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Ministria e
Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor

Përmbledhje ekzekutive

publike. Megjithatë, në komunat e rajonit të
Prizrenit, p
sht pjes risht i informuar sa
i p rket akteve normative dhe dokumenteve
strategjike n fush n e planifikimit urban.
Informatat jan t pakta mbi rregulloret
r planifikim urban, planet,
strategjit , kriteret e kufizimet dhe procesin e
marrjes s lejeve.
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Nivel të lartë të përjashtimit social nga proceset
e planifikimit hapësinor në komunat e rajonit të
Prizrenit konstatojnë edhe aktivistët e shoqërisë
civile, ndërsa grupet më të privuara janë gratë,
të rinjtë, personat me aftësi të kufizuara, pakica
etnike dhe të moshuarit. Aktivistët e shoqërisë
civile janë kritikë edhe ndaj faktit që komunat
nuk marrin mundin të dalin jashtë kornizave
konvencionale të organizimit të diskutimeve
publike, duke u kufizuar në metoda standarde
të njoftimit. Në anën tjetër, bashkëpunimi mes
komunave (autoriteteve të planifikimit) dhe
organizatave të shoqëisë civile në komunat e
rajonit të Prizrenit nuk është në nivelin e duhur.
Rëndom zyrtarët e planifikimit hapësinor në
komuna presin angazhim më të madh të
organizatave të shoqërisë civile, ndërsa këta të
fundit shprehin skepticizëm në raport me
rezultatet e prekshme që mund të arrihen nga
ky bashkëpunim.

EC Ma Ndryshe është e angazhuar një kohë të
gjatë në nxitjen e pjesëmarrjes së qytetarëve në
procese të vendimmarrjes në nivel lokal, më
theks në planifikim dhe zhvillim urban.
Organizata monitoron në vazhdimësi këtp
procese dhe ofron alternative të politikave
publike, si dhe rekomandon metodologji dhe
mekanizma alternativë për të nxitur
gjithëpërfshirjen në planifikimin dhe zhvillimin e
mjedisit jetoësor në komunat e Kosovës. EC Ma
Ndryshe rekomandon këto veprime si më
prioritare dhe urgjente: 1. Komunat duhet të
sfidojnë veten duke futur në përdorim edhe
metoda kreative të informimit publik dhe
përfshirjes së tyre në procese të planifikimit
hapësinor, 2. Qytetarët duhet vazhdimisht të
informohen mbi rëndësinë e pjesëmarrjes në
procese të planifikimit hapë
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angazhohen më shumë për të prioritizuar
çështjet e planifikimit hapësinor dhe të nxisin
mobilizimin qytetar për gjithëpërfshirje në
qëverisje urbane.
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Analizë e gjendjes në komunat e rajonit të
Prizrenit
edhe në rastet kur
ekziston vullneti nga komuna.
Niveli i pjesëmarrjes qytetare në hartimin e
dokumenteve hapësinore
Ma Ndryshe dhe Pro-Planning të vitit 2016,14

23% dek

komuna dhe Mosinformimi adekuat
mungesa e qa- sjes proaktive n

dhe
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EC Ma Ndryshe dhe Pro-Planning, Sfidat e
Planifikimit dhe Menaxhimit Hapësinor në Komuna,
2016 https://www.ecmandryshe.org/repository/docs/160
530170335_EC_PRO_Analiza_SHQ.pdf

Zyrtarët e komunave të rajoanit të Prizrenit
konstatojnë pjesëmarrje jo të kënaqshme të
publikut në diskutimet publike për hartimin e
dokumenteve hapësinore. Megjithatë, ata
vërejnë edhe tregues të qartë të përmirësimit
të gjendjes, sidomos në fazat më të vonshme të
zhvillimit të një politike, ose në fazën e zbatimit
të tij. Nivel të ultë të pjesëmarrjes publike në
ktë sektor kanë konstatuar dy zyrtarët e
Komunës së Sukarekës. Sipas drejtorit të
shërbimeve publike të kësaj komune, Enver
Shabani, pjesëmarrja vazhdon të jetë shumë e
ultë,15 ndërsa për drejtoret e urbanizmit, Sanije
Kuqi, vërehet një përmirësim, pasi që qytetarët
vetë kanë filluar të kuptojnë rëndësinë e
përfshirjes me kohë në hartimin e planeve.16
Një pasqyrë pak më optimiste ofron drejtori i
urbanizmit në Komunën e Prizrenit, Fatmir
Memaj. Sipas tij, pjesëmarrje e qyteatrëve
është në masën e duhur.17
Perspektive e niveli qendror konfirmon trendin
lokal. Sipas drejtorit të Institutit Hapësinor të
15

Intervistë me Enver Shabanin, drejtor i shërbimeve
publike, Komuna e Sukarekës
16

Intervistë me Sanije Kuqin, drejtore e urbanizmit,
Komuna e Suharekës
17

Intervistë me Fatmir Memajn, drejtor i urbanizmit,
Komuna e Prizrenit

edhe përkundër
përpjekjeve të vazhdueshme për rritjen e
përformancës, pjesëmarrja publike është ende
në nivel shumë të ulët. Gjithashtu, ai konstaton
nteresimi është shumë selektiv, në rastet
më të mira pjesëmarrës janë vetëm qytetarët
që ndikohen drejtpërdrejtë nga plani përkatës.
Mungon ndjenja dhe interesimi për të
përgjithshmen, për hapësirat që na takojnë dhe
na bashkojnë të gjithëve. Fatkeqësisht ende po
vazhdon interesim vetëm për ‘oborrin tonë 18
E njëjta konfirmohet edhe nga aktivistë të
shoqërisë civile në komunat e rajonit të
Prizrenit. Elmedina Dorambari nga Instituti
privuar qytetarët nga kjo e drejtë, duke
konstatuar se komunat i konsultojnë qytetarët
vetëm në fund të procesit të hartimit të një
dokumenti të planifikimit hapësinor.19 Mungesë
interesimi të qytetarëve, si rezultat edhe i
mungesës së besimit në institucione publike
vëren Jeton Qengaj nga organizata Avoko në
Dragash.20 Aktivisti i të drejtave të
komuniteteve rom, ashkali dhe egjiptas, Nexhip
Menekshe tërheq vëmendjen në rastet kur
edhe përkundër pjesëmarrjes, mundësia për të
ndikuar dhe formësuar dokumentet dhe
politikat përkatëse mbetet tejet e vogël për
qytetarët.21

Në komunat e rajonit të Prizrenit, p
sht
pjes risht i informuar sa i p rket akteve
normative dhe dokumenteve strategjike n
fush n e planifikimit urban. Informatat jan t
r planifikim
urban, planet, strategjit , kriteret e kufizimet
dhe procesin e marrjes s lejeve. Nuk ka
informacion të mjaftueshëm në ueb faqet e
komunave p r Hart n Zonale dhe planet
rregulluese të hollësishme. Komunat e rajonit të
Prizrenit
rdorin mjete t
mund suar publikut v zhgimin e t gjitha
elementeve q nd rlidhen me planet urbane.
Leximi i tyre k rkon njohuri profesionale. Nuk
ka harta interaktive me informata mbi
sh rbimet, aktivitetet dhe resurset n territor,
planet p
mjedisit dhe menaxhimin
e resurseve natyrore, kualitetin e ujit n
hap sira t caktuara, emitimin e gazrave,
informata t sakta t destinimit t tok s.
Komunat e rajonit të Prizrenit nuk janë
mjaftueshëm transparente lidhur me lejet e
nd rtimit dhe shfryt
sirave. Nuk
publikohen listat me leje e nd rtimit t
l shuara, as vendimet dhe arsyetimet p r lejet e
nd rtimit t
l shuara. Procesverbalet e
mbledhjeve t komisioneve q kan aprovuar
lejet e nd rtimeve nuk jan t qasshme p r
rputhshm rin e lejeve t l shuara me planet
aktuale t komun s.
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Hapësinor të Kosovës
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Intervistë me Elmedina Dorambarin, Instituti
Demokratik i Kosovës, Prizren
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Intervistë me Jeton Qengajn, Organizata Avoko,
Dragash
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Intervistë me Nexhip Menekshen, drejtor
ekzekutiv i organizatës Durmish Asllano, Prizren

Grupet e nënpërfaqësuara të komunitetit
Sipas zyrtarëve të komunave që janë
intervistuar në këtë hulumtim, personat me
aftësi të kufizuara dhe gratë vazhdojnë të kenë
më së paku qasje në procese vendimmarëse që
lidhen me planifikimin urban. Sipas drejtores së
urbanizmit në Komunën e Suharekës, Sanije
pjesëmarrja në diskutime publike
normalisht i përket te gjitha kategorive apo

grupeve të interesit, por nga takimet e mbajtura
mund të konstatojmë se në këto takime
dominon në përgjithësi mosha e mesme e
gjinisë mashkullore 22 Përfshirja më e gjërë e
këtyre grupeve mund të sigurohet duke përdorë
teknika specifike të përfshirjes, të dizajnuara
për këto grupe duke pasë në konsideratë
karakteristikat e tyre. Sipas drejtori të Institutit
y proces kërkon
përkushtim dhe aftësi komunikative të
zyrtarëve të ngarkuar me këtë detyrë dhe në
disa raste ka implikime financiare shtesë
(transporti për PAK, të moshuarit, etj.
tij, në pak raste përfshirja e këtyre grupeve
është realizuar përmes përkrahjes së
donatorëve.23
Nivel të lartë të përjashtimit social nga proceset
e planifikimit hapësinor në komunat e rajonit të
Prizrenit konstatojnë edhe aktivistët e shoqërisë
civile. Sipas Elmedina Dorambarit nga KDI
Prizren, gratë dhe të rinjtë janë ndër kategoritë
me të përjashtuara,24 ndërsa për aktivistin
Nexhip Menekshe, edhe në rastet kur sigurohet
pjesëmarrje e grupeve të nënpërfaqësuara në
diskutime publike, zëri i tyre përgjithësisht
mbetet i padëgjuar dhe komentet e sugjerimet
që vijnë nga ta shpesh as nuk dokumentohen
nga zyrtarët e komunave.25

22

Intervistë me Sanije Kuqin, drejtore e urbanizmit,
Komuna e Suharekës

Objektivat e Zhvillimit të Qëndrueshëm të OKBsë për herë të parë bënë një referencë të qartë
dhe identifikuan si një ndër 17 objektivat
"përfshirjen, sigurinë, qëndrueshmërinë dhe
qëndrueshmërinë
e
qyteteve
dhe
vendbanimeve njerëzore". Pika e referencës
është vendosur në vitin 2030, kur, ndër të tjera,
hapësirat publike duhet të jenë të sigurta,
gjithëpërfshirëse, të arritshme dhe të gjelbra,
veçanërisht për gratë, fëmijët, personat e
moshuar dhe personat me aftësi të kufizuara.26
Në anën tjetër, Asambleja e Përgjithshme e
OKB-së miratoi dokumentin Habitat III
(konferencë në Quito) për zhvillimin e
qëndrueshëm urban. Habitat III përcakton një
vizion ambicioz, ku qytetet dhe vendbanimet
njerëzore: përmbushin funksionin e tyre
shoqëror, janë pjesëmarrës dhe nxisin
angazhimin qytetar, vendosin prioritetet për
hapësira publike të sigurta, gjithëpërfshirëse, të
arritshme, të gjelbra dhe cilësore, fuqizojnë
gratë dhe eliminojnë diskriminimin, dhunën dhe
ngacmimin e kështu me radhë.27 Praktika
aktuale e qeverisjes urbane në qytetet e
Kosovës
nuk
përmbushë
parimet
ndërkombëtare të zhvillimit të qëndrueshëm, të
përqendruar tek njerëzit, mosha dhe gjinia dhe
infrastruktura e integruar urbane.

Autoritetet planifikuese në komunat e rajonit të
Prizrenit kanë nevojë për mbështetje për
forcimin e qeverisjes urbane dhe krijimin e
institucioneve dhe mekanizmave të shëndosha
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Hapësinor të Kosovës
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United Nations, Sustainable Development Goals,
at http://ëëë.un.org/sustainabledevelopment/
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United Nations, Neë Urban Agenda (Habitat III), at
https://ëëë2.habitat3.org/bitcache/99d99fbd0824de
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ition=inline&op=vieë

për të nxitur pjesëmarrjen e publikut në planet
zhvillimore urbane që do të mundësonin dhe
përshpejtonin përfshirjen sociale, rritjen e
qëndrueshme, gjithëpërfshirëse dhe të
qëndrueshme ekonomike dhe mbrojtjen e
mjedisit.
Performansa e komunave në krijimin
mekanizmave dhe nxitjen e pjesëmarrjes

e

Zyrtarët e intervistuar në kuadër të këtij
hulumtimi kanë përmendur këto forma dhe
mekanizma të përdorura nga ta për nxitjen e
pjesëmarrjes së qytetarëve në planifikimin
urban:
diskutime
publike,
shpërnrarje
informacione përmes mediave (TV, radio,
gazetë), shtyje dhe shpërnrdarje e broshurave
informative, njoftime të shpërndara përmes
mediave sociale, shpërndarje e letrave
informuese në lokalitetet per të cilat bëhet
planifikimit, dërgimi e ftesave derë më derë,
ekspozimi i planeve në hapësira të komunës
dhe në objekte publike të lagjes. Megjithatë,
reagimi mbetet në nivel jo të kënaqshëm.
Drejtorja e urbanizmit në komunën e
Suharekës, Sanije Kuqi, përmend një rast
ilustues, ku përkundër 600 ftesave të dërguara
në adresë shtëpie, në diskutimin përkatës
publik kishin ardhur vetëm rreth 40 qytetarë.28
Gjendje e njëjtë është shfaqur edhe gjatë
hartimit të dokumenteve qendrore të
planifikimit hapësinor. Sipas drejtorit të IHK,
Luan Nushi, gjatë procesit të hartimit të Planit
Hapësinor të Kosovës janë shfrytëzuar të gjitha
mundësitë për thirrje në pjesëmarrje (gazetat
ditore, TV, Radio, rrjetet sociale, etj.), por
fatkeqësisht përgjigja ka qenë nën pritjet e tyre.
Ai vëren se numri i pjesëmarrësve në këto

procese në nivel komunal është shumë i vogël,
dhe se në rastet më të mira, një pjesë e
konsiderueshme e të ftuarve zëvendësohen me
pjesëmarrës jo kompetent, të cilët nuk janë në
gjendje të kuptojnë përmbajtjen.29 Drejtori i IHK
rendit arsyet që sipas tij janë shtaktare të këtij
realiteti: niveli jo i duhur i përgjegjshmërisë së
zyrtarëve, paaftësia në aspektin organizativ,
buxheti i pamjaftueshëm për konsultime,
mosardhja e vendimmarrësve në diskutime,
mënyra joadekuate e njoftimt publik, dhe
humbja e besimit qytetar në institucione.
Aktivistët e shoqërisë civile janë kritikë sidomos
ndaj faktit që komunat nuk marrin mundin të
dalin jashtë kornizave konvencionale të
organizimit të diskutimeve publike, duke u
kufizuar në metoda standarde të njoftimit. Kjo
sipas Elmedina Dorambarit nga KDI Prizren
nënkupton që komunat kanë dështuar që
qytetarë
bënjë hisedarë në procesin e
planifkimit dhe zhvillimit urban. Ajo gjithashtu
vëren se në projekte të shoqërisë civile të
përkrahura nga donatorë të jashtëm rëndom
pjesëmarrja e qytetarëve është e lartë.30 Ky
është një tregues që përdorimi i qasjeve dhe
materodave alternative mund të prodhojë
efektin e duhur në arritjen e gjithëpërfshirjes.
Aktivisti i shoqërisë civile, Nexhip Menekshe
nga Durmish Asllano vëren edhe një të metë
sistemore, atë të mungesës së një mekanizmi
monitorimi nëse kërkesat e paraqitura nga
qytetarët janë adresuar në një fazë të
mëvonshme nga institucionet publike.31
29

Intervistë me Luan Nushin, drejtor i Institutit
Hapësinor të Kosovës
30

Intervistë me Elmedina Dorambarin, Instituti
Demokratik i Kosovës, Prizren
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Intervistë me Sanije Kuqin, drejtore e urbanizmit,
Komuna e Suharekës
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Intervistë me Nexhip Menekshen, drejtor
ekzekutiv i organizatës Durmish Asllano, Prizren

Roli i organizatave të shoqërisë civile në nxitjen
e bashkëqeverisjes
Bashkëpunimi mes komunave (autoriteteve të
planifikimit) dhe organizatave të shoqëisë civile
në komunat e rajonit të Prizrenit nuk është në
nivelin e duhur. Rëndom zyrtarët e planifikimit
hapësinor në komuna presin angazhim më të
madh të organizatave të shoqërisë civile, ndërsa
këta të fundit shprehin skepticizëm në raport
me rezultatet e prekshme që mund të arrihen
nga ky bashkëpunim. Në rastin e Komunës së
Prizrenit, sipas Elmadina Dormnarit nga KDI
organizatat e shoqërisë civile janë
mjaftë aktive në rritjen e pjesëmarrjes së
qytetarëve në proceset e planifikimit urban.
Aktivizimi qytetar dhe avokimi për interest të
grupeve qytetare me qëllim të përfshirjes së
tyre në hartimin e planeve rregulluese janë
kryesisht fokusi i angazhimit të disa
organizatave të shoqërisë civile. 32 Mirëpo, në
komunat e tjera ku numri i organizatave aktive
nuk është i madh, ky bashkëpunim është më i
vështirë. Mungesë bashkëpunimi mes komunës
dhe shoqërisë civile konstaton edhe Jeton
Qengaj nga organizata Avoko në Dragash, pasi
sipas tij përveç numrin të vogël të organizatave
që veprojnë në këtë komunë, ato vazhdojnë të
përballen edhe me vështirësi financiare.33
Përkrahja nga niveli qendror dhe donatorët
Komunat deklarojnë se kanë pranuar ndihmë
teknike nga Ministria e Mjedisit dhe Planifikimt
Hapësinor në raport me proceset e planifikimit
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Intervistë me Jeton Qengajn, Organizata Avoko,
Dragash

në nivel komune. Megjithatë, në raport me
nxitjen e pjesëmarrjes qytetare në planifikim
vërehet mungesë e iniciativës nga të dyja palët,
me përjashtim të bazës ligjore që është krijuar
me angazhim të nivelit qendror. Deri më tani
sipas përvojës së drejtorit të Institutit Hapësinor
të Kosovës, forma konkrete e përkrahjes është
nxjerrja e Udhëzimit Administrativ për
pjesëmarrje publike në procesin e planifikimit
hapësinor dhe urban. Formë tjetër, sipas tij,
është
kërkesa e vazhdueshme drejtuar
autoriteteve komunale, që në kuadër të
procesit të planifikimit hapësinor, duhet të
parashihet dhe të dëshmohet formalisht
përfshirja e publikut në proces. Interesimi i
komunave në anën tjetër, sipas drejtorit të IHK
ky interesim ka qenë i ulët, janë vetëm pak
komuna që e kanë shfrytëzuar këtë mundësi.34
Organizatat e shoqërisë civile raportojnë për një
gjendje të rënduar financiare, pasi që tema e
planifikimit hapësinor nuk gjendet lart në
axhendën e donatorëve të jashtëm. Një pjesë e
mirë e organizatave me bazë në komunitet, dhe
sidomos ato që përfaqësojnë grupet e
nënpërfaqësuara, si pakicat etnike, personat me
aftësi të kufizuara, gratë he vajzat, të
moshuarit, vazdojnë të përballen me sfida të
qëndrueshmërisë institucionale dhe financiare.
Rekomandime
EC Ma Ndryshe është e angazhuar një kohë të
gjatë në nxitjen e pjesëmarrjes së qytetarëve në
procese të vendimmarrjes në nivel lokal, më
theks në planifikim dhe zhvillim urban.
Organizata monitoron në vazhdimësi këtp
procese dhe ofron alternative të politikave
publike, si dhe rekomandon metodologji dhe
mekanizma alternativë për të nxitur
34

Intervistë me Luan Nushin, drejtor i Institutit
Hapësinor të Kosovës

gjithëpërfshirjen në planifikimin dhe zhvillimin e
mjedisit jetoësor në komunat e Kosovës. EC Ma
Ndryshe rekomandon këto veprime si më
prioritare dhe urgjente:
-

Komunat duhet të sfidojnë veten duke
futur në përdorim edhe metoda
kreative të informimit publik dhe
përfshirjes së tyre në procese të
planifikimit hapësinor

-

Qytetarët duhet vazhdimisht të
informohen
mbi
rëndësinë
e
pjesëmarrjes në procese të planifikimit
hapë

ë planifikim
me bu

-

-

Organizatat e shoqërisë civile duhet
të angazhohen më shumë për të
prioritizuar çështjet e planifikimit
hapësinor dhe të nxisin mobilizimin
qytetar për gjithëpërfshirje në
qeverisje urbane
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EC Ma Ndryshe
EC
angazhohet
për
qytete/komuna
gjithëpërfshirëse në Kosovë. Organizata beson
në vlerën e shtuar që sjell angazhimi i
gjithësecilit në qeverisjen e qyteteve/komunave
dhe në veçanti e atyre që kanë më pak qasje
dhe mundësi për të ndikuar. Në punën e saj 12
vjeçare EC është fokusuar në mobilizimin e
komunitetit duke u dhënë prioritet grupeve të
nënpërfaqësuara. Ky angazhim e ka vendosur
EC-in në krye të organizatave të komunitetit në
Kosovë. Një nga metodologjitë dalluese të EC-it
është ajo e planifikimit urban me pjesëmarrje,
rezultatet e së cilës janë tejet të prekshme në
komunën e Prizrenit. Brenda grupeve të

komunitetit, EC ka përvojë shume të gjatë të
angazhimin për të drejtat e personave me aftësi
të kufizuara dhe ka ndërtuar një rrjet të gjerë
bashkëpunëtorësh, përfshi organizata dhe
grupe që përfaqësojnë interest e PAK. Si
rezultat i këtij angazhimi, një numër pengesash
fizike janë mënjanuar në hapësira të ndryshme
publike të Prizren, duke përmirësuar mobilitetin
e përgjithshëm.
Për shumë qytetarë të Prizrenit, por edhe për
disa lokacione të tjera në Kosovë, EC shihet si
adresë shumë kredibile për çuarjen tutje të
nevojave,
kërkesave
dhe
interesave

komunitare. EC ka punuar dhe vazhdon të
punëojë ngushtë me PAK, të moshuarit, gratë
dhe vajzat, banorët e lagjeve informale,
komunitetet joshumicë, artistët, ambientalistët
dhe shumë të tjerë në baza ditore në përpjekjen
në vendime e veprime të institucioneve. Në të
njëjtën kohë, EC ka ndërtuar grupe lokale të
komunitetit në nivel të lagjes dhe fshatit në
komunën e Prizrenit, ndërsa nga viti 2018 këtë
praktikë po e bart edhe në komunat e tjera të
Kosovës (deri në 2020 synohet zgjërimi deri në
dhjetë komuna). Përveç angazhimit komunitar,
EC njihet edhe për avokimin konsistent në
mbrojtje të strukturës urbane të qyteteve të
Kosovës, me fokus në vlerat e trashëgimisë
kulturore dhe natyrore.
Përmes rrjetit të gjerë të profesionistëve me të
cilët bashkëpunon në baza të rregullta, EC ka
zhvilluar standarde të larta të cilësisë sa i përket
shërbimeve që i ofron dhe produkteve që i
realizon. Organizata ka qenë dhe vazhdon të
jetë kontribuese e drejtpërdrejtë e hartimit të

një numri të konsiderueshëm politikash publike
në nivel qendror dhe lokal. Në të njëjtën kohë,
EC ka prezencë të shtuar edhe rajonale dhe
ndërkombëtare përmes mekanizmave të
rëndësishëm të rrjetëzimit profesional dhe të
shoqërisë civile.

institucio

he avokim),
Hulumtimi (prodhim i dijes).

Ky studim u hartua nga EC Ma Ndryshe, me mbështetje të
Fondacionit të Kosovës për Shoqëri të Hapur. Pikëpamjet e
shprehura në këtë botim nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht
pikëpamjet e Fondacionit të Kosovës për Shoqëri të Hapur
(KFOS).

