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Ç’është REC
Qendra Rajonale e Mjedisit (REC) është organizatë ndërkombëtare neutrale, joavokuese dhe jo fitimprurëse, 
e cila mbështet zgjidhjen e problemeve mjedisore në Evropën Qendrore dhe Lindore (EQL). Kjo qendër e 
përmbush misionin duke promovuar bashkëpunim ndërmjet Organizatave Jo Qeveritare (OJQ), qeverive, 
bizneseve si dhe personave tjerë kyç mjedisor si dhe duke përkrahur këmbimin e lirë të informatave dhe pjesë-
marrjen publike në vendimmarrjen për mjedis. REC është themeluar në vitin 1990 nga Shtetet e Bashkuara të 
Amerikës, Komisioni Evropian dhe Hungaria. 

Aktualisht, REC bazohet ligjërisht në Kartën e vet, nënshkruar nga qeveritë e 29 vendeve dhe Komisioni 
Evropian dhe në një marrëveshje ndërkombëtare me qeverinë e Hungarisë. Zyra qendrore e REC-ut është ne 
Szentendre, Hungari si dhe zyrat fushore dhe zyrat e shteteve në 17 vendet përfituese.

Të nderuar qytetarë të Ferizajt, si Kryetar i Komunës së Ferizajt kam nderin dhe kënaqësinë  që t’ju njoftoj 
me procesin e hartimit të Planit Lokal të veprimit në Mjedis (PLVM) për komunën tonë, duke përshkruar 
shkurtimisht këtë proces të këtij projekti shumë të rëndësishëm për të ardhmen e komunës dhe qytetit tonë.

Për realizimin e sukseshëm të këtij projekti u u ngrit një Trup Koordinues 5 (pesë) anëtarësh në nivel të komu-
nës, pjesë e të cilit trup isha edhe unë. Krahas Trupit Koordinues, u ngrit edhe një Grup Punues 21 (njëzetëen-
jë) anëtarësh për hartimin e PLVM-së me përfaqësues të Ekzekutivit dhe Legjislativit të komunës tonë por, 
me shumicë dërmuese të njohësve (profesionistë dhe specialistë) të fushave të ndryshme (mbrojtja e mjedisit, 
urbanistika, shëndetësia, zonat e gjelbërta, komunikacioni, bujqësia, ekonomia, mirëqenia sociale etj.), si dhe të 
Organizatave Jo Qeveritare (OJQ) dhe kompanive publike të qytetit. Pjesë e këtij grupi ishte edhe koordinatori 
i Qendrës Regjionale për Mjedis (Regional Environmental Center – REC) për Ferizaj. Duhet përmendur që 
ky projekt u mbështet edhe nga stafi i REC – ut në Kosovë. Poashtu, duhet theksuar se gjatë hartimit të këtij 
plani janë marrë edhe opinionet dhe kontributet e qytetarëve të komunës tonë.

Ferizaj është njëra prej 7 (shtatë) qendrave më të mëdha urbane të Kosovës ku ndodhen institucionet e qe-
verisjes lokale dhe synon të shndërrohet në qendër regjionale sepse, i plotëson të gjitha kushtet për këtë status. 
Rrëzë maleve të Sharrit, Lybetenit piktoresk dhe me bifurkacionin e Neredimes (rasti i dytë në botë), që pritet 
të funksionalizohet, Ferizaj është njëri prej qyteteve me natyrën prej nga më tërheqësve në Kosovë. Ne jemi 
krenarë për bukurinë e natyrës së komunës tonë dhe do të bëjmë përpjekje maksimale që ta ruajmë, mbrojmë 
dhe ta kultivojmë atë me përkushtimin më të madh, duke krijuar dhe siguruar një të ardhme me ambient të 
pastërt dhe të shëndoshë për qytetarët tanë. Ne do ta kemi të drejtuar vëmendjen tonë në vazhdimësi  në për-
mirësimin e jetës së qytetarëve tanë, duke e mbështetur fuqishëm zhvillimin dhe përmirësimin e infrastruk-
turës së qytetit dhe të komunës.

Qyteti dhe Komuna e Ferizajt është në rrugën drejt suksesit dhe ne dëshirojmë që edhe ju të jeni pjesë e kësaj 
rruge! Do të dëshiroja që të mos hezitoni për asnjë moment për të më kontaktuar, në qoftë se jeni të vullnet-
shëm të dini më tepër për qytetin tonë, për vlerat, problemet dhe shqetësimet e tij. Unë do të jem i gatshëm në 
çdo kohë që t’i ndajmë dhe t’i kanalizojmë së bashku shqetsimet dhe sukseset tona. Shpresoj që ky informacion 
do të jetë i dobishëm për JU dhe jeni gjithmonë të mirëpritur që të punojmë së bashku për të ardhmen tonë. 

Përzemërsisht,

Kryetari i Komunës së Ferizajt 
Z. Bajrush XHEMAILI

Fjala e Kryetarit të Komunës 



Marrëveshja
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Fjalorthi i shkurtesave
AKMM – Agjencia e Kosovës për Mbrojtjen e Mjedisit 
BE – Bashkimi Evropian
QKMF – Qendra Kryesore e Mjekësisë Familjare në Ferizaj
QMF – Qendra e Mjeksisë Familjar
QAP – Qendra e aftësimit profesional
QRP – Qendra Regjionale e punësimit
TMK – Trupat Mbrojtëse të Kosovës
PZHU – Plani Zhvillimor Urban
MMPH – Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor
MASHT – Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë
MSHP – Ministria e Shërbimeve Publike
IKSHP – Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik në Ferizaj 
REC – Qendra Rajonale për Mjedis (Regional Environmental Center - REC)
PKVM – Plani i Kosovës për Veprim në Mjedis
PLVM – Plani Lokal i Veprimit në Mjedis
OJQ – Organizata Jo Qeveritare
SIDA – Agjencia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar
             (Swedish Development Coorporation Agency - SIDA)
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Plani Lokal për Veprim në Mjedis (në tekstin e mëtejshëm PLVM), është përgatitur në kuadër të projektit: 
“Planet Lokale për Veprim në Mjedis përtej kufijve - Planifikimi Mjedisor për Paqe dhe Stabilite”, i cili 
është duke u realizuar nga Qendra Rajonale e Mjedisit - The Environmental Regional Center (në tekstin e 
mëtejshëm REC), zyra në Kosovë, në bashkëpunim me komunën e Ferizajt dhe me përkrahjen financiare 
nga Agjencia Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar – Swedish Development Coorporation 
Agency (në tekstin e mëtejshëm SIDA). 

Personat dhe grupet e ndryshme që janë përfshirë në hartimin e PLVM-së 
për komunën e Ferizajt janë —

1. Hamdi Aliu – koordinator i REC-ut,
2. Lumnije Morina – kryesuese e Grupit Punues të PLVM -së, anëtare e Kuvendit të Komunës,
3. Minir Haxhimusa – udhëheqës i Njisisë së Mbrojtjes së Mjedisit në Drejtorinë e Urbanizmit, Pronës, 

Kadastrit, Gjeodezisë dhe Mbrojtjes së Mjedisit, 
4. Besim Zymberi – nënkryetar i Komunës,
5. Agim Aliu – kryesues i Kuvendit të Komunës,
6. Gafurr Ilazi – zyrtar i Njësisë së Investimeve në Drejtorinë e Planifilimit dhe Zhvillimit
7. Bashkim Hyseni – drejtor i Drejtorisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale,
8. Naim Ferati – drejtor i Drejtorisë së Kulturës Rinisë dhe Sportit,
9. Makfire Sadiku – prof. e kimisë, 
10. Basri Musa – Drejtoria Urbanizmit, Pronës, Kadastrit, Gjeodezisë dhe Mbrojtjes së Mjedisit,
11. Hajrush Leka – inspektor i komunikaciont në Drejtorinë e Inspeksionit,
12. Bashkim Mani – udhëheqës i Njësisë së Zhvillimit Rural në Drejtorinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe 

Zhvillimit Rural,
13. Tyrkene Bislimi – zyrtare në Drejtorinë e Ekonomisë, Financave dhe Buxhetit,
14. Florim Shabani – Shoqata Ekologjike “Sharri”,
15. Hajrije Nebihu – anëtare e Kuvendit të Komunës
16. Ridvan Berisha – Inspektor i vetirinarisë  në Drejtorinë e Inspeksionit
17. Hyzri Hasani – zyrtar i Zyrës së Komuniteteve
18. Agim Rexhepi – UD i drejtorit KP “Pastërtia”
19. Kenan Gashi – OJQ  “Iniciativa e Rinisë Përparimtare”
20. Emin Misini – udhëheqës i Njësisë së Infrastrukturës në Drejtorinë e Urbanizmit, Pronës, Kadastrit, 

Gjeodezisë dhe Mbrojtjes së Mjedisit,
21. Teuta Haxhiu, zyrtare në Drejtorinë e Shërbimeve Publike dhe Emergjencës. 

Anëtarët e Trupit Koordinues —

1. Kryetari i Komunës, z. Bajrush Xhemaili,
2. Nënkryetari i Komunës, z. Besim Zymberi,
3. Kryesuesja e GP, Lumnije Morina,
4. Drejtoresha e Drejtorisë së Urbanizmit, Pronës, Kadastrit, Gjeodezisë dhe Mbrojtjes së Mjedisit, Qazime 

Vata,
5. Udhëheqësi i Sektorit të Shërbimeve të Përbashkëta të Drejtorisë së Administratës dhe Personelit, z. 

Abdurrahman Uruçi.

Stafi i REC-ut për Kosovë —

Zeqir Veselaj – drejtor i zyrës, 
Merita Fazliu dhe Olta Çibuku – Menaxhere të Projektit

PJESËMARRËSIT NË PROCESIN E PËRGATITJES SË PLVM
Komuna e Ferizajt, vend atraktiv dhe perspektiv, me infrastrukturë dhe zhvillim ekonomik dinamik. Qytet 
integrues në mes kryeqytetesh, urë e komunikimeve tregtare.

Portë për vargmalet, aty ku bifurkacioni fton për rekreacion, vend ku promovohet potenciali investues dhe 
diversiteti kulturor i qytetarëve dhe zanatlinjëve, ku jetohet në harmoni me natyrën dhe në mjedis ekologjik. 

tituLLi i KaPituLLit

VIZIONI
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Hyrje
Komuna e Ferizajt, hartimin PLVM-së, e ka filluar me iniciativën e REC-ut, SIDA-s, si dhe me përkrahjen e 
kryetarit të komunës, përmes nënshkrimit të marrëveshjes në  mes të Komunës së Ferizajt dhe REC-ut, zyra 
në Kosovë.

Komuna e Ferizajt  është zgjedhur në projektin për hartimin e PLVM-së, së bashku me katër komuna tjera 
të Kosovës (Pejë, Gjakovë, Klinë dhe Gjilan). Synimi i projektit është hartimi i PLVM-së, i  cili është duke u 
realizuar nga REC-u  në bashkëpunim me komunën e Ferizajt dhe me përkrahjen financiare nga SIDA. Njëri 
nga synimet kryesore të këtij projekti është lidhja e pesë komunave të lartpërmendura , që do të lehtësoj punën 
e koordinuar në mbrojtjen dhe përmirësimin e mjedisit.

PLVM, është dokument strategjik i cili tenton të ofron zgjidhje për problemet mjedisore në komunë. Plani 
përmban të dhënat bazike rreth komunës, konstaton dhe pasqyron problemet më të rëndësishme mjedisore në 
territorin e  komunës, si dhe propozon veprime për zgjidhje të qëndrueshme - afatgjatë në interes të mirëqenies 
së të gjithë qytetarëve të komunës. Ekzistimi i PLVM për komunë paraqet një nga parakushtet e rëndësishme 
në harmonizimin  e efektshëm të planeve lokale dhe kombëtare me planet e Bashkimit Evropian (në tekstin 
e mëtejshëm BE).   

PLVM  për komunën e Ferizajit si dhe ndërmarrja e veprimeve konkrete të cilat do të kontribuojnë në për-
mirësimin e kualitetit mjedisor në rrethin e Ferizajt realizohet në kuadër të projektit “Planet Lokale për Ve-
prim në Mjedis përtej kufijve - Planifikimi mjedisor për Paqe dhe Stabilitet”, i cili është duke u realizuar nga 
REC-u në bashkëpunim me komunën e Ferizajt dhe me përkrahjen financiare nga SIDA. 

PLVM është dokument i politikës mjedisore vendore që pasqyron përparësitë dhe detyrat në fushën e mjedisit, 
veprimtaritë dhe masat që do të ndërmerren për zgjidhjen e tyre, identifikon organet dhe strukturat që do të 
angazhohen, secila në linjën e vet, si dhe përllogarit kostot dhe mbështetjen financiare të nevojshme. 

Përgatitja duhet mbështetur në metodën gjithëpërfshirëse ku institucionet komunale, Organizatat Jo 
Qeveritare(OJQ-të) si dhe çdo individ i komunitetit ka të drejtë  në dhënien e kontributit të tij në këtë proces 
të hartimit të PLVM-së.

Aktivitetet e Projektit:

1. Faza përgatitëse. Në këtë fazë, projekti është i përqëndruar në krijimin e parakushteve për zhvillim të 
suksesshëm të PLVM - së: 

a) Së pari bëhet nënshkrimi i marrëveshjes në mes të REC - ut dhe  Komunës së Ferizajt; 

b) Bëhet zgjedhja e koordinatorit të PLVM  (nga REC-u);

c) Formimohet Trupi Koordinues dhe Grupi Punues i PLVM - së; 

d) Përfshihet  publiku i gjërë dhe mediat, në procesin e hartimit të PLVM - së.

2. Vlersimi i gjendjes mjedisore dhe caktimi i prioriteteve për veprim,

3. Zhvillimi i planit të veprimit,

4. Finacimi i veprimeve prioritare,

5. Identifikimi i mundësive për vazhdimin e projektit.

Përmbledhje ekzekutive — Pjesa 1
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Sa i përket gjendjes së mjedisit në kohën e hartimi të 
PLVM-së, Komunën e Ferizajt e kanë karakterizuar 
këto specifika:

• Zhvillimi i ulët ekonomik.

• Buxheti i kufizuar i komunës për përmirsimin e 
jetës së qytetarit.

• Kuadri i pamjaftushëm profesional për mbrojtjen 
e mjedisit.

• Paisja me infrastrukturë ligjore të kënaqshme por, 
në shumicën e rasteve të pa zbatueshme.

• Komunikacioni i ngarkuar rrugor, numri i madh i 
automjeteve të vjetruara dhe cilësia e ulët e karbu-
ranteve.

• Mungesa e sistemit moniturues të ajrit, zhurmës 
etj.

• Kapacitete të pamjaftueshmem të ujit të pijshëm, 
mungesë në zonat rurale, infrastrukturë e vjetruar 
dhe humbje të ujit të ujësjellsit.

• Mungesa e impianteve për trajtimin e ujërave të 
zeza.

• Problemi i menaxhimit të mbeturinave (deponitë 
ilegale, trajtimi i mbeturinave apo riciklimi i tyre, 
mungesë e vetëdijes sa i përket hudhjes së mb-
eturinave, nivel i ulët i inkasimit nga kompania për 
shërbimet e ofruara etj).

• Hapsira të pamjaftueshme të gjelbërta etj.

Ajri
Ajri i pastër është me rëndësi vitale për shëndetin e 
njeriut.  Kualiteti i ajrit që e thithim ka rënë konside-
rueshëm – kryesisht si rezultat i aktiviteteve njerëzore. 
Ngritja e prodhimit industrial, djegia e karburanteve 
si dhe rritja dramatike e trafikut, kanë shtuar edhe 
më shumë ndotjen e ajrit nëpër qytete. Si rrjedhim, 
kjo ndotje mund të shkaktojë probleme shëndetësore 
serioze në të ardhmen. 

Aktualisht, kontribuesit më të mëdhenj të ndotjes së 
ajrit në Kosovë por edhe në komunën e Ferizajt,  janë 
burimet statike edhe ato lëvizëse në zonat urbane  dhe 
zonat industriale. Sektori i transportit karakterizohet 
me numër të madh të makinave të vjetruara dhe për-
dorim të karburantëve jo adekuate. Përveç kësaj edhe 
sektori i industrisë në shumicën e rasteve përdor pajis-
je të vjetra. Mungesa e energjisë elektrike dhe përdor-
imi i gjeneratorëve për kopenzimin e saj, mungesa e 
sistemit për ngrohje qendrore, gjithashtu janë burime 
të cilat shërbejnë për ndotjen e ajrit. Sektori i bujqësisë 

kontribuon në ndotjen e ajrit kryesisht përmes djegies 
së biomasës. Zonat ilegale për hedhjen e mbeturinave 
me djegie të pakontrolluara të mbeturinave paraqesin 
një burim serioz të ndotjes së ajrit.

Uji
Kosova ka rezerva të kufizuara ujore që në të ardh-
men do të jenë faktor kufizues për zhvillimin eko-
nomik dhe shoqëror të vendit.

Ferizaji shfrytëzon ujërat sipërfaqësor dhe nëntokë-
sor, të cilat shfrytëzohen për pije dhe për ujitje. Lumi 
Neredime, i cili përbëhet prej lumit të madh dhe 
të vogël është degë e rëndësishme e lumit Lepenc. 
Gjatësia e rrjedhës së lumit Neredime është 29 km, 
sipërfaqja e pellgut 209 km2, ndërsa shpejtësia mesa-
tare 0.9m³/sec. Rezervat e ujërave nëntokësore të hu-
lumtuara, janë përgjat degës së dytë në veri-lindje të 
Neredimës. Shpurjet që janë bërë më herët në oborrin 
e fabrikës së gypave, kanë  prurje pre 70 l/sec.

Mbeturinat
Menaxhimi i mbeturinave, paraqet një ndër shqetësi-
met më të mëdha për mjedisin dhe një barrë e madhe 
ekonomike për shoqërinë. Çështja e mbeturinave, 
nënkupton edhe humbjen e resurseve. Pas gjenerimit 
mbeturinat duhet të mblidhen, trajtohen dhe mën-
janohen dhe ky proces sërish involvon përdorim të 
resurseve dhe paraqet një rrezik potencial për ndotje.
Puna me mbeturina, ngërthen një mori problemesh 
mjedisore në shëndet, klimë dhe kontaminimin e 
ujërave, tokës dhe ajrit.

Për këtë arsye Komuna e Ferizajt, menaxhimin e mb-
eturinave duhet ta vendos ndër prioritetet e saj, duke 
e mbështetur edhe në aspektin financiar, ekonomik 
dhe strategjik.

Zhvillimi urban, shfrytëzimi i tokës/ave dhe 
karakteristikat e dheut
Qyteti i Ferizajt disponon me Planin Gjeneral Ur-
banistik të hartuar në vitin 1987-89 me afat të vlefsh-
mërisë deri në vitin 2000, plan ky i aprovuar nga Ku-
vendi i Komunës në vitin 1992. Ky plan përfshin një 
sipërfaqe prej 650 ha. Në përgjithësi, dokumentacioni 
teknik urban - planet urbanistike për qytetin janë 
të tejkaluara jo vetëm në kohë por, edhe si koncept 
i planifikimit paraqesin një  zgjidhje anakronike për 
nevojat e qytetit dhe si të tilla janë të pazbatueshme. 

Kohë më parë është miratuar nga Kuvendi i Komu-
nës Plani Zhvillimor Urban PZHU (2009).

Ferizaj ka sipërfaqe prej 344.71 km2. Relievin e ko-
munës së Ferizajt e karakterizojnë tri tërësi natyrore: 

vargmalet e Sharrit në perëndim dhe veriperëndim, 
rrafshi i Kosovës  dhe disa zona kodrinore-malore 
në lindje. Komuna e Ferizajt posedon 16.954 ha tokë 
bujqësore dhe 13.315 ha pyje. Pra, gjithsej 30.269 ha.

Përbërja gjeologjike e tokës 
është si vijon:

• Tokë e kuqërremtë – kafe e lesivuar mbi sediment 
të kuqërremtë: 22%

• Tokë e kuqërremtë – kafe ranore deltinore: 20%

• Smonicë e pa karbonizuar: 10%

• Smonicë në proces të kafenizimit: 7%

• Smonicë e kafenizuar: 5%

• Smonicë e lesivuar me pseudoglej: 8%

• Tokë livadh – argjilore: 5%

• Tokë podzollake – pseudoglej: 10%

• Tokë e kafenjtë e cektë dhe mesatarisht e thellë: 7%

• Tokë aluviale ranore, deltinore dhe e kafenizuar: 5%

• Tokë e aglejuar mineralo – moçalike: 1%

Resurset natyrore dhe biodiversiteti

Një ndër instrumentet shumë të rëndësishme për ru-
ajtjen e biodiversitetit është mbrojtja e natyrës përmes 
zonave të mbrojtura. Në komunë e Ferizajt zona të 
mbrojtura janë shpallë: Bifurkacioni i lumit Nere-
dime në vitin 1979 dhe Zona Turistike prej 120 ha më 
17.09.2002.

Zonat e mbrojtura në Ferizaj

—

EMRi i objEKtit: Bifurkacioni i lumit Nerodime

Viti i shPaLLjEs: 1979

KatEgoRia MbRojtësE: Rezervat special natyror

–

EMRi i objEKtit: Zona turistike 120 ha

Viti i shPaLLjEs: 01.Nr.4603, dt: 17.09.2002

KatEgoRia MbRojtësE: Zona turistike është shpallur 
hapësira në mes lumit të vogël dhe të madhë të Ne-
redimes

iLustRiMi

Harta e Zonave 
te mbrojtura ne 
Kosovë, sipas 
Komunave
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Kosova ka legjislacion të ri mjedisor dhe të përafërt me standardet e BE-së. Ky legjislacion mbështetet në 
parimet e legjislacionit evropian dhe është hartuar në bashkëpunim me ekspertët e jashtëm. Nga Ministria e 
Mjedisit dhe Planifikimit Hapsinor (MMPH) është iniciuar procedura për ridraftimin e Ligjit për Mbrojtjen e 
Mjedisit Nr.2003/9 dhe Ligjit për Mbrojtjen e Natyrës Nr. 2006/2. Në procedurë për miratim në Kuvendin e 
Republikës së Kosovës është Ligji i Kosovës për Vlerësimin e Ndikimit në Mjedis.

tabELa 

Lig ji për 
transportin 

rrugor  Lig ji 
2004 /1 

Rregullorja 
për transportin 

rrugor në 
territorin e 
Komunës së 
Ferizajt: 01 

Nr.1413/2007

Ç’është PLVM — Pjesa 3
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Me miratimin e Ligjit për Mbrojtjen e Mjedisit nga 
Kuvendi i Kosovës më 26 shkurt 2009, Qeveria e 
Kosovës dhe Qeveritë Komunale obligohen që t’i 
hartojnë dokumentet që dalin nga ky ligj, si që janë 
Plani i Kosovës për Veprim në Mjedis dhe Planet Lo-
kale për Veprim në Mjedis.

Neni 24 (Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit)
Planet e Veprimit Lokal në Mjedis dhe Programet 
Mjedisore

1. Komunat miratojnë planet e veprimit lokal në 
mjedis ose programe mjedisore për mbrojtjen e 
mjedisit, në përputhje me Planin e Kosovës për 
Veprim në Mjedis sipas interesave specifike të saj.

2. Në hartimin e planeve të veprimit lokal dhe pro-
grameve mjedisore, marrin pjesë. publiku, OJQ-
të, organizatat profesionale dhe komuniteti i bi-
znesit.

3. Komunat i raportojnë Ministrisë për zbatimin e 
planit të veprimit lokal dhe programit mjedisor.

4. Dy ose më shumë komuna mund të hartojnë dhe 
miratojnë së bashku plane ose programe të për-
bashkëta të veprimit për mbrojtjen e mjedisit për 
zvogëlimin e efekteve negative në mjedis.

PLVM, është një proces i cili përmes punës aktive të 
një numri të madh të pjesmarrësëve si p.sh., qeverisë 
komunale, grupit punues, OJQ-ve, grupeve të ndry-
shme të interesit etj., krijohet dokumenti në bazë të 
të cilit realizohen aktivitetet për mbrojtjen e mjedisit.

PLVM, si program zhvillimor i komunave, ndihmon 
në krijimin e vizionit të komunitetit, vlerësimin e 
problemeve të ambientit, vendosjen  e prioriteteve 
dhe caktimin e strategjive për definimin e problemeve 
kryesore si dhe zbatimin e aktiviteteve konkrete me 
qëllim të përmirsimit të gjendjes së mjedisit si dhe 
shëndetit të njeriut.

Gjithashtu, nxit pjesëmarrjen e publikut në përcakti-
min e prioriteve në zgjidhjen e problemeve të mjedisit 
në nivel të komunitetit, forcimin e partneritetit në 
mes të  pushtetit lokal dhe OJQ-ve, sektorit të ekono-
misë dhe qytetarëve, përparimin e transparencës dhe 
kualitetit në marrjen e vendimeve në lidhje me çësht-
jet e mjedisit, rritjen e kapaciteteve dhe aftësimin e 
komunitetit lokal në definimin e problemeve të tyre 
jetësore të mjedisit. 

3.1 Metodologjia e përgatitjes së PLVM
Sot në botë nuk ekziston ndonjë metodologji e 
veçantë për hartimin e PLVM-së. Metodologjia e parë 
për hartimin e PLVM-së është zhvilluar para afër 20 

vjetësh në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që pastaj 
të përshtatet me kushtet shoqërore ekonomike si dhe 
kapacitetet teknike e kadrovike të vendeve të tjera të 
ndryshme.

PLVM,në komunën tonë u hartua si rezultat i mar-
rëveshjes së nënshkruar nga  REC Zyra në Kosovë 
dhe Kryetari i Komunës Z. Bajrush Xhemaili, si dhe 
me përkrahjen financiare të SIDA-s.

Hartimi i këtij dokumenti bëhet me qëllim të krijimit 
të standardeve mjedisore në harmoni me ato të BE-së. 

1. PLVM, është një dokument strategjik, i cili do-
kument synon të ofron zgjidhje për problemet 
mjedisore. Ky plan përmban gjendjen mjedisore, 
masat, vlerësimin e ndikimit në mjedis, shëndetin 
e njeriut, bartësit, mënyrën, afatet kohore dhe 
mjetet financiare për realizimin e tij.

2. Procesi themelor i hartimit të PLVM-së  ndahet 
në  faza, të cilat lidhen njëra pas tjetrës:

a) aktivitetet përgatitore,

b) formimi i trupit koordinues,

c) formimi i grupit punues,

d) vlerësimi i gjendjes së mjedisit,

e) hartimi i vizionit  të komunitetit,

f ) caktimi i  prioriteteve, 

g) hartimi i planit të veprimit për  fushat  priori-
tare,

h) caktimi i prioriteteve në realizimin e planit të 
veprimit.

3. Grupi Punues i cili është formuar për hartimin e 
këti dokumenti, ka 21 anëtar.Ka koordinatorin, 
përfaqësues i REC-ut,  z. Hamdi Aliun, zyrtarin 
për mjedis z. Minir Haxhimusën,  Kryesuesen 
e Grupit Punues të PLVM-së znj. Lumnije Mo-
rina si dhe anëtarë tjerë, të cilët janë të fushave të 
ndryshme dhe që ju takojnë grupeve të ndryshme 
të interesit.

4. Grupi Punues është formuar në shtatorin e vitit 
2008.

Si trup mbikqyrës i punëve të Grupit Punues është 
Trupi Koordinues, i përbër prej pesë anëtarëve.

Grupi Punues ka punuar në  hartimin e draftit të 
PLVM-së, duke u bazuar në vlerësimin profesional 
të gjendjes së mjedisit në komunën tonë, prej së cilës 
gjendje rrjedhin edhe prioritetet për mjedis.

Vlerësimi i gjendjes së mjedisit 
është bërë në këto fusha: 

• në fushën e shërbimeve komunale,

• kualitetit të ujrave sipërfaqësore dhe nëntokësore 
(mundësia e shfrytëzimit, sasisë, kualitetit dhe për-
dorimit të ujit),

• mbeturinat komunale, deponitë legale dhe ilegale,

• ujërat e zeza, sistemi i kanalizimit,

• shërbimet sociale, shëndetësia dhe arsimi. Orga-
nizimi dhe puna e tyre,

• transporti, rrugët lokale, trotuaret, parkingjet,

• turizmi dhe rekracioni. Gjendja dhe zhvillimi i ka-
paciteteve ekzistuese,

• gjelbrimi, krijimi i hapsirave të gjelbërta publike, 
parqet e qyteteve dhe mirëmbajtja e tyre,

• mbrojtja e pasurive natyrore (bifurkacioni, lumejtë 
etj.),

• bujqësi, shfrytëzim i tokës, degradim i tokës bujqë-
sore, urbanizmi etj.

Rregulli themelor i hartimit të PLVM-së, është se ai 
bazohet në pjesëmarrjen e publikut gjatë tërë pro-
cesit. Kjo përfshin hulumtimin për ide, mendime dhe 
nevoja të qytetarëve, me të cilat sigurohen prioritetet 
e aktiviteteve në kuadër të PLVM-së dhe të cilat prior-
itete e shprehin vullnetin e qytetarëve. Grupi Punues, 
marrjen e mendimeve prej publikut - qytetarëve, e 
ka bërë përmes pyetësorëve, organizimin e debateve 
publike, daljeve në teren si dhe përmes mediave. Pas 
vlerësimit të gjendjes mjedisore dalin rekomandimet 
të cila shërbejnë si  bazë për rangimin e prioriteve dhe  
hartimin e projekteve.

PLVM është çelës i investimeve sepse,  nga ky da-
lin prioritete të qarta, plan për veprim, përkrahje prej 
pjesmarësve kyç si dhe përkrahje prej publikut.
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lumit Neredime, fenomen ky i rrallë natyror dhe hi-
drografik në botë, ku ujërat e këtij lumi bashkohen 
dhe ndahen në dy degë pra, përmes lumenjve të tjerë, 
derdhen në dy drejtime , njëri në detin Egje dhe tjetri 
në Detin e Zi. Ky fenomen është unikat në Evropë.

Relievin e komunës së Ferizajt e karakterizojnë tri 
tërësi natyrore: vargmalet e Sharrit në përëndim dhe 
veripërëndim, rrafshi i Kosovës  dhe disa zona kodri-
nore-malore në lindje.

Rajoni përreth Ferizajt merret si mbarimi i Fushës së 
Kosovës dhe lidhja e saj hapësinore me Anamoravën. 
Ky rajon kufizohet me Malin e Sharrit në jugpërën-
dim, Karadakun dhe Anamoravën në lindje dhe 
Malet e Drenicës në veriperëndim. Nëpër territorin e 
komunës rrjedhin disa lumenj dhe përrenj të shumtë. 
Lumi kryesor është ai i Neredimes, i cili kalon edhe 
nëpër qytetin e Ferizajt.  Ky lum brenda qytetit është 
me vlerë të madhe, andaj duhet t’i kushtohet rëndësi e 
veçantë. Hidrografinë e këtij lumi e përbëjnë 13 për-
renj. Lartësia mbidetare e lumit në Ferizaj është 580m.

4.2  Karakteristikat e terrenit
Komuna e Ferizajt është mjaft e pasur me pasuri naty-
rore. Kompleksi i vargmaleve të Sharrit  është i pa-
sur me florë dhe faunë të zhvilluar si dhe me reliev 
karakteristik të llojit të veçantë. Në të njëjtin kom-
pleks hasim edhe në llojllojshmërinë e shkëmbinjve 
dhe mineraleve të pastudiuara sa duhet. Ndërkaq, 
zonat e rrafshta janë të mbuluara nga depozitimet e 
neogjenit dhe nëpër këto shtresa hasim në minerale të 
dobishme, siç janë: rëra e kuarcit afër Mirosalës, rëra 
argjilore te fusha e aeroportit bujqësor, mineralet e 
plumb-zinkut te fshati Mirash, uji mineral afër fshatit 
Gaçkë dhe shtresa të linjitit që ndodhen në gjithë hap-
sirën e depozitimeve neogjene, si dhe naftën e supo-
zuar në thellësi 1600 m. Në lindje të komunës së Fer-
izajt supozohen rezervat e argjilës. Afër fshatit Zllatar 
ekziston  masa e leuciteve (mineral fosfor) si material 
për prodhimin e plehrave artificiale etj.

Qyteti i Ferizajt si fshat është formuar në periudhën 
e sundimit Otoman, pas vitit 1874-78. Emri Ferizaj 
rrjedh nga Feriz Shasivari, i cili e drejtonte një Han. 
Ferizaj filloi të zhvillohet si qytet me ndërtimin e lin-
jës hekurudhore Mitrovicë – Shkup dhe me stacio-
nin hekurudhor. Kjo linjë ishte shumë me rëndësi për 
transportin e udhëtarëve dhe mallrave.

Nëpër Ferizaj kalon edhe arteria kryesore e Kosovës, 
rruga Magjistrale M2/E65 në drejtim të Shkupit, si 
dhe rruga magjistrale M25-3 e cila lidhë Ferizajn me 
Gjilanin dhe Bujanocin. Kjo paraqet një urë lidhëse të 
Kosovës me korridorin Evropian. Rruga magjistrale 
M25/E752 e lidhë Ferizajn me Prizrenin.

Hapat e parë të formimit të qytetit janë pas vitit 1900, 
me fillimin e disa veprimtarive zejtare dhe tregtare. 
Në atë kohë dominonte tregtia dhe zanatet në qytet. 
Në vitin 1900, prej 400 shtëpive sa kishte gjithsej Fer-
izaj, 200 ishin dyqane tregtare dhe zejtare. 

Objektet më të vjetra kulturore të ndërtuara në  Fer-
izajt janë: Shtëpia e Kulturës “Hivzi Sylejmani”, 
e ndërtuar në vitin 1924 dhe Biblioteka Publike e 
Qytetit “Sadik Tafarshiku”, e ndërtuar në vitin 1928. 

Në vitin 1941 qyteti kishte vetëm 5.000 banorë. Fab-
rika e tjegullave është e vetmja ndërmarrje ende e mb-
etur nga kjo periudhë. Ndërmarrjet dhe fabrikat tjera 
ekzistuese janë ndërtuar dhe formuar pas Luftës së 

Dytë Botërore dhe qyteti zhvillohet për tu formuar 
më vonë në një ndër qendrat më të mëdha industriale 
dhe tregtare të Kosovës. 

Ekonomia e Ferizajt deri në aplikimin e masave të 
dhunshme (vitet 1989-1990) ishte mjaft e zhvilluar e 
sidomos industria metalike, industria e përpunimit të 
drurit, industria ushqimore dhe ndërtimtaria. Përveç 
kësaj, në Ferizaj ishin dhe janë të zhvilluara edhe de-
gët e tjera të ekonomisë si: tregtia, komunikacioni 
(transporti), pylltaria, bujqësia etj. 

4.1 Lokacioni Gjeografik
Qyteti i Ferizajt Shtrihet në pjesën jugore të rrafshit 
të Kosovës dhe ka sipërfaqe prej 344.71 km2. Ku-
fizohet me shtatë komuna tjera. Në lindje kufizohet 
me komunën e Gjilanit dhe të Vitisë, nga të cilat 
qendra ka distancën rrugore prej 32, përkatësisht 21 
km. Në jug kufizohet me komunën e Kaçanikut (16 
km), në jugperëndim me Shtërpcën (32 km), në perën-
dim me Therandën (42) dhe në veri me Shtimen (13) 
e  Lipjanin (17). Distanca e Ferizajt nga kryeqendra 
e Kosovës, Prishtina është 36 km kurse, nga Shkupi 
48 km. Lidhjet ajrore për Ferizajn realizohen  përmes 
aeroportit të Prishtinës që është në largësi prej 33 km. 
Distanca rrugore Ferizaj - Tiranë është 350 km kurse, 
me portin e Durrësit 384 km.

Veçanti e komunës së Ferizajt është bifurkacioni i 

tabELa 

Resurset naty-
rore në Komunën 
e Ferizajt

haRta 

Komuna e 
Ferizajt
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4.3  Infrastruktura e trafikut
Transporti publik në komunë është mjaft i organizuar, 
duke marrë parasysh mosfunksionimin unik të objek-
teve të stacionit hekurudhor dhe atij të autobusëve. 
Transporti i mallrave është faktor kryesorë i tejngar-
kimit të rrugëve pasi që ai  zhvillohet me vështërsi 
me hekurudhë, çka do të ndihmonte në shkarkimin 
e rrugëve dhe funksionimin më normal të komunika-
cionit automobilistik.

Në aspektin teknik rrugët janë të një kualitetit mesa-
tar ato të cilat janë të punuara viteve të fundit, ndërsa 
një pjesë e tyre është në gjendje jo të mirë.

Në aspektin funksional, në Ferizaj ka një kategorizim 
të qarkullimit të rrugëve dhe kjo paraqet vështërsi 
në funksionimin normal të komunikacionit. Ka 
vështirësi në lëvizjen e mjeteve për shkak të kapac-
itetit të rrugëve dhe kushteve teknike të tyre, duksh-
mërisë jo të mirë, trajtim joadekuat të udhëkryqeve, 
mosmirëmbajtje të korridoreve të rrugëve etj.

Në aspektin e mbrojtjes së mjedisit, në asnjë rrugë të 
qytetit nuk kemi gjelbrim mbrojtës,  nuk kemi shirita 
gjelbrues – ndarës, në mes të automjeteve dhe këm-
bësorëve si dhe gjelbrim izolues ndaj gazrave, pluhu-
rit dhe zhurmës. Mungon gjelbrimi i lartë përgjatë 
rrugëve, më përjashtim të qendrës së qytetit. Rrugët e 
pa shtruara paraqesin problem në ndotjen e vendba-
nimeve, për shkak të pluhurit dhe baltës. Gjithashtu, 
në aspektin e mbrojtjes së mjedisit dhe ambientit, 
nuk kontrollohen materialet e përdorura e posaçër-
isht asfalti. Mirëmbajtja nuk është e organizuar mirë 
dhe nuk aplikohet në nivelin e nevojshëm. Sheshet e 
qytetit janë në sipërfaqe të vogla, gjendja e tyre është 
mesatarisht kualitative.

Sipas shënimeve në Komunën e Ferizajt janë të regjis-
truara mbi 22347 automjete. Momentalisht nuk është 
e mundur që këto mjete të klasifikohen sipas kat-
egorive. Është e sigurt se me rregullat teknike të cilat 
aplikohen te ne nuk kërkohet që automjetet të jenë të 
paisura me katalizatorë (filtra të gazrave), andaj me 
të drejtë mundë të konstatojmë se njëri ndër ndotësit 
e mëdhenj të ambientit janë edhe automjetet. Nëpër 
Ferizaj kalon rruga magjistrale Prishtinë – Shkup dhe 
rruga regjionale Gjilan – Ferizaj -  Shtime. Ndërsa, 
qendrën e qytetit  e lidhin 20  rrugë kryesore që lidhin 
të gjitha fshatrat dhe vendbanimet për rreth.

Po ashtu, nëpër Ferizaj kalon edhe linja hekurudhore 
Shkup – Leposaviq. Kjo linjë hekurudhore nëpër Fer-
izaj ka një gjatësi prej 18.3 Km, ndërsa kalon nëpër 7 
vendbanime. Hekurudha në të ardhmen kërkon një 

trajtim të veçantë në të gjitha aspektet. Vetëm disa 
vendkalime nëpër hekurudhë, kanë mbrojtje apo 
gjysmëmbrojtës kurse, të gjitha vendkalimet duhet të 
kenë mbrojtje me barriera, ose gjysmëbarriera. Reko-
mandohen mbrojtjet në vendkalime, ndërtimi i mbi-
kalimeve – nënkalimeve  në qytet dhe fshatra.

Transporti Publik

Në Ferizaj janë të regjistruara 17 linja lokale  të 
rregullta të autobusit, si dhe 140 nisje ndërurbane dhe 
ndërkombëtare. Ky lloj transporti kryhet me 150 au-
tobusë. Janë të regjistruara 6 kompani të cilat merren 
me transport të udhëtare (auto taxi me 120 vetura), si 
dhe 550 automjete taxi individuale. Për më tepër, për 
transportin, hekurudhën, komunikacionin dhe gjen-
djen e rrjetit rrugor në Ferizaj, shiko tabelat në vijim.

Në Komunën e Ferizajt janë  asfaltuar rrugë me sipër-
faqe prej 217 711.5 m2

Rekomandime:
•	 Hartimi i strateg jisë për zvoglimin e ndotjes nga komuni-

kacioni;

•	 Përmirësimi i infrastrukturës rrugore;

•	 Ndërtimi i rrugëve tranzit dhe shmangia nga vendbanimet 
urbane, në bashkëpunim Komunë-Ministria e Transportit 
dhe Telekomunikacionit;

•	 Promovimi i transportit publik urban;

•	 Ekotesti i automjeteve;

•	 Monitorimi i cilësisë së ajrit.

tabELa 

Gjendja e rrjetit 
hekurudhor dhe 
rrugor
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4.5.1 Ujërat nëntoksore

Rezervat e ujërave nëntokësore të hulumtuara janë 
përgjat degës së dytë në veri-lindje të Neredimës. 
Shpuarjet që janë bërë më herët në oborrin e fabrikës 
së gypave, kanë  prurje prej 70 l/sec. Disa shpuarje që 
janë bërë në disa fshatra, së fundi, nga Komuna, nga 
Elektrovati dhe BP, rezultojnë se sasia e ujërave nën-
tokësore për shpuarje, sillet prej 7- 15 l/sec. Shkalla 
e ndotjës së ujëarave në lumenjë dhe përrocka është 
mjaft e lartë, varësisht nga koncentrimi i popullatës, 
afër lumejve kemi shkallë të ndryshme të ndotjes.

4.5.1.1 Gjendja fiziko-kimike 
            e ujërave nëntoksore

Në lidhje me përbërsit kimik, uji nëntokësor nga shu-
mica e mostrave i plotëson kërkesat sipas standardit 
të Institutit të Shëndetit Publik të Kosovës (ISHPK). 
Vlerat e turbullirës në shumicën e piezometrave në 
Nerodime (LM dhe LV), megjithatë tejkalojnë vlerat 
toleruese. Në  veçanti,  mostra nga LV tregon tur-
bullirë shumë të lartë. Megjithëse, kjo nuk është jo 
e zakonshme për aquifere të tillë ku pjesërisht janë 
të karstifikuar, e që pjesë të ujit të infiltruar mund të 
rrjedhin me shpejtësi brenda hapsirave dalluese me 

4.4  Klima
Komuna e Ferizajt karakterizohet me klimë konti-
nentale. Temperatura vjetore mesatare është 9.9°C. 
Muajt më të ngrohtë janë korriku dhe gushti me tem-
peraturë mesatare 18.9°C. Muaji më i ftohtë është 
Janari me temperaturë mesatare -2.6°C. Temperatura 
maksimale e ajrit është 32.5°C në Korrik, ndërsa ajo 
minimale -14.0°C në Janar.

Ndriçimi (Insolimi) mesatar vjetor në Ferizaj është 
2 034 orë me diell. Muaji me më shumë orë me diell 
është gushti me 264.6 orë, ndërsa dhjetori karakter-
izohet me kohën më të shkurtër të insolimit, mesatar-
isht 63.8 orë.

Lagështia më e lartë mesatare sillet prej 85.0 % deri 
87.0 %,  në muajt dhjetor dhe janar, ndërsa ajo më 

e ultë në muajt prill dhe maj e cila sillet prej 68.2 % 
deri 68.4 %. Kohë me vranësira më të larta ka janari 
me 7.3/10, ndërsa vranësira më të ulta ka gushti me 
3.8/10.

Mesatarisht, në vit ka  731.3 mm të reshura në Komu-
nën e Ferizajt. Muaji me më së shumti të reshura është 
maji me 105.6 mm, ndërsa me më së paku gushti me 
42.2 mm.

Mesatarisht toka e Ferizajt është 51.8 ditë e mbuluar 
me dëborë. Në janar ka më së shumti dëborë (17.0 
ditë), ndërsa më së paku dëborë ka prilli(1.0 ditë).

Në Ferizaj fryjnë më së shpeshti erërat veriperëndi-
more (N-248), veriore (N-142) dhe erërat juglindore 
(SE-147). Më së paku fryjnë erërat lindore (E-22).

4. 5  Karakteristikat hidro-gjeologjike
Komuna e Ferizajt ka ujëra sipërfaqësore dhe nën-
tokësore. Në Ferizaj, ujërat sipërfaqësore rrjedhin 
përgjatë lumit Neredime, i cila është degë e rëndë-
sishme e Lumit Lepenc. Lumi Neredime përbëhet 
prej dy lumejve, Lumi i Madh dhe Lumi i Vogël, që 
burojnë në rrëzën jugore të malit të Nerdemës, në 
lartësi mbidetare prej 600m.

Gjatësia e rrjedhës së lumit Neredime është 29 km, 
sipërfaqja e pellgut 209 km2, ndërsa shpejtësia mesa-
tare 0.9m³/sec. Lumi Neredime është rrjedhë e dobët 
për shkak të bigëzimit – bifurkimit, fenomen i rëndë-
sishëm gjeografik, i njohur edhe në botën e jashtme. 

Bifukacioni gjendet 1 km në veri-perdendim të Fer-
izajit, mbi dhe nën vendin e quajtur te Mulliri i Nikës. 
Si fenomen natyror është i njohur që nga viti 1321.

Ujërat tjerë sipërfaqësor në territorin e Komunës së 
Ferizajit, janë në shfrytëzim për ujitjen e tokës,  lumi 
i Pleshinës dhe i Gremës, që bashkohen me lumin 
Neredime te fshati Gurëz (dega e lumit Neredime që 
dedhet në lumin Lepenc).

Sipas disa matjeve që janë bërë në maj të vitit 2007 
nga një Institut i Londrës, kapaciteti prurës i lumit 
Neredime është 848 l/sec. Mirëpo ky kapacitet në 
shfrytëzim, në korrik-gusht bie në 30 l/sec. 

Foto 

Bashkimi i 
dy Lumenjeve 
Neredime

Foto 

Gjendja e 
tanishme e lumit 
Neredime 
(Maj 2009)

buRiMi

Ekipi i Grupit 
Punues të 
PLVM-së 
Ferizaj

gRaFiKa 

Temperaturat 
g jatë vitit në 

territorin e 
Komunës



34 REC — Qendra Rajonale e Mjedisit, Prishtinë 35Plani Lokal i Veprimit në Mjedis — Komuna Ferizaj

tabELa 

Parashikimi 
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viti 1989 deri 
në vitin 2010 
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tabELa 

Punëkërkuesit 
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tabELa 

Pasqyra e 
shfrytëzuesve të 
ndihmës sociale 
sipas numrit dhe 
nacionalitetit
në Komunën e 
Ferizajt

kapacitetin e zvogluar të filtrimit natyral. Uji nëntok-
sor i pompuar në F3, gjatë gjithë kohës së pompimit 
ka patur rërë të imët. Mostra është marrur një ditë më 
vonë, pas testit të pompimit me pompë me kapacitet 
të vogël (0.5 l/s), kështu që edhe ka rezultuar me një 
vlerë më të vogël të turbullirës.

4.5.1.2  Gjendja bakteriologjike 
             e ujërave nëntokësorë
Gjitha mostrat kanë tejkaluar standardet e kualitetit 
bakteriologjik sipas ISHPK. Të gjitha mostrat kanë 
tejkaluar standardet e kualiteit bakteriologjik, pavar-
sishtë faktit që rrethina e luginës së Nerodimes është 
pak e populluar si dhe janë prezente aquiferët në pellg 
(F3 dhe F4) të mbrojtur me shtresa me pershkuesh-
mëri të ulët të argjiles, kështu që nuk do të duhej të 
pritej ndotja me origjinë fekale. Kontaminimi bak-
teriologjik ka mundësi të ketë ardhur edhe nga mos 
trajtimi adekuat i mostrës së marrë.

Rekomandime:
•	 Evitimi i humbjeve teknike të ujit;

•	 Marrja e  masave për pastrimin e lumejve nga mbeturinat;

•	 Ndalimi i derdhjes së ujarave të zeza në lumenjë;

•	 Ndërtimi i kolektorëve dhe impianteve për pastrimin e 
ujrave të zeza;

•	 Përfshirja e popullatës në sistemet e organizuara të ujësjell-
sëve;

•	 Përfshirja e g jithë popullatës në sistemet e organizuara të 
kanalizimeve;

•	 Monitorimi i vazhdueshëm i ujit të pijshëm;

•	 Vetëdijsimi i popullatës për kursimin e ujit të pijes etj.

Konstatohet se vendbanimet që furnizohen me ujë 
të pijshëm rreth zonave të ndotuara janë: Talinoci i 
Jerlive dhe i Muhaxherëve, Muhoci, Sazlia, Surqina, 
Cërnilla, Mirashi, Rahovica, Pojata, Gurëza, Varoshi, 
Gremja (Topojan), Lloshkobarja, Slivova, Kosharja, 
Kosina , Prelezi i Jerlive dhe i Muhaxherëve dhe Ba-
bushi.

4. 6  Demografia 
Komuna e Ferizajt, sipas vlerësimeve jozyrtare, duhet 
të ketë mbi 140.000 banorë (regjistrimi i fundit në 
Kosovë është bërë në vitin 1981). Dendësia e popull-
sisë  është 406 banorë në një km2. Norma mesatare  
vjetore e shtimit (nataliteti) të popullsisë është ndër-
mjet 26 dhe 30‰. Mortaliteti sillet në shkallën ndër-
mjet 6 dhe 7‰. Komunën e Ferizajt, përveç qytetit 
me lagjet urbane, e përbëjnë edhe 45 fshatra të cilat 
janë të organizuara në 11 Bashkësi Lokale. Në fsha-

tra  jetojnë përafërsisht gjysma e popullatës së kësaj 
komune. Regjistrimi i popullësisë dhe i ekonomive 
familjare  në Kosovë pritet të bëhet në vitin 2011.

Komuna e Ferizajt i ka 45 fshatra. Për shkak se 
regjistrimi i fundit popullsisë në Kosovë është bërë 
në vitin 1981, nuk dihet numri i saktë i banorëve në 
këto fshatra. Fshatrat e komunës së Ferizajt, në bazë 
të statutit të komunës, janë:

Bablak, Babush, Balaj, Bibaj, Burrnik, Cërnillë, Doga-
naj, Dremjak, Dardani, Dubravë, Gaçkë, Greme, 
Jezerc, Komogllavë, Koshare, Kosinë, Lloshkobare, 
Nikadin, Neredime e Eperme, Neredime e Poshtme, 
Mirash, Mihoc, Manastirc, Mirosalë, Papaz, Pleshinë 
e Epërme, Pleshinë e Poshtme, Pojatë, Prelez i Jer-
live, Prelezë i Muhaxherëve, Rahavicë, Rakaj, Sa-
zli, Slivovë, Softaj, Sojevë, Surqinë, Fshati i Vjetër, 
Talinoc i Jerlive, Talinoc i Muhaxherëve, Tërn, Va-
rosh, Zllatar dhe Zaskok.

4.7 Kushtet sociale në Komunë
Sipas shënimeve nga Qendra Rajonale e Punësimit 
(QRP) në Ferizaj, në dhjetor të vitit 2008 në Komu-
nën e Ferizajt janë të evidencuar 19.871 punëkërkues, 
prej tyre 8190, apo 41.21% janë femra , 11681 meshkuj, 
apo  58.78 %. Mirëpo, kjo pasqyrë nuk paraqet gjen-
djen reale për normën e papunësisë sepse, qytetarët 
apo punëkërkuesit, duke pasur parasysh mundësitë e 
pakëta të  punësimit nëpërmjet këtyre qendrave,  nuk 
janë lajmëruar. Numri punëkërkuesve sipas përkatë-
sisë etnike: Shqiptar 18 853, Serb 12, te tjerë 1006 
Numri i punëkërkuesve me aftësi të kufizuara është 
472, prej tyre 192 janë femra.
Duke marr parasysh se shënime të plota dhe të  sakta 
për numrin e të papunëve në Ferizaj nuk ka, për të 
nxjerr një pasqyrë të saktë duhet analizuar numrin 
e të papunëve, atyre të lajmëruar dhe atyre që nuk 
janë paraqitur për punësim. Pastaj, numrin e pension-
istëve, numrin e përfituesve të ndihmës sociale, num-
rin e të punësuarve në sektorin publik dhe privat, të 
vetëpunësuarve dhe atyre që nuk janë të paraqitur si 
të punësuar. Marrë për bazë papunësinë në Kosovë 
që sillet nga 46-50%, edhe Ferizaj përafërsisht ka këtë 
% dhe  preukupim çështjen e punësimit.

Punëkërkues sipas Strukturës kualifikuese Punëkërkues sipas Strukturës moshore

Të pakualifikuar: 105,007 16-24 vjeç: 4,912

Gjysëm të kualifikuar: 842 25-39 vjeç: 9,540

Të kualifikuar: 2,806 40-54 vjeç: 4,681

Me shkollë të mesme: 5,300 55+ vjeç: 738

Me shkollë të lartë: 210

Me fakultet: 206

Totali: 19,871 Totali: 19,871

Nacionaliteti Nr. i familjeve Nr. i anëtarëve të familjes

Shqiptar 969  4,445
Serb 2        4
Rom 4      20

Boshnjak 4      19
Ashkali 254  1,343

Totali: 1,234  5,832
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4.8 Arsimimi
Në Komunën e Ferizajt, sistemi arsimor zhvillohet  
sipas këtyre niveleve: çerdhja e fëmijve, ku përfshihen 
fëmijet prej 9 muaj deri në 5 vjet dhe  janë të përfshirë 
230 fëmijë. Arsimi parafillor, i cili është i organizuar 
nëpër shkollat fillore me 63 paralele dhe me 1793 nxë-
nës. Arsimi fillor dhe i mesëm i ulët me 883 paralele 
dhe me 21366 nxënës, prej tyre 4 paralele me nevoja 
te veçanta me  46  të nxënës. Arsimi fillor në Ferizaj 
është i organizuar në 46 objekte shkollore fillore. Ar-
simi i mesëm i lartë  në 6 objekte shkollore, me 7390 
nxënës, i organizuar në 147 dhoma, prej tyre 112 më-
sonjëtore, 13 kabinete, 7 dhoma për mësimdhënës, 11 
dhoma për administratë , 5 punëtori dhe 109 tualete. 
Numri i përgjithshmë i puntorëve që punojnë në ar-
sim, duke përfshirë edhe personelin e administratës 
dhe puntorët ndimës nëpër shkolla është 1770.

Ndër problemet kryesore në fushën e arsimit publik, 
janë sidomos mungesa e lokalit të mjaftueshëm shkol-
lor. Në qytet, shkollat fillore punojnë në 3 ndërrime, 
mungesa e kabineteve, e mjeteve mësimore, mësimit 
praktik, kabinetik  dhe laboratorik, mungesa e bib-
liotekave shkollore, sallave të edukates fizike, ter-
reneve sportive, mungesa e punëtorive te shkollat e 
mesme profesionale  etj.

Komuna dhe Drejtoria e Arsimit, për ta përmirë-
suar gjendjen e kuadrit, kanë ndarë bursa, sidomos  
për studentët e lendëve deficitare. Në të ardhmen 
kërkohet që të rritet numri i bursistëve në bazë të 
nevojave të komunës për kuadër përkatës. Për kualifi-
kimin, rikualifikimin dhe specializimin e qytetarëve 
të Komunës së Ferizajt janë organizuar disa trajnime 
nga Ministria e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë 
(MASHT), komuna dhe Qendrat e Aftësimit Profe-
sional (QAP) etj.

Viti 2008-2009 Numri i fëmijve-nxënësve Numri i shkollave

Çerdhe 9 muaj – 5 vjet 230 fëmijë  1
Arsimi parafillor 1793 fëmijë Nepër Shkolla fillore

Arsimi fillor klasa: I-IX. 21,366 nxënës 46
Arsimi i mesëm i lartë: 

X, XI, XII, XIII.
7,390 nxënës 6

Fakulteti i shkencave 
teknike-aplikative

78-100 stundent 
1

Fakultetet private (?) 1>

Kolegjet private (?) 1>

4.9 Mbrojtja e shëndetit
Shëndetësia në Komunën e Ferizajt është e organi-
zuar në dy nivele:

Përkujdesja Primare Shëndetësore funksionon përmes  
Qendrave të Mjekësisë Familjare (QKMF), ku në dis-
pozicion i ka tri Qendra të Mjeksisë Familjare (QMF) 
dhe 13 punkte shëndetësore  nëpër fshatra. QKMF 
numëron gjithsej 308 punëtorë shëndetësorë, 29 spe-
cialistë të mjekësisë familjare,  13 mjekë të përgjith-
shëm,  18 stomatologë,  3 specialistë të stomatologjisë,  
8 specialistë të lëmive tjerë, 192 infermierë dhe 
teknikë mjekësorë dhe 45 shërbyes tjerë jomjeksorë. 
Kujdesi Primar  Shëndetësor  ofron të gjitha shërbi-
met shëndetësore primare,  sipas konceptit të Mjekë-
sisë Familjare. Disponon me hapësira jo të bollshme 

për ofrim të kujdesit  të nevojshëm shëndetësor dhe 
nuk ka shtrirje adekuate nëpër zona rurale përmes 
QMF-ve apo punkteve shëndetësore. 

Problem tjetër mjaft  sfidues është gjithashtu pa-
mundësia për  të menaxhuar mbeturinat që mund të 
jenë të mprehta (gjilpërat etj.), si dhe grumbullimi i 
shumë barnave  pa afat, 1-2 ton, të cilat  në mung-
esë të një inseneratori (furrë që shërben për djegien e  
barnave dhe materieve mjekësore pa shkaktuar ndotje 
të mjedisit) kanë shkaktuar qoftë zënie të hapësirës 
shumë të domosdoshme, qoftë  edhe rrezikshmëri 
nga pamundësia e asgjësimit të tyre.

Përkujdesja Sekondare Shëndetësore me të cilën kor-
respondojnë spitalet e përgjithshme, përfshirë Spit-
alin Rajonal në Ferizaj.

 nuMRi i PunëtoRëVE: 219
nuMRi i MjEKëVE: 34
nuMRi i inFERMiEREVE: 136
nuMRi i staFit tjEtëR: 49
haPësiRa në dizPoziCion: 3250m2

shëRbiMEt Që oFRohEn: Gjinekologji, Kirurgji, 
Intensiv, Pediatri, ORL, Ortopedi, Oftalmologji, 
Pulmologji.

PRobLEMEt aKtuaLE, sFidat, Etj.: Hapësira e ngushtë, 
numri i vogël i mjekëve, pagat e ulëta, aparatura e 
vjetëruar.

Stafi i Institutit Kombëtar të Shëndetësisë 
Publike të Kosovës në Ferizaj 
nuMRi i PunëtoRëVE: 23
nuMRi i MjEKëVE sPECiaList: 4
nuMRi i KiMistëVE: 2
nuMRi i staFit të MEsëM i MjEKsisë: 16
nuMRi i staFit tjEtëR: 1
haPësiRa në dizPoziCion: 500m2

shëRbiMEt Që oFRohEn janë: mbikëqyrja higjienike 
sanitare, analiza laboratorike mikrobiologjike, 
analiza laboratorike kimike .

PRobLEMEt aKtuaLE, sFidat, Etj.: Ndotja e ambientit 
nga automjetet dhe pluhuri, ndotja e ujit të puseve në 
pjesët rurale, deponimi i mbeturinave medkicinale, 
deratizimi, dezinfektimi, dezinsektimi etj.

FaRMaCitë PRiVatE në KoMunën E FERizajt: 31
oRdinanCat PRiVatE në KoMunën E FERizajt: 27

Rekomandime:

•	 Eliminimi dhe sanimi e ndotësve të ambientit dhe ndotësve 
tjerë që rrezikojnë popullatën;

•	 Mbikëqyrja e sëmundjeve ng jitëse,; vaksinimi permanent 
etj;

•	 Zg jerimi i shërbimeve, z g jerimi i hapsirës, shtimi i person-
elit, paisja me aparaturë;

•	 Trajnimi i vazhdueshëm profesional, përmirësimi i mirëqe-
nies sociale të punëtorëve, integrimi i personave me aftësi të 
kufizuara	në	bashkësi.

Foto 
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4.10  Trashëgimia kulturore dhe historike
Ferizaj si qytet është i ri por, rrethina e tij ka qenë e 
banuar që nga kohët e lashta dhe për këtë ka dëshmi 
e gjetje të shumta, të cilat,  për shkak të mungesës së 
mjeteve materiale dhe për shkak të injorimit të kul-
turës së kësaj treve nga pushtetetet e mëhershme, nuk 
kanë mundur të hulumtohen e të trajtohen aq sa duhet 
nga ana e shkencëtarëve. Megjithatë, hulumtime të 
herë pas hershme janë bërë, si në Varosh, Komogl-
lavë, Jezerc, Neredime e vende të tjera dhe nga arkeo-
log e etnograf është thënë se rrethina e Ferizajt ka një 
potencial të madh të objekteve me vlerë nga lashtësia.

Ndër këto duhet veçuar Kishën Dardane, mbeturinat 
e të cilës gjenden në malet midis fshatrave Komogl-
lavë, Sojevë e Fshat i Vjetër. Ujësjellësi i kohës Ilire-
Romake në fshatin Komogllavë, që furnizon me ujë 
të pijes edhe sot disa familje. Tumat (varrezat) Ilire në 
fshatin Varosh. Mbetjet e qytetit të vjetër në Jezerc, 
gërmadha të ndryshme të kohëve të ndryshme në 
Nerodime etj. Me rëndësi të veçantë është puna hu-
lumtuese dhe mbledhja e materialeve nga antika e nga 
trashëgimia kulturore e kësaj treve.
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Ferizaj ka këto objekte dhe institucione kulturore: Shtëpinë e Kulturës “Hivzi Sylejmani”, godinë e ngritur 
më 1924, një nga objektet më të lashta në qytet; Bibliotekën Publike të Qytetit “ Sadik Tafarshiku”, godinë 
e ngritur më 1928 dhe shtatë biblioteka nëpër fshatra; Bibliotekën Ndërkomunale “Anton Çetta” në qytet; 
Teatrin Profesional “Adriana Abdullahu”; Galerinë e Arteve; Kinemanë e Qytetit; Arkivin Historik të Qytetit; 
Mullirin e Nikës, ende në funksion, që nga viti 1321 etj. 

nR.

Komuna 
dhe 

Vendi
Objekti Periudha, 

Shekulli, Viti

12 Babush
Lokalitet Arkeologjik “Pusi i 
Gogës”

Parahistori nr.v. E.K. 0301-629/85

10 Bibë Shtëpia e Gasho Milojeviçit nr.v. E.K. 02-939/68

13 Burnik Kalaja Shekulli III – IV nr.v.E.K.0301-14633/85

2 Ferizaj
Koleksion i Ikonave të Shën 
Uroshit

Shekulli: XVIII –XIX nr.v. E.K.02-595/65

1 Softaj
Kompleks i ndërtesa, Jefta Para-
zhanit

1942 nr. v. E.K.02-274/58

14 Grlicë Tuma Parahistori nr.v. E.K.0301-634/85

4 Jezerc
Kisha e të Ngriturit Zonjës së 
Bekuar

Shekulli: XIV – XVI nr.v. E.K. 02-980/66

3
Nerodime 
e Epërme

Kisha e Shën Arkangjelit Shekulli: XIV nr.v. E.K. 502/66

6
Neredime 
e Epërme

Mbeturinat e Qytetit Mesjetar 
Nderodime me Mbeturinat e 
Kishës së Shën Nikollës

Shekulli: XIII – XIV nr.v.E.K.02-958/67

8
Neredime 
e Epërme

Mbeturinat e qytetit antik e 
mesjetar të Petriçit të Vogël dhe 
të Madh

Shekulli: XIV nr.v. E.K. 02-959/67

9 Surçin
Mbeturinat e Qytetit Mesjetar 
Surçin me Themelet e Kishës së 
Shën Gjonit

Shekulli: XIV nr.v. E.K. 02-960/67

11 Zaskok
Lokalitet Arkeologjik “Tuma-
Gur”

Shekulli: IV – XVI nr.v.E.K.02-431/80

VëREjtjE: /1/ Ligji mbi Mbrojtjen e Monumenteve Kulturore

Objektet që duhet të futen në mbrojtje ligjore:
• Vendndodhjet arkeologjike në Nikadin, Rakaj, Komogllavë, Varosh e gjetiu,
• Shtëpia e vjetër e familjes Goga,
• Biblioteka “Sadik Tafarshiku”
• Ndërtesa e Qendrës se Kulturës,
• Xhamitë dhe kishat në qytet,
• Xhamitë e vjetra në disa fshatra, etj.

Zonat me trashëgimi kulturore:
Rrjedha e lumit Neredime, nga dalja te fshati Balaj, e deri në dalje nga qyteti (në dy drejtimet), fshati Nikadin, 
Varosh, Komogllavë, Softaj, Zaskok etj.

tabELa 

Lista e 
monumenteve 

historike të 
mbrojtura me 

lig j  /1/

buRiMi 

Lista e objekteve 
te mbrojtura me 
lig jet e Kosovës. 

Instituti i 
Kosovës për 
Mbrojtjen e 

Monumenteve 
të Kulturës 

(IKMMK), 
Prishtina 2006

Ferizaj në të kaluarën është karakterizuar edhe si qytet i zanatlinjëve, momentalisht nuk dihet numri i saktë 
i tyre. Arti i zanatit tradicional, duhet të mbështetet dhe promovohet me qëllim të përfitimit ekonomik dhe 
ruajtjes së traditës autoktone që po shuhet.

Lista e artizanateve (zejeve të vjetra) në Komunën e Ferizajt

Zeja Adresa

1 Plispunues – Mirvete Xhinolli Ferizaj ”Deshmoret e Kombit” 1

2 Mulli me ujë – Shaban Kashtanjeve “Bifurkacioni” 1

3 Mulli me ujë – Ilmi Avdyli Pleshinë 1

4 Mulli me ujë – Ramadan Maloku Neredime e epërme 1

5 Mulli me ujë – Sahit Rahvica Gurez (Gerlic) 1

6 Mulli me ujë – Gani Shatrolli Pleshinë 1

7 Mulli me ujë – Hames Kurtaliqi Pleshinë 1

8 Farkatar Skender  ? Ferizaj ”R.Rexhepi” 1

9 Farkatar – Qerim Jashari Ferizaj ”R.Rexhepi” 1

10 Farkatar – Shaban Beka Pleshinë 1

11 Farkatar – Bijtë e Ukës Neredime, përballë Freskisë 1

12 Farkatar – Osman Haliti Ferizaj ”Enver Topalli” 1

Rekomandime:
•	 Të	 stimulohen	finaciarisht	dhe	 të	 lirohen	nga	 taksat	komunale,	zanatet	 tradicionale	 si:	plispunuesit,	qerrepunuesit,	mag j-

epunuesit, zanatlinjët e odave tradicionale shqiptare, farkatarët, punuesit e mjeteve tradicionale të kuzhinës vendore. Punuesit e 
mjeteve tradicionale për bujqësi, si: parmenda, pllugi, vllaqat, trinat, koshat e misrit dhe të sanës, hamabërt e misrit dhe grurit, 
këpucëpunuesit dhe opingpunuesit, punuesit e instrumenteve muzikore folklorike, etj.

Nuk është vetëm prosperiteti ekonomik ai që qytetin e bënë tërheqës dhe  modern, por, edhe bukuria e pei-
zazhit kulturor përreth. Kështu që, brenda një strategjie gjithëpërfshirëse për zhvillimin e komunës, ruajtja 
e ndërtesave historike është më shumë se thjesht një çështje kulturore por, gjithashtu kontribon në faktorët 
e këndshëm zhvillimor. ‘’Trashëgimia kulturore dhe natyrore siguron ndjenjën e identitetit dhe ndihmon në 
dallimin e komuniteteve në atmosferën e globalizimit” (MMPH/MHSP 2005, 14). 

Qëllimi i mbrojtjes së trashëgimisë kulturore dhe natyrore, duhet të përcaktohet përmes veprimeve konkrete 
dhe duhet të definohet se si të garantohet menaxhimi i duhur. Prioritet duhet të jetë strategjia e ngritjes së 
vlerave të objekteve të ndryshme  si dhe shfrytëzimi i tyre etj.

Rekomandime:
•	 Zg jerimin e mundësive lokale për shfrytëzimin diversitetit kulturor të kohës së lirë etj;
•	 Prezantimi i atraksioneve për turizëm dhe sport;
•	 Rritja e mirëkuptimit të ndërsjellë të komuniteteve të ndryshme;
•	 Tërheqja e investitorëve, sigurimi vendeve te punës (ciceronët) etj. (MMPH 2005, 15) 
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Ne jetën e njeriut ndikojnë shumë faktorë të jetës së 
perditshme si: mënyra e jetesës, ushqimi, kushtet e pu-
nës dhe ndotja e mjedisit. Njeriu i ekspozohet ndotjes 
së ajrit, ujit dhe dheut, mes tjerash edhe përmes ush-
qimit, mbeturinave, kemikateve dhe prodhimeve të 
ndryshem që i përdorë në punë ose në shtëpi. Ndi-
kimi fizik i mjedisit në shëndet mund të sjell sëmundje 
të ndryshme si: sëmundje të zemrës, frymëmarrjes, 
kancer të lëkurës etj. Ndikimet e ndryshme kimike 
mund të sjellin çrregullime hormonale, çrregullime 
në rritje dhe zhvillim, kancer, alergji etj. Rëndësia e 
mjedisit të shëndoshë është e pazëvendesueshme për 
shëndetin e njeriut. Edhe pse ka të dhëna për ndiki-
met e mundshme të mjedisit në shëndet, megjithatë 
ka pak të dhëna përmes të cilave mund të argumen-
tohet ndikimi i posaçëm i tij në shëndet. Problem i 
veçantë në këtë drejtim është mbledhja e të dhënave 
të tilla të cilat do të argumentonin këtë. Kosova ka një 
gjendje jo të mirë të shëndetit të popullatës. 

5.1 Menaxhimi i ajrit
Ajri i pastër është me rëndësi vitale për shëndetin e 
njeriut.  Kualiteti i ajrit që e thithim ka rënë konsid-
erueshëm, kryesisht si rezultat i aktiviteteve njerëzore. 
Ngritja e prodhimit industrial, djegia e karburanteve 
si dhe rritja dramatike e trafikut, kanë shtuar edhe 
më shumë ndotjen e ajrit nëpër qytete. Si rrjedhim, 
mund të shkaktohen probleme shëndetsore serioze në 
të ardhëmen. Aktualisht, kontribuesit më të mëdhenj 
të ndotjes së ajrit në Kosovë dhe Ferizaj janë burimet 
statike edhe ato lëvizëse në zonat urbane, zonat krye-
sore dhe zonat industriale. Këto makineri, sektori i 
transportit, objektet industriale (metalurgjia, mihjet 
dhe gurëthyesit), zjarret, djegëjet e hamullorëv edhe 
vendet ku ilegalisht hedhen dhe digjen mbeturinat.

 Në komunën e Ferizajt, për nxemje gjatë dimrit, për-
doret, kryesisht lënda drusore, karburantet fosile si 

thëngjilli dhe derivatet e naftës me përbërje të lartë 
të sulfurit etj.

• Në Ferizaj, sektori i transportit karakterizohet me 
numër të madh të makinave të vjetëruara dhe për-
dorimi i karburanteve joadekuate. Sipas shënimeve 
me të cilat disponojmë, në komunën  Ferizajt janë 
të regjistruara mbi 22.347 automjete me djegie di-
zel dhe benzin. Momentalisht, nuk është e mundur 
që këto mjete të klasifikohen, është e sigurt se me 
rregullat teknike të cilat aplikohen ne Kosovë, nuk 
kërkohet që automjetet të jenë të paisura me katal-
izatorë (filtra të ganave) për pastrimin dhe filtrimin 
e gazrave, andaj me të drejtë mund të konstatojmë 
se njëri ndër ndotësit e mëdhenj të ambientit janë 
edhe automjetet. 

• Përveç kësaj edhe sektori i ndërtimit dhe indus-
trisë, në shumicën e rasteve përdor paisje të vjetra. 

• Në Ferizaj mungon sistemi për ngrohje qendrore, 
i cili do të ndikonte pozitivisht në zvoglimin e 
ndotjes së ajrit dhe në uljen e kostos për nxemje.

• Sektori i bujqësisë kontribuon në ndotjen e ajrit 
kryesisht, përmes djegies së biomasës, ku në këto 
raste dëmtohet flora dhe fauna e dobishme për 
plleshmërinë e tokës etj. 

• Zonat ilegale për hedhjen e mbeturinave karakter-
izohen, me djegie të pakontrolluara të mbeturinave 
që paraqesin një burim serioz të ndotjes së ajrit.

• Në përgjithësi niveli i ulët i vetëdijësimit të ndër-
marrësve, konsumatorëve dhe publikut të gjerë 
poashtu ndikojnë në situatën e tanishme.

Për arsye të mungesës së legjislacionit sa i përket 
emetimit të ndotësve, mungesës së paisjeve teknike 
adekuate dhe stafit të patrajnuar, aktualisht në Ferizaj, 
nuk kryhen aktivitete të monitorimit të ajrit.

Foto 

Një pamje e 
Parkut të Lir-
isë, maj 2009

buRiMi 

Ekipi i Grupit 
Punues të 

PLVM-së, 
Ferizaj

Cilësia e ajrit ambiental është e dëmtuar në zonat e 
zhvilluara urbane, posaçërisht në qytet dhe në rrethi-
në, ku kalojnë edhe rrugët me karakter kombëtar dhe 
shtetëror.

Në të shumtën e rasteve ndotja paraqitet në formë 
të emetimit të dioksidit të sulfurit (SO2), oksideve të 
azoti (NOx), ozonit (O3), plumbit (Pb), dioksid kar-
bonit (Co2), monoksid karbonit (CO), pluhurit, tymit, 
grimcave të patretshme dhe dioksinës. 

Rekomandime: 
•	 Vendosja e aparatures për monitorimin e ajrit, 
•	 Kontrolli	dhe	obligimi	i	filtarve	të	tymit	për	automjetet,	
•	 Ndertimi i ngrohëtorës së qytetit, 
•	 Kontrollimi dhe inspektimi i industrisë dhe ndërtimtarisë, 

lidhur me aplikimin e standardeve,
•	 Cilësia e karburanteve,
•	 Ekotesti i automjeteve.

5.2 Menaxhimi i ujit 
Edhe pse viteve të fundit janë bërë investime në 
rregullimin e rrjetit të ujësjellësit të qytetit, në rritjen e 
sasisë së ujit të pijshëm (sasia e ujit të pijshëm është rrit 
për 110  l/ sec). Gjithashtu, janë bërë investime edhe 
në ndërtimin e rrjetit të ujësjellësit në disa fshatra në 
komunën e Ferizajt, megjithatë ndihet nevoja perma-
nente e investimeve në zgjerimin e rrjetit të ujësjel-
lësit, rritjen e sasisë dhe cilësisë së ujit të pijshëm.

5.2.1 Resurset ujore
Në Ferizaj ujërat sipërfaqësore rrjedhin përgjatë Lu-
mit Neredime, I cila është degë e rëndësishme e Lu-
mit Lepenc. Lumi Neredime përbëhet prej dy lumejve 
, lumi i madh dhe lumi i vogël, që burojnë në rrëzën 
jugore të malit të Nerdemës, në lartësi mbidetare prej 
600m. Gjatësia e rrjedhës së lumit Neredime është 29 

km, sipërfaqja e pellgut 209 km2, ndërsa shpejtësia me-
satare 0.9m³/sec. Lumi Neredime është rrjedhë e dobët 
për shkak të bigëzimit (bifurkimit), fenomen i rëndë-
sishëm gjeografik, i njohur edhe në botën e jashtme. 
Bifukacioni gjendet 1 km në veri-perdendim të Feriza-
jit, mbi dhe nën vendin e quajtur te Mulliri i Nikës. Si 
fenomen natyror është i njohur që nga viti 1321.

Ujrat tjerë sipërfaqësor në territorin e Komunës së 
Ferizajit janë në shfrytëzim për ujitjen e tokës janë 
edhe  lumi i Pleshinës dhe i Gremes, që bashkohen 
me lumin Neredime te fshati Gurëz (dega e lumit Ne-
redime që dedhet në lumin Lepenc).

Sipas disa matjeve që janë bërë në maj të vitit 2007, 
nga një Institut i Londrës, kapaciteti prurës i lumit 
Neredime është 848 l/sec. Mirëpo ky kapacitet në 
shfrytëzim, në korrik-gusht, bie në 30 l/sec.?

Në lidhje me përbërësit kimik, uji nëntokësor nga 
shumica e mostrave i plotëson kërkesat sipas standar-
dit të ISHPK-së. Vlerat e turbullirës në shumicën e 
piezometrave në Neredime (LM dhe LV), megjithatë 
tejkalojnë vlerat toleruese. Në  veçanti,  mostra nga LV 
tregon turbullirë shumë të lartë. Megjithëse, kjo nuk 
është jo e zakonshme për aquifere të tillë ku pjesërisht 
janë të karstifikuar e që pjesë të ujit të infiltruar mund 
të rrjedhin me shpejtësi brenda hapësirave dalluese 
me kapacitetin e zvogëluar të filtrimit natyral.

Uji nëntokësor i pompuar në F3, gjatë gjithë kohës së 
pompimit ka pasur rërë të imët. Mostra është marrë 
një ditë më vonë pas testit të pompimit, me pompë 
me kapacitet të vogël (0.5 l/s), kështu që edhe ka re-
zultuar me një vlerë më të vogël të turbullirës. Gjitha 
mostrat kanë tejkaluar standardet e kualitetit bakte-
riologjik sipas ISHPK, pavarësisht faktit që rrethina 
e luginës së Nerodimes është pak e populluar, si dhe 

Foto 

Fabrika e 
përpunimit të 
ujit të pijshëm, 
Pleshinë
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Cilësia e ujit të pijshëm dhe monitorimi

Monitorimi i ujit të pijshëm bëhet nga IKSHP. Mostrat e ujit merren para përpunimit të tij  dhe dërgohen në 
laborator për analizë.

Në tabelë janë paraqitur të dhënat për ujësjellësin e qytetit sipas analizave laboratorike, lidhur me kualitetin e 
ujit para përpunimit.

Sa i përket kualitetit të ujit të pijshëm, mund të konstatohet se gjendja e ujit të Ujësjellësit të Qytetit, paraqet 
shenja të ndotjes, por nuk është për panik.  Duhen marr masat e nevojshme për përmirësimin e kapacitetit, 
kualitetit dhe rrjetit në përgjithësi, si dhe të zvogëlohen humbjet dhe rrjedhjet e ujit në rrjet dhe të pengohen 
përzierjet e ujit të pijes me rrjetet e ujërave të zeza?

Për, parametrat standarde dhe kufijtë e lejuar të ujit të pijes, sipas klasave, shiko tabelën në faqen në vijim 

janë prezent aquiferët në pellg (F3 dhe F4) dhe janë 
të mbrojtur me shtresa me përshkueshmëri të ulët 
të argjilës, kështu që nuk do të duhej të pritej ndotja 
me origjinë fekale. Kontaminimi bakteriologjik ka 
mundësi të ketë ardhur edhe nga mos trajtimi adekuat 
i mostrës së marrë.

Furnizimi me Ujë
Ferizaj furnizohet me ujë të pijes prej burimeve të 
hapura nga këta lumenj:

LuMi i VogëL i nEREdiMEs  Q = 45-70l/sec.
PRRoni i syLës   Q = 10-25l/sec.
PRRoni i PuKës   Q =  5-15l/sec.
LuMi i Madh i nEREdiMEs  Q =  80-110l/sec.

Uji prej këtyre burimeve deri në fabrikën e përpun-
imit, shkon në mënyrë gravitacionale. Kjo fabrikë 

ka kapacitet të përpunimit 200-250 l/sec. Nga këto 
burime furnizohen me ujë edhe disa vendbanime ru-
rale (6 vendbanime afër qytetit). Me sisteme të ujësjel-
lësit sot janë edhe 15 fshatra, ku burimet e ujit janë 
burime nëntokësore kurse, edhe 5 fshatra tjera e mar-
rin ujin nga burimet me gravitacion dhe i menaxhojnë 
vet këto burime. Mbrojtja e burimeve ujore, mbi dhe 
nëntokësore, hulumtimi dhe eksploatimi i arsyeshëm 
i ujërave të pijshëm janë dhe duhet të jenë prioritet. 
Ndërsa, 18 fshatra tjera që gravitojnë në Komunën e 
Ferizajt, furnizohen nga puset individuale, ku sipas 
disa të dhënave nga Instituti Kombëtar i Shëndetit 
Publik (IKSHP), këto puse nuk i plotësojnë stan-
dardet për ujë të pijshëm, njëherit ky institut bënë 
monitorimin e kualitetit të ujit të pijshëm të ujësjel-
lësve qendror (urban) dhe lokal (rural), puseve dhe ujit 
nëpër pishina.

5.2.4  Menaxhimi urban (komunal) 
          i ujërave të zeza

Sa i përket cilësisë së ujërave të ndotura urbane, nuk 
ka monitorim të ujërave të shkarkuara nga sistemet e 
kanalizimit komunal. Menaxhimi i sistemeve të kana-
lizimit është përgjegjësi e ndërmarrjeve publike dhe e 
pushtetit lokal.  Shumica e qytetit dhe disa vendbani-
meve rurale janë të lidhura në një sistem qendror për 
ujëra të ndotura, edhe pse praktikisht në Ferizaj, nuk 
ekzistojnë impiante për trajtimin e ujërave të ndotura. 

Ujrat e zeza në Komunën e Ferizajt, nga mungesa e 
impianteve, shkarkohen direkt në lumin Neredime 
etj., dhe shumica e ujit të lumenjve është i ndotur. 
Pjesë të lumenjve dhe rrëkeve kalojnë përmes gypave 
nëntokësorë. Lumenjtë dhe luginat duhet të pastrohen 
dhe rigjallërohen. Rrjedhjet e lumenjve dhe rrëkeve 
nëpër qytet dhe fshatra duhet të jenë të hapura. Të 
pastrohen nga mbeturinat, të zgjerohen shtretërit dhe 
të rregullohen sipas standardeve.

Vetëm një përqindje e vogël e fshatrave të komunës 
janë të pajisura me ujësjellës dhe kanalizim. Në kra-
hasim me nivelin e Kosovës, ku % e zonave rurale që 
janë të kyçura në rrjetin e kanalizimit dhe në rrjetin e 
ujësjellësit është e vogël, komuna e Ferizajt si % qën-
dron me mirë  në këtë çështje. Kjo nuk do të thotë që 
niveli është i kënaqshëm.

Rekomandohet 

•	 Parashikimi i nevojave për ndërtimin e impianteve dhe tra-
jtimi i ujërave të zeza dhe shfrytëzimi i tyre për ujitje, në të 
ardhmen, duhet të jenë prioritet.

•	 Me sistem të kanalizimit është e përfshirë pjesa më e madhe 
e qytetit, ku përfshinë afro  80%  të territorit në qytet. 
Përveç qytetit, sisteme të kanalizimit janë të ndërtuar edhe 
në 9 fshatra.

•	 Derdhja e sistemit të kanalizimit bëhet në lumin Nerodime  
në të dy rrjedhat dhe atë pa ndonjë përpunim paraprak që 
shkakton ndotje biolog jike dhe kimike të  lumit Neredime.

Prej gjithsejtë 44 fshatrave të Komunës së Ferizajt, 
me sistemin të kanalizimit janë 11 fshatra dhe dy 
lagje ne fshatin Sojevë dhe Prelez të Muhaxherëve. 
Të kyçur në sistemin e kanalizimit janë afro 53 600 
banorë. Gjatësia e sistemit të kanalizimit përfshin një 
gjatësi 70 km në zonën urbane, ndërsa në zonat rurale 
87 km, duke përfshirë edhe sistemin e kanalizimit 
në fshatin Greme që është në ndërtim e sipër dhe që 
përfshinë një numër prej 11 186 banorëve në zonat 
rurale.

buRiMi 
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Ujësjellësi 
i Qytetit

Numri i 
mostrës

Mostra 
bakteriale

Poz. 
me baktere 
(Para përpunimit)

Mostrat 
kimike

Kimike të 
kontaminuar

Matja 1 978 645
123 
19%

333
47 

14%

Matja 2 1496 967
247 
25%

529
69 

13%

Ujërat rural Numri i 
mostrës

Mostra 
bakteriale

Poz. 
me baktere

Mostrat 
kimike

Kimike të 
kontaminuar

Cërnill 29 17
8 

47%
12

8 
66%

Varosh 49 29
6 

20%
20

6 
30%

Mirash 46 25
14 

56%
21

12 
57%
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Rekomandime

•	 Evitimi i humbjeve teknike të ujit;

•	 Marrja e  masave për pastrimin e lumenjve nga mbeturinat;

•	 Ndalimi i derdhjes së ujërave të zeza në lumenj;

•	 Ndërtimi i kolektorëve dhe impianteve për pastrimin e 
ujërave të zeza;

•	 Përfshirja e popullatës në sistemet e organizuara të ujësjel-
lësve;

•	 Përfshirja e g jithë popullatës në sistemet e organizuara të 
kanalizimeve;

•	 Monitorimi i vazhdueshëm i ujit të pijshëm;

•	 Vetëdijesimi i popullatës për kursimin e ujit të  pijes etj.

Konstatohet se vendbanimet që furnizohen me ujë 
të pijshëm rreth zonave të ndotura janë: Talinoci 
i Jerlive, Talinoci i Muhaxherëve, Muhoci, Sazlia, 
Surqina, Cërnilla, Mirashi, Rahovica, Pojata, Gurëza, 
Varoshi, Gremja (Topojan), Lloshkobare, Slivova, 
Kosharja, Kosina , Prelezi Jerlive dhe Muhaxherëve 
dhe Babushi.

5. 3   Menaxhimi i Mbeturinave

Të dhëna të përgjithshme për menaxhimin komunal 
të mbeturinave përfshirë edhe të dhënat për shërbi-
met komunale (nëse ka) me informacion lidhur me 
numrin e veturave, punonjësve, tarifave për grumbul-
lim/transport dhe deponim të mbeturinave, si dhe 
përqindja e tarifave të arkëtuara.

Mbeturinat janë lëndë komplekse dhe heterogjene, 

të cilat krijohen gjatë aktiviteteve të përditshme të 
njeriut në punë, banesë, sipërfaqe publike, shkolla, 
industri, dyqane dhe aktivitete të tjera. Zhvillimi 
i teknologjisë ka rezultuar me krijimin e llojeve të 
ndryshme të mallrave të paketuara dhe ambalazhuara 
dhe me materiale të ndryshme që pas shfrytëzimit të 
tyre, paketimi dhe ambalazhi kalojnë në mbeturinë.

Menaxhimi i mbeturinave, paraqet një ndër shqetësi-
met më të mëdha për mjedisin dhe një barrë të madhe 
ekonomike për shoqërinë. Çështja e mbeturinave, 
nënkupton edhe humbjen e resurseve. Pas gjenerimit 
mbeturinat duhet të mblidhen, trajtohen dhe mën-
janohen dhe ky proces sërish involvon përdorim të 
resurseve dhe paraqet një rrezik potencial për ndotje. 
Puna me mbeturina ngërthen një mori problemesh 
mjedisore në shëndet, kontaminimin e ujërave, tokës 
dhe ajrit.

Për këtë arsye, shoqëria dhe Komuna e Ferizajt, 
menaxhimin e mbeturinave duhet ta vendosin ndër 
prioritetet e saj, duke e mbështetur edhe në aspektin 
financiar ekonomik dhe strategjik.

5. 3.1  Situata e tashme
Sistemi  i tashëm  i menaxhimit të mbeturinave  në  
Kosovë dhe nëpër komuna nuk evidenton në mënyrë 
të strukturuar dhe të mirëfilltë të dhënat mbi gjen-
erimin, mbledhjen, trajtimin, rikuperimin, apo mën-
janimin e mbeturinave. Edhe pse përafërsisht 90% e 
popullatës urbane mbulohet me mbledhjen e mbeturi-
nave, kjo është e një standardi mjaft të ulët për arsye 
të mungesës së pajisjeve dhe vendeve të dedikuara për 
hedhje. Sasia mesatare e gjenerimit të mbeturinave në 
Kosovë është rreth 2 kg për kokë banori në ditë. 

Nga të dhënat e raportit, në Ferizaj gjenerohen disa 
lloje të mbeturinave: mbeturinat komunale, të ngur-
ta, medicinale dhe mbeturinat e ambalazhimit etj. Të 
gjitha mbeturinat grumbullohen dhe transportohen 
në deponi pa një ndarje paraprake. Ruajtja e mje-
disit të qytetit  nga mbeturinat është treguar efikase 
përmes një sistemi funksional grumbullues të tyre. 
Kjo mënyrë efikase e mbrojtjes së ambientit nga ndot-
ja duhet të aplikohet në tërë territorin e komunës. Kjo 
mënyrë e grumbullimit e organizuar e mbeturinave 
dhe grumbullimit të tyre në depozitë përkatëse do të 
ndikoj në  ngritjen e vetëdijesimit të popullsisë në lid-
hje me rrezikun nga ndotja e hedhjes së mbeturinave 
dhe do ta përsosë kontrollin shoqërorë mbi to. 

Momentalisht, mbeturinat grumbullohen dhe de-
pozitohen, përkohësisht në deponinë transite afër 
fshatit Gërlicë. Nga aty mbeturinat transportohen në 
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deponinë rajonale në Gjilan, ku mbeturinat ruhen pa 
asnjë trajtim të mëtutjeshëm. Në të ardhmen, kur të 
rregullohet menaxhimi i mbeturinave sipas rregul-
loreve të BE, mbeturinat do të trajtohen  dhe do të 
depozitohen sipas standardeve. Vetëm disa deponi të 
tilla të mbeturinave do të jenë të nevojshme në tërë 
Kosovën dhe me sa duket ato do të ndërtohen në 
kombinim me deponitë rajonale të sotme. Prioriteti i 
parë për menaxhimin e mbeturinave është zgjerimi i 
sistemit të grumbullimit të mbeturinave, në tërë ko-
munën si dhe të pastrohen pjesët e depozitimit ilegal 
të mbeturinave të deritashme.

Në nivel komunal pastrimi, transportimi dhe menax-
himi i mbeturinave bëhet nga Kompania Rajonale 
“PASTËRTIA”.  Në një sipërfaqe 1.685.000 m2, mbu-
lohen 159 rrugë dhe rrugica me kapacitet të bartjes 
afërsisht 50-70 ton  në ditë. Në këtë njësi punuese çdo 
ditë angazhohen 10-13 automjete në pastrimin dhe 
mbartjen e mbeturinave. Zonat e përfshira në shërbi-
min dhe bartjen e  mbeturinave të grumbulluara nga 
Kompania Rajonale  “PASTËRTIA”, janë qyteti dhe 
14 fshatra, ndërsa 30 fshatra nuk janë të përfshira në 
sistemin e bartjes dhe grumbullimit  të mbeturinave.

Për kokë banori brenda një viti krijohen 280 kg mb-
eturina komunale por, kjo vlerë nuk përfshinë sasinë 
e mbeturinave në deponitë ilegale - joformale. Kujde-
si i madh duhet t’i kushtohet eliminimit të deponive 
ilegale në qytetet dhe në fshatra. Brenda vitit nga de-
ponitë joformale bartën mbi 500 ton mbeturina në 
vit. Mbeturinat, shumica, transportohen në deponinë 
transite ditore në Gurëz dhe pastaj përcillen në de-
poninë rajonale të komunës së Gjilanit. Sasi e caktuar 
e mbeturinave hidhen në lumenj, ose digjen ilegalisht. 

Sa i përket mbeturinave të rrezikshme, ato asgjësohen 
nga ekspertët e institucioneve kompetente.

Momentalisht, në sistemin për bartjen e mbeturinave 
nga zonat rurale janë përfshirë edhe 10 fshatra. Në 
këto fshatra operon një ndërmarrje private, aktivitetin 
e saj e kryen edhe në riciklim të hedhurinave dhe  mb-
eturinave jo metalike dhe metalike (letrat, plastikën 
dhe metalet etj).

 

Rekomandime:

•	 Hartimi i planit strateg jik për menaxhimin e 
mbeturinave;

•	 Definimi	i	përg jeg jësive	dhe	kompetencave;

•	 Grumbullimi i mbeturinave të bëhet në tërë territorin e ko-
munës;

•	 Deponitë e mbyllura dhe joformale, të trajtohen dhe elimi-
nohen;

•	 Të	bëhet	klasifikimi	i	mbeturinave,	të	bëhet	riciklimi	i	mb-
eturinave;

•	 Vetëdijesimi i popullatës lidhur me hedhjen e mbeturinave 
në vendet adekuate dhe për kryerjen e obligimeve ndaj kom-
panive shërbyese;

•	 Sigurimi i makinerisë standarde për pastrimin dhe mirëm-
bajtjen e qytetit dhe zonave rurale;

•	 Faturimi adekuat dhe rritja e inkasimit për mbeturinat etj.
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5.4.5  Bujqësia
Duke u nisur nga fakti se bujqësia në Komunën e 
Ferizajt është dega e dytë  ekonomike për kah rëndë-
sia dhe se prodhimi i ushqimit ka rëndësi strategjike 
për shoqërinë tonë, zhvillimit të bujqësisë duhet 
dhënë rëndësi prioritare. Prodhimi i ushqimit të mjaf-

tueshëm dhe cilësor për mbarë njerëzimin paraqet 
njërën prej detyrave më humanitare e shumë të rëndë-
sishme për gjeneratat e tashme dhe të ardhshme. Lir-
isht mund të thuhet se shëndeti, në radhë të parë, va-
ret prej bujqësisë dhe mënyrës së ushqimit, e mandej 
edhe prej mjekësisë. 

5.4   Zhvillimi Urban
Me iniciativën e Drejtorisë së Urbanizmit të Ko-
munës së Ferizajt, duke u bazuar edhe  në kërkesat 
e qytetarëve, është hartuar një plan rregullativ për 
zonën qendrore të qytetit. Ky plan u aprovua nga 
Kuvendi i Komunës në vitin 2002. Në përgjithësi, 
dokumentacioni teknik urban (planet urbanistike) 
për qytetin janë të tejkaluara, jo vetëm në kohë por, 
dhe si koncept i planifikimit, paraqesin një  zgjidhje 
anakronike për nevojat e qytetit dhe si të tilla janë të 
pazbatueshme. 

Kohë më parë është miratuar nga Kuvendi i Komu-
nës, Plani Zhvillimor Urban PZHU (2009). Nevojitet 
hartimi i tërësishëm i planeve të reja për qytetin duke 
filluar nga:

Plani Zhvillimor i Komunës; Plani Zhvillimor Urban 
(i miratuar); Planet  rregullative detale për tërë qytetin 
dhe komunën në tërësi. Në hartimin e planeve të reja 
rregullative duhet gjithnjë të merret parasysh rritja e 
etazhitetit në lartësi me qëllim të sigurimit të sipër-
faqeve të lira për lojë të fëmijëve, pushim dhe rekrea-
cion, në kufijtë e planit ekzistues të qytetit, meqenëse 
çdo ditë e më tepër është në rritje numri i banorëve 
dhe paraqiten kërkesa të reja për hapësira të reja për 
banim dhe punë. Në disa vende, ku ka mundësi duhet 
të rregullohen hapësira për pushim, rekreacion dhe 
staza për biciklistë. Të hartohen plane rregullative 
edhe për viset rurale që të mbrohet toka bujqësore 
nga degradimet. Për hartimin e planeve të reja paraq-
iten shumë pengesa  si:  mos posedimi i gjendjes fak-
tike për planifikim, gjegjësisht shtrirja fizike e qytetit 
dhe fshatrave dhe mungesa e informacioneve të do-
mosdoshme për nevojat e planifikimit.

5.4.1 Ndërtimet pa leje urbanistike
Objektet e përhershëm pa leje të evidentuara në peri-
udhën 1999-2008 në qytetin e Ferizajt

5.4.2 Vendbanimet joformale 
Në Komunën e Ferizajt janë evidentuar edhe disa 
vendbanime joformale, të cilat nuk kanë qasje në in-
frastrukturë dhe shumica e tyre nuk e kanë të definuar 
çështjen pronësore-juridike. Këto vendbanime jofor-
male gjenden te Lagja e Sallahanës me sipërfaqe 7.18 
ha, afërsisht me 215 shtëpi banimi. Në rrugën “Ru-
gova”, me sipërfaqe prej 1 ha, me 15 shtëpi banimi. 
Në rrugën “Driton Islami” dhe rrugën  “Reçaku”, me 
sipërfaqe 3 ha e 76 ari dhe me mbi 356 shtëpi.

Ndriçimi publik  në komunën e Ferizajt 
Në Komunën e Ferizajt janë 21 rrugë të qytetit dhe 
4 fshatra, në të cilat ekziston rrjeti i ndriçimit publik, 
i cili menaxhohet nga komuna. Vlera e tërësishme e 
KW, të shpenzuar të të gjitha këtyre rrugëve lagjeve 
apo fshatrave për një orë (nëse të gjitha këto drita janë 
funksionale) është: 194. 985 KW. Të gjitha  këto rrugë 
dhe fshatra kanë një gjatësi të vijës së ndriçimit L= 22 
Km. Në vitin 2009  do të rregullohet ndriçimi publik 
në rrugët “Driton Islami” dhe “Kadri Zeka”, projekte 
këto të cilat janë paraparë në projekt buxhetin e vitit 
2009 si dhe në parkun e ri të qytetit që është duke u 
ndërtuar. Në një të ardhme të afërt planifikohet  të 
rregullohet ndriçimi publik edhe për disa rrugë tjera.

Pozita e favorshme e Ferizajt në rrafshin e Kosovës 
me të gjitha arteriet kryesore që kalojnë nëpër mes 
komunës, i ka siguruar furnizim relativisht të qën-
drueshëm më energji elektrike. Problemi kryesor 
për komunën është gjendja jo e mirë e sistemit të 
shpërndarjes dhe furnizimit me energji elektrike në 
fshatra. Shumica e familjeve furnizohen nga linjat e 
vjetruara, dhe disa prej tyre janë në gjendje jo të mirë 
apo shumë të vjetërsuar dhe paraqesin rrezik për po-
pullatën.

Rekomandime:

•	 Këto vendbanime të trajtohen në të ardhmen (në të g jitha 
aspektet), si vendbanime formale-urbane;

•	 Me qëllim të kursimit të energ jisë elektrike  poqët ndriçues  
të zhivës 250W që janë përdorur deri tani të zëvendësohen 
me poqa të Natriumit prej 150W, që harxhojnë më pak 
energ ji dhe efektin ndriçues të hapësirave pothuajse e kanë 
të njëjtë me ata të zhivës;

•	 Qyteti i Ferizajt, në mungesë të hapësirave të g jelbëruara 
dhe në mungesë të parking jeve, duhet në të ardhmen të 
parasheh ndërtimin e  parking jeve nëntokësore, e  mbi këto 
parking je/ hapësira të g jelbërohet.

5.4.4  Industria 
Kohë më parë Kuvendi i Komunës ka liruar nga taksa 
komunale bizneset prodhuese dhe ka shpallur dy zona 
industriale për biznese prodhuese dhe atë: në Zonën 
Industriale në Babush me sipërfaqe 5.85.95 ha kurse, 
në Komogllavë 7.39.06 ha. Në zonën industriale të 
Babushit veprojnë mbi 13 ndërmarrje të ndryshme. 
Në këto ndërmarrje aktiviteti prodhues dhe industrial 
është ndotës dhe duhet të kenë vlerësim të ndikimit 
në mjedis për operim, pasi që konsiderohen  si ndotës 
të ambientit në lokacionin ku veprojnë. Në këto ndër-
marrje kryhen këto veprimtari: prodhimi i asfaltit,  
materialit hidroizolues, substancat kimike, ngjyrave, 
letrës së zezë, gomave etj. Në Komunën e Ferizajt janë 
4 baza për prodhimin e asfaltit, të cilat ndikojnë duk-
shëm negativisht  në kualitetin e ajrit dhe në mjedis.

Bizneset prodhuese të cilat ndikojnë në mjedis, sido-
mos në ndotjen e lumit, janë: Fabrika e vajit ushqyes, 
Fabrika për prodhimin artikujve ushqimorë “Nera 
Kond”, Fabrika për prodhimin e gypave të çeliktë 
IMK, “Elsam Company”, Fabrika për prodhimin e 
gypave të plastikës “Ferplast” dhe të gjitha bizneset 
të cilat shtrihen apo janë për gjatë rrugës “Driton 
Islami” ku ujërat e zeza dhe industrial i derdhin në  
degën e lumit Neredime që derdhet ne lumin Sitnicë.

Përveç këtyre, janë edhe një numër prej 200 bizneseve 
automekanike të regjistruara, të cilat bëjnë ndotjen e 
mjedisit, ujit dhe ajrit, duke liruar vajrat lubrifikues 
pa kriter. Dihet se 1 litër vaj motorik ndot mbi 1 mil-
ion litra ujë. Po ashtu, janë edhe 46 autolarje, të cilat 
ndikojnë në ndotjen e mjedisit dhe harxhimin e ujit të 
pijes për autolarje.

Viti Të evidentuara- 
në Qytet

Përafërsisht

1999 – 2000 360
2000 – 2002 180
2003 120
2004 90
2005 70
2006 49
2007 38
2008 25
2009 (?)

Totali 932

FiguRa 1 

Përbërja e tokës 
dhe degradimi 
i saj nga 
ndërtimet
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Bujqësia është aktiviteti kryesor ekonomik dhe sek-
tor që siguron dhe afron më së shumti të hyra në 
periudhën e pasluftës sepse, 2/3 e popullsisë në ko-
munë jeton në zonat rurale. Kryesisht, të ardhurat e 
tyre i krijojnë nga aktivitetet bujqësore por, indikator 
mjaft i rëndësishëm i zhvillimit të aktiviteteve bujqë-
sore është zhvillimi i industrisë ushqimore e bazuar 
në produktet bujqësore. Prodhimet e fermerëve nga 
sektori privat i plotësojnë vetëm nevojat për konsum 
familjar, rrjedhimisht, nuk mbetet asgjë për treg. Ko-
muna e Ferizajt posedon 16.954 ha tokë bujqësore dhe 
13.315 ha pyje pra, gjithsej 30.269 ha.

Lavërtaria
Drithërat janë kultura bazë për ushqimin e popul-
latës, të blegtorisë dhe përpunimit industrial . Prod-
himi i tyre ka karakter strategjik, aq më tepër kur këtë 
e lejojnë dhe e favorizojnë burimet natyrore. Problemi 
konsiston në atë se si të gjenden rrugët dhe mundësit 
që këto të shfrytëzohen në mënyrë natyrale dhe me 
efikasitet . 

Në periudhën e ardhshme në Komunën e Ferizajt 
duhet të ngrihet një sistem i ri i prodhimit bujqë-
sor i reformuar me tipare perëndimore në kushtet e 
shoqërisë së privatizuar e të modernizuar. Duhet të 
kultivohen kultivarë me potencial gjenetik më të lartë 
dhe aplikim të teknologjisë më bashkohore në mënyrë 
që të rritet prodhimtaria për njësi të sipërfaqes. Nga 
sipërfaqet me kultura bujqësore, pjesëmarrje më të 
madhe ka kultura e grurit dhe e misrit.  Struktura e 
kulturave është:

•	  grurë — 3500 ha

•	 misër — 2570 ha

•	 tërshërë — 250 ha

•	 elb — 500 ha

•	 patate — 325 ha

•	 perime — 372 ha

•	 pemë — 317 ha

•	 bimë forag jere — 2770 ha

•	 livadhe — 2800 ha

•	 kullosa — 870 ha

•	 të tjera — 530 ha

•	 djerrina (të pa shfrytëzuara) — 2300 ha

 

Perimtaria
Perimtaria është degë e rëndësishme e bujqësisë në 
komunën tonë. Është njëra nga degët më të vjetra dhe 
më të rëndësishme të bujqësisë. Në vitet e fundit tek 
ne vërehet një orientim mjaft i madh i prodhuesve për 
prodhimtarinë e perimeve në sera me ç’ rast ata ori-
entohen kryesisht në forma më të lira të objekteve. 
Prodhimtaria e perimeve në ambiente të mbrojtura,  
paraqet formën më intensive të prodhimtarisë së tyre. 
Intensifikimi i mëtejshëm i prodhimtarisë së perime-
ve në të gjitha llojet e ambienteve të mbrojtura tek ne, 
do ta eliminonte karakterin sezonal të prodhimtarisë 
së perimeve dhe do të mundësonte  furnizimin e va-
zhdueshëm të tregut me perime të freskëta gjatë tërë 
vitit me çmime të arritshme për çdo konsumatorë .

Agrobiznesi tash zhvillohet pothuajse në tërësi në 
sektorin privat. Para luftës në shërbim të zhvillimit 
të bujqësisë kanë vepruar dy ndërmarrje punuese bu-
jqësore dhe shtatë kooperativa bujqësore. Plantacioni 
i pemëve tash i  privatizuar, i cili gjendet i degraduar 
dhe NP “Pasuria Bujqësore “, ku fermerët privat  e 
marrin me qira tokën për mbjelljen e kulturave lavër-
tarie, kryesisht grurë. Për shkak të gjendjes së vështirë 
ekonomike në Kosovë, për shkak të pamundësisë së 
shfrytëzimit të kredive të volitshme, mekanizimi bu-
jqësor në komunën e Ferizajt  është mjaft i amortizuar. 
Shumica e makinave bujqësore janë nga vitet 80-ta. 
Për komunë mund të jepet kjo pasqyrë e përafërt e 
mekanizimit bujqësor:

•	 Autokombajna — 63 copë

•	 Traktorë të tipave të ndryshme — 2.200 copë

•	 Makina mbjellëse të grurit — 80 copë

•	 Makina mbjellëse të misrit — 160 copë

•	 Trina — 1900 copë

•	 Pjatore — 1950 copë

•	 Pllug j — 2030 copë

Blegtoria
Blegtoria është një sektor mjaft i rëndësishëm bujqë-
sor, i cili në vazhdimësi ka dhënë rezultate të mira. 
Një pjesë e madhe e popullsisë në Komunën e Fer-
izajt merret me blegtori dhe realizon të ardhura nga 
prodhimtaria blegtorale, për këtë arsye është e do-
mosdoshme që kjo degë e blegtorisë të zhvillohet 
dhe përparohet për t’u arritur një prodhimtari më e 
madhe e qumështit dhe prodhimeve të qumështit. Si-
pas të dhënave në komunën  tone ekziston një fond 
blegtoral prej:

•	 Gjedhe — 10.500 krerë

•	 Dele — 5.150 krerë

•	 Dhi — 240 krerë

•	 Pula — 68.950

•	 Pulat në fermat e organizuar — 7.000 copë

•	 Zg joje të bletëve — 3000

Bletaria 
Në Komunën e Ferizajt llogariten që të jenë mbi 3000 
zgjoje të bletëve. Bletaria ka mundësi të zhvillohet 
dhe promovohet edhe më tutje, duke marrë parasysh 
kushtet e volitshme në pjesët rurale. Përfitimi eko-
nomik është mjaft i lartë nga bletaria, nga prodhimi i 
mjaltit dhe nënproduktet e tij.

Rekomandime
•	 Promovimi i bujqësisë organike dhe prodhimeve ekolog jike;

•	 Ndërtimi i serrave dhe plantazheve për kultivimin e pemëve 
dhe perimeve vendore;

•	 Identifikimi	i	 tokave	të	ndotura	dhe	hartimi	i	programeve	
për rehabilitimin e tyre, monitorimi dhe pengimi i erozioneve, 
ndalimi i degradimit të tokës Bujqësore në tokë ndërtimore;

•	 Formimi i një fondi për mbështetjen e sektorit të bujqësisë në 
raste të fatkeqësive natyrore, subvencionimi i kulturave dhe 
produkteve bujqësore vendore;

•	 Evitimi dhe largimi i deponive të plehrave me prejardhje 
organike afër puseve në zonat rurale, si dhe në vendet ku 
zhvillohet bletaria;

•	 Në të ardhmen uji i pastruar dhe lymi nga impiantet të 
përdorët për ujitjen dhe plehërimin e tokave bujqësore etj.

Problemet në lëmin e veterinarisë
Në lëmin e veterinarisë janë disa faktorë që ndikojnë 
në ndotjen e ambientit psh., kemi të bëjmë me qentë 
endacak dhe ngordhësirat e tyre që sjellin probleme 
të ndotjes së ambientit, por paraqesin edhe një rrezik 
permanent për popullatën. Rreziku qëndron tek së-
mundjet zoonoze, të cilat transmetohen nga kafshët 
tek njerëzit dhe anasjelltas p.sh., kemi të bëjmë me një 
sëmundje zonotike që është më problematike sikurse 
është tërbimi. Origjina e kësaj sëmundjeje vjen nga 
dhelprat, lakuriqët e natës, të cilët kanë një imunitet 
ndaj këtij virusi. Mirëpo, qentë endacak janë ata që 
e transmetojnë më së shumti këtë sëmundje. Si masë 
preventive për çdo vjet duhet të bëhet  vaksinimi i 
tyre, mirëpo  problemi qëndron tek qentë endacak 
pa pronarë sepse, këta qenë nuk mund të zihen për 
t’u vaksinuar. Prognoza e kësaj sëmundjeje në 95% të 
rasteve është e disfavorshme. Nga hulumtimet që janë 

bërë, ka rezultuar se rreth 80%  e rasteve, të vërtetu-
ara me virusin e tërbimit, burim kanë  qenë dhelprat.

Pra,  rreziku permanent qëndron te ngordhësirat e 
këtyre kafshëve, të cilat janë shumë të rrezikshme 
në transmetimin e kësaj sëmundjeje dhe në ndotjen 
e ambientit. Problem janë edhe ngordhësirat e kaf-
shëve tjera me pronarë, të cilat ngordhin nga së-
mundje të ndryshme virale, bakteriale ose ngordhje e 
natyrshme. Pronarët e pa përgjegjshëm këto kufoma 
i hedhin në vende jo adekuate dhe këto na paraqesin 
një rrezik shumë të madh, si për shëndetin e njeriut, 
transmetimin e sëmundjeve dhe ndotjen e ambientit. 
Komuna e Ferizajt duhet të ketë varreza të kafshëve,  
marrëveshje e tillë mund të bëhet me kompaninë  
“Pastërtia”.

Mënyra e eliminimit të qenve endacak, siç është duke 
u praktikuar tek ne me armë zjarri, është johumane 
dhe shumë e trishtueshme edhe për qytetarët dhe kjo 
ndikon në ndotjen e  ambientit. Kjo mënyrë  është 
edhe e ndaluar me ligjin në fuqi të miratuar nga Ku-
vendi i Kosovës,  Ligji për Veterinarinë 2004\21.

Në Komunën e Ferizajt operojnë 9 ambulanca vet-
erinare dhe ekzistojnë mbi 13 barnatore që ofrojnë 
inpute dhe shërbime bujqësore profesionale.

Rekomandime 

•	 Caktimi dhe ndërtimi i një zone për groposjen e kafshëve 
të ngordhura,

•	 Caktimi një zone apo vendi për mbajtjen e qenve të kapur, 
eliminimi i qenve endacak me eutanazi dhe ne mënyrë 
fizike	etj.

5.5  Resurset Natyrore dhe biodiversiteti
Ndryshueshmëria midis organizmave të gjallë që je-
tojnë në ekosistemet tokësore, detare dhe ekosisteme 
të tjera ujore dhe komplekset ekologjike në të cilat ato 
bëjnë pjesë, kjo përfshinë diversitetin brenda llojit, 
midis llojeve dhe ekosistemeve.

E thënë me fjalë të tjera, termi diversitet biologjik 
shpreh numrin dhe gjithë larminë e organizmave 
të gjallë në planet. Brenda këtij termi përfshihet di-
versiteti i gjeneve, llojeve dhe ekosistemeve që janë 
produkt i një procesi evolutiv përmes 3 miliard 
vjetëve. Njerëzimi dhe mbijetesa e tij varet nga ky 
diversitet biologjik. Në këtë kuptim termi diversitet 
biologjik është sinonim i termit  “Jeta në planet”.

Kosova dhe Ferizaj, si pjesë e saj, ndodhet në qendër 
të Gadishullit Ballkanik, regjion ky ku gërshetohen 
ndryshimet e shumë regjioneve biogjeografike. Pozita 
e volitshme gjeografike, veçoritë klimatike, relievi, 



52 REC — Qendra Rajonale e Mjedisit, Prishtinë 53Plani Lokal i Veprimit në Mjedis — Komuna Ferizaj

faktorët hidrologjik e gjeologjik si dhe ndryshimet e 
shpeshta të kushteve klimatike, kanë ndikuar në zh-
villimin dhe ruajtjen e habitateve dhe ekosistemeve 
natyrore që ofrojnë kushte për ekzistencën e shumë 
llojeve bimore dhe shtazore. 

Shumë prej tyre janë relikte endemike dhe suben-
demike. Vargmalet e Sharrit si pikë e biodiversitetit e 
njohur jo vetëm në Kosovë, por edhe në gadishullin 
Ballkanik dhe Evropë. Deri më tani janë evidentuar 
më shumë se 2000 lloje bimore, shifër kjo që paraqet 
25 % të florës së Ballkanit dhe 18 % florës së Ev-
ropës. Në bazë të të dhënave ekzistuese rreth 29 % e 
këtyre llojeve janë endemike, ndërsa rreth 10 % janë 
subendemike. Prej numrit të përgjithshëm të këtyre 
llojeve të evidentuara në malet e Sharrit, 86 lloje janë 
shpallur me rëndësi ndërkombëtare, 26 lloje janë të 
përfshira në listën e kuqe Evropiane, ndërsa sipas 
IUCN 32 lloje janë bimë në listën e kuqe të bimëve të 
kërcënuara për zhdukje. 

Kosova i përket rajonit Hollarktik përkatësisht nën-
rajonit Euro-siberian. Karakterizohet me një faunë 
mjaft të pasur heterogjene interesante dhe endemike. 
Fauna e Sharrit përbëhet prej 7 lloje peshqish, 9 lloje 
të ujëtoksorëve, 8 lloje rrëshqitës, 115 lloje shpendësh  
dhe 26 lloje gjitarësh, shumë lloje të insekteve etj. 
Komuna e Ferizajt, karakterizohet me prezencën e 
shpendëve shtegtar, si lejleku që ndërton shtrofullat 
interesante dhe atraktive (fshatrat Greme (Topojan), 
Surqinë dhe lugina e Neredimes etj.).

Pyjet e larta dhe ekosistemet e Kosovës, në veçanti 
malet e  Sharrit, ofrojnë kushte për jetesën e gjitarëve 
të mëdhenj, si: Ariu i Murmë (Ursus-Arktus), Rrëqe-
bulli (lynx –lynx), Kaprolli (kapreolus-kapreolus), 
Dhia e egër (Rupicapra-Rupicapra), pastaj të shumë 
llojeve të shpendëve grabitqarë dhe këngëtarë, mjaft 
të rëndësishëm për Ornitofaunën e Kosovës dhe më 
gjerë, siç janë: Shqiponja e maleve (Aquila chrysae-
tos), Faikoi thonjëbardhë (Falco Naummani), pula e 
egër (Tetrao urogallus), janë disa nga llojet më repre-
zantive të vendit të cilat kanë status të mbrojtur kom-

bëtar dhe ndërkombëtar.

Gjendja e florës dhe faunës nuk është e kënaqshme, 
shkaktarë të kësaj gjendje je janë: gjuetia e paligjshme 
dhe pa kriter, përndjekja dhe kapja e kafshëve me qël-
lim tregtie, shqetësimi i vazhdueshëm nga ana e njer-
iut, peshkimi i paligjshëm, prerja, djegia dhe dëmtimi 
i pyjeve, shkatërrimi i habitatateve natyrore, ndikimi i 
urbanizmit, transportit dhe turizmit, grumbullimi pa 
kriter i bimëve mjekuese dhe kërpudhave etj.

Spektri florisitik i llojeve bimore 
të Maleve të Sharrit me status 
ndërkombëtar të mbrojtur

• Numri i llojeve të përfshira në listën e IUCN-së 
(32)

• Numri i llojeve të përfshira në listën e kuqe 
Evropiane (26)

—

Zhvillimi veprimtarive të shumta dhe të ndryshme 
në natyrë, siç janë: ndërtimi i vendbanimeve, zhvil-
limi i turizmit malorë, prerja e pyjeve, gurthyesit etj., 
shpeshherë janë bërë pa një kriter të qëndrueshëm 
për ruajtjen e natyrës. Ky shfrytëzim i natyrës dhe i 
vlerave të saja ka atakuar ekosistemet dhe diversite-
tin biologjik në masë të konsiderueshme. Nga kjo nuk 
janë kursyer as zonat e mbrojtura me vlera të veçanta 
të trashëgimisë natyrore si: Bifurkacioni I lumit Ne-
redime, ndërtimet e shtëpive, ndërhyrjet (ngushtimet) 
në shtretërit e dy degëve të lumit, derdhja e ujërave të 
ndotura, etj.

Bifurkacioni i lumit Neredime nga Mulliri i Nikës, 
dega që derdhet në drejtim të lumit Sitnicë, nuk funk-
sionon fare si pasojë e faktorit njeri. Menaxhimi i 
zonave të mbrojtura të natyrës, bëhet për qëllim të 
kërkimeve shkencore të mbrojtjes së llojeve të egra, 
habitateve dhe ekosistemeve. Të ruajtjes së diver-
sitetit gjenetik dhe të llojeve të përkujdesjes së shër-
bimeve mjedisore të mbrojtjes së veçorive specifike të 
trashëgimisë natyrore dhe kulturore të turizmit dhe 
rekreacionit etj.

Statusi i zonave të mbrojtura të natyrës do të defino-
het me aktet nënligjore, në pajtim me ligjin, të cilat 
do të përcaktojnë shkallën e mbrojtjes dhe parimet 
e menaxhimit sipas secilës kategori. Për çdo zonë të 
mbrojtur të natyrës përcaktohet shkalla e I, II dhe III 
e mbrojtjes.

Akti për shpalljen e zonës së mbrojtur të natyrës do të 
përcaktojë qëllimet e menaxhimit dhe masat e veçanta 
për mbrojtjen e natyrës dhe teknikat, të cilat do të ap-

likohen në zonën e mbrojtur të natyrës. Pas nxjerrjes 
së aktit për shpalljen e zonës së mbrojtur të natyrës 
nxirret plani i menaxhimit nga organi që e venë nën 
mbrojtje (komuna) dhe i cili miratohet nga Ministria e 
Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor (MMPH).

EMRi i objEKtit Viti i shPaLLjEs
KatEgoRia 
MbRojtësE

1. Bifurkacioni i 
lumit Neredime

        1979
Rezervat 
special natyror

2. Zona turistike  
120 ha

01. Nr. 4603, 
dt: 17.09.2002

Zona turistike 
është shpallur 
hapësira në mes 
lumit të vogël 
dhe të madh të 
Neredimes

a) Zonat  e mbrojtura në Ferizaj

b) Disa nga objektet e propozuara  për mbrojtje në 
Komunën e Ferizajt:

1. Lokaliteti i Daphne Blagayana në luginën e lumit 
të vogël;

2. Lokaliteti i Ramonda Ser në grykën e maleve të 
Jezercit dhe Neredimes;

3. Burimi i pasur dhe i rrallë në Jezerc;

4. Katër trungjet e qarrit, me diametër deri 2 m në 
Zaskok;

5. Lisi i bungut me trashësi deri 1.5 m në Cernillë;

6. Trungu i qarrit dhe bungut në  Sojevë,

7. Trungu i qarrit me diametër 1-2 m në varrezat e 
Rahovicës,

8. Lisi i bungut në varrezat e Gaçkës,

9. Lisi i bungut në Greme (Topojan) etj.

Vërejte: Lista e objekteve të natyrës për mbrojtje duhet 
të plotësohet me rifillimin e procesit të inventarizimit 
(rekognosimit), në bashkëpunim Komunë-Agjencia e 
Kosovës për Mbrojtjen e Mjedisit (AKMM ), Sektori 
i Natyrës.

Rekomandime
•	 Zg jerimi i sipërfaqeve dhe objekteve të mbrojtura;
•	 Rekognosimi	(inventarizimi)	dhe	hartografimimi	i	objekteve	

dhe zonave natyrore;
•	 Hartimi i planeve lokale për menaxhimin e zonave të mbro-

jtura;
•	 Definimi	i	kufijve	të	zonave	të	mbrojtura.

5.5.1  Pylltaria

Një pjesë e madhe e zonës malore është e mbuluar 
nga malet. Malet luajnë një rol të rëndësishëm për flo-
rën dhe faunën në komunë, si dhe për klimën glo-
bale dhe lokale, por gjithashtu edhe për ekonominë 
lokale. Për ta siguruar një zhvillim të qëndrueshëm 
të pyjeve, prerjet që janë bërë në të kaluarën, duhet të 
ripyllëzohen me fidanë që rriten në këto anë. Kështu, 
sigurohet zhvillimi i qëndrueshëm i maleve. Një pjesë 
e madhe e zonës kodrinore e zbuluar, duhet të mbulo-
het, të pyllëzohet. Malet luajnë një rol të rëndësishëm 
për ekonominë vendore. Druri i siguruar nga këto 
male përdoret për ndërtim, zanate tradicionale, për 
përpunim industrial dhe nxehje etj.

Në të dy sektorët, publik dhe atë privat, Komuna e 
Ferizajt është e mbuluar me pyje në sipërfaqe prej 
20.885 ha. Në sektorin publik komuna e Ferizajt 
posedon 13.315 ha pyje dhe në sektorin privat 7.570 
ha, ose e shprehur në përqindje në sektorin publik 
64% dhe në sektorin privat 34%.

Sipërfaqja e tokave pyjore

Sipërfaqja e gjithmbarshme e tokave pyjore në sek-
torin publik të Komunës  së Ferizajt është 13.315 ha.

nga Këto  —

•	 Pyje të larta — 3.944 ha

•	 Pyje të ultë — 7.361 ha

•	 Pyje të degraduara — 1.406 ha

•	 Sipërfaqe të zhveshura — 604 ha

•  Gjithsejtë — 13.315 ha  

Nga kjo sipërfaqe e mbuluar me pyje të ngritura arti-
ficialisht (kultura) janë mbi 900 ha të llojeve pishë e 
bardhe, pishë e zezë, hormoq, bredh, larq, dugllazion 
etj. Sipërfaqe te zhveshura ose kullosa janë 604 ha.           

Gjendja e Pyjeve
Gjendja e pyjeve të komunës së Ferizajt është e mirë 
dhe nuk janë sulmuar nga ndonjë agjent patogjen, apo 
dëmtues tjetër. Vlen të përmendet fakti se në verën 
e vitin 2007 nga temperaturat ekstreme të larta ka 
pasur një sipërfaqe të dëmtuar në dy lokacione. Në 
kodër, kazermë në afërsi te fshatit Balaj dhe në vendin 
e quajtur “Kodra e Madhe” në fshatin Dramjak, ku 
janë djegur me dhjetëra ha pyje të ultë të mbuluara 
me dushqe. Nga regjistrimet e rregullta të terreneve 
pothuaj se për çdo vit në mënyrë ilegale priten 2.000 
m³ dhe afro 5.000m³ në mënyrë legale nga prerjet e 
rregullta.

Foto 

Gjendja e 
Bifurkacionit të 
lumit Neredime, 

Janar 2009
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Pjellshmëria shumë e lart e tokës e mundëson që pyjet e 
Komunës së Ferizajt në disa ngastra të kenë edhe 9m³/
ha për vit në pyjet e larta tek Ahu në Jezerc. Ndërsa, ne 
pyjet e ultë deri në 1.26m³/ha për vit ndërsa, në gjithë 
sipërfaqen, shtimi vjetor është mbi 16.000 m³. 

Shfrytëzimi i Pyjeve
Edhe pse kapaciteti i shtimit vjetor të pyjeve të Ko-
munës së Ferizajt është shumë më i madh, shfrytëzimi 
i tyre është shumë i vogël për arsye se nuk shfrytëzo-
hen pyjet për të siguruar te ardhura për punëtorë 
për shkak të mbylljes së gjigantit të shfrytëzimit të 
lëndës drusore Kombinati i Drurit, ndërprerjes së 
shfrytëzimit të lëndës drusore me pakicë etj. Këta dhe 
faktorë të tjerë janë që në periudhën e mbas luftës 
pyjet shfrytëzohen më pakë se që është shtimi vjetor.

Degradimi i pyjeve
Nga shënimet që posedojmë dhe nga puna e deri-
tashme në zyrën e Ferizajt thuhet që pyje të devastu-
ara ose të degraduara kanë një sipërfaqe prej 1.406 
dhe se zyra është duke bërë përpjekje që këto sipër-
faqe të kthehen në pyje dhe se një sipërfaqe prej 80 ha 
është kthyer në pyje dhe se tani nga pyjet e degraduara 
kanë mbetur 1.326ha.

Pyllëzimi i pyjeve
Në vartësi të prodhimtarisë së fidanëve të siguruara 
nga fidanishtja e Pejës, apo sigurimi i fidanëve nga 
ndonjë vend tjetër dhe në bazë të projekteve të fituara 
nga zyrat e Agjensionit të Pyjeve nëpër komuna, Ko-
muna e Ferizajt gjithnjë ka qenë njëra ndër komunat 
që ka përfituar për çdo vit projekte për pyllëzim në 
sipërfaqe prej 10 ha, që do të thotë se janë pyllëzuar 
80 ha të tokave të pa mbuluara me pyje dhe se ky ak-
tivitet nuk do të ndërpritet edhe në të ardhmen.

Rekomandime
•	 Ndalimi i prerjes dhe shfrytëzimit të pakontrolluar të pyjeve;
•	 Ndalimi i prerjeve ilegale të drurit në pyje;
•	 Gjetja e alternativave tjera për ngrohje dhe evitimi i përdor-

imit të drurit për nxehje;
•	 Promovimi i shfrytëzimit të qëndrueshëm të pasurive pyjore;
•	 Marrja e masave për mbrojtjen nga z jarret;
•	 Pyllëzimi i sipërfaqeve, të degraduara dhe të dëmtuara me 
fidanë	të	reja;

•	 Mbrojtja nga dëmtuesit patog jen, siq janë: viruset, bakteret, 
krimbat, insektet etj.

Dukuritë natyrore dhe të shkaktuara
Territori i Komunës së Ferizajt është ballafaquar me 
fatkeqësi natyrore dhe aksidente të ndryshme, ku në 
masë të madhe shkaktohen  dëme materiale si në 
pjesën urbane ashtu edhe në atë rurale. Shpeshherë 
nga fatkeqësitë aksidentale dhe emergjencave, siç janë:
•	 Zjarret
•	 Vërshimet
•	 Përmbytjet
•	 Eksplodimet
•	 Aksidentet në komunikacion
•	 Aksidentet nga mbeturinat e luftës
•	 Tërmetet si dhe fatkeqësitë tjera

zjaRREt

Zjarret në territorin e komunës kanë qenë dhe janë 
gjithnjë prezentë. Sipas vlerësimeve të bëra, shkak-
tarët kryesorë të zjarreve janë energjia elektrike dhe 
pa kujdesia e faktorit njeri. Gjatë vitit  2005 ka pasur 
gjithsej 276 intervenime në shuarjen e zjarreve dhe të 
aksidenteve të ndryshme.

Foto 
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te Parku i 

Lirisë, Maj 
2009
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VëRshiMEt

Komunës e Ferizajt, vazhdimisht ballafaqohet me 
vërshime pas  të reshurave të mëdha atmosferike, e 
sidomos gjatë stinës së vjeshtës dhe të dimrit. Shkak-
tarët kryesorë të vërshimeve, sipas vlerësimit të bërë 
në terren, janë:
•	 Shtretërit e pa rregulluar të lumenjve,
•	 Mbyllja e kanaleve të mëparshme,
•	 Vendosja	e	g ypave	të	profileve	të	ndryshme	për	përcjelljen	e	

ujit,
•	 Hedhja e mbeturinave në vende jo adekuate, si dhe faktorët 

tjerë. 

Vendet më të rrezikuara nga  përmbytjet, janë:
Lagjet dhe para lagjet, në anën perëndimore të qytetit, 
fshati Balaj, fshati Nikadin, fshati Varosh, fshati 
Kosinë, fshati Koshare, fshati Tërnë fshati Talinoc i 
Muhaxherve, si dhe disa lokalitete të tjera.

EKsPLodiMEt

Në komunën e Ferizajt ekziston një numër i madh 
i objekteve industriale, shpërndarës të karburanteve 
dhe vajrave (pompave të benzinës), si dhe shpërndarës 
të gazrave të butanit. Ekziston rreziku i shpërthimit 
të tyre, si pasojë e menaxhimit jo të drejtë të tyre.

aKsidEntEt në KoMuniKaCion

Aksidenteve në komunikacion, në territorin e komu-
nës janë prezentë për shkak të komunikacionit të den-
dur dhe gjendjes jo të mirë të rrugëve. Vlen të ceket se 
në territorin e komunës kalon hekurudha, pa mbrojtje 
adekuate në pika të caktuara që ka si pasojë rritjen e 
numrit të aksidenteve me pasoja në njerëz dhe dëme 
materiale.

aKsidEntEt nga MbEtuRinat E LuFtës

Si çdo kund në Kosovë, edhe në territorin e Komunës 
së Ferizajt janë vendosur mjete eksplozive në mënyrë 
të fshehtë, të cilat edhe sot po shkaktojnë viktima në 
njerëz dhe kafshë. Një numër i këtyre mjeteve është 
zbuluar dhe shkatërruar nga organizatat e ndryshme 
profesionale si dhe nga Trupat Mbrojtëse të Kosovës 
(TMK), por ende ka terrene të pa pastruara nga 
mjetet shpërthyese.

tëRMEtEt

Dridhjet të tokës - tërmet  me intensitet të lartë nuk 
ka pasur, ka pasur lëkundje nga dridhjet e tokës 
në Shkup dhe Gjilan por, pa pasoja në njerëz dhe 
dëme materiale. Këto dridhje kanë shkaktuar vetëm 
shqetësim. Dukuritë tjera që shpesh ndodhin në ter-
ritorin e Ferizajt janë: rrëshqitja e dheut, akullnajat, 
ortekët e borës, breshëri, si dhe dukuri tjera që shkak-
tojnë dëme në pasuri bujqësore dhe në infrastrukturë.
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Në kuadër të programit të hartimit të PLVM-së, i cili 
po realizohet  në pesë komuna të Kosovës, me inicia-
tivën e REC-ut dhe përkrahjen financiare të SIDA-s, 
është bërë edhe hulumtimi i publikut për problemet 
mjedisore përmes pyetësorëve. Pyetësori ka qenë i 
dizajnuar në atë mënyrë që qytetarët të kenë mundësi 
të zgjedhin përgjigjet  dhe të japin mendimet e tyre 
për probleme të caktuara mjedisore.

Në Komunën e Ferizajt janë shpërndarë rreth 13 
000 pyetësorë, shpërndarja është bërë përmes postës. 
Nga qytetarët janë kthyer të plotësuara 766 pyetësorë. 

Duke pasur parasysh që numri i përgjigjeve të kthyera 
në krahasim me numrin e pyetësorëve të shpërndarë 
ishte jashtëzakonisht i vogël, atëherë prapë me ini-
ciativën e REC-ut dhe punën vullnetare të Grupit 
Punues të PLVM-së u shpërndan pyetësorë shtesë. 
Kësaj radhe, numri i qytetarëve që iu përgjigjën këtij 
hulumtimi arriti në 2 149 (766+ 1383).

Rezultatet e këtij hulumtimi do të tregojnë se cilat 
mund të jenë prioritetet mjedisore për Komunën e 
Ferizajt për të hyrë në PLVM

I.1 Mosha (vitet) Rastet Përqindja

1 Më pak se 18 729 33,92%

2 18–25 521 24,24%

3 25–50 456 21,22%

4 50–65 251 11,68%

5 Më shumë se 65 115 5,35%

II.2 Problemet kryesore në fushën e mjedisit në territorin 
e komunës suaj janë (rrumbullakosni më së shumti 5 nga 
përgjigjet e ofruara)

Rastet Përqindja

1 Zhurma 912 9,86%

2 Plehrat  e grumbulluara komunale  1059 11,45%

3 Ujërat e ndotur industrial 381 4,12%

4 Ujërat e zeza 949 10,27%

5 Cilësia e ajrit 545 5,90%

6 Cilësia  e ujit në kanale, liqe apo lumenj. 285 3,08%

7 Clësia e ujit të pijshëm 710 7,68%

8 Puna e keqe apo mosekzistimi i shërbimeve komunale 327 3,54%

9 Rrugët e këqija lokale, shtigjet, mungesa e parkingjeve. 982 1,62%

10 Mungesa e informatave dhe transparenca në punë 250 2,70%

11 Përdorimi i papërshtatshëm i tokës bujqësore 293 3,17%

12 Mos mirëmbajtja e zonave të gjelbra, parqeve, dhe shiritave mbrojtës 917 9,92%

13
Mbeturinat e rrezikshme (mjekësore, kimike, industriale, radioak-
tive dhe të tjera)

745 8,06%

14 Përdorimi i tepërt i herbicideve dhe pesticideve 119 1,29%

15 Gjendja e tanishme e objekteve turistike dhe rekreative 93 1,01%

16 Urbanizimi, dukja e lagjes dhe ndërtimet e egra 270 2,92%

17 Mbrojtja e pasurive kulturore 146 1,58%

18 Mbrojtja e pasurive dhe vlerave natyrore 232 2,51%

19 Të tjera 30 0,32%
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II.3 Ndotësit kryesor të mjedisit në territorin e komunës tuaj 
janë (rrumbullakosni më së shumti 3 nga përgjigjet e ofruara) Rastet Përqindja

1 Industria 483 9,05%

2 Zejtaria 152 2,85%

3 Ekonomia e vogël  376 7,05%

4 Bujqësia 212 3,97%

5 Kanalizimi 1416 26,54%

6 Mbeturinat komunale 1251 23,45%

7 Trafiku 1019 19,10%

8 Ndezjet për nxehje 426 7,99%
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IV.2 Cilët  janë 3 problemet që më së shumti ndikojnë 
negativisht në cilësinë  jetësore në lagjen tuaj? Rastet Përqindja

1 Zhurma 764 12.18%

2 Plehrat  e grumbulluara komunale  651 10.37%

3 Ujërat e ndotur industrial 374 5.96%

4 Ujërat e zeza 804 12.81%

5 Cilësia e ajrit 220 3.51%

6 Cilësia  e ujit në kanale, liqe apo lumenj. 143 2.28%

7 Clësia e ujit të pijshëm 512 8.16%

8 Puna e keqe apo mosekzistimi i shërbimeve komunale 279 4.45%

9 Rrugët e këqija lokale, shtigjet, mungesa e parkingjeve. 578 9.21%

10 Mungesa e informatave dhe transparenca në punë 182 2.90%

11 Përdorimi i papërshtatshëm i tokës bujqësore 206 3.28%

12 Mos mirëmbajtja e zonave të gjelbra, parqeve, dhe shiritave mbrojtës 579 9.23%

13
Mbeturinat e rrezikshme 
(mjekësore, kimike, industriale, radioaktive dhe të tjera)

427 6.80%

14 Përdorimi i tepërt i herbicideve dhe pesticideve 48 0.76%

15 Gjendja e tanishme e objekteve turistike dhe rekreative 66 1.05%

16 Urbanizimi, dukja e lagjes dhe ndërtimet e egra 156 2.49%

17 Mbrojtja e pasurive kulturore 80 1.27%

18 Mbrojtja e pasurive dhe vlerave natyrore 140 2.23%

19 Të tjera 66 1.05%

Lista e projekteve të propozuara nga Grupi Punues, 
duke marrë për bazë rezultatin  e hulumtimit lidhur 
me gjendjen mjedisore në Komunën e Ferizajt.

MBETURINAT

1. Pastrimi i objektit të ish thertores, dizajnimi në 
hapësirë të gjelbër.

2. Pastrimi i deponisë së egër, rehabilitimi dhe 
rregullimi i fushës sportive( Fsh. Neredime e 
Ulët).

3. Vendosja e shportave për mbeturina në qendër të 
qytetit dhe në parqe.

4. Trajtimi i mbeturinave (mbetjeve) medicinale.

5. Organizimi i fushatave për ruajtjen e ambientit.

6. Pastrimi i lumit Neredime prej mbeturinave.

7. Projekti i fabrikës për riciklimin e mbeturinave.

HAPSIRAT E GJELBËRTA

1. Parku i Lirisë.

2. Gjelbërimi i oborreve të Shkollave:

a) Shkolla e Bujqësisë “Zenel Hajdini”

b) Gjimnazi “Kuvendi i Arbrit”

c) Shkolla Fillore “Jeronim De Rada”+ Shkolla e 
Mesme Ekonomike “Faik Konica”

d) Shkolla e Mesme Teknike “Pjetër Bogdani”

e) Shkolla Fillore “ Tefik Çanga”

3. Bifurkacioni i Lumit Neredime:

a) Pastrimi, zgjerimi dhe rregullimi i shtratit të 
rrjedhjes së lumit.

b) Rregullimi i shtigjeve, këndeve për pushim 
dhe ndriçim publik.

4. Rrethoj gjelbëruese për rreth hekurudhës.

5. Mbjellja e druve dekorativ në:

a) Rr. “12 Qershori”,

b) Rr. “Vëllëzërit Gërvalla”,

c) Rr. “Skënderbeu”,

d) Rr. “Reqakut”.

6. Gjelbërimi i hapësirës te Shtëpia e Bardhë.

7. Eko Turizëm ( infrastruktura në Fsh. Burnik).

8. Rehabilitimi i zonës turistike në  Fsh. Neredime 
(rrafshimi dhe drejtimi I shtratit të lumit).

UJËRAT E NDOTURA

9. Projekti për impiantin e ujërave të zeza.

10. Projekti i kanalizimit nga Fsh. Balaj deri në Fsh. 
Gurëz.

11. Trajtimi i ujërave në zonën industriale (prej fab-
rika e vajit).

12. Projekti i ndalimit të derdhjes së ujërave të zeza 
në lumen e madh në Fsh. Jezerc (rregullimi i 
gropës septike).

CILËSIA E UJËRAVE

1. Përmirësimi i rrjetit të ujësjellësit, ndërrimi i 
gypave të azbestit dhe zëvendësimi i tyre me gypa 
të standardeve më të avancuara.

Kjo listë është plotësuar  pasi jemi konsultuar me 
personat përgjegjës të Ndërmarrjes së Bifurkacionit. 
Tani kemi një listë me projekte për përmirësimin e 
cilësisë së ujit të pijshëm me arsyeshmërinë e projek-
tit, qëllimin, rezultatet e pritura dhe koston e projek-
tit. Këto projekte janë:

1. Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit fekale për fshatin 
Jezerc.

2. Ndërrimi i gyp sjellësve primar dhe sekondar 
të vjetër dhe vendosja e gyp sjellëseve të ri dhe 
futjeve të reja.

3. Zgjerimi i rrjetit të ujësjellësit në pjesën jug-lin-
dore dhe realizimi i lidhjeve unazore në qytet.
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