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P  Ë  R  M  B  A  J  T  J  A :  
I. HYRJE 

1. Politika e rregullimit të hapësirës 
2. Realizimi i detyrimeve dhe aktiviteteve në bazë të raportit për vitin paraprak  

II. ANALIZA E ZBATIMIT TË DOKUMENTEVE PLANIFIKUESE 

1. Organizimi, shfrytëzimi dhe dedikimi i hapësirës sipas dokmenteve planifikuese të 

vetëqeverisjes lokale 

- mbulimi i territorit të vetëqeverisjes lokale me dokumente planifikuese 

2. Realizimi i Programit të rregullimit të hapësirës 

- dokumentet e nxjerra planifikuese 

- planet në fazën e hartimit 

- vendimet e nxjerra për hartimin e planeve për vitin 2018 

- pjesëmarrja e publikut me rastin e hartimit të dokumenteve planifikuese 

- financimi i hartimit të dokumenteve planifikuese 

- rregullimi i tokës ndërtimore 

- obligimet e pakryera 

- planet lokale planifikuese të nxjerrë nga ana e Qeverisë së Malit të Zi 

- baza e dokumentacionit, me një vështrim të veçantë për aktivitetet e hartimit të 

studimeve dhe hulumtimeve themelore  

3. Baza e shfrytëzimit të tokës 

4. Zbatimi i akteve nënligjore 

5. UTU(?) e lëshuara, lejet e ndërtimit, lejet e përdorimit 

5.1. Arkitekti kryesor i qytetit 
6. Objektet e përkohshme nga kompetencat e vetëqeverisjes lokale 

7. Një analizë e detajuar e potencialeve investuese e bazuar në 

dokumentet planifikuese në fuqi 

- objektet e infrastrukturës 

III. MASAT E ZBATUARA DHE NDIKIMI I TYRE NË ADMINISTRIMIN E HAPËSIRËS 
DHE NË MBROJTJEN E TYRE 

1. Masat e zbatuara për nxitjen e cilësisë së ndërtimit dhe modelimin e hapësirës  

2. Ndikimi i masave të rregullimit të hapësirës në: 
- sipërfaqet ujore 

- sipërfaqet e tjera natyrore 

- sipërfaqen e infrastrukturës 

3. Shuma e kompensimit për pajisjen komunale të tokës ndërtimore  

- në procesin e lëshimit të lejes së ndërtimit 

- kompensimet e kontraktuara  

4. Burimet e ujit 

5. Menaxhimi i mbeturinave – aspekti hapësinor 

- trajtimi i ujërave të zeza 

6. Bashkëpunimi me organet kompetente në procesin e punimit dhe nxjerrjes 

së dokumenteve planifikuese  

7. Detyrat e besuara nga ana e administratës shtetërore 
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8. Numri i konkurseve të organizuara urbanistike – arkitekturore në pajtim 

me nenin 30 të Ligjit për rregullim hapësinor dhe ndërtimin e objekteve  

IV. TË DHËNAT PËR OBJEKTET E NDËRTUARA DUKE PËRFSHIRË EDHE OBJEKTET 

E NDËRTUARA NË KUNDËRSHTIM ME LIGJIN  

1. Objektet e ndërtuara me lejen e ndërtimit dhe lejen e përdorimit 

2. Objektet e ndërtuara me lejen e ndërtimit, por pa lejen e përdorimit 

3. Objekte ndërtuara pa lejen e ndërtimit (rrethi, zona, devijimi nga leja e 

ndërtimit), me një vështrim të posaçëm objektet e integruara 

4. Objektet të cilët janë integruar në dokumentin planifikues dhe 

objektet të cilët nuk janë të integruar në dokumentin planifikues   
• Legalizimi iobjekteve pa lejen e ndërtimit 

V. KËRKESAT E SHFRYTËZUESËVE TË HAPËSIRËS  

1. Kërkesat për ndryshimin e dokumenteve planifikuese – statistikore, përshkruese, 

tendencat, vlerësimi 
2. Kërkesat për integrimin e objekteve të ndërtuara kundër ligjit në dokumentin 
planifikues 
(statistikore dhe përshkruese). 

VI. PROPOZIMI I MASAVE PËR AVANCIMIN E POLITIKËS SË RREGULLIMIT HAPËSINOR



 

I. HYRJE 

1. Përmbajtja e Raportit 

Baza për parashtrimin e këtij raporti është në kërkesën e Ministrisë për zhvillim të 

qëndrueshëm dhe turizëm nr. 104-5000/1 të datës 10. 12. 2018 dhe dispozitat e nenit 14 të 

Ligjit për planifikimin e hapësirës dhe ndërtimin e objekteve (“Fl.zyr. MZ”, nr.64/17 të datës 06. 

10. 2017), me të cilin është parashikuar që Ministria i paraqet Qeverisë raportin vjetor për 

gjendjen e rregullimit të hapësirës, për miratim dhe sipas metodologjisë që e përmban 

Udhëzimi për përmbajtjen më të përafërt për gjendjen e rregullimit hapësinor të vetëqeverisjes 

lokale.  

2. Realizmi i detyrimeve dhe aktiviteteve në bazë të Raportit për vitin paraprak 

Raporti për gjendjen e rregullimit hapësinor për vitin 2018 me shkresën nr.05-833/1-18 

të datës 24. 12. 2018 i është dorëzuar Kryetarit të Komunës, për ta propozuar dhe miratuar në 

Kuvendin e Komunës së Ulqinit, e i cili në Kuvendin e Komunës së Ulqinit, më 25. 03. 2018 

është dhënë vetëm si informatë, përkatësisht nuk është miratuar). 

II. ANALIZA E ZBATIMIT TË DOKUMENTEVE PLANIFIKUESE 

1. Organizimi, shfrytëzimi dhe dedikimi i hapësirës sipas dokumenteve të 

vetëqeverisjes lokale 

Punët në hartimin dhe nxjerrjen e dokumentit planifikues i kryen Ministria” në pajtim me 

nenin 21, paragrafi 1 të Ligjit për planifikimin e hapësirës dhe ndërtimin e objekteve („Fl. zyr 

MZ“, nr.64/17 të datës 06.10. 2017). 

Ministria e Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe Turizmit, përmes përgatitjes së dokumenteve 

të detajuara të planifikimit, ka harmonizuar organizimin, përdorimin dhe qëllimin e hapësirës me 

dokumente të përcaktuara të planifikimit me dedikimin e dhënë të hapësirës nga planet e nivelit 

më të lartë, me të cilin janë dhënë të dhënat për dedikimin dhe direktivat për përpunim të 

hollësishëm. 

Në përputhje me këtë, Ministria e Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe Turizmit, përmes 

dokumenteve të miratuara të planifikimit, ka realizuar konceptin e përmirësimit të cilësisë së 

jetës duke definuar dedikimin e ardhshëm të hapësirës për komplekse rezidenciale dhe 

afariste, ndërhyrje adekuate në infrastrukturë etj. 

Mbulimi i territorit të Komunës së Ulqinit me dokumente planifikimi: 
A. Planet lokale të planifikimit 

1. Ndryshimet dhe plotësimet e PDU “Ulqini-qyteti” në pjesën e 

komunikacionit si: rruga “Nëna Terezë” në vëllimin prej te shtëpia e 

shëndetit “Bogdan Vujosheviq” deri tek bulevardi “Teuta”. 

- Sipërfaqja e vëllimit: 3,65ha. 

- Plani është nxjerr në vitin 2009, Vendimi nr.02-5426/1 i datës 14. 12. 2009 

- („Fl.zyr MZ“ – dispozitat e komunës, nr. 03/10 i datës 21. 01. 2010). 

2. Ndryshimet dhe plotësimet e PDU “Ulqini-qyteti”- për lokalitetin “Totoshi”, 

- Sipërfaqja e vëllimit: 27.50ha, 

- Plani është nxjerr në vitin 2009, Vendimi nr.02-5426/4 i datës 14. 12. 2009 

- („Fl.zyr MZ“ – dispozitat e komunës, nr. 03/10 i datës 21. 01. 2010). 

3. Studimi lokal i lokacionit për vendbanimin rural në funksion të turizmit “Zogaj”  

- Sipërfaqja e vëllimit: 6.21 ha, 

- Plani është nxjerr në vitin 2009, Vendimi nr. 02-5426/3 i datës 14. 12. 2009 

- („Fl.zyr MZ“ – dispozitat e komunës, nr. 03/10 i datës 21. 01. 2010). 

4. Studimi lokal i lokacionit për vendbanimin turistik të kategorisë së lartë për lokalitetin 

„Liman 11“ 

- Sipërfaqja e vëllimit: 2,54ha, 

- Plani është nxjerr në vitin 2009, Vendimi nr. 02-5426/2 i datës 14. 12. 2009 



 

 

 

 

- („Fl.zyr MZ“ – dispozitat e komunës, nr. 03/10 i datës 21. 01. 2010). 

5. Studimi lokal i lokacionit për kompleksin turistik të kategorisë së lartë në lokalitetin 

Mali i brisë në Ulqin 

- Sipërfaqja e vëllimit: 22,67ha, 

- Plani është nxjerr në vitin 2011, Vendimi nr.02-6589/4 i datës 29. 12. 2011 

- („Fl.zyr MZ“ – dispozitat e komunës, nr. 03/12 i datës 24.01.2012). 

6. Studimi lokal i lokacionit  për terrenin e golfit me 18 vrima me kapacitete akomoduese 

në lokalitetin “Mali i brisë 2” në Ulqin 

- Sipërfaqja e vëllimit: 75,27ha, 

- Plani është nxjerr në vitin 2011, Vendimi nr.02-6589/4 i datës 29. 12. 2011 

- („Fl.zyr MZ“ – dispozitat e komunës, nr. 03/12 i datës 24.01.2012). 

7. Ndryshimet dhe plotësimet e PDU “Ulqini-qyteti”- për lokalitetin ”Pinjeshi 1” 

- Sipërfaqja e vëllimit: 7,57ha, 

- Plani është nxjerr në vitin 2012, Vendimi nr.02-91/2-12 i datës 19. 01. 2012 

- („Fl.zyr MZ“ – dispozitat e komunës, nr. 08/12 i datës 12. 03. 2012). 

8. Ndryshimet dhe plotësimet e PDU “Ulqini-qyteti”- për lokalitetin “Pinjeshi 2” 

- Sipërfaqja e vëllimit: 13,29ha, 

- Plani është nxjerr në vitin 2012, Vendimi nr.02-91/3-12 i datës 19. 01. 2012 

- („Fl.zyr MZ“ – dispozitat e komunës, nr. 08/12 i datës 12. 03. 2012). 

9. Ndryshimet dhe plotësimet e PDU “Ulqini-qyteti”- për lokalitetin “Meterizi 1” 

- Sipërfaqja e vëllimit: 12,17ha. 

- Plani është nxjerr në vitin 2012, Vendimi nr.02-91/7-12 i datës 31. 01. 2012 

- („Fl.zyr MZ“ – dispozitat e komunës, nr. 08/12 i datës 12. 03. 2012). 

10. Ndryshimet dhe plotësimet e PDU “Ulqini-qyteti”- për lokalitetin “Meterizi 2” 

- Sipërfaqja e vëllimit: 16,85ha. 

- Plani është nxjerr në vitin 2012, Vendimi nr.02-91/8-12 i datës 31. 01. 2012 

- („Fl.zyr MZ“ – dispozitat e komunës, nr. 08/12 i datës 12. 03. 2012). 

11. Ndryshimet dhe plotësimet e PDU “Ulqini-qyteti”- për lokalitetin “Meterizi 3” 

- Sipërfaqja e vëllimit: 21.81ha, 

- Plani është nxjerr në vitin 2012, Vendimi nr.02-91/9-12 i datës 31. 01. 2012 

-  („Fl.zyr MZ“ – dispozitat e komunës, nr. 08/12 i datës 12. 03. 2012). 

12. Ndryshimet dhe plotësimet e PDU “Ulqini-qyteti”- për lokalitetin “Meraja 1” 

- Sipërfaqja e vëllimit: 16,70ha, 

- Plani është nxjerr në vitin 2012, Vendimi nr. 02-147/5-12 i datës 28. 03. 2012 

- („Fl.zyr MZ“ – dispozitat e komunës, nr. 14/12 i datës 27. 04. 2012). 

13. Ndryshimet dhe plotësimet e PDU “Ulqini-qyteti”- për lokalitetin “Meraja 2” 

- Sipërfaqja e vëllimit: 20,36ha, 

- Plani është nxjerr në vitin 2012, Vendimi nr. 02-147/6-12 i datës 28. 03. 2012 

-  („Fl.zyr MZ“ – dispozitat e komunës, nr. 14/12 i datës 27. 04. 2012). 

14. Ndryshimet dhe plotësimet e PDU “Ulqini-qyteti”- për lokalitetin “Pristan” 
- Sipërfaqja e vëllimit: 9.89ha. 

- Plani është nxjerr në vitin 2012, Vendimi nr. 02-91/4-12 datë 31. 01. 2012 
- („Fl.zyr MZ“ – dispozitat e komunës, nr. 08/12 datë 12. 03. 2012). 

15. PDU „Fusha e Ulqinit“ 

- Sipërfaqja e vëllimit: 110.23ha, 

- Plani është nxjerr në vitin 2012, Vendimi nr. 02-1475/8-12 datë 26. 03. 2012 

- („Fl.zyr MZ“ – dispozitat e komunës, nr. 14/12 datë 21.04.2012). 

- („Fl.zyr MZ“ – dispozitat e komunës, nr. 15/12 datë 15.05.2012). 



 

 

 

 

16. Projekti urbanistik “Pristan” 

- Sipërfaqja e vëllimit: 8,40ha. 

- Plani është nxjerr në vitin 2012, Vendimi nr. 02-1475/10-12 datë 28.03.2012 

- („Fl.zyr MZ“ – dispozitat e komunës, nr. 14/12 datë 27.04.2012). 
Në vitin 2015 është bërë hartimi i zgjidhjes së konkursit për tre zona në vëllimin e Projektit 

urbanistik "Pristan''( „Fl. zyr. MZ“- dispozitat e komunës, nr. 14/12 datë 27.04.2012) 

- Konkurs i përgjithshëm publik, anonim dhe unik për hartimin (punimin) e zgjidhjes 

arkitektonike – urbanistike në PU „Pristan“ në Ulqin në parcelat (ngastrat) urbanistike: UP1, UP2, UP3, 

UP4, UP5, UP16, UP17, UP22, UP23, UP24, UP25, UP25a, UP26, UP41, UP42, UP44 dhe UP44a, 

- numër 02/15 , Portali i administratës për prokurimet publike www.ujn.gov.me, më 21.01.2015 

ZONA E PARË : parcelat urbanistike.UP16, UP17, UP42 dhe Sheshi i marinarëve 

- Konkurs i përgjithshëm publik, anonim dhe unik për hartimin (punimin) e zgjidhjes 

arkitektonike – urbanistike në PU „Pristan“ në Ulqin në parcelat (ngastrat) urbanistike:UP1, UP2, 

UP3, UP4, UP5, UP16, UP17, UP22, UP23, UP24, UP25, UP25a, UP26, UP41, UP42, UP44 i UP44a 

për zonën e parë: parcelat urbanistike:UP16, UP17, UP42 dhe Shshi i marinarëve në pjesën e hyrjes, si 

hapësirë themelore qasëse me tërë vëllimin e Projektit urbanistik Ranë,  

- i miratuar me Përfundimin e Kryetarit të Komunës së Ulqinit, nr. 01-9/16 datë 15. 01. 2016 

- („Fl. zyr. MZ“ – dispozitat e komunës,, nr.06/2016) 

ZONA E DYTË: parcelat urbanistike: UP22. UP23. UP24. UP25. UP25a.UP26. UP44 i UP44a 

- Konkurs i përgjithshëm publik, anonim dhe unik për hartimin (punimin) e zgjidhjes 

arkitektonike – urbanistike në PU „Pristan“ në Ulqin në parcelat (ngastrat) urbanistike: UP1, UP2, 

UP3, UP4, UP5, UP16, UP17, UP22. UP23, UP24, UP25, UP25a, UP26, UP41, UP42, UP44 dhe UP44a 

për Zonën e dytë: parcelat urbanistike. UP22, UP23, UP24, UP25, UP25a, UP26, UP44 i UP44a, 
- miratuar me Përfundimin e Kryetarit të Komunës së Ulqinit, nr. 01-11/16 datë 15.01.2016 
(„Fl. zyr. MZ“ – dispozitat e komunës,, nr.06/2016) 

ZONA E TRETË: parcelat urbanistike. UP1. UP2. UP3. UP4. UP5 i 

Lidhjet vertikale të Ranës me hapësirën e Kalasë me ndërtimin e një apo më shumë ashensorëve në 

lokacionin e caktuar saktësishti 

- Konkurs i përgjithshëm publik, anonim dhe unik për hartimin (punimin) e zgjidhjes 

arkitektonike – urbanistike në PU „Pristan“ në Ulqin në parcelat (ngastrat) urbanistike: UP1, UP2, 

UP3, UP4, UP5, UP16, UP17, UP22, UP23, UP24, UP25, UP25a, UP26, UP41, UP42, UP44 i UP44a za 

Zonën e tretë: parcelat urbanistike. UP1, UP2, UP3, UP4, UP5 dhe lidhjet vertikale të Ranës me 

hapësirën e Kalasë me ndërtimin e një apo më shumë ashensorëve në lokacionin e caktuar saktësishti, 
- miratuar me Përfundimin e Kryetarit të Komunës së Ulqinit, nr, br.01-10/16 datë 15.01.2016 
- („Fl. zyr. MZ“ – dispozitat e komunës, 06/2016) 

17. Studimi lokal i lokacionit për qendrën eco-rurale turistike në lokalitetin Shas në Ulqin 

- Sipërfaqja e vëllimit: 8,318 ha, 

- Plani është nxjerr në vitin 2012, me vendimin nr. 02-8172/7 datë 22. 12. 2012, 

(„Fl.zyr MZ“ – dispozitat e komunës, nr. 40/12 datë 31. 12. 2012). 

18. Projekti urbanistik për lokalitetin e hptelit ,,Galeb“ 

- Sipërfaqja e vëllimit: 4,25ha, 

- Plani është nxjerr në vitin 2012, me vendimin nr. 02-8172/6 datë 22. 12. 2012, 

(„Fl.zyr MZ“ – dispozitat e komunës, nr. 40/12 datë 31. 12. 2012). 

19. Ndryshimet dhe plotësimet e Planit detal urbanistik “Fusha e Ulqinit” në 

kuadër të parcelave urbanistike nr.47, 48, 49 dhe rrugës së komunikacionit të 

planifikuar (bulevardit) në Ulqin 

- Sipërfaqja e vëllimit: 0,91 ha, 

- Plani është nxjerr në vitin 2014, vendimi nr. 02-342/8-14 datë 17.12.2014 

- („Fl.zyr MZ“ – dispozitat e komunës, nr. 37/14 datë 26.12.2014). 

20. Hartimi i Studimit lokal të lokacionit kompleksi turistik i kategorisë së lartë në 

lokalitetin “Bashbylyk” në Ulqin. 

- Sipërfaqja e vëllimit  të planit është 11.212,00 m², 

http://www.ujn.gov.me/


 

 

 

 

- Plani është nxjerr në vitin 2014, vendimi nr. 02-342/7-14 datë 17.12.2014 

- („Fl.zyr MZ“ – dispozitat e komunës, nr. 37/14 datë 26.12.2014). 

21. Studimi lokal i lokacionit „Oliva park“ në lokalitetin Liman në Ulcinju 
- Sipërfaqja e vëllimit  të planit është 3,66 ha,  

- Plani është nxjerr në vitin 2014, vendimi nr. 02-342/11-14 datë 17.12.2014 

- („Fl.zyr MZ“ – dispozitat e komunës, nr. 37/14 datë 26.12.2014). 

22. Ndryshimet dhe plotësimet për ngastrat urbanistike e kadastrale në vëllimin 

Ndryshimet dhe plotësimet e Planit detal urbanistik “Ulqini – qyteti” për lokalitetin 

“Merajaa 1” në Ulqin  

- Sipërfaqja e vëllimit  të planit është 2.430,97 m2. 

- Plani është nxjerr në vitin 2014, vendimi nr. 02-342/9-14 datë 17.12.2014 

- („Fl.zyr MZ“ – dispozitat e komunës, nr. 37/14 datë 26.12.2014). 

23. Ndryshimet dhe plotësimet e Planit detal urbanistik „Fusha e Ulqinit“ në 

kuadër të Zonës nënzonës 7 dh 9 për ngastrat urbanistike nr.50, 51 ,59, 60, 

61, 62, 63, 64, 65, 66,67, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  të bulevardit prej te udhëkryqi 

tek NP Ujësjellësi e kanalizimi deri tek ura e re në Port Milenë dhe në kuadër të 

Zonës B nënzonës 3 për parcelat urbanistike nr. 9,10, 11 dhe 12 në Ulqin 

- Sipërfaqja e vëllimit : 7.72 ha, 
- Plani është nxjerr në vitin 2016, vendimi nr.02-71/2-16 datë 30.03.2016 
- („Fl.zyr MZ“ – dispozitat e komunës, nr. 12/16 datë 10.03.2016). 
24. Plani detal urbanistik për lokalitetin “Kodra 1” në Ulqin 

- Sipërfaqja e vëllimit : 71,00 ha. 

-  Plani është nxjerr në vitin 2016, vendimi nr. 02-127/16-10 datë 27.04.2016 

-  („Fl.zyr MZ“ – dispozitat e komunës, nr . 22/16 od 18.05.2016.god.). 

25. Ndryshimet dhe plotësimet e Planit detal urbanistik ,,Ulqini-qyteti“ për 

lokalitetin „Limani 1“ në Ulqin 

- Sipërfaqja e vëllimit : 15.60 ha. 
- Plani është nxjerr në vitin 2016, vendimi nr. 02-127/16-11 datë  27.04.2016 
- („Fl.zyr MZ“ – dispozitat e komunës, nr. 22/16 datë 18.05.2016). 

26. Ndryshimet dhe plotësimet  për ngastrat e caktuara urbanistike e kadastrale në 

vëllimin Ndryshimet dhe plotësimet e Planit detal urbanisstik “Ulqini – qyteti” për 

lokalitetin „Pinjeshi 1“ në Ulqin 

- Sipërfaqja e vëllimit: 0.373 ha. 

- Plani është nxjerr në vitin 2016, vendimi nr. 02-179/16-2 datë 08.06.2016 

- („Fl.zyr MZ“ – dispozitat e komunës, nr. 31/16 datë 11.07.2016). 

27. Ndryshimet dhe plotësimet  për ngastrat e caktuara urbanistike e kadastrale në 

vëllimin Ndryshimet dhe plotësimet e Planit detal urbanisstik “Ulqini – qyteti” për 

lokalitetin „Meraja 2“ në Ulqin 

- Sipërfaqja e vëllimit: 0,408 ha. 

- Plani është nxjerr në vitin 2016, vendimi nr. 02-179/16-4 datë 08.06.2016 

- („Fl.zyr MZ“ – dispozitat e komunës, nr. 31/16 datë 11.07.2016). 

28. Plani urbanistik e hapësinor i Ulqinit, 

- Sipërfaqja e vëllimit: 255,00km2. 

- Plani është nxjerr në vitin 2017, vendimi nr.07-389 datë 16.02.2017 

- („Fl.zyr MZ“, nr 16/2017 datë 10.03.2017). 

29. Ndryshimet dhe plotësimet e Planit detal urbanistik „Fusha e Ulqinit“  

në kuadër të ngastrave urbanistike nr.8, 8a, 9, 10, 22, 39 dhe rrugës së 

komunikacionit Nova 8 në Ulqin 

- Sipërfaqja e vëllimit: 11.833,OOm2 ( 1,18 ha ). 

- Plani është nxjerr në vitin 2017, vendimi nr. 02-307/3-17 datë 29.12.2017 



 

 

 

 

- („Fl.zyr MZ“ – dispozitat e komunës, nr. 04/18 datë 25.01.2018). 

30. Projekti urbanistik për lokalitetin e hotelit „Mediteran“ në Ulqin 

- Sipërfaqja e vëllimit: 21.203,29m2 ( 2,12 ha ). 

- Plani është nxjerr në vitin 2017, vendimi nr. 02-307/5-17 datë 29.12.2017 

- („Fl.zyr MZ“ – dispozitat e komunës, nr. 04/18 datë 25.01.2018). 

31. Hartimi i Studimit lokal të lokacionit vendbanimin turistik e banesor në lokalitetin 

“Krruç” në Ulqin  
- Sipërfaqja e vëllimit: 7.841.00m2 ( 0,78 ha ). 

- Plani është nxjerr në vitin 2017, vendimi nr..02-307/6-17 datë 29.12.2017 

- („Fl.zyr MZ“ – dispozitat e komunës, nr. 04/18 datë 25.01.2018). 

32. Plani detal urbanistik për lokalitetin “Pinjeshi 3” në Ulqin 

- Sipërfaqja e vëllimit: 82,06 ha. 

- Plani është nxjerr në vitin 2018, vendimi nr. 02-199/18-1 datë 10.09.2018 

- („Fl.zyr MZ“ – dispozitat e komunës, nr. 33/2018 datë 25.09.2018. Me nxjerrjen e planit 

urbanistik për lokalitetin “Pinjesh 3” në Ulqin („Fl.zyr MZ“ – dispozitat e komunës nr. 20/12), 

ka pushuar Ndryshimet dhe plotësimet e PDU “Ulqini – qyyteti” në ngastrën kadastrale nr.  

6502/1 në Pinjeshu - Ulqin („Fl.zyr MZ“ – dispozitat e komunës nr. 14/12 datë 27.04.2012). 

33. Ndryshimet dhe plotësimet  për ngastrat e caktuara urbanistike e kadastrale në 

vëllimin Ndryshimet dhe plotësimet e Planit detal urbanistik “Ulqini – qyteti” për 

lokalitetin „Rana“ në Ulqin  

- Sipërfaqja e vëllimit: 7.444,00 m2. 

-  Plani është nxjerr në vitin 2018, vendimi nr. 02199/18-3 datë 10.09.2018 
- („Fl.zyr MZ“ – dispozitat e komunës, nr. 33/2018 datë 25.09.2018). 

34 . Plani detal urbanistik për lokalitetin “Limani II” në Ulqin 

- Sipërfaqja e vëllimit 29,93ha, 

- Plani është nxjerr në vitin 2018, vendimi nr. 02-362/18-12 datë 28.12.2 

- („Fl.zyr MZ“ – dispozitat e komunës, nr. 42/2018 datë 23.11.2018). 

35. Plani detal urbanistik „Gjerana 1“ në Ulqin, 

- Sipërfaqja e vëllimit 47,12ha). 

- Plani është nxjerr në vitin 2018, vendimi nr. 02-362/18-2 datë 28.12.2018 

- („Fl.zyr MZ“ – dispozitat e komunës, nr. 09/2019 datë 28.02.2019). 

36. Studimi lokal i lokacionit “Shtoji i epërm” për parcelën katastrale nr. 402/18 KK 

Shtoji i epërm në Ulqin, 

- Sipërfaqja e vëllimit  26.687,22m2 (2,67ha), 

- Plani është nxjerr në vitin 2018, vendimi nr. 02-362/18-6 datë 28.12.2018 

- („Fl.zyr MZ“ – dispozitat e komunës, nr. 09/2019 datë 28.02.2019 

B. Dokumentet w planifikimit shtetëror 

1. Plani hapësinor i Malit të Zi. (“Fl.zyr RMZ”, nr. 24/08 ) 
- Sipërfaqja e vëllimit  : 1.381.200ha. 

1. Prostornog plana posebne namjene za obalno područje Crne Gore 

- (“Fl.zyr MZ”, nr.56/18) 

- Plani është nxjerr në vitin 2018, vendimi nr. 27-11/18-1/13 datë 27.07.2018 

- Sipërfaqa: cca 1.591,00 km2 dhe akuariumi detar cca 2.540,00 km2. 

Studimi shtetëror i lokacionit në kuadër të Planit hapësinor të zonës me dedikim 

të posaçëm për të Mirat detare (PHZDP MD)  

1. Studimi shtetëror i lokacionit "KALAJA ULQIN" - Sektori 63 - Ulqin 

- Sipërfaqa e vëllimit të studimit lokal të lokacionit: 6,634ha. 

- Vendimi për nxjerrjen nr. 03-8936 datë 01.10.2009, 



 

 

 

 

- (“Fl.zyr MZ“”, nr. 71/09 datë 22.10.2009) 

2. Studimi shtetëror i lokacionit "KEPI I GJERANAVE - PORT MILENA" 

- SEKTORI 65 - ULQIN, 

- Sipërfaqa e vëllimit të studimit lokal të lokacionit: 121.46ha. 

- Vendimi për nxjerrjen nr. 03-766 datë 04.03.2010, 

- (“Fl.zyr MZ” nr. 17/10 datë 01.04.2010) 

2. Studimi shtetëror i lokacionit ”një pjesë e dektorit 66 - moduli IV dhe V“ – Plazhi i 

madh, 

- Sipërfaqa e vëllimit të studimit lokal të lokacionit: 349,37ha. 

- Vendimi për nxjerrjen nr. 07-4582 datë 27.09.2018, 

- („Fl.zyr MZ” nr. 68/2018 datë 27.10.2018). 

4. Studimi shtetëror i lokacionit ”një pjesë e dektorit 66- grupimi ekzistues hotelier 

dhe moduli I“ – Plazhi i madh 

- Sipërfaqa e vëllimit të studimit lokal të lokacionit: 219,55 ha. 

- Vendimi për nxjerrjen nr. 07-5307 datë 08.11.2018, 

- („Fl.zyr MZ” nr. 74/2018 datë 21.11.2018). 

2. REALIZIMI I PROGRAMIT TË RREGULLIMIT TË HAPËSIRËS 

Dokumentet e nxjerra planifikuese 

Neni 21 paragrafi 1 i Ligjit për planifikimin e hapësirës dhe ndërtimin e objekteve („Fl.zyr 

MZ“ nr.64/17 datë 06.10.2017), thotë „Punët në hartimin dhe nxjerrjen e dokumenteve 

planifikuese i bënë Ministria”. 

Në vitin 2019, Qeveria e Malit të Zi nuk miratoi asnjë dokument planifikimi për territorin e 

Komunës së Ulqinit. 

Në vitin 2019, Sekretariati për Planifikim Hapësinor dhe Zhvillim të Qëndrueshëm nuk ka 

planifikuar të përgatisë dhe miratojë dokumentacionin e planifikimit, në pajtim të nenin 244 të 

Ligjit për Planifikimin Hapësinor dhe Ndërtimin e Objekteve ("Gazeta Zyrtare e Malit të Zi" Nr. 

64/17, datë 6 tetor 2017). .) përkatësisht të nenit 162c të Ligjit për planifikimin hapësinor dhe 

ndërtimin e objekteve ("Gazeta Zyrtare e Malit të Zi", nr. 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 

39/13 dhe 33/14), i cili do të zbatohet deri në miratimin e planit të përgjithshëm rregullues të 

Malit të Zi 

PLANET NË FAZËN E PUNIMIT 
Punët në punimin e planeve në vitin 2019: 

Sekretariati për Planifikimin Hapësinor dhe Zhvillimin e Qëndrueshëm, me kërkesë të 

Ministrisë së Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe Turizmit, dorëzoi dokumentacionin e kërkuar për 

zhvillimin e planeve që janë në fazën e zhvillimit, si vijon: 

1. Plani detal urbanistik për lokalitetin “Pinjeshi – Pylli i pishave”, 

Në mbledhjen e 12 shtatorit 2019, Qeveria e Malit të Zi miratoi Vendimin për zhvillimin e 

Planit të Detajuar Urbanistik "Pinjeshi – Pylli i pishave", Komuna e Ulqinit, Nr. 07-3906, me 

detyrën programore të objekteve ("Gazeta Zyrtare e Malit të Zi", nr 56 / 2019 datë 04.10.2019). 

Udhëheqës i ekipit punues është Nikolla Drakiq, B.Sc. nga Podgorica. 

Plani është në proces të hartimit të një PLANI KONCEPT. 

2. Plani detal urbanistik për „Hotele dhe vile të kategorisë së lartë“ Pinjeshi“, 

Në mbledhjen e 12 shtatorit 2019, Qeveria e Malit të Zi miratoi Vendimin për zhvillimin e 

Planit të Detajuar Urbanistik "Hotele dhe vila të kategorisë së lartë" Pinjeshi ", Komuna e 

Ulqinit, Nr. 07-3897, me detyrën programore të objekteve ("Gazeta Zyrtare e MZ" , Nr 56/2019 

të daës 4. 10. 2019. 

Udhëheqës i ekipit punues është Nikolla Drakiq, B.Sc. nga Podgorica. 

Plani është në proces të hartimit të një PLANI KONCEPT. 

 Ndryshimet dhe plotësimet e Studimit shtetëror të lokacionit Kepi i Gjeranave – 



 

 

 

 

Port Milena, 

Ministria e Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe Turizmit, me shkresën nr. 101-3399 / 2 datë 

19.12.2018 i ka dorëzuar Kryetarit të Komunës së Ulqinit, Projektvendimin për Ndryshimet në 

Studimin Shtetëror të lokacionit "Kepi i Gjeranave - Port Milena", Komuna e Ulqinit, për të 

dhënë propozime dhe udhëzime për përgatitjen e Detyrës Programore për përgatitjen e 

ndryshimeve plotësimeve të Studimit Shtetëror të lokacionit "Kepi i Gjeranave - Port Milena ”, 

Komuna e Ulqinit. Sekretariati për Planifikimin Hapësinor dhe Zhvillimin e Qëndrueshëm, me 

shkresën nr. 05-898 / 1-18 nga 16. 01. 2019, i dorëzoi propozimet dhe udhëzimet e Kryetarit të 

Komunës së Ulqinit, për hartimin e Detyrës Programore (të dhëna nga Plani Hapësinor 

Urbanistik i Komunës së Ulqinit), me aktin numër 01-1899 / 1-18 nga 16.01. 2019. 

Ministria e Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe Turizmit, me shkresën nr. 104-300 / 14, datë 

27 Mars 2019 i dorëzoi Kryetarit të Komunës së Ulqinit, një kërkesë për dorëzimin e të dhënave 

në dispozicion në formë dixhitale, të nevojshme për përgatitjen e ndryshimeve dhe plotësimeve 

në Studimin Shtetëror të lokacionit "Kepi i Gjeranave - Port Milena", Komuna e Ulqinit. 

Sekretariati për Planifikim Hapësinor dhe Zhvillim të Qëndrueshëm, me shkresën nr. 05-109/1-

19 nga 8 Prill 2019, dorëzoi plane të vlefshme në zonën e kontaktit. 

Në mbledhjen e saj, më 28 shkurt 2019, Qeveria e Malit të Zi miratoi Vendimin për 

përgatitjen e ndryshimeve në Studimin Shtetëror të lokacionit "Kepi i Gjeranave - Port Milena", 

Komuna e Ulqinit, Nr. 07-751, me një detyrë programore. 

Udhëheqës i ekipit punues është Mirka Gjuroviq, B.Sc. nga Podgorica. 

Plani është në fazën e hartimit të DRAFTIT. 

3. Ndryshimet dhe plotësimet e Planit hapësinor urbanistik të Komunës së 

Ulqinit deri në vitin 2020  

Në mbledhjen e saj në 30 Prill 2019, Qeveria e Malit të Zi miratoi Vendimin për hartimin 

e ndryshimeve dhe plotësimeve në Planin Urbanistik Hapësinor të Komunës së Ulqinit deri në 

vitin 2020, Nr. 07-1405, me detyrën programore ("Gazeta Zyrtare e Malit të Zi", Nr. 25 / 19 datë 

30 Prill 2019). 

Menaxheri i zhvillimit të ID të PUP të Ulqinit: Ksenija Vukmanoviq, B.Sc. 

Plani është në fazën e DRAFTIT. 

4. Studimi lokal i lokacionit Shtoji poshtë. 

Në mbledhjen e saj më 18 korrik 2019, Qeveria e Malit të Zi miratoi Vendimin për 

përgatitjen e Studimit Lokal të lokacionit Shtoji poshtë, Komuna e Ulqinit, Nr. 07-3307, me 

detyrën programore ("Gazeta Zyrtare e Malit të Zi", Nr. 45/19 e 05. 08. 2019). 

Menaxher i zhvillimit të planit: Ksenija Vukmanović, B.Sc. 

Plani është në fazën e DRAFTIT. 

Vlada Crne Gore na sjednici od 18. Jula 2019.godine, donijela je Odluku o izradi 

Lokalna studija lokacije Donji Štoj, Opština Ulcinj, br.07-3307, sa programskim zadatkom 

(„Sl.list CG“, br.45/19 od 05.08.2019.godine). 

Rukovodilac izrade plana: Ksenija Vukmanoviq, dipl.ing.arh. 

Plan je u fazi izrade NACRTA. 

I. VENDIMET E NXJERRA PËR HARTIMIN E PLANEVE NË VITIN 2019 

Në vitin 2019, Sekretariati për Planifikimin Hapësinor dhe Zhvillim të Qëndrueshëm, në 
pajtim me nenin 21, paragrafi 1 të Ligjit për Planifikimin Hapësinor dhe Ndërtimin e objekteve 

("Gazeta Zyrtare e Malit të Zi" Nr. 64/17 e 06. 10. 2017), i cili është "Punët për përgatitjen dhe 

miratimin e dokumentit të planifikimit i bënë Ministria", nuk ka planifikuar përgatitjen dhe 

miratimin e dokumentacionit planifikues, 

PJESËMARRJA E PUBLIKUT NË HARTIMIT TË DOKUMENTEVE PLANIFIKUESE  
Në vitin 2019 nuk është mbajtur asnjë shqyrtim publik për hartimin e planeve. 



 

 

 

 

RREGULLIMI I TOKËS NDËRTIMORE 

Menaxhimi i hapësirës përmes pajisjes komunale të tokës ndërtimore 

Zbatimi i pajisjeve komunale të tokës ndërtimore bëhet në bazë të Programit vjetor të 

planifikimit hapësinor për vitin kalendarik dhe në përputhje me Ligjin. Fondet për zbatim 

përcaktohen përmes buxhetit kapital të Komunës. 

Realizimi i investimeve sipas programit të rregullimit të tokës ndërtimore bëhet në bazë 

të realizimit të buxhetit. Gjatë vitit 2019, realizimi i investimeve të planifikuara është i 

vështirësuar për shkak të gjendjes së buxhetit komunal, i cili ka qenë i bllokuar disa muaj. 

Në vitin 2019, Drejtoria e komunkacionit e ka vazhdar punën për rindërtimin e rrugës 

Ulqin - Krute (faza III) dhe punimet e rindërtimit përfunduan në fillim të sezonit turistik. 

Gjatë ekzekutimit të punimeve, Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtje të 

mjedisit, në përputhje me kompetencat e tij, reagoi për lëshime të caktuara të projektit pasi u 

bënë disa ndryshime dhe përmirësime. Megjithatë, kontraktorët gjatë vitit 2019, ndryshe nga 

viti 2018, nuk i morën parasysh ato. Ne i kemi propozuar organit mbikëqyrës që monitoroi 

zbatimin e këtij investimi që disa zgjidhje teknike të përmirësohen, të gjitha në interes të 

rindërtimit më të mirë të rrugës. Këto kryesisht referoheshin për problemet e zgjidhjes së 

ujërave atmosferikë në rrethrrotullimin në Krythë, kanalet kullues në pjesën e rrugës Zogaj dhe 

Pistull. 

Pas lëshimit të rrugës gjatë reshjeve të para, pati probleme me ujërat atmosferikë, 

përkatësisht në: 

• Rrethrrotullimin në tubacioni i shtruara nuk ka aftësinë të pranojë të gjithë sasinë e ujit 

që kalon përmes nëpër rrethrrotullim 

• Kanali bri rrugës në pjesën e rrugës afër Zoganje nuk mund të pranojë të gjithë sasinë 

e ujit. Dy shtëpi janë përmbytur për shkak të reshjeve 

• Kanalet pranë vendbanimit të Pistula nuk kanë kapacitete që ta përbijnë tërë sasinë e 

ujit. Të gjitha shtëpitë në atë zonë janë përmbytur. 

Gjatë vitit 2019, përfundimi i zhvendosjes së sistemit të furnizimit me ujë në pjesën e 

trasesë së rrugës Ulqin - Krute. Realizimi i këtij aktiviteti u krye nga NP Ujësjellësi e kanalizimi i 

komunës së Ulqinit. 

Komuna e Ulqinit, si investitor në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Diasporën, 

është në fazën e përfundimit të ndërtimit të Shkollës Fillore në Sukubinë. Punimet janë në 

fazën përfundimtare. Investimi mbulohet financiarisht nga të tre subjeket e përmendura me nga 

1/3 secila. 

Në vitin 2018, Komuna e Ulqinit shpalli një tender ndërkombëtar për zgjedhjen e 

ofertuesit më të favorshëm për ekzekutimin e punimeve dhe një tender për zgjedhjen e 

ofertuesit më të favorshëm për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punimeve për projektin e Mbledhja 

dhe përcjelljen e ujërave atmosferike dhe fekale në vendbanimet: Bratica e poshtme, Mali i 

bardhë, Totosh dhe Kodra në Ulqin. Ky projekt realizuhet me mbështetjen e Qeverisë së Malit 

të Zi me mjete kredie të bankës investuese kreditore. Në vitin 2019 u krye zgjedhja e ofertuesit 

më të favorshëm për ekzekutimin e punimeve dhe zgjedhja e ofertuesve për mbikëqyrje. 

Për kryerjen e punimeve është nënshkruar një kontratë me firmën Spiga nga Italia në 

vlerë 4,071,332.52 EUR me TVSH (706,595.07 EUR), kurse për ekzekutimin e punimeve firma 

Enriko Odorosso srl nga Italia në vlerë 225,798.10 EUR me TVSH e përfshirë (39.188,10 euro). 

Gjatë vitit 2019 është shpallur një tender ndërkombëtar për zgjedhjen e ofertës më të 

favorshme për ekzekutimin e punimeve për projektin e përmirësimit të furnizimit me ujë në 

bregdetin e Malit të Zi faza V në Ulqin. Tenderi është mbyllur, projekti aktualisht po vlerësohet. 

 

Furnizimi me energji elektrike 

SHPK "CEDIS" vitin 2019, vazhdoN me realizimin e investimeve të filluara në fund të 



 

 

 

 

vitit 2017 për ndërtimin e nënstacionit 35 kV Ulqini i ri në zonën e Pinjeshit, si dhe instalimin e 

kabllove me tension të lartë 35 kV në territorin e komunës. 

 Dëmtimet janë shfaqur pas shirave të para kur u prishën kabllot. Në atë pjesë, dëmtimi i 

kabllove të ndriçimit publik në vendbanimin Kodra afër minimarketit Sars, përballë NP 

Ujësjellësi e kanalizimi, rrugën Nëna Terezë, në tre vende në rrugën e Kosovës. Gjithashtu, 

kanali i ujërave atmosferike në Rrugën e Kosovës është mbyllur dhe nuk funksionon. Në rrugën 

hyrëse ku është ndërtuar nënstacioni, është dëmtuar rruga nga automjetet e rënda. Gjatë vitit 

është bërë riparimi i saj. 

  Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtje të mjedisit i është drejtuar SHPK 

Cedis për dhënien e informacioneve lidhur me investimet e bëra në komunën e Ulqinit. Nga 

SHPK Cedis kemi marrë informacione rreth aktiviteteve në Ulqin gjatë vitit 2019: 

1. Investimet, realizimi i të cilave u përfundua në vitin 2019  

 

 

 

 

 

 

1.1. Investimet në rrjetin parësor 

 

Emri i projektit investues Mjetet e realizuara (€) 

Ndërtimi i TS 35/10 kV Novi Ulcinj 1,615,364 

1.2. Investimet në rrjetin sekondar 

Emri i projektit investues Mjetet e realizuara (€) 

Ndërtimi i NDTS 10/0.4 kV 1000kVA "Gjerane 2" 55,002 

Ndërtimi i TS 10/0.4kV 2x1000kVA na UP 64 DUP "Fusha e 

Ulqinit" me lidhjen prej 10kV të përçuesit kabllor 

102,867 

Blerja e transformatorit 1000kV dhe bllokut SN, 

TS10/0,4kV"Agroulqini" 

25,551 

Ndërtimi i NDTS 10/0,4kV 2x1000kVA B-3 (B-7) 58,160 

Ndërtimi i TS 10/0,4kV, 1x630kVA "Pistula 3"-UL 62,977 

Rekonstrukcioni i TS 10/0,4kV Gjerana 3 Bulevardi 24,988 

Rekonstrukcioni i  TS 10/0,4kV Fekalet 28,714 

Rekonstrukcioni i  TS 10/0,4kV Bregvijë 14,855 

Përputhja e NNM me TS 10/0,4 kV "B-7" në Fushën e Ulqinit, UL 14,541 

Ndërtimi i STS 10/0.4kV Kuzmani 2 dhe përputhja në SN i NN 

rrjet - UL 

11,126 

  



 

 

 

 

2. Investimet e planifikuara për vitin 2019 realizimi dhe përgatitja e të cilëve  
është në proces 

2.1. Investimet në rrjetin parësor (primar) 

 

Emri i projektit investues Mjetet e 

planifikuara (€) 

Statusi 

Blerja e dy transformatorëve 4MVA u 

TS35/10kV Plazhi i madh 2 

14,541 Është në proces procedura 

e prokurimit publik 

Blerja e transformatorit 4MVA u 

TS35/10kV Vlladimir 

11,126 Është në proces procedura 

e prokurimit publik 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. AMM Faza e III – të   

Në kuadër të këtij projekti (leximi i njehsorit në distancë) gjatë vitit 2018 dhe 2019 për 

territorin e Ulqinit është planifikuar instalimi i pajisjeve matëse për konsumatorët e rinj, 

prodhuesit dhe TS zëvendësimi i këtyre pajisje tek konsumatorët ekzistues, prodhuesit dhe 

TS, si dhe zhvendosja pikave matëse. Përveç kësaj, janë planifikuar punimet për rindërtimin 

e rrjetit TU. 

2.2. Investimet në rrjetin sekondar 

Emri i projektit investues Mjetet e 

planifikuara (€) 

Statusi 

Ndërtimi i përçuesit nëntokësor 10kV TS 

Otrant-TS Radio qendra II 

20,756 Fituar vendimi për lokacion 

"Ndërtimi i KB 10kV TS 10/0,4kV 

Semaforët-TS 10/0,4kV Otrant Kommerc 

21,008 Dërguar kërkesa për lëshimin 

e vendimit për lokacion 

" Ndërtimi i përçuesit nëntokësor 10 kV TS 

35/10 kV ""Plazhi i madh 1""-TS 10/0.4 kV 

""B3"" 

77,101 Në proces hartimi i 

dokumentacionit projektues 

Ndërtimi (pajimi) i tri qelizave 10 kV u ZTS 

"Plazhi i madh 1" 

68,067 Në proces hartimi i 

dokumentacionit projektues 

Ndërtimi (pajimi) i tri qelizave 10 kV u ZTS 

"Plazhi i madh 2"  

68,067 Në proces hartimi i 

dokumentacionit projektues  

Ndërtimi i përçuesit nëntokësor 10 kV TS 

35/10 kV "Plazhi i madh 2"-TS 10/0.4 kV 

"Maxho 2" 

121,848 Punimet në proces 

Ndërtimi i përçuesit nëntokësor 10 kV TS 

35/10 kV "Plazhi i madh 2"-TS 10/0.4 kV 

"Vëllazërim – bashkim” 

152,941 Punimet në proces 

Ndërtimi i përçuesit nëntokësor 10 kV TS 

35/10 kV "Plazhi i madh 2"- KZ shtylla 

metalike "Shënkoll" 

277,310 Punimet në proces 

Ndërtimi i kabllos NN TS R.qendra-SSRO 

Port Milena/15.000 

12,600 Punimet në proces 

Ndërtimi TS 10/0,4kV (1x630kVA) Otrant 

kommerc 

30,000 Dërguar kërkesa për lëshimin 

e vendimit për Lokacion 

Rekonsrukcioni TS 10/0,4kV "Rana Përroi" 

pajimi i TR;SN;NN blok-UL 

28,000 Përfunduar punimet, në 

proces përgatitjet për punët 

e nevojshme për puthitjen në 

rrjetin e shpërndarjes 

Ndërtimi i TS 10/0,4kV 2x1000 kVA "NR.3-

PMUL" me përçuesin lidhës dhe puthitjen 

në rrjetin NN (B3), 

70,000 Fituar vendimi për lokacion 

për kabllo 



 

 

 

 

Përmes këtij projekti, në Komunën e Ulqinit deri në nëntor të vitit janë investuar 2019 

gjithsej: 1,628,620,32 €. 

TË MIRAT DETARE 
Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtje të mjedisit i është drejtuar NP të 

Mirat detare për dhënien e informacioneve lidhur me investimet e bëra në komunën e Ulqinit. 

Nga NP të Mirat detare kemi marrë informacione rreth aktiviteteve në Ulqin gjatë vitit 2019: 

PROCEDURAT E FILLUARA DHE AKTIVITETET E TRANSFERUARA 

Aktivitetet e përmendura në kuadër të kapitullit Procedurat e filluara dhe aktivitetet e 

transferuara janë aktivitete që rrjedhin nga Plani për shfrytëzimin e fondeve për vitin 2019 

dhe Planit të prokurimeve publike për vitin 2019 për të cilat Ndërmarrja Publikei ka siguruar 

mjetet. 

1) procedurat e filluara 

Bazuar në Planin për përdorimin e mjeteve për vitin 2019 dhe Planit të prokurimeve 

publike për vitin 2019, në fund të vitit 2019 me shpalljen e ftesave publike, janë filluar 

procedurat e prokurimeve publike për zgjedhjen e ofertuesve më të favorshëm për aktivitete 

që do të realizohen në bazë të kontratave të lidhura gjatë vitit 2020. 

 

 

 

Me Planin e propozuar për përdorimin e mjeteve, ndërmarrja publike është e detyruar 

që, në rast të një rritje të të ardhurave të realizuara, në përputhje me pagesën e parashikuar 

të kompensimit për shfrytëzimin e të mirave detare nga shoqëria ekonomike "Terna Crna 

Gora" shpk nga Podgorica, e cila është e kushtëzuar nga lëshimi i lejeve për funksionimin e 

Ekzekutimi i punimeve për ndërtimin e një traut-rrëshqitës për tërheqjen e 

varkave në Plazhin e vogël në një pjesë dhe para (akuatoriumit) të parcelës 

kadastrale numër 3575 K.K. Ulqin në komunën e Ulqinit 

56.000 

Ekzekutimi i punimeve për vazhdimin e ndërtimit të murit parapet me një gardh 

në lokacionin nga ish hoteli "Galeb" kah hoteli "Albatros" në Ulqin në pjesët e 

parcelave kadastrale 3566, 3524, 3561, 3562, 3563 dhe 3565 K.K. Ulqin 

135.000 

2) Aktivitetet e transferuara 

Gjatë vitit 2019. investimet e përcaktuara me Planin për shfrytëzimin e mjeteve nuk janë 

realizuar, kështu që burimet financiare të papërdorura transferohen për realizim në vitin 2020: 

Kryerja e mbikëqyrjes së ekspertëve mbi ekzekutimin e punëve për ndërtimin e 

rrëshqitjes në Plazhin e vogël, Komuna e Ulqinit 

5.000 

Plotësimi i Projektit Kryesor për rregullimin dhe ndërtimin e shtegut të 

këmbësorëve nga Hoteli Albatros deri te Kepi i Gjeranave, Komuna e Ulqinit 

12.000 

Kryerja i punimeve për ndërtim dhe rregullim të shtegut të këmbësorëve nga 

hoteli "Albatros" deri te  Kepi i Gjeranave 1.5 m i gjerë në gjatësi prej 2.500 m, 

Komuna e Ulqinit 

150.000 

Punimet për mirëmbajtjen e rrjedhës së shtratit dhe grykës së degës së Bunës 

me argjinaturën e plazhit, përgatitjen e të dhënave dhe detyrave programore (me 

përkthim) për nevojat hartimit të Studimit të mbrojtjes dhe revitalizimit të plazhit 

në Adë me propozimin e zgjidhjes 

100.000 

Hartimi i dokumentacionit të projektit për ndërtimin e një muri mbrojtës në portin 

Kacema me vlerësimin e ndikimit në mjedis, Komuna e Ulqinit 

20.000 

Mbikëqyrje mbi ekzekutimin e punimeve në vazhdimin e ndërtimit të murit parapet 

sipas Projektit Kryesor në lokacionin e Pylli i pishave nën ish-Hotelit "Galeb" në 

gjatësi 230 m1, faza II, Komuna e Ulqinit 

6.000 
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objektit të energjisë, të ardhurat ndahen për investime kapitale në zonën e të mirave detare. 

Meqenëse Ndërmarrja Publike ka marrë lejen e ndërtimit për ekzekutimin e punimeve 

në bazë të projektit për rregullimin e Skelës së Madhe, investimi kapital për komunën e 

Ulqinit është planifikuar për rregullimin e Skelës së Madhe, për të cilën është e nevojshme të 

ndahen afërsisht 800,000 euro. 

OBLIGIMET E PAKRYERA 
Gjatë vitit 2019, për shkak të gjendjes së vështirë financiare të buxhetit të komunës së 

Ulqinit, 90% e programit të planifikuar të rregullimit mbeti i parealizuar. 

DOKUMENTET PLANIFIKUESE LOKALE TË NXJERRË NGA ANA E QEVERISË SË MALIT TË ZI 
Në vitin 2019 nuk është nxjerrë asnjë dokument planifikues. 

BAZA E DOKUMENTACIONIT ME NJË VËSHTRIM TË VEÇANTË NË AKTIVITETET 

E HARTIMIT TË STUDIMEVE DHE HULUMTIMEVE THEMELORE 

- Në vitin 2019 nuk janë hartuar atudime dhe hulumtime themelore. 

3. BAZA E SHFRYTËZIMIT TË TOKËS 

Sekretariati përveprimtari komunal dhe mbrojtjen e mjedisit me qëllim të zgjidhjes së 

marrëdhënieve pronësore juridike në tokë e mbuluar nga objektet e infrastrukturës ose 

objektet komunale në përputhje me dokumentet e planifikimit inicion procedurën e zbatimit të 

projektit me një kërkesë te Sekretariati për Mbrojtjen e pasurisë për të nisjen e një procedure 

për realizimin e marrëdhënieve pronësore për lokacione të caktuara, me qëllim krijimit të 

kushteve sjelljen e dokumenteve të planifikimit në dedikim. 

Me Buxheti për vitin 2019 janë parashikuar mjete për shpronësimin e tokës brenda 

PDU për ndërtimin e rrugëve. Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtje të mjedisit i 

përcolli dy kërkesa Sekretariatit për mbrojtjen e pasurisë për përgatitjen e dokumentacionit 

për ndërtimin e rrugëve, d.m.th. sjellja e dokumenteve të planifikimit në dedikim në pjesën e 

rrugëve të komunikacionit. 

Në vitin 2019, është bërë plotësimi i shpronësimit jo të plotë dhe të plotë për zbatimin 

e projektit për të përmirësuar furnizimin me ujë në bregdetin e Malit të Zi për V në Ulqin, i cili 

zbatohet me mbështetjen e Qeverisë së Malit të Zi me fonde nga KFW Banka. 

Për çdo ditë, qytetarët e interesuar bëjnë pyetje në lidhje me sjelljen e planeve në 

dedikim në pjesën e rrugëve hyrëse në parcelat private, qoftë që bëhet fjalë për  rrugë më të 

mëdha që përfshijnë një numër më të madh parcelash private , qoftë për rrugë që mbulojnë 

vetëm një ngastër private dhe paraqesin hyrje në vetëm një PU. Në një numër të madh të 

çështjeve, pyetjet kanë të bëjnë me krijimin e kushteve për ndërtimin e 16 ndërtesave në 

parcela pronësie, dhe shpesh bëhet fjalë për një situatë kur janë lëshuar lejet e ndërtimit dhe 

rruga hyrëse ende mungon ose nuk është në përputhje me planin. Për sa më sipër, ne jemi 

të mendimit se është e nevojshme të ndryshohet procedura e vendimmarrjes sipas 

kërkesave të këtij lloji, me qëllim të realizimit më të shpejt të këtyre probleme. 
4. ZBATIMI I AKTEVE NËNLIGJORE 

Përmes punës në Sekretariatin për planifikimin hapësinor dhe zhvillimin e qëndrueshëm 

dhe Sekretariatin për veprimtari komunale dhe mbrojtjen e mjedisit, shfrytëzohen Vendimet e 

mëposhtme: 

- Vendim për kompensimin për pajimin komunal të tokës ndërtimore ("Fl. zyr. MZ " 

dispozitat e komunës nr. 38/19). 

Vendim për kompensimin për pajimin komunal të tokës ndërtimore për objektet pa leje 

("Fl. zyr. MZ " - dispozitat e komunës, nr. 38/19). 

- Vendim për taksat komunale lokale ("Fl. zyr. MZ” - dispozitat e komunës, nr. 19/09, 

14/11, 20/14 dhe 28/15). 

- Vendimi për objektet ndihmëse në territorin e Komunës së Ulqinit ("Fl. zyr. MZ” - 
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dispozitat e komunës, nr. 24/16). 

- Vendimi për vendosjen, ndërtimin dhe heqjen e objekteve të përkohshme të tipit 

montazh në territorin e Komunës së Ulqinit ("Fl. zyr. MZ" - dispozitat e komunës, nr. 24/16). 

 - Vendimi për vendosjen, gjegjësisht ndërtimi dhe heqja e rampave të hyrjes, 

ashensorëve dhe objekteve të ngjashme për hyrjen dhe lëvizjen e personave me lëvizshmëri të 

zvogëluar dhe personave me aftësi të kufizuara në territorin e Komunës së Ulqinit ("Fl. zyr. MZ” 

- dispozitat e komunës, nr. 24/16 dhe 31/18 ). 

- Vendim për ndërtimin e objekteve lokale me interes të përgjithshëm. ("Fl. zyr. MZ” - 

dispozitat e komunës nr. 21/14). 

 Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtje të mjedisit brenda kompetencave të 

tij dhe detyrave të përcaktuara me Vendimin për organizimin dhe mënyrën e punës së organeve 

të qeverisjes vendore ("Fl. zyr. MZ” - dispozitat e komunës", Nr. 16/12, 33/13, 13/14, 23/14 , 

11/15, 6/17, 21/17, 41/17, 51/17 dhe 30/18), është orientuar të aplikojë dispozitat e vendimeve 

të mëposhtme: 

 • Vendimi për kompensimin për pajimin komunal të tokës ndërtimore ("Fl. zyr. MZ” - 

dispozitat e komunës” nr. 38/19). 

• Vendimi për kompensimin për pajimin komunal të tokës ndërtimore për ndërtesa pa leje 

("Fl. zyr. MZ” - dispozitat e komunës”nr. 38/19). 

• Vendimi për rrugët komunale dhe të pa kategorizuara ("Fl. zyr. MZ” - dispozitat e 

komunës”, nr. 09/09) 

• Vendimi për kompensimet për shfrytëzimin e rrugëve komunale ("Fl. zyr. MZ” - dispozitat e 

komunës”, nr. 38/12), 

• Vendimi për objektet e përkohshme ("Fl. zyr. MZ” - dispozitat e komunës”, nr. 24/16). 

• Vendimi për përcaktimin e kompensimit për rregullimin, përdorimin dhe përdorimin e 

përkohshëm të tokës në përputhje me planin e objekteve të përkohshme ("Fl. zyr. MZ” - 

dispozitat e komunës”, nr. 13/13, 15/13 dhe 23/14), 

• Vendimi për organizimin e zonave të parkimit, kufizimet kohore, lartëssinë e 

kompensimit, kohën dhe mënyra e pagesës dhe kontrollit të parkimit të automjeteve në 

parkingjet publike në rrugë dhe jashtë rrugëve në territorin e komunës së Ulqinit të cilin e 

ka miratuar Kryetari i Komunës, dhe për të cilin Kuvendi i Komunës miratoi një vendim 

që konfirmonte Vendimin për organizimin, zonat e parkimit, kufizimet kohore, lartësinë e 

kompensimit, kohën dhe mënyrën e pagesës dhe kontrollin e parkimit të automjeteve në 

parkingjet publike në rrugë dhe jashtë rrugës në territorin e komunës e Ulqinit, ("Fl. zyr. 

MZ” - dispozitat e komunës”, nr. 26/07), 

• Vendimi për rregullimin e trafikut në territorin e Komunës së Ulqinit ("Fl. zyr. MZ” - 

dispozitat e komunës”, nr. 27/19), 

• Vendimi për trafikun urban dhe periferik dhe transportin autotaksi ("Fl. zyr. MZ” - dispozitat 

e komunës”, nr. 04/15 dhe 04/18), 

• Vendimi për parkingjet publik në Komunën e Ulqinit ("Fl. zyr. MZ” - dispozitat e 

komunës”, nr. 04/15 dhe 22/16), 

• Vendimi për nxjerrjen e Planit lokal të menaxhimit e mbeturinave komunale dhe materialin 

jo të rrezikshëm të Komunës së Ulqinit për periudhën 2016-2020 ("Fl. zyr. MZ” - 

dispozitat e komunës”, nr. 11/17),   

• Vendimi për furnizimin me ujë ("Fl. zyr. MZ” - dispozitat e komunës”, nr. 49/16), 

• Vendimi për mbledhjen dhe shkarkimin e ujërave atmosferikë në territorin e Komunës së 

Ulqinit, ("Fl. zyr. MZ” - dispozitat e komunës”, nr.49/16), 

 • Vendimi për mbledhjen, trajtimin dhe shkarkimin e ujërave të zeza në territorin e Komunës 

së Ulqinit, ("Fl. zyr. MZ” - dispozitat e komunës”, nr.  49/16), 
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• Vendimi për furnizimin me ujë të vendbanimeve rurale dhe të tjera në territorin e Komunës 

së Ulqinit ("Fl. zyr. MZ” - dispozitat e komunës”, nr. 6/17), 

• Vendimi për vendosjen, përkatësisht ndërtimin dhe heqjen e rampave të hyrjes, 

ashensorëve dhe objekteve të ngjashme për hyrje dhe lëvizje të personave me 

lëvizshmëri të zvogëluar dhe personave me aftësi të kufizuara në territorin e Komunës 

së Ulqinit ("Fl. zyr. MZ” - dispozitat e komunës”, nr. 24/16). 

Gjatë vitit 2019 janë miratuar vendimet e mëposhtme: 

• Vendimi për kompensimin për pajimin komunal të tokës ndërtimore "Fl. zyr. MZ” - 

dispozitat e komunës”, nr.  36/2019 

• Vendimi për kompensimin për pajimin komunal të tokës ndërtimore për objektet pa leje "Fl. 

zyr. MZ” - dispozitat e komunës”, nr. 36/2019 

• Vendimi për rregullimin e trafikut në territorin e Komunës së Ulqinit "Fl. zyr. MZ” - 

dispozitat e komunës”, nr. 27/2019 
• Vendimi për ndryshimin dhe plotësimin e Vendimit për krijimin e një ndërmarrje me 

përgjegjësi të kufizuar "Parking servisi Ulqin" "Fl. zyr. MZ” - dispozitat e komunës”, nr. 
15/2019. 

• Vendimi për parkingjet publik në Komunën e Ulqinit "Fl. zyr. MZ” - dispozitat e komunës”, 
nr. 4/2015. 22/2016 dhe 23/2019 

• Vendimi për rregullin komunal "Fl. zyr. MZ” - dispozitat e komunës”, nr.27/2019. 

5. U.T.U. E LËSHUARA, LEJET E NDËRTIMIT, LEJET E PËRDORIMIT  

Në vitin 2019, Sekretariati për planifikimin hapësinor dhe zhvillimin e qëndrueshëm, sipas 

"Urdhëresës për të besuar një pjesë të punës së Ministrisë së zhvillimit të qëndrueshëm 

dhe turizmit njësive e vetëqeverisjes lokale ("Fl. zyr. MZ" nr. 087/18 datë 31. 12. 2018), 

janë lëshuar: 

- 169 kushte urbanistike - teknike, 

- 2 Kushte Urbanistike-teknike për objektet ndihmëse. 

Në vitin 2019, Sekretariati për planifikim hapësinor dhe zhvillim i qëndrueshëm, sipas Ligjit 

për Planifikimin hapësinor dhe ndërtimin e objekteve ("Fl. zyr. MZ" nr. 64/17, 44/18 dhe 

63/18, përkatësisht Ligji për planifikimin hapësinor dhe ndërtimin e objekteve ("Fl. zyr. 

MZ" nr. 51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13 dhe 33/14) janë lëshuar: 

      - 2 leje ndërtimi 

- 6 leje përdorimi. 

Në vitin 2019, Sekretariati për planifikimin hapësinor dhe zhvillimin e qëndrueshëm, 

bazuar në nenin 223, paragrafi 2 i Ligjit për Planifikimin hapësinor dhe ndërtimin e 

objekteve ("Fl. zyr. MZ" nr. 64/17, datë 6. 10. 2017), Vendimit për ndërtimin e objekteve 

lokale me interes të përgjithshëm ("Fl. zyr. MZ” - dispozitat e komunës”, nr. 21/14) dhe 

vendimit për objektet ndihmëse në territorin e Komunës së Ulqinit ("Fl. zyr. MZ” - 

dispozitat e komunës”, nr. 24/16), janë lëshuar: 

- 4 leje ndërtimi 

5.1. ARKITEKTI KRYESOR I QYTETIT  

Me nenet 87 dhe 88 të Ligjit për planifikimin hapësinor dhe ndërtimin e objekteve ("Fl. 

zyr. MZ" nr.. 64/17, datë 6. 10. 2017), janë përcaktuar kompetencat e Krye Arkitektit të Qytetit. 

Punët e arkitektit kryesor të qytetit: 

 

Članovima 87 i 88 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“ br.64/17 

od 06.10.2017.god.), propisani nadležnosti Glavnog gradskog arhitekta. 

Poslovi Glavnog gradskog arhitekta: 

  - jep pëlqimin për zgjidhjen ideore të ndërtesës, sheshit dhe hapësirave të tjera publike në 
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vendbanime; 

  - kontrollon përputhjen e zgjidhjes ideore me projektin urbanistik nga nenin 45 i ligjit; 

  - përshkruan udhëzime për harmonizimin e pamjes së jashtme të objekteve nga neni 154 i 

ligjit, 

  - jep pëlqimin për pamjen e jashtme të objektit të përkohshëm; 

 - përpunon detyrën projektuese për projektin urbanistik. 

 Zyra e Krye Arkitektit të Qytetit: 

- ka lëshuar 122 pëlqime për zgjidhje ideore, 

- janë refuzuar 10 kërkesa për zgjidhjen ideore dhe 

- nuk janë përpunuar 40 kërkesa për pëlqim në zgjidhje ideore. 

6.  OBJEKTET E PËRKOHSHME NGA KOMPETENCAT E VETËQEVERISJES LOKALE  

Në Sekretariat është përgatitur një propozim i Programit i objekteve të përkohshme për 

territorin e Komunës së Ulqinit për periudhën 2019 - 2023, kurse në fuqi deri te nxjerrja e 

Programit të përmendur ka qenë Programi i lokacioneve të përkohshme për 2017-2019 me 

plotësimin e tij. 

1. Me Planin e objekteve të përkohshme vitin 2017-2019 janë përfshirë gjithsej 590 

objekte (290 në pronësi shoqërore dhe 300 në pronësi private) 

2. Me Programin e objekteve të përkohshme për territorin e Komunës së Ulqinit për 

periudhën 2019 - 2023, janë përfshirë gjithsej 634 objekte (296 në pronësi shoqërore dhe 338 

në pronësi private). 

a. Me Planin e objekteve të përkohshme vitin 2017-2019, për territorin e 
Komunës së Ulqinit 

- Përcaktimi i kushteve urbanistike dhe teknike 

- në pronësi private ..............................................................................  223,00 

- në pronë shoqërore ...........................................................................  227,00 

Aktvendime për lokacione të përkohshme 

- në pronësi private ..............................................................................  174,00 

- në pronësi shoqërore .........................................................................  120,00 

Aktvendime për shfrytëzimin e përkohshëm të objekteve  

- përmes komunaljeve ..........................................................................  32,00 

Me Programin e objekteve të përkohshme për territorin e Komunës së Ulqinit për 

periudhën 2019 – 2023 

- Përcaktimi i kushteve urbanistike dhe teknike 

           në pronësi private   ..........................................................................................14 

në pronësi shoqërore .............................................................................  4 

Gjatë vitit 2019, Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtje të mjedisit në lidhje 

me objektet e përkohshme në kuadër të kompetencave ka përgatitur dokumentacionin e 

mëposhtëm: 

- 230 aktvendime dhe 213 vërtetime për kompensimin e paguar 

- 6 vërtetime të liruara nga pagesa e kompensimeve bazë të kontratave dhe vendimeve 

- 21 vërtetime për shlyerjen e gjithë detyrimit në bazë të kontratës së lidhur, me qëllim 

të sigurimit të aktvendimeve për lokacionin e përkohshëm. 

në emër të lokacioneve të përkohshme janë paguar 163,578.14 euro  

Gjatë vitit 2019, janë mbledhur nga kompensimi për qasjen në objekte dhe për 

shfrytëzimin e hapësirës së kabllove janë mbledhur gjithsej 68.226.73 si më poshtë: 

• Objektet e biznesit    .................................................  21,426,00 EUR 

• Telekomi    ................................................................. 15,357.52 EUR 

• Mtel  ............................................................................15,431.96 euro 
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• Elektrodistribucioni. 

-për kabllot nëntokësore  .................................................12,111.25 euro 

-për nënstacionet  ..............................................................3.900.25 euro. 

 

7. ANALIZA E DETAJUAR E POTENCIALEVE INVESTUESE BAZUAR 

NË DOKUMENTET PLANIFIKUESE NË FUQI 

Gjatë vitit 2019 në buxhetin e komunës së Ulqinit janë paguar 1,211,596.77 euro nga 

kompensimi pajimin komunal të tokës ndërtimore. 

Pajimi komunal në komunën e Ulqinit nuk janë në nivelin e kërkesave moderne dhe 

paaraqesin një kufizim për zhvillimin e ardhshëm. Faktorë të rëndësishëm në periudhën tjetër 

të zhvillimit të infrastrukturës komunale si mbledhja dhe deponimi i ujërave të zeza, trajtimi i 

ujërave të zeza, hapësirat e parkimit, furnizimi me ujë, rregullimi i deponive të mbetjeve të 

ngurta, rregullimi i trafikut janë sfera të rëndësishme të prosperitetit ekonomik të komunës së 

Ulqinit. 

7.1. Objektet e infrastrukturës 

Në tabelat e mëposhtme renditen punimet që janë realizuar në vitin 2019 në territorin 

e komunës së Ulqinit në pajimin komunal të tokës ndërtimore. 

 

 

NR OBJEKT I MARRËVESHJES 

1 Asfaltimi i rrugës në prapavijë të Plazhit të madh në gjatësi 1300 m  

2 Asfaltimi i rrugëve lokale në territorin e komunës së Ulqinit 

3 Ndërtimi i ndriçimit të rrugëve publike në vendbanim Gjerana 2 

4 Rindërtimi i rrjetit lineare për mbledhjen dhe transferimin e ujërave atmosferike 

në rrugën Ymer Prizreni 

5 Ndërtimi i murit mbrojtës të shtratit të përroit së Braticës afër lshmakiq-2019 

6 Ekzekutimi i punimeve për rregullimin e hapësirës te ndërmarrja ndërtimore 

7 Ndërtimi i një kolektorit për transferimin e sistemit të kanalizimit fekal në 

vendbanimin e Pinjesh 

8 Ekzekutimi i punëve për plotësimin e azilit për kafshët e braktisura 

9 Asfaltimi i rrugës në vendbanimin e Bojke 

10 Asfaltimi i rrugës në zonën rurale 

ULQINI, ASFALTIMI I RRUGËVE SIPAS SISTEMIT TË PAGESËS 50% QYTETARËT 50% KOMUNA 
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1. Masat e zbatuara për të nxitur cilësinë e ndërtimit dhe modelimin e hapësirës 

Masat që duhet të sigurojnë cilësinë e ndërtimit dhe modelimin e hapësirës, përmbahen 

në udhëzimet për zhvillimin e planeve të hollësishme që përpunohen përmes PHU të komunës 

së Ulqinit, si dhe përmes përmbajtjes së secilit PDU, ose PU individualisht. Cilësia e ndërtimit 

sigurohet përmes detyrimit të vendosur për hartimin e strukturave sizmike në përputhje me 

standardet dhe dispozitat teknike për zonën sizmike IX; me projektimin e objekteve me energji 

me efikase; me kushtet urbanistike dhe teknike që përshkruajnë një pamje arkitektonike të 

përshtatshme për lokacionin dhe nënqiellin; si dhe me përllogaritjen e mbrojtjes termike; Cilësia, 

siguria dhe arritshmëria për të gjithë personat në të gjitha objektet publike sigurohet përmes 

projektimit dhe ndërtimit në përputhje me standardet e përcaktuara për objektet publike dhe 

rrugët, duke përdorur rampa hyrëse, skajet e rrëzuara, ashensorë etj. Me dokumentet e 

planifikimit hapësinor janë dhënë udhëzime për formësimin peizazhist dhe rregullimin e 

Nr. 

ren

d. 

  Emri, mbiemri dhe lokacioni Sipërfaqa 

që 

paguajnë 

vendasit 

m 

Sipërfaqa 

që paguan 

komuna m 

SIPËRFAQA 

E 

PËRGJITHSH

ME 

1 Adnan Agoviq, Shtoj 47/5 352.50 352.50 705.00 

2 Adem Kalaç Shtoj 45 135.00 135.00 270.00 

3 Kaçar Mujko, Shtoj hoteli Ibiser 240.00 240.00 480.00 

4 Mejrusha Rastoder, Shtoj P. te kisha 324.00 324.00 648.00 

5 Anto Gjeljosheviq,  Shtoj P. rruga Cetinjska 435.00 435.00 870.00 

6 Safet Durakoviq,  Shtoj P.  rruga 5 300.00 300.00 600.00 

7 Fazli Deari, Shtoj afër kishës Sremska 625.00 625.00 1,250.00 

8 Shaban leshi, kodra pn 238.00 238.00 476.00 

9 Predrag Pastoroviq,  Shtoj P. 70.00 70.00 140.00 

10 Sanija Hasiq,  Shtoj P. Vojvogjanska 61 360.00 360.00 720.00 

11 Zija Curoviq Kolomza, Fusha e Shestanit 390.00 390.00 780.00 

12 Enver Jahoviq 180.00 180.00 360.00 

13 Argëzon Sulejmani Kodra 135.00 135.00 270.00 

14 Safet Demiri Kodra 140.00 140.00 280.00 

15 Rifat Gjeloshi Gjerana 2 140.00 140.00 280.00 

16 Shkelyzen Vula Mendra 195.00 195.00 390.00 

17 Hot Rahim 178.13 178.13 356.26 

18 Rifat Fteja kodra pn 135.00 135.00 270.00 

19 Ivanoviq Marko 195.00 195.00 390.00 

20 Rade Pajoviq 108.00 252.00 360.00 

21 Andrija Jankoviq 240.00 240.00 480.00 

22 Adem Karasniqi servisi Lajka rr. e kripores për 
Krute 

600.00 600.00 1,200.00 

23 Rifat Fteja 600.00 600.00 1,200.00 

 
III. ZBATIMI I MASAVE DHE NDIKIMI I TYRE NË MENAXHIMIN E HAPËSIRËS DHE 
MBROJTJEN E SAJ  
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sipërfaqeve të gjelbërta; 

 Gjatë vitit 2019, Kuvendi i komunës së Ulqinit miratoi një akt për shpalljen e kripores së 

Ulqinit Park Natyror. 

1. Ndikimi i masave të planifikimit hapësinor në: 

1.1. Sipërfaqet e ujit 

Masat që duhet të sigurojnë cilësinë e ndërtimit dhe modelimin e hapësirës, përmbahen 

në udhëzimet për zhvillimin e planeve të hollësishme që përpunohen përmes PHU të komunës 

së Ulqinit, si dhe përmes përmbajtjes së secilit DPU, përkatësisht PU veç e veç. Cilësia e 

ndërtimit sigurohet përmes detyrimit të vendosur për të hartuar strukturat sizmike në përputhje 

me standardet dhe rregulloret teknike për zonën sizmike IX; projektimin e objekteve me 

efikasitet të energjisë; kushtet urbanistike dhe teknike që parashikojnë një pamje arkitektonike 

të përshtatshme për lokalitetin dhe klimën; duke aplikuar materiale cilësore ndërtimi të 

përshtatshme për këtë nënqiell, si dhe duke llogaritur mbrojtjen termike; Cilësia, siguria dhe 

qasjes të të gjithë personave në të gjitha objektet publike sigurohet përmes projektimit dhe 

ndërtimit në përputhje me standardet e përcaktuara për objektet publike dhe rrugët, duke 

përdorur rampa hyrëse, skaje të rrëzuara, ashensorë etj. Me dokumentet e planifikimit 

hapësinor janë dhënë udhëzime për formësimin peizazhist dhe rregullimin e sipërfaqeve të 

gjelbërta; 

Gjatë vitit 2019, Kuvendi i komunës së Ulqinit miratoi një akt për shpalljen e kripores së 

Ulqinit Park Natyror. Kjo u bë në bazë të një studimi për mbrojtjen e kripores. 

1.2. Sipërfaqe të tjera natyrore 

Zonat e gjelbërta në territorin e komunës së Ulqinit mirëmbahen nga NP "Veprimtaritë 

komunale". 

Në hapësirën publike të Komunës së Ulqinit, kanë mbetur vetëm 3 palma e Phoenix 

canariensis. Këto tri palma janë trajtuar në gusht 2019, me metodën e endoterapisë. Deri më 

tani, në territorin e komunës sonë janë sëmurë dhe janë shkatërruar rreth 120 palma. Nga ky 

numër, ka një numër palmash që janë dëmtuar si rezultat i ngricave që nga viti 2016. 

Në fushën e aktiviteteve, mirëmbajtja e gjelbërimit në territorin e komunës së Ulqinit në 

vitin 2019 është vepruar si vijon: 

2. Krasitja sezonale e pemëve përgjatë rrugëve në territorin e komunës së Ulqinit 

3. Është bërë heqja e palmave të thata në territorin e komunës së Ulqinit, janë kryer 

gjithsej shtatë trajtime (dy larvicide dhe pesë trajtime me metodën e tymosjes) të mushkonjave 

në territorin e Komunës së Ulqinit. 

1.3. Sipërfaqet e infrastrukturës 

1.3.1. Menaxhimi i mbeturinave - aspekti hapësinor, trajtimi i ujërave të zeza  

Vlerësimi i mbrojtjes hapësinore Pasuria, diversiteti dhe ruajtja e të mirave natyrore, në 

radhë të parë florës dhe faunës në tokë dhe në ujë, është një nga obligimet prioritare për 

ruajtjen e ekosistemeve dhe marrjen e masave adekuate për mbrojten e tyre, rregullullimin dhe 

avancimin dhe përdorimin e planifikuar dhe racional të hapësirës dhe valorizimin e tij optimal. 

Në pajtim me Ligjin për menaxhimin e mbeturinave ("Fl. zyr. MZ" nr. 64/11 dhe 39/16), 

Sekretariati për shërbime komunale dhe mbrojtje të mjedisit ka nxjerrë gjithsej 6 (gjashtë) 

Opinione në Planin e menaxhimit të mbeturinave për kompanitë vijuese që prodhojnë mbeturina 

në territorin e komunës sonë: 

- Autoservisi “EX Auto” shpk Ulqini. 

- Autoservisi “Afro llir” shpk, Autoservisi, Ulqin. 

- Ndërmarrja "Veprimtaritë lomunale" shpk Ulqini 

- Autoservisi "Montana" shpk. Ulqin. 

- Autoservisi, sipërmarrësi Gzim Bogdanoviq, Ulqin, dhe, 

- Ndërmarrja “Gensha” shpk Ulqini. 



23 

 

 

 

1.3.2. Ndostësit 

- Ujërat e zeza nuk trajtohen dhe ndotin drejtpërdrejt ekosistemet ujore të Port  Milenës 

dhe bregut të detit të Gjirit të Ulqinit. Në komunën e Ulqinit, ka dy kolektorë – të ujërave të zeza 

- derdhje nën det, si në Kepin Gjeranave dhe pranë ish-hotel Galeb. 

- Materiali i dëmshëm nuk pastrohet para se të lëshohet në marrës, dhe ato janë 

ndotësit kryesorë të ujërave nëntokësorë dhe ujit sipërfaqësor. Me te rrezikohet flora dhe fauna 

e ekosistemeve ujorë dhe, veçanërisht, plazhet e mbrojtura përgjatë brigjeve të Gjirit të Ulqinit. 

1.3.3. Deponia e qytetit - mbeturina të ngurta dhe deponi të mbetjeve të ngurta 

Me Planin hapësinor të komunës së Ulqinit si dhe Planin lokal të menaxhimit të 

mbeturinave të parrezikshme ndërtimore komunale për periudhën 2016-2020 është parashikuar 

ndërtimi i një deponie për mbeturina në vendbanimin Gaç. 

Komuna e Ulqinit, pas procedurës së tenderit, ka nënshkruar një kontratë me ofertuesin 

më të mirë shpk "Putevi Bar”, për çeljen e rrugës deri te deponia e cila është planifikuar në 

vendbanimin Gaç. Vlera e këtyre punimeve është 24,621,70 euro. Gjatë vitit 2019, komuna e 

Ulqinit filloi me ekzekutimin e punimeve, por hasi në kundërshtim nga banorët e vendbanimit të 

Gaç, dhe punimet u pezulluan. 

Komuna e Ulqinit dhe Komuna e Tivarit zgjidhjen e deponimit të mbeturinave komunale 

e kanë zgjidhur me ndërtimin një deponi të përbashkët ndërqytetëse, e cila u vu në përdorim, 

më 30. 06. 2012. Në këtë deponi, mbeturinat aktualisht përveç komunave të Tivarit dhe Ulqinit i 

deponojnë edhe Budva, Kotori dhe Tivat. 

Mbledhjen e mbeturinave komunale në komunën e Ulqinit e kryen NP ”Veprimtaritë 

komunale” Ulqin. Komuna e Ulqinit ka një Plan lokal për menaxhimin e mbeturinave për 

periudhën 2016 - 2019. Ky plan parashikon që grumbullimi i mbeturinave të bëhet në dy kosha, 

dhe atë enë të lagura dhe të thata. 

1.3.4. Mjedisi  

Komuna e Ulqinit, me politikën e saj të planifikimit hapësinor përfshin edhe zgjidhje  

për konfliktin e mbrojtjes së mjedisit dhe plotësimin e kërkesave ekonomike dhe nevojave 

sociale të banorëve. Kur flitet për menaxhimin e hapësirës, atëherë sigurisht që nuk mund të 

vendosen kufizime sa i përket zbatimit të rregulloreve në këtë fushë, por nënkupton përfshirjen 

e legjislacionit të duhur nga të gjithë sektorët e mbrojtjes së mjedisit, komunikacionit, bujqësisë, 

energjetikčs. Me qëllim të mbrojtjes cilësore të hapësirës dhe të avancimit të mbrojtjes së 

mjedisit gjatë vitit 2018, në Komunën e Ulqinit është bërë si vijon: 

Në pajtim me Ligjin për vlerësimin e ndikimit në mjedis ("Fl. zyr. MZ" nr.  075/18), 

Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtje të mjedisit realizon procedurën e vlerësimit të 

ndikimit në mjedis për projektet që mund të kenë një ndikim të rëndësishëm në mjedis, punimin 

dhe vlerësimin e elaboratit mbi vlerësimin e ndikimit në mjedis, për të cilët, leja e ndërtimit 

lëshohet nga pushteti vendor. Me vlerësimin e ndikimit përcaktohen, përshkruan dhe vlerëson 

në secilin rast individual, ndikimet e mundshme direkte dhe indirekte të projektit të planifikuar 

në: popullsinë dhe shëndetin e njeriut; biodiversitetin dhe veçanërisht për speciet bimore të 

mbrojtura; tokë, ujë, ajër, klimë dhe peizazh; të mirat materiale dhe trashëgiminë kulturore, etj., 

e gjishashtu dhe masat për zvogëlimin e këtyre ndikimeve negative në minimum. 

Është punuar si vijon: 

- është lëshuar aktvendimi për pajtueshmëri në Elaboratin e vlerësimit në mjedis: 

• • Hoteli i Holiday Villages, Depadans, Faza II, bartës i projektit “Karisma Hotels 

Adriatic Montenegro" shpk Podgoricë, 

Në procedurë të marrjes së Vendimit për pëlqimjanë edhe dy elaborate. 

-Janë përgatitur dhe nxjerrë gjithsej 14 vendime të vlerësimit të ndikimit në mjedis, plus 

dy vendime që janë ende në procedurën e informimit të publikut. 

- Janë përgatitur 167 (njëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) Opinione mbi nevojën ose jo të 
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zbatimit të procedurës vendimmarrjes të vlerësimit të ndikimit në mjedis. 

1.3.5. Komunikacioni dhe rrugët lokale 

Sekretariati për Çështje komunale dhe mbrojtje të mjedisit gjatë vitit 2019, në përputhje 

me Ligjin për sigurinë në trafikun rrugor dhe Ligjin për transport rrugor, sipas nevojës ka nxjerr 

rregullisht vendime për rregullimin e trafikut në rrugët e qytetit dhe rrugët lokale, me qëllim 

trafiku të zhvillohet pa pengesa. Në koordinim me policinë komunale, ka monitoruar gjendjen e 

infrastrukturës rrugore në territorin e komunës së Ulqinit. Jemi dëshmitarë të bllokimeve të 

trafikut, veçanërisht në verë gjatë sezonit turistik. Rritja intensive e motorizimit individual po 

rritet nga viti në vit, kurse infrastruktura ekzistuese e trafikut me kapacitetin e saj nuk mund të 

pranojë ngarkesat e bëra. Prandaj, ne jemi të mendimit se ndërtimi dhe zgjerimi i infrastrukturës 

ekzistuese të transportit duhet të jetë një përparësi. Sidomos, rruga drejt Adës duhet të 

zgjerohet nga dy korsi të tjera, siç përcaktohet me Planin Urbanistik Hapësinor të Komunës së 

Ulqinit. 

Gjatë vitit 2019, është bërë shënimi horizontal në përputhje me Projektin kryesor për 

rregullimin e fluksit të trafikut në Ulqin, është shënuar rrjeti rrugor me sinjalistikë horizontale dhe 

vertikale të trafikut. 

Mirëmbajtja e rrugës është një detyrë e vazhdueshme dhe bëhet gjatë gjithë vitit. 

Në periudhën raportuese, është bërë vazhdimi i punimeve për asfaltimin e rrugëve 

lokale me pjesëmarrjen e qytetarëve sipas sistemit 50% qytetarët dhe 50%  komuna. 

Drejtoria e Punëve Publike asfaltoi rrugën për në vendbanimin e Kolomzës nga kisha e 

varrezave lokale në Možur-Sojmir deri në qendër të Kolomzës. Më atë rast, u asfaltua edhe e 

tërë pjesa në gjatësi prej 2650 metra. 

Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural përkrahur ndërtimin e një rruge të dëmtuar në 

vendbanimin Rashtishë e epërme te Lanikoviqët në gjatësi prej 430 metrash. 

1.3.5. Rregullimi i hapësirave të parkingut 

Komuna e Ulqinit ka nxjerr vendimin për krijimin e servis parkingut në Ulqin, i cili,  

në përputhje me Ligjin dhe akteve nënligjore, do të punojë për futjen e rendit në këtë fushë dhe 

të krijijoj  kushte për shfrytëzimin më efikas të parkingut në komunën e Ulqinit. 

Në territorin e komunës së Ulqinit në vitin 2019, ka filluar punën parking servisi, d.m.th 

rregullimin e hapësirës së parkingut në territorin e komunës së Ulqinit, në përputhje me 

elaboratin për rregullimin e hapësirës së parkingut me pagesë. Problemi i parkimit që ishte i 

pranishëm në qytetin tonë, duke aktivizuar parking servisin është përmirësuar. Është e 

nevojshme të theksohet se për të rregulluar parking hapësirës është e nevojshme të qaseni në 

ndërtimin e garazheve në territorin e komunës së Ulqinit në pajtim me dokumentet e planifikimit 

të miratuara. 

Me shfrytëzimin e hapësirave për parkim u paraqit nevoja për të shënuar vendet e 

parkimit, si dhe vendet e parkingut për invalidë. Në pajtim me Rregulloren për shfrytëzimin e 

vendparkimeve për personat me invaliditet në bazë të kërkesave janë përgatitur: 

Aktvendim për miratimin e shfrytëzimit të vendparkimeve për automjetet e personave me 

invaliditet 

• Vendim për miratimin e shfrytëzimin e vendparkimit për automjete 06-537 / 19-2 datë 

22 nëntor 2019 Gjekoviq llirjana / Arion Cekaj 

• Vendim për miratimin e shfrytëzimin e vendparkimit për automjete 06 - 1155 / 19-2 

datë 22 nëntor 2019 Vlahoviq Zoran 

• Vendim për miratimin e shfrytëzimin e vendparkimit për automjete 06-1169 / 19-2 datë 

25.11.2019 Briskoviq Jozo 

• Vendim për miratimin e shfrytëzimin e vendparkimit për automjete 06-1171 / 19-2 datë 

26.11.2019 Mujali Fejzi / Mujali Xhevahire 

• Vendim për miratimin e shfrytëzimin e vendparkimit për automjete 06-1192 / 19-2 datë 
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28.11.2019 Veliq Samir / Veliq Enes 

• Vendim për miratimin e shfrytëzimin e vendparkimit për automjete 06-564 / 19-2 datë 

02.12.2019 Selita Muzaferu / Selita Arlind 

• Vendim për miratimin e shfrytëzimin e vendparkimit për automjete 06-582 / 19-2 datë 

16.12.2019 Zagoviq Indira / Enis Zagoviq 

 • Vendim për miratimin e shfrytëzimin e vendparkimit për automjete 06-581 / 19-2 datë 

16.12.2019 nga Tuliq Oliver 

• Vendim për miratimin e shfrytëzimin e vendparkimit për automjete 06-590 / 19-2 datë 17 Dhjetor 

2019 Edin Maniq / Xhenis Maniq 

• Vendim për miratimin e shfrytëzimin e vendparkimit për automjete 06-588 / 19 të 19-12.12.2019 

Elmadije Halili / Saru Halili 

• Vendim për miratimin e shfrytëzimin e vendparkimit për automjete 06-589 / 19 datë 19.12.2019 

Nail Halili / Rrezart Halili 

• Vendim për miratimin e shfrytëzimin e vendparkimit për automjete 06-1235 / 19, datë 19.12.2019 

Shaban Peraj 

• Vendim për miratimin e shfrytëzimin e vendparkimit për automjete 06-592 / 19-2 datë 23 

Dhjetor 2019 Zeneloviq Agim / Zeneloviq Alim 

 

1. Shuma e kompensimit për pajimin komunal të tokës ndërtimore  

Sipas kërkesave të paraqitura për llogaritjen e kompensimit për pajimin komunal të tokës 

ndërtimore, janë llogaritur dhe lëshuar fletë llogaritëse për 43 investitorë. Nga kompensimet e 

llogaritura për pajimin komunal të tokës ndërtimore në përputhje me Ligjin për planifikimin 

hapësinor dhe ndërtimin e objekteve dhe Vendimin për kompensim për pajimin komunal të 

tokës ndërtimore, disa nga investitorët kompensimin e paguajnë këste, dhe disa janë të liruar 

nga pagesa e kompensimit për pajimin komunal të tokës ndërtimore. 
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Në tabelën e mëposhtme është dhënë evidenca e fletëllogarive të punuara në vitin 2019 
 Numri i 

kontratës 
Data e 
lidhjes 

Investitori Vlera Përshkrimi i punës 

1 01-1744/18 1/24/2019 "Model Slovenija 

Invesf'shpk- Afrim 

Tafa 

48,384.00 € Ndërtimi i 

veprimtarisë qendrore 

– banim dhe biznes 

në lokacionin  "Fusha 

e Ulqinit" 

2 01-166/19 2/8/2019 Dushanka 

Koçoviq 

5,985.30 € Ndërtimi i 

veprimtarisë qendrore 

– banim dhe biznes 

në lokacionin  

"Pristan" 

3 01-253/19 2/19/2019 Xhejla Peku 396 Ndërtimi i objektit 

ndihmës-pishinë e 

hapur në lokacionin 

Pinjesh pylli i pishave 

4 01-264/19 2/25/2019 Bilal B.Salloviq 52827.75 Ndërtmi i banesave 

kolektive në 

lokacionin "Pinjeshi 3" 

5 01-249/19 2/19/2019 "Dijari"doo-lrfan 

Zushi 

63730.35 Ndërtimi i objektit 

banesor në vëllimin e 

PDU "Fusha e Ulqinit" 

6 01-358/19 3/13/2019 Azra 

M.Fazlibegović i 

Xheveri M.Mujaliq 

3018.38 Ndërtimi i objektit 

banesor në vëllimin e 

PDU "Fusha e Ulqinit 

7 01-392/19 3/15/2019 "Eneida 

Group"doo - Alija 

Resulbegoviq 

61432.42 Ndërtimi i objektit 

banesor në lokacionin 

"Fusha e Ulqinit” 

8 01-416/19 3/19/2019 "Eagles 

Group"doo - 

Skender 

Karamanaga 

31687.65 Ndërtimi  -ndërtimi i ri 
i objektit të banimit në 
lokacionin "Pinjeshi 3" 
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9 01-443/19 3/19/2019 "Eneida 

Group"doo - Alija 

Resulbegoviq 

61432.42 Ndërtimi i objektit 

banesor – faza e tretë  

në lokacionin "Fusha 

e Ulqinit” 

10 01-511/19 3/28/2019 "Gensha"doo - 
Senad Aljosheviq 

52440.98 Ndërtimi i objektit 

banesor e biznesit 

PDU "Fusha e Ulqinit” 

11 01-480/19 4/1/2019 Hasan 

R.Husoviq 

10036.13 Ndërtimi i objektit 

banesor në lokacionin 

"Fusha e Ulqinit” 

12 01-546/19 4/1/2019 "Geshtenja"Mn e 

doo Emin Neziraj 

41304.38 Ndërtimi i objektit 

banesor e biznesit 

PDU "Fusha e Ulqinit” 

13 01-590/19 4/9/2019 Vait A.Nikaj 10515.15 Ndërtimi i objektit 

banesor e biznesit në 

lokacionin "Fusha e 

Ulqinit” 

14 01-509/19 4/15/2019 "Nedim 

Komerc"doo Fuad 

Hoxhiq 

138344.44 Ndërtimi i objektit 

banesor e biznesit në 

lokacionin Totosh 

15 01-647/19 4/16/2019 Selim 

Resulbegoviq,N 

ermin 

Hasimbegoviq i 

Dijari -Irfan Zushi 

54661.05 Ndërtimi i objektit 

banesor e biznesit 

PDU "Fusha e Ulqinit” 

16 01-483/19 3/28/2019 "Mediterraneo 

Gradnja - 

Construction"d oo-

Zdravko Radojiçiq 

101286.4 Ndërtimi i Apart Hotel 

17 01-973/19 6/27/2019 Mersudin 

Çapriq,Vladan 

Raduloviq.Mari në 

Triviq.Zheljka 

Far,Mevludin 

Çapriq 

13133.25 Rekonstrukcioni i  

objektit në lokacionin 

Meterizi 2 
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18 01-1017/19 7/2/2019 Arijan R.Milla 11686.05 Izgradnja nova 

gradnja-stambeni 

objekat na lokaciji 

Pinješ 3 

19 01-1040/19-1 7/11/2019 Ninoslav S. 

Redžepagić 

12557.85 Ndërtimi  -ndërtimi i ri i 

objektit të banimit në 

lokacionin Pinjeshi 3 

20 01-836/19 7/11/2019 Denis I.Kačar 30641.51 Ndërtimi  -ndërtimi i ri i 

objektit të banimit në 

lokacionin "Fusha e 

Ulqinit" 

21 01-1041/19-1 7/11/2019 "Ardi 

Company"Sabr

i ja Zejnelagiq 

37563.07 Ndërtimi i objektit 

banesor e biznesit në 

lokacionin Liman 1 

22 01-1378/19 9/5/2019 "Gencon 

Group"-Beqir 

Brashnjan 

1867.5 Ndërtimi i objektit 

banesor në lokacionin 

Kodra 

23 01-1379/19 9/5/2019 "Gencon 

Group"-Beqir 

Brashnjan 

1827 Ndërtimi i objektit 

banesor në lokacionin 

Kodra 

24 01-1381/19 9/5/2019 "Gencon 

Group"-Beqir 

Brashnjan 

2069.25 Ndërtimi i objektit 

banesor në lokacionin  

Kodra   

25 01-1380/19 9/5/2019 "Gencon 

Group"-Beqir 

Brashnjan 

2459.25 Ndërtimi i objektit 

banesor në lokacionin  

Kodra   

26 01-1395/19 9/11/2019 "Morea 

Residence"- 

Sabin Suljoviq 

67072.5 Ndërtim i ri – objekt 

biznesi banesor në 

lokacionin Shtoji 

poshtë 

27 01-1505/19-1 10/1/2019 "Tapacir Kurti"- 

Kabil Kurti 

70685.33 Ndërtimi i objektit 

banesor e biznesit në 

lokacionin Totosh 

28 01-1598/19 10/21/2019 "Final 

Trade"lzahudin 

Buliq 

24865.5 Ndërtim i ri – objekt 
biznesi banesor 

29 01-1017/19 11/25/2019 "Buna 

Property" doo - 

Artan Gjakova 

34980.19 Ndërtimi i objektit 

banesor në lokacionin 

Pinjeshi 2 

30 06-896/19-3 9/24/2019 Gzim Bajraktari 3176.28 Ndërtimi i objektit 

banesor turistik 

31 06-895/19-3 9/24/2019 Omer Bajraktari 3571.02 Ndërtimi i objektit 

banesor turistik 
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3.1. Në procesin e lëshimit të lejes së ndërtimit 

Në vitin 2019 është bërë llogaritja e kompensimit për pajimin komunal të 

tokës ndërtimore në shumënë prej 1,211,596.77 € 

3.2. Kompensimet e kontraktuara 

Në vitin 2019, është bërë llogaritja – e kompensimet të kontraktuara për 2 

investitorë për ndërtimin e objekteve me interes të përgjithshëm. Kompensimi i 

llogaritur për ndërtimin e një hoteli me 4 *** është 71,681.15. euro. 

 

32 06-923/19-3 9/25/2019 Albina Krasniqi 5058.39 Ndërtimi i objektit 

banesor turistik 

33 06-925/19-4 10/15/2019 Fomina Raisa 

Klimentievns 

10199.45 Objektit banesor në 

lokacionin Limani 2 

34 06-986/19-4 10/21/2019 Georgijs I 

Pimenovs Olegsa 

1869.84 Objektit banesor në 

lokacionin Meterizi 1 

35 06-989/19-4 10/21/2019 Georgijs I 

Pimenovs Olegsa 

6436.08 Objektit banesor në 

lokacionin Meterizi 1 

36 06-988/19-4 10/21/2019 Georgijs I 

Pimenovs Olegsa 

1237.32 Objektit banesor në 

lokacionin Limani 1 

37 06-987/19-4 10/21/2019 Georgijs I 

Pimenovs Olegsa 

3689.28 Objektit banesor në 

lokacionin Limani 1 

38 06-1074/19-3 10/30/2019 Ali Kolica 12532.34 Objekti banesor 

familjar në lokacionin 

Pinjeshi 3 

39 06-1081/19-3 11/1/2019 Rasim Kalaç 4133.65 Ndërtimi i objektit 

banesor 

40 06-1120/19-3 11/14/2019 Drane 

Zadrima.Dijana 

Ljulgjuraj,Elezoviq 

Drane 

7106.85 Ndërtimi i objektit të 

veprimtarive qendrore  

41 06-1178/19-3 12/2/2019 "Buliq 

Gradnja"doo 

83256.48 Ndërtimi i objektit të 

biznesit – banesor  

42 06-529/19 11/12/2019 Makoviq 

Haxhija 

20411.22 Ndërtimi i objektit për 

banim dhe banim 

turistik 

   

1,211,596.77 € 
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2. Burimet e ujit 

Komuna e Ulqinit ka disa burime të rëndësishme karstike, të cilat për qytetin e Ulqinit 

dhe zonën e Plazhit të madh mund të sigurojnë sasi të mjaftueshme të ujit gjatë pjesës më të 

madhe të vitit. Furnizimi me ujë i qytetit bëhet nga ujësjellësi i lumit Bunë, nga burimet Salç, 

Gaç, Millë, Kaliman dhe Këllezën. Në periudhën e verës, kur numri i turistëve tejkalon numrin e 

banorëve të përhershëm, përfshihet burimi i ujërave nëntokësor Lisna Bori, i cili ndodhet në 

bregun e djathtë të lumit Buna. 

Produktiviteti i burimeve lokale të përdorura për furnizimin me ujë të Ulqinit janë: 

Izdašnost lokalnih izvorišta koja se koriste za vodosnabdijevanje Ulcinja su: 

 

Sistemi i ujësjellësit të Ulqinit mbulon një sipërfaqe prej rreth 70 km², me distanca nga 

pikat më të largëta në drejtim veri - jug prej 17 km, lindje - perëndim 18 km, me lartësi nga niveli 

i detit deri në 500 m mnd. 

Nga numri i përgjithshëm i banorëve të komunës, afro 82% furnizohet me ujë nga 

ujësjellësi publik. Nga puset e shpuar, secili i furnizuar me një njësi të veçantë pompimi elektrik, 

uji shtyhet në dhomën e thyer në kodrën Fraškanjel, nga ku me tubacionin e gravitacionit lidhet 
në rrjetin e ujësjellësit. Përveç këtij ujësjellësi në komunën e Ulqinit, ekziston edhe një ujësjellës 

për vendin Vladimir, i cili ndodhet në prapashpinë dhe i cili furnizohet me ujë nga puse të 

veçantë në brigjet e lumit Buna. 

Duke marrë parasysh që baza për zhvillimin e ardhshëm të Ulqinit është turizmi, me 

zgjerimin e ofertës me ndërtimin e kapaciteteve shtesë në Plazhin e madh, do të shprehet 

nevoja për sasi më të mëdha të ujit në këtë zonë, gjë që mund të zgjidhet duke rritur kapacitetin 

e burimeve të Lisën Bore dhe / ose përdorimin e ujit nga Sistemi i Ujësjellësit Rajonal për 

bregdetin e Malit të Zi. 

Koncepti shtetëror i furnizimit afatgjatë me ujë të bregdetit të Malit të Zi, e me këtë edhe 

komunën e Ulqinit, bazohet në ndërtimin e një sistemi rajonal të ujësjellësit me të cilin do të 

lidheshin rrjetet ekzistuese të shpërndarjes së qyteteve bregdetare. Ujësjellësi rajonal për 

bregdetin e Malit të Zi është lëshuar në punë në vitin 2012, kështu që komuna e Ulqinit përdori 
ujë për herë të parë nga ujësjellësi rajonal në vitin 2012. Uji u fut në sistem përmes rezervuarit 

të zonës së lartësisë II Mali i bardhë 2, e është lënë edhe një lidhje tjetër direkte në rrjet dhe 

zonën e lartësisë. 

Sasitë e deficitare të ujit, të cilat duhet të sigurohen nga sistemi i ujësjellësit rajonal, 

Nr. Numri i 
kontratës 

Data e lidhjes Investitori Vlera Përshkrimi i 
punëve 

1 01-1916/18-2 12/28/2019 Dva Goluba 67243 hotel me 4**** 

2 01-1916/18-2 4/30/2019 Dva Goluba Hipotekë e 

rendit tjetër 

hotel me 4**** 

3 01-1738/19-1 11/19/2019 Hurije 

(Hasan) 

Cungu 

4448.52 Ndërtimi  

degustimi i vajit 

të ullirit   

• Gaçi .........  ,301/s, 

• Milla .........  ,101/s, 

• Salçi .........  . 3 l/s 

• Kalimani.... . 4 l/s 

• Këllezna ..  15 1/s 

• Lisën e Bori.,200 
l/s • Brajsha..... .. 51/s 
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paraqesin ndryshimin midis sasive minimale, të cilat gjatë verës sigurohen nga burimet lokale 

dhe nevojat e popullatës lokale, turistëve dhe konsumatorëve të tjerë. 

Studimi "Përzgjedhja e burimeve të furnizimit me ujë afatgjatë të rajonit bregdetar të 

Malit të Zi" jep një parashikim të sasisë deficitare të ujit që duhet të sigurohet nga Ujësjellësi 

Rajonal. 
3. Menaxhimi i mbetjeve – aspekti hapësinor 
Trajtimi i ujërave të zeza 
Aktualisht në komunën e Ulqinit, janë duke u zhvilluar punimet për mbledhjen dhe 

largimin e ujërave atmosferike dhe ujërave e zeza të kanalizimeve për vendbanimet Bratica 

poshtë, Totosh, Mali i bardhë dhe Kodra. Në fazën tjetër të punimit, është e nevojshme të 

planifikohet ndërtimi i një impianti për trajtimin e ujërave të zeza, i cili është një lokacion i 

përcaktuar nga dokumenti i planifikimit. 

Në këtë situatë në komunën e Ulqinit, ujërat e zeza derdhen në dy kolektorë. Një në 

Kepin e Gjeranave dhe tjetri tjetër pranë ish-Hotel Galeb. 

4. Bashkëpunimi me organet kompetente në procesin e hartimit dhe 

miratimit së dokumenteve të planifikimit  

- Në procesin e përgatitjes së dokumentacionit të planifikimit, është arritur një 

bashkëpunim i plotë me Ministrinë e zhvillimit të qëndrueshëm dhe turizmit. 

5. Punët e besuara nga ana e administratës shtetërore 
Në bazë të Dekretit për besimin e një pjese të punëve të Ministrisë së zhvillimit të 

qëndrueshëm dhe turizmit në njësitë e vetëqeverisjes lokale ("Fl. zyr. MZ", nr. 087/18, datë 

31.12.2018), Sekretariatit për planifikim hapësinor dhe zhvillim të qëndrueshëm, i janë besuar 

punët e lëshimit të kushteve urbanistike e teknike bazuar në nenin 74 të Ligjit për planifikimin 

hapësinor dhe ndërtimin e objekteve ("Fl. zyr. MZ", nr. 64/17 e 6 tetorit 2017). 

6. Numri i konkurseve të organizuara urbanistike – teknike në pajtim me nenin 

30 të Ligjit për rregullimin e hapësirës dhe ndërtimin e objekteve 
- Këtë vit nuk është organizuar asnjë konkurs urbanistiko - teknik. 

IV. TË DHËNAT PËR OBJEKTET E NDËRTUARA DUKE PËRFSHIRË  

DHE OBJEKTET E NDËRTUARA NË KUNDËRSHTIM ME LIGJIN  

1. Objektet e ndërtuara me leje ndërtimi dhe leje përdorimi  

Sipas Ligjit për planifikimin hapësinor dhe ndërtimin e objekteve ("Fl. zyr. MZ", nr. 

51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13 dhe 33/14), në vitin 2019 janë lëshuar: 2 

leje ndërtimi dhe 6 leje përdorimi. 

Në bazë të nenit 223, paragrafi 2 i Ligjit për planifikimin hapësinor dhe ndërtimin e 

objekteve ("Fl. zyr. MZ", nr.  64/17, datë 6. 10. 2017) dhe Vendimit për ndërtimin e 

objekteve lokale me interes të përgjithshëm ("Fl. zyr. MZ – dispozitat e komunës", nr. 

21/14), në vitin 2019, janë lëshuar: 4 leje ndërtimi. 

1. Objektet e ndërtuara me lejen e ndërtimit 

Sipas Ligjit për planifikimin hapësinor dhe ndërtimin e objekteve ("Fl. zyr. MZ", nr.  

51/08, 40/10, 34/11, 47/11, 35/13, 39/13 dhe 33/14), në vitin 2019 janë lëshuar: 2 

leje ndërtimi. 

Në bazë të nenit 223, paragrafi 2 i Ligjit për planifikimin hapësinor dhe ndërtimin e 

objekteve ("Fl. zyr. MZ", nr. 64/17, datë 6. 10. 2017) dhe Vendimit për ndërtimin e 

objekteve lokale me interes të përgjithshëm ("Fl. zyr. MZ – dispozitat e komunës", nr.  

21/14), në vitin 2019, janë lëshuar 4 leje ndërtimi. 

2. Objektet e ndërtuara pa leje ndërtimi (zona, numri, devijimi nga leja e 

ndërtimit), me referencë të veçantë për objektet e përfshira 
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Sekretariati për planifikim hapësinor dhe zhvillim i qëndrueshëm nuk ka të dhëna për 

numrin e objekteve të filluara ose të ndërtuara në Komunën e Ulqinit, sepse 

mbikëqyrja ndërtimore kryhet nga Drejtoria për mbikëqyrjen e inspektimit për rajonin 

jugor - inspekcioni urbanistik-ndërtimor. 

3. Objektet që përfshihen në dokumentin e planifikimit dhe objektet që nuk janë të 

përfshirë në dokumentin e planifikimit 
- Në vitin 2019 nuk u miratua asnjë dokument planifikimi për territorin e Komunës së 
Ulqinit. 

4. Legalizimi i objekteve të ndërtuara pa lejen e ndërtimit  

Me Ligjin Planifikimin hapësinor dhe ndërtimin e objekteve ("Fl. zyr. MZ", nr.  64/17, datë 

6 tetor 2017), të gjitha objekteve të paligjshme që janë të përfshira në dokumentin e planifikimit, 

u është mundësuar legalizimi. 

Sipërfaqa me përpunimin e hollësishëm të dokumenteve planifikuese (PDU, PU, SLL 

dhe SDL) në territorin e Komunës së Ulqinit, është 12,906,700.00 m² (1,290.67 ha), që është 

5% e territorit. 

Me Plani urbanistik hapësinor të Komunës së Ulqinit ("Fl. zyr. MZ", nr. 16/2017, datë 

10.03. 2017), gjithashtu ju mundëson legalizimin e objekteve pa leje, për vendbanimet rurale 

dhe ndërtesat në tokë bujqësore jashtë vendbanimit rural. 

Punët e Sekretariatit për planifikimin hapësinor dhe zhvillimin e qëndrueshëm, 

për legalizim ndërtesa pa leje nga 01.01. 2019 deri më 31.12.2019 

- Numri i thirrjeve për legalizimin e objekteve, .........................................  29,00 

Numri i aktvendimeve të nxjerra për legalizimin e objekteve  ....................  /, 

Numri i aktvendimeve të nxjerra për pezullimin e procedurës, ..................  /, 

- Numri i aktvendimeve për vazhdimin e procedurës   .............................  3,00 

- Numri i aktvendimeve të nxjerra për ndërprerjen e procedurës   ...........  199,00 
- Numri i lëndëve ku janë kërkuar plotësime, 
(me Elaboratin, e për të cilat nuk janë të regjistruar të dhënat 

Në Fletën e patudnshmërive nga Elaborati), .........................................  116,00 

Pas skadimit të afatit për dorëzimin e kërkesave për legalizimin e objekteve, në vitin 

2019, me postë kanë mbërritur edhe 105 kërkesa për legalizim. 

V.  KËRKESAT E SHFRYTËZUESIT E HAPËSIRËS  
1. Kërkesat për ndryshimin e dokumentit të planifikimit - statistikor, 

përshkrues, tendencat, vlerësim 

Në pajtim me nenin 21, paragrafi 1 të Ligjit për planifikimin hapësinor dhe ndërtimin e 

objekteve ("Fl. zyr. MZ", nr.  64/17, datë 6. 10. 2017), punën për hartimin dhe miratimin e 

dokumentit të planifikimit e bënë Ministria. 

Ministrisë së zhvillimit të qëndrueshëm dhe turizmit, më 14. 02. 2019 dhe 24. 06 2019. 

Është dërguar një iniciativë për hartimin e 8 planeve, si vijon: 

1. Studimi lokal i lokacionit “Barbana” në Ulqin, 

2. Plani detal urbanistik “Totosh” në Ulqin, 

3. Plani detal urbanistik “Pinjeshi-Pylli i pishave” në Ulqin, 

4. Studimi lokal i lokacionit i zonës servise-depo  “Krytha e Anës së malit” në Ulqin, 

5. Plani detal urbanistik për hotele dhe vila të kategorisë së lartë në Pinjesh në Ulqin, 

6. Projekti urbanistik “Qendra e re Ulqin” në Ulqin, 

7. Studimi lokal i lokacionit “Kruçe 1” në Ulqin dhe 

8. Studimi lokal i lokacionit “Kruçe 2” në Ulqin. 

2. Kërkesat për përfshirjen e nobjekteve të ndërtuara në mënyrë të 

paligjshme në dokumentin e planifikimit (statistikor dhe përshkrues) 
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Punët në hartimin dhe nxjerrjen e dokumentit planifikues i kryen Ministria” në pajtim me 

nenin 21, paragrafi 1 i Ligjit për planifikimin e hapësirës dhe ndërtimin e objekteve („Fl. zyr. 

MZ”, nr. 64/17 datë 06.10.2017). 

VI. PROPOZIMI I MASAVE PËR AVANCIMIN E POLITIKËS SË RREGULLIMIT TË 

HAPËSIRËS  

Është e nevojshme që qytetarët të marrin pjesë në mënyrë aktive në përgatitjen e një 

zgjidhjeje të re ligjore në fushën e planifikimit hapësinor dhe ndërtimin e objekteve, në mënyrë 

që të krijojmë një sistem menaxhimi të tokës ndërtimore me efikasitet, me qëllim të mbrojtjes së 

interesit publik dhe privat, por jo në dëm të interesit publik. 

 

Përpunues: Sekretariati për planifikim hapësinor dhe zhvillim të qëndrueshëm dhe 
Sekretariati për veprimtari komunale dhe mbrojtje të ambientit  

KUVENDI I KOMUNËS SË ULQINIT 

Numër: 02- KRYETARI 

Ulqin, ______ .  2020 Dr. Ilir Çapuni, 


