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Mohim i
përgjegjësisë
Ky doracak është përgatitur si pjesë e projektit të GIZ “Planifikimi
Hapësinor dhe Menaxhimi i Tokës (PHMT) në Kosovë”. Opinionet
e shprehura në këtë udhëzues nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht
pikëpamjet e GIZ-it ose Qeverisë gjermane. Doracaku është hartuar
nga Lumnije Gashi Shabani, eksperte për planifikim hapësinor e
kontraktuar nga GIZ, në bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e
Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës - Departamenti
për Planifikim Hapësinor, Ndërtim dhe Banim dhe Instituti për
Planifikim Hapësinor. Doracaku është zhvilluar nën mbikëqyrjen e
Shkëlqim Dacit, këshilltar i GIZ-it përgjegjës për planifikim hapësinor
në nivelin qendror, dhe mbështetjen e Rudina Qerimit, këshilltare e
GIZ-it përgjegjëse për planifikim hapësinor në nivel lokal dhe Dukagjin
Bakija, këshilltar i GIZ-it përgjegjës për fushën e zbatimit të planeve
hapësinore.
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Lista e shkurtesave
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AKK		

Asociacioni i Komunave të Kosovës

ASK		

Agjencia e Statistikave të Kosovës

DPHBN		

Departamenti për Planifikim Hapësinor, Ndërtim dhe Banim

GIZ		

Shoqëria Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar (GIZ) GmbH

HZK 		

Harta Zonale e Komunës

IPH		

Instituti për Planifikimin Hapësinor

KPH		

Kolegjiumi për planifikimin hapësinor

LPH 		

Ligji për Planifikim hapësinor

MMPHI

Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës

NTPH		

Normat teknike të planifikimit hapësinor

OECD		

Organizata për Zhvillimi dhe Bashkëpunim Ekonomik

PRrH

Plan Rregullues i Hollësishëm

PZHK 		

Plan Zhvillimor Komunal

VSM		

Vlerësimi Strategjik Mjedisor
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Hyrje
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i.
PSE duhet ky doracak?
Ky doracak është përgatitur si pjesë e projektit të GIZ

Doracaku është zhvilluar në kuadër të Projektit për

“Planifikimi Hapësinor dhe Menaxhimi i Tokës (PHMT)

Planifikim Hapësinor dhe Menaxhimin e Tokës të GIZ-it,

në Kosovë”. Opinionet e shprehura në këtë udhëzues

qëllimi i të cilit është mbrojtja e tokës bujqësore përmes

nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht pikëpamjet e GIZ-

përmirësimit të procedurave të planifikimit hapësinor

it ose Qeverisë gjermane. Doracaku është hartuar nga

në nivel qendror dhe lokal. Doracaku është zhvilluar në

Lumnije Gashi Shabani, eksperte për planifikim hapësinor

bashkëpunim të ngushtë me Ministrinë e Mjedisit dhe

e kontraktuar nga GIZ, në bashkëpunim të ngushtë

Planifikimit Hapësinor (MMPHI) dhe komunat.

me Ministrinë e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe
Infrastruktur Doracaku për “Vlerësimin e Planit Zhvillimor
Komunal (PZhK) dhe Hartës Zonale të Komunës (HZK)”
propozon një metodologji që standardizon procesin e
vlerësimit të PZhK / HZK-së, me qëllim të rritjes së cilësisë
së dokumenteve lokale të planifikimit hapësinor.

MMPHI si partneri kryesor në projekt, mbështetet në përmirësimin e procesit të vlerësimit të politikave lokale të planifikimit
hapësinor (PZhK/HZK). Ligji i ri për planifikimin hapësinor Nr.04/L-174 (2013) është bazë për komunat që të kryejnë
detyrat e tyre të planifikimit hapësinor. Sipas këtij ligji, neni 10, është detyrë e komunave të drejtojnë zhvillimet lokale
përmes PZhK-ve dhe HZK-ve. Komunat janë të obliguara që para aprovimit të tyre në Asamblenë komunale, t’i sjellin
këto dokumente në Ministri për miratim. MMPHI është e detyruar të rishikojë këto dokumente dhe të vlerësojë nëse ato
janë në përputhje me planet e nivelit qendror dhe kërkesat e udhëzimeve administrative. Në këtë proces, MMPHI është
autoriteti i cili i jep drejtim gjithë procesit të planifikimit dhe zhvillimit duke vlerësuar nëse dokumentet lokale të planifikimit
hapësinor janë të cilësisë së duhur. Për më shumë, MMPHI ofron trajnime për ngritjen e kapaciteteve profesionale të
komunave në planifikim hapësinor, gjë që ndikon drejtpërsëdrejti në ngritjen e cilësisë së dokumenteve. Në këtë drejtim,
doracaku, përveç që mund të përdoret si mjet për vlerësim, mund të përdoret edhe si platformë efikase për ngritje të
kapaciteteve, sepse ofron një numër të mjeteve të planifikimit që mund të përdoren edhe gjatë procesit të hartimit të
këtyre dokumenteve.
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ii.
CILAT janë objektivat
e doracakut?
Objektivat e doracakut janë:
• Të sigurojë një metodologji efektive për udhëheqjen e një procesi të vlerësimit
të dokumenteve të planifikimit hapësinor gjatë procesit të hartimit të PZhK/
HZK-së dhe para miratimit të tyre përfundimtar;
• Të ofrohet një metodologji pune për vlerësimin e PZhK/HZK-së të bazuar
në tregues dhe kritere të cilat janë përvetësuar nga praktikat kombëtare dhe
ndërkombëtare dhe përmes aplikimit të parimeve të planifikimit hapësinor. Në
këtë mënyrë, autoritetet e nivelit lokal dhe qendror, përgjegjës për planifikimin
dhe menaxhimin hapësinor do të zbatojnë kontroll më të mirë të cilësisë së
planeve gjatë vlerësimit të tyre. Rrjedhimisht zbatimi i dokumenteve me cilësi
më të mirë do të ndikojë pozitivisht në përmirësimin e mirëqenies së banorëve
dhe shfrytëzimit më racional të tokës dhe resurseve natyrore.

iii.
KUJT i shërben doracaku?
Doracaku synon të shërbejë për:
• Planerët në MMPHI, të cilët mbikëqyrin dhe sigurojnë koherencën e
proceseve dhe dokumenteve të planifikimit komunal, me planet, politikat dhe
strategjitë e nivelit qendror;
• Planerët urban komunal të cilët mbikëqyrin dhe sigurojnë cilësinë e proceseve
dhe produkteve të planifikimit komunal;
• Hartuesit e planeve të cilët mund të përdorin listën e kontrollit gjatë hartimit
të dokumenteve të planifikimit;
• Organizatat e shoqërisë civile që përcjellin proceset dhe mbarëvajtjen e
zhvillimeve në fushën e planifikimit;
• Studentët të cilët janë të interesuar të specializohen në planifikimin dhe
menaxhimin hapësinor.
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iv.
SI është i strukturuar doracaku?
Doracaku përmban dy kapituj kryesor dhe shtojcat përkatëse. Kapitulli 1 ofron një proces të
standardizuar për vlerësimin e Planit Zhvillimor Komunal. Kapitulli është i strukturuar sipas 5
komponentëve të poshtë shënuara, ku çdo komponentë përmban treguesit dhe kriteret përkatës
për vlerësim për çdo fushë tematike.
Komponenti 1: Vlerësimi i përmbajtjes së PZHK-së;
1.1.

Profili dhe vlerësimi i gjendjes ekzistuese

1.1.1.

Demografia

1.1.2.

Ekonomia

1.1.3.

Bujqësia

1.1.4.

Shërbimet dhe infrastruktura publike

1.1.5.

Shërbimet sociale

1.1.6.

Transporti

1.1.7.

Vendbanimet

1.1.8.

Banimi

1.1.9.

Infrastruktura teknike

1.1.10. Trashëgimia natyrore
1.1.11. Trashëgimia kulturore
1.1.12. Gjendja e mjedisit
1.1.13. Sipërfaqet me rrezikshmëri
1.1.14. Shfrytëzimi i tokës
1.1.15. SWOT analiza dhe sfidat
1.1.16. Kapacitetet financiare të komunës
1.2.

1.3.

Vlerësimi i kornizës së zhvillimit hapësinor (KZhH)
1.2.1.

Vizioni

1.2.2.

Qëllimet

1.2.3.

Objektivat

1.2.4.

Koncepti i zhvillimit hapësinor

1.2.5.

Zhvillimi i planifikuar sipas fushave tematike

Vlerësimi i prioriteteve të zhvillimit strategjik, plani i veprimit dhe dispozitat për zbatim
1.3.1.

Prioritetet e zhvillimit strategjik

1.3.2.

Plani i veprimit

1.3.3.

Dispozitat për zbatimin dhe monitorimin e zbatimit të planit

Komponenti 2: Konsistenca përgjatë planit
Komponenti 3: Konformiteti
Komponenti 4: Procesi i hartimit të planit – përfshirja e palëve të interesit
Komponenti 5: Çështjet teknike
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Kapitulli 2 siguron metodologjinë dhe mjetet praktike për procesin e vlerësimit të Hartës Zonale
të komunës që do të aplikohen nga MMPHI dhe komunat. Njëjtë si në kaptinën 1, përmbajtja
është e strukturuar sipas fazave të hartimit të HZK me kritere dhe shpjegime përkatëse, në
komponentët si në vijim:
1. Vlerësimi i përmbajtjes së HZK-së
2. Vlerësimi i konformitetit me dispozitat ligjore dhe strategjitë, planet dhe politikat nacionale
3. Vlerësimi i procesit të hartimit të HZK-së
4. Vlerësimi i çështjeve teknike dhe interpretimit
Kapitulli 3 trajton përmbajtjen e raportit të vlerësimit për PZHK dhe HZK. Raporti përmbledh
pikët e vlerësimit nga të gjitha fazat duke vlerësuar cilësinë e dokumeteve. Për më shumë,
raporti paraqet edhe rekomandimet/intervenimet e nevojshme për t’u përmirësuar përmbajtja
e dokumenteve bazuar në pikët e vlerësimit.
Kaptulli i fundit përmban shtojcën me tabelën për vlerësim të dokumenteve që përdoret si
mjet praktik për poentim të dokumenteve të planifikimit nga vlerësuesit e MMPHI, komunave
apo palëve tjera të interesuara në këtë temë si dhe tabelën për vlerësimin e përshtatshmërisë
së qëllimeve të PZHK-së me qëllimet e zhvillimit të qëndrueshëm.
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Si të përdoret doracaku?
Janë dy qasje të cilat propozohen për përdorim të doracakut nga MMPHI dhe komunat:
1. Përdorimi i doracakut pas çdo faze të hartimit të dokumenteve të planifikimit
MMPHI mund të përdorë doracakun për të vlerësuar cilësinë e përmbajtjes së dokumenteve të
planifikimit për çdo faze të hartimit. Meqenëse doracaku është hartuar duke respektuar kërkesat e
kornizës ligjore, MMPHI mund të kërkojë nga komunat që të konsultojnë dokumentin e planifikimit
pas çdo faze të hartimit me zyrtarët e sajë. Konsultimi i çdo faze të hartimit me MMPHI do të
mundësonte që lëshimet eventuale të përmirësohen menjëherë nga autoriteti lokal, dhe të mos
barten në fazën pasuese. Kjo qasje nuk lejon që p.sh. gabimet në fazën e vlerësimit dhe analizës
së gjendjes ekzistues të bartën tek korniza për zhvillim, gjë që ndikon në cilësi të dokumenteve.
Në fund të çdo faze, pasi që treguesit/kriteret e doracakut janë marrë parasysh, zyrtarët e MMPHI
do të mund të vlerësojnë dokumentin duke përdorur shtojcën 2. Ky proces do të përsëritet për çdo
fazë deri në përfundim të hartimit të dokumentit. Në fund, kur dokumentet do të jenë të hartuara
në tërësi, MMPHI do të mund të procedonte me pëlqim formal më me lehtësi, pasi që përmbajtja e
dokumenteve të planifikimit tashmë është vlerësuar pas çdo faze.
2. Përdorimi i doracakut nga fillimi i procesit të hartimit të dokumenteve të planifikimit
Kjo qasje i mundëson komunave që së bashku me zyrtarët e MMPHI të përdorin treguesit/kriteret
që nga fillimi i procesit të hartimit të dokumenteve të planifikimit. Kjo do të thotë, që zyrtarët e
MMPHI do të punojnë më ngushtë, potencialisht në baza javore/mujore, së bashku me ekipet
punuese të komunave për të hartuar dokumentet që nga fillimi deri në fund. Në njërën anë, kjo do
t’i mundësonte MMPHI-s të sigurojë që rekomandimet e doracakut janë përfillur plotësisht që nga
fillimi i procesit, pa pasur nevojë që të rishikohet përmbajtja e dokumenteve pas çdo faze. Dhe në
anën tjetër, do t’i mundësoj MMPHI-s që t’i ndihmoj zyrtarët e komunave që të ngritin kapacitetet
profesionale, meqenëse doracaku përmban shpjegime shtesë se si mund të aplikohen disa nga
treguesit/kriteret gjatë procesit të hartimit. Është e qartë se kjo qasje kërkon punë më intensive nga
të dy palët, sidomos MMPHI-s, mirëpo përfitimet janë shumë më të mëdha.
Vlerësimi i dokumentit duke përdorë tabelën në shtojcën 2, do të mund të aplikohet në fund të
procesit të hartimit duke vlerësuar përmbajtjen e çdo faze të dokumenteve. Në fund, njëjtë si në
qasjen 1, miratimi i dokumentit formal nga MMPHI do të bëhej më me lehtësi, pasi që të gjitha sfidat
janë adresuar nga të dy palët gjatë procesit të hartimit.
Doracaku mundëson që cilësia e dokumenteve të planifikimit të ngritët duke rekomanduar
bashkëpunim dhe komunikim më të ngushtë në mes të MMPHI-s dhe komunave. Në të njëjtën
kohë e zvogëlon dukshëm kohën e miratimit të dokumenteve nga MMPHI, duke marrë parasysh
që vlerësimi mund të përfundohet gjatë procesit të hartimit të dokumenteve të planifikimit nga
komunat.
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Të dy qasjet dallojnë rrënjësisht nga procesi aktual i miratimit të dokumenteve të planifikimit nga ana
e MMPHIs. Aktualisht MMPHI vlerëson përmbajtjet e dokumenteve të planifikimit vetëm në fund të
procesit, pasi që komunat ju përcjellin në formë elektronike/të shtypur PZHK-të dhe/apo HZK-të.
Mundësia për të ndikuar në kualitet të përmbajtjes së dokumenteve është minimale, për shkak
që komunat i përcjellin planet për miratim në MMPHI vetëm pasi të kenë draftin final. Ndryshimet
substanciale në draftet finale të planeve nga ana e komunave pothuajse janë të pamundshme,
sepse do të duhej që procesi të fillonte nga pika zero.

Metodologjia dhe mjetet për vlerësimin e Planit Zhvillimor dhe Hartës Zonale të
Komunës
Për vlerësimin e PZhK/HZK përdoren një sërë treguesish dhe kriteresh.
Treguesit përdoren si mjet për të përcaktuar llojin dhe kualitetin e të dhënave, dhe analizat e
nevojshme për qartësuar gjendjen ekzistuese dhe problemet në komunë, konkretisht në kaptinën
e profilit dhe analizës së gjendjes. Sipas OECD, treguesi është një “parametër, ose vlerë e cila
buron nga parametrat, që tregon / jep informacion në lidhje me, dhe / ose përshkruan gjendjen
e një fenomeni / mjedisi / zone, rëndësia e të cilit lidhet drejtpërdrejt me vlerën e parametrit”.
Ky përkufizim nënkupton që treguesi ofron informacion që tejkalon vetitë që lidhen drejtpërdrejt
me vlerën e parametrit duke na mundësuar përcaktimin e dy funksioneve themelore të treguesit:
(1) Ata ofrojnë informata koncize dhe në këtë mënyrë zvogëlojnë nevojën për informacione më
të hollësishme, që përndryshe do të kërkoheshin për të përshkruar me saktësi situatën; dhe (2)
Mund të përdoren për të përshkruar fenomenet komplekse në një formë të thjeshtuar për grupe të
ndryshme interesi.
Kriteret përdoren si mjet për të vlerësuar kornizën për zhvillim, prioritet strategjike, procesin e
pjesëmarrjes së palëve të interesit, konsistencën, konformitetin dhe çështjet teknike. Bazë për
hartimin e kritereve janë marrë parimet e planifikimit hapësinor nga përvoja lokale dhe ndërkombëtare,
dhe veçoritë e ndryshme të planeve të marra nga doracakët dhe planet e ndryshme të hartuara në
Kosovë, shtetet e rajonit, dhe Evropë. Parimet dhe veçoritë e planeve të përdorura janë përkthyer
në kritere përmes së cilave përcaktohet cilësia e planeve.

13

Tabela në vijim, paraqet hapat dhe mënyrën se si do të bëhet vlerësimi i PZHKsë përgjatë secilës fazë të hartimit. si dhe institucionet përgjegjëse.
Tabela 1: Procesi i vlerësimit të PZHK-së

Hapi

FAZAT

VEGLAT PËR KONTROLL TË KUALITETIT

PËRGJEGJËSIA

AFATI KOHOR

0

Parapërgatitjet

Treguesit dhe kriteret nga komponentet:
Komponenta 3. Procesi i hartimit të planit/ kriteret 1, 2 dhe 5

APKPMH

5 ditë pune

1

Profili dhe vlerësimi i gjendjes
ekzistuese

Treguesit dhe kriteret nga komponentet:

2

3

4

5

Korniza e zhvillimit
hapësinor

Prioritetet

Plani i veprimit

Dispozitat për
zbatim

Komponenta 1. Treguesit për vlerësimin e profilit dhe analizës së
gjendjes, SWOT analizës dhe sfidave;

AKPPMH & Drejtoritë sektoriale &
Kompanitë publike

Komponenta 2.Konsistenca/kriteri 1;

AKPPMH

Komponenta 3. Konformitetit/kriteri 1 dhe 2;

AKPPMH & Drejtoritë sektoriale

Komponenta 4. Procesi i hartimit të planit/ kriteret 3,4

AKPPMH

Komponenta 5.Çështjet teknike/kriteret 1-7

AKPPMH

Treguesit dhe kriteret nga komponentet:
Komponenta 1. Kriteret për vlerësimin e kornizës së zhvillimit
hapësinor;

AKPPMH & Drejtoritë sektoriale &
Kompanitë publike

Komponenta 2.Konsistenca/kriteret 2, 3,4;

AKPPMH

Komponenta 3. Konformiteti/kriteret 1,2,3;

AKPPMH & Drejtoritë sektoriale

Komponenta 4. Procesi i hartimit të planit/ kriteret 3, 4

AKPPMH

Komponenta 5.Çështjet teknike/kriteret 1-7

AKPPMH

Treguesit dhe kriteret nga komponentet:
Komponenta 1: Prioritetet e zhvillimit strategjik/kriteret 1,2,3

AKPPMH

Komponenta 2.Konsistenca/kriteri 5;

AKPPMH

Komponenta 3. Konformiteti/kriteri 1,2;

AKPPMH

Komponenta 4. Procesi i hartimit të planit/ kriteret 3,4

AKPPMH

Komponenta 5.Çështjet teknike/kriteret 1-4

AKPPMH

Treguesit dhe kriteret nga komponentet:
Komponenta 1: Plani i veprimit/kriteret 1,2,3, 4

AKPPMH & Drejtoritë sektoriale &
Kompanitë publike

Komponenta 2.Konsistenca/kriteri 5;

AKPPMH

Komponenta 3. Konformiteti/kriteri 1 dhe 2;

AKPPMH

Komponenta 4. Procesi i hartimit të planit/ kriteret 3 dhe 4;

AKPPMH

Komponenta 5. Çështjet teknike/kriteret 1-4

AKPPMH

Treguesit dhe kriteret nga komponentet:

AKPPMH & Drejtoritë sektoriale

Komponenta 1: Dispozitat për zbatim/kriteri 1
Komponenta 5.Çështjet teknike/kriteret 1-4

AKPPMH

Jo më shumë se
10 ditë pune pas
dorëzimit të fazës

Jo më shumë se
10 ditë pune pas
dorëzimit të fazës

Jo më shumë se 5 ditë
pune pas dorëzimit të
fazës

Jo më shumë se
10 ditë pune pas
dorëzimit të fazës

Jo më shumë se 5 ditë
pune pas dorëzimit të
fazës

Draft-PZHK
6

Draft VSM

Vlerësimi nga ana e MMPHI/DMM përmes Komisionit vlerësues përkatës. Pas marrjes së pëlqimit për VSM për draft-PZHK-në
vazhdohet në hapin 7.

7

Shqyrtimi nga
MMPHI nëse PZHK
plotëson kushtet
për mbajtjen e
shqyrtimit publik

Treguesit dhe kriteret nga komponentet:

8

Shqyrtimi publik
(shp)+Raporti

30 ditë kalendarike
pas dorëzimit të draftPZHK-së

Komponenta 1: Vlerësimi i përmbajtjes së PZHK-së/ të gjithë
treguesit dhe kriteret

MMPHI/ IPH

Komponenta 2.Konsistenca/të gjithë kriteret;

MMPHI/ IPH

Komponenta 3. Konformiteti/ të gjithë kriteret;

MMPHI/ DPHBN & IPH

Komponenta 4. Procesi i hartimit të planit/ kriteret 1-5;

MMPHI/ DPHBN

Komponenta 5. Çështjet teknike/kriteret 1-7;

MMPHI/ DPHBN&IPH

Treguesit dhe kriteret nga komponentet:

MMPHI/ DPHBN

30 ditë kalendarike
pas dorëzimit të draftPZHK-së

Verifikimi i përputhshmërisë me Planin Hapësinor të Kosovës dhe
PH për zonat e veçanta.

MMPHI/IPH

Shqyrtimi i raportit publik në kuptimin e verifikimit të reflektimit në
PZHK-së të komenteve nga shqyrtimi publik

MMPHI/ DPHBN

30 ditë kalendarike
pas dorëzimit të draftPZHK-së

Komponenta 4. Procesi i hartimit të planit/ kriteri 6;

Drafti final- PZHK
9
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Vlerësimi i draftit
final të PZHK-së
dhe raportit të
shqyrtimit publik

I tërë procesi zhvillohet përmes treguesve/kritereve duke përdorur kategoritë
e vlerësimit 0 – nuk është identifikuar/trajtuar; 1 – është identifkuar/trajtuar në
masë të vogël, 2 - është identifkuar/trajtuar mesatarisht, 3 - është identifkuar/
trajtuar plotësisht. Për secilën kategori të vlerësimit kalkulohet në mënyrë
automatike edhe pesha e poentimit e paraqitur në %. Tabela në vijim e ilustron
këtë. Kjo tabelë është zhvilluar si mjet pune në formatin excel file dhe udhëzimet
për përdorim të saj u janë dhënë institucioneve përkatëse.

Tabela 2: Vlerësimi i përmbajtjes së PZhK

KOMPONENTA 1: VLERËSIMI I PËRMBAJTJES SË PZHK-së
FAZA 1. PROFILI-TË DHËNAT BAZË, TRENDET E ZHVILLIMIT DHE ÇËSHTJET E
PLANIFIKIMIT
Fusha tematike 1: Demografia
Treguesi 1: Numri i përgjithshëm dhe struktura e
popullsisë

Kategoritë e vlerësimit
3
N/A
0
1
2

Pesha e
poentimit (%)

Koment

Në fund, rezultatet e vlerësimit për çdo fushë tematike mblidhen dhe shprehen
në % për të analizuar cilësinë e planit. Niveli i cilësisë së planit përcaktohet nga
përqindja e pikëve të mbledhura për çdo aspekt/fushë tematike të vlerësimi.

Tabela 3: Përmbledhja e rezultatit
POENTIMI (%)
0-29%

FUSHAT TEMATIKE

30-49%

50-69%

70-89%

90-100%

Vlerësimi i profilit dhe analizës së gjendjes ekzistuese
TOTALI

• 0 - 29%: i papranueshëm, ka nevojë për përmirësim drastik;
• 30% - 49%: ka nevojë për përmirësime të dukshme;
• 50% - 69%: plotëson deri në masë mesatare kriteret e vlerësimit;
• 70% - 89%: plotëson kriteret e vlerësimit deri në masë të madhe;
• 90% - 100%: plotëson të gjitha kriteret
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Metodologjia dhe mjetet për vlerësimin e Hartës Zonale të Komunës
Për dallim nga metodologjia për vlerësim të PZHK-së, vlerësimi i përmbajtjes së
HZK bazohet vetëm në kritere. Kriteret për HZK përdoren si mjet për të vlerësuar
kushtet e përgjithshme, përcaktimi/definimi i zonave, shfrytëzimi i tokës dhe
kushtet zhvillimore për zona, vendbanimet Joformale, Planet Rregulluese të
Hollësishme, plani i veprimit, dispozitat për zbatim dhe monitorim të zbatimit,
bonuset e zonimit, jonkonformitetet, përputhshmëria, procesi i hartimit – përfshirja
e palëve të interesit, dhe cështjet teknike.
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Tabela në vijim, paraqet hapat dhe mënyrën se si do të bëhet vlerësimi i HZK-së përgjatë secilës
fazë të hartimit.
Tabela 2: Procesi i vlerësimit të HZK-së
Hapi

FAZAT

VEGLAT PËR KONTROLL TË KUALITETIT

PËRGJEGJËSIA

AFATI KOHOR

0

Parapërgatitjet

Kriteret:
Komponenta 4. Procesi i hartimit të planit/ kriteret 1, 2 dhe 3

APKPMH

5 ditë pune

1

Kushtet e përgjithshme

Kriteret nga komponetet:

Përcaktimi/definimi i
zonave

Kriteret nga komponentet:

2

3

4

5

6

Shfrytëzimi i tokës
dhe kushtet zhvillimore për zona

Komponenta 1. Kriteret 1 – 12 nga kushtet e përgjithshme;

Komponenta 1. Kriteret 1 dhe 2 nga përcaktimi i zonave;

AKPPMH & Drejtoritë
sektoriale & Kompanitë
publike

Komponenta 2.Përputhshmëria - kriteret 1, 2,3, 5, dhe 6;

AKPPMH

Komponenta 5.Çështjet teknike/kriteret 1-5

AKPPMH

Kriteret nga komponentet:
Komponenta 1: Shfrytëzimi i tokës dhe kushtet zhvillimore
për zonë: vecoritë 1-4; dhe të gjitha kriteret e zonave në këtë
komponentë

AKPPMH

Komponenta 2.Përputhshmëria - kriteret 1, 2,3, 5, dhe 6;

AKPPMH

Komponenta 3. Procesi i hartimit të planit/ kriteret 2,3

AKPPMH

Komponenta 4.Çështjet teknike/kriteret 1-5

AKPPMH

Vendbanimet Joformale dhe Planet Rregulluese të Hollësishme

Kriteret nga komponentet:

Plani i veprimit

Kriteret nga komponentet:

Dispozitat për zbatim

Bonuset e zonimit dhe
Jokonformitetet

Jo më shumë se
5 ditë pune pas
dorëzimit të fazës

Jo më shumë se
5 ditë pune pas
dorëzimit të fazës

Jo më shumë se
15 ditë pune pas
dorëzimit të fazës

Jo më shumë se
15 ditë pune pas
dorëzimit të fazës

Komponenta 1: Kriteret 1 nga Vendbanimet Joformale; dhe
Planet Rregulluese të Hollësishme

Komponenta 1: Plani i veprimit/kriteret 1,2,3

AKPPMH & Drejtoritë
sektoriale & Kompanitë
publike

Kriteret nga komponentet:

AKPPMH & Drejtoritë
sektoriale

Komponenta 1: Dispozitat për zbatim/kriteri 1
7

AKPPMH & Drejtoritë
sektoriale & Kompanitë
publike

Komponenta 4.Çështjet teknike/kriteret 2-4

AKPPMH

Kriteret nga komponentet:

AKPPMH

Komponenta 1: Bonuset /kriteri 1; Jokonformitetet / kriteri 1

Jo më shumë se
10 ditë pune pas
dorëzimit të fazës
Jo më shumë se
5 ditë pune pas
dorëzimit të fazës
Jo më shumë se
5 ditë pune pas
dorëzimit të fazës

Draft-HZK
8

Draft VSM

Vlerësimi nga ana e MMPHI/DMM përmes Komisionit vlerësues përkatës. Pas marrjes së pëlqimit për VSM për draftHZK-në vazhdohet në hapin 7.

9

Shqyrtimi nga MMPHI
nëse HZK plotëson
kushtet për mbajtjen e
shqyrtimit publik

Treguesit dhe kriteret nga komponentet:

10

Shqyrtimi publik
(shp)+Raporti

Komponenta 1: Vlerësimi i përmbajtjes së HZK-së/ të gjithë
kriteret

MMPHI/ IPH

Komponenta 2.Përputhshmëria/të gjithë kriteret;

MMPHI/ IPH

Komponenta 3. Procesi i hartimit të planit/ kriteret 1, 2;

MMPHI/ DPHBN

30 ditë kalendarike
pas dorëzimit të draftHZK-së

Komponenta 4. Çështjet teknike/kriteret 1-5;

MMPHI/ DPHBN&IPH

Kriteret nga komponentet:

MMPHI/ DPHBN

30 ditë kalendarike
pas dorëzimit të draftHZK-së

Verifikimi i përputhshmërisë me Planin Hapësinor të Kosovës,
Hartën Zonale të Kosovës dhe PH për zonat e veçanta.

MMPHI/IPH

Shqyrtimi i raportit publik në kuptimin e verifikimit të reflektimit
në HZK-së të komenteve nga shqyrtimi publik

MMPHI/ DPHBN

30 ditë kalendarike
pas dorëzimit të draftPZHK-së

Komponenta 3. Procesi i hartimit të planit/ kriteri 3;

Drafti final - HZK
9

Vlerësimi i draftit final
të HZK-së dhe raportit
të shqyrtimit publik
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Njejtë, sikur tek vlerësimi i PZHK-së, i tërë procesi zhvillohet përmes kritereve duke përdorur
kategoritë e vlerësimit 0 – nuk është identifikuar/trajtuar; 1 – është identifkuar/trajtuar në masë
të vogël, 2 - është identifkuar/trajtuar mesatarisht, 3 - është identifkuar/trajtuar plotësisht.
Për secilën kategori të vlerësimit kalkulohet në mënyrë automatike edhe pesha e poentimit
e paraqitur në %. Tabela në vijim e ilustron këtë. Kjo tabelë është zhvilluar si mjet pune në
formatin excel file dhe udhëzimet për përdorim të saj u janë dhënë institucioneve përkatëse.

Tabela 2: Vlerësimi i përmbajtjes së HZK
KOMPONENTA 1: VLERËSIMI I PËRMBAJTJES SË HZK-së
Përcaktimi i zonave

Kategoritë e vlerësimit
N/A

0

1

2

3

Vlerësimi

Pesha e
poentimit
(%)

Koment

K.1 Përcaktimi i zonave dhe zonave
mbishtresore
K.2 Dendësia dhe sasia e tokës për
të akomoduar zhvillimin e ardhshëm

Në fund, rezultatet e vlerësimit për çdo fushë tematike mblidhen dhe shprehen në % për të
analizuar cilësinë e planit. Niveli i cilësisë së planit përcaktohet nga përqindja e pikëve të
mbledhura për çdo aspekt/fushë tematike të vlerësimi.

Tabela 3: Përmbledhja e rezultatit
POENTIMI (%)
0-29%

FUSHAT TEMATIKE
Vlerësimi i Kushteve të përgjithshme
Përcaktimi i zonave
TOTALI

• 0 - 29%: i papranueshëm, ka nevojë për përmirësim drastik;
• 30% - 49%: ka nevojë për përmirësime të dukshme;
• 50% - 69%: plotëson deri në masë mesatare kriteret e vlerësimit;
• 70% - 89%: plotëson kriteret e vlerësimit deri në masë të madhe;
• 90% - 100%: plotëson të gjitha kriteret
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30-49%

50-69%

70-89%

90-100%

I.
VLERËSIMI I PZHK-së
Korniza e propozuar parasheh një proces të standardizuar të vlerësimit nga
ana e MMPHI, e cila mund të përdoret edhe si mjet për vetë-vlerësim të
PZHK-së edhe nga ana e komunave.
Procesi i vlerësimit të PZHK-së është i ndarë në pesë komponentë kyçe. Çdo
komponentë përmban fushat tematike me treguesit/kriteret përkatës përmes
së cilave bëhet vlerësimi i PZHK-së.
1. Vlerësimi i përmbajtjes së PZHK-së;
2. Konsistenca përgjatë planit;
3. Konformiteti;
4. Procesi i hartimit të planit – përfshirja e palëve të interesit; dhe
5. Çështjet teknike.
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Komponenti 1:

Vlerësimi i
përmbajtjes
së PZHK-së
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1.1 Profili dhe analiza e gjendjes
Profili përbën pjesën informative të planit që përshkruan gjendjen ekzistuese
dhe çështjet e zhvillimit të Komunës dhe përfshin të dhëna të rëndësishme
dhe analizën e situatës ekzistuese, për secilën fushë tematike. Të dhënat
hapësinore dhe statistikore për fushat tematike duhet të strukturohen dhe
të përmblidhen në një format të qartë, të ofrojnë një bazë të mirë dhe të
konsoliduar për analizë dhe vlerësim të situatës. Për më shumë, burimi i të
dhënave duhet të kontrollohet për saktësi dhe vlefshmëri. Të dhënat duhet
të elaborohen në formë teksti, përmes grafikeve, tabelave dhe aty ku është e
mundur të lokalizohen përmes prezantimit grafik me harta.
Analiza e gjendjes ekzistuese duhet të rezultojë në identifikimin e sfidave dhe
mundësive për zhvillim. Në këtë komponentë, të dhënat rishikohen, vlerësohen
në mënyrë që të paraqesin gjetjet kyçe dhe supozimet e miratuara si: trendët
e zhvillimit, projeksionet, gjetjet gjeografike dhe mjedisore, gjendjen e secilës
fushë tematike dhe nevojat, kërkesat dhe mundësitë për zhvillim, identifikimin
e implikimeve hapësinore për komunën dhe identifikimin e çështjeve për t’u
adresuar me qëllim të tejkalimit të sfidave të zhvillimit hapësinor.
Vlerësimi i gjendjes ekzistuese zhvillohet në kuadër të 14 Fushave Tematike
përmes Treguesve (T) përkatës të gjendjes për secilën fushë.

21

1.1.1 Demografia
T.1 Numri i përgjithshëm dhe struktura e
popullsisë

në baza gjinore dhe strukturë të moshës, e vlerësuar për
10 vitet e fundit.

Treguesi paraqet numrin ekzistues të popullsisë së
përgjithshme në komunë dhe përqindjen për çdo grup-

T.7 Niveli i varfërisë

moshë, etni, gjini dhe analizën e trendit të shtimit natyror,

Treguesi paraqet nivelin e varfërisë të përcaktuar me

përfshi migrimin e popullsisë brenda dhe jashtë komunës

numrin e personave që jetojnë me më pak se 1.82

në 20 vitet e fundit. Në veçanti duhet të paraqitet numri

euro/ditë, dhe nivelin e varfërisë ekstreme me numrin e

ekzistues i popullsisë i ndarë sipas këtyre grup-moshave:

personave që jetojnë me më pak se 1.30 euro/ditë.

0 – 5; 5 – 9; 10 – 19; 20 – 24; 25 – 34; 35 – 44; 45 – 54;
55 – 64; 65 – 74; 75 – 84 dhe mbi 85 vjeç.

T.8 Projeksioni i rritjes së popullsisë
Treguesi paraqet projeksionin e rritjes së popullsisë

T.2 Numri i përgjithshëm dhe madhësia mesatare
e ekonomive familjare

rezidente për 20 vitet e ardhshme. Ky përcaktim bëhet

Treguesi paraqet numrin ekzistues të ekonomive familjare

(brenda dhe jashtë vendit).

duke analizuar shtimin natyror dhe bilancin e migrimeve

dhe analizën e trendit të ndryshimit të madhësisë mesatare
të tyre në 20 vitet e fundit të paraqitura për komunë, për

Treguesi kërkon që të përcaktohet trendi i rritjes së

çdo vendbanim dhe për çdo lagje në zonën urbane.

popullsisë sipas numrit të

përgjithshëm, për ekonomi

familjare dhe për çdo grup-moshë, duke mundësuar që

T.3 Depopullimi i vendbanimeve

të identifikohet indeksi i rritjes së popullsisë së re (nën 15

Treguesi vlerëson shkallën e depopullimit të vendbanimeve

vjeç) dhe ai i plakjes (popullsia mbi 65 vjeç/popullsia nën

në komunë dhe shkaqeve që e kanë shkaktuar atë. Me

15 vjeç x 100). Këto indekse shërbejnë për të analizuar

këtë rast analiza bëhet duke shikuar trendin e zvogëlimit

kapacitetet aktuale të shërbimeve publike dhe sociale në

të numrit banorëve në vendbanime për shkak të shtimit të

raport me çdo grup-moshë (ndërlidhja me treguesin për

ulët natyror, shpërnguljes së madhe të popullsisë ose për

shërbime publike/sociale) dhe nevojat e ardhshme për

shkak të ndikimit të të dy faktorëve të përmendur më parë

këto shërbime.

përgjatë 20 viteve të fundit.
Të dhënat për projeksion duhet të jenë të grupuara për

T.4 Dendësia e popullsisë

komunë, për çdo vendbanim dhe për çdo lagje në zonën

Treguesi paraqet dendësinë e popullsisë e cila është

urbane. Për planifikimin e rritjes së popullsisë, ASK ka

e shprehur si raport ndërmjet numrit të përgjithshëm të

nxjerrë publikimin “Raporti mbi parashikimin popullsisë së

popullsisë në komunë dhe sipërfaqes së territorit të saj

Kosovës 2017-2061”, i cili jep metodologjinë standarde

(banorë/km²). Ky raport mund të llogaritet për çdo njësi

që aplikohet nga agjencitë statistikore në mbarë botën.

territoriale (vendbanim/lagje/bllok), në varësi të burimit të
dhënave.

T.5 Shkalla e urbanizimit
Treguesi paraqet shkallën e urbanizimit të popullsisë
përmes raportit ndërmjet popullsisë që jetojnë në zonën
urbane dhe asaj rurale. Për përcaktimin e karakterit urban
apo rural të një vendbanimi, përdoren kritere të ndryshme
(shih publikimin “Treguesit për planifikim hapësinor”MMPH/IPH, 2016).

T.6 Niveli i arsimimit të popullsisë
Treguesi paraqet nivelin i arsimimit të popullsisë, të ndarë
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1.1.2 Ekonomia
T.1 Numri i ndërmarrjeve dhe kategorizimi

Qendrat e zhvillimit dhe zonat ekonomike

Treguesi paraqet numrin e përgjithshëm të ndërmarrjeve të
e tyre sipas sektorëve të aktiviteteve ekonomike,

T.6 Lloji dhe numri i qendrave të zhvillimit dhe
zonave ekonomike në komunë

madhësisë (mikro, të vogla, mesme dhe të mëdha), dhe

Treguesi paraqet numrin dhe llojin e qendrave në komunë

numrit e të punësuarve.

në të cilat ka një përqendrim të lartë të aktiviteteve

regjistruara, e që janë aktive në komunë dhe kategorizimin

ekonomike dhe shfrytëzimit të tokës si p.sh. qendrat e

T.2 Bruto Prodhimi Vendor (BPV)

aktiviteteve në kuadër të zonës urbane apo rurale, qendrat

Treguesi paraqet BPV-në e përgjithshme në komunë dhe

bazike (nën-qendrat).

për çdo sektor ekonomik (nëse ekzistojnë të dhëna) dhe

Treguesi po ashtu paraqet zonat ekonomike dhe vlerëson

bën krahasim me nivel vendi.

nëse ato janë të shtjelluara sipas tipologjisë siç e ka
përcaktuar Ligji për zona ekonomike (Park industrial; Park

T.3 Shkalla e punësimit

teknologjik; Park biznesi dhe Zonë e lirë).

Treguesi paraqet përqindjen e të punësuarve nga numri
total i popullsisë aktive për punë. Përqindja prezantohet

T.7 Sipërfaqja dhe kapaciteti aktual zhvillimor

sipas gjinisë, moshës dhe punësimit në çdo sektor

Treguesi paraqet se sa sipërfaqe (ha) përfshijnë qendrat/

ekonomik.

zonat ekonomike dhe sa është shfrytëzimi aktual i
sipërfaqes së tokës (%) në mënyrë që të identifikohet

T.4. Shkalla e papunësisë

nevoja për planifikim të ardhshëm (zgjerim, plotësim

Treguesi paraqet përqindjen e fuqisë punëtore që nuk

apo planifikim të qendrave/zonave të reja ekonomike).

është e punësuar nga numri total i popullsisë aktive për

Kapaciteti zhvillimor i këtyre qendrave/zonave bazohet në

punë dhe atë e shprehur sipas gjinisë, moshës, personave

numrin e ndërmarrjeve (sipërfaqes së tyre) që operojnë në

me aftësi të kufizuara dhe në veçanti sipas të rinjve të

zonë.

moshës 15–25 vjeç. Preferohet nëse ky tregues shprehet
edhe sipas vendbanimit sepse kështu kuptohet se në cilat
vendbanime shkalla e papunësisë është më e shprehur.

T.5 Burimet kryesore të jetesës
Treguesi paraqet burimet kryesore të ardhurave për
ekonomi familjare të siguruara përmes punës (qoftë në
sektorin publik apo privat), biznesit, të ardhurat nga prona,
mbështetja (pensionet, ndihma sociale), remitencave etj.
Këto të dhëna preferohet të ndërlidhen edhe me aspektin
gjeografik (në nivel vendbanimi), sepse kështu pasqyrohen
më mirë dallimet.

Nivelet e varfërisë janë të përcaktuara nga Agjencia e Statistikave të Kosovës.
Këto nivele mund të ndryshojnë nga viti në vit, varësisht nga shkalla e zhvillimit ekonomik.

1
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Sektori i bujqësisë

Sektori i industrisë

T.8 Numri i agrobizneseve për prodhim komercial
Treguesi paraqet numrin e agrobizneseve, në 1,000

T.12 Llojet e industrisë aktive në komunë dhe
kapaciteti prodhues / përpunues

banorë, të regjistruara e që janë aktive në komunë, dhe

Treguesi paraqet llojet e industrisë të cilat zhvillohen

trendin përgjatë 10 viteve të fundit. Të dhënat shërbejnë

në komunë, sa sipërfaqe (ha) zënë ato, dhe sa është

për të krahasuar zhvillimet në bujqësi me të dhënat në

kapaciteti prodhues / përpunues i tyre.

nivel vendi.

Sektori i energjisë

T.9 Sipërfaqja e kultivuar dhe kapaciteti kultivues
me prodhime bimore
Treguesi paraqet sipërfaqen e kultivuar (në %) të tokës

T.13 Burimet e prodhimit të energjisë që
zhvillohen në komunë, sipërfaqja dhe kapaciteti
prodhues

së punueshme me prodhimtari bimore (drithëra, perime,

Treguesi paraqet burimet e prodhimit të energjisë të bazuar

pemë, vreshtat, kulturat foragjere, kulturat industriale,

në lëndë djegëse, biomasë, energji të ripërtëritshme,

fidanë, prodhime organike etj.). Ky vlerësim bëhet për të

sipërfaqen, dhe kapacitetin prodhues.

kuptuar varietetet e prodhimtarisë bimore që kultivohen në
komunë dhe për të vlerësuar kapacitetin e tyre kultivues

Sektori i tregtisë dhe bizneseve

për konsum vetanak ose komercial.

T10. Sipërfaqja e tokës bujqësore e shfrytëzuar
nga fermat dhe kapaciteti prodhues i tyre

T.14 Numri i shërbimeve tregtare që zhvillohen
në komunë sipas tipologjisë dhe madhësisë
Treguesi paraqet numrin e përgjithshëm të shërbimeve

Treguesi paraqet pjesëmarrjen e tokës bujqësore (%)

tregtare për 1,000 banorë, të ndarë sipas kategorive dhe

nga totali i sipërfaqes së tokës bujqësore për shfrytëzim

shpërndarjes hapësinore. Vlerësimi përfshinë analizën

nga fermat. Fermat në Kosovë janë të klasifikuara sipas

e trendit (regjistrimi i ndërmarrjeve të reja, ndërmarrjet

madhësisë ekonomike dhe llojit të fermës, në përputhje

e mbyllura, bizneset joaktive) për 10 vitet e fundit dhe

me rregulloren e BE-së (referoju për më saktësisht “Librit

shpërndarjen e tyre hapësinore.

të gjelbër 2019”). Ky tregues përdoret gjithashtu për të
kuptuar kapacitetin prodhues për konsum vetanak ose

Sektori i turizmit

komercial (vendor dhe/ose import).

T15. Llojet e turizmit dhe lokalitetet turistike
Sektori i minierave dhe guroreve

Treguesi paraqet numrin e lokaliteteve turistike analizuar
sipas llojit të turizmit (turizëm malor, eko-turizëm,

T.11 Numri i fushave të shfrytëzimit (sipas llojeve
të burimeve minerale), shpërndarja hapësinore,
sipërfaqja dhe kapaciteti prodhues

rehabilitues).

Treguesi paraqet pjesëmarrjen e sektorit të minierave

T.16 Kapacitetet aktuale akomoduese në
lokalitetet turistike / intensiteti i zhvillimit të
turizmit

dhe guroreve (sipas kategorive) në ekonominë lokale,

Treguesi paraqet kapacitetet aktuale akomoduese (numri

lokacionin, sipërfaqen dhe kapacitetin prodhues të tyre,

i objekteve hoteliere, tipologjia, kapaciteti i shtretërve,

në mënyrë që të dihet nevoja e planifikimit të ardhshëm

rangimi sipas yjeve) për zhvillim të turizmit. Këtu përfshihet

(mbylljes,

analiza e trendit të kapaciteteve akomoduese në 10 vitet e

zgjerimit,

sipërfaqeve të tilla).

plotësimit

apo

planifikimit

të

fundit, si dhe shkalla e shfrytëzimit të tyre në mënyrë që të
kuptohet intensiteti i zhvillimit të turizmit në atë lokalitet.

T.17 Numri i turistëve vendorë dhe të huaj në vit
Treguesi paraqet numrin e turistëve vendorë dhe të huaj
në vit, dhe trendin e tyre në 10 vitet e fundit, përfshirë
numrin mesatar të netëve të qëndrimit të tyre, vendet
turistike ku qëndrojnë dhe objektet ku akomodohen.
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1.1.3 Shërbimet dhe
infrastruktura publike
Arsimi
T.1 Institucionet arsimore sipas kategorive,
kapacitetit, gjendjes fizike dhe rrezes së
shërbimit
Treguesi paraqet organizimin e sistemit arsimor në
komunë sipas nivelit: parashkollor, para-universitar dhe
arsimit të lartë. Ai gjithashtu vlerëson kapacitetin e të
gjitha institucioneve arsimore dhe gjendjen fizike të tyre,
shtrirjen hapësinore të tyre në vendbanime, distancën
optimale shërbyese dhe zonën e shërbimit të objektit
shkollor për numër të banorëve (nxënësve) si dhe verifikon
përputhshmërinë me Normat teknike të planifikimit
hapësinor (NTPH).

T.2 Numri i fëmijëve / nxënësve
Treguesi paraqet numrin aktual të fëmijëve/nxënësve/
studentëve sipas viteve të shkollimit/studimit. Për me
shumë treguesi analizon edhe trendin e numrit të nxënësve
në të gjitha nivelet e shkollimit për 10 vitet e fundit.

T.3 Cilësia e arsimit
Treguesi paraqet funksionimin e tërë sistemit të arsimit
sipas: numrit të turneve, raportit mësimdhënës/nxënës,
raportit nxënës femra/nxënës meshkuj dhe hapësirës m²/
nxënës.

T.4 Qasja dhe transporti publik
Treguesi vlerëson nëse është analizuar qasja në objekte
dhe mundësia e arsimimit sidomos për nxënësit me
nevoja të veçanta. Në të njëjtën kohë vlerësohen zonat
e mbulimit me transport publik të organizuar për nxënës
dhe ato që janë të pambuluara me këtë shërbim.

T.5 Shkalla e analfabetizmit dhe braktisja e
mësimit (nëse ekzistojnë këto dukuri)
Treguesi vlerëson shkallën e analfabetizmit dhe braktisjen
e mësimit të ndarë sipas grupmoshave, gjinisë dhe
vendbanimeve të nxënësve.

T.6 Vlerësimi i nevojave të ardhshme për
infrastrukturë të arsimit

Shëndetësia
T.7 Institucionet shëndetësore sipas kategorive,
kapacitetit, gjendjes fizike dhe rrezes së
shërbimit
Treguesi paraqet organizimin e sistemit publik shëndetësor
në komunë sipas nivelit parësor (QKMF, QMF, AMF), dytësor
dhe terciar, sektorit privat, dhe kujdesin shëndetësor
mobil. Treguesi vlerëson kapacitetin aktual të ndërtesave
shëndetësore, gjendjen fizike të tyre, mbulueshmërinë
e territorit komunal me shërbime shëndetësore përmes
rrezes së shërbimit të vendndodhjes së institucioneve
shëndetësore në raport me numrin e banorëve si dhe
verifikon përputhshmërinë me NTPH.

T.8 Cilësia e shërbimeve shëndetësore
Treguesi vlerëson gjendjen dhe numrin e shtretërve/
pacient-krahasimi me normat minimale, mbulueshmërinë
me kuadër të kualifikuar mjekësor ku duhet të merret
parasysh raporti mjek/pacient dhe raporti teknik/pacient.

T.9 Vlerësimi i nevojave të ardhshme për
infrastrukturë të shëndetësisë
Treguesi vlerëson nevojat për infrastrukturë shëndetësore
bazuar në trendet e shfrytëzimit për 10 vitet e fundit, rritjen
e numrit të popullsisë dhe kërkesat normative.

Administrata publike
T.10 Institucionet e administratës publike sipas
kategorive, kapacitetit dhe gjendjes fizike
Treguesi paraqet institucionet e administratës publike
të nivelit lokal dhe qendror dhe të të gjitha shërbimeve
publike në komunë. Treguesi vlerëson gjendjen fizike dhe
kapacitetin aktual të tyre, si dhe verifikon përputhshmërinë
me NTPH.

T.11 Vlerësimi i nevojave të ardhshme për
infrastrukturë të administratës publike
Treguesi

vlerëson

nevojat

për

infrastrukturë

të

administratës publike me qëllim të arritjes së normave
përkatëse bazuar në kërkesat e banorëve për shërbime
administrative.

Treguesi paraqet nevojat për infrastrukturë shkollore për
10 vitet e ardhshme bazuar në rritjen e popullsisë – grup
moshave, trendëve të zhvillimit dhe kërkesat normative.
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1.1.4 Shërbimet dhe
infrastruktura sociale
Mirëqenia sociale dhe
komuniteti
T.1 Numri, lloji i qendrave për shërbim të
komunitetit, kapaciteti i shfrytëzueshmërisë dhe
shpërndarja hapësinore
Treguesi paraqet kapacitetet infrastrukturore dhe rrezen
e shërbimit me numër të banorëve për:

qendrat e

komunitetit, ndërtesat e shërbimeve sociale dhe familjare,
si dhe institucionet për përkujdesje ndaj personave
me aftësi të kufizuara. Gjithashtu, vlerësohet trendi i
shfrytëzueshmërisë së tyre për 10 vitet e fundit.

T.2 Numri i personave me aftësi të kufizuara
brenda komunës dhe nevojat e përgjithshme të
tyre
Treguesi paraqet numrin e personave me aftësi të
kufizuara, të ndarë në gjini dhe moshë, duke vlerësuar
trendin për 10 vitet e fundit.

T.3 Numri dhe struktura e përfituesve të ndihmës
sociale nga niveli qendror dhe komuna
Treguesi paraqet numrin dhe strukturën e përfituesve të
ndihmës sociale nga niveli qendror dhe komuna në raport
me numrin e përgjithshëm e përfituesve.

T.4 Numri dhe struktura e përdoruesve të cilëve
ju ofrohet mbrojtje sociale nga komuna
Treguesi paraqet numrin e personave të cilëve u ofrohet
mbrojtje sociale nga komuna, e ndarë në bazë të gjinisë
dhe moshës së popullsisë, përfshirë këtu fëmijë në
jetimore, pleq në shtëpitë e pleqve, gra viktima të dhunës
në familje, dhe të pastrehë.

T.5 Vlerësimi i nevojave të ardhshme për
shërbime sociale dhe të komunitetit
Treguesi paraqet kapacitetet infrastrukturore të hapësirave
për shërbime sociale dhe të komunitetit si (shtëpi të
pleqve, strehimore për fëmijë), dhe identifikon nevojat për
të ardhmen me qëllim të arritjes së normave përkatëse në
bazë të trendit të rritjes së popullsisë, trendit të rritjes së
këtyre nevojave në 10 vitet e fundit.
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Kultura
T.6 Numri, lloji i objekteve kulturore, kapaciteti,
gjendja fizike dhe shpërndarja hapësinore
Treguesi paraqet numrin, kapacitetet dhe shpërndarjen
hapësinore për të gjitha objektet kulturore brenda komunës
si: ndërtesat e bibliotekave; ndërtesat e muzeve; ndërtesat
e galerive të arteve dhe sallave ekspozuese; ndërtesat e
‘shtëpive’ të kulturës; ndërtesat e teatrove; ndërtesat e
kinemave apo edhe ndonjë objekti tjetër kulturor.

T.7 Vlerësimi i nevojave të ardhshme për
ndërtesat kulturore
Treguesi paraqet nevojat për të ardhmen në bazë të trendit
të rritjes së popullsisë, trendit të rritjes së këtyre nevojave
në 10 vitet e fundit dhe kërkesave normative.

Sporti dhe rekreacioni
T.8 Sipërfaqet e përgjithshme të infrastrukturës
sportive, lloji, kapaciteti dhe shpërndarja
hapësinore
Treguesi

paraqet

sipërfaqet

e

përgjithshme

të

infrastrukturës sportive (terrene të hapura dhe objekte)
komunale, duke përfshirë hapësirat sportive (të hapura
dhe mbyllura). Këtu përfshihet kapaciteti i shërbimit për
numër të banorëve dhe shpërndarja e tyre hapësinore.
Treguesi vlerëson gjendjen fizike dhe kapacitetin aktual të
tyre, si dhe verifikon përputhshmërinë me NTPH.

T.9 Vlerësimi i nevojave të ardhshme për
shërbime të infrastrukturës sportive
Treguesi paraqet nevojën për planifikim dhe ndërtim të
infrastrukturës sportive me qëllim të arritjes së normave
përkatëse, në bazë rritjes së numrit të banorëve, trendit të
shfrytëzimit të tokës për 10 vitet e fundit.

Hapësirat publike dhe hapësirat e lira të gjelbra

Religjioni

T10. Sipërfaqet e përgjithshme të hapësirave
publike dhe hapësirave të lira të gjelbra

T. 12 Objektet e religjionit

Treguesi paraqet sipërfaqet e përgjithshme të hapësirave

hapësinore të tyre. Në të njëjtën kohë analizon kërkesat

publike dhe atyre të gjelbra. Sipërfaqja e përgjithshme

e të gjitha bashkësive fetare për shfrytëzim të ardhshëm

e hapësirave publike/gjelbra analizohet për m² për kokë

të tokës.

Treguesi paraqet objektet e religjionit dhe shtrirjen

banori dhe distancës optimale shërbyese varësisht nga
lloji i vendbanimit në raport me kërkesat e NTPH.

T.13 Varrezat
Treguesi paraqet lokacionin e varrezave dhe kapacitetin e

T.11 Vlerësimi i nevojave të ardhshme për
hapësira publike dhe hapësira të lira të gjelbra

tyre krahasuar me kërkesën për shfrytëzim të ardhshëm
të tokës.

Treguesi paraqet nevojën për planifikim të sipërfaqeve të
hapësirave publike dhe atyre për gjelbërim me qëllim të
arritjes së normave përkatëse për kokë banori, në bazë
rritjes së numrit të banorëve dhe trendit të shfrytëzimit të
tokës për 10 vitet e fundit.

1.1.4 Shërbimet dhe
infrastruktura sociale
Mirëqenia sociale dhe komuniteti
T.1 Numri, lloji i qendrave për shërbim të
komunitetit, kapaciteti i shfrytëzueshmërisë dhe
shpërndarja hapësinore

T.4 Numri dhe struktura e përdoruesve të cilëve
ju ofrohet mbrojtje sociale nga komuna

Treguesi paraqet kapacitetet infrastrukturore dhe rrezen

mbrojtje sociale nga komuna, e ndarë në bazë të gjinisë

e shërbimit me numër të banorëve për:

qendrat e

dhe moshës së popullsisë, përfshirë këtu fëmijë në

komunitetit, ndërtesat e shërbimeve sociale dhe familjare,

jetimore, pleq në shtëpitë e pleqve, gra viktima të dhunës

si dhe institucionet për përkujdesje ndaj personave

në familje, dhe të pastrehë.

me aftësi të kufizuara. Gjithashtu, vlerësohet trendi i

Treguesi paraqet numrin e personave të cilëve u ofrohet

shfrytëzueshmërisë së tyre për 10 vitet e fundit.

T.5 Vlerësimi i nevojave të ardhshme për
shërbime sociale dhe të komunitetit

T.2 Numri i personave me aftësi të kufizuara
brenda komunës dhe nevojat e përgjithshme të
tyre

Treguesi paraqet kapacitetet infrastrukturore të hapësirave

Treguesi paraqet numrin e personave me aftësi të

të ardhmen me qëllim të arritjes së normave përkatëse në

kufizuara, të ndarë në gjini dhe moshë, duke vlerësuar

bazë të trendit të rritjes së popullsisë, trendit të rritjes së

trendin për 10 vitet e fundit.

këtyre nevojave në 10 vitet e fundit.

për shërbime sociale dhe të komunitetit si (shtëpi të
pleqve, strehimore për fëmijë), dhe identifikon nevojat për

T.3 Numri dhe struktura e përfituesve të ndihmës
sociale nga niveli qendror dhe komuna
Treguesi paraqet numrin dhe strukturën e përfituesve të
ndihmës sociale nga niveli qendror dhe komuna në raport
me numrin e përgjithshëm e përfituesve.
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Kultura
Hapësirat publike dhe hapësirat e lira të gjelbra
T.6 Numri, lloji i objekteve kulturore, kapaciteti,
gjendja fizike dhe shpërndarja hapësinore
Treguesi paraqet numrin, kapacitetet dhe shpërndarjen

T10. Sipërfaqet e përgjithshme të hapësirave
publike dhe hapësirave të lira të gjelbra

hapësinore për të gjitha objektet kulturore brenda komunës

Treguesi paraqet sipërfaqet e përgjithshme të hapësirave

si: ndërtesat e bibliotekave; ndërtesat e muzeve; ndërtesat

publike dhe atyre të gjelbra. Sipërfaqja e përgjithshme

e galerive të arteve dhe sallave ekspozuese; ndërtesat e

e hapësirave publike/gjelbra analizohet për m² për kokë

‘shtëpive’ të kulturës; ndërtesat e teatrove; ndërtesat e

banori dhe distancës optimale shërbyese varësisht nga

kinemave apo edhe ndonjë objekti tjetër kulturor.

lloji i vendbanimit në raport me kërkesat e NTPH.

T.7 Vlerësimi i nevojave të ardhshme për
ndërtesat kulturore

T.11 Vlerësimi i nevojave të ardhshme për
hapësira publike dhe hapësira të lira të gjelbra

Treguesi paraqet nevojat për të ardhmen në bazë të trendit

Treguesi paraqet nevojën për planifikim të sipërfaqeve të

të rritjes së popullsisë, trendit të rritjes së këtyre nevojave

hapësirave publike dhe atyre për gjelbërim me qëllim të

në 10 vitet e fundit dhe kërkesave normative.

arritjes së normave përkatëse për kokë banori, në bazë
rritjes së numrit të banorëve dhe trendit të shfrytëzimit të
tokës për 10 vitet e fundit.

Sporti dhe rekreacioni
T.8 Sipërfaqet e përgjithshme të infrastrukturës
sportive, lloji, kapaciteti dhe shpërndarja
hapësinore

Religjioni

Treguesi

të

Treguesi paraqet objektet e religjionit dhe shtrirjen

infrastrukturës sportive (terrene të hapura dhe objekte)

hapësinore të tyre. Në të njëjtën kohë analizon kërkesat

komunale, duke përfshirë hapësirat sportive (të hapura

e të gjitha bashkësive fetare për shfrytëzim të ardhshëm

dhe mbyllura). Këtu përfshihet kapaciteti i shërbimit për

të tokës.

paraqet

sipërfaqet

e

përgjithshme

T. 12 Objektet e religjionit

numër të banorëve dhe shpërndarja e tyre hapësinore.
Treguesi vlerëson gjendjen fizike dhe kapacitetin aktual të

T.13 Varrezat

tyre, si dhe verifikon përputhshmërinë me NTPH.

Treguesi paraqet lokacionin e varrezave dhe kapacitetin e
tyre krahasuar me kërkesën për shfrytëzim të ardhshëm

T.9 Vlerësimi i nevojave të ardhshme për
shërbime të infrastrukturës sportive
Treguesi paraqet nevojën për planifikim dhe ndërtim të
infrastrukturës sportive me qëllim të arritjes së normave
përkatëse, në bazë rritjes së numrit të banorëve, trendit të
shfrytëzimit të tokës për 10 vitet e fundit.
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të tokës.

1.1.5 Transporti

T.4 Numri i automjeteve të regjistruara ne
komunë
Treguesi paraqet numrin e automjeteve të regjistruara në

Rrjeti rrugor

komunë dhe trendin e rritjes së numrit në 10 vitet e fundit.

T.1 Kategorizimi i rrugëve dhe gjendja fizike
Treguesi paraqet rrjetin aktual të rrugëve përmes

Parkimi

kategorizimit. Kategorizimi i rrugëve mundëson analizë të
i tërë sistemi dhe si janë të shërbyera fshatrat, qyteti dhe

T.5 Numri i parkingjeve publike/private, lokacioni
dhe kapaciteti

lagjet.

Treguesi paraqet numrin e parkingjeve publike/private,

rrjetit rrugor duke ofruar pasqyrë të qartë se si funksionon

lokacionin dhe kapacitetin e tyre. Për më shumë, treguesi

T.2 Kapaciteti i rrjetit rrugor

analizon lokacionin e parkingjeve në raport me qendrën e

Treguesi paraqet kapacitetin e rrjetit aktual të rrugëve

qytetit në zonën urbane dhe në raport me shfrytëzimin e

dhe llojin e komunikacionit që zhvillohet në to. Analiza

tokës.

e kapacitetit të rrjetit rrugor (numri i automjeteve që
kritike) në komunikacion. Për më shumë, mundëson

T.6 Numri i parkingjeve për objektet shumëbanesore

identifikim të problemeve me kapacitet të rrugëve në

Treguesi paraqet numrin e parkingjeve që shërbejnë

raport me shfrytëzim të tokës.

objektet shumë-banesore, sidomos raportin në mes të

qarkullojnë) mundëson identifikimin e problemeve (pikave

numrit të njësive të banimit dhe numrit të parkingjeve
Shembull: nëse një rrugë me kapacitet të limituar ofron

në dispozicion krahasuar me normat në fuqi (sipas

qasje për një numër të madh të objekteve shumë-

Rregullores nr. 03/2016 – normat minimale teknike për

banesore, problemet me qarkullim në komunikacion janë

ndërtesat në bashkëpronësi).

të paevitueshme. Gjenerimi i komunikacionit që rrjedh nga
shfrytëzimi i tokës (p.sh. numri i automjeteve nga objektet

T.7 Kërkesa për parkim

shumë-banesore) në raport me kapacitetin e rrugëve është

Treguesi paraqet kërkesat e ardhshme për parkim. Kërkesa

element shumë me rëndësi që ndihmon në planifikim të

përcakton numrin e ardhshëm të vend-parkimeve/

ardhshëm të rrjetit rrugor.

garazheve bazuar në rritje të numrit të automjeteve,
njësive të banimit, zhvillimin e bizneseve dhe frekuentimin
e automjeteve në territorin e komunës, sidomos në zonë

T.3 Përqindja e rrugëve të asfaltuara

urbane.

Treguesi paraqet gjatësinë e rrugëve të asfaltuara në
raport me tërë rrjetin e rrugëve në komunë. Ky raport
shprehet në përqindje dhe merr parasysh rrugët e të gjitha
kategorive në komunë.
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Transporti i pa-motorizuar

T.14 Aeroportet
Treguesi paraqet lokacionin e aeroporteve në raport me

T.8 Rrjeti i shtigjeve të biçikletave

qasje në rrjet rrugor, transport publik, dhe hekurudha. Për

Treguesi paraqet rrjetin e shtigjeve për biçikleta në komunë

më shumë analizon edhe kapacitetin e aeroporteve në

dhe qytet dhe ndërlidhjen e tyre me hapësira publike,

raport me planet për zgjerim dhe shfrytëzim të tokës –

trotuaret dhe pikat e ndryshme të interesit në komunë.

rregullat për kontroll të zhvillimit.

T.9 Rrjeti i trotuareve

T.15 Kërkesat për transport publik

Treguesi paraqet rrjetin e trotuareve dhe ndërlidhjen e tyre

Treguesi paraqet kërkesat për transport publik brenda

me hapësira publike, shtigje të biçikletave, dhe pika të

qytetit, dhe për të gjitha vendbanimet në komunë.

ndryshme të interesit në komunë.

T.10 Kërkesat për shtigje biçikletash dhe trotuare

1.1.6 Vendbanimet

Treguesi paraqet kërkesat për rrjetin e shtigjeve të
biçikletave dhe trotuareve në raport me hapësirat publike
dhe pika të ndryshme të interesit në komunë.

Transporti publik
T.11 Transporti urban
Treguesi paraqet rrjetin e transportit urban në raport
me linjat e shërbimit që ofrohen për të gjitha lagjet,
institucionet dhe hapësirat publike në zonën urbane/qytet.
Në këtë kontekst vlerësohen infrastruktura mbështetëse
(ndërtesat), pikë ndalesat e autobusëve, lokacioni dhe
rrezja e tyre e shërbimit.

T.12 Transporti ndër-urban dhe ndërkombëtar
Treguesi paraqet rrjetin e transportit ndër-urban dhe
ndërkombëtar në raport me linjat e shërbimit për të gjitha
vendbanimet në komunë dhe kërkesat për transport.
Në të njëjtën kohë analizon lokacionin e stacionit të
autobusëve në raport me: rrjetin e transportit urban, me
stacionin e trenit dhe me rrjetin e trotuareve dhe shtigjeve
të biçikletave.

T.13 Hekurudhat
Treguesi paraqet rrjetin e hekurudhave (numri i linjave,
shpeshtësia e qarkullimit), sidomos stacionin e trenit
për udhëtarë dhe mallra. Stacioni i trenit për udhëtarë
vlerësohet në raport me: rrjetin e transportit urban,
stacionin e transportit ndër-urban, dhe me rrjetin e
trotuareve dhe shtigjeve të biçikletave.
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T.1 Kufiri ndërtimor i vendbanimeve
Treguesi paraqet kufijtë ndërtimorë aktual për të gjitha
vendbanimet në komunë, dhe raportin e sipërfaqes së
ndërtuar dhe të lirë brenda kufijve ndërtimor.

T.2 Kategorizimi i vendbanimeve
Treguesi paraqet rrjetin e vendbanimeve sipas: karakterit,
funksionit, numrit dhe dendësisë së banorëve dhe
dendësisë ndërtimore, reliefit, morfologjisë hapësinore
(i shpërndarë, linear), sipërfaqes, identitetit ekonomik
(bujqësor, i përzier), statusit juridik (formal dhe joformal),
lidhshmërisë me vendbanimet tjera.

1.1.7 Banimi

njësive të banimit sipas tipologjisë: shtëpi individuale dhe

T5. Numri i njësive të banimit (banesave) sipas
posedimit dhe sipas periudhës kohore të
ndërtimit

ndërtesat e banimit me shumë njësi.

Treguesi paraqet numrin e njësive të banimit (banesave)

T.1 Fondi i banimit sipas tipologjisë
Treguesi paraqet fondin aktual të banimit, numrin e

sipas posedimit të infrastrukturës themelore dhe sipas

T.2 Dendësia e banimit

periudhës së ndërtimit të ndërtesës .

Treguesi paraqet dendësinë neto dhe bruto të njësive
të banimit për hektarë/km² për: 1) komunë në tërësi; 2)

T.6 Çmimet mesatare për njësi banimi

zonë urbane në tërësi; 3) lagje apo/edhe blloqe veç e

Treguesi paraqet çmimet mesatare për njësi banimi (€/m²)

veç brenda zonës urbane; 4) zonë rurale në tërësi; dhe 5)

dhe të qirasë mujore (€/muaj).

fshatrat veç e veç.
Dendësia përcaktohet duke e ndarë numrin e njësive të

T.7 Përcaktimi
përballueshëm

i

shkallës

së

banimit

të

banimit për hektar/km². Dendësia mund të shprehet si

Treguesi paraqet shkallën e banimit të përballueshëm

dendësi neto dhe bruto .

duke analizuar çmimin aktual të njësive të banimit/qirasë
mujore në raport me të hyrat mesatare për një ekonomi

• Dendësia neto do të thotë numri i njësive të banimit për

familjare. Në këtë mënyrë vlerësohet përqindja (%) e

hektar (ha) apo kilometër katror (km²) në tokën/parcelat

njësive të banimit në treg që mund të jenë të përballueshme

që janë dedikuar vetëm për banim. Në këtë përllogaritje

për blerje/qira në raport me të hyrat mesatare financiare të

nuk përfshihen rrugët publike, hapësirat publike apo

një ekonomie familjare.

shfrytëzimet tjera.
• Dendësia bruto është dendësia e një hapësire të caktuar

T.8 Numri i njësive të banimit të dedikuar për
banim social

e cila përveç banimit merr parasysh edhe rrugët publike,

Treguesi paraqet numrin aktual të njësive të banimit

hapësirat publike dhe shfrytëzimet publike, sociale dhe

të dedikuar për banim social në raport me trendin e

komerciale të tokës

kërkesave në 10 vitet e fundit.

T.3 Fondi i
qiradhënies

banimit

sipas

pronësisë

dhe

T.9 Kërkesa për njësi të banimit
Treguesi paraqet kërkesën për njësi të banimit përgjatë

Treguesi paraqet fondin e banimit sipas pronësisë dhe

20 viteve të ardhshme, të ndara në: 8, 15 dhe 20 vjet.

qiradhënies të njësive të banimit (% e njësive të banimit

Kërkesa llogaritet në raport me rritjen e popullsisë,

në pronësi, dhe % e njësive të banimit të dhëna me qira).

zhvillimin ekonomik, migrimin e brendshëm, kërkesat e
diasporës dhe krahasimin me fondin aktual të njësive të

T.4 Fondi i banimit sipas shfrytëzimit të njësive
të banimit

banimit në dispozicion.

Treguesi paraqet numrin e njësive të banimit sipas
shfrytëzimit: të banuara dhe të pabanuara.

2
Definicionet e dendësisë neto dhe bruto janë marrë dhe përvetësuar nga literatura dhe
përvojat ndërkombëtare/lokale.
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1.1.8 Infrastruktura
teknike
Rrjeti i ujësjellësit

T.8 Përcaktimi i trendit të shfrytëzimit të sasisë
së ujit
Treguesi paraqet trendin e shfrytëzimit të sasisë së ujit

T.1 Kapaciteti i burimeve të ujit

në 10 vitet e fundit: litra ujë për kokë banori në ditë.

Treguesi paraqet kapacitetet e burimeve ujore në komunë:

Ky tregues shërben për të përcaktuar projeksionin e

liqeje, lumenj, dhe ujërat nëntokësorë (litra në ditë ose m³

shfrytëzimit të ujit.

në sek.).

T.9 Përcaktimi i kërkesës së sasisë së ujit
T.2 Impiantet e trajtimit të ujit

Treguesi paraqet kërkesën për sasi të ujit, litra ujë për

Treguesi paraqet impiantet e trajtimit të ujit, kapacitetin e

kokë banori në ditë për 10 vitet e ardhshme, bazuar në

tyre të trajtimit dhe shpërndarjen hapësinore (litra në ditë

trendin e shfrytëzimit të ujit dhe projeksioneve të rritjes

ose m³ në sek.).

së popullsisë.

T.3 Stacionet e pompimit
lokacioni dhe kapaciteti i pompimit (litra ujë në ditë ose

T.10 Vlerësimi i kërkesave dhe kapacitetit për
furnizim me ujë në raport me intensitetin e
zhvillimeve

m³ ne sek.).

Treguesi paraqet kërkesat dhe kapacitetet për furnizim

Treguesi paraqet rrjetin e stacioneve të pompimit për nga

me ujë për të identifikuar zonat/vendbanimet/lagjet në

T.4 Rezervuarët e ujit

të cilat ka nevojë për investime në rrjetin e ujësjellësit.

Treguesi paraqet lokacionin e rezervuarëve të ujit dhe

Identifikimi i kërkesave në raport me kapacitetet dhe

kapacitetin e ruajtjes së ujit.

normat në fuqi, në të njëjtën kohë shërben si mjet për të
planifikuar zonat e ardhshme për zhvillim, apo rritjen e

T.5 Furnizimi me ujë të pijshëm

intensitetit të zhvillimeve.

Treguesi paraqet numrin/përqindjen e vendbanimeve të
shërbyer me ujë të pijshëm. Përqindja përcaktohet duke
identifikuar numrin e ekonomive familjare që kanë qasje

Shembull 1:

në ujësjellës për vendbanim.

Në zonat/vendbanimet të cilat kanë kapacitet për zgjerim
të mëtutjeshëm të rrjetit të furnizimit me ujë, zhvillimi i

T.6 Gjendja e rrjetit të ujësjellësit

planifikuar me intensitet më të lartë do të këtë ndikim më

Treguesi paraqet gjendjen teknike të rrjetit të ujësjellësit.

të ulët financiar – shpenzim i arsyetuar/përballueshëm për

Analiza identifikon problemet me rrjet të ujësjellësit, si:

komunën. Planifikimi i zhvillimit me intensitet më të lartë në

vjetërsia e rrjetit/gypave të ujit, pompave, rezervuarëve,

këto zona/vendbanime është financiarisht i qëndrueshëm

dhe impianteve të trajtimit.

dhe real për zbatim sepse rrjeti aktual i ujësjellësit mund ta
bartë këtë zhvillim.

T.7 Kohëzgjatja e reduktimeve me furnizim me
ujë

Në zonat/vendbanimet në të cilat sasia e ujit të shërbyer

Treguesi paraqet kohëzgjatjen e reduktimeve me furnizim

nuk i përmbush të gjithë kërkesat, janë hapësira në të

me ujë sipas vendbanimeve/lagjeve në komunë.

cilat duhet investim më i madh në infrastrukturë për të
planifikuar intensitet më të lartë të zhvillimit. Planifikimi
i zhvillimit me intensitet më të lartë në këto zona/
vendbanime është financiarisht jo i qëndrueshëm dhe më
problematik për zbatim.
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T.15 Stacionet e pompimit

Ujitja

Treguesi paraqet rrjetin e stacioneve të pompimit për nga

T.11 Rrjeti i ujitjes

lokacioni dhe kapaciteti i pompimit të ujërave të zeza (litra

Treguesi paraqet rrjetin e ujitjes për nga shtrirja, kapaciteti

ujë në ditë ose m³ ne sek).

dhe shërbimi i tokave bujqësore më ujë. Për më shumë
analizohen edhe pendat ekzistuese dhe shfrytëzimi i tyre.

T.16 Impiantet për trajtim
Treguesi paraqet lokacionet dhe kapacitetin e impianteve

T.12 Përcaktimi i kërkesave për ujitje

për trajtim të ujërave të zeza në nivel regjioni, komune,

Treguesi paraqet kërkesat e ardhshme për shtrirje të rrjetit

qyteti, fshatrave, bashkësive lokale dhe lagjeve (litra në

të ujitjes në komunë duke u bazuar në sipërfaqen dhe

ditë ose m³ në sek.).

shtrirjen hapësinore të tokave bujqësore.

T.17 Impiantet individuale – gropat septike
Treguesi paraqet vendbanimet e mbuluara me impiante

Rrjeti i kanalizimit

individuale – gropa septike.

T.13 Rrjeti i kanalizimit dhe zonat/vendbanimet
me qasje në rrjet

T.18 Impiantet për trajtim të ujërave të zeza
industriale

Treguesi paraqet numrin/përqindjen e vendbanimeve që

Treguesi paraqet lokacionet dhe kapacitetet e impianteve

kanë qasje në rrjet të kanalizimit. Përqindja përcaktohet

për trajtim të ujërave të zeza industriale (fabrika,

duke identifikuar numrin e ekonomive familjare që kanë

termocentrale). Gjithashtu, identifikon se cilat pika

qasje në kanalizim për vendbanim.

industriale nuk kanë impiante për trajtimin e ujërave të
zeza industrialë.

T.14 Qasja në impiantet për trajtimin e ujërave
të zeza
Treguesi paraqet përqindjen e banorëve të cilët kanë

T.19 Përcaktimi i trendit të gjenerimit të sasisë së
ujërave të zeza

qasje në impiantet për trajtimin e ujërave të zeza me

Treguesi paraqet trendin e gjenerimit të sasisë së ujërave

trajtim primar, sekondar dhe terciar.

të zeza. Një mundësi për të përcaktuar këtë trend bëhet
duke e shumëzuar koeficientin e kërkesës për ujë (litra ujë

Kutia 1: Trajtimi i ujërave të zeza

për kokë banori në ditë) me koeficientin 0.60 – 0.80.

Trajtimi primar-sedimentimi: Ky trajtim përfshin ndarjen
e mbeturinave të lëngshme dhe të ngurta. Mbeturinat e
lëngshme dërgohen në trajtim sekondar.

T.20 Përcaktimi i kërkesës për grumbullim dhe
trajtim të ujërave të zeza
Treguesi paraqet kërkesën për grumbullim dhe trajtim

Trajtimi

sekondar-biologjik:

organizmat–

bakteret

(konsumojnë)
njerëzore,

Në

dhe

substancat

mbeturinat

këtë

organike
ushqimore,

mikro-

të ujërave të zeza (litra ujë të zeza për kokë banori në

largojnë

ditë përgjatë viteve) bazuar në trendin e gjenerimit dhe

mbeturinat

projeksioneve të rritjes së popullsisë (dendësia e banimit).

fazë

protozonet
nga

–

sapunët

dhe

detergjentet, dhe kështu pastrojnë ujin.
Trajtimi terciar: Kjo fazë përfundimtare e trajtimit
përmirëson cilësinë e rrjedhës edhe më tutje. Mund
të

përdoren

metoda

të

ndryshme,

varësisht

nga

kontaminuesit që duhen pastruar (për shembull nitrogjeni
ose fosfori si ushqyes). Ato po ashtu mund të përfshijnë
dezinfektim fizik ose kimik

33

Kanalizimi atmosferik

Posta dhe telekomunikacioni

T.21 Rrjeti i kanalizimit atmosferik

T.28 Telekomunikacioni

Treguesi paraqet rrjetin e kanalizimit atmosferik për

Treguesi paraqet mbulueshmërinë e komunës me rrjet të

nga mbulimi i hapësirës dhe kapaciteti i rrjetit (diametri

telekomunikacionit: internet dhe sistem kabllor, rrjetet e

i kanaleve për ujëra atmosferikë -

telefonisë fikse dhe asaj mobile.

nëse është e

aplikueshme).

T.29 Zyrat postare
T.22 Përcaktimi i kërkesës për infrastrukturë të
kanalizimit atmosferik

Treguesi paraqet mbulueshmërinë e komunës me shërbim
postar.

Treguesi paraqet kërkesat e ardhshme për infrastrukturë
të kanalizimit atmosferik, bazuar në kapacitetin e sistemit

Energjia e ripërtëritshme dhe efiçienca e energjisë

të mbledhjes së reshjeve atmosferike nga ndërtesat,
rrugët dhe hapësirat e ndryshme publike në kanale të
ujërave atmosferike dhe sasinë e reshjeve.

T.30 Burimet e ripërtëritshme dhe efiçienca e
energjisë
Treguesi paraqet lokacionet e impianteve të energjisë

Rrjeti elektrik

së ripërtërishme nëse ato janë të pranishme brenda
territorit të komunës, si dhe vlerëson potencialet/burimet

T.23 Rrjeti i shpërndarjes së rrymës

e komunës për gjenerimin e energjisë së ripërtërishme.

Treguesi paraqet rrjetin e shpërndarjes së energjisë

Treguesi po ashtu vlerëson nevojën për ndërmarrjen e

elektrike (largpërçuesit, trafot, rrjeti shpërndarës) në

masave të EE-së në ndërtesa, ndriçim publik etj.

raport me kërkesën për shërbim.

T.24 Numri i ekonomive familjare të kyçura në
rrjet

Energjia termike (ngrohje)

Treguesi paraqet numrin e ekonomive familjare të kyçura

T.31 Ngrohtoret

në rrjet elektrik.

Treguesi paraqet rrjetin shpërndarës dhe kapacitetin e
prodhimit të të energjisë termike – impianti për ngrohje.

T.25 Konsumi aktual
Treguesi paraqet konsumin aktual të energjisë elektrike

T.32 Konsumi aktual dhe kërkesat për të ardhmen

nga ekonomitë familjare.

Përqindja e ekonomive familjare, bizneseve të përfshira
në rrjetin e energjisë termike. Treguesi po ashtu përcakton

T.26 Linjat e tensionit të lartë
Treguesi paraqet linjat e tensionit të lartë 400kV, 220kV
dhe 110kV për kapacitet të shërbimit dhe shpërndarjen e
tyre hapësinore.

T.27 Përcaktimi i kërkesës për konsum sipas
stinëve
Treguesi paraqet kërkesat për konsum bazuar në stinët
e vitit.
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kërkesat për këtë shërbim në të ardhmen.

Menaxhimi i mbeturinave

T.38 Deponimi i mbeturinave
Treguesi paraqet deponitë (rajonale, komunale) për

T.33 Llojet e mbeturinave

deponim të mbeturinave për nga lokacioni dhe kapaciteti

Treguesi paraqet llojet e mbeturinave të gjeneruara

dhe sasinë totale të mbeturinave të deponuara.

(në %) sipas kategorive (amvisëri/shtëpiake, inerte,
shëndetësore, industriale, shtazore, radioaktive) dhe

T.39 Deponitë ilegale

sipas fraksioneve (plastikë, letër, qelq, mbeturina organike

Treguesi paraqet numrin, llojin (për nga madhësia dhe

etj.) në komunë.

përbërja) dhe shpërndarjen hapësinore të

deponive

ilegale.

T.34 Sasia e gjenerimit të mbeturinave për kokë
banori

T.40 Mbulueshmëria me shërbim

Treguesi paraqet sasinë e gjenerimit të mbeturinave

Treguesi paraqet mbulueshmerinë me shërbim sipas

komunale për kokë banori, e shprehur në kg/kokë banori.

kategorisë së klientëve: amvisëri, shërbim publik, sektor
privat.

T.35 Rrjeti i grumbullimit të mbeturinave
Treguesi paraqet rrjetin dhe mënyrën e grumbullimit të
mbeturinave (derë më derë, kontejner të përbashkët). Në
të njëjtën kohë vlerësohen edhe pikat e grumbullimit për
nga lokacioni, rrezja e shërbimit dhe kapaciteti i tyre.

T.36 Përqindja e ekonomive familjare që kanë
qasje në rrjet të grumbullimit
Treguesi paraqet përqindjen e ekonomive familjare që
kanë qasje në rrjet të grumbullimit të mbeturinave për
vendbanim - shtrirja hapësinore e shërbimit.

T.37 Transferimi i mbeturinave
Treguesi paraqet rrjetin e stacioneve për transferim të
mbeturinave për nga lokacioni dhe kapaciteti i tyre. Për
transferim të mbeturinave përdoren objekte/lokacione
në të cilat mbeturinat depozitohen përkohësisht për t’u
transportuar përfundimisht në deponinë e përcaktuar.
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1.1.9 Resurset natyrore
T.1 Zonat e mbrojtura të natyrës
Treguesi paraqet numrin e zonave të mbrojtura në
komunë, sipërfaqja e zonave të mbrojtura (në ha dhe
%) në raport me sipërfaqen totale të komunës dhe
në lidhje me sipërfaqen e territorit kombëtar. Për më
shumë analizohen zonat e mbrojtura nën përgjegjësi të
nivelit qendror (Rezervati strikt i natyrës; Park kombëtar;
Zonë e veçantë e mbrojtur (ZVM); Zonë e mbrojtur; Park
natyror; Monument natyror; Peizazh i mbrojtur; Monument
i arkitekturës së parkut) dhe lokal (Monumenti i natyrës,
Peizazh i mbrojtur dhe Monumentin e arkitekturës së
parqeve) dhe gjendja aktuale sa i përket nivelit të ruajtjes
apo degradimit. Në të njëjtën kohë analizohet edhe
tampon zona për këtë trashëgimi natyrore.

1.1.10 Trashëgimia
kulturore
T.1 Numri i monumenteve të trashëgimisë
kulturore
Treguesi paraqet numrin e monumenteve të trashëgimisë
kulturore nën mbrojtje (të përhershme/përkohshme) dhe
monumenteve potenciale për tu përfshirë në listën e
mbrojtjes, si dhe vlerëson gjendjen e tyre fizike.

T.2 Bafer zona për monumentet e trashëgimisë
kulturore
Treguesi paraqet zonën mbrojtëse të monumenteve të
trashëgimisë kulturore të përcaktuar sipas legjislacionit
në fuqi. Prezantohet me hektarë dhe % në raport me
sipërfaqen e përgjithshme komunale.

T.2 Biodiversiteti
florës dhe faunës në komunë dhe atë të klasifikuara sipas

T.3 Potencialet për funksionalizim të trashëgimisë
kulturore

statusit të mbrojtjes dhe kategorive të rrezikuara.

Treguesi vlerëson nëse janë analizuar vlerat e trashëgimisë

Treguesi paraqet një pasqyrë të diversitetit të llojeve të

kulturore që kanë mundësi të funksionalizimit (p.sh.

T.3 Sipërfaqet ujore dhe zonat e mbrojtura ujore

përmes shfrytëzimit adaptues të tyre) me qëllim nxitjes së

Treguesi paraqet sipërfaqet ujore në komunë. Në të njëjtën

zhvillimin ekonomik lokal dhe promovimit të trashëgimisë.

kohë analizon edhe zonat e mbrojtura të burimeve ujore
krahas kërkesave normative.
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1.1.11 Mjedisi
Cilësia e ajrit

Gjendja e ujërave

T.1 Burimet e ndotjes së ajrit
Treguesi paraqet zonat me ndotjen më të madhe të ajrit

T.6 Cilësia e
nëntokësorë

brenda territorit të komunës, bazuar në matjet e bëra

Treguesi paraqet gjendjen ekologjike/nivelin e ndotjes të

përmes stacioneve për matjen e kualitet të ajrit. Gjithashtu,

ujërave sipërfaqësorë dhe nëntokësorë duke analizuar

identifikohen dhe prezantohen edhe shkaktarët e ndotjes,

burimet e ndotjes.

ujërave

sipërfaqësorë

dhe

siç mund te jenë: industritë e rënda, gazrat e shkaktuar
nga trafiku, burimet e energjisë për ngrohje (thëngjill, dru,

T.7 Kualiteti i ujit për pije

etj.).

Treguesi paraqet gjendjen ekologjike/nivelin e ndotjes të

T.2 Ekspozimi i popullatës ndaj ndotësve të ajrit

ujërave sipërfaqësorë dhe nëntokësorë duke analizuar

Treguesi paraqet numrin apo % e popullsisë dhe

burimet e ndotjes.

shpërndarjen hapësinore të popullsisë të ekspozuar
ndotjes nga burimet ndotësve e identifikuara të ajrit.

Mjedisi – toka

T.3 Numri i ditëve në vit ku cilësia e ajrit tejkalon
vlerat e lejuara të ndotjes

T.8 Sipërfaqja e tokës së ndotur dhe burimi i
këtyre ndotësve

Treguesi paraqet numrin e ditëve gjatë vitit kur cilësia e

Treguesi paraqet zonat apo sipërfaqet tokësore të cilat

ajrit i tejkalon vlerat kufitare të ndotjes për SO2, NO2,

janë të prirura ndaj rreziqeve mjedisore të shkaktuara

PM10 dhe Ozonit (në veçanti në zona urbane).

nga veprimtari/aktivitete njerëzore nga të cilat shkaktohet
ndotja e mjedisit, të shprehura në % dhe ha në kuadër të
territorit të komunës. Gjithashtu, paraqiten edhe burimet

Ndryshimet klimatike

e këtyre ndotësve që mund të jenë: industritë energjetike;
prodhimi dhe përpunimi i metaleve; industria e mineraleve;

T.4 Temperatura vjetore e ajrit

industria kimike; impiantet për përpunimin e mbeturinave

Me këtë tregues paraqitet trendi i temperaturës mesatare

dhe deponitë; aktivitetet e minierave; transport dhe

vjetore të ajrit dhe temperaturat minimale e maksimale

aktivitetet tjera.

vjetore të ajrit në territorin e komunës.

Ndotja nga zhurma
T.5 Sasia vjetore e reshjeve
Treguesi paraqet sasinë vjetore të reshjeve të shprehur në

T.9 Popullsia/amvisëri të ndikuar nga zhurma

mm (l/m2), dhe krahasimet e trendit aktual me të dhënat

Treguesi paraqet numrin e popullsisë/amvisërive të ndikuar

në 10 vitet e fundit.

nga zhurma urbane (në bazë të burimeve të ndotësve,
trafiku - e barabartë ose mbi 55dB , si dhe aktiviteteve
tjera si gastronomia, punëtori të ndryshme) e ndarë në %
sipas burimeve të zhurmës dhe zonës së ndikuar.
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1.1.12 Sipërfaqet me
rrezikshmëri

rrezikuara nga vërshimet. Sipërfaqet kategorizohen sipas
shfrytëzimit të tokës.

Rrëshqitja e tokës

Tërmetet

T.5 Sipërfaqet e komunës të rrezikuara nga
rrëshqitja e tokës

T.1 Mikrozonimi sizmik

Treguesi paraqet sipërfaqet e identifikuara me rrezik

Treguesi paraqet ndjeshmërinë sizmike të territorit të

nga rrëshqitja e tokës brenda komunës dhe numrin e

komunës. Zonimi sizmik është vlerësimi i intensitetit të

popullsisë/ekonomive familjare të cilat janë në rrezik

pritur të një tërmeti në një zonë të caktuar duke zbatuar

nga rrëshqitja e tokës. Sipërfaqet kategorizohen sipas

kriteret sizmike dhe gjeologjike për vlerësimin e rrezikut

shfrytëzimit të tokës.

sizmik. Mikrozonimi kryhet në një zonë më të vogël dhe
përfshin ndikimet lokale të tokës, të paraqitura në një
hartë mikrozonimi sizmik në të cilën izoeistët kufizohen

Erozioni

nga zona të së njëjtës shkallë të intensitetit të tërmetit.

T.6 Sipërfaqet erozive brenda komunës

Gjatë projektimit të strukturave, është e nevojshme të

Treguesi paraqet sipërfaqet e identifikuara erozive

përcaktohet ngarkesa për shkak të efekteve të mundshme

brenda territorit komunal. Sipërfaqet kategorizohen sipas

të tërmeteve në zonat në të cilat parashihen zgjerime të

intensitetit/shkallës së erozionit (shumë i dobët, i dobët,

zhvillimit.

mesatar, i fortë dhe shumë i fortë).

Ky tregues gjithashtu analizon ndërtimet ekzistuese, të
cilat janë zhvilluar në zona pa studime të mirëfillta sizmike
( numër / % të njësive banesore, objekteve publike,
objekteve me rëndësi të veçantë, si dhe objekte tjera).

Ortekët
T.7 Sipërfaqet e rrezikuara nga ortekët
Treguesi paraqet sipërfaqet e identifikuara të cilat janë në

Zjarret

rrezik nga ortekët.

T.2. Zonat e rrezikuara nga zjarri dhe historiku i
zjarreve
Treguesi paraqet zonat e rrezikuara nga zjarri brenda
territorit komunal (pyje dhe të tjera) dhe historikun e
zjarreve përgjatë 10 viteve të fundit.

Zonat Endemike
T.8 Zonat endemike brenda territorit të komunës
Treguesi paraqet zonat ku në kushte të caktuara është e

T.3 Shenjëzimi
zjarrfikës

i zonave urbane pa qasje për

pranishme ndonjë sëmundje ngjitëse për një kohë të gjatë
(vatër endemike), e cila në kushte të favorshme mund

Treguesi paraqet sipërfaqet urbane, në të cilat për shkak

të përhapet në masë në formë epidemie (p.sh. ethet

të morfologjisë së zhvillimit, nuk kanë qasje automjetet e

hemorragjike – Crimean Congo në Malishevë).

zjarrfikësve, si dhe shenjëzim të hidrantëve dhe rrezet e
tyre të shërbimit.

Erërat e forta

Vërshimet

T9. Sipërfaqet e komunës të rrezikuara nga
erërat e forta
Treguesi paraqet sipërfaqet e identifikuara të cilat janë në

T.4 Sipërfaqet e komunës të rrezikuara nga
vërshimet
Treguesi paraqet sipërfaqet e identifikuara me rrezik
nga vërshimet, brenda territorit të komunës, si dhe
numrin e popullsisë/ekonomive familjare të cilat janë të
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rrezik nga erërat e forta.

1.1.13 Shfrytëzimi i tokës
T1. Shfrytëzimi i tokës dhe përcaktimi i trendit
Treguesi paraqet shfrytëzimin aktual të tokës (%)

për

kategoritë bazë të shfrytëzimit të tokës (tokë bujqësore, tokë
pyjore, sipërfaqe ujore, sipërfaqe e mbrojtura natyrore (Park
kombëtar, Rezervat natyre...), tokë ndërtimore (për banim,
industri, komerciale, shërbime - infrastrukturë publike dhe
sociale, infrastrukturë teknike dhe të transportit). Në këtë
kontekst përcaktohet edhe trendi i shfrytëzimit të tokës
duke analizuar gjendjen ekzistuese të shfrytëzimit të tokës
në raport me gjendjen e planifikuar në planin në fuqi dhe
planit paraprak. Kjo analizë mundëson kuptimin e trendit
të shfrytëzimit të tokës gjatë një periudhe të caktuar të
zhvillimit të komunës, deri në momentin e hartimit të planit
(rekomandohet një hark kohor prej 10 vitesh). Gjithashtu
analizohen ndërveprimet hapësinore të përdorimit të tokës
përmes funksioneve të përcaktuara me dokumentin e
planifikimit.
Kategoritë e shfrytëzimit të tokës

Shfrytëzimi i tokës
(ha) sipas Planit të
kaluar

Shfrytëzimi i tokës
(ha) sipas Planit në
fuqi

Shfrytëzimi i tokës (ha)
sipas gjendjes ekzistuese

Kërkesat për zhvillim të
ardhshëm (ha)

Tokë bujqësore:
- Kategoria I-IV
- Kategoria V-VIII
Tokë pyjore
Zona të mbrojtura natyrore (Park
kombëtar...)
Zona të mbrojtura të trashëgimisë
kulturore (arkeologjike, historike,
arkitektonike, zonë e veçantë e
mbrojtur)
Sipërfaqe ujore
Sipërfaqe e ndërtuar-tokë ndërtimore e destinuar për:
Banim
Industri
Komerciale
Shërbime të infrastrukturës
o
publike
o
sociale
o
teknike
Transport dhe komunikacion
Sipërfaqe për rezerva minerare
dhe fushat e eksploatimit
Sipërfaqe tjera
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T.2. Përcaktimi i karakterit dhe funksionit të
vendbanimeve në komunë dhe lagjeve në zonë
urbane

Kutia 2:

Treguesi paraqet shfrytëzimin e tokës për të përcaktuar

u kufizuar vetëm në to:

Përkufizimi i njësive urbane brenda tërësisë hapësinore të
zonës urbane përcaktohet sipas kritereve në vijim, por pa

karakterin dhe funksionin e çdo vendbanimi në komunë,
deri në nivelin e lagjeve në zonë urbane.

•

Përcaktimi dhe njohja e karakterit dhe funksionit të çdo

tipologjisë hapësinore ekzistuese ose të propozuar;

garantimi i kompaktësisë dhe njëtrajtshmërisë së

vendbanimi në komunë dhe lagjeje në zonë urbane,

•

mundëson që të njihet për së afërmi se si funksionojnë

për njësinë;

vendbanimet dhe lagjet në komunë, sidomos në zonë

•

urbane, në raport më shfrytëzimet e tokës dhe shërbimet

të. Përjashtimisht, në rastet kur për arsye të justifikueshme

e ndërsjella të cilat janë aktualisht në dispozicion.

njësia ka ose parashikohet të ketë shfrytëzim të përzier,

Analiza rezulton me krijimin e njësive urbane me ndarje

atëherë treguesit e planifikimit paraqiten për çdo kategori

të hapësirave (njësi urbane brenda tërësisë hapësinore

të destinimit të sipërfaqes;

të zonës urbane) të cilat akomodojnë funksione dhe

•

përmbajtje të ndryshme, p.sh.. lagje që karakterizohet me

kulturore dhe aspekte të rëndësishme të mjedisit dhe

banim të intensitetit të ulët dhe shërbime bazike (shitore,

shëndetit sipas rastit;

shkollë,..), apo lagje që karakterizohet me shfrytëzim

•

komercial (restorante, shërbime të ndryshme,..), banim,

kategoritë e rrugëve dhe nëse është rasti nga linja

qasje të mirë në rrugë dhe transport të pa-motorizuar, etj.

hekurudhore, kanale të hapura, breza mbrojtës, vija ujore,

vlefshmëria e treguesve të njëjtë të planifikimit
shfrytëzimi homogjen i tokës dhe ndërtesave në

mbrojtja e vlerave të rëndësishme të trashëgimisë

kufizimin nga rrjeti rrugor, pavarësisht nga

lumenj, përrenj dhe të tjera të kësaj natyre etj.
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T.3.Përcaktimi i kërkesës për sipërfaqe të
nevojshme të tokës për të akomoduar zhvillimin
e ardhshëm
Treguesi vlerëson sipërfaqen e tokës të nevojshme për
të mbështetur zhvillimin e ardhshëm të komunës, bazuar
në projeksione/trende të popullsisë, ekonomisë, dhe
kërkesave të tregut për banim, shërbime publike dhe
sociale, komerciale, industriale dhe të gjitha shfrytëzimet
tjera të tokës.
Shembulli:
Bazuar në dendësinë (neto) të banimit aktuale llogaritet
sasia e tokës së nevojshme për të akomoduar zhvillimin e
ardhshëm. Nëse sipas dendësisë (neto) aktuale nevojiten
1 ha për të akomoduar 25 njësi banimi, atëherë bazuar
në projeksionin e rritjes së numrit të popullsisë p.sh.
3,000 ekonomi familjare, nevojiten 120 ha tokë për të
akomoduar zhvillimin e ardhshëm.
Llogaritja: 3,000 ekonomi familjare pjesëtohen me 25 njësi
të banimit = 120 ha (3000:25=120).
Në rastet kur ekipi hartues vendosë të rritë dendësinë
(neto) në hapësira të caktuara sipas kritereve për rizhvillim, atëherë sasia e tokës së nevojshme për të
mbështetë zhvillimin e ardhshëm zvogëlohet. Sasia e
tokës së kërkuar për të akomoduar zhvillimin e ardhshëm
zvogëlohet proporcionalisht me rritjen e dendësisë (neto)
së banimit, apo rritet proporcionalisht me zvogëlimin e
dendësisë (neto) së banimit.
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1.1.14 SWOT analiza
dhe sfidat
T.1 Identifikimi dhe konsolidimi i Përparësive,
Mangësive, Mundësive dhe Rreziqeve
Treguesi paraqet Përparësitë, Mangësitë, Mundësitë dhe
Rreziqet për çdo fushë tematike. Për më shumë treguesi
analizon mënyrën se si janë paraqitur të dhënat, sidomos
të dhënat kuantitative të cilat shërbejnë për të identifikuar
më qartë problemet.

T.2 Identifikimi i sfidave
Treguesi paraqet sfidat për zhvillim për çdo fushë
tematike. Sfidat janë çështje dhe/apo mundësi që
kërkojnë vëmendje për t’u zgjidhur/trajtuar; ato rrjedhin
nga gjetjet e SWOT analizës dhe shërbejnë si bazë për
përcaktimin e vizionit, qëllimeve dhe objektivave që janë
pjesë e kornizës së zhvillimit hapësinor. Kujdes të veçantë
i kushtohet edhe numrit të listuar të sfidave, sepse sfidat
me tutje përkthehen në prioritete, dhe si të tilla duhet të
jenë të qarta dhe të kufizuara në numër (max. 15 sfida).

1.1.15 Kapacitetet
financiare të komunës
T.1 Vlerësimi i kapaciteteve financiare
Treguesi vlerëson kapacitetet financiare të komunës në
dispozicion për investime kapitale. Vlerësimi i kapaciteteve
financiare mundëson që hartimi i vizionit, qëllimeve dhe
objektivave të jetë më real bazuar në kapacitet financiare
të komunës.
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Komponenti 1.1:

Vlerësimi i Kornizës
së zhvillimit
hapësinor (KZhH)
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Kjo komponentë e PZHK-së përcakton dimensionin
hapësinor të zhvillimit të ardhshëm, përmes një sistemi
në të cilin të gjitha elementet e planit janë të integruara.
Ai përcakton kontekstin hapësinor për zhvillimin e
vizionit dhe strategjive për zbatim, planin e veprimit
dhe vendimmarrjen. Sipas UA për përmbajtjen e PZHK,
korniza e zhvillimit hapësinor duhet të përmbajë vizionin,
qëllimet, objektivat dhe konceptin e zhvillimit hapësinor –
skenarët për zhvillim.
KZhH përcakton logjikën hapësinore dhe integrimin e
kërkesave të planifikimit hapësinor që rrjedhin nga Vizioni,
Qëllimet dhe Objektivat, përmes prezantimit të zgjidhjeve
të planifikuara të propozuara për të gjitha strategjitë
sektoriale dhe propozimet për komunën. Në këtë fazë
të PZHK-së, vëmendje e veçantë duhet t’i kushtohet
edhe ndikimeve mjedisore të kornizës së propozuar që
sigurohet përmes Vlerësimit Strategjik Mjedisor (VSM).
Kjo analizë identifikon sinergjitë dhe propozon masat
që duhen ndërmarrë për të minimizuar konfliktet mes
sektorëve të ndryshëm.
Vlerësimi i KZhH zhvillohet nëpërmes Temave (T) dhe
Kritereve (K) përkatëse.
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1.2.1. Vizioni, qëllimet,
objektivat dhe prioritetet
strategjike
Vizioni
K.1 Identiteti dhe pikat më të forta për zhvillim

Prioritetet e zhvillimit strategjik
Prioritetet e zhvillimit strategjik paraqesin zgjidhje që
rrjedhin nga analiza e nevojave të identifikuara gjatë

Kriteri vlerëson nëse vizioni shprehë qartë zhvillimin e

vlerësimit të gjendjes dhe janë në përputhje me vizionin

dëshiruar, duke u bazuar në pikat më të forta të komunës

dhe qëllimet e përcaktuara. Në praktikë prioritetet

dhe vlerat e komunitetit, gjë që e bën atë të dallueshëm

janë objektivat e ranguara sipas rëndësisë. Vlerësimi i

dhe unik nga vizionet e komunave tjera.

prioriteteve strategjike analizohet përmes kritereve:

Qëllimet
K.1 Ndërlidhja me vizion dhe sfidat për zhvillim

K.1 Prioritetet sipas rëndësisë
Kriteri vlerëson nëse prioritetet e përcaktuara janë ato më
të rëndësishmet për t’u zgjidhur në afatin e caktuar kohor.

Kriteri vlerëson nëse qëllimet burojnë nga deklaratat e

K.2 Vlerësimi i listës së prioriteteve

vizionit dhe nga sfidat për zhvillim, nga të gjitha fushat

Kriteri

tematike.

përmbajnë karakteristikat si në vijim: të fokusuara dhe të

vlerëson

nëse

prioritet

janë

efikase

dhe

përshtatshme për arritjen e qëllimeve; reale për zbatim;

Objektivat
K.1 Ndërlidhja me qëllime

mund të zbatohen me burimet ekzistuese në dispozicion
dhe kanë zotimin e vendim-marrësve për t’i zbatuar.

Kriteri vlerëson nëse objektivat burojnë dhe trajtojnë në
mënyrë të qartë qëllimet përkatëse.

K.2 SMART
Kriteri vlerëson nëse objektivat janë shprehura në formën
SMART: (S) Specifik; (M) Matshëm; (A) Arritshëm; (R) Real;
dhe (T) Ka përcaktim kohor.
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1.2.2. Koncepti i zhvillimit
hapësinor
Koncepti i zhvillimit hapësinor
Skenarët e zhvillimit
K.3 Koncept i qartë për zhvillim
K.1 Qartësia e skenarëve të zhvillimit

Kriteri vlerëson nëse koncepti i përzgjedhur për zhvillim,

Kriteri vlerëson nëse skenarët e zhvillimit nxisin koncepte

është shtjelluar qartë përmes tekstit, përveç prezantimit

të zhvillimit në harmoni me vizionin dhe qëllimet. Në

grafik, duke marrë parasysh kriteret në vijim.

të njëjtën kohë, vlerëson çdo skenar për qartësi dhe
dallueshmëri nga njëri tjetri. Skenarët e zhvillimit duhet të

K.3.1 Kohezioni social

kuptohen lehtë dhe dallohen për nga konceptet e zhvillimit

Kriteri vlerëson nëse koncepti nxitë zhvillim kompakt,

që rekomandojnë.

planifikim të mirë të zgjerimit të qytetit dhe ndërlidhje
të mirë ndërmjet zonave të reja të planifikuara me ato

K.2 Përzgjedhja e skenarit më të favorshëm,
përcaktues i konceptit të ardhshëm zhvillimor

ekzistuese, në mënyrë që të pengohet ndarja urbane

Kriteri vlerëson se a është bërë përzgjedhja e skenarit më

shkëputura apo hapësirave jofunksionale publike).

në konfigurimin hapësinor të territorit (p.sh. periferitë e

të mirë bazuar në analizën e përparësive dhe dobësive të
secilit skenar, dhe se a është ky skenar i favorshëm për të

K.3.2 Zhvillim i qëndrueshëm ekonomik

përcaktuar konceptin e ardhshëm të zhvillimit hapësinor

Kriteri vlerëson nëse koncepti i trajton hapësirat për

(KZhH) bazuar në vizion.

zhvillim ekonomik në bazë të projeksioneve të rritjes
ekonomike

-

trendëve,

kërkesave,

nevojave

dhe

potencialeve për zhvillim. Për më shumë, kriteri analizon
edhe mundësitë e gjenerimit të vendeve të reja të punës
nga hapësirat e planifikuara për zhvillim të qëndrueshëm
ekonomik nëpërmes:
•

fuqizimit të qendrës urbane, si nyja kryesore për

rritjen ekonomike apo identifikimit të qendrave bazike të
reja (nën-qendrave);
•

fuqizimit të zonave ekonomike ekzistuese,

zgjerimit të tyre apo identifikimit të zonave të reja
ekonomike; dhe
•

bujqësisë,

zhvillimore.
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turizmit

dhe

potencialeve

tjera

K.3.3 Zhvillim kompakt dhe i përzier hapësinor

K.3.4 Nyjat qendrore/qendrat e aktiviteteve

Kriteri vlerëson nëse koncepti i zhvillimit nxitë shfrytëzimin

Kriteri

e përzier dhe racional të tokës bazuar në projeksione reale

nëpërmes qendrave të aktiviteteve dhe lidhjen e tyre me

të rritjes së popullsisë, zhvillimit ekonomik dhe kërkesave

korridoret për zhvillim.

të tregut. Për më shumë, kriteri vlerëson nëse koncepti:

Nyjat qendrore/qendrat e aktiviteteve janë hapësira të cilat

vlerëson

nëse

koncepti

orienton

zhvillimin

pranojnë zhvillim me intensitet më të lartë (dendësi më të
a) para se të rekomandojë zgjerim të tokës ndërtimore,

lartë të banimit) dhe ofrojnë shërbime të përziera (shitore,

ka përcaktuar hapësirat për plotësim dhe dendësim

restorante, zyra, hapësira publike dhe parqe, objekte

(hapësirat për zhvillim dhe ri-zhvillim - zona të cilat janë

publike dhe sociale). Këto qendra janë të shërbyera me

të lira apo të shfrytëzuara në mënyrë jo racionale dhe që

disa lloje të transportit, përveç automjeteve, transporti

kanë qasje në shërbime dhe infrastrukturë);

publik dhe ai i pa-motorizuar – shtigje për biçikleta dhe
shtigje për këmbësorë.

b) hapësirat për konponovni razvojservim të zhvillimit -

Korridoret janë akse transporti që përveç lidhjes së nyjave

hapësirat të cilat nuk do të pranojnë asnjë zhvillim të ri

qendrore, krijojnë lidhje kritike me pjesët e tjera të qytetit,

dhe

komunës dhe rajoneve. Ndryshe nga nyjat qendrore,
korridoret përfshijnë zhvillim të përzier me intensitet më

c) hapësirat për zgjerim.

të ulët.

Duke përcaktuar hapësira për plotësim dhe dendësim

Kutia 4:

(zhvillim dhe ri-zhvillim) sigurohet tokë për akomodim të

Varësisht nga karakteri dhe lokacioni i nyjave qendrore,

zhvillimit të ardhshëm brenda hapësirave të cilat kanë qasje

ato mund të jenë:

në shërbime dhe infrastrukturë, për dallim nga zgjerimi në

a) Kryeqendër (qendër e rendit të lartë) e cila pranon

hapësirat në periferi në të cilat është financiarisht më e

numër të madh të banorëve dhe ofron të gjitha shërbimet

vështirë të ofrohen shërbime dhe infrastrukturë. Drejtimi

qeveritare-administrative, publike e sociale;

i zhvillimit në hapësirat për plotësim dhe dendësim,

b) qendra rajonale (qendër e rendit të lartë - rajon) që

mundëson zgjidhje financiarisht më të qëndrueshme dhe

pranojnë numër të madh të banorëve dhe shërbimeve

ruajtje të tokës, rrjedhimisht zhvillim më kompakt.

publike e sociale;
c) qendra të qytetit (qendër e rendit të mesëm) që pranojnë

Kutia 3:

intensitet më të ulët të zhvillimit se qendra rajonale –

Toka ndërtimore planifikohet ashtu që:

hapësira për banim, punësim, dhe shërbime;

•

Mund të zgjerohet deri në maksimum 20%

ç) qendra të lagjeve (qendër e rendit të ulët) që pranojë

të sipërfaqes së saj ekzistuese nëse raporti në mes të

intensitet më të ulët për zhvillim dhe kanë qasje në

pjesës së ndërtuar dhe asaj të pa-ndërtuar është 80:20.

transport urban dhe atë të pa-motorizuar, shfrytëzim

Kjo dispozitë mund të mos aplikohet në zonat rurale, ku

komercial, banim dhe shërbime përcjellëse;

për të ringjallur dhe stimuluar zhvillimin, toka ndërtimore

d) qendrat e vendbanimeve në zonat rurale (qendër bazike)

mund të zgjerohet deri në 50% të sipërfaqes ekzistuese;

që pranojnë intensitet edhe me të ulët në krahasim me

•

qendrat e lagjeve, dhe të cilat ofrojnë hapësirë për banim

Mund zgjerohet deri në maksimum 10% të

sipërfaqes së saj ekzistuese nëse raporti në mes të pjesës

dhe shërbime tjera përcjellëse dhe transport publik;

së ndërtuar dhe asaj të pa-ndërtuar është 60:40;
•

Nuk mund të zgjerohet nëse raporti në mes të

pjesës së ndërtuar dhe asaj të pa-ndërtuar është 50:50;
•

Në përcaktimin e nyjave qendrore duhet ndjekur këto
kritere:

Duhet të zvogëlohet nëse pjesa e ndërtuar është

•

Llojllojshmëria e funksioneve

më e vogël se pjesa e pa-ndërtuar deri në nivelin e arritjes

•

Arritja e kompaktësisë

së raportit të baraspeshuar

•

Arritja e zhvillimit intensiv

•

Sigurim i duhur i bilancit të funksioneve

•

Sigurimi i qasjes/Qasshmëria

•

Krijimi i lidhjeve të funksionale

•

Formimi i identitetit pozitiv
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K.3.5 Qasje dhe shpërndarje e barabartë e
shërbimeve

K.3.8 Zhvillim në harmoni me mjedisin

Kriteri vlerëson nëse koncepti nxitë përmirësimin dhe

Kriteri vlerëson nëse koncepti nxitë veprime për mbrojtjen

ofrimin e infrastrukturës teknike, publike dhe sociale

e mjedisit nga ndotja dhe degradimi, si dhe nga efektet

në mënyrë të barabartë për të gjithë qytetarët dhe

negative të ndryshimeve klimatike. Në të njëjtën kohë,

vendbanimet/lagjet e komunës. Të gjitha grupet e

vlerëson nëse koncepti ka identifikuar zonat e mbrojtura të

komunitetit pa diskriminim duhet të kenë qasje të barabartë

natyrës dhe ato të ndjeshme ndaj rreziqeve të ndryshme,

në shërbimet e komunës: çerdhe, shkolla, spitale, parqe,

në të cilat do të aplikohet regjim i veçantë i konservimit

hapësira publike, hapësira rekreative etj., sepse vetëm në

apo mbrojtjes. Gjithashtu vlerësohet nëse janë ofruar

këtë mënyrë ofrohen mundësi të barabarta për zhvillim

mundësi për menaxhim të qëndrueshëm të resurseve

për të gjithë. Kriteri vlerëson nëse këto shërbime do të

natyrore, ruajtjen e peizazheve dhe biodiversitetit dhe

shtrihen në të gjitha vendbanimet/lagjet apo nëpërmjet

nëse koncepti inkurajon përdorimin e resurseve të

qendrave bazike (nën-qendrave) dhe se planifikimi i tyre

ripërtërishme.

është i bazuar në kërkesat/nevojat e komunitetit dhe

Vlerësimi strategjik mjedisor (VSM)

bëhet në përputhje me standardet në fuqi.

K.3.6 Transporti
qëndrueshëm

multi-modal

–

mobilitet

i

Detyra e VSM-së në këtë fazë është të identifikojë dhe
vlerësojë çështjet dhe pasojat mjedisore të kornizës së

Kriteri vlerëson nëse koncepti nxit dhe ofron mundësinë

propozuar të zhvillimit hapësinor dhe propozojë masat

që përveç automjeteve, të shfrytëzohen edhe të gjitha

për zvogëlim dhe zbutjen e efekteve mjedisore. Kriteret

llojet tjera të transportit (transporti urban, shtigjet e

për vlerësim janë:

biçikletave dhe shtigjet për këmësorë - trotuaret),.
gjitha grupet e komunitetit përfshirë këtu edhe grupet

K.4 Përputhja e qëllimeve të PZHK-së me
objektivat e VSM-së

e margjinalizuara, të moshuarit, të rinjtë, gratë, persona

Përmes këtij kriteri analizohen të gjeturat nga krahasimi i

me aftësi të kufizuara, të cilët nuk e kanë mjet primar të

përputhshmërisë së qëllimeve të PZHK-së me objektivat

transportit – automjetin/veturën.

e VSM-së për të kuptuar nëse ka ndonjë rekomandim për

Transporti multimodal ofron mundësi udhëtimi për të

Kjo mundëson që të

gjitha grupet e komunitetit të kenë qasje të barabartë

ndryshim/plotësim të qëllimeve të PZHK-së.

në vende pune, shërbime publike dhe sociale. Për më
automjeteve, ndikon në zvogëlimin e emetimit të gazrave

K.5 Vlerësimi mjedisor i skenarit të propozuar të
PZHK-së

serrë (CO2) dhe rrjedhimisht ndihmon në mbrojtjen e ajrit

Ky kriter analizon të gjeturat nga vlerësimi i skenarit të

nga ndotja.

propozuar të PZHK-së nga aspekti i efekteve në mjedis,

shumë, shfrytëzimi i llojeve tjera të transportit, përveç

për të kuptuar nëse ka ndonjë rekomandim për ndryshim/

K.3.7 Zhvillim që respekton dhe promovon
ruajtjen e trashëgimisë kulturore

plotësim të skenarit të propozuar apo ndërmarrjen e

Kriteri vlerëson nëse koncepti nxit zhvillime të cilat mbrojnë

të tij.

masave për të minimizuar efektet e mundshme mjedisore

dhe promovojnë trashëgiminë kulturore. Promovimi i

rëndësinë e tyre kulturore dhe historike për komunitetin.

K.6 Përfshirja e masave nga analiza e efekteve
të mundshme në mjedis si rezultat i zbatimit të
veprimeve/prioriteteve strategjike të PZHK-së

Element tjetër me rëndësi është se promovimi i trashëgimisë

Përmes këtij kriteri, analizohen të gjeturat nga vlerësimi

kulturore ndikon në përmirësimin dhe shtimin e vlerës së

i efekteve të mundshme në mjedis si rezultat i zbatimit

hapësirave publike, zhvillimin e ekonomisë lokale (turizëm

të prioriteteve strategjike të PZHK-së dhe masat e

dhe aktiviteteve tjera) dhe ruajtjen e mjedisit – përmes ri-

propozuara për eliminimin, zvogëlimin apo zbutjen e

shfrytëzimit të objekteve të trashëgimisë kulturore, si dhe

tyre. Ky vlerësim mundëson të kuptuarit nëse masat e

zvogëlon kërkesën për ndërtime të reja dhe rrjedhimisht

rekomanduara nga ky kapitull i raportit të VSM-së janë

kërkesës për tokë për zhvillim.

përfshirë në planin e veprimit apo dispozitat për zbatim

trashëgimisë kulturore bëhet përmes konservimit dhe rishfrytëzimit të aseteve të trashëgimisë, duke vënë në pah

të PZHK-së.
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1.2.3. Zhvillimi i
planifikuar sipas fushave
tematike
Ekonomia

planifikuar, bazuar në trendet e zhvillimit, rritjen e popullsisë
(numri i nxënësve sipas grup-moshave). Infrastruktura e

K.1 Sipërfaqet për zhvillim ekonomik

arsimit duhet të ofrohet për të gjithë territorin e komunës

Kriteri vlerëson nëse projeksionet për rritje ekonomike janë

dhe për të gjitha grupet e komunitetit duke marrë parasysh

marrë për bazë në planifikimin e hapësirave të reja për

distancën e institucioneve shëndetësore dhe dispozitat

zhvillim ekonomik (hapësirat komerciale dhe industriale).

tjera në përputhje me kërkesat e NTPH-së.

Me projeksione për rritje ekonomike, nënkuptohet rritja
duke marrë parasysh trendët e zhvillimit, kërkesat e tregut

K.2 Sipërfaqja e planifikuar për infrastrukturën e
shëndetësisë

dhe nivelin e arsimimit. Rritja e numrit të vendeve të punës

Kriteri vlerëson nëse sipërfaqja për infrastrukturën e

përkthehet në hapësirë të nevojshme (ha/km²) për zhvillim

planifikuar për shëndetësi është bazuar në rritjen e

dhe shërbime përcjellëse, për të gjithë sektorët ekonomik

popullsisë dhe qasjes në këto shërbime. Infrastruktura e

në komunë.

shëndetësore duhet të ofrojë mbulim të njëtrajtshëm për

e numrit të vendeve të punës për çdo sektor ekonomik,

tërë territorin e komunës, duke marrë parasysh distancën,

Bujqësia

rrezen e shërbimit për numër të banorëve dhe shërbimet
përcjellëse në përputhje me kërkesat e NTPH-së.

K.1 Mbrojtja e tokës bujqësore
bazë mbrojtjen e tokës bujqësore, sidomos tokës nën

K.3 Sipërfaqja e planifikuar për institucionet
administrative

ujitje dhe në komasacion. Mbrojtja e tokës bujqësore

Kriteri

nënkupton kufizim të zhvillimit për prodhimtari jo-

administrative është planifikuar bazuar në numrin e

bujqësore në tokat bujqësore të kategorisë I–IV, përveç në

popullsisë, kërkesave për shërbime, disponueshmërinë

rastet kur komuna nuk posedon tokë të kategorisë tjetër

e hapësirave të përshtatshme dhe dispozitat tjera në

për zhvillim. Mbrojtja e tokës bëhet përmes përcaktimit

përputhje me kërkesat e NTPH-së.

Kriteri vlerëson nëse korniza e propozuar ka marrë për

të sipërfaqes së tokës për të akomoduar zhvillimin e
ardhshëm për çdo vendbanim – sa hektarë nevojitet që të
zgjerohet vendbanimi në 8 vitet e ardhshme.

vlerëson

nëse

sipërfaqja

për

institucionet

K.4 Sipërfaqja e planifikuar për ndërtesa e
komunitetit
Ky kriter vlerëson nëse zona për objektet e shërbimeve

K.2. Sipërfaqet për zhvillim të bujqësisë

në nivel komuniteti është planifikuar në bazë të numrit të

Kriteri vlerëson nëse korniza e propozuar ka përcaktuar

popullsisë, kërkesës për shërbime, disponueshmërinë e

hapësirat ku mund të zhvillohet bujqësia dhe infrastruktura

hapësirave të përshtatshme dhe aspiratave të komunitetit

bujqësore bazuar në analizën e gjendjes lidhur me

e dispozitat tjera në përputhje me kërkesat e NTPH-së.

përshtatshmërinë e tokës dhe potencialin zhvillimor,
trendin e zhvillimit dhe nevojat e banorëve.

K.5 Sipërfaqja për objekte të religjionit dhe
varrezave

Shërbimet dhe infrastruktura publike

Kriteri vlerëson nëse është planifikuar sipërfaqe e
mjaftueshme e tokës për varreza dhe objektet e religjionit

K.1 Sipërfaqja e planifikuar për infrastrukturën e
arsimit

bazuar në trendin e zhvillimit, nevojat e banorëve dhe në
përputhje me NTPH.

Kriteri vlerëson nëse infrastruktura për arsim është
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Shërbimet dhe infrastruktura sociale

K.2 Sipërfaqet e planifikuara për parkim

K.1 Sipërfaqja për ndërtesat për mbrojtje sociale

Kriteri vlerëson nëse sistemi i parkimit është i planifikuar

Kriteri vlerëson nëse infrastruktura për mbrojtjen sociale

bazuar në rritje të numrit të automjeteve dhe fluksit të

është planifikuar në bazë të kërkesave të grupeve të

qarkullimit të tyre në raport me shfrytëzimet e planifikuara.

caktuara për të cilët duhet të sigurohen shërbime të

Nevojat për hapësira të reja të parkingjeve duhet të

veçanta.

mbështesin transportin publik, rrjetin e biçikletave dhe
trotuareve për të promovuar sistem të qëndrueshëm të

K.2 Sipërfaqja për objektet kulturore

transportit. Në këtë kontekst analizohen lokacionet e

Kriteri vlerëson nëse hapësira e për objektet kulturore

planifikuara të parkingjeve publike.

është planifikuar në bazë të projeksioneve të popullsisë,
komunale, shërbimeve ekzistuese dhe funksionalitetit të

K.3 Rrjeti i planifikuar i transportit të pamotorizuar – biçikletat dhe trotuaret

tyre, nevojës për shërbime të reja dhe dispozitave të tjera

Kriteri vlerëson lidhshmërinë e rrjetit të planifikuar të

në përputhje me NTPH—së.

transportit të pa-motorizuar (shtigjet për biçikleta dhe

nevojave dhe kontekstit të karakteristikave të popullatës

ato për këmbësorë) me nyjat qendrore, stacionet e

K.3 Sipërfaqja për infrastrukturën sportive dhe
hapësirat për rekreacion

autobusëve/trenit, hapësirat publike/parqet, atraksionet

Ky kriter vlerëson nëse hapësira për infrastrukturë për sport

planifikohet duke u bazuar në nevojat e banorëve, trendi

dhe rekreacion është planifikuar në bazë të projeksioneve

i zhvillimit, konteksti i komunës dhe në përputhje me

të popullsisë, duke marrë parasysh shërbimet ekzistuese

NTPH-të.

turistike, shërbimet publike dhe komerciale. Ky rrjet

dhe funksionalitetin e tyre, kërkesat për shërbime të
në mjedise të përshtatshme dhe dispozita të tjera në

K.4 Rrjeti i planifikuar për transport urban, ndërurban dhe ndërkombëtar

përputhje me NTPH-të.

Kriteri vlerëson nëse rrjeti i planifikuar i transportit

reja, distancën optimale shërbyese, disponueshmërinë

përmbush nevojat për ofrimin e këtij shërbimi brenda

K.4 Hapësirat publike dhe sipërfaqet e gjelbra

lagjeve të ndryshme në qytet (transport urban), ndërmjet

Ky kriter vlerëson nëse zonat për hapësira publike

qytetit dhe fshatrave (urban-periferik), ndërmjet qytetit

dhe të gjelbra janë planifikuar duke marrë parasysh

dhe qyteteve tjera të vendit (ndër-urban) dhe atë jashtë

shërbimet ekzistuese dhe funksionalitetin e tyre, nevojën

vendit. Kriteri po ashtu vlerëson lidhshmërinë e stacionit

për shërbime të reja, disponueshmërinë e hapësirës

qendror të autobusëve me stacionin e trenit për udhëtarë,

në mjedise të përshtatshme dhe dispozita të tjera në

aeroportit dhe ofron qasje në transport urban, rrjet të

përputhje me NTPH-të.

biçikletave dhe shtigje të trotuareve.

Transporti

K.5 Hekurudhat
Kriteri vlerëson nëse lokacioni i stacionit të trenit për

K.1 Rrjeti i planifikuar rrugor

udhëtarë është i lidhur mirë me stacionin qendror të

Ky kriter vlerëson nëse rrjeti i planifikuar i rrugëve

autobusëve dhe ofron qasje në transport publik, rrjet

mundëson zhvillimin e llojeve të ndryshme të trafikut

të biçikletave dhe të trotuareve. Gjithashtu, ky kriter

- i akomodon të gjithë përdoruesit, duke përfshirë

vlerëson edhe lokacionin e stacionit të trenit për mallra,

automjetet, çiklistët, këmbësorët dhe transportin publik.

lidhshmërinë e tij me infrastrukturën e transportit dhe

Në varësi të kategorizimit të rrjetit dhe kontekstit, rrugët

shërbimeve tjera përcjellëse.

kanë funksione të ndryshme që i japin përparësi një ose
më shumë mënyrave të transportit. Kategorizimi i rrugëve
bëhet në varësi të funksionit që ka rruga në raport me
shfrytëzimin e tokës dhe ngarkesës së rrjetit rrugor i cili
duhet të plotësojë normat në përputhje me NTPH-të.
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Shembulli :

K.6 Aeroporti

Komuna mund të përcaktojë përqindje të njësive të banimit

Kriteri Kriteri vlerëson nëse është planifikuar qasje e

për çdo vit të cilat janë me çmim të përballueshëm. Politikat

shpejtë dhe lehtë e infrastrukturës rrugore me aeroportin.

e tilla mund të përfshijnë ofrimin e lehtësirave për qytetarë

Në të njëjtën kohë, nëse aeroportet kanë destinim tjetër

në mënyrë që ata të mund të përballojnë financiarisht

nga ai për udhëtarë (si p.sh për qëllime bujqësore apo

çmimin e blerjes apo marrjes me qira të banesës. Këto

sportive etj.), atëherë planifikimi i tyre vlerësohet në raport

lehtësira janë: lehtësira tatimore, subvencionim të tokës

me kërkesat grupeve të synuara përkatëse.

komunale, bonuse përmes rritjes së dendësisë së banimit
për investitorët, negocimi me banka për kredi të favorshme

Vendbanimet

etj.

K.1 Organizimi i rrjetit të vendbanimeve
Kriteri vlerëson raportin ndërmjet rrjetit të planifikuar të

Infrastruktura teknike

të gjitha vendbanimeve të komunës dhe lidhjen e tyre
funksionale me qendrën komunale.

K.1 Ujësjellës dhe kanalizim
Kriteri analizon nëse infrastruktura për ujësjellës/kanalizim

K.2 Sipërfaqet e planifikuara për zgjerimin e
vendbanimeve

është planifikuar bazuar në trendin e shfrytëzimit të ujit

Kriteri vlerëson nëse sipërfaqja e planifikuar për ndërtim,

merren

është përcaktuar bazuar në analizën e kërkesës për

mundësitë reale të komunës për të mbështetë zhvillimin e

sipërfaqe të nevojshme të tokës ndërtimore për të

ardhshëm me rrjet të planifikuar të ujësjellësit/kanalizimit ku

akomoduar zhvillimin e ardhshëm në secilin vendbanim,

duhet të ofrohen: rrjeti i impianteve, stacionet e pompimit,

projeksionet e rritjes së popullsisë në atë vendbanim,

rezervuarët, dhe rrjeti i shpërndarjes/grumbullimit.

dhe intensitetit të shfrytëzimit të tokës. Në këtë kontekst
parasysh

edhe

kapacitetet

financiare

dhe

dendësinë e banimit, projeksionet e zhvillimit ekonomik
dhe të shërbimeve publike e sociale.

K.2 Kanalizimi atmosferik
Vlerësohet nëse rrjeti i kanalizimit atmosferik (mbledhja e

Banimi

reshjeve atmosferike nga ndërtesat, rrugët dhe hapësirave
të ndryshme publike) është planifikuar sipas sasisë së

K.1 Dendësia e banimit

reshjeve.

Kriteri analizon dendësinë e banimit të planifikuar për
çdo lagje/vendbanim në komunë. Dendësia e planifikuar
e banimit për vendbanim/lagje duhet të korrespondojë
me kërkesat për njësi të reja të banimit, në mënyrë që
të mbështetet zhvillimi i ardhshëm. Për më shumë,
dendësia duhet të jetë në harmoni me konceptin për
zhvillim, konkretisht të përcjell intensitetin e zhvillimit
sipas nyjave qendrore dhe korridoreve. Nyjat qendrore
dhe korridoret për zhvillim janë hapësira të cilat duhet të
pranojnë zhvillimin me intensitet më të lartë për shkak të
shfrytëzimit të përzier, kompaktësisë, dhe ofrimit më të
lehtë të shërbimeve publike dhe sociale.

K.2 Banimi social dhe i përballueshëm
Kriteri analizon politikat e banimit social dhe të
përballueshëm të planifikuara për komunën–njësi banimi
për blerje dhe për qira.
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Menaxhimi i mbeturinave

Trashëgimia kulturore

K.3 Sistemi i menaxhimit të mbeturinave

K.1 Trashëgimia kulturore

Kriteri analizon nëse infrastruktura e planifikuar për

Kriteri analizon nëse me gjendjen e planifikuar sigurohet

menaxhim të mbeturinave mundëson grumbullim të

mbrojtja e vlerave të trashëgimisë kulturore, në veçanti

mbeturinave nga të gjitha ekonomitë familjare. Për më

e atyre që janë në listën për mbrojtjen e përkohshme të

shumë analizon nëse rrjeti i menaxhimit promovon

vlerave të trashëgimisë publikuar nga Ministria e Kulturës,

ndarjen e mbeturinave në burim (letër, qelq, plastike dhe

por edhe mbrojtja e atyre që komuna ka vendosur t’i

mbeturina organike), dhe rekomandon politika për krijim

shpallë si vlera të trashëgimisë. Gjatë vlerësimit duhet

të sistemit të ri-përdorimit apo edhe ri-ciklimit varësisht

të analizohet nëse për këto vlera është përcaktuar edhe

nga konteksti i komunës.

zona mbrojtëse përreth tyre sipas përcaktimit të Ligjit
për trashëgiminë kulturore. Ky përcaktim duhet të bëhet

K.4 Deponitë dhe stacionet e transferimit

edhe për zonat e veçanta të mbrojtura. Për më shumë,

Kriteri vlerëson rrjetin e stacioneve të transferimit dhe

analizohen edhe mundësitë për ri-shfrytëzim të objekteve

deponive (nëse është e aplikueshme për komunë) për nga

të trashëgimisë kulturore të cilat do të ndikonin në zhvillim

lokacioni dhe qasje në rrugë.

ekonomik lokal.

K.5 Energjia elektrike

Mjedisi

Kriteri vlerëson rrjetin e energjisë elektrike në raport me
intensitetin e zhvillimit të ardhshëm ne komunë. Për më

K.1 Mjedisi

shumë analizon linjat e tensionit të lartë dhe ndikimin e

Kriteri analizon nëse zhvillimet e planifikuara në zonat e

tyre në hapësirë – kontroll i zhvillimeve.

ndjeshme natyrore marrin parasysh topografinë natyrore
dhe janë në përputhje me standardet në fuqi për mbrojtjen

K.6 Energjia termike

e natyrës dhe mjedisit, dhe se a janë paraparë politikat e

Kriteri vlerëson nëse është trajtuar energjia termike,

planifikimit për përshtatjen me ndryshimet klimatike.

varësisht nga konteksti i komunës, për nga shtrirja e
shërbimit dhe kapacitetit.

Sipërfaqet me rrezikshmëri

K.7 Energjia e ripërtritshme dhe efiçienca e
energjisë

K.1 Sipërfaqet me rrezikshmëri

Kriteri vlerëson nëse është paraqitur potenciali komunal

në planifikimin e aktiviteteve përkitazi me shkallën

për burime të energjisë së ripërtëritshme, përdorimin e

e rrezikshmërisë, në sipërfaqet me rrezikshmëri nga

masave të EE-së në ndërtesa dhe ndriçim publik.

vërshimet, erozioni, rrëshqitja e tokës, zjarri, tërmeti dhe

Kriteri analizon nëse janë marrë përcaktuar masa

nëse janë paraparë politikat e duhura të planifikimit për

K.8 Posta dhe telekomunikacioni
Kriteri vlerëson nëse rrjeti i shërbimit postar dhe
telekomunikacionit është planifikuar bazuar në zhvillimin
e propozuar.

Resurset natyrore
K.1 Resurset natyrore
Kriteri analizon nëse shfrytëzimi i planifikuar siguron
konservimin e zonave të mbrojtura natyrore, si dhe
mbrojtjen e resurseve natyrore nga ndotja, degradimi dhe
rreziqet e mundshme. Gjithashtu, analizon nëse zhvillimet
në zonat e tilla sigurojnë mbrojtjen e vlerave natyrore
duke integruar parimet e mbrojtjes së natyrës. Vlerësimi
përfshinë edhe analizën nëse me gjendjen e planifikuar
sigurohet mbrojtja e peizazheve dhe biodiversitetit, me
masa mbrojtëse përkatëse.
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eliminimin apo minimizimin e efekteve të tyre.

Shfrytëzimi i tokës
K.1 Sipërfaqja e nevojshme e tokës për zhvillim
Kriteri analizon ndryshimin e sipërfaqeve për kategoritë
bazë të shfrytëzimit të tokës në raport me kërkesat e dala
nga analiza e gjendjes ekzistuese. Kriteri analizon nëse
është planifikuar sipërfaqe e nevojshme e tokës për të
akomoduar zhvillimin e ardhshëm, p.sh. për: zhvillim të
bujqësisë, për rritje të zonave të mbrojtura të natyrës, për
të akomoduar zhvillimin e ardhshëm për banim (bazuar
në projeksionet e njësive të banimit dhe dendësisë së
banimit të alokuar në çdo lagje/vendbanim), për zhvillim
ekonomik dhe krijim të vendeve të punës (industritë,
zyrat, bizneset, etj.). Në të njëjtën kohë analizohet edhe
sipërfaqja e tokës së planifikuar për shfrytëzimet tjera:
infrastrukturë publike dhe sociale, teknike dhe transport
bazuar në kërkesat, trendet dhe projeksionet për zhvillim.
Sipërfaqja e nevojshme e tokës për të akomoduar
zhvillimin e ardhshëm shprehet në ha. Kjo analizë mund
të paraqitet në formë tabelare si në vijim.

Kategoritë e shfrytëzimit të tokës

Kërkesat për zhvillim të ardhshëm (ha)

Sipërfaqja e planifikuar e tokës për zhvillim (ha)

Tokë bujqësore:
- Kategoria I-IV
- Kategoria V-VIII
Tokë pyjore
Zona të mbrojtura natyrore (Park kombëtar...)
Zona të mbrojtura të trashëgimisë kulturore (arkeologjike, historike, arkitektonike, zonë e veçantë e
mbrojtur)
Sipërfaqe ujore
Sipërfaqe e ndërtuar-tokë ndërtimore e destinuar
për:
Banim
Industri
Komerciale
Shërbime të infrastrukturës
o
publike
o
sociale
o
teknike
Transport dhe komunikacion
Sipërfaqe për rezerva minerare dhe fushat e
eksploatimit
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K.2 Shfrytëzimi i tokës dhe infrastruktura teknike
Kriteri analizon nëse shfrytëzimi i tokës së planifikuar
është i ndërlidhur me infrastrukturën teknike (rrugë,
transport urban, shtigje për këmbësorë dhe biçikleta,
ujësjellës dhe kanalizim, dhe rrjet të rrymës). Theks i
veçantë i kushtohet ndërlidhjes së shfrytëzimit të tokës
me kategori të rrugëve të cilat mbështesin zhvillimin e
planifikuar varësisht nga lloji dhe intensiteti.
Shfrytëzimi i tokës dhe infrastruktura teknike duhet
të mbështesin njëra tjetrën në raport me përmbajtjet
që ofrojnë. Nuk është e mundur që të planifikohet një
hapësirë me intensitet të lartë zhvillimi (objekte shumëbanesore dhe tregti) nëse rrjeti rrugor nuk ofron qarkullim
të lehtë, qasje për

këmbësorë dhe transport urban,

shtigje për biçikleta, apo nëse një zhvillim i tillë nuk
mbështetet me investime përkatëse në infrastrukturë
bazike si ujësjellës dhe kanalizim.
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Komponenti 1.2:

Vlerësimi i
plani i veprimit
dhe dispozitat
për zbatim
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1.3.2. Plani i veprimit
Qëllimi i planit të veprimit është që të zbatojë përcaktimet
e planit/prioritetet për të arritur qëllimet e tij. Plani i veprimit
për zbatimin e prioriteteve strategjike duhet të përcaktojë
afatin kohor, resurset e nevojshme financiare/njerëzore,
përgjegjësit për aktivitete në tërë administratën komunale
dhe trupavt tjerë publik, dhe treguesit që shërbejnë për
të monitoruar nëse veprimet e realizuara kanë arritur
qëllimet e planit. Plani i veprimit është dokument në formë
tabelore. Shembull se si do duhej të dukej dhe se çka
duhet të përfshijë një plan veprimi është dhënë më poshtë:

Shembull:
FUSHA TEMATIKE/SEKTORI: P.sh. Infrastruktura teknike
KODI
NUM.

Qëllimi

Treguesit për monitorim të arritjes së qëllimit Q1

Q.1

Q1: P.sh. Përmirësimi i furnizimit me ujë
të pijshëm

TQ1: Indeksi (shkalla) i kënaqshmërisë së banorëve me furnizimin me ujë të pijshëm
Përshkrimi i treguesit:.........

K O D I
NUM.

Prioriteti strategjik (PS)

Treguesi
matës
për zbatimin e prioritetit

Afati kohor i
zbatimit* afatshkurtër afatmesëm
afatgjatë

Përgjegjësit
për zbatim

Implikimi financiar**
minimal,
i vogël,
i mesëm,
i lartë

Burimet për financim

PS.1.1

Emërtimi: P.sh.
Deri në vitin XXX
të zgjerohet rrjeti
i ujësjellësit në 7
vendbanimet ku
mungon

Emërtimi: P.sh. 7
vendbanimet e mbuluara me rrjetin e
ujësjellësit

Emërtimi:
P.sh. afatmesëm

Emërtimi:
P.sh. drejtoria
për
shërbime
publike (DShP)

Emërtimi:
P.sh. i lartë

Emërtimi:
P.sh. buxheti komunal (BK), donatorët (XXX)...

PS.1.2

Emërtimi:

Emërtimi:

Emërtimi:

Emërtimi:

Emërtimi:

Emërtimi:

*Afati kohor:
Afatshkurtër: 1-3 vjet; Afatmesëm: 3-5 vjet; Afatgjatë: 5-8 vjet
** Implikimi financiar:
minimal- kosto për zbatimin e prioritetit është më e vogël se 10,000€;
i vogël- kosto për zbatimin e prioritetit është më e madhe se 10,000€ dhe më e vogël se 50,000€;
mesëm- kosto për zbatimin e prioritetit është më e madhe se 50,000€ dhe më e vogël se 100,000€;
lartë- kosto për zbatimin e prioritetit është më e madhe se 100,000€.;
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Kriteret për vlerësimin e planit të veprimit janë:

PZHK-së
Kriteri vlerëson nëse plani i veprimit ka përcaktuar treguesit

K.1 Elementet përbërëse

për monitorim e zbatim të prioriteteve strategjike që janë

Kriteri vlerëson nëse plani i veprimit përmban: prioritetin e

të rëndësishëm për monitorimin e rregullt i cili duhet

zbatimit, afatin kohor të zbatimit; përgjegjësit për zbatim;

të bëhet nga Drejtoria për urbanizëm. Kriteri po ashtu

implikimin financiar; burimet për financim; dhe treguesit

vlerëson nëse me plan të veprimit janë përcaktuar edhe

matës për zbatimin e prioritetit , por edhe atyre për

treguesit për monitorimin e përmbushjes së qëllimeve për

zbatimin e qëllimeve.

të cilët komuna ka përgjegjësi të bëjë raportim të rregullt
vjetor. Është e rëndësishme që të bëhet dallimi i treguesve

K2. Ndërlidhja

që vlerësojnë zbatimin e prioritetit dhe atyre që vlerësojnë

Kriteri vlerëson nëse ekziston ndërlidhja e duhur në mes të

arritshmërinë e qëllimeve. Përderisa treguesi që vlerëson

elementeve të planit të veprimit. P.sh. nëse një veprim ka

zbatimin e prioritetit vlerëson arritjen e rezultatit direkt,

prioritet të lartë të zbatimit, në vlerësim duhet të shihet se

treguesi i qëllimit vlerëson se a është arritur ndikimi i

si ndërlidhet me afatin kohor të zbatimit dhe me burimet

synuar me arritjen e atij qëllimi. Shih shembullin në vijim:

e financimit (a varet nga donacionet të cilat mund të mos
dihen se nga kush dhe kur vijnë me siguri apo financohet

Shembulli

nga buxheti vetanak) etj.

Qëllimi: Përmirësimi i furnizimit me ujë të pijshëm
Treguesi matës i qëllimit: Indeksi (shkalla) i kënaqshmërisë

K.3 Mundësi reale për zbatim

së banorëve me furnizimin me ujë të pijshëm

Kriteri vlerëson nëse plani i veprimit ka mundësi reale për

Prioriteti strategjik: Deri në vitin XXX të zgjerohet rrjeti i

zbatim duke marrë për bazë kapacitetet financiare dhe

ujësjellësit në vendbanimet ku mungon

njerëzore të komunës.

Treguesi matës i prioritetit strategjik: Rrjeti i ujësjellësit në
vendbanimet ku ka munguar i përfunduar

K.4 Treguesit për monitorimin e

zbatimit të
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1.3.3. Dispozitat për
zbatimin dhe monitorimin e
planit
Dispozitat për zbatim udhëheqin arritjen e qëllimeve dhe
objektivave të PZHK-së dhe përmbajnë një mekanizëm
për monitorimin dhe vlerësimin e progresit të komunës në
raport me zbatimin e qëllimeve të planit.
Kriter për vlerësim është:

K.1. Sistemi për monitorim të zbatimit të planit
Kriteri vlerëson nëse është përcaktuar sistemi për
monitorimin dhe vlerësimin e zbatimit të planit i cili
përveç treguesve përfshinë edhe mjetet, proceset dhe
mekanizmat të cilët përdoren për të matur dhe përcjellë
zbatimin e tij (thekson se kush, kur, sa shpesh dhe çka do
të monitorohet). Udhëzime për mënyrën e vendosjes së
sistemit të monitorimit të zbatimit të planit dhe vlerësimit
të zbatimit janë dhënë në doracakun “Monitorimi i zbatimit
të planeve hapësinore në komuna”. zbatimit të planeve
hapësinore në komuna”.
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Komponenti 2:

Konsistenca
përgjatë planit
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Ndërlidhja e qartë dhe kronologjike përgjatë të gjitha
fazave të planit është më se e domosdoshme dhe
ndikon drejtpërsëdrejti në

cilësinë e dokumentit.

Konsistenca përgjatë planit paraqitet duke u kujdesur që
të gjitha nevojat, kërkesat, dhe problemet e komunitetit,
përparësitë,

mangësitë

dhe

sfidat

përkthehen

në

vizion. Pra, vizioni duhet të burojë nga analiza e këtyre
elementeve. Më tutje, vizioni shtjellohet në qëllime dhe
objektiva të qarta, dhe pastaj mbi bazën e tyre hartohen
skenarë dhe koncept i përshtatshëm për zhvillim. Në
fund, e gjithë korniza për zhvillim, dhe rrjedhimisht plani,
zbatohet përmes planit të veprimit. I gjithë ky proces
duhet të jetë qartë i strukturuar dhe sistematik, brenda
të cilit një fazë rezulton me kontribut të duhur dhe është
bazë për fazën tjetër. PZHK është platforma më efikase
përmes së cilës integrohen problemet, vizioni, qëllimet,
objektivat dhe prioritet në një kronologji logjike dhe
paraqet në mënyrë të konsoliduar zhvillimin e ardhshëm.
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Gjendja ekzistuese

Çështjet kryesore
dhe trendet e
zhvillimit

Sfidat për
zhvillim të
ardhshëm

Korniza e zhvillimit hapësinor

Vizioni

Qëllimet dhe
objektivat

Skenarët dhe
koncepti për
zhvillimt

Zbatimi

Prioritetet
strategjike dhe
plani i veprimit

doracaku kërkon që të respektohet konsistenca përgjatë

K.3 Ndërlidhja e qëllimeve dhe objektivave me
vizion

të gjitha fazave të planifikimit, kjo pjesë është një

Kriteri vlerëson nëse qëllimet dhe objektivat rrjedhin nga

përmbledhje e veçantë e këtij aspekti për të siguruar që

përmbajtja e vizionit dhe nëse adresojnë direkt sfidat e

konsistenca është arritur.

identifikuara. Qëllimet dhe objektivat duhet të reflektojnë

Edhe pse, përgjatë profilit dhe kornizës për zhvillim,

në zhvillimin që e promovon vizioni, dhe si të tilla duhet të
Kriteret për vlerësim janë:

jenë qartë të formuluara, sistematike dhe të kenë rrjedhë
të qartë kronologjike.

K1. Sfidat zhvillimore
analiza e SWOT dhe paraqesin çështjet/mundësitë që

K.4 Ndërlidhja e konceptit për zhvillim me vizion
dhe prioritete strategjike

doemos duhet të kenë trajtim përmes PZhK-së.

Kriteri vlerëson nëse skenarët dhe koncepti rekomandojnë

Kriteri vlerëson nëse sfidat e identifikuara rrjedhin nga

zhvillime të bazuara në vizion dhe prioritete strategjike.

K2. Ndërlidhja e vizionit me sfidat

Koncepti për zhvillim është pjesa kryesore e planit, e cila

Kriteri vlerëson nëse vizioni është i bazuar në rezultatet e

jep drejtimet kryesore për zhvillim, mbi bazën e së cilës

analizës së gjendjes ekzistuese dhe SWOT analizës. Për

hartohen politikat për çdo fushë tematike në komunë. Të

më shumë, vlerësohet nëse vizioni i adreson qartë sfidat

gjitha parimet për zhvillim të qëndrueshëm gjejnë zbatim

zhvillimore të komunës. Kriteri vlerëson nëse vizoni është

në koncept të zhvillimit, duke e bërë këtë fazë pjesën më

bazuar në kërkesat dhe problemet e identifikuara në fazën

kritike të planit.

e profilit.

K.5 Ndërlidhja e planit të veprimit me koncept të
zhvillimit
Kriteri vlerëson nëse veprimet e planit janë të ndërlidhura
mirë me përcaktimet e planifikimit të ardhshëm zhvillimor.
Plani i veprimit është mjet përmes të cilit PZHK vihet në
jetë-zbatohet.
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Komponenti 3:

Konformiteti
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harmoni me legjislacionin gjegjës në fuqi, politikat lokale

K.3.2 Përputhshmëria e vizionit të komunës me
vizionin e planeve hapësinore të nivelit qendror

(strategjitë e të gjitha fushave në komunë) dhe me

Kriteri vlerëson nëse deklarata e vizionit për zhvillimin

dokumentet e planifikimit dhe strategjitë e nivelit qendror.

e ardhshëm të komunës përmban

Në këtë mënyrë sigurohet që PZHK merr parasysh

Vizioni i PHK-së dhe PHZV-ve, të cilët në përbërje

rekomandimet e të gjitha dokumenteve dhe strategjive

janë gjithëpërfshirës dhe mbulojnë të gjithë territorin e

të nivelit lokal dhe qendror dhe bazuar në trendët dhe

Kosovës, përkatësisht një territor të veçantë të Kosovës

sfidat e zhvillimit planifikon zhvillim të përshtatshëm për

përfshirë komunën në fjalë;

kontekstin e komunës. Kriteret në vijim e sigurojnë këtë

K.3.3 Përvetësimi i qëllimeve dhe objektivave të

përputhshmëri.

planeve hapësinore të nivelit qendror

PZHK si dokument multi-sektorial duhet të jetë në

elemente nga

Kriteri vlerëson nëse PZHK ka përvetësuar qëllimet dhe

K.1 Përputhshmëria me politikat lokale

objektivat e PHK-së dhe PHZV-ve që ndërlidhen me

Kriteri vlerëson nëse PZHK ka marrë parasysh strategjitë

nevojat zhvillimore të komunës përkatëse, duke i shtuar

lokale përgjatë hartimit të kornizës për zhvillim. Korniza

edhe qëllimet dhe objektivat që janë karakteristike

për zhvillim, sidomos qëllimet, objektivat dhe koncepti

për komunën në fjalë. Lista e prioriteteve strategjike

për zhvillim duhet të trajtojnë rekomandimet e strategjive

komunale duhet të përmbajë edhe elemente nga qëllimet

lokale dhe të kompanive publike dhe t’i integrojnë ato në

dhe objektivat e PHK-së dhe PHZV-ve;

politikat për zhvillim.

K.2 Konformiteti administrativ-procedural

K.3.4 Përputhshmëria e hartave me përcaktimet
e udhëzimeve administrative përkatëse

Kriteri vlerëson nëse gjatë procesit të hartimit të PZHK-

Kriteri vlerëson nëse hartat janë punuar në sistemin

së janë përcjellë aspektet administrative-procedurale

GIS, nëse përpjesa e hartës është në përputhshmëri me

(p.sh. janë marrë vendimet e nevojshme për hartimin e

madhësinë, formën ose shtrirjen e territorit të komunës

Planit dhe planifikimin e buxhetit për këtë, shpalljen e

dhe formatit të fletës së hartës. Është e rekomandueshme

shqyrtimit publik, plani ka qenë në dispozicion të publikut

që shkalla e hartës të përshtatet varësisht nga sipërfaqja e

për komente të paktën për 30 ditë, është hartuar raporti i

territorit të komunës p.sh. për komunat shumë të vogla të

VSM-së dhe për të njëjtin është mbajtur diskutimi publik

jetë në P=1:10,000 për komunat e mesme P=1:25,000 dhe

etj.). Ky vlerësim bëhet në vazhdimësi nga MMPHI-ja. Kur

për komunat e mëdha P=1:50,000. Po ashtu preferohet

është e qartë se nuk janë përcjellë aspektet procedurale,

që edhe madhësia e fletës t’i përshtatet shkallës së hartës

MMPH-ja duhet ta njoftojë me kohë komunën përkatëse

e cila rekomandohet të jetë A1 por mund të jetë edhe A0.

formalisht dhe joformalisht dhe të ofrojë këshilla për

Kurse hartat tjera të nevojshme për analiza dhe nevoja

procesin e korrigjimit në mënyrë që të mos krijohen

tjera të dokumentit të PZHK-së mund të jenë në shkallë

vonesa në proces.

të ndryshme, varësisht nga kërkesat. Në të njëjtën kohë
kriteri vlerëson nëse lista dhe emërtimi i hartave është

K.3 Përputhshmëria me politikat nacionale

bërë në pajtim me përcaktimin dhe simbologjinë e dhënë

Kriteri vlerëson nëse PZHK, konkretisht vizioni, qëllimet,

nga udhëzimet administrative përkatëse.

objektivat dhe koncepti për zhvillim është hartuar në
harmoni me dokumentet e nivelit qendror. Dokumentet e
rangut më të lartë, të nivelit qendror, janë obliguese për
PZHK-në dhe duhet të përfillen nga korniza për zhvillim.

K.3.5 Përputhshmëria e bazës së të dhënave
të PZHK-së me Norma teknike të planifikimit
hapësinor
Kriteri vlerëson nëse baza e të dhënave është punuar në

K.3.1 Përvetësimi i setit të dhënave bazë nga
planet hapësinore të nivelit qendror

formën që mund të inkorporohet në bazën e konsoliduar

Kriteri vlerëson nëse në analizën e gjendjes ekzistuese

kërkesave të UA MMPH-11/2015.

të të dhënave për planifikim hapësinor (CSPD), sipas

është përvetësuar seti i të dhënave bazë nga PHK dhe
PHZV, duke përfshirë Zonat e Veçanta të Mbrojtura,
Trashëgiminë

Kulturore

dhe

Natyrore,

Projektet

e

Zhvillimit Hapësinor (Objektet e kategorisë së III-të). Seti i
të dhënave bazë përbëhet nga të dhënat e formatit GIS që
dalin nga dokumentet e nivelit qendror dhe data setet tjera
në dispozicion të IPH-së që i përkasin territorit komunal;

63

K4. Përputhshmëria me politika ndërkombëtare
Kriteri vlerëson nëse qëllimet e PZHK ndërlidhen
me ato të Agjendës ndërkombëtare për zhvillim të
qëndrueshëm 2030. Për këtë vlerësim mund të përdoret
shembulli përmes tabelës krahasuese vijuese në të cilin
janë prezantuar objektivat me relevancë hapësinore.
Ndërlidhja të paraqitet me “+” (sinergji), “-“(konflikt) apo
“0”(neutral). Të shtohen kolona në varësi të qëllimeve të
fushave tematike.

Shembull XXX: Përputhshmëria me politikat/objektivat ndërkombëtare
Qëllimet nga fushat tematike
Qëllimet e PZHK
Objektivat e
zhvillimit të qëndrueshëm
Q3. Sigurimi i jetës së shëndetshme dhe nxitja e
mirëqenies për të gjithë njerëzit e çdo moshe
Q4: Sigurimi i arsimit cilësor gjithëpërfshirës dhe të
barabartë dhe nxitja e mundësive për edukim gjatë
gjithë jetës për të gjithë
Q6: Sigurimi i furnizimit dhe i menaxhimit të qëndrueshëm të ujit dhe kanalizimeve për të gjithë
Q7: Sigurimi i lidhjes me energji të përballueshme,
të qëndrueshme, të sigurt dhe moderne për të gjithë
Q8: Nxitja e rritjes ekonomike të vazhdueshme,
gjithëpërfshirëse dhe të qëndrueshme, punësim të
plotë dhe produktiv dhe punë të denjë për të gjithë
Q11. Ndërtimi i qyteteve dhe vendbanimeve
gjithëpërfshirëse, të sigurta, rezistente dhe të
qëndrueshme
Q13. Marrja e masave urgjente për të luftuar ndryshimet klimatike dhe efektet e tyre
Q15. Mbrojtja, rehabilitimi dhe promovimi i përdorimit të qëndrueshëm të ekosistemeve tokësore,
menaxhimi i qëndrueshëm i pyjeve, ndalimi e kthimi
mbrapa i procesit të degradimit të tokës dhe ndalimi
i humbjes së biodiversitetit
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Demografia dhe
mirëqenia

Ekonomia

Q1

Q1

Q2

…

Q2

…

Shfrytëzimi i tokës dhe
infrastruktura teknike

Mjedisi dhe trashëgimi
kulturore

Q1

Q1

Q2

…

Q2

…

Komponenti 4:

Procesi i hartimit të
planit – përfshirja e
publikut dhe palëve
të interesit
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gjithëpërfshirës ishte procesi i hartimit të PZHK-së, deri në

K.4 Niveli i pjesëmarrjes së komunitetit gjatë
procesit të hartimit

çfarë mase plani pasqyron nevojat themelore të grupeve

Kriteri vlerëson nëse përmbajtja e planit dokumenton se

të cenueshme, përfshirë personat me aftësi të kufizuara,

çfarë ka qenë niveli i pjesëmarrjes së komunitetit gjatë

të rinjtë, gratë, të moshuarit, dhe pakicat dhe se si janë

procesit të hartimit të PZHK-së, a janë marrë parasysh

trajtuar ato. Sipas kërkesave ligjore, pjesëmarrja e publikut

kërkesat, nevojat dhe problemet e komunitetit në fazën

kërkohet gjatë të gjitha fazave të hartimit të dokumenteve të

e profilit, a reflektohen kërkesat e komunitetit në vizion,

planifikimit: pra gjatë identifikimit të problemeve, definimit

qëllime, objektiva dhe në koncept të zhvillimit të planit.

të vizionit, përcaktimit të objektivave, dhe prioriteteve

Niveli i pjesëmarrjes përcakton edhe shkallën e kontributit

strategjike. Shqyrtimi publik është kulmi i përfshirjes së

të qytetarëve në përmbajtje të planit. Nëse qytetarët

publikut në proces të planifikimit, gjatë të cilit duhet të

kanë paraqitur vetëm kërkesat dhe nevojat e tyre, mirëpo

zhvillohet një fushatë e vazhdueshme e informimit dhe

hartuesit nuk kanë ofruar mundësi për qytetarët që të

konsultimit të publikut dhe palëve të interesit.

kontribuojnë edhe në kornizën për zhvillim, atëherë niveli

Me këtë analizë, vlerësohet se sa pjesëmarrës dhe

i pjesëmarrjes është i ulët. Është më se e rëndësishme
Kriteret në vijim sigurojnë që procesi i pjesëmarrjes së

që niveli i pjesëmarrjes të mos jetë vetëm në një drejtim,

publikut ka qenë gjithëpërfshirës dhe aktiv.

ku qytetarët flasin dhe hartuesit dëgjojnë ose e kundërta.
Niveli i pjesëmarrjes duhet të shkojë deri në bashkëpunim,

K.1 Identifikimi dhe mobilizimi i të gjitha palëve
të interesit

ku qytetarët dhe hartuesit së bashku diskutojnë problemet,

Kriteri vlerëson nëse gjatë procesit të hartimit janë

përshtatshëm për zhvillim.

identifikuar dhe mobilizuar të gjitha palët e interesit,

Një proces i dokumentuar mirë, lë të nënkuptohet që

sidomos grupet e cenueshme (personat me aftësi të

kërkesat e komunitetit janë adresuar.

skenarët për zhvillim dhe dakordohen për konceptin më të

kufizuara, gratë, të rinjtë, të moshuarit, dhe pakicat). Për
t’u arritur kjo, grupet e komunitetit duhet të organizohen

K.5 Teknikat për pjesëmarrje të publikut

dhe mobilizohen në një trup të përbashkët i cili do të

Teknikat për pjesëmarrje janë mjete që përdoren për

përfaqësojë interesin e publikut përgjatë procesit të

informim të publikut dhe bashkëpunim gjatë fazave

hartimit.

të hartimit të PZHK-së. Kriteri vlerëson teknikat/
mjetet e aplikuara për pjesëmarrje të publikut, dhe

K.2 Plani i pjesëmarrjes së publikut

përshtatshmërinë e tyre me fazat përkatëse të procesit

Kriteri vlerëson nëse është hartuar dhe zbatuar plani

të hartimit (p.sh. nëse ka pasur punëtori të vizionimit

i pjesëmarrjes së publikut. Edhe pse ligjërisht plani i

me gjithë-përfshirje të palëve të interesit, fokus grupe,

pjesëmarrjes së publikut nuk kërkohet, përvojat nga

prezantime publike, pyetësorë, platforma të ndryshme

praktikat e mira e rekomandojnë një të tillë. Plani i

digjitale të lidhura me faqet zyrtare të komunës apo media

pjesëmarrjes së publikut përcakton në përpikëri nivelin e

sociale, etj.).

pjesëmarrjes dhe llojin e teknikave/mjeteve që duhet të
përdoren në çdo fazë të hartimit të planit. Në të njëjtën

K.6 Shqyrtimi publik

kohë, plani i pjesëmarrjes përmban përgjegjësitë për

Meqenëse shqyrtimi publik përfshin një sërë aktivitetesh,

çdo detyrë të planifikuar dhe buxhetin përkatës. Në këtë

vlerësimi duhet të shqyrtojë nëse janë ndërmarrë hapat si

mënyrë, autoritetet përgjegjëse sigurojnë

përfshirjen

në vijim: a) është marrë vendimi për hapjen e shqyrtimit

efikase e të gjithë komunitetit në të gjitha fazat e hartimit.

publik, b) është bërë njoftimi i publikut me kohë, c)
është mbajtur prezantimi publik për draft-PZHK-në, d)

K.3 Pjesëmarrja në të gjitha fazat e hartimit

plani ka qenë i ekspozuar për së paku 30 ditë, dh) janë

Kriteri vlerëson nëse grupet e komunitetit kanë marrë

mbajtur takime me grupe të ndryshme të interesit, e)

pjesë në të gjitha fazat e hartimit të PZHK-së. Pjesëmarrja

është mbajtur evidencë dhe përgatitur raporti i shqyrtimit

në të gjitha fazat e hartimit u mundëson qytetarëve të

publik, f) komentet e publikut janë trajtuar pa diskriminim

adresojnë nevojat e tyre, në mënyrë që ato të reflektohen

dhe paanshmëri, dhe g) publikimi i Raportit të shqyrtimit

në plan gjatë hartimit të kornizës zhvillimore.

të vërejtjeve. Hapat e lartpërmendur- vlerësohen duke
analizuar raportin e shqyrtimit publik.
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Komponenti 5:

Çështjet teknike
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Struktura, vëllimi, dhe prezantimi

teknik i dokumentit

janë veçori që ndikojnë në përmbajtjen dhe rrjedhimisht
në cilësinë e planit. Një dokument i planifikimit duhet të
jetë i prezantuar në mënyrë të qartë për nga struktura dhe
sa më konciz për nga vëllimi. Duhet të jetë i shkruar në
gjuhë sa më pak teknike, të kuptueshme për publikun dhe
të evitohen gabimet gjuhësore dhe teknike. Të gjitha këto
veçori ndikojnë që dokumenti të jetë më lehtë i lexueshëm
dhe të këtë rrjedhë logjike përgjatë përmbajtjes.

5.1 Struktura dhe vëllimi
i dokumentit
K.1 Struktura e dokumentit
Edhe pse struktura e dokumentit është përcaktuar
sipas kërkesave ligjore, kriteri vlerëson nëse
struktura ka rrjedhë logjike përgjatë dokumentit.
Rrjedha logjike përgjatë përmbajtjes së dokumentit
është e domosdoshme në mënyrë që lexuesi të
kuptojë lehtësisht përmbajtjen kryesore të planit.
Konsistenca e kërkuar si kriter përgjatë planit duhet
të jetë qartë e shprehur në strukturë të dokumentit.

5.2 Gjuha e përdorur
K.3 Thjeshtësia e gjuhës së përdorur
Kriteri vlerëson nëse gjuha e përdorur në dokument është
e qartë, e thjeshtë dhe më pak teknike, në mënyrë që të
kuptohet sa më lehtë nga qytetarët.

K.4 Gabimet gjuhësore dhe teknike
Kriteri vlerëson nëse në dokument ka gabime të theksuara
gjuhësore dhe teknike.

5.3 Prezantimi teknik

K.2 Vëllimi i dokumentit

K.5 Paraqitja e të dhënave

Kriteri vlerëson përmbajtjen e dokumentit në aspekt të

Kriteri vlerëson se si janë paraqitur të dhënat statistikore.

llojit të të dhënave të paraqitura dhe vëllimit të tekstit.

Plani duhet të përmbajë të dhëna të cilat janë thjeshtë

Dokumenti i planifikimit duhet të paraqes të dhëna dhe

dhe qartë të paraqitura përmes tabelave, grafikoneve dhe

konkluzione relevante dhe tekst që përshkruan qartë

formave tjera.

dhe shkurtimisht politikat për zhvillim. Vëllimi i madh i
dokumentit mund të shkaktojë konfuzion dhe vështirësi

K.6 Paraqitja grafike

për të kuptuar problemet dhe orientimet kryesore për

Kriteri vlerëson se si është paraqitur pjesa grafike e

zhvillim, andaj dhe duhet evituar.

planit – hartat. Hartat duhet të jenë konsistente për nga
të dhënat që paraqiten në profil dhe më tutje në koncept
të zhvillimit. Çdo fushë tematike duhet të jetë qartë e
prezantuar grafikisht, dhe duhet të ketë lidhje logjike në
mes te tekstit për fushë tematike dhe paraqitjes grafike–
hartë.
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II.
VLERËSIMI I HZK-së
Vlerësimi i përmbajtjes së HZK-së është i strukturuar në katër
komponentë si në vijim. Çdo kaptinë përmban kriteret gjegjëse,
nëpërmes së cilave vlerësohet përmbajtja e HZK.
1) Vlerësimi i përmbajtjes së HZK-së:
a. Kushtet e përgjithshme
b. Përcaktimi/definimi i zonave
c. Shfrytëzimi i tokës dhe kushtet zhvillimore për zona
d. Vendbanimet Joformale
e. Planet Rregulluese të Hollësishme
f. Plani i veprimit
g. Dispozitat për zbatim dhe monitorim të zbatimit
h. Bonuset e zonimit
i. Jonkonformitetet
		2) Përputhshmëria
		

3) Procesi i hartimit – përfshirja e palëve të interesit

		

4) Çështjet teknike
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Komponenti 1:

Vlerësimi i
përmbajtjes
së HZK-së
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1.1 Kushtet e përgjithshme

K.4 Parkimi dhe shkarkimi
Kriteri

vlerëson

nëse

janë

përcaktuar

rregullat

e

përgjithshme në pajtim me NTPH që trajtojnë hapësirat të
Kushtet e përgjithshme përcaktojnë rregulla të cilat vlejnë
për tërë territorin e komunës apo për një tërësi hapësinore
të përcaktuar nga PZHK. Detyrë primare e kushteve të
përgjithshme është të përcaktojnë rregulla që mund të
aplikohen për të gjitha zonat e përcaktuara në komunë.
Kriteret e hartuara më poshtë bazohen në kërkesat e
U.A. për HZK duke u vlerësuar/krahasuar me tri aspektet
e lartpërmendura. Kriteret do të ndihmojë që të gjitha
zhvillimet në komuna të kontribuojnë pozitivisht në
mjedisin e ndërtuar dhe kualitetin e jetës së qytetarëve
duke ofruar një platformë të standardizuar të vlerësimit.

zhvillim (zonat banimit, zona industriale, komerciale, zonat
e shërbimeve (arsimit, shëndetësisë, etj.) dhe varësisht
nga konteksti i zhvillimit edhe kritere të përgjithshme për
parkimin në rrugë publike.

K.5 Pejzashi dhe shiritat mbrojtës
Kriteri vlerëson kushtet e pejzazhit dhe shiritave mbrojtës
duke analizuar lidhshmërinë e pejzazhit me zonën
urbane/vendbanimet varësisht nga konteksti i komunës.
vlerat natyrore të një rrethine në komunë ruhen duke

Kriteri vlerëson nëse shfrytëzimet e tokës (të lejuara,
dytësore, të përkohshme, të veçanta dhe të ndaluara)
janë listuar qartë duke përcaktuar zhvillimet gjegjëse.
Shfrytëzimet mund të përcaktohen për tërë territorin e
komunës, apo për raste të veçanta, varësisht nga korniza
e zhvillimit hapësinor të PZHK-së, mund të përcaktohen
edhe sipas tërësive hapësinore. Në këtë rast vlerësohet
nëse shfrytëzimet e përcaktuara janë të përshtatshme
për tërësi hapësinore, varësisht nga vizioni i PZHK dhe
konteksti lokal.

ja shtuar vlerën vendbanimit/eve. Kujdes të veçantë i
kushtohet kushteve teknike për përcaktim të sasisë dhe
llojit të bimëve në raport me llojin dhe intensitetin (dendësi
dhe vëllim) e zhvillimit. P.sh. kushtet e shiritave mbrojtës
mund të përcaktojnë llojin, numrin dhe distancën e
drunjve që duhet të mbillen varësisht nga lloji i zhvillimit
të propozuar.

K.6 Ndriçimi natyror dhe artificial
Kriteri vlerëson nëse kushtet për ndriçim natyror dhe
artificial janë qartë të hartuara duke analizuar pozitën
e objekteve në raport me objektet fqinje dhe profilit të

K.2 Qasja në parcelën kadastrale
Kriteri vlerëson nëse HZK ka ofruar rregulla të përgjithshme
për qasjen në parcelën kadastrale sidomos në raport me
rrugën publike, qasjen e automjeteve të zjarrfikësve, etj.
Kujdes i veçantë i kushtohet gjerësisë së profilit të rrugës
së propozuar për qasje në parcelë dhe lidhjes së rrugës
me rrjet të rrugëve në komunë. Rruga e cila ofron qasje në
parcelë, përveç gjerësisë së duhur minimale, duhet të jetë
pjesë e rrjetit funksional të rrugëve në komunë.

nëse

HZK

ka

ofruar

rrugëve, aspektin e diellosjes dhe mbrojtës nga era dhe
distancave ndërmjet objekteve.

K.7 Zvogëlimi i zhurmës
Kriteri vlerëson nëse kushtet për zvogëlim të zhurmës
janë qartë të hartuar për çdo shfrytëzim të tokës, duke ju
referuar normave të përcaktuara me legjislacionin në fuqi.
Kujdes të veçantë i kushtohet burimeve të zhurmës nga
komunikacioni rrugor, hekurudhor dhe ajror dhe masave
të rekomanduara për zvogëlim të zhurmës.

K.3 Qasja në infrastrukturë teknike
vlerëson

jo-motorike (biçikleta) në të gjitha zonat ku do të ketë

Përcaktimi dhe ruajtja e kësaj lidhshmërie garanton që

K.1 Shfrytëzimet e tokës

Kriteri

cilat duhet të ofrojnë parkim për mjetet motorike, mjetet

rregulla

të

përgjithshme që vlejnë për të gjitha zonat lidhur me qasjen
në infrastrukturën teknike (rrymë, ujësjellës e kanalizim,
grumbullimit të mbeturinave) në përputhje me NTPH.
P.sh. HZK përcakton se asnjë zhvillim nuk do të lejohet
nëse paraprakisht nuk është siguruar qasja në këtë
infrastrukturë. Në rastet kur për një objek nuk ka qasje në
infrastrukturë teknike, duhet të përcaktohen rregulla se si

K.8 Formësimi arkitektonik
Kriteri vlerëson nëse kushtet për formësim arkitektonik
trajtojnë në mënyrë të mirëfilltë fasadat e objekteve në
raport me rrethinën ku ndodh zhvillimi, në veçanti dizajni
i ndërtesës, përdorimi i materialeve (lloji dhe ngjyrat) që
do të aplikohen e të cilat duhet të jenë në harmoni me
rrethinën varësisht nga konteksti i lagjës/vendbanimit.

do t’i ofrohet qasje në infrastrukturë (pus individual, trajtim
individual i ujërave të zeza me gropë septike, etj.).
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K.9 Efiçienca e energjisë
Kriteri vlerëson nëse HZK ka përcaktuar kushtet e

1.2 Përcaktimi i zonave

përgjithshme për efiçiencë të energjisë (kërkesat minimale
për performancën energjetike në pajtim melegjislacionin
në fuqi, kushtet për orientimin e objekteve në parcelë,
materialet për ndërtim, aplikimin e sistemeve efikase
për ngrohje, klimatizim dhe ndriçim) si dhe kushtet për
përdorimin e burimeve të energjisë së ripërtërishme
(sistemeve solare, përdorimi i erës, ngrohja me biomasë
e të ngjashme).

K.10 Mbrojtja nga zjarri
Kriteri vlerëson nëse kushtet për mbrojtje nga zjarri janë
hartuar qartë (në pajtim me legjislacionin në fuqi) duke
analizuar: brezat e sigurisë, distancën e objekteve,
qasjen për zjarrfikës, qasjen në hidrantë dhe aplikimin e
materialeve të qëndrueshme nga zjarri.

K.11 Mbrojtja e mjedisit
Kriteri vlerëson nëse kushtet për mbrojtje të mjedisit
trajtojnë në mënyrë të veçantë mbrojtjen e tokës, ajrit dhe
ujit. Kujdes i veçantë i kushtohet masave për mbrojtjen e
mjedisit varësisht nga konteksti i komunës.

K.12 Qasja e personave me aftësi të kufizuara
Kriteri vlerëson nëse HZK ka përcaktuar kushte të
përgjithshme që trajtojnë në mënyrë të mirëfilltë qasjen e
personave me aftësi të kufizuara në objekte dhe hapësira
publike. Kujdes i veçantë i kushtohet masave teknike në
pajtim me legjislacionin në fuqi që duhet të aplikohen për
të siguruar qasje të sigurtë dhe të lehtë për personat me
aftësi të kufizuara.
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K.1 Përcaktimi i zonave dhe zonave mbishtresore
Kriteri vlerëson nëse HZK ka përcaktuar zona të cilat janë
në harmoni me hartën e shfrytëzimit të tokës nga PZHK
dhe i përshtaten kontekstit të komunës. Përcaktimi i
zonave duhet të evitojë mundësinë e krijimit të dyfishtë
të zonave. Shembull: nëse HZK trajton shërbimet publike
edhe sociale përmes zonës për shërbime – shërbim
arsimor, shëndetësor etj., nuk duhet që të njëjtat shërbime
të trajtohen prapë edhe si infrastrukturë publike dhe
sociale dhe anasjelltas.
Për më shumë, kriteri vlerëson nëse zonat dhe zonat
mbishtresore kanë referencë të qartë hapësinore dhe
janë paraqitur qartë me emërtim, ngjyra dhe simbologji
përkatëse sipas kërkesave te udhëzimeve administrative.

K.2 Dendësia dhe sasia e tokës për të akomoduar
zhvillimin e ardhshëm
Kriteri vlerëson nëse sasia e tokës së alokuar për të gjitha
zonat (banim, komerciale, industri etj.) është bërë sipas
kërkesave dhe projeksioneve të përllogaritura në PZHK.
Duke u bazuar në projeksionet e PZHK (rritja e popullsisë
dhe ekonomisë, dhe shërbimeve përcjellëse) dhe tokës
së alokuar për zhvillim, HZK përcakton dendësinë e
popullsisë dhe intensitetin dhe llojin e zhvillimeve për çdo
zonë.

1.3 Shfrytëzimi i tokës
dhe kushtet zhvillimore
për zonë
tokës dhe kushteve zhvillimore për çdo zonë në veçanti.

Veçoria 3: Indeksi i sipërfaqes së ndërtuar (ISN)
dhe Indeksi i shfrytëzimi të parcelës kadastrale
për zhvillim (ISHPKZH)

Në vijim janë paraqitur katër veçoritë të cilat duhet të

Kriteri vlerëson nëse ISN/ISHKPZH janë të përcaktuara

merren për bazë gjatë vlerësimit të kushteve zhvillimore

në mënyrë të përshtatshme për shfrytëzimin përkatës

për çdo zonë: madhësia e parcelës, vija e përparme e

të tokës. ISN/ISHKPZH ndikojnë direkt në dendësinë e

parcelës, ISN dhe ISHPKZH, vija ndërtimore dhe distanca

ndërtimit, vëllimin e ndërtesave dhe të peizazhit urban.

në mes të objekteve. Veçoritë e lartshënuara shërbejnë

Këta dy tregues vlerësohen se sa e mbështesin vizionin

për të vlerësuar me detajisht kushtet zhvillimore varësisht

dhe kornizën për zhvillim duke përcaktuar dendësi të

nga zona në të cilat aplikohen.

përshtatshme të ndërtimit për hapësirat e caktuara

Kaptina përmban kriteret për vlerësimin e shfrytëzimit të

brenda zonave. Përcaktimi i këtyre treguesve në mënyrë

Veçoria 1: Madhësia e parcelës (parcelim –
riparcelim)

të veçantë, pa i ndërlidhur me vizion dhe kornizë të

Kriteri, përveç kërkesave të udhëzimeve administrative,

ndërtimin e njësive të panevojshme të banimit, ngritje të

vlerëson

parcelës

panevojshme të dendësisë dhe probleme për komunën

mbështesin vizionin dhe kornizën për zhvillim nga

në ofrim të shërbimeve publike (rrugë, shkollë, çerdhe,

PZHK dhe përmbushin kërkesat teknike të objekteve

shërbime shëndetësorë, furnizimi me ujë, mungesë të

për zhvillime të ndryshme. Shembull: në rastet korniza

hapësirave publike dhe parqeve, etj.) qe rrjedhimisht

për zhvillim rekomandon zhvillim bazuar në bujqësi dhe

ndikon në kualitet të jetës së qytetarëve.

nëse

rregullat

për

madhësi

të

turizëm, atëherë parcelat do te duhej të jenë të madhësive

zhvillimit të PZHK-së krijon hapësira të cilat ndikojnë në

të përshtatshme për të mbështetur këtë lloj të zhvillimit.

Veçoria 4: Vija ndërtimore dhe distanca në mes
të ndërtesave

Veçoria 2: Vija e përparme e parcelës (balli i
parcelës)

Kriteri vlerëson nëse vija ndërtimore dhe distanca e

Kriteri vlerëson nëse balli i parcelës ka gjerësi të

për çdo shfrytëzim të tokës/ndërtesës. Në këtë kontekst

mjaftueshme për të akomoduar shfrytëzimin e lejuar

vlerësohet nëse të dy treguesit bazë mundësojnë që

të tokës dhe intensitetin (dendësi dhe vëllim) e lejuar të

ndërtesat të marrin diellosje dhe ndriçim të duhur dhe

ndërtesës. Në këtë kontekst analizohet edhe ndikimi i

ofrojnë privatësi dhe siguri ndaj zjarrit dhe rreziqeve tjera

gjerësisë së ballit të parcelës që do të ketë në formën e

natyrore. Ky aspekt analizohet në raport me ndërtesat

parcelës. Gjerësia e ballit të parcelës ndikon në raportin

anash njëra tjetrës dhe raportin e ndërtesës me profilin e

në mes të gjerësisë dhe thellësisë së parcelës. Ky raport

rrugës së propozuar.

përcaktuar në mes të ndërtesave është e përshtatshme

ndihmon në krijimin e parcelave të rregullta që rrjedhimisht
ndikojnë në shfrytëzimin dhe vendosjen e mirëfilltë të
ndërtesës në parcelë.
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Zonë banimi
Zonë komerciale
K.1 Kategorizimi në nënzona sipas dendësisë së
banimit

K.1 Shfrytëzimi i tokës

Kriteri vlerëson nëse zona për banim është e ndarë në

Kriteri vlerëson nëse hapësira e alokuar për këtë shfrytëzim

nënzona sipas dendësisë së banimit (banorë apo njësi

është në harmoni me kërkesat e PZHK, konkretisht

banimi në hektarë). Zona e banimit duhet të ketë ndarje

me projeksionet e tokës për të mbështetur zhvillimin e

të qartë sipas dendësive në nënzonë, duhet të ketë

ardhshëm të këtij sektori dhe trendet aktuale.

referencë të qartë hapësinore dhe simbologji duke u

Në rastet kur PZHK nuk ka lokalizuar saktë zhvillimet

bazuar në kërkesat e udhëzimeve administrative gjegjëse.

komerciale,

Për shumë, ky kriter vlerëson edhe tipologjinë e ndërtimit

hapësinore duke analizuar nëse zona/zonat janë të

të përcaktuar për çdo nënzonë banimi dhe nëse të njëjtat

grumbulluara në një lokacion (cluster) apo të shpërndara

janë në përputhje me vizionin dhe kornizën për zhvillim të

(sipas rekomandimeve të UA për NTPH). Grumbullimi i

PZHK.

shërbimeve të tilla ndihmon në rritjen e produktivitetit të

kriteri

vlerëson

aspektin

e

shtrirjes

zonës për shkak se aktiviteti ekonomik është i koncentruar

K.2 Shfrytëzimi i tokës

në një lokacion, për dallim nga shpërndarja e këtyre

Kriteri vlerëson nëse shfrytëzimet e lejuara, dytësore, të

aktiviteteve përgjatë gjithë territorit të komunës. Afërsia

veçanta, të përkohshme dhe të ndaluara janë qartë të

e aktiviteteve ekonomike ofron mundësi që bizneset të

hartuara dhe saktë të referencuara për zonë apo nënzonë

plotësojnë njëra tjetrën me shërbime të cilat i ofrojnë. Për

banimi. Kriteri vlerëson nëse shfrytëzimet e tokës janë

më shumë, analizohet edhe lokacioni i zonës/zonave në

saktë të kategorizuara në mënyrë që mos të ekzistojë

raport me qendrën urbane, qasja në zonë dhe mundësia

hapësirë për interpretim të dyfishtë.

e ofrimit të shërbimeve publike me sa më pak investime

Për më shumë, kriteri vlerëson sidomos shfrytëzimet

nga komuna.

dytësore se a janë hartuar edhe si shfrytëzime për parcelë
dhe se a janë në funksion të shfrytëzimeve të lejuara

K.2 Kushtet zhvillimore

– primare. Me tutje, vlerësohen edhe shfrytëzimet e

Kriteri vlerëson nëse kushtet zhvillimore (madhësia e

veçanta se a përmbajnë rregulla përcjellëse shtesë të cilat

parcelës, balli i parcelës, ISN, ISHKPZHK, vija ndërtimore

mundësojnë që një shfrytëzim i veçantë të funksionojë pa

dhe distanca në mes të objekteve) krijojnë kushte të

ndikuar negativisht në mjedisin përreth.

mirëfillta për shfrytëzimin e propozuar të tokës në zonë.
Kushte të mirëfillta nënkuptojnë: intensitetin përkatës të

K.3 Kushtet zhvillimore

zhvillimit për zonë (dendësi dhe vëllim), qasje të sigurtë

Kriteri vlerëson nëse për zonën apo secilën nënzonë janë

dhe të lehtë në parcelë ndërtimore, lëvizje të lehtë të

përcaktuar kushtet zhvillimore duke përfshirë: madhësinë

automjeteve brenda parcelës duke marrë parasysh

e parcelës, ballin e parcelës, Indeksin e sipërfaqes së

aktivitetin, qasje të automjete emergjente në parcelë dhe

ndërtuar (ISN), etazhitetin, Indeksin e shfrytëzimit të

formësim përkatës arkitektonik. Për më shumë, analizohet

parcelës kadastrale për zhvillim (ISHPKZh), sipërfaqen

përputhshmëria

gjelbëruese të parcelës (SGJP), rrjetin e vijave (ndërtimore

hapësinor me kushtet e rekomanduara zhvillimore.

dhe rregulluese), distancat anësore nga parcela etj. Për
më shumë, kriteri vlerëson nëse kushtet zhvillimore janë të
përshtatshme për shfrytëzimin e propozuar dhe sigurojnë
zbatim të vizionit, qëllimeve dhe objektivave të PZHK-së.
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e

Normave

teknike

të

planifikimit

Zona industriale

Zona bujqësore

K.1 Kategorizimi në nënzona sipas llojit të
industrisë

K.1 Kategorizimi në nënzona sipas kualitetit të
tokës dhe agrozonimit

Kriteri vlerëson nëse zona për industri është e ndarë

Kriteri vlerëson nëse zona për bujqësi është e ndarë

në nënzona sipas llojit të industrisë (p.sh.industri e

në nënzona sipas kualitetit të tokës dhe agrozonimit

prodhimeve të rënda, industri e prodhimeve të lehta,

(përshtatshmërisë së tokës për prodhimtari bujqësore).

industri e lëndës së parë, prodhim i energjisë etj). Zona/

Për çdo zonë apo nënzonë duhet të ketë referencë të qartë

nënzonat duhet të kenë referencë të qartë hapësinore

hapësinore dhe simbologji duke u bazuar në kërkesat e

dhe simbologji duke u bazuar në kërkesat e udhëzimeve

udhëzimeve administrative gjegjëse.

administrative gjegjëse.

K.2 Shfrytëzimi i tokës
K.2 Shfrytëzimi i tokës

Kriteri vlerëson nëse shfrytëzimet e tokës janë hartuar

Kriteri vlerëson nëse hapësira e alokuar për industri

qartë. Shfrytëzimi i tokës në zonë bujqësore duhet të jetë i

varësisht nga lloji, është në harmoni me kërkesat e PZHK,

qartë duke saktësuar llojin e aktivitetit që lejohet/ndalohet

konkretisht me projeksionet e tokës për të mbështetur

dhe lokacionin e saktë për zonën apo nënzonën. Në theks

zhvillimin e ardhshëm të këtij sektori. Në rastet kur

të veçantë analizohet nëse shfrytëzimet e përcaktuara në

PZHK nuk ka lokalizuar saktë zhvillimet industriale, kriteri

tokat e kategorisë I-IV, sidomos në tokën në komasacion,

vlerëson aspektin e shtrirjes hapësinore duke analizuar

janë në funksion të prodhimtarisë bujqësore.

nëse zona/zonat janë gjeografikisht mirë të pozicionuara
duke siguruar qasje të mirë me rrugë, hekurudhë dhe/

K.3 Kushtet zhvillimore

apo lloje të tjera të transportit varësisht nga konteksti

Kriteri vlerëson dy aspekte kyçe të zonës bujqësore.

i

Vlerësohet nëse:

komunës

dhe

qasje

në

infrastrukturë

teknike.

rekomandohet grumbullimi i shërbimeve të industrisë në
një hapësirë të caktuar apo në sa më pak hapësira për

•

Kushtet zhvillimore për prodhimtari bujqësore

të arritur efektiv produktiv nga shërbimet e përbashkëta

(kultivimi i kulturave dhe hapësirat e objekteve në funksion

në një hapësirë. Vlerësimi përfshin poashtu analizën nëse

të prodhimit bujqësor vetjak dhe komercial) janë adekuate

për zonën/nënzonat janë përcaktuar qartë shfrytëzimet e

për kontrollin e intensitetit të zhvillimit dhe mundëson

lejuara, dytësore, të veçanta, të përkohshme dhe ato që

mbrojtjen e tokës bujqësore;

ndalohen.

•

Kushtet zhvillimore për infrastrukturën bujqësore

(fermat dhe objektet në funksion të prodhimit bujqësor

K.3 Kushtet zhvillimore

vetjak dhe komercial) janë në pajtim me normat dhe

Kriteri vlerëson nëse kushtet zhvillimore (madhësia e

standardet e aplikueshme nga legjislacioni gjegjës për

parcelës, balli i parcelës, ISN, ISHKPZHK, vija ndërtimore

mbrojtjen e tokës bujqësore e mjedisit karshi ndërtimeve.

dhe distanca në mes të objekteve) kushte të mirëfillta
për shfrytëzimin e propozuar të tokës në zonë. Kushte
të mirëfillta nënkuptojnë: intensitet (vëllim dhe dendësi)
përkatës të zhvillimit për zonë, qasje të sigurtë dhe të
lehtë në parcelë ndërtimore, lëvizje të lehtë të automjeteve
brenda parcelës duke marrë parasysh aktivitetin, qasje të
automjete emergjente në parcelë dhe formësim përkatës
arkitektonik. Varësisht nga intensiteti i industrisë, duhet të
i kushtohet kujdes i veçantë distancave në mes të zonës
industriale dhe zonave të banimit. Rëndësi të veçantë, në
rastet e industrisë së rëndë, do t’i kushtohet zvogëlimit/
zbutjes së ndotjes së ajrit gjeneruar nga aktiviteti i
industrisë. Në këtë rast kujdes i veçantë i kushtohet.
aplikimit të rregullave për tampon zonë të gjelbër
përreth zonës së industrisë. Në këtë kontekst analizohet
përputhshmëria

e

normave

teknike

të

planifikimit

hapësinor me kushtet e rekomanduara zhvillimore.
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Zonë për shfrytëzim të përzier

Shërbimet e komunitetit (infrastruktura publike)

K.1 Shfrytëzimi i tokës

K.2 Shfrytëzimi i tokës

Zona për shfrytëzim të përzier definohet si zonë që lejon

Kriteri vlerëson nëse hapësira/toka e alokuar për

disa shfrytëzime të tokës të funksionojnë brenda saj: banim,

shërbimet publike (arsim, shëndetësi, mirëqenie, etj)

shfrytëzim komercial, bujqësi dhe shfrytëzime tjera. Kriteri

është në harmoni me projeksionet e paraqitura në PZHK.

vlerëson nëse shfrytëzimet e lejuara janë plotësuese/

Alokimi i tokës për të mbështetur kërkesat për shërbime

kompatibile me njëra tjetrën dhe nuk shkaktojnë bezdi/

(p.sh. arsim) duhet të korrespondojë me rritjen e numrit të

probleme për shfrytëzimet/rrethinën përreth. Zona lejon

banorëve/nxënësve në komunë dhe kërkesave të NTPH.

shfrytëzime të cilat janë plotësuese/kompatibile për banim
dhe të cilat nuk krijojnë probleme, si: zhurmë, tollovi në

K.3 Kushtet zhvillimore

trafik nga numri i madh i automjeteve që shfrytëzimet

Kriteri vlerëson nëse kushtet zhvillimore janë hartuar duke

gjenerojnë, probleme me parking etj. Shembull: një

marrë parasysh/llogaritur numrin e banorëve/nxënësve

shfrytëzim komercial apo industri e lehtë përpunuese që

dhe rrezen e shërbimit. Numri, lokacioni, intensiteti dhe

gjeneron shumë zhurmë dhe komunikacion të shumtë nuk

madhësia e parcelës për shërbime publike varet nga

rekomandohet që të lejohet të funksionojë në një zonë që

numri i banorëve dhe rrezja e shërbimit që një institucion

përmban dendësi të ulët banimi. Mirëpo i njëjti shfrytëzim

do të ofrojë.

mund të lejohet të funksionojë në një zonë më qendrore –
më të lartë dhe shërbime publike dhe sociale përcjellëse.

Shërbimet e kulturore, argëtuese dhe rekreative
(infrastruktura sociale)

K.2 Kushtet zhvillimore

K.4 Shfrytëzimi i tokës

Kriteri vlerëson nëse kushtet zhvillimore janë hartuar

Kriteri vlerëson nëse hapësira/toka e alokuar për

qartë duke u bazuar në shfrytëzimet e lejuara të përziera

infrastrukturën sociale (muze, bibliotekë, teatër, objekte

për zonë dhe parcelë. Rëndësi të veçantë i kushtohet

për sport e rekreacion, etj.) është në harmoni me

specifikave të lagjes/vendbanimit në raport me kushtet

projeksionet e paraqitura në PZHK dhe kërkesave të

zhvillimore dhe NTPH.

NTPH.

Zonë e shërbimeve

K.5 Kushtet zhvillimore

intensitet të lartë zhvillimi, që përmban banim me dendësi

Kriteri vlerëson nëse kushtet zhvillimore janë hartuar duke

K.1 Kategorizimi në nënzona sipas llojit të
shërbimit
Kriteri vlerëson nëse zona e shërbimeve është e ndarë në
nënzona sipas llojit të shërbimit:
•

shërbime

komunitetit

(administratë

publike,

arsim, shëndetësi, mirëqenies dhe mbrotjes sociale, fetar)
•

shërbime kulturore, argëtuese dhe rekreative

(kulturë, sport, rekreacion, argëtues)
•

Për çdo zonë apo nënzonë duhet të ketë

referencë të qartë hapësinore dhe simbologji duke u
bazuar në kërkesat e udhëzimeve administrative gjegjëse.
.
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marrë parasysh/llogaritur numrin e banorëve/gjegjësisht
shfrytëzuesve.

Infrastruktura teknike (shërbimet publike)
K.1 Kategorizimi sipas llojit të shërbimit

K.4 Rrjeti i energjisë elektrike

Kriteri vlerëson nëse zona e shërbimeve publike apo rrjeti

Kriteri vlerëson nëse HZK ka identifikuar vendbanimet

i infrastrukturës teknike është kategorizuar sipas llojit

dhe zonat të cilat kanë nevojë për investime të ardhshme

të shërbimit (rrjeti i ujësjellësit dhe i kanalizimit, ujitjes,

në rrjet të energjisë elektrike varësisht nga zhvillimet e

energjisë elektrike, telekomunikacionit, deponimit dhe

planifikuara.

infrastrukturës së grumbullimit të mbeturinave etj). Për
çdo zonë/nënzonë apo lloj të shërbimit duhet të ketë

K.5 Rrjeti i telekomunikacionit

referencë të qartë hapësinore dhe simbologji duke u

Kriteri vlerëson nëse HZK ka përcaktuar zonat të cilat

bazuar në kërkesat e udhëzimeve administrative gjegjëse.

kanë nevojë për investime të ardhshme në rrjet të
telekomunikacionit varësisht nga zhvillimet e planifikuara.

K.2 Rrjeti i ujësjellësit dhe i kanalizimit
zonat të cilat kanë nevojë për investime të ardhshme në

K.6 Rrjeti i deponimit dhe infrastrukturës së
grumbullimit të mbeturinave

rrjet të ujësjellësit dhe kanalizimit varësisht nga zhvillimet

Kriteri vlerëson nëse HZK ka identifikuar vendbanimet dhe

e planifikuara.

zonat të cilat kanë nevojë për grumbullim të mbeturinave.

Kriteri vlerëson nëse HZK ka identifikuar vendbanimet dhe

Për më shumë, kriteri vlerëson sistemin e grumbullimit të

K.3 Rrjeti i ujitjes

mbeturinave dhe mënyrën e deponimit të mbeturinave në

Kriteri vlerëson nëse HZK ka identifikuar zonat bujqësore

komunë, në rastet kur politikat nacionale rekomandojnë

qe duhet të shërbehen me rrjet të ujitjes, dhe investimet

ndërtim të deponisë në komunë.

përcjellëse.
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Zonë e komunikacionit-transportit
K.1.4 Transporti publik
K.1 Kategorizimi në nënzona

Kriteri vlerëson transportin publik duke vlerësuar rrjetin

Kriteri vlerëson nëse nënzonat e përcaktuara përfillin

e shërbimit, linjat e autobusëve (publik dhe urban), pikë-

rekomandimet e PZHK-së dhe kërkesat e UA për NTPH.

ndalesat urbane dhe në komunë, lokacionin e stacionit të

Aplikimi i këtij kriteri bëhet duke analizuar të gjitha llojet e

autobusëve dhe ndërlidhja me hapësira publike dhe shtigje

transportit si në vijim:

për ecje/biçikleta. Parimi i njëjte me hekurudha aplikohet
edhe te stacioni i autobusëve. Lokacioni i stacionit të

K.1.1 Kategorizimi dhe profilizimi i rrugëve
publike

autobusëve analizohet për sinergji me stacionet e llojeve
tjera të transportit për të krijuar qendër mobiliteti.

Kriteri vlerëson nëse HZK ka përcaktuar kategoritë
dhe profilin e rrugëve. Rëndësi të veçantë i kushtohet

K.1.5 Vendparkimet publike

kategorizimit duke marrë parasysh kategorinë e përcaktuar

Kriteri vlerëson nëse hapësirat për vendparkime publike

të rrugës në raport me shfrytëzimin e tokës që e shërben.

janë alokuar sipas projeksioneve për të PZHK-së. Për

Shembull: zonat me intensitet me të lartë të ndërtimit

më shumë, vlerësohet lokacioni i vendparkimeve të

rekomandohet që të shërbehen me rrugë me profil më

propozuara, kapaciteti i tyre dhe ndërlidhja e tyre me

të gjerë që ofrojnë hapësirë për automjete, këmbësorë,

transport publik dhe urban dhe hapësira publike dhe

biçikleta, parkim dhe lloje tjera të transportit varësisht nga

shtigje për këmbësorë dhe biçikleta. Vendparkimet

konteksti i komunës. Shfrytëzimi i disa llojeve të transportit

publike duhet të mbështesin konceptin e përparësisë së

është parakusht për arritjen e mobilitetit të qëndrueshëm

këmbësorëve në rrugë, sidomos në qendrat e zonave

apo konceptit të quajtur “rrugë komplete”.

urbane/qytete. Vendparkimet publike duhet të lokalizohen
në hapësira periferike të qendrës së qytetit duke ofruar

K.1.2 Stacionet e rrjetit hekurudhor

mundësi për ecje, çiklizëm dhe transport urban drejt

Kriteri vlerëson rrjetin hekurudhor për transport të

pikave të interesit/atraktive. Në këtë mënyrë zvogëlohet

udhëtarëve dhe të mallrave. Në rastet kur PZHK nuk ka

tollovia e komunikacionit në qendër të qytetit dhe

përcaktuar lokacione të stacioneve të rrjetit hekurudhor,

rrjedhimisht zvogëlohet edhe ndotja e ajrit.

atëherë vlerësohet lokacioni i stacionit të trenit për
udhëtarë dhe stacionit të transportit të mallrave. Stacioni i

K.2 Shfrytëzimi i tokës

trenit për udhëtarë vlerësohet për lokacion duke analizuar

Kriteri vlerëson nëse hapësira/toka e alokuar për transport

afërsinë me stacionin e autobusëve dhe nëse shërbehet

është në harmoni me projeksionet e paraqitura në PZHK.

me linja të transportit urban. Për më shumë analizohen

Alokimi i tokës për të mbështetur kërkesat për shërbime

sinergjitë që mund të krijohen në mes të hekurudhës

(p.sh. arsim) duhet të korrespondojë me rritjen e numrit të

me transportin publik dhe urban për të krijuar qendër

banorëve/nxënësve në komunë dhe kërkesave të NTPH.

mobiliteti.
Stacioni i transportit të mallrave vlerësohet për lokacion

K.3 Kushtet zhvillimore

duke analizuar qasjen në rrugë publike dhe lidhjen me

Kriteri vlerëson nëse kushtet zhvillimore janë hartuar duke

llojet tjera të transportit varësisht nga konteksti i komunës.

marrë parasysh kontekstin dhe intensitetin e zhvillimit
për lloj të rekomanduar të transportit. Për më shumë

K.1.3 Transporti ajror

analizohen kushtet zhvillimore të llojeve të transportit me

Kriteri vlerëson nëse lokacionin e objekteve të transportit

NTPH dhe udhëzimeve tjera gjegjëse.

ajror duke i analizuar për shfrytëzim të tokës - qasje të
mirëfilltë në rrjetin e rrugëve dhe kontroll të zhvillimit
përreth zonës për transport ajror.
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K.1 Shfrytëzimi i tokës

Zonë rekreative-turistike

Kriteri vlerëson nëse shfrytëzimet e lejuara, dytësore, të

K.1 Kategorizimi i zonës në nënzona sipas llojit
të turizmit apo karakterit zhvillimor

veçanta dhe të ndaluara të tokës janë hartuar qartë dhe

Kriteri vlerëson nëse zona turistike është e ndarë në

analizohen shfrytëzimet dytësore të cilat duhet të jenë në

nënzona sipas llojit të turizmit. Për çdo nënzonë duhet të

funksion të shfrytëzimit të lejuar-parësor dhe përmbushin

ketë referencë të qartë hapësinore dhe simbologji duke u

kërkesat teknike sipas specifikave.

kanë referencë të saktë hapësinore. Me theks të veçantë

bazuar në kërkesat e udhëzimeve administrative gjegjëse.

K.2 Kushtet zhvillimore
K.2 Shfrytëzimi i tokës

Kriteri vlerëson nëse kushtet zhvillimore janë hartuar sipas

Kriteri vlerëson nëse shfytëzimet e tokës janë hartuar

shfrytëzimeve te listuara dhe kërkesave të NTPH dhe

qartë dhe kanë referencë të saktë hapësinore. Të gjitha

ligjeve gjegjëse.

shfrytëzimet e lejuara në zonë duhet të lokalizohen
saktë brenda zonës (në pjesën grafike) duke mos ofruar

Sipërfaqe ujore

mundësi për interpretim të dyfishtë. Shembull: lokacionet
për hoteleri dhe shfrytëzime të ngjashme duhet të
përcaktohet qartë brenda zonës.

K.1 Kategorizimi i sipërfaqeve ujore sipas llojit të
pasurisë ujore dhe statusit juridik
Kriteri vlerëson nëse me HZK është përcaktuar qartë

K.3 Kushtet zhvillimore

kategorizimi i sipërfaqeve ujore që ndodhen në komunë

Kriteri vlerëson nëse treguesit bazë janë hartuar qartë për

(sipas llojit të pasurisë ujore, statusit juridik etj). Theks i

çdo shfrytëzim: intensitet (dendësi dhe vëllim), formësim

veçantë i kushtohet vlerësimit të përcaktimit të zonës së

përkatës arkitektonik (materialet e përshtatshme për

mbrojtur sanitare të burimit ujor, i cili duhet të bëhet në

zonën) dhe qasje në infrastrukturë publike. Shembull:

pajtim me kushtet nga legjislacioni përkatës në fuqi dhe

në rastet kur zona rekreative turistike planifikohet në

vendimeve specifike të Qeverisë.

territor të pyjeve, është e domosdoshme që formësimi
arkitektonik t’i adaptohet rrethinës ku ndërtohet duke

K.2 Shfrytëzimi i tokës dhe kushtet zhvillimore

aplikuar materiale në harmoni me natyrën.

Kriteri vlerëson nëse shfrytëzimet e lejuara, dytësore, të
veçanta dhe të ndaluara të tokës janë hartuar qartë dhe

Zonë ushtarake-sigurisë

kanë referencë të saktë hapësinore. Kujdes i veçantë
i kushtohet shfrytëzimeve të lejuara të cilat duhet të

K.1 Shfrytëzimi i tokës dhe kushtet zhvillimore

listohen dhe të paraqiten saktë në hartë sipas zonave për

Kriteri vlerëson nëse zona e sigurisë është kufizuar saktë

mbrojtje. Shfrytëzimet dytësore duhet të jenë në funksion

dhe nëse është përcaktuar perimetri për ndalim/kontrollim

të shfrytëzimit të lejuar-parësor, për të evituar mundësinë

ndërtimi. Kriteri vlerëson nëse janë dhënë udhëzime të

e keqinterpretimit të shfrytëzimeve dytësore në ato

qarta se në çfarë distance mundë të ketë zhvillime përreth

parësore - duke mos listuar shfrytëzime dytësore që mund

zonës së sigurisë dhe me çfarë intensiteti.

të shfrytëzohen si parësore. Shfrytëzimet e veçanta duhet

Zonë pyjore

të listohen qartë sipas llojit të shfrytëzimit dhe kushteve
zhvillimore gjegjëse. Shfrytëzimet e ndaluara duhet të

K.1 Shfrytëzimi i tokës

listohen qartë dhe të kenë referencë të saktë hapësinore

Kriteri vlerëson nëse shfrytëzimet e lejuara, dytësore, të

në mënyrë që të mbrohen burimet ujore nga ndikimet

veçanta dhe të ndaluara të tokës janë hartuar qartë dhe

potenciale negative.

janë në funksion të mbrojtjes së pyjeve. Rëndësi të veçantë
i kushtohet shfrytëzimeve që janë në përshtatshmëri me
zhvillimin e pylltarisë të bazuar në rotacion të shkurtër.

K.2 Kushtet zhvillimore
Kriteri vlerëson nëse kushtet zhvillimore për ndërtesat
mbështetëse

në

funksion

të

prodhimtarisë

pyjore

përputhen me standardet gjegjëse dhe përmirësimin e
fondit ekzistues pyjor.

Zonë-minierë sipërfaqësore
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Zonat mbishtresore
Zonë e mbrojtur / e veçantë/ e veçantë e mbrojtur

Zonë e ndikuar nga vërshimet
K1. Shfrytëzimi i tokës dhe kushtet zhvillimore

K.1 Shfrytëzimi i tokës

Kriteri vlerëson nëse zona e ndikuar nga vërshimet ka

Kriteri vlerëson nëse shfrytëzimet e tokës për të tri zonat

referencë të qartë hapësinore – është identifikuar saktë

janë qartë të përcaktuara (shfrytëzimet e lejuara, dytësore,

në hartë. Për më shumë kriteri vlerëson nëse janë listuar

të veçanta dhe të ndaluara). Kujdes i veçantë i kushtohet

qartë të gjitha shfrytëzimet për zonë (të lejuara, dytësore,

shfrytëzimeve të lejuara duke i analizuar për llojin e lejuar

veçanta dhe të ndaluara). Në rastet kur lejohen shfrytëzime

të shfrytëzimit, intensitetin dhe formësimin arkitektonik

të caktuara në zonë duhet të përcaktohen kushtet

varësisht nga konteksti i lokacionit.

zhvillimore të posaçme për këto lloje të zhvillimeve.
Për ndërtimet ekzistuese, duhet të paraqiten masat/

K.2 Kushtet zhvillimore

intervenimet për mbrojtje nga vërshimet në hapësirë/

Kriteri vlerëson nëse kushtet zhvillimore trajtojnë ndërtesat

terren (p.sh. sistem të drenazhimit) dhe masat mbrojtëse

dhe instalimet në kuadër të shfrytëzimeve të lejuara. Për

për objekte (p.sh. intervenime strukturale) varësisht nga

më shumë, i kushtohet rëndësi edhe kushteve për zhvillim

konteksti i zonës, të cilat ndikojnë në stabilitet struktural

të peizazheve dhe shiritave mbrojtës dhe masave për

të objektit.

mbrojtje nga zjarri.

Zonë e ndikuar nga erozioni
Zonë e trashëgimisë kulturore
K1. Shfrytëzimi i tokës dhe kushtet zhvillimore
K.1 Kategorizimi i trashëgimisë kulturore sipas
llojit dhe statusit të mbrojtjes së vlerës

Kriteri vlerëson nëse zona e ndikuar nga erozioni ka

Kriteri vlerëson nëse me HZK është përcaktuar qartë

hartë. Kriteri vlerëson nëse janë analizuar:

referencë të qartë hapësinore – është identifikuar saktë në

kategorizimi i trashëgimisë kulturore sipas llojit dhe statusit
të mbrojtjes së vlerës (p.sh. trashëgimi arkitekturale,

• pjerrtësia e terrenit - kategorizimi i terrenit sipas

trashëgimi arkeologjike, etj).

pjerrtësive: p.sh. kur terreni ka pjertësi më të madhe se
15%, etj;

K.2 Shfrytëzimi i tokës

o Hapësirat të cilat kanë pjerrtësi më të madhe

Kriteri vlerëson nëse monumentet në listë të mbrojtjes

se 80%, të cilat rrezikohen nga rrëshqitja e shkëmbinjve

dhe ato potenciale për të hyrë në listë janë identifikuar

në rastet e lëvizjeve sizmike – tërmeteve;

dhe lokalizuar qartë në hartë. Kujdes i veçantë i kushtohet
lokalizimit të parcelës dhe përcaktimit të perimetrit për

• hapësirat të cilat janë të përbëra nga toka e

mbrojtje të zonës për trashëgiminë arkitekturore dhe

papërshkueshme, baltë dhe argjilë, të cilat në të shumtën

arkeologjike. Duke marrë parasysh ndikimin e mjedisit

e rasteve janë të përziera me rërë dhe zhavorr;

të ndërtuar përreth monumenteve, analizohen edhe
shfrytëzimet/zhvillimet e lejuara/ndaluara për objektet/

• hapësirat në të cilat historikisht kanë pësuar rrëshqitje

strukturat fqinje.

të dheut.

K.3 Kushtet zhvillimore

Për ndërtimet ekzistuese, duhet të paraqiten masat/

Kriteri vlerëson nëse kushtet zhvillimore brenda perimetrit

intervenimet për mbrojtje nga erozioni në hapësirë/terren

të zonës së mbrojtur janë hartuar qartë. Kushtet zhvillimore

(p.sh. mure mbajtëse) dhe në objekte (p.sh. përforcim

duhet të përcaktojnë saktë lartësitë e ndërtesave që

të themeleve dhe strukturës së objektit) varësisht nga

lejohen të ndërtohen brenda perimetrit, llojin e rrugëve

konteksti i zonës.

që lejohen/ndalohen dhe shfrytëzimet tjera të cilat nuk
ndikojnë negativisht në dukjen e monumentit/eve. Për

Për më shumë, kriteri vlerëson nëse janë lejuar apo

më shumë, kushtet zhvillimore duhet të rregullojnë

ndaluar shfrytëzime që

formësimin arkitektonik të objekteve që gjenden brenda

erozionit, si pyllëzim, ripyllëzim, mure mbajtëse, ndalimin

perimetrit duke specifikuar llojin dhe ngjyrën e materialeve

e tej-kullotjes në zona të rrezikuara etj.

të aplikuara në fasadë.
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ndihmojnë parandalimin e

Zonë e ndikuar nga tërmetet

1.4 Vendbanimet joformale

K.1 Shfrytëzimi i tokës dhe kushtet zhvillimore
Kriteri vlerëson nëse zona e ndikuar nga tërmetet është
identifikuar qartë dhe ka referencë të qartë hapësinore
në hartë, duke përcaktuar shkallën matëse për zonë/
nënzonë. Për më shumë analizohet nëse shfrytëzimet e
rekomanduara janë në përputhshmëri me zonën. Kriteri
më tej analizon kushtet zhvillimore nëse përmbushin
kërkesat themelore për mbrojtje nga tërmetet sipas
kërkesave të NTPH dhe ligjeve gjegjëse.

K.1 Vendbanimet joformale
Kriteri vlerëson nëse HZK ka përcaktuar VJB dhe ka
ofruar kornizë të qartë për trajtim të tyre përmes kushteve
zhvillimore.

1.5 Planet Rregulluese të
Hollësishme (PRrH)

Zonë e ndikuar nga ortekët dhe erërat e forta
K.1 Shfrytëzimi i tokës dhe kushtet zhvillimore
Kriteri vlerëson nëse zona e ndikuar nga ortekët dhe
erërat e forta ka referencë të qartë hapësinore – është
identifikuar qartë në hartë, duke përcaktuar shkallën

K.1 Planet Rregulluese të hollësishme
Kriteri vlerëson nëse HZK ka përcaktuar zonat të cilat
kanë nevojë për trajtim më të hollësishëm përmes hartimit
të PRrH-ve.

matëse për zonë/nënzonë. Kriteri më tej analizon kushtet
zhvillimore nëse përmbushin kërkesat themelore për
mbrojtje nga ortekët dhe erërat e forta sipas kërkesave të
NTPH dhe ligjeve gjegjëse.

Zonë endemike
K.1 Shfrytëzimi i tokës dhe kushtet zhvillimore
Kriteri vlerëson nëse zona e ndikuar nga endemitë ka
referencë të qartë hapësinore – është identifikuar qartë
në hartë. Kriteri më tej analizon kushtet zhvillimore
nëse përmbushin kërkesat themelore për mbrojtje nga
sëmundjet endemike sipas legjislacionit në fuqi.
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1.6 Plani i veprimit
Qëllimi i planit të veprimit është që të zbatojë veprimet e
HZKsë. Plani i veprimit është dokument në formë tabelare.
Shembull se si do duhej të dukej dhe se çka duhet të
përfshijë një plan veprimi është dhënë më poshtë:

Shembull:
ZONA: ZBu-BUJQËSORE
KODI
NUM

Veprimi (V)

V.1

Emërtimi:P.
sh. Ndërtimi
i pikave
grumbulluese
të qumështit

Vend-ndodhja

Emërtimi: p.sh.
Vragoli

Përgjegjësit për zbatim

Afati kohor i zbatimit

Përgjegjës

Përkrahës

Planifikimi
i zbatimit
të veprimit

Zbatimi i
veprimit

Emërtimi:
p.sh.
Investitori
privat

Emërtimi:
p.sh.
MABRZh

Emërtimi:
p.sh.
2022

Emërtimi:
p.sh.
2023

Kostoja
e veprimit (€)

Burimet
për financim

Treguesit
matës për
zbatimin e
veprimit

Ndërlidhja e
veprimit me
qëllimin/prioritetin strategjik të
PZHK-së *

Emërtimi:
p.sh.
100 000

Emërtimi:
Investitori
privat,
granti
nga MBPZhR

EmërtimiP.
sh. 2 pika
grumbulluese të
ndërtuara

Emërtimi: P.sh.
Q.1 (Zhvillimi
i kapaciteteve
prodhuese blegtorale) dhe
PS.1.3. (Deri
në vitin 2023
të bëhet ngritja
e kapaciteteve
prodhuese blegtorale)

Emërtimi:

Emërtimi:

Emërtimi:

Emërtimi:

Emërtimi: p.sh.
Sllatinë

V.2

Emërtimi:

Emërtimi:

Emërtimi:

Emërtimi:

* Këtu është me rëndësi të tregohet se cilit qëllim apo prioritet strategjik i kontribuon zbatimi i veprimit. Kjo sepse e lehtëson monitorimin e zbatimit të PZHK-së.
Mund të shkruhet kodi i Qëllimit respektivisht Prioritetit strategjik nëse një i tillë ekziston në PZhK ose të shkruhet emërtimi i plotë).

Kriteret për vlerësimin e planit të veprimit janë:

K.1 Elementet përbërëse

K.3 Mundësi reale për zbatim

Kriteri vlerëson nëse plani i veprimit përmban: përgjegjësit

Kriteri vlerëson nëse plani i veprimit ka mundësi reale për

për zbatim, afatin kohor të zbatimit;; Koston e veprimit

zbatim duke marrë për bazë kapacitetet financiare dhe

burimet për financim; treguesit matës për zbatimin e

njerëzore të komunës.

veprimeve, si dhe ndërlidhjen e veprimit me qëllimin/
objektivave të PZHK-së.

K2. Ndërlidhja
Kriteri vlerëson nëse ekziston ndërlidhja e duhur në mes të
elementeve të planit të veprimit. P.sh. nëse një veprim ka
prioritet të lartë të zbatimit, në vlerësim duhet të shihet se
si ndërlidhet me afatin kohor të zbatimit dhe me burimet
e financimit (a varet nga donacionet të cilat mund të mos
dihen me siguri se nga kush dhe kur vijnë apo financohet
nga buxheti vetanak) etj.
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1.7 Dispozitat për
zbatimin dhe monitorimin
e planit

1.10. Vlerësimi strategjik
mjedisor (VSM)
Detyra e VSM-së në këtë fazë është të identifikojë dhe

Dispozitat për zbatim udhëheqin arritjen e veprimeve të
HZK-së dhe përmbajnë një mekanizëm për monitorimin
dhe vlerësimin e progresit të komunës në raport me
zbatimin e qëllimeve të planit.

K.1. Sistemi për monitorim të zbatimit të planit
Kriteri vlerëson nëse është përcaktuar sistemi për
monitorimin dhe vlerësimin e zbatimit të planit i cili
përveç treguesve përfshinë edhe mjetet, proceset dhe
mekanizmat të cilët përdoren për të matur dhe përcjellë
zbatimin e tij (thekson se kush, kur, sa shpesh dhe çka
do të monitorojë). Udhëzime për mënyrën e vendosjes së
sistemit të monitorimit të zbatimit të planit dhe vlerësimit
të zbatimit janë dhënë në doracakun “Monitorimi i zbatimit
të planeve hapësinore në komuna”.

1.8 Bonuset e zonimit

vlerësojë çështjet dhe pasojat mjedisore të zonave
zhvillimore dhe propozojë masat për zvogëlim dhe zbutjen
e efekteve mjedisore. Kriteret për vlerësim janë:

K.1 Vlerësimi i përputhshmërisë së zhvillimeve të
zonave të përcaktuara me HZK-së me objektivat
e VSM-së
Përmes këtij kriteri analizohen të gjeturat nga krahasimi
i

përputhshmërisë

së

zhvillimeve

të

zonave

të

përcaktuara me HZK-së me objektivat e VSM-së të cilat
përfshijnë komponentët mjedisor: Ajri, Faktorët klimatik,
Biodiversiteti, flora dhe fauna dhe pezsazhi, Aspekti
arkitekturor dhe vizual, Toka (dheu), Uji, Trashëgimia
kulturore, Mbeturinat, Zhurma dhe Faktorët socioekonomik.

K.2 Përfshirja e masave nga analiza e efekteve
të mundshme në mjedis si rezultat i zbatimit të
HZK-së
Përmes këtij kriteri, analizohen të gjeturat nga vlerësimi

K.1 Bonuset e zonimit

i efekteve të mundshme në mjedis si rezultat i zbatimit

Kriteri vlerëson nëse HZK ka përcaktuar aplikimin

të veprimeve të HZK-së dhe masat e propozuara për

e bonuseve të zonimit. Në rast që aplikimi është

eliminimin, zvogëlimin apo zbutjen e tyre. Ky vlerësim

rekomanduar, kriteri vlerëson më tutje zonat të cilat do të

mundëson të kuptuarit nëse masat e rekomanduara nga

pranojnë bonuse të zonimit dhe kriteret e zhvilluara për

ky kapitull i raportit të VSM-së janë përfshirë në planin e

investimet e kërkuara publike nga investitori.

veprimit apo dispozitat për zbatim të HZK-së.

1.9 Jokonformitetet
K.1 Jokonformitetet
Kriteri vlerëson nëse HZK ka identifikuar ndërtimet të cilat
nuk përfillin kërkesat e shfrytëzimit të tokës dhe nëse ka
përcaktuar rregulla për trajtimin e tyre.
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Komponenti 2:

Përputhshmëria
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2.1 Përputhshmëria me
politika dhe kontekst
lokal
K.1 Përputhshmëria me PZHK
Kriteri vlerëson nëse ekziston ndërlidhja e duhur në mes
përcaktimeve të PZHK-së. Do të thotë, nëse zhvillimi
i promovuar nga vizioni dhe koncepti për zhvillim
mbështetet nga shfrytëzimet dhe kushtet zhvillimore
të HZK-së. Korniza për zhvillim, vizioni me qëllime dhe
objektiva, koncepti i zhvillimit dhe rrjedhimisht harta
e shfrytëzimi të tokës janë komponentët kryesore të
PZHK-së të cilat e përcaktojnë përmbajtjen e HZK-së.
Rrjedhimisht, përkthimi i këtyre politikave në kushte
të mirëfillta zhvillimore është një ndër elementet kyçe
që përcakton kualitetin e HZK-së. Shembull konkret i
përkthimit të politikave për zhvillim është: nëse vizioni për
komunë të caktuar rekomandon zhvillim që promovon
turizmin malor dhe mbrojtjen e ambientit, atëherë rregullat
duhet të promovojnë zhvillim me intensitet relativisht
të ulët duke marrë parasysh ndikimet në mjedis dhe
shërbimet përcjellëse.

K.2 Përputhshmëria me strategji dhe plane
veprimi lokale sektoriale
Kriteri vlerëson nëse shfrytëzimet dhe kushtet zhvillimore
për zona janë hartuar duke marrë për bazë politikat lokale
(planet lokale strategjike të veprimit, etj.).

K.3 Përputhshmëria me kontekst lokal
Kriteri vlerëson nëse kushtet zhvillimore të jenë të

2.2 Përputhshmëria me
politika nacionale
K.4 Përputhshmëria administrative-procedurale
Kriteri vlerëson nëse gjatë procesit të hartimit të HZKsë janë përcjellë aspektet administrative-procedurale
(p.sh. janë marrë vendimet e nevojshme për hartimin e
HZKsë dhe planifikimin e buxhetit për këtë, shpalljen e
shqyrtimit publik, HZK ka qenë në dispozicion të publikut
për komente të paktën për 30 ditë, është hartuar raporti i
VSM-së dhe për të njëjtin është mbajtur diskutimi publik
etj.). Ky vlerësim bëhet në vazhdimësi nga MMPHI-ja. Kur
është e qartë se nuk janë përcjellë aspektet procedurale,
MMPH-ja duhet ta njoftojë me kohë komunën përkatëse
formalisht dhe joformalisht dhe të ofrojë këshilla për
procesin e korrigjimit në mënyrë që të mos krijohen
vonesa në proces.

K.5 Përputhshmëria me Hartën Zonale të
Kosovës dhe Planet hapësinore për zonat e
veçanta
Kriteri vlerëson nëse përcaktimi i zonave, shfrytëzimeve
dhe kushteve zhvillimore janë hartuar në harmoni me
përcaktime e Hartës Zonale të Kosovës si dhe të Planeve
hapësinore për zonat e veçanta.

K.6 Përputhshmëria me strategjitë dhe politikat
tjera sektoriale të Qeverisë
Kriteri vlerëson nëse shfrytëzimet dhe kushtet zhvillimore
për zona janë hartuar duke marrë për bazë politikat dhe
strategjitë sektoriale të qeverisë.

përshtatshme për kontekstin/komunën për të cilën
hartohen. Komunat të cilat kanë kërkesa dhe presion më
të vogël për zhvillim do të duhej të hartojnë rregulla që
rekomandojnë zhvillim me intensitet të përshtatshëm për
kontekstin e tyre.
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Komponenti 3:

Procesi i hartimit
– përfshirja e
palëve të interesit
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K.1 Identifikimi dhe mobilizimi i të gjitha palëve
të interesit

K.3 Shqyrtimi publik

Kriteri vlerëson nëse gjatë procesit të hartimit janë

nëse janë përfillur hapat si në vijim:

identifikuar dhe mobilizuar të gjitha palët e interesit,

a.

sidomos grupet e cenueshme (personat me aftësi të

publik,

kufizuara, gratë, të rinjtë, të moshuarit, dhe pakicat). Për

b.

është bërë njoftimi i publikut me kohë,

t’u arritur kjo, grupet e komunitetit duhet të organizohen

c.

është mbajtur prezantimi publik për draft-HZK-

dhe mobilizohen në një trup të përbashkët i cili do të

në,

përfaqësojë interesin e publikut përgjatë procesit të

d.

hartimit.

ditë,

Kriteri vlerëson procesin e shqyrtimit publik duke analizuar

e.

është marrë vendimi për hapjen e shqyrtimit

draft-HZK ka qenë i ekspozuar për së paku 30
janë mbajtur takime me grupe të ndryshme të

K.2 Pjesëmarrja në fazat e rëndësishme të
procesit

interesit, është mbajtur evidencë dhe përgatitur raporti i

Kriteri vlerëson nëse grupet e komunitetit kanë marrë pjesë

f.

në fazat e rëndësishme gjatë hartimit të HZK-së (p.sh.

dhe paanshmëri, dhe

nëse gjatë përcaktimit të kushteve zhvillimore të zonave

g.

shqyrtimit publik,
komentet e publikut janë trajtuar pa diskriminim
publikimi i Raportit të shqyrtimit të vërejtjeve.

dhe nënzonave,...). Pjesëmarrja në fazat e rëndësishme u
mundëson qytetarëve të japin mendimet e tyre në lidhje
me kushtet zhvillimore të zonës.
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Komponenti 4:

Çështjet teknike
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4.1. Struktura dhe vëllimi
i dokumentit
K.1 Vëllimi i dokumentit
Kriteri vlerëson përmbajtjen e dokumentit në aspekt të
llojit të të dhënave të paraqitura dhe vëllimit të tekstit.
Dokumenti i planifikimit duhet të përshkruajë qartë dhe

4.3 Prezantimi teknik
K.3 Gabimet gjuhësore dhe teknike
Kriteri vlerëson nëse në dokument ka gabime të theksuara
gjuhësore dhe teknike.

K.4 Paraqitja e të dhënave

shkurtimisht shfrytëzime dhe kushtet zhvillimore për
zonat e përcaktuara. Vëllimi i madh i dokumentit mund

Kriteri vlerëson se si janë paraqitur të dhënat statistikore.

të shkaktojë konfuzion dhe vështirësi për të kuptuar

Plani duhet të përmbajë të dhëna të cilat janë thjeshtë

problemet dhe orientimet kryesore për zhvillim, andaj dhe

dhe qartë të paraqitura përmes tabelave, grafikoneve dhe

duhet evituar.

formave tjera.

4.2 Gjuha e përdorur

K.5 Paraqitja grafike
Kriteri vlerëson se si është paraqitur pjesa grafike e planit

K.2 Thjeshtësia e gjuhës së përdorur

– hartat. Çdo zonë dhe nënzonë duhet të jetë qartë e

Kriteri vlerëson nëse gjuha e përdorur në dokument

prezantuar grafikisht dhe duhet të ketë lidhje logjike në

është e qartë, teknikisht e kuptueshme në mënyrë që të

mes te tekstit për fushë tematike dhe paraqitjes grafike–

kuptohet lehtë nga përdoruesit.

hartë.

89

III.
RAPORTI I VLERËSIMIT
- PËRMBAJTJA
Raporti përmbledh rezultatet e vlerësimit të PZHK dhe HZK, duke paraqitur
pikët e vlerësimit nga të gjitha komponentët. Raporti përbëhet nga pjesa
përshkruese dhe tabelare.
Pjesa tabelare përmban të dhëna për zbatimin e të gjitha aktiviteteve nga plani
i veprimit i PZHK-së, që kanë rëndësi strategjike për zhvillimin e komunës.
Raportit i bashkëngjitet edhe një përmbledhje e strukturës themelore të
strategjive të PZHK-së (qëllimet, objektivat, prioritetet dhe masat) në formë
elektronike (p.sh. CD, USB).
Tabela: Përmbajtja e raportit të vlerësimit të PZHK/HZK

Raporti i vlerësimit të PZHK dhe HZK
Emri i planit:
Vendi dhe data:
Emri dhe mbiemri i personit të kontaktit, numri i telefonit dhe adresa e postës elektronike:
1. HYRJA – (1 faqe)
Në pjesën hyrëse të raportit, ofrohet informacioni bazë për PZHK/HZK.
2. Rezultati i vlerësimit – (deri në 5 faqe)
Në pjesën e dytë të raportit përmbledhën rezultatet e vlerësimit të PZHK/HZK. Rezultatet përmbledhen sipas komponentëve
dhe fushave tematike të PZHK/HZK. Përmbajtja e raportit strukturohet sipas komponentëve/fushave tematike, dhe paraqitja
e rezultateve bëhet në mënyrë tabelare (shih shtojcat në excel: Shtojca 1. Lista kontrolluese për PZHK dhe Shtojca 2. Lista
kontrolluese për HZKom).
3. Konkluzione dhe rekomandime – (deri në 5 faqe)
Pjesa e fundit përmban konkluzionet dhe rekomandimet për çdo komponentë/fushë tematike të PZHK/HZK. Konkluzionet
përshkruajnë shkurtimisht gjendjen e përmbajtjes së dokumenteve në raport me vlerësimin – pikët e fituara. Rekomandimet
ofrojnë udhëzime se si do të duhej të përmirësohej përmbajtja e dokumenteve në rastet kur cilësia e tyre nuk është në nivelin
e kënaqëshëm.
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