PËR PLANIFIKIM HAPËSINOR JANË: 

1.1. Merret me hartimin dhe revidimin e dokumenteve të: Planit Hapësinor të Kosovës; 
Hartës Zonale të Kosovës; dhe Planeve Hapësinore për Zona të Veçanta, duke përfshirë 
edhe dokumentet tjera që ndërlidhen dhe ndihmojnë sektorin e planifikimit hapësinor; 

1.2. Ofron këshilla dhe asistencë profesionale/teknike për komunat, në hartimin e Planeve 
Zhvillimore dhe Hartave Zonale Komunale;  

1.3. Inkurajon dhe ndihmon në sigurimin e pjesëmarrjes së publikut në proceset 
vendimmarrëse planifikuese;  

1.4. Krijon, organizon dhe mirëmban bazën qendrore të të dhënave për planifikim hapësinor 
dhe Sistemin SPAK në tërësi; 

1.5. Merret me hulumtimin, mbledhjen, analizimin dhe vlerësimin e informatave hapësinore; 

1.6. Merret me studimin e përvojave dhe të arriturave në fushën e planifikimit hapësinor 
dhe urbanistik; 



1.7. Për nevoja të edukimit, Instituti shërben si qendër për trajnime praktike, për studentët 
dhe të interesuarit tjerë, në fushën e planifikimit hapësinor dhe menaxhimit urban;  

1.8. Ekspertët e Institutit marrin pjesë aktive në programe te edukimit universitar dhe 
pasuniversitar duke përfshirë edhe organizimin e ligjëratave dhe ngjarjeve tjera që 
ndërlidhen me fushën e planifikimit hapësinor; 

1.9. Bashkëpunon me komuna, organizata lokale dhe ndërkombëtare me qëllim të avancimit 
dhe harmonizimit të aktiviteteve në fushën e planifikimit hapësinor në Kosovë me 
normat dhe zhvillimet ndërkombëtare. 

1.10. Në bashkëpunim me Departamentin për Planifikim Hapësinor, Ndërtim dhe Banim 
vlerëson përputhshmërinë e Planeve Zhvillimor Komunal dhe Hartave Zonale të 
Komunave me Planin Hapësinor dhe Hartën Zonale të Kosovës; 

1.11. Instituti për Planifikim Hapësinor kryen edhe pune të tjera profesionale në përputhje me 
dispozitat ligjore në fushën e planifikimit hapësinor dhe urban. 

2. Drejtori i Institutit për Planifikim Hapësinor i raporton drejtpërdrejt Sekretarit të Përgjithshëm 
të Ministrisë. 

3. Numri i të punësuarve në Institutin për Planifikim Hapësinor është trembëdhjetë (13) plus dy 
pozita të reja. 

 

Divizioni për Planifikim dhe Bashkëpunim (DPB) 

1. Detyrat dhe përgjegjësitë e DPB-së: 

1.1. Harton dhe bashkërendon planet përkatëse hapësinore; 

1.2. Përvetëson analizat dhe të gjeturat e divizionit të hulumtimeve dhe burimeve tjera dhe i 
shndërron ato në të dhëna për projekte dhe plane përkatëse hapësinore; 

1.3. Bashkëpunon me të gjitha sektorët Qeveritare dhe jo qeveritare, përfshirë grupe te 
eksperteve dhe grupe te tjera relevante me fushën e planifikimit hapësinor; 

1.4. Përcjellë në mënyrë të vazhdueshme trendin e zhvillimeve ndërkombëtare në fushën e 
planifikimit dhe bashkëpunimit, dhe aplikimin e tyre në projektet e Institutit; 

1.5. Përkrahë stafin profesional të planifikimit hapësinor dhe urban të nivelit lokal; 

1.6. Kryen pune te tjera profesionale ne përputhje me legjislacionin ne fuqi. 

2.  Udhëheqësi i Divizionit për Planifikim dhe Bashkëpunim i raporton drejtpërdrejt Drejtorit të 
Institutit për Planifikim Hapësinor. 

3.  Numri i nëpunësve në Divizionin për Planifikim dhe Bashkëpunim është katër (4). 

 

Divizioni për Hulumtim dhe Vlerësim (DHZ) 

1. Detyrat dhe përgjegjësitë e DHZ-së:  

1.1. Hulumton, analizon dhe vlerëson zhvillimet në fusha të ndryshme, të nevojshme për 
prezantimin sa më të qartë të gjendjes aktuale për një territor, një temë apo një çështje 
të caktuar; 

1.2. Vlerëson zbatueshmërinë dhe përputhshmërinë e dokumenteve të planifikimit hapësinor; 



1.3. Ndërton raporte të bashkëpunimit me të gjitha sektorët Qeveritare dhe jo qeveritare, 
përfshirë grupet e eksperteve dhe grupe te tjera relevante me fushën. 

1.4. Përcjellë në mënyrë të vazhdueshme trendin e zhvillimeve ndërkombëtare në fushën e 
hulumtimit, analizave dhe vlerësimit, dhe aplikimi i tyre në projektet e Institutit; 

1.5. Mbështetë ngritjen e kapaciteteve komunale për hulumtim, analiza dhe vlerësim; 

1.6. Kryen pune te tjera profesionale ne përputhje me legjislacionin ne fuqi. 

2. Udhëheqësi i Divizionit për Hulumtim dhe Vlerësim i raporton drejtpërdrejt Drejtorit të 
Institutit për Planifikim Hapësinor. 

3. Numri i nëpunësve në Divizionin për Hulumtim dhe Vlerësim është katër (4) plus një pozitë e 
re.  

 

Divizioni i GIS-it (Sistemi Informativ Gjeografik) për planifikim hapësinor 

1. Detyrat dhe përgjegjësitë e Divizionit të GIS-it: 

1.1. Ndërton, organizon, menaxhon dhe mirëmban bazën e të dhënave të planifikimit 
hapësinor, përfshirë të gjitha dokumentet e miratuara të nivelit qendror dhe lokal dhe 
Sistemin SPAK në tërësi; 

1.2. Ofron informacione dhe ndihmë teknike për nivelin qendror dhe lokal në fushën e 
planifikimit hapësinor;  

1.3. Përgatitë analiza hapësinore të nevojshme për hartimin e dokumenteve të planifikimit 
hapësinor; 

1.4. Ruan, klasifikon dhe arkivon dokumentacionin, që do të jenë në shërbim jo vetëm të 
kërkesave të brendshme, por edhe të të gjitha palëve në nevojë; 

1.5. Bashkëpunon në mënyrë horizontale dhe vertikale me të gjitha strukturat relevante me 
qëllim të zhvillimit të projekteve të përbashkëta, shkëmbimit të të dhënave të nevojshme 
për konsolidimin e bazës qendrore të të dhënave hapësinore; 

1.6. Harmonizon dhe implementon Direktivën ISPIRE në fushën e planifikimit hapësinor; 

1.7. Kryen pune te tjera profesionale ne përputhje me legjislacionin ne fuqi. 

2. Udhëheqësi i Divizionittë GIS-ut i raporton drejtpërdrejtë Drejtorit të Institutit për Planifikim 
Hapësinor. 

3. Numri i të punësuarve në Divizionin e GIS-it është katër (4).  

 

 


