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HYRJE  

 
Vlerësimi Strategjik Mjedisor (më tutje VSM-ja) është një proces që synon 

integrimin e konsideratave mjedisore në përgatitjen dhe miratimin e planeve, 
programeve dhe politikave. Vlerësimi Strategjik Mjedisor për Hartën Zonale 
Komunale të Komunës së Fushë Kosovës është detyrim ligjor, i cili parashihet në 
nenin 23 të Ligjit të Planifikimit Hapësionor nr. 04/L-174.  

Qëllimi i raportit të VSM-së për Hartën Zonale Komunale të Komunës së Fushë 
Kosovës është që të bëjë identifikimin, përshkrimin dhe vlerësimin e ndikimeve të 
mundëshme që mund të rezultojnë nga zbatimi i kushteve zhvillimore nga Hartën 
Zonale Komunale, si edhe të japë alternativën më të favorshme për zhvillimin e tij nga 
pikepamja mjedisore. Në raportin e VSM-së janë të përfshira edhe propozimi i masave 
për mënjanimin dhe zbutjen e ndikimeve të dëmshme që dalin nga kushtet 
zhvillimore dhe kushtet e përgjithshme zhvillimore që dalin nga Harta Zonale 
Komunale. 

Metodolgjia e cila është përdorur në këtë VSM është në perputhje me 
Direktivën e BE: 2001/42/EC „Mbi Vlerësimin e Efekteve të disa Planeve dhe 
Programeve në Mjedis‟ dhe ligjin për Vlersimin Stragjik Mjedisorë, i cili është 
transpozimi i direktivës së BE 2001/42/EC.  

Komuna e Fushë Kosovës ka të hartuar Planin Zhvillimor Komunal për të cilin 
ka edhe Raport të Vlerësimt Strategjik Mjedisor, ka të hartuar Planin Zhvillimor 
Urban sipas ligjit të vjetër të Planifikimit Hapësinor, Planin Rregullues Urban i cili 
përfshin gjithë zonën urbane dhe Planin e Veprimit Lokal në Mjedis. Të gjitha këto 
dokumente na ndihmojn dhe janë bazë e mirë për të hartuar një Raport të VSM. 
VSM-ja si dokument do ti përfshijë pikat e mëposhtme: 

- Një përmbledhje të informacionit bazë për vlerësimin mjedisor; 
- Përshkrim i informacioneve që vijn nga dhe Planit Zhvillimor Komunal dhe 

marrëdhëniet e tij me politikat, Planet dhe Programet e tjera që kanë lidhje me 
dokumentin e Hartës Zonale Komunale; 

- Përshkrim të aspekteve të gjendjës aktuale të mjedisit si edhe zhvillimin e 
pritur të tij në rast se nuk zbatohet plani; 

- Përshkrim të karakteristikave mjedisore të zonave që ka të ngjarë të ndikohen 
në mënyrë të konsiderueshme nga plani; 

- Përshkrim të problemeve ekzistuese mjedisore të cilat kanë lidhje me HZK; 
- Përshkrim të objektivave për mbrojtjen e mjedisit të përcaktuara në nivel 

kombëtar ose ndërkombëtar, të cilat kanë të bëjnë me Planin dhe Programin si 
dhe mënyrat në të cilat këto objektiva janë marrë parasysh gjatë përgatitjes së 
raportit; 

- Përshkrim të ndikimeve të mundshme dhe të konsiderueshme në mjedis duke 
përfshirë shëndetin publik, florën, faunën, biodiversitetin, tokën, klimën, ajrin, 
ujin, peizazhin, zonat natyrore, vlerat materiale, trashëgiminë kulturore si dhe 
ndërveprimin ndërmjet këtyre faktorëve.; 

- Përshkrim të masave të parashikuara për të parandaluar, reduktuar ose 
lehtësuar ndikimet negative në mjedis, të cilat mund të rezultojnë nga zbatimi i 
planit. 
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- Një përmbledhje për përzgjedhjen të kushteve zhvillimore dhe masave të 
shqyrtuara, duke përfshirë vështirësite e ndryshme ose mungesën e të dhënave 
që hasen gjatë përpilimit të raportit. 

- Përshkrimin e masave të parashikuara për monitorimin e ndikimeve. 

Harta Zonale Komunale si dokument përmban norma të planifikimit,kushte 
zhvillimore të përgjithshme të cilat vlejn për gjithë territorin, kushte zhvillimore ku 
hyjn kushtet ndërtimore dhe hapësinore, si dhe masat. Dokumenti i HZK të Fushë 
Kosovës është i hartuar sipas Direktivavave të INSPIRE, HILUCS dhe HSRLC. 

Ky dokumentacion përveç materialeve që dispononte vete grupi hartues i 
VSM-s, u sigurua nga komuna e Fushë Kosovës, institucione të tjera publike dhe 
kerkimet në internet. 

Raporti i Vlerësimi Strategjik Mjedisior të Hartës Zonale Komunale është 
dokument i parë i llojit të tij që hartohet për këtë qëllim, dhe si i till besohet se do 
mundësoj që zhvillimet e ardhëshme të jenë në harmoni me legjislacionin vendore të 
mjedisit, si dhe me direktivat dhe konventat ndërkombëtare. 
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I. KORNIZA LIGJORE DHE INSTITUCIONALE 

1.1 Direktiva VSM e BE-së 

Direktiva e BE-së 2001/42/EC mbi vlerësimin e efekteve të planeve dhe të 
programeve të caktuara në mjedis u aprovua më 27.06.2001. Kjodirektivëvlenpër një 
varg të gjerë të planeve dhe të programeve publike (p.sh. mbi shfrytëzimin e tokës, 
transportin, energjinë, mbeturinat, bujqësinë, etj.). Kjo direktive nuk ju referohet 
politikave. Direktiva (Parlament i Evropian… , 2001) thotë që planet dhe programet 
në kuptim të Direktivës VSM duhet të përgatiten dhe të aprovohen nga një autoritet 
(në nivel kombëtar, rajonal apo lokal) dhe të urdhërohen nga dispozitat legjislative, 
rregulluese ose administrative. 
Një VSM është i obligueshëm për planet/programet si vijon: 

 
 Përgatiten e planeve për bujqësi, pylltari, peshkim, energjetikë, industri, 

transport, menaxhimtë  mbeturinave/ ujit, telekomunikim, turizëm, planifikimin 
të qytetit & venditose hfrytëzimtë tokës dhe të cilat vendosin kornizën për 
miratimin e zhvillimit të ardhshëm të projekteve të shënuara në listën e 
Direktivës për Vlerësimin e Ndikimit  Mjedisor  (VNM); 

 Janë përcaktuar për të kërkuar një vlerësim sipas Direktivës së Vendbanimeve. 
Gjerësisht, për planet/programet që nuk janë të përfshira më lart, shtetet anëtare 

duhet ta kryejn një procedurë të shoshitjes për ta përcaktuar nëse 

planet/programet ka mundësi të kenë efekte domethënëse mjedisore. Nëse kanë 
efekte domethënëse nevojitet një VSM. Procedura e shoshitjes bazohet në kriteret e 
përcaktuara në Shtojcën II të Direktivës. 

 
Procedura VSM mund të përmblidhet si vijon: raporti VSM përgatitet dhe në të 
identifikohen efektet domethënëse të mundshme në mjedis dhe alternativa të 
arsyeshme të planit ose të programit të propozuar. Autoritetet publike dhe 
mjedisore informohen dhe konsultohen lidhur me projektin e planit ose të programit 
dhe përgatitet raporti VSM. Raporti VSM dhe rezultatet ekonsultimeve merrën 
parasysh para aprovimit. Kur të aprovohet plani ose programi, informohen 
autoritetet mjedisore dhe opinioni dhe informatat përkatëse vihen në dispozicion të 
tyre. Në mënyrë që të identifikohen efektet e pa parashikueshme të pafavorshme në 
një fazë të hershme, efektet domethënëse mjedisore të planit ose të programit duhet 

të monitorohen. 

1.2  Direktiva të tjera të BE-së 

Ekzistojnë shumë direktiva të tjera të BE-së me të cilat Direktiva VSM ka lidhje të 
qarta dhe të cilat janë të rëndësishme nëse janë duke ushqyrtuar çështjet mjedisore 
dhe të. Sipas Marsden (2008) VSM-ja ka lidhje të ngushta procedurale me Direktivën 
VNM, në veçanti me që vlerësimi i mjedisit për sektorët e shënuar nën këtë të fundit 
duhet ta vendosë kornizën për projektet e shënuara nën këtë të parën. Po ashtu ka 
lidhje të ngushta procedurale me Direktivën për Vendbanimet, e cila përmendet 
qartë në direktivën VSM. Direktiva Kornizë për Ujërat bashkërisht me Direktivën 
për Vendbanimet përmban kërkesat e veta jo vetëm për paraqitjen e planeve dhe të 
programeve, por po ashtu edhe të vlerësimit, duke nxitur nevojën për procedura të 
bashkërenduara ndërmjet ligjeve të ndryshme. 



 

8 

 

1.3.  Strategjia 2020 e BE-së 

Përveç dokumenteve të sipërpërmendura legjislative të BE-së, strategjia 2020 e BE-së 
me prioritetet, objektivat dhe nismat më të mëdha1është dokument i rëndësishëm i 
politikave si për vetë BE-në ashtu edhe për rajonet fqinje, në veçanti Ballkanin 
Perëndimor me që bashkëpunimi rajonal me këtë rajonë është identifikuar si njëri 
prej prioriteteve të politikave për BE-në. Në kuadër të strategjisë 2020 të BE-së 
(Komisioni Evropian, 2010 ) zgjerimi i mundshëm i BE-së me vendet e Ballkanit 
Perëndimor është identifikuar si mjet i jashtëm i politikave për zhvillim dhe vende 
pune. Prioritetete strategjisë janë “zhvillimi i shpejtë, i qëndrueshëm 
gjithëpërfshirës”. Janë shtatë nisma të mëdha, prej të cilave Evropa efikase sa ju përket 
burimeve dhe Një politikë industriale për epokën e globalizimit janë drejtpërdrejt të lidhur 
me çështje të që ndrueshmërisë, por nismat e tjera si Agjenda digjitale për Evropën, 
Unioni i përtëritjeve, Rinia në lëvizje, Një agjendë përshkathtësi dhe vende të reja pune dhe 
Platforma evropiane kundër varfërisë dotë mundeshin poashtu të kontribuonin në 
parimin e zhvillimit të qëndrueshëm po të zbatoheshin në mënyrë efikase. Në 
strategji poashtu përfshihen objektivat e matshëm që duhet të arrihen gjatë 
periudhës së zbatimit, nuk ka dyshim që është plotësisht e dobishme sipër shtetet 
anëtare aktuale ashtu edhe për ato të ardhshmet që të bashkëpunojnë në mënyrë që 
t’i arrijnë objektivat mjedisore të strategjisë siç është zvogëlimi prej 20% i emetimeve 
të gazrave të serrave, 20% rritje të shkallës së energjisë nga gjëra tepër të ritshme dhe 
nga efikasiteti i energjisë. Prandaj është e arsyeshme që drejtimi i këtyre objektivave 
të integrohet në strategjitë dhe në planet e veprimit mjedisore kombëtare, rajonale 

dhe lokale, përfshirë procedurat për vlerësimin strategjik të mjedisit. 

1.4 Objektivat Zhvillimore të Mijëvjeçarit të KB 

KB kan një rol aktiv në zhvillimin e Kosovës, edhe pse Kosova nuk është shtet 
anëtar, KB vepron në Kosovë nën mandatin e misionit UNMIK në mënyrë që 
t’isigurojë kushtet për jetë të qetë dhe normale për të gjithë banorët e Kosovës dhe 
për avancimin e stabilitetit rajonal në Ballkanin Perëndimor. Objektivat strategjike të 
KB janë aprovuar nëvitin 2000, kur udhëheqësit botërorë u mblodhën në NjuJork për 
të marrë pjesë në Samitin e Mijëvjeçarit, pjesëmarrësit aprovuan Deklaratën e 
Mijëvjeçarit të KB (Asambleja e Përgjithshme e KB, 2000) me qëllimin kryesor të 
përgjithshëm për ta zvogëluar varfërinë me afatin e fundit kohor vitin 2015. Kjo 
nismë është bërë e njohur si Objektivat Zhvillimore të Mijëvjeçarit2. Janë 7 objektiva 
me qëllime specifike, një prej objektivave i kushtohet qëndrueshmërisë mjedisore, në 
mënyrë që të sigurohet vendosja e qëllimeve në vijim: 

- Integrimi i parimeve të zhvillimit të qëndrueshëm në politikat dhe 
programete vendit dhe kthim i mbrapsht i humbjes së burimeve mjedisore; 

- Zvogëlimi i humbjeve të biodiversitetit duke arritur deri më 2010 një 
zvogëlim domethënës të shkallës së humbjes; 

- Përgjysmimi i përqindjes së popullsisë pa qasje të qëndrueshme tek uji i 
sigurt i pijshëm dhe higjiena publike themelore deri në vitin 2015; 

                                                                 
1http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm 
2http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm 

 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
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- Deri më 2020 të arrihet një përmirësim i rëndësishëm në jetëte sëpaku100 
banorëve të lagjeve të varfra. 

 

1.5 Konventa Århus, Konventa Espoo dhe Protokolli i Kievit 

  Konventa Århus 

Kjo Konventë (Konventa për qasje në informata, pjesëmarrje publike në 
vendimmarrje dhe qasje në drejtësi për çështjet mjedisore) është aprovuar më 25 
qershor 1998 në qytetin danez të Aarhus (Århus) në Konferencën e Katërt Ministrore 
si pjesë e procesit “Mjedisi për  Evropën". Ajo hyri në fuqi më 30 tetor 2001. 
Konventa Århus vendosë një numër të të drejtave të opinionit në lidhje me mjedisin. 
Sipas konventës (Konventa UNE CE mbi Qasjen… ,1998) ´Nga palët në këtë Konven 
të kërkohet t’i hartoj në dis pozitat e nevojshme ashtu që autoritetet publike (në nivel 
kombëtar, rajonal apo lokal) do të kontribuojnë që këto të drejta të bëhene fektive. 
Konventa parashikon: 

 Të drejtën e secilit që të marrë informata për mjedisin të cilat i mbajnë 
autoritetet publike. Këtu mund të përfshihen informatat lidhur me gjendjen e 
mjedisit, por po ashtu edhe politikat ose masat e ndërmarra. Kërkuesit kanë të 
drejtë t’i marrin këto informata brenda një muaji pas bërjes së kërkesës dhe pa 
treguar arsyen pse ju nevojiten ato. Përveç kësaj, sipas Konventës autoritetet 
publike janë të obliguara që në mënyrë aktivet’i shpërndajnë informatat për 
mjedisin të cilat iposedojnë; 

 Të drejtën për të marrë pjesë në vendimmarrjen për mjedisin. Autoritetet 
publike duhet t’i bëjnë përgatitjet që t’ia mundësojnë opinionit të influencuar 
dhe organizatave jo qeveritare për mjedisin që të bëjnë komente, për 
shembull, lidhur me propozimet për projektet të cilat ndikojnë në mjedis, ose 
për planet dhe programet që kanë të bëjnë me mjedisin, që këto komente të 
merren parasysh në vendimmarrje dhe informatat të ofrohen në vendimet 
përfundimtare dhe në arsyet për atë vendim; 

 të drejtën për rishikimin e procedurave për kundërshtimin e vendimeve 
publike të cilat janë marrë pa i respektuar dy të drejtat e sipërpërmendura ose 
të drejtën mjedisorenë për gjithësi. 

1.6 Konventa ESPOO dhe Protokolli i Kievit 

Konventa Espoo (EIA) (Konventa UNECE mbi..... Mjedisor, 1991) përcakton 
obligimet e palëve për ta vlerësuar ndikimin në mjedis të aktiviteteve të caktuara në 
një fazë të hershme të planifikimit. Poashtu i formulon obligimet e përgjithshme të 
shteteve për ta njoftuar njëra tjetrën dhe për t’u këshilluar me njëra tjetrën lidhur me 
të gjitha projekte te mëdha që janë në shqyrtim dhe që ka gjasa të kenën dikim të 
rëndësishëm të pafavorshëm në mjedis përtej kufijve. Konventa u aprovua më 1991 

dhe hyri në fuqi më10 shtator 1997. Siç thekson Marsden (2008).  

1.7 Protokolli i Kievit  

Është i rëndësishëm për t’u përmendur në kontekst të vlerësimit strategjiktë mjedisit, 
meqë dotë mundtë konsiderohej si njëri prej instrumenteve më të rëndësishme 
ndërkombëtare që parashtron kushte për vlerësimin e propozimeve strategjike 
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(Marsden, 2008). Protokolli është aprovua rnë një takimtë jashtëzakonshëm të Palëve 
pjesëmarrëse në Konventën ESPOO, të mbajtur më 21 maj 2003 dhe kërkon nga Palët 
e sajqë t’i vlerësojnë pasojat mjedisore të projekteve të planeve dhe të programeve të 
tyre zyrtare. Vlerësim i Strategjiki Mjedisit (VSM) ndërmerret shumë më herët në 
procesin vendimmarrës se sa vlerësimi i ndikimit mjedisor të projektit (NMP) dhe 
prandaj konsiderohet si mjet kryesor për zhvillimine qëndrueshëm. Protokolli 
poashtu parashikon pjesëmarrje të gjerë publike në vendimmarrjen qeveritare në 
shumë sektorë të zhvillimit. Protokolli kërkon që vlerësimistrategjikimjedisittë 
kryhetpër planet dhe programet të cilat përgatiten për bujqësi, pylltari, peshkim, 
energjetikë, industripërfshirë minierat, transport, zhvillimi rajonal, menaxhim të 
mbeturinave, menaxhim të ujërave, telekomunikim, turizëm, planifikimi të qytetit ose 
të fshatit ose shfrytëzim të tokës, dhe të cilat vendosin kornizën për miratimine 
zhvillimit të ardhshëm për projektet. Sugjerimet për promovimin e pjesëmarrjes 
publike dhe përfshirja e aktorëve po ashtu janë në përputhje me protokollin. 

 

1.8 Historiku Legjislativ, Organet Administrative Përgjegjëse 

Ligji i Kosovës për Planifikim Hapësinor 

Ligji për Planifikimin Hapësinor është aprovuar në shtator 2003 dhe është ndryshuar 
në nëntor 2008 (Ndryshimi i Ligjit për Planifikim Hapësinor, Ligjinr. 03/L-106), 
ndërkaq në korrik të viti 2013 është aprovuar Ligji i ri i Planifikimit (Ligji Nr. 04/L-
174) duke pasur si qëllim kryesor: 

 Rregullimin e të gjitha çështjeve që kanë të bëjnë me planifikimin hapësinor 
dhe urban; 

 Duhet t’i respektojë parimet e mbrojtjes së burimeve natyrore të dhe ta 
përkrahë zhvillimin e qëndrueshëm; 

 Duhet t’i përkrahë proceset gjithëpërfshirëse dhe pjesëmarrëse dhe duhet t’i 
përfshijë të gjitha palët e interesuara dhe komunitetet 

 Përkrahja e zhvillimeve hapësinore evropiane që janë duke ndodhur etj. 
Sipas Ligji Nr. 04/L-174 në Kosovë ekzistojnë 2 nivele të planifikimit (Qendror dhe 
lokal) dhe llojet e planeve janë Plani Hapësinor i Kosovës, Harta Zonale e Kosovës, 
Planet Hapësinore për Zona të Veçanta, Planet Zhvillimore Komunale (PZHK), Harta 
Zonale e Komunës, dhe Planet Rregulluese Urbane të Hollësishme. Për të gjitha ato 
lloje të planeve është i obligueshëm rishikimi dhe mundësitë për pjesëmarrje të 
opinionit. HZK si lloji më i rëndësishëm për detyrën aktuale është plani multi-
sektorial për gjithë territorin e komunës që i përcakton kushtet zhvillimore dhe masat 
për zhvillimin ekonomik, shoqëror dhe hapësinor. Ai duhet ta përfshijë periudhën 
prej së paku 4 vjetëve dhe ta përfshijë një Plan për zhvillimin e hapësirave urbane dhe 
fshatrave brenda komunës. Te gjitha nivelet e Planeve duhet te përfshijnë zhvillimin 
e qendrueshëm si dhe për secilin Plan obligohet përgaditja e raportit të VSM 
paralelisht me Planin. 

Sipas Ligji Nr. 04/L-174 Ministria e Mjedisitdhe Planifikimit Hapësinor (MMPH) 
është përgjegjëse për bashkërendimin e planifikimit hapësinor në Kosovë dhe për 
propozimin për politikat për zhvillim hapësinor në fushën e planifikimin hapësinor, 
si dhe për hartimin e dokumenteve dhe të raporteve përkatëse për planifikimin 
hapësinor, shqyrtimin dhe monitorimin e të gjitha dokumenteve planifikuese në 
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mbarë territorin e Kosovës. Ndërsa autoritetet lokale janë përgjegjës për zbatimin 
zhvillimet urbane të nivelit lokal të cilat duhet të jenë në harmonime politikat dhe 
programet nacionale si dhe duke rrespektuar përgjegjësitë qe dalin nga Ligji Nr. 
04/L-174. 

1.9 Ligji i Kosovës për Vlerësimin Strategjik të Mjedisit (VSM) 

Ligji Nr. 03/L-230 nënvizon rëndësinë e integrimit të parimeve për mbrojtjen e 
mjedisit gjatë përgatitjes, aprovimit dhe realizimit të Planeve dhe të Programeve 
përkatëse nëse është e qartë që këto të fundit kanë ndikime domethënëse në mjedis. 
Lista e Planeve dhe e Programeve të obligueshme është e përcaktuar në kuadër të 
ligjit. Ato Plane nuk mund të aprovohen ose t’i dorëzohen organit legjislativ për 
aprovim pa raportin VSM. Nëse mendohet që VSM nuk nevojitet vendimi për katë 
s’duhet të jetë në formë të shkruar dhe duhet t’i përfshijë arsyet e tij. Raport i VSM-së 
identifikon, përshkruan dhe vlerëson ndikime të mundshme të rëndësishme në 
mjedis nga zbatimi i Planit ose Programit dhe vlerëson alternativat e arsyeshme. 
Kërkesat përcaktohen në Ligj në mënyrë që t’iu ofrojnë qasje në dokumente të VSM-së 
organeve këshilluese dhe opinionit të përgjithshëm. Projekti i dokumenteve VSM-së 
është një dokument për diskutim publik. Në kuadër të ligjit përcaktohet kërkesa të 
posaçme për raste të këshillimeve ndërkufitare. Para se të aprovohet raporti VSM, 
ministria  duhet  ta shqyrtojë atë dhe të pajtohet me të. Po ashtu janë përcaktuar 
procedurat për informimin lidhur me aprovimin e vendimeve, për monitorimin dhe 
mbikëqyrjen. Shtojcat e ligjit përmbajnë kritere të caktuara për përcaktimin e 
rëndësisë së mundshme të ndikimeve në mjedis dhe informatat e nevojshme që duhet 
të ofrohen në raportet VSM si edhe kriteret për vlerësimin e raporteve të VSM-së. 

1.10 Planet dhe programet e tjera të rëndësishme 

Përveç legjislacionit raporti i VSM-së duhet të merr parasysh edhe Planin Hapsinore 

të Kosovës 2010-2020+, Strategjin për Mjedisin dhe Planie Veprimit në Mjedis, si dhe 

disa Plane, Programe dhe dokumente të ndryshme të politikave të përgatitura dhe të 

lëshuara rishtazi nga autoritetet nacionale dhe institucionet e tjera relevante për të 

vazhduar më tutje me zbatimin e objektivave strategjike dhe të kërkesave ligjore. 
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GJENDJES EKZISTUESE - ANALIZA 

 

 

Në këtë pjesë janë dhën disa informata të cilat janë marr kryesisht nga dokumnete 

tjera si PZHK, PZHU, PRRU dhe Plani Lokal i Veprimit në Mjedis. 
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II   GJENDJES EKZISTUESE - ANALIZA 

2.0. POZITA GJEOGRAFIKE 

Profli i komunës së Fushë Kosovës përmbledhë të dhëna dhe analiza mbi gjendjen 

ekzistuese dhe zhvillimet aktuale në komunën e Fushë Kosovës të përmbledhura në 

këtë raport. Profili komunal përpos raportit tekstual përmbanë edhe pjesën 

grafike.Raporti i profilit komunal dhe analiza e gjendjes ekzistuese të komunës së 

Fushë Kosovës, vlerësimi i kapaciteteve dhe resurseve, problemet e identifikuara dhe 

sfidat përbëjnë udhërrëfyes për nevojat, formën dhe mënyrën e zhvillimit të ardhshëm 

komunal të Fushë Kosovës.Komuna e Fushë Kosovës gjendet në pjesën qendrore të 

Kosovës. Është në një distancë ajrore prej 6.6 km në përendim të kryeqytetit të 

Kosovës. Kufizohet me komunat e: Prishtinës, Obiliqit, Drenasit, Lipjanit dhe 

Graqanicës. Shtrihet në mes të Rrafshit të Kosovës. Ky territor i Komunës së Fushë 

Kosovës ka një sipërfaqe prej 84.390 ha  Edhepse lartësite e territorit variojnë prej 500 

në rrafshin e Kosovës e deri në lartësi 1000m në cepin e malit të Goleshit, rreth 47% e 

territorit të kësaj komune shtrihet në lartësitë mbidetare prej 530 deri në 550m, dhe në 

këto lartësi është e hapur nga lindja në drejtim të Prishtinës, jug në drejtim të Lipjanit 

dhe në veriperëndim kah Drenasi. Në lartësi prej 650-700m hapet në anën 

perëndimore drejt Rrafshit të Dukagjinit dhe Pejës.Komuna e Fushë Kosovës ka të 

regjistruar 14.19% tokë të ndërtuar (urbane), 54.35% tokë bujqësore (rurale), pyje 

13.63%, djerrinë 1.6%, deponi pasive hiri 10.26%, industri 5.47% dhe deponi aktive hiri 

0.5%. Nëpër komunën e Fushë Kosovës kalon rruga regjionale M9 që lidhë këtë 

komunë me Komunën e Prishtinës, dhe Pejës, si dhe qytetet tjera ndërmjet. Me rrugë 

të nivelit më të ulët komuna e Fushë Kosovës ka lidhje direkte edhe me Lipjan, Obiliq, 

e Drenas. Drejtimi meridian i rrugës që lidh kryeqendrën me Selanikun, Shkupin e 

Beogradin, kryqëzohet me rrugën M9 përskaj qytetit dhe komunës së Fushë Kosovës 

gjë që rrit potencialin gjeostrategjik të komunës. 
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Harta1. Pozita e Komunës së Fushë Kosovës në raport me territorin e Kosovës 

Komuna e Fushë Kosovës si njësi e pavarur komunale është formuar nё vitin 1989 

duke u shkëputur nga komuna e Prishtinës. Si ambient i pasur me bimësi, tokë të 

plleshme dhe kullosa të pasura, banoreve të kësaj treve nё radhe të parë u siguronte 

kushte të mira për zhvillimin e bujqësisë dhe të blegtorisë. Terreni i butë fushor dhe 

pozita e mirë gjeografike që zë komuna e Fushë  Kosovës, nё pjesën qendrore të 

Kosovës favorizuan edhe komunikimin dhe gërshetimin kulturor me rajone të tjera të 

Evropës, përmes traseve rrugore që në epokën parahistorike. Mbi këto trase të rrugëve 

të epokës parahistorike u ndërtuan rrugët e periudhës së antikitetit dhe të mesjetës.  
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1.4. Demografia 

Kosova në përgjithësi ka mungesë të shenimeve të plota dhe të besueshme 

demografike të kohës së fundit si pasojë e mos mbajtjes së regjistrimit të përgjithshëm 

të popullsisë.Te dhenat para vitit 1990, jane te periudhes kur entet dhe institucionet 

shtetërore funksiononin normalisht keshtu që mund të kosiderohen të besueshme. 

Regjistrimi i fundit i përgjithshëm valid në Kosovë është bërë në vitin 1981. Ky 

regjistrim është realizuar nga ESK dhe ka perfshire regjistrimin e numrit te popullsisë, 

personave, ekonomive shtëpiake dhe banesave.Të dhënat për periudhen 1990-1999, 

janë të mangëta dhe në pjesë të madhe nuk pasqyrojnë realisht situatën në Kosovë 

gjatë kesaj periudhe, kështu që si të tilla duhet të trajtohen me maturi.Pas perfundimit 

te luftes se vitit 1999, organizatat dhe institucinet nderkombetare dhe vendore filluan 

te plotesojne vakumin statistikor, duke realizuar anketime dhe hulumtime. Shenimet e 

mbledhura nga organizatat ndërkombëtare së bashku me ESK, mund të vlersohen së 

paku si pjesërisht të besueshme.Mungesa e të dhënave valide statistikore në Kosovë 

bëhet sidomos e ndjeshme pas lëvizjeve të mëdha të popullatës gjatë viteve 

nëntëdhjetë, si dhe gjatë dhe pas luftës 1998-1999. Sipas të dhënave nga Enti i 

Statistikës së Kosovës të regjistrimit të vitit 1981 në territorine komunës së Fushë 

Kosovës kanë jetuar 29.804 banorë. Në dallim me vitin 1948, kur komuna i ka pasur 

7.643 banorë, kjo paraqet një rritje absolute prej 22.161 banorëve. Përqindja vjetore 

mesatare 4,34 % për periudhën 1948 – 1981 dhe 4,77 % në periudhën 1961 – 1981 është 

më e madhe se ajo për komunën e Prishtinës ku numri i banorëve është rritur me 

përqindje mesatare 3,85 % në vjet, ndërsa në gjithë Kosovën përqindja mesatare për 

këtë periudhë ka qenë 2,65 %. Në rajonin ku përfshihen vendbanimet Bresje, Fushë 

Kosovë, Nakaradë dhe Uglarë në vitin 1981 kanë jetuar 15.988 banor, ku në dallim me 

numrin e banorëve të vitit 1948 paraqet rritje përafërsisht prej 10 herë, saktësisht 9,86 

herë më shumë. Përqindja mesatare vjetore në periudhën 1948 – 1981 prej 7,41 % 

gjithashtu 7,27 % në vitet 1961 – 1981. Rritja e numrit të banorëve në qytetin e Fushë 

Kosovës, në krahasim me vendbanimet tjerat të komunës, 11% në vitin 1948, 19,7% në 

vitin 1961 dhe deri 43% në vitin 1981 tregon tendencat e migrimit të banorëve nga 

vendbanimet rurale në Fushë Kosovë. 
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                              Harta 2. Numri i banorëve sipas Zonave 
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2.1 Zhvillimi social 

2.1.1 Sektorët dhe indikatorët e zhvillimit social 

Gjendja sociale është në proces të vazhdueshëm të përmirësimit dhe ndryshimit në 

përgjithësi. Kjo varet nga zhvillimi i shumë faktorëve të cilët poashtu janë variabilë. 

Zhvillimi social varet prej tre sektorëve bazë të zhvillimit social të cilët ndryshojnë në 

funksion me ndryshimin e nevojave njerëzore dhe ata janë: 

- Shëndetësia- jetë e gjatë dhe e shëndoshë për banorët, 

- Arsimi- marrja e aftësive, njohurive profesionale dhe të përgjithshme, dhe 

- Qasja në burimet private dhe publike, të nevojshme për një jetë të mirë. 

2.1.2. Shëndetësia 

Në Komunën e Fushë Kosovës për herë të parë pas luftës ka filluar funksionimi i 

Q.K.M.F (Qendra Kryesore e Mjekësisë Familiare), më saktë në tetor të vitit 2000 dhe 

atë në kushte jo adekuate, pasi që në objektin ekzistues ka qenë duke funksionuar 

shëndetësia e pushtetit  paralel serb në të cilën nuk kanë pasur qasje popullsia 

shqiptare. Pas ngjarjeve të vitit 2004 ky objekt është liruar mirëpo stafi shëndetësor ka 

filluar punën në vitin 2008.Tani, përveq Qendres Kryesore të Mjekësisë Familiare në 

Komunën e Fushë Kosovës funksionojnë Qendra të Mjekësisë Familjare në Miradi të 

Ulët, Sllatinë të Madhe, Bardh i Madh, si dhe Punktet shëndetësore në Miradi të 

Epërme, Vragoli, Kuzmin, ku të gjitha këto objekte kanë sistemin e ngrohjes, rrjetin e 

ujësjellësit, rrjetin e kanalizimit dhe infrastrukturen përcjellëse.Komuna e Fushë 

Kosovës si rezultat i zhvillimeve dhe kushteve të mira që ofron për qytetarë, gjatë 

viteve të fundit ka pasur shtim të popullsisë dhe si pasojë e migrimit të brendshëm 

nga pjesët e ndryshme të Kosovës janë në rritje të vazhdushme kërkesat e shërbimeve 

shëndetësore dhe sociale. Meqenëse shpërndarja e mjekëve është bërë sipas raportit 

1:2 (një mjek dhe dy infermiere) në 2000 banorë dhe atë bazuar në regjistrimet e 

popullsisë së vitit 1981 sipas të cilave në Komunën e Fushë Kosovës jetojnë 32.000 

banorë (në këtë proporcion stafi mjekësor, stafi social dhe stafi i drejtorisë së 

shëndetësisë numëron 117 punëtorë), Sipas regjistrimeve jozyrtare sot në Komunën e 

Fushë Kosovës numri I banorëve arrin deri në 50.000. Ministritë përkatëse nuk kanë 

përkrahur kërkesat e drejtorisë së shëndetësisë të Komunës së Fushë Kosovës për 

rritjen e numrit të punëtorve në proporcion me numrin e banorëve dhe si pasojë e 

kësaj deri më tani janë jashtë funksionit punktet shëndetësore në (Kompleksin 300, 

Fushë Kosovë, Grabovc, Bardh i Vogël, Henc).Stafi shëndetësor mban trajnime të 

njëpasnjëshme profesionale dhe tani gjashtë mjek  gjenden në specializim në  sfera të 

ndryshme të shëndetësisë.Sipas te dhenave nga autoritetet kompetente per mbrojtjen 

shendetesore te banoreve te Komunes se Fushë Kosovës, gjendja shendetesore e 

banoreve nuk eshte ekenaqshme. Sipas RZhNj 2004, jetegjatesia mesatare ne Kosove 

eshte 68.8 vjet (per femra 69.9 dhe per meshkuj 67.8 vjet). 
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2.2  ZHVILLIMI FIZIK, RRJETI I VENDBANIMEVE NË KOMUNËN E FUSHË   

                                                                     KOSOVËS 

2.2.1 Shpërndarja e vendbanimeve 

Komuna e Fushë Kosovës perbehet prej 14 vendbanimeve. Qyteti i Fushë Kosovës 

eshte qendër komunale e që për disa mund të konsiderohet edhe si lagje periferike e 

kryeqytetit. Sllatina e Madhe si vendbanim per nga karakteristikat mund të 

konsiderohet gjysëm urbane, ndërsa të gjitha vendbanimet tjera të komunës 

karakterizohen si fshatra. Vendbanimet e komunës së Fushë Kosovës edhe më tutje 

kanë ruajtur karakterin e tyre agrar, duke e patur parasysh siperfaqen e madhe të 

tokës së punueshme dhe se në të gjitha këto vendbanime aktivitet kryesor është 

bujeqësia. 

2.2.2 Tipologjia dhe klasifikimi i vendbanimeve 

Në shumicën e vendbanimeve të tipit fshat në komunën e Fushë Kosovës, 

mbizotërojnë vendbanimet e zhvilluara të tipit të lagjeve.Nga siperfaqja totale në 

komunën e Fushë Kosovës e cila është 9517,04 ha, 14.19%  perbejne vendbanimet 

(hapsirat e ndertuara). Karakteristikat e vendbanimeve per nga madhesia nuk kane 

ndonje ndryshim te rendesishem. Ne varshemeri nga relievi gjeografik dominojnë 

vendbanimet e rrafshta por ka edhe vendbanime ne terrene kodrinore. Sipas pozitës 

gjeografike në teritorin e komunes së Fushë Kosovës 13 vendbanime gjenden në teren 

kryesisht të rrafshtë, kurse Harilaqi konsiderohet si vendbanim ne terren kodrinor, i 

cili shtrihet kryesisht rreze kodrës së Goleshit. 

 

Harta.3.Rrjeti i vendbanimeve dhe lartësitë e terrenit 
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2.2.3 Tipi i banimit 

Tipi i banimit— tipi dominant i banimit është ai individual. Numri i përgjithshëm i 

njësive të banimit, shumica i përkasin banimit individual ndërsa një pjesë më e vogël 

atij shumëbanesor (në zonën urbane). Fshatrat e ulëta dhe në afërsi të zonës urbane 

janë kryesisht vendbanime të përmbledhura dhe dendësia e tyre është me e lartë në 

krahasim me fshatrat e karakterit të shpërndarë që shtrihen në pjesën perëndimore 

dhe veriore. Ndyshimet ekonomike e sociale të viteve të fundit pasqyrohen edhe në 

tipologjinë e zhvillimit të fshatrave si vendbanime. Numri i njerëzve që merren me 

bujqësi apo blegtori është në rënie ndërsa ndërtimi në toka bujqësore është në rritje. 

Në fshatrat në afërsi të zonës urbane dhe përgjatë rrugëve kryesore mund të vërehen 

tendencat e zhvillimit përgjatë rrugëve, duke tentuar të shfrytëzohet potenciali 

ekonomik i tyre për ofrimin e shërbimeve të ndryshme, zakonisht në përdhese të 

shtëpive apo në objekte përcjellëse. Zona urbane e qytetit të Fushë Kosovës 

karakterizohet me dendësi më të lartë se zonat rurale. Kjo dendësi është më e lartë se 

në zonat rurale por është e ulët për një zonë urbane. Ky qytet është i zhvilluar përgjatë 

rrugeve regjionale Prishtinë -Fushë Kosovë - Pejë. 

2.2.4 Ndërtesat e shërbimit mjekësor dhe social 

Shërbimi publik shëndetësor në komunën e Fushë Kosovës është i organziuar në tri 

nivele - Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare (QKMF) në Fushë Kosovë, qendra të 

mjekësisë familjare – 6 njësi në Fushë Kosovë, Sllatine e madhe, Miradi e ulët, Miradi e 

epërme, Bardh i madh dhe Bardh i vogël si dhe punktet shëndetësore në Kuzmin, 

Grabovc, Henc dhe Vragoli. Sa i përket mbulueshmërisë hapësinore me ndërtesa të 

shërbimit mjekësor, gjendja në komunën e Fushë Kosovës nuk është e kënaqshme. 

Gjendja nuk është e kënaqshme as në pjesën qendrore urbane të Fushë Kosovës, ku 

poashtu vërehet mungesa e objekteve shëndetësore. Tendenca e migrimit të banorëve 

nga fshatrat e largëta për në qendër, e bën edhe më të vështirë gjendjen duke i 

mbingarkuar kapacitetet deri sa në anën tjetër kemi raste të mosshfrytëzimit të 

kapaciteteve ekzistuese. Sa i përket përkujdesjes sociale, në Fushë Kosovë është i 

locuar objekti social, qendra per pune sociale, shtëpia e pleqve të cilat kryejnë 

shërbimet sociale.  Qendra për punë sociale është institucioni i cili permbush 

sherbimet administrative për kategori nga shoqëritë që kanë nevojë për përkujdesje të 

tillë. Në përgjithësi, sa i përket kushteve të cilat i ofrojnë ndërtesat shëndetësore në 

Komunën e Fushë Kosovës, mund të thuhet se nuk janë në nivelin e duhur. Kjo 

gjendje është si pasojë e mbulimit të pamjaftueshëm hapësinor të vendbanimeve si 

dhe kapaciteteve të pamjaftueshme në raport me përqendrimin e numrit të banorëve.   
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                Harta.4. Ndërtesat e shëndetësisë në komunën e Fushë Kosovës 
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III   INFRASTRUKTURA 

3.1. Rrjeti i furnizimit me ujë 

Fshatrat e Fushë Kosovës janë të shtrira në një pjesë të pellgut të lumit Sitnica, Drenica 

ne drejtim te rrjedhjes se lumit Sitnica i cili eshte edhe bazeni kryesor i ujrave 

nëntokësore, nga ky pellg ku egzistojne edhe fusha e puseve nëntokësore e qujatur 

KRON ku I bëhet përpunimi i ujit të pijes që shërben per furnizimin e popullates e cila 

jeton në Qytetin e Fushë Kosovës i cili pas kryeqytetit ka rritjen më të lartë të 

popullsisë. Furnizimi I këtyre lokaliteteve pothuajse 90% merr sherbime ne furnizim 

të ujit te pijes i cili ka nji furnizim te kenaqshem me një perspektivë më të mirë në të 

ardhmen. Nga fshatrat e Fushe Kosoves te cilat nuk jane te perfshira ne sistemet e 

furnizimit jane Sllatina Madhe dhe Vogel. Fshati Harilaq, i cili gjendet ne pjesen 

jugperendimore të Fushë Kosovës, ka te ndertuar infrastrukturen e rrjetit te ujësjellësit 

qe nuk menaxhohet nga KUR ”PRISHTINA” SH.A, pasi që ne ate pjese nuk ka 

furnizim nga sistemet e furnizimit me ujë te Kompanisë. Rrjetii furnizmit me uje eshte 

rrjet i hapur dhe kryesisht eshte nga materiali PVC dhe PE. Linjat kryesorenë drejtim 

të Bardhit te Madh, Bardhit te Vogel, Mesbardhit dhe Grabocit janë nga materiali PVC 

Ø225mm, Ø 110mm, PN-10Bara, AC-150mm, poashtu ne drejtim të Vragolise janë nga 

materiali PVC Ø225mm PN-10Bara.Linjat në drejtim të Miradisë sëEpërme dhe 

Miradisësë Ulet janë nga materiali PVC Ø160mm. Fshati Miradi e Epërmeështë duke u 

furnizuar nga liqeni i Badovcit, pasi nga kroni furnizimi shkon deri ne hyrje te 

fermes.Rrjeti sekondarnë keto fshatra eshte nga materialetPVC dhe PE me diametër 

Ø75mm, Ø63mm, Ø50mm, Ø42mm, Ø32mm dhe Ø25mm. 

3. 2. Rrjeti i kanalizimit i ujërave të zeza 

Te gjitha fshatrat kanë rrjetin e kanalizimit të ujërave të zeza përpos Grabovcit te Ulet, 

Harilaqit, Sllatina e Madhe, Sllatina e Vogel.Një pjesë e fshatrave që janë pranëSitnices 

ujërat e zeza i derdhin në Lumin Sitnica pa kurfar trajtimi paraprak  duke munguar 

edhe gropat septike dhe pjesa tjeter derdhin ujrat e zeza në lumin Drenica i cili po në 

këto lokalitete bashkohet me lumin Sitnica i cili derdhet në lumin IBER,ndotesi me i 

madh i lumit Sitnica në pjesën e këtyre fshatrave është edhe lumi Prishtevka, një 

prrocke e vogel e cila vjen nga pjesa lindore dhe se bashku transporton ujërat e zeza të 

kryeqytetit Prishtina. 
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                         Harta.5 Furnizimi me Ujë 

3.3  Trafiku 

Infrastruktura rrugore në rajonin e Fushë Kosovës 

 Pozita  

Qyteti i Fushë Kosovës duke përfshirë edhe rajonin e kësaj komune, gjendet 

përafërsisht në qendër të Kosovës. Për shkak të kësaj pozite qendrore qyteti ka rëndësi 

të veçantë gjeografike. Nëpër qytetin e Fushë Kosovës kalojnë rrugët përmes së cilave 

Kosova lidhet me vendet e rajonit dhe me Evropën.  

Rrugët në të cilat zhvillohet komunikacioni më i dendur është rruga magjistrale  M9 e 

cila lidhë Prishtinë me Pejën dhe në vazhdim me Podgoricën (Mali i Zi). Gjithashtu, 

kjo rrugë në pjesën lindore të qytetit, kryqëzohet me rrugën tjetër magjistrale M2 e cila 

është e një rëndësie të veçantë, sepse lidhë Kosovën me tërë rajonin.Kjo rrugë me 

rëndësi të madhe për komunikacionin kalon përgjatë tërë vendbanimit dhe në pjesën e 

parë (deri te rrethrrotullimi), ka karakter urban me rrugë servisi, të pajisura me 

kryqëzime me sinjalizim ndriçues dhe pa sinjalizim ndriçues, ndërsa pjesa tjetër 
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përmban kryqëzimin e rrugëve në disnivel. Këtë rrugë e përshkon një numër i madh i 

volumeve të trafikut të automjeteve si dhe i aktiviteteve të këmbësorëve. Këto rrugë 

sigurojnë qasje në vende biznesore për automjete të udhëtarëve, autobusëve publik etj. 

Lëvizjet e kthimeve te automjeteve në këto rrugë janë shumë të mëdha, konfliktet e 

këmbësorëve dhe bllokimet e korsive që shkaktohen nga shkëmbimet dhe gërshetimet 

janë evidente.  

Nuk janë bërë studime të hollësishme lidhur me jolinearitetin e qarkullimit në qytetin 

e Fushë Kosovës. Mirëpo, kapaciteti i ulët i rrjetit të qytetit sidomos gjatë orëve 

kulmore të qarkullimit tregon se kontrollimi i lëvizjeve dhe udhëheqja e qarkullimit 

janë të pa pranuara. Gjithashtu, gjendja e papërshtatshme e rrjetit është përcaktuar me 

konceptin radial të rrugëve mjaft të ngushta dhe me kyçje të shumta të cilat si të tilla 

krijojnë shumë pika konfliktuoze dhe fyte të ngushta dhe ngecje të konsiderueshme të 

qarkullimit sidomos në orët kulmore.Bazuar në të dhënat e numrit të automjeteve, 

qarkullimi është rritur dukshëm.Kjo rritje mund të shpjegohet, në masë të caktuar me 

ndërrimin e regjimit  të qarkullimit në pjesët e ndryshme te qytetit , si rezultat i 

zhvendosjeve të pakontrolluara nga pjesët rurale në ato urbane, i rritjes së shkallës së 

motorizimit , shërbimeve të dobëta dhe jo të mjaftueshme të automjeteve për 

transportin publik të udhëtarëve etj., ndërsa problem të veçantë paraqet edhe 

karakteri i kësaj rruge ( rrugë shumë shiritore urbane me karakter të rrugës nacionale).  
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Transporti publik 

Për shkak të pozitës dhe lidhjes së afërt me qytetin e Prishtinës, qyteti i Fushë 
Kosovës është i përfshirë në transportin urban të udhëtarëve. Trafiku urban kryesisht 
lidhet me qytetin e Prishtinës në intervale  optimale duke filluar nga ora 6.00 deri 
rreth orës 22.00. Intervali dhe frekuenca e përcjelljes (bazuar në orarin e udhëtimit nga 
TU), i përmbushë kërkesat për lëvizjen e udhëtarëve në këtë relacion.Gjithashtu, lidhja 
e Qytetit të Fushë Kosovës me fshatrat për rreth, mundësohet përmes trafikut 
interurban (Prishtinë –Fushë Kosovë – Miradi e Epërme, Graboc – Fushë Kosovë – 
Prishtine, Harilaq – Fushë  Kosovë –Prishtine).  
           Komunkacioni hekurudhor. Hekurudhat e Kosovës gjenden në një situatë 

mjaft të vështirë. Infrastruktura hekurudhore (binarët, ndërtesat e stacioneve, 

stabilimentet sinjalizuese, telekomunikuese dhe të energjetikës), pastaj operimet 

hekurudhore (lokomotivat, vagonët e udhëtarëve dhe ata të mallërave, punëtoritë, 

etj.); kërkojnë investime të mëdha, angazhim maksimal të të gjithë punonjësve, stafit 

menaxhues dhe autoriteteve tjera përgjegjëse, në mënyrë që të përmirësohet situate 

ekzistuese.  

3.4 Infrastruktura elektroenergjetike dhe e telekomunikacionit 

Furnizimi me energji elektrike – gjendja ekzistuese 

Komuna dhe Qyteti i Fushë Kosovës furnizohen nga trafostacioni 35/10 kv qe 

ndodhet në qytetin e Fushë Kosoves. Në trafostacion ndodhen katër transformatorë 

me nga 8MW dhe paisjet gjegjëse matëse dhe mbrojtese. Paisjet shpërndarëse të 

trafostacionit që të gjitha janë 10kv dhe janë te montuara para luftes. Kjo do te paraqet 

problem sepse sipas rregullave te IEC-s te cilave jemi të obliguar tu pershtatemi edhe 

ne. I tere sistemi elektroenergjetik 10kv duhet te kalojë në 20kv në një te ardhme jo 

shumë të largët. 

Trafostacioni 35/10 kv i Fushë Kosovës i ka gjithsejt 13 dalje. Në tabelen e meposhtme 

janë shenuar te dhenat per fuqitë e instaluara per secilën dalje. Shenimet janë te vitit 

2008 andaj gjendja e tanishme eshte sigurisht me e keqësuar për secilin drejtim, në 

kuptim te rritjes së fuqisë së instaluar. 

Tabela.1.  Furnizimi me energji elektrike 

Numri I 

Daljes 

Trafostacioni 

35/10 

Emri I daljes Fuqia e instaluar Sinst(kVA) 

1 F.Kosova Hekurudha 2.25 

2 F.Kosova Ujësjellësi-Kuzmin 1.89 

3 F.Kosova Sllatina (Albana) 1.81 

4 F.Kosova Miradia 4.06 

5 F.Kosova F.Kosova 1 3.08 

6 F.Kosova F.Kosova 2 3.95 
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7 F.Kosova Vragolia 3.11 

8 F.Kosova Therrtorja 2.25 

9 F.Kosova Udhëkryqi kabllovik 2.63 

10 F.Kosova Mulliri 1.89 

11 F.Kosova Fabr.ushq.kafshëve 0.63 

12 F.Kosova Shtëpia e kulturës 3.11 

13 F.Kosova Bardhi i madh 2.86 

Gjithsejt fuqia e instaluar: 33.52 

 

Trafostacioni i Fushë Kosovës furnizohet nga dy drejtime me linja te tensioni t 35kv. 

Linja e parë vjen nga zbarat 35kv të TC Kosava A ndërsa linja e dytë vjen nga 

Prishtina 1. Të dy burimet gjeografikisht nuk janë larg por gjendja e tyre teknike nuk 

është e kënaqshme dhe për këto shkaqe shpesh ka ndërprerje të gjata. Linja nga TC 

Kosova A është 5.62km ndërsa linja nga PR1 eshte 5.25km. Keto gjatësi nuk janë te 

mëdha për tensionin 35kv. Qe te dy linjat janë të ndërtuar me përques Al/Çe 

95/15mm² dhe mund te bartin deri në 18MVA në kushte të dimrit kur temperaturat 

janë të ulëta. Kjo do të thotë se asnjëra linjë nuk mund të bartë e vetme fuqinë totale te 

instaluar e cila sic u tha eshte 32 MVA.Në kohën kur janë ndërtuar keto linja kanë 

qenë te projektuara per te qenë rezerve e njera tjetrës sepse secila pa problem e ka 

mbuluar fuqinë e instaluar dhe atë të njëkohëshme gjithsesi . Për kohen kur janë 

ndërtuar kanë qenë te projektuara për ta furnizuar TS Fushë Kosovën e cila i kishte dy 

transformatorë me nga 8MVA.  

Rritja e hovshme e popullsisë dhe cvendosja ndaj vendbanimeve rreth rrugëve 

kryesore si dhe ndërtimi i objkteve afariste kryesisht rreth këtyre vendbanimeve e ka 

çrregulluar mënyrën e planifikuar të zhvillimit të rrjetit elektroenergjetik. Si rezultat 

është investuar vetëm në kapacitetet transformuese 35/10(20)kv e jo edhe në ato 

bartese 35kv.Fuqinë e instaluar (4x8 MVA) mund ta perballojnë vetëm nëse futen në 

punë të dy linjat 35kv në të njëjtën kohë. Kjo është e domosdoshme të bëhet gjatë 

periudhës së dimrit kur nevojat për energji elektrike arrijnë pikën më të lartë. Në 

periudhat tjera kjo nuk është e domosdoshme por megjithatë puna vetëm me njërën 

linjë e bëjnë atë që të punoj me tërë kapacitetin e saj madje në disa raste edhe të 

mbingarkohet.Si përfundim per linjat furnizuese 35kv themi se nuk e plotesojnë 

kushtin N-1 qëështë kusht minimal I furnizimitne sistemin elektroenergjetik .Sistemin 

elektroenergjetik 10 (20)kv do ta ndajmë në dy etapa varësisht nga koha kur është 

ndërtuar. Etapa e parë përfshinë ndërtimet që janë bërë para luftës. Kjo etapë 

përfshinë periudhat e hershme të fillimeve të elektrifikimit në Kosovë deri në fund të 

shekullit të kaluar, pra periudha e para luftes. Te tera ato ndërtime janë pershtatë 

standardeve te atëhershme te ish Jugosllavisë dhe te shumicës së shteteve Evropiane 

sipas së cilave i tërë sistemi duhet të ishte përshtatur tensionit 10kv. Pra 

transformatoret, linjat dhe paisjet shpërndarëse duhet të ishin 10kv. Këto ndërtime së 
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pari janë të vjetra dhe të dëmtuara. Aftësia e tyre bartëse dhe transformuese është e 

vogel dhe e dobësuar dhe mbi të gjitha nuk ka mundësi që të kaloj në sistemin e ri 

20kv i cili në Kosovë dhe në Europë është i obliguar me ligj. Kjo do te thotë që në vitet 

e ardhshme ky system duhet te ndërrohet tërësisht.Etapa e dytë perfshinë periudhen e 

pas luftes ku kerkesat per energji elektrike rriten shumë dhe kapacitetet e ndertuara 

para luftës nuk mund tu perballojnë. Për këtë arsye këto ndërtime bëhen shpejt pa 

planifikim te mirëfillt dhe ndërtohen në vazhdim të rrjetit ekzistues. Linjat e ndërtuara 

në këtë periudhë janë kryesisht të betonit por ka edhe linja në shtylla të drurit. Linjat e 

drurit kryesisht i hasim nëpër vendbanime ndersa ato të betonit janë linja që i 

furnizojnë bizneset. Linjat dhe trafot e ndërtuara pas luftës kryesisht janë të ndërtuara 

edhe për tension 20kv por nuk nisen nga burimi por lidhen në linjat më të aferme 

ekzistuese. Në këtë mënyrë mbingarkohen linjat e vjetra.Në terësi sistemi 10(20) kv 

mund të themi se nuk është as përafersisht ai qe duhet te jetë. Pra ky sistem nuk i 

plotëson nevojat e tashme dhe në pjesën më të madhe te tij është i vjeter, i dëmtuar 

dhe i mbingarkuar. Asnjë trafostacion i tensionit 10(20)kv nuk e plotëson kushtin N-1 

që do të thotë që asnjë trafostacion nuk furnizohet nga dy drejtime. Kjo do te thotë qe 

nëse bjen nga puna linja e një drejtimi të furnizimit e tere ajo linjë duke perfshirë te 

gjitha trafot e saj, do te mbetet pa furnizim.Shumica apsolute e rrjetit 0.4kv është në 

gjendje të keqe. I tëri ështëë ndërtuar me përques ajror Al/Çe me dimenzione jo 

adekuate per bartje te energjisë së konsumatorëve. Pra shumica e tyre janë të 

mbingarkuara. 
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Harta.6. Rrjeti i energjise elektrike
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3.5. Sistemi i Telekomunikimit 

E gjithë komuna e Fushë Kosovës lidhet me sinial telekomunikues perms postave te 

Fushë Kosovës, Sllatines (Albanës) dhe Bardhit. Të gjitha këto posta lidhen perms 

kabllit optik më qendrën në Prishtinë.Perpos kabllit optik si lidhje rezervë ekziston 

edhe sistemi I antenave.Nga secila prej këtyre postave shprendarje e mëtutjeshme 

bëhet përms kabllove nëntokesore shumëfijore.Kabllat nëntoksore kryesisht janë të 

shpërndara përgjat pjeseve anësore të rrugëve kryesore ose sekondare.Linjat 

nëntoksore kur ofrohen afër lagjeve ngrihen në shtylla e nga aty shpërndahen nëpër 

lagje.Në posten e Bardhit lidhen fshatrat: Bardhi I mdh, Mesbardhi, Grabovci dhe 

Pomozotini.Me postën e Sllatinës (Albanës) lidhen fshatrat si: Sllatina e vogël, Sllatina 

e madhe, Bardhi I vogel, Henci, Harilaqi.Me posten e Fushë Kosovës lidhet qyteti i 

Fushë Kosovës dhe fshatrat tjera qe nuk lidhen me dy postat e permendura më lartë. 

                 

 

Harta 7.Shpërndarja Telefonike e Komunes se Fushë Kosovës 
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IV   MJEDISI – KARAKTERISTIKAT, GJENDJA DHE SHFRYTËZIMI 

 

Pozita gjeografike 

Komuna e Fushë Kosovës shtrihet në sipërfaqe prej 84 km². Qender 

administrative e komunës është Fushë Kosova, paralagje e Prishtinës. Komuna e 

Fushë Kosovës përbëhet nga këto njësi kadastrale: Fushë Kosovë, Sllatinë e vogël, 

Sllatinë e madhe, Bardh i madh, Bardh i vogël, Mesbardh, Harilaq, Henc, Grabovc, 

Miradi e poshtme, Miradi e epërme, Livragonë, Lismir, Kuzmin.  

Komuna e Fushë Kosovës si pozicion gjeografik gjendet 6.6 km nga kryeqyteti i 

Kosovës Prishtina. 

Komuna e Fushë Kosovës kufizohet me këto komuna tjera të Kosovës: 

  Në Veri me komunen e Obiliqit 
  Në Lindje me komunen e Prishtines 

  Në Jug me komunen e Lypjanit  
  Dhe në perendim me komunen e Drenasit 
Në hapësinën gjeografike Fushë Kosova ka një pozitë të volitshme. Ndodhet në 

zonën e kryqëzimeve të drejtimeve të rëndësishme të komunikacionit, të cilat 

janë:Drejtimi meridian: Beograd - Prishtinë - Shkup - Selanik. Drejtimi paralel: Deti i 

Zi - Sofje - Nish - Prishtinë - Adriatik. Të dy këto drejtime kryqëzohen në Fushë 

Kosovë, që e bënë pozitën e tërë zonës tranzite, ndërsa Fushë Kosovën nyje 

hekurudhore të rëndësishme. Në hapësirën ndërmjet Fushë Kosovës dhe Prishtinës 

kalon rruga M2 Rozhajë (kufiri i Fushë Kosovës) - Mitrovicë - Prishtinë - Ferizaj (kufiri 

i Maqedonisë). Në afërsi të Fushë Kosovës ndodhet edhe aeroporti i Prishtinës, ku 

vihet nga rruga tranzite e cila kalon përgjatë vendbanimit të Fushë Kosovës. 

4.1. Karakteristikat fizike –gjeografike 

Karakteristikat gjeologjike 

Komuna e Fushë Kosovës ne aspektin gjeologjik i takon pjeses qendrore te 

rrethit lindor te bazenit te Kosoves. Bazeni është i formuar në shkëmbinjë të vjetërsisë-

neogjen me shpërndarje të gjërë të serisë së thëngjillit. Në bazë të kësaj serie neogjene 

në mënyrë të qartë bëhët ndarja e bazës, shtresa e thëngjillit dhe fundërrina. Në sajë të 

bazës mund të veçohen dy horizonte litologjike. Horizonti i poshtëm përbëhet nga 

rëra ndërsa ai i sipërm nga rëra argjilore ngjyrë hiri në të gjelbërt. Shtresa e thëngjillit 

përbëhet prej linjiteve me shtresa të holla të djerrinës. Shtresa fundrrinore përbëhet 

nga argjila ngjyrë hiri me grimca vende-vende të gëlqerës. Në pjesë të caktuara të 

terrenit shtresa fundërrinore) përmbi shtresën e thëngjillit shtrihet direkt në formimet 

aluviale. Pjesët sipërfaqësore të terrenit i krijojnë shtresat aluviale. Formësimet 

aluviale janë të përbëra me argjilë ranoro-pluhurore, me rërë kokërrimët dhe vende-

vende me përmbajtje më të madhe të fraksioneve të zhavorrit. 
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4.1.2. Karakteristikat klimatike 

Komuna e Fushë Kosovës ndodhet në Bazenin e Kosovës i cili është në fushën e 

Ibrit në veri dhe në fushën e Llapit – Toplicës në veri-lindje i hapur ndaj ndikimeve 

veriore kontinentale klimatike. Dimri është i ftohtë ndërsa vera është e ngrohtë dhe e 

thatë.Bazeni i Kosovës për shkak të kufizimeve me male të larta në jug dhe perëndim 

janë tëprivuara nga masat ajrore të detit Adriatik dhe detit Egje. Ndikimi i modifikuar 

i dalluar në klimën e Fushë Kosovës ka formë konkave të relievit të bazenit të Kosovës 

e cila mundëson kushte të akumulimit të ajrit të ftohtë dhe inverzionit termik. Në 

rajonin e komunës së Fushë Kosovës janë përpunuar të dhënat meteorologjike për dy 

stacione, për periudhën e viteve 1969 - 1987. Lartësia mbidetare e stacioneve të 

përpunimit është: Prishtinë 573m, Lismir 540m. Rajoni i analizuar është homogjen 

orografik, lartësia mbidetare e territorit është në intervalin prej 500 -600m. Parametrat 

meteorologjike që varen nga lartësia mbidetare janë: temperatura e mesme vjetore e 

ajrit bie me rritjen a lartësisë mbidetare, ndërsa shuma e të reshurave vjetore 

rritet.Numri i ditëve vjetore me borë si dhe numri i ditëve me shtresë të borës rritet 

varësisht nga lartësia mbidetare, ndërsa parametrat tjerë meteorologjik varen nga 

kushtet lokale mikroklimatike. 

Temperatura e ajrit   

Temperatura e mesme vjetore e ajrit në rajonin e hulumtuar është 9,7°C, muaji 

më i ftohtë është janari, me temperature mesatare të ajrit rreth 1,0°C, korriku është më 

i ngrohti me temperaturë 19,3°C. Muaji tetor është më i ngrohtë se prilli.Temperaturat 

ekstreme absolute të ajrit janë të nënvizuara në janar minimale -27,2°C, maksimale në 

korrik +38,4°C, lëkundjet apsolute të temperaturës janë prej 65,6°C.ERA Eshtë e 

kushtëzuar nga faktorët e ndryshëm kështu që dendësia e drejtimeve të përshkuara 

dhe shpejtësia kanë karakter lokal të kushtëzuar nga karakteri orografik i vendit. Era 

më e shpeshtë është ajo verilindore, kurse shpejtësinë mesatare më të madhe e ka era 

veri-verilindore 3,7 m/s. 

Lagështia relative e ajrit  

Lagështia relative mesatare vjetore e ajrit është në intervalin prej 71,4 %, 

maksimumi ështe në dhjetor 84 %, ndërsa mesatarja minimale në korrik 63 %. Numri 

më i madh i ditëve me lagështi relative > = 80 % është në dhjetor mesatarisht 15 ditë, 

ndërsa minimumi në korrik 1 ditë. Numri më i madh i ditëve me lagështi relative < = 

30 % është në gusht 3,5 ditë, ndërsa minimumi në janar, shkurt dhe dhjetor 0,1 ditë. 

Vlera mesatare vjetore e shtypjes së avullit të ujit është 9,5 mb, maksimumi është në 

korrik 14,4 mb, ndërsa minimumi është në janar 5,0 mb.  

Të reshurat atmosferike  

Shuma mesatare vjetore e të rreshurave në rajon sillet prej 620,6 mm deri në 617,4mm. 

Lartësia e të rreshurave mujore maksimale mesatare është në maj dhe qershor, 

maksimumi sekondar është në nëntor. Minimumi më së shpeshti është në muajin 
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mars. Rradhitja e të rreshurave vjetore tregon ndikimin e klimës bregdetare (me dy 

maksimume të të rreshurave brenda vitit). Rajoni i analizuar ka karakteristika të 

klimës mesatare-kontinentale, me ndikim të pasur të klimës bregdetare të theksuara 

në hapin e të rreshurave vjetore. 

4.1.3. Karakteristikat hidrologjike 

Territorin e Fushë Kosovës e favorizojnë tri rrjedha të lumenjëve: lumi Sitnica i 

cili gjendet në kufi të rajonit, lumi Prishtevka me rrjedhën e poshtme të saj dhe 

përrocka e Njelmët. Karakteristikat e përgjithshme të drejtimit të rrjedhave janë prerja 

e dobët e lugut dhe inundacioni i rrafshit të gjërë në raport me sasinë e ujit dhe 

pjerrinën e bregut. Për nga gjatësia e rrjedhës dhe sipërfaqës së derdhjes së lumit 

Sitnica është rrjedhoja më e madhe e Ibrit (35,5 % sipërfaqës së përgjithshme të 

derdhjes dhe 22,4 %rrjedhës). Karakteristika e shprehur e rrjedhës së lumit Sitnica 

është fluktuacioni (luhatja) i madh i nivelit të ujit kështu që zgjedhja optimale e profilit 

për rregullimin e shtratit të lumit është i vështirësuar. Profili natyror i shtratit të lumit 

është mjaft stabil, ndërsa rënja gjatësore e shtratit është e madhe, pa thyerje të 

shprehura. Valët vërshuese janë më frekuentive në periudhën më të ftohët të vitit. 

Shtrati i lumit Sitnica ka qenë i rregulluar 5 km në drejtim të rrjedhës prej Fushë 

Kosovës kah Obiliqi. Profili i rregulluar ka qenë i gjërësisë 160 m, thellësisë 3m. 

Përqindja e gjerësisë së shtratit të parregulluar përgjatë Fushë Kosovës ka qenë rreth 

30m. Lumi Prishtevka është degë e djathtë e lumit Sitnica. Pjesa e rregulluar shërben si 

recipient i ujërave atmosferike për Prishtinën ku në pjesën më të madhe rrjedhë si 

kanal i mbyllur. Në pjesën më të madhe rreth Fushë Kosovës shtrati është i 

parregulluar dhe ashtu si është kalon nën rrugën Pejë-Prishtinë. Shtrati natyror para 

kryqëzimit me binarët është i kthyer me rënje të pllakëzuar me gjërësi 7,5 m dhe 

gjatësi 228 m. Kah rrjedha e ujit shtrati është i rregulluar deri në rënje në Sitnicë por 

nuk është e veshur. Pjesa e mbyllur, e rregulluar e Prishtevkës përgjatë Prishtinës, 

është e dimensionuar në bazë të ujit të viteve 50 (rreth 18 m³ / s) që duhet marrë 

parasysh para zgjedhjes së rregullimit të profilit të rrjedhës së hapur përgjatë Fushë 

Kosovës. Përrocka e Njelmët është degë e Sitnicës dhe shtrati i saj është në një pjesë 

(në gjatësi rreth 700 m) e vendosur në tuba të betonit ø 1000 mm deri te rruga 

(“vëllezërit Jankoviq”).  
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        Harta 8 Harta hidrologjike                                          Harta 9 Harta seizmike 

Kjo rrjedhë është recipient i ujërave atmosferike në hapësirat ku përfshihet edhe 

kompleksi “300 banesat”. Lumi Sitnicë, si dhe të gjitha rrjedhat e këtij rajoni, është i 

varfër me ujë në pjesën më të madhe të vitit, është i panevojshëm të bëhet pastrimi i 

ujërave teknologjik dhe sanitarë para derdhjes së kanalizimit në shtratin e tij. 

4.1.4. Karakteristikat pedologjike 

Në rajonin e komunës së Fushë Kosovës veçohet tipi i dheut aluvial. Fluvisoli 

(aluviumi) bënë pjesë në klasën e dherave fluviatile dhe fluviogleje.Gjeneza e fluvisolit 

dhe veçoritë e saj janë të kushtëzuara me drejtimin hidrologjik të lumit dhe materialit 

natyror e cila sedimentohet (rëra, zhavori). Për këtë arsye profili i fluvisolit 

karakterizohet me shtresim të theksuar. Pa marrë parasysh që fluvisoli i takon 

dherave të pazhvilluara, ato zakonisht kanë plleshmëri të madhe. Nëse merren dherat 

ranore-lymi dhe rërat e pastërta në grumbullin e rërës ku rritet rakiti shelgjishtëri, 

fluvisoli ka veçori të përshtatshme fizike dhe kimike. Mirëpo, cilësitë ekologjike të saj 

mvaren në masë të madhe prej drejtimit të vërshimit dhe drejtimit të ujërave 

nëntokësorë. Në këto dhera mund të kultivohet plepi, si dhe perimet. Janë dherëra të 

përshtatshme për livadhe. 

Renditen në klasën e III-të të bonitetit.  

Ndër tipet pedologjike të tokave të cilat janë më të përfaqësuara në komunën e Fushë 

Kosovës janë: Vertisol (smonicë), rreth 35%, Fluvisol (aluviale), rreth 27%, Kambike 

(tokat e kuqe kafeje), rreth 25%. VERTISOL (SMONICË). Sipërfaqet tokësore bujqësore 

që bëjnë pjesë në këtë tip të tokës janë ato të fshatrave: Bardh, Lismir, Kuzmin, 

Vragoli, Miradi e Ulët dhe Henc. 

a) karakteristikat e reaksionit të tokës (vlera pH). Reaksioni i tokës (vlera pH), si ai 

aktiv (pH në H2O) ashtu edhe ai substituiv apo aciditeti aktiv fiziologjik (pH në 1M 

KCl), janë përcaktuar me metodën elektrometrike (potenciometrike). Në bazë të 

vlerave të arritura gjatë përcaktimit të pH në KCl mund të përcaktohet shkalla e 
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reaksionit sipas Scheffer-Schachatschabel-it, përkatësisht mund të përcaktohen klasat 

e tokës sipas vlerës së pH (në KCl), të cilat po i paraqesim në vijim: shumë acidike < 

4.9, të dobëta acidike 5.0 - 6.9, neutrale 7.0, të dobëta alkaike 7.1 - 9.0, shumë alkaike > 

9.1.Në bazë të rezultateve të prezentuara në tabelën 1, vlera e reaksionit aktiv të tokës 

(pH në H2O) mesatarisht është 7.42, me variacione prej 6.5 deri 7.9, ndërkaq vlerat 

mesatare të pH në 1 M KCl janë 6.22, me variacione (5.7-6.6). Në bazë të rezultateve të 

fituara dhe vlerave kufitare, mund të konstatojmë se tokat e analizuara i takojnë klasës 

së tokave të dobëta acidike. b) sasia e materies organike (humusi). Përcaktimi i sasisë 

së materies organike të tokës, përkatësisht humusit është kryer me metodën e 

Kotzmami-it. Metoda bazohet në oksidimin e materies organike në tretjen 0.1 M të 

KMnO4, prej nga pastaj në princip të llogaritjes me koeficientët përkatës (sasisë së 

oksiduar të CO2 dhe të shndërrimit të C në humus) llogaritet sasia e përgjithshme e 

materies organike, gjegjësisht humusit. Sipas klasifikimit të metodës e në bazë të 

vlerave të përmbajtjes së humusit, tokat mund të klasifikohen në këto klasë: dobët të 

pasura (<2%), mesatarisht të pasura (2-4%) dhe të pasura (> 4%). Sasia e materies 

organike në këto toka është me variacione mjaft të shprehura (1.35 deri 12.7%), pra 

tokat e hulumtuara bëjnë pjesë në klasët: nga të varfëra me humus deri te ato shumë të 

pasura. c ) Sasia e fosforit të shfrytëzueshëm (P2O5) sasitë lehtë të shfrytëzueshme të 

fosforit (P2O5) dhe kaliumit (K2O) në mostrat e dheut janë përcaktuar sipas metodës 

AL (Egner-Riehm). Metoda bazohet në ekstraktimin e mostrave në AL (amonium-

laktat) tretje.  

Nga ekstrakti i fituar fosfori është përcaktuar me metodë kolorimetrike duke zhvilluar 

ngjyrën me kompleksin e molibdatit të amonit, kurse kaliumi është përcaktuar me 

metodën e fotometrisë së flakës. Edhe kjo metodë jep klasët e furnizimit të tokave me 

këto elemente. Sipas kësaj metode sipas furnizimit tokat klasifikohen: dobët të 

furnizuara <10mg/100g, mesatarisht të furnizuara 10-20 mg/100 g, mirë të furnizuara 

>20 mg/100 g. Sasitë e këtij elementi biogjen në tokat smonicë sillen prej 0 deri 40.0 

mg/100 g dhe, ndërkaq, vlerat mesatare të të gjitha mostrave të analizuara kanë qenë 

7.67mg/100g dhe. Prandaj, në bazë të vlerave për shkallët e furnizimit të tokave me 

këtë element mund të konstatohet se tokat e Goleshit bëjnë pjesën në klasën e tokave 

dobët të furnizuara, ndërsa ato që shtrihen në fshatra janë mesatarisht deri mirë të 

furnizuara. c) sasia e kaliumit të shfrytëzueshëm (K2O). Rezultatet e analizave tregojnë 

se këto toka mesatarisht përmbajnë 25.33 mg K2O/lOOg dhe, por me variacione të 

shprehura: nga 6.5 deri >40 mg/100 g dhe. Në bazë të kësaj mund të konstatojmë se 

tokat e analizura sipas klasëve të furnizimit bëjnë pjesë në tokat dobët deri mirë të 

furnizuara me këtë element biogjen. 

Tokat aluviale (fluvisol)  
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Sipërfaqet tokësore bujqësore që bëjnë pjesë në këtë tip të tokës janë ato të fshatërave: 

Fushë Kosovë, Nakër, Lismir, Kuzmin, Vragoli, Bardh i vogel, Bardh i vogel dhe 

Miradi e Ulët. 

a. Karakteristikat e reaksionit të tokës (vlera pH). Vlera mesatare e reaksionit aktiv të 

tokës (pH në H2O) mesatarisht është 7.5, por ka variacione të cilat nuk janë aq të 

shprehura (6.7-7.8). Sa i përket reaksionit aktiv fiziologjik sipas rezultateve të fituara 

mund të theksohet se vlerat mesatare kanë qenë 6.35, gjithashtu me variacione prej 5.7 

deri 6.7. Sipas vlerave të fituara me analiza, e në bazë të klasifikimit të tokave që ka 

dhënë metoda, tokat e analizuara bëjnë pjesë në klasën e tokave të dobëta acidike.  

b. Sasia e materies organike (humusi). Sasia me e lartë e humusit në këto toka ka qenë 

7.69, kurse më e ulëta 2.83%, përkatësisht themi se sasia mesatare e humusit në këto 

toka është 5.11%. Prandaj, sipas rezultateve dhe klasifikimit përkatës mund të 

konstatojmë se tokat aluviale të kësaj komune klasifikohen në klasën e tokave prej 

mesatarisht deri të pasura me humus. 

c.Sasia e fosforit të shfrytëzueshëm (P2O5). Sasia e fosforit të shfrytëzueshëm ka 

variacione të mëdha, ato sillet prej 2.5 deri 40 mg/100g dhe. Megjithatë, mund të 

konstatojmë se sasia mesatare e këtij elementi ushqyes ka qenë 12.73 mg/100 g dhe, e 

që në bazë të vlerave kufitare për shkallën e funizimit, themi se tokat aluviale të kesaj 

komune bëjnë pjesë në klasën e tokave prej të varfura deri mirë të furnizuara me ketë 

element. d. Sasitë e kaliumit të shfrytëzueshëm (K2O). Gjithashtu, edhe sasitë e këtij 

elementi në mostrat e analizuara kanë qenë me variacione të mëdha (19.5 deri >40). 

Megjithatë, sasitë mesatare të kaliumit të asimilueshme janë 37.75 mg/100 g dhe, dhe 

sipas këtyre vlerave, tokat e analizuara sipas klasëve të furnizimit bëjnë pjesë në tokat 

mirë të furnizuara me këtë element biogjen. 

Tokat e kuqe- kafeje (kambike) 

Sipërfaqet tokësore që bëjnë pjesë në këtë tip të tokës janë ato të fshatërave: Gur 

Shkab, Bardh i Madh, Albanë e Madhe, Albanë e Vogël.  

a. Karakteristikat e reaksionit të tokës (pH) Vlerat e reaksionit aktiv të tokës (pH në 

H2O) mesatarisht kanë qenë 7.06, me variacione nga 4.6 deri 8.4, ndërkaq vlerat 

mesatare të pH në 1 M KCl janë 5.84, gjithashtu me variacione (4.1-7.1). Tokat e këtij 

tipi i përkasin klasës së tokave dobët  acidike deri në neutrale.  

b. Sasia e materies organike (humusi) Sasia e materies organike më e lartë ka qenë 

7.66, kurse më e ulët 0.68%. Tokat e kuqe-kafta të kësaj Komune i përkasin klasës së 

tokave prej të varfëra deri të pasura me humus. Ndërkaq sasia e materies organike në 

mostrat e hedhurinës së dheut nga mihja sipërfaqësore sillet nga 4.21-4.89%.  
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c. Sasitë e fosforit të shfrytëzueshëm(P2O5) Sasia e fosforit të shfrytëzueshëm sillet në 

variacione prej 1.5-9.5 mg/100 g dhe. Megjithatë, sasitë mesatare të këtij elementi janë 

mjaft të ulëta 3.63 mg/100 g dhe. Sipas rezultateve dhe vlerave kufitare për shkallët e 

furnizimit të tokave me këtë element, mund të konstatohet se tokat e analizuara bëjnë 

pjesë në klasën e tokave dobët të furnizuara me këtë element. 

d. Sasitë e kaliumit të shfrytëzueshëm (K2O) Sasitë mesatare të kaliumit të 

asimilueshëm 

janë 26.35, por me variacione mjaft të gjëra (8.0 deri >40 mg/100 g dhe). Në bazë të 

rezultateve të analizave dhe klasëve të furnizimit, tokat e kuqe kafeje të kësaj komune, 

bëjnë pjesë në tokat dobët deri mirë të furnzuara me këtë element biogjen. Edhe dheu i 

mihjes është mirë i furnizuar me kalium.  

Klasa e tokës 

Tokat i takojnë klasës së tokave argjilore, lymore-ranore-argjilore, lymore-pluhurore-

argjilore dhe lymore-argjilore. 

4.2  Shfrytëzimi i tokës 

Në komunën e Fushë Kosovës ka një përzierje të sipërfaqeve pyjore, sipërfaqe 

bujqësore – ara, sipërfaqe kullosa, sipërfaqe kodrinore, si dhe mes tyre zonat e 

ndërtuara. Komuna e Fushë Kosovës ka gjithsej 54.35% tokë bujqësore (rurale) të 

evidentuar si të tillë (DUKMM, KK Fushë Kosovë), pyje 13.63%, djerrine 1.6%, tokë të 

ndërtuar 14.19%, deponi pasive hiri 10.26%, industri 5.47% dhe deponi active hiri 

0.5%. 

4.3  Ndotja dhe degradimi i mjedisit 

Gjendja e mjedisit në Kosovë është si rezultat i zhvillimit të pakontrolluar në sektorët 

industrial dhe urban, planifikimit joadekuat të pajisjeve industriale dhe urbane, 

teknologjisë së vjetër industriale, teknologjisë joadekuate në disa departamente 

industriale të resurseve natyrore, infrastruktures joadekuate në qytete, shtimi i numrit 

të automjeteve ndotja e rrjedhave të ujit për shkak të mungeses së trajtimit të ujit të 

përdorur, akumulimi i plehrave urbane dhe të ngurta industriale, prerja e 

pakontrolluar e pyjeve, erozioni i dheut dhe aktivitetet e tjera të njeriut. Hulumtimet e 

bëra gjatë dhjetë viteve të fundit edhe pse të pakta kanë identifikuar burime të 

ndryshme të ndotjes në Kosovë që ndikojnë në cilësinë e ajri t, ujit, tokës dhe 

ekosistemeve. Shumë nga këta ndotës mbesin në mjedis madje edhe pasi që burimet e 

tyre të jenë eliminuar ose zvogëluar. Që nga fillimi I periudhës tranzitore përpjekjet 

për zvogëlimin e niveleve të ndotjes kanë qenë të pakta apo edhe kanë munguar. Për 

më tepër, me rimëkëmbjen graduale të ekonomisë, nivelet e shumë aktiviteteve 

industriale, bujqësore dhe urbane kanë filluar të rriten. Sektorët e energjisë dhe të 

industrisë së rëndë kanë paraqitur burimet më të mëdha të ndotjes në Kosovë. Këtu 
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bëjnë pjesë prodhimi i energjisë elektrike, kryesisht nëpërmjet djegies së thëngjillit në 

termocentrale të mëdha, nxjerrja dhe prodhimi i metaleve me ngjyrë dhe industria 

kimike. (termocentralet Kosova A, Kosova B, minierat e Trepçës, nxjerrja dhe shkrirja 

eplumbit dhe zinkut, prodhimet kimike, minierat siperfaqësore te linjitit, 

hidrocentralet dhe impiantet për prodhim të kemikaleve nga linjiti në regjionin e 

Obiliqit, fabrika e çimentos në rajonin e Hanit të Elezit). Përveç që kanë shkaktuar 

ndotje të ajrit, këto degë të industrisë kanë krijuar edhe deponi të mëdha të 

mbeturinave të ngurta. Edhe industritë tjera të lehta kanë shkaktuar probleme 

mjedisore. Këtu bëjnë pjesë prodhimi i tekstilit, lëkurës, gomës, letrës dhe materialeve 

ndërtimore.  

Mjedisi ndotet edhe nga hedhurinat shtëpiake dhe të biznesit të vogël, sidomos në 

periudhën pas konfliktit. Mungon rregullativa ligjore për mbrojtjen e ambientit 

nëpërmjet planifikimit rigoroz hapësinor të qyteteve dhe tokave. Shikuar në 

pergjithësi, as popullata nuk është nxitur të përkujdeset për mjedisin. Kështu, hudhja 

e mbeturinave dhe derdhja e ujërave të zeza në lumej bëhet pa ndonjë kontroll. 

Përdorimi i pesticideve, ujërat e kulluara nga aktivitetet bujqësore, numri i rritur i 

automjeteve personale dhe komerciale sidomos në hapësirat më të mëdha urbane, dhe 

nxehja e shtëpive private me dru ose thëngjill gjatë dimrit po ashtu paraqesin ndotës 

të mjedisit. Duhet të theksohet edhe prezenca e uraniumit të varfëruar 2-8 ton në një 

km² dhe atë vetëm në 1m thellësi në tokë, si pasojë e luftës në Kosovë ku sipas 

shënimeve të NATO-s janë përdorur rreth 31000 predha. 

Në tërësi në Kosovë janë përdorur përafërsisht 9.3 tonë. Në nëntor të viti 2000, UNEP 

bëri një studim mbi efektin e UV në cilësinë e mjedisit në Kosovë dhe ndikimin e tij në 

tokë, ujë, dhe mostra të tjera të ndryshme. Sipas këtij raporti, ekzistojnë dy mënyra që 

do ta bënin UV të rrezikshëm për shëndetin e popullatës. Së pari, nëpërmjet 

pozicioneve të goditura me UV projektile, ku mund të këtë mbeturina të pjesëve që 

kanë depërtuar në tokë me koncentrim shumë të lartë të pluhurit UV. Së dyti, pluhuri 

mund të depërtojë nëpërmjet të reshurave në ujëra nëntokësore dhe në këtë mënyrë të 

shkaktojë ndotjen e resurseve ujore që janë në përdorim të popullatës. Komuna e 

Fushë Kosovës është njëra ndër komunat me ambient më të ndotur në tërë territorin e 

Kosovës. Ekzistojnë faktorë të shumtë që ndikojnë në ndotjen e ambientit. Si psh. 

uzurpimet dhe përvetsimet e pronës shtetërore dhe private, duke ndërtuar objekte pa 

leje ndërtimi, nëpër toka bujqësore, sipërfaqe gjelbëruese dhe sipërfaqe të destinuara 

për infrastukturë, pastaj duke dëmtuar monumente dhe lokalitete me vlera kulturore, 

historike dhe arkitektonike. Ndërtimi I objekteve të tilla është I rrezikshëm si për 

ambientin (vendbanimet) ashtu edhe për njerëzit. Të tilla janë pompat e benzinës, 

depot e ndryshme, objektet ekonomiko-industriale që kanë teknologji të vjetëruar dhe 

të dëmtuar, mbeturinat e natyrave të ndryshme.etj. 

Ajri 
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Ndotja e ajrit në Kosovë shkaktohet kryesisht nga termocentralet, si dhe nga shkritoret 

e plumbit, zinkut dhe nikelit. Ndotësit specifik që emitohen nga këto industri janë: 

dioksidi i sulfurit, oksidi i nitrogjenit dhe grimcat e pluhurit. Është dëshmuar se këta 

ndotës, brenda një periudhe me të gjatë, shtojnë rrezikun nga sëmundjet respiratore 

dhe sëmundjet e tjera të ngjashme për popullatën në përgjithësi. Sasia e 

gjithëmbarshme e dioksidit të sulfurit të emituar nga të gjitha kategoritë e burimeve të 

ndotjes së ajrit në Kosovë ishte 104.240 tonë brenda një viti [AShAK, 1996]. Më shumë 

se 86% e kësaj sasie është emituar nga dy komplekset industriale më të mëdha në 

Kosovë: korporata “Trepça" - rreth 41%, dhe termocentralet "Kosova" të locuara afër 

Prishtinës – rreth 45,3 %. Sipas sasisë së dioksidit të sulfurit të emituar në ajër për njësi 

të sipërfaqes dhe për erëra, Kosova bën pjesë në grupin e dhjetë vendeve më të 

ndotura në Evropë,me 9,6 ton/km2 dioksid sulfur, ose 65 kg/banor në vit. Këto dy 

komplekse industriale emitonin po ashtu edhe rreth 68% të sasisë së gjithëmbarshme 

të oksideve të azotit dhe pothuajse tërë sasinë e pluhurit - rreth 98%. Gjendja e ndotjes 

së ajrit në rrethinën e objekteve elktroekonomike të Kosovës sipas vlersimeve të vitit 

1995 është dhënë në tabelën e mëposhtme. Siç është cekur më lartë një ndër burimet 

më të mëdha të ndotjes në Kosovë është sektori energjetik -Termoelektrana e Kosovës 

e cila gjendet dy kilometra larg Fushë Kosovës. Sektori i energjetikës për 

prodhimtarinë e saj përdor zonat të cilat janë të pasura me thëngjill/linjit. Burimet e 

shpenzimeve të termocentraleve me thëngjill janë dy miniera të thëngjillit përskaj 

termocentralit. Të dy termocentralet vuajnë nga mungesa e mirëmbajtjes. Kosova B e 

cila është e dizajnuar nga perëndimi (6MË) kanë të montuar filtrat të cilët kanë një 

kapacitet të filtrimit të tymit prej 98% . Filterët të instaluar në Kosovën A të dizajnuar 

nga ish BRSS operon me një kapacitet të reduktuar me një shkallë të eliminimit në mes 

50-80%. 200MW njësi emitojnë rreth 25 tonë pluhur për një orë, e cila rezulton me një 

lartësi të ndotjes për 74 herë më shumë se që lejojnë standardet evropiane. Në vitin 

2002 shuma e përgjithshme e shfytëzimit të thëngjillit është paraqitur më poshtë së 

bashku me vlerën e lirimit të CO2. Emisioni tejet i lartë i pluhurit nga termocentralet e 

Kosovës shkaktohet në rend të parë nga efikasiteti i ulët i elektroprecipitatorëve, 

mirëpo edhe nga sasia e madhe e pluhurit të mbetur pas djegjes së linjitit. Në 

përbërjën e emisionit të dalë nga termoelektranat janë elementet si CO2, SO2, Nox dhe 

pluhur, por aktualisht në nivelin e emisionit nuk është bërë ndonjë matje. Informatat 

të cilat janë nga viti 1988 tregojnë emisionin si vijon: SO2: 47.300 ton/për vit, 

pluhur:78.600 ton/për vit. Për shkak të mos aktivizimit të shumë blloqeve në 

termoelektrana niveli I emisionit të SO2 dhe Nox janë në rënje. Emisioni I pluhurit 

mund të kalojë nivelin e duhur për shkak të funksionimit të dobët të filtrave në 

Kosovën A. Të gjitha këto emisione çojnë deri tek rreziku nga sëmundjet e trakteve 

respiratorike të larta dhe të ulëta, përfshirë këtu edhe infeksionet dhe alergjitë. 

Ndotësit kryesor nga termoelektranat janë CO2, SO2, Nox, O3, grimcat e ajrit si dhe 

sedimentet. 
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Uji 

Ndotja e resurseve ujore në Kosovë shkaktohet kryesisht nga hedhurinat e patrajtuara 

të industrisë dhe nga derdhja e ujërave të zeza. Viteve të fundit, ndotja e rrjedhave 

ujore ka filluar të shkaktohet edhe nga aktivitetet e tjera, si komerciale ashtu edhe të 

rekreacionit. Ndotësit që hudhen në ujë janë të karakterit inorganik dhe organik. Në 

komponimet inorganike bëjnë pjesë metalet e rënda, siç janë: plumbi, zinku dhe 

fluoridet. Në substancat organike bëjnë pjesë komponimet shumë të rrezikshme të 

fenolit. Në përgjithësi, është konstatuar se këta ndotës shtojnë rrezikun për probleme 

të ndryshme shëndetësore duke përfshirë sëmundje të ndryshme dhe çrregullime në 

zhvillim. Rrjedhat ujore në Kosovë nuk janë aq të mjaftueshme për të mos qenë të 

pacenueshme ndaj nivelit të tanishëm të ndotjes. Potenciali ujor i Kosovës formohet 

kryesisht nga ujërat vetjake, rreth 90%, dhe përbëhet prej tri sistemeve lumenjësh: 

Sitnicë-Ibër-Moravë-Danub, Bistricë-Drini i Bardhë dhe Lepenc-Vardar. Vetëm lumi 

Ibër, me një prurje prej mesatarisht 11,8 m³/s, që përbën afër 10% të prurjeve të 

përgjithshme ujore në Kosovë, formohet jashtë territorit të saj. Konsumi i përgjithshëm 

i ujit nga ujësjellësi publik për vitin 1985 është vlerësuar 75,5 milion m³ (2,39 m³/s), 

kurse nga industria e rëndë 149,9 milion m³ (4,75 m3/s). Meqë këto ujëra në masën më 

të madhe kthehen përsëri në recipiente pa ndonjë trajtim paraprak, ato jane të 

ndotura, dhe në këtë mënyrë kufizojnë përdorshmërinë e këtyre resurseve të 

rëndësishme ujore.Sasia e ujit të ndotur nga efluentet industrial të derdhura në 

sistemet kryesore të lumejve në vitin 1984 njehsonte 82.375.000 m3. Pjesa më e madhe e 

këtyre ujërave derdhej në lumin Sitnicë (91%), çka e bënte sistemin e lumejve Sitnicë-

Ibër një kolektor të hapur të ujërave efluente industriale. Në këtë sistem lumenjësh 

derdheshin, përveç tjerash, ujërat e termocentraleve të Kosovës, industrisë kimike në 

Obiliq, tërë kompleksit industrial "Trepça" dhe të prodhimit të ferro-nikelit. 

Rrjedhimisht, ky system i lumejve ndotej me sasi të mëdha të komponimeve 

inorganike dhe organike. Lumejtë që kalojnë në territorin e Fushë Kosovës (Prishtina 

dhe Sitnica) janë shumë të ndotur e poashtu të ndotura i kemi edhe fshatrat për rreth 

si pasojë e hudhjes së pakontrolluar të mbeturinave, mungesës së kanalizimit, 

mungesës së ujit si dhe edukates së shëndoshë civilizuese. Në territorin e Fushë 

Kosovës, në burimet e ndotjes së ujit numërohen Termoelektrana e Kosovës pasi se siq 

dihet nga tymtarët e shumtë lirohen sasi të mëdha të gazrave të cilët së bashku me 

pluhurin e madh që shkakton hiri i grumbulluar rreth termoelektranave dhe nga 

fenolet dhe materiet e tjera që derdhen nga Termoelektrana (nga larja e thëngjillit) 

bëhet ndotja e ujit në lumin Sitnica. Në tërë këtë zonë pothuaj në një sipërfaqe prej 

10km2 uji nuk preferohet të pihet për shkak të ndotjes së madhe që mund të ketë duke 

marrë parasysh edhe ndotjen gjatë rrjedhjes së tyre nëpër vendbanime ku në mënyrë 

të pakontrolluar bëhet hudhja e ujërave të zeza dhe shumë mbeturina të tjera. 

Monitoringu intensiv i cilësisë se ujit të lumejve të Kosoves i bërë gjatë viteve 

tetëdhjetë tregon se ndotja e lumejve me materie organike është e madhe, sidomos në 

lumenjtë dhe përrockat urbane. Sasi të mëdha të materieve organike nga këto rrjedha 
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barten në lumenjtë e Kosovës.Kështu, bartja e këtyre materieve nga lumi Prishtina në 

lumin Sitnicë e rrit nivelin e ndotjes së këtij lumi me materie organike për 7-12 herë. 

Ngarkesa më e madhe e ndotjes së regjistruar në këtë lumë ishte në dhjetor 1990, kur 

ai përmbante 19 t/dite SHBO5 (shpenzimi biologjik i oksigjenit) në lumin Sitnicë. Për 

këtë arsye, sidomos gjatë muajve kur rrjedhat e lumenjëve zvogëlohen dukshëm, 

ndodh që në disa lumenjë të mos ketë fare oksigjen të tretur, që është qenësor për të 

pasur një ekosistem të larmishëm dhe të shëndoshë ujor. 

 

 

 

Harta.10 Kualiteti i ujit 

Toka 

Hedhurinat industriale dhe urbane paraqesin problem në vete për mjedisin e Kosovës. 

Sipërfaqja e tërësishme e mbuluar me deponi të hedhurinave industriale në vitet 

tetëdhjetë ishte më e lartë se 12.000 hektar [AShAK, 1996]. Deponitë më të mëdha 

industriale janë ato të termocentraleve në Obiliq dhe të shkritoreve në Zveçan. Për 

shkak të projektimit joprofesional të deponive në Obiliq dhe mirëmbajtjes së dobët të 

tyre, ekziston rreziku i përhershëm që ujërat nëntokësore përreth tyre dhe lumi 

Sitnica, i cili kalon afër deponive, të ndoten me fenole dhe ndotës të tjerë.  Deri tani 

asnjëra nga këto hapësira nuk është rikultivuar, kështu që ekziston rreziku serioz që 

këto hedhurina toksike të shpërndahen me erë në rrethinën e deponive. E ngjajshme 

është situata edhe me deponitë në Fushë Kosovë të cilat janë grumbulluar sidomos 

pas luftës së dytë botërore. Deponia e hirit e termoelektranës “A” përfshinë një 

sipërfaqe prej 116.2 ha të tokës bujqësore e cila i takonte klasës së tretë të bonitetit. 

Deponia nuk është e rrethuar me mure mbrojtëse andaj me deponime të përditshme 

hiri shkapërderdhet dhe kështu sipërfaqja e hirit zgjerohet në token bujqësore që e 
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rrethon dhe njëkohësisht I afrohet vendbanimeve në Fushë Kosovë. Nuk ekziston 

muri mbrojtës i gjelbrimit, si dhe nuk është ndërmarrë ndonjë proces I rikultivimit të 

këtyre sipërfaqeve. Ndërtimi intensiv dhe migrimet e mëdha kah mjediset urbane pas 

përfundimit të konfliktit të vitit 1999 kanë shkaktuar ndotje të madhe me hedhurina të 

ngurta dhe me mbeturina urbane, menaxhimi i të cilave është bërë pa respektim të 

mjedisit. Kohëve të fundit, hedhurinat urbane paraqesin njerin ndër problemet më të 

mëdha të mjedisit në Kosovë. Aktualisht mungojnë shërbimet cilësore për mbledhjen 

dhe depozitimin e hedhurinave. Përveç kësaj, asnjë nga deponitë ekzistuese nuk 

menaxhohet si duhet, çka rrezikon në shëndetin e popullatës që banon në afërsi të 

tyre. Për shkak të përmbajtjes së ultë të materialeve të reciklueshme, aktualisht nuk 

bëhet reciklimi i hedhurinave të ngurta. Në vitin 2001 disa organizata donatore kanë 

filluar të ndërtojnë sisteme bashkëkohore për depozitimin e hedhurinave urbane. Si 

rezultat i menaxhimit të dobët të grumbullimit të mbeturinave nuk ekzistojnë të 

dhëna të besueshme për mbeturinat industriale. Ky pohim mund të plotësohet edhe 

me faktin që komplekset industriale në rajon (p.sh termocentralet Kosova A dhe B, 

industria e rëndë në Mitrovicë etj) shpesh kanë përdorur infrastrukturën e vet për 

grumbullim dhe deponim të mbeturinave. Shumica (sipas të dhënave në dispozicion 

rreth 80%) e mbeturinave shtëpiake dhe industrial ne qytete dhe vendbanime më të 

mëdha është grumbulluar rregullisht (në shumicën e rasteve një herë në javë) dhe 

është deponuar. Kjo na shpie deri në përfundimin se (sipas të dhënave demoskopike 

të UNHCR-së) 50-65% te mbeturinave janë grumbulluar dhe deponuar nga kompanitë 

për menaxhimin e mbeturinave. Pjesa tjetër e mbeturinave është larguar zakonisht me 

djegje ose me hudhje në grumbuj, kanale apo lumej të afërt. Përbërja e mbeturinave a) 

mbeturinat nga proceset e jetës së përditshme (materiale organike, plastikë, letër, qelq 

etj). b) mbeturinat ndërtimore (nga ndërtesat dhe infrastruktura e demoluar dhe 

vandalizuar). c) mbeturinat investive (tekstilet dhe veshmbathjet, paisjet shtëpiake, 

automjetet e vjetruara apo të demoluara etj).  

4.4. Resurset dhe trashëgimia natyrore 

Si resurse të trashëgimisë natyrore mundë të përmendim disa nga trungjet e drunjve 

me vlera te trashegimis natyrore si dhe disa gjeomonumente, ndersa vlen te 

permendet Ligatina e Hencit e cila ka vlera te trashegimis dhe e cila është nënë 

mbrojtje si zonë. 
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A N A L I Z A 

e kushteve mjedisore dhe komponenteve mjedisore 
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V.  ANALIZA SWOT 

 

Përparsitë 

Kushte të përshtatshme fiziko-gjeografik, 
turizëm në zhvillim dhe burime natyrore 
kryesisht të mjaftueshme (Ligatina e Hencit, 
Lumi Sitnica dhe Lumi Drenica pyjet e 
Sllatinës);  
Interesim ne rritje i qytetarve, autoriteteve 
shteterore dhe shoqerise civile per mjedisin  
Jan trajtuar shumë probleme dhe sfidat 
mjedisore me që vijn nga HZK . 
Legjslacion mjedisor dhe planifikimi hapsinor 
i zhvilluar dhe permiresuar;  
Prania e teknologjive inovative në procese 
industriale dhe ndërtimore;  
Kushte të mira të transportit të mallrave dhe 
njerzëve hekurudha nëpërmes të komunës 
dhe qytetit të Fushë Kosovës;  
Rritja e efektshmërisë së zbatimit të Ligjeve 
dhe detyrimeve financiare të popullsisë dhe 
biznesit në raport me taksat komunale;  
Përfshirja e ekipeve të kualifikuara në 
zbatimin e planeve dhe hartimin e Kushteve 
zhvillimore dhe masave të rendësishme në 
kuadër të HZK-së;  
 
 

 

Dobësitë 
Mungesa e disa informatave për thellim të 
analizave për zhvillimet e planifikuara me 
HZK. 
Shkall e lartë e ndërtimeve informale;  
Shpopullimi i zonav malore dhe përqëndrim i 
konsiderushëm në zonat e ulta; 
Autostrada e cila kalon në komunë, burim i 
ndotjes, nxanje e tokës dhe gjenratorë i 
zhurmës; 
Rrugë me përmbajtje jot ë plotë (trotuar, 
parkingje, etj) 
Shkall e konsiderueshme nga ndotja e 
zhurmës dhe gazrave të djegieve të 
brendsëshme motorike; 
Motivim i ulët në segment të caktuar të 
administratës publike dhe qeverisjes lokale;  
Zvogëlimi i hapësirave të gjelbërta dhe 
hapësirave të tjera publike;  
Ndërtimi i banimit kolektiv pa norma të 
duhura urbanistike dhe ndërtimore;  
Mungesa e koordinimit me komunat për 
rreth;  
Infrastruklturë jo shume e zhvilluar dhe e 
paintegruar (jo shumefunksionale);  
Manaxhim i dobet i mbeturinave; 
Mos trajtimi i hot spoteve mjedisore; 
Menaxhim jo i mirë i turizmit;  
Shkallë e ulët e të hyrave vetanake në 
buxhetin e komunës; 
Mos trajtimi i vendeve ku është gjuajtur me 
uranium të varfëruar gjatë luftës së fundit në 
Kosovë; 
 

Mundësitë  

Marrja e masave për mbrojtje dhe zhvillim të  
qështjeve mjedisore; 
Gadishmërie donatorve dhe Qeverisë për trajtim 
të pikave të nxehta mjedisore; 
Zhvillimi i kapaciteteve manaxhuese të 
politikave, planeve dhe programeve në nivel 
komunal;  
Krijimi i një Forumi qytetar gjithë përfshirës për 
kualitet të jetës më të mire, si nje njësi për 

Kërcënimet  

Prishje e balancit ekologjik; 
Shkatrrim i resurseve toksore,ujore dhe 
resurseve tjera; 
Shkatrrim i ekosistenmeve, biodiversitetit, 
florës dhe faunës;  
Rrezikim i shëndetit të populates; 
Shkatrrim i trashegimisë kulturore dhe 
natyrore; 
Konflikte në lidhje me çështjet e pronësisë;  
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oponencë dhe edukim mjedisor;  
Bashkëveprim i kordinuar me komunat tjera; 
Ndërtimi i impjantit për trajtim të ujërave të 
zezanë Gërlicë dhe trajtimi i përkohëshëm në 
pikat e fundit të derdhjeve të ujit të përdorur. 
Ndërtimi i deponive të përkohëshme të 
mbeturinave; 
Përmirësimi i shërbimeve në transportin publik;  
Përfshirja e biznesit privat në hapsirat pyjore, të 
gjelbra dhe rekreative (parqe, salla lojrash, 
sipërfaqe për femijët).  

Pakësimi i hapsirave publike për shkak të 
presionit; 
Mungesa dhe/ose kosto e lartë për 
disponimin e sipërfaqeve të lira për projekte 
zhvillimore; 
Ulje e ndjeshme e biodiversitetit;  
Mungesa e koherencës midis aksioneve të 
shoqërisë civile dhe pushtetit vendor, 
donacioneve dhe departamenteve 
universitare/studiove profesioniste etj. 
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VI.  OBJEKTIVAT E VSM-së PËR HARTËN ZONALE KOMUNALE TË FUSHE 

KOSOVES 

Duke u bazuar në qëllimin e VSM-së, që përkon edhe me qëllimin e mbrojtjes 

mjedisore të vetë HZK-së së Fushë Kosovës, janë përcaktuar objektivat mjedisore të 

VSM-së. Edhe objektivat mjedisore qëndrojnë po njëlloj për Planet e niveleve tjera. Për 

më tepër, këto objektiva janë ndërtuar në përputhje me politikat e strategjitë mjedisore 

kombëtare, me Planin Hapësinor të Kosovës, si dhe me qëndrimet e sektorëve 

përkatës (që preken nga objektivat). Për çdo objektiv janë listuar ndikimet e 

mundshme të Planit në mjedis, nëse objektivi nuk realizohet, pra nëse nuk merren 

masat zbutëse, eleminuese apo parandaluese të dëmit mjedisor. 

Sipas rëndësisë së tyre, objektivat mund të ndahen në objektiva primare apo 

globale dhe në objektiva lokale të nivelit komunal. Objektivat kryesore të shqyrtimit të 

gjerë që lidhen me këtë plan mund të jetë idefinuar si: 

Objektivi Mjedisor 1 (OM1) – Ajri: Përmbushja e objektivave afatmesme për sasitë 

vjetore të shkarkimeve të ndotësve, sipas kufijve maksimalë e normave të lejuara nga 

Bashkimi Europian. 

Objektivi Mjedisor 2 (OM2) – Uji: Zbutja, kufizimi dhe parandalimi i efekteve 

negative të aktivitetit njerëzor në territorin e bashkisë, mbi burimet dhe trupat ujorë 

sipërfaqësorë e nëntokësorë, përfshirë ujin e pijshëm, ujërat bregdetare dhe brigjet. 

Objektivi Mjedisor 3 (OM3) – Toka: Mbrojtja dhe përdorimi e manaxhimi i 

qëndrueshëm i tokës dhe burimeve natyrore të lidhura drejtpërdrejt me të. 

Objektivi Mjedisor 4 (OM4) – Biodiversiteti: Mbrojtja dhe manaxhimi i 

qëndrueshëm i biodiversitetit në funksion të ruajtjes së ekosistemeve, shërbimeve të 

tyre dhe garantimit të aftësisë vetëripërtëritëse të mjedisit. 

Objektivi Mjedisor 5 (OM5) – Pyjet: Konservimi, shtimi dhe manaxhimi i 

qëndrueshëm i pyjeve në funksion të garantimit të aftësisë vetëripërtëritëse të 

ekosistemit, zbutjes së efekteve të ndryshimeve klimatike dhe ofrimit të një burimi të 

qëndrueshëm jetese për banorët e zonave rurale. 

Objektivi Mjedisor 6 (OM6) – Peizazhi dhe Ekosistemet: Konservimi dhe 

manaxhimi inteligjent i peizazhit, si matricë bazë për sigurimin e qëndrueshmërisë së 

shërbimeve të ekosistemeve. 

Objektivi Mjedisor 7 (OM7) – Ndryshimet klimatike: Realizimi i masave dhe 

infrastrukturës për të mos kontribuar në ndryshimet klimatike dhe efektin serë, si dhe 

për të parandaluar, apo zbutur efektet negative nga ndryshimet klimatike, në 

përmbushje edhe të angazhimeve përkatëse kombëtare. 

Objektivi Mjedisor 8 (OM8) – Trashëgimia kulturore: Konservimi e restaurimi për 

jetëgjatësi i objekteve dhe zonave historike e të trashëgimisë kulturore e arkeologjike.  

Objektivi Mjedisor 9 (OM9) – Cilësia e jetës: Garantimi i zhvillimit social dhe 

ekonomik në harmoni me mjedisin dhe burimet natyrore. 
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 Zhvillimi i mëtejshëm i vlerave, ku të gjithë aktorët e kryera të drejtën e tyre 

për të ditur, për t'u dëgjuar, për t'u dëgjuar dhe për të ndikuar në vendimet që 

ndikojnë në jetën dhe tendencat e tij. Një nga qëllimet globale është se gjatë 

zhvillimit dhe implementimit të këtij dokumenti ne kemi pjesëmarrje të cilësisë; 

 Zhvillimi i qëndrueshëm, i shpejtë e intensiv dhe ndryshimet në strukturën 

socio-ekonomik, përfshijnë zhvillimin e barabartë në kuadër të komunës; 

 Për të krijuar kushte për një rritje të përhershme në punësim, eliminimin e 

varfërisë, luftimin e sëmundjeve, përmirësimin e shëndetit dhe reduktimin e 

vdekshmërisë së fëmijëve në bazë të standardeve që do të ofrojnë qëllimet 

themelore të ndryshimit në strukturën sociale-ekonomike, zhvillimi dinamik i 

ekonomisë dhe nivelit të jetës dhe forcimin e rolit të sektorit privat në socio-

zhvillimin ekonomik; 

 Rritja e vazhdueshme e sigurisë në të gjitha dimensionet (krijimi i sigurisë për 

edukim themelor, siguri sociale dhe fizike, siguri të mjedisit etj); 

 Zhvillimi i një partneriteti global për zhvillim. 

Objektivat strategjike të mësipërme synojnë përmirësimin e cilesisë së jetes në komunë 

(rritja e sigurise, shtim i mundesive për menyre aktive të jetesës, shtim i sipërfaqeve të 

gjelbra, përmirësim i cilësisë së ajrit, etj.). Ato duhen shoqëruar me veprime 

operacionale konkrete që çojne në përmbushjen e objektivave strategjike të planit.  

Ndër të tjera, HZK-ja duhet të zbatoje disa parime dhe modele zhvillimi të 

pranuara gjeresisht, si psh. komuna e Fushë Kosovës komunë policentrike, ku qytetari 

gjen sherbimet prane vendbanimit të tij dhe nuk ka nevoje të udhetoje për të siguruar 

sherbimet veç në qendërën administrative. 

HZK-ja parashikon kushte dhe masa zhvillimore për Komunën si një e tërë me 

vendbanime, lagjet, e deri tek zonat e vogla të banimit. Në kete faze, duke qenë HZK-

ja, do jepen kufijt, kriteret, intensitetet, densitetet dhe standartet e parashikuara për 

tërë komunën që nënkupton edhe refleksion në çdo vendbanim përmes kushteve 

zhvillimore dhe masave, dhe më pas puna do vijoje me Planet Rregulluese të 

Hollësishme të detajojnë zhvillimin për çdo zonë banimi dhe zona tjera. HZK-ja do të 

perfshije kushtet zhvillimore dhe masat për menaxhimin e pronës në menyre 

adekuate pa dallime të pronarve gjatë dhënies së kushteve në zona ndërtimore, 

gjelbrim etj. Sfidues është fakti nga se në HZK nuk vërehen sakt të specifikuara si zona 

zhvillimet e reja të infrastrukturës, zonat industriale, etj., të cilat do të analizohej 

ndikimi i tyre në korridoret e qarkullimit të shtazëve ose a janë marrë masa të duhura 

për qarkullim natyrorë të shtazëve dhe llojeve bimore nga një habitat në tjetrin, 

pyllzimin, ripyllëzimin, krijimin e disa shiritave të gjelbër, tampn zonave, parqeve, etj. 

Këto zona apo vija të infrastrukturës përmenden vetëm në pjesën strategjike. Një sfidë 

e veçantë mbetet zbatimi në praktike i këtyre kushteve zhvillimore të HZK-së; për 

pyllëzim, rypyllëzim, shirita të gjelbër, tampon zona, dhe në përgjithësi shtimin e 
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hapësirave të gjelbra, krijimi i zonave rekreative dhe permiresimi i treguesve 

mjedisore të komunës. 

Gjithashtu HZK-ja synon të integroje dhe përmirësoje situaten aktuale 

komunale, si psh. zgjerimi i vendbanimeve në drejtimin më të favorshëm në kuptimin 

e shtrirjes në tokë më plleshmëri të dobëtdhe me perdorim të perzier. 

Një tjetër aspekt mjedisor i HZK-së është masat për rehabilitmin e pikave të 

nxehta mjedisore (duke mos specifikuar sakt lokacionet e pikave të nxehta mjedisore 

por kjo është trajtuar si problem). 

Në mënyre të përmbledhur objektivat për mbrojtien e mjedisit në kuadrin e 

Planit mund të përmblidhen si meposhte: 

1. Pakesimi i sasise se mbetjeve dhe manaxhimi i integruar i tyre; 

2. Krijimi i një komune të qendrueshëme dhe të shëndetshme; 

3. Identifikimi dhe krijimi i habitatve të reja, dhe korridoreve te gjelber; 

4. Permiresimi i cilesise së ajrit, perfshire reduktimin e zhurmave; 

5. Kursimi i, energjise dhe paksimi i emisioneve të gazeve serrë; 

6. Cilesia e ujrave siperfaqesore në përputhje me kerkesat e legjislacionit të 

Kosovës dhe Direktives në kuader për Ujin të BE-së; 

7. Reduktimi i intesnsitetit të trafikut nëpërmjet promovimit të transportit 

publik, këmbësor dhe qarkullimit me bicikleta; 

8. Shtimi dhe mbrojtia e vlerave kulturore, perfshire arkeologjike dhe 

arkitekturore; 

9. Konservimi dhe shtimi i zonave dhe elementeve peizazhistik; 

10. Mbrojtia e mjedisit natyror në pyjet dhe malet; 

11. Riperdorimi i disa tokave të ndotura në vend të tokave të reja. 

6.1  Projekt-Raporti perfundimtar 

Raporti Përfundimtar do të jetë rezultati kryesor raportues i procesit të VSM-së. 

Mbas shqyrtimeve dhe komenteve të komunës, si edhe seancave të dëgjesave me 

pubikun, do shihen pyetjet, komentet apo sugjerimet qe dalin gjate procesit, do u jepet 

pergjigje dhe do integrohen nese gjykohen të drejta, dhe ne fund do të prodhohet 

Raporti Përfundimtar për miratim nga Komuna dhe Ministria e Mjedisit dhe 

Planifikimit Hapësinor. 

6.2  Roli dhe natyra e Hartës Zonale Komunale 

Harta Zonale Komunale e Fushë Kosovës është dokument i cili përmes 

kushteve zhvillimore dhe masave përcaktone drejtimet e zhvillimit të komunës duke 

marrë parasysh interesat e përbashkëta të banorëve të Komunës së Fushë Kosovës për 

një mirëqenie dhe një zhvillim ekonomik, duke përmiresuar kualitetin e jetes se 

banoreve te vet. HZK kujdes të veçantë i kushton vlerave të trashëgimisë kulturore, 

historike dhe natyrore dhe mbron resurset e këtij territori. Planifikimi hapësinor duhet 
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të ketë rolin udhehëqes në zhvillimin e gjithëmbarshëm prandaj ky Harta Zonale 

Komunale e Fushë Kosovës do të përbëjë udhëzuesin bazë për: 

 Identifikimin e lokacioneve me potencial te zhvillimit hapësinor në komunën e 
Fushë Kosovës. 

 Përcaktimin politikave përmes kushteve zhvillimore dhe masat që i jep lidhur 
me shpërndarjen hapësinore të funksioneve të banimit, industrisë, shërbimeve, 
turizmit, zhvillimit rural dhe politikave në mbrojtjen e vlerave të trashëgimive 
kulturore, historike dhe natyrore. 

 Identifikimin e rolit të vendbanimeve kryesore dhe veçanërisht të qytetit të 
Fushë Kosovës – si qender administrative - duke kontribuar ne zhvillimin te 
pergjitheshem ekonomik, social dhe mjedisor te kesaj komune. 

 
Harta Zonale Komunale përmes një procesi transparent dhe gjithepërfshirës të 

planifikimit të integruar: 

 Përcakton mënyrën dhe drejtimet e vendosjes së popullsisë, punësimin dhe 
shfrytezimin e resurseve natyrore për t’i shërbyer, 

 Orienton dhe lehtëson vendimet politike për investimet publike në 
infrastrukturë teknike dhe sociale,  

 Përkrah zhvillim të balansuar në mes të zonave urbane dhe zonave rurale dhe 
me shkallë të ndryshme ekonomike, 

 Identifikon lokacionet me potencial të zhvillimit hapësinor të komun. 
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6.3 Kriteret mjedisore qe kufizojne zhvillimin komunal 

Më poshtë paraqiten disa kritere mjedisore që duhet të kufizojne zhvillimin 

komunal, të grupuara në kater kategori kryesore, përkatesisht (1) kriteret e forta 

mjedisore-shëndetsore, (2) kritere të trashëgimisë kulturore, (3) kritere peisazhike dhe 

(4) kritere inxhinierike dhe të infrastrukturës. 

Kritere të forta mjedisore-shëndetësore 

Këto kategori kriteresh përcaktojne zonat e përjashtuara nga zhvillimi komunal. 

Kriteret e forta përfshijnë (I) zona me vlera të veçanta mjedisore (psh. zonat e 

mbrojtura të natyrës), (II) zona të rrezikshme për zhvillim, dhe (III) zona të ndotura të 

njohura si “hot-spote” mjedisore (psh. mbetje kimike). 

(I) Zonat me vlera të veçanta mjedisore përfshijnë: 

- Zona e mbrojtur e boshtrës 

- Lumi Sitnica dhe vlerat e tij peisazhike dhe natyrore; 

- Zonat përgjat lumenjve dhe disa rrjedheve tjera të identifikuara si biokoridore 

kryesore dhe bikoridore sekondare; 

- Kaptazhat e burimeve ujore në të gjithë komunën; 

- Mbrojtja e burimeve të ujërave minerale; 

Nuk lejohen ndërtimet në zonat e mësiperme që bartin vlera të veçanta mjedisore. 

(II) Zonat e rrezikshme për zhvillim përfshijnë: 

- Shtrterit e lumejve dhe pjesët buferike rreth tyre  

- Basenet nentokësore ujëmbajtëse; 

- Zonat me pjerresi më të madhe së 15 apo 20%. 

Nuk lejohen ndertimet në (apo pranë) shtretërve të lumenjve pasi ndërtimet 

mund të jenë në zonën e përmbytjeve (qofte dhe shumë të rralla), mund të shkaktojnë 

erosion të brigjeve, si dhe të cenojnë rregjimin hidrologjik të sistemit ujor. 

Në mënyrë të ngjashme, nuk lejohen ndertimet ne zonat me pjerresi të madhe 

pasi në mjedis argjilor këto ndërtime mund të shkaktojnë (ose përkeqesojnë) situatë 

erodive të kodrave dhe janë një rrezik publik i përhershëm. Në ketë fazë të Planit 

Zhvillimor Komunal është vështirë të përcaktohen me detaje këto zona, por gjate 

hartimit të këtij plani është punuar një planë me pjerrëtësi dhe gjatë zhvillimeve të 

ardhëshme mundë të superpunohet me informata tjera dhe të shfrytzohet si bazë për 

Plane Rregulluese dhe projekte tjera. 

(III) Zona të ndotura të njohura si “hot-spote” mjedisore (psh. mbetje kimike) 

perfshijne: 

- Deponia e e egra përgjat lumenjve  dhe kanalizimet që derdhen drejt për drejt 

në lumenj; 

- Vendet e goditura me uranium të varfëruar 

- Thertore; 

- Ndërrmarrjetë riparimit të automjeteve; 
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- Deponit e veturave “varrezat e veturave”. 

Këto zona duhet të jenë objekte të studimeve për vlersimin e situates mjedisore 

mbi bazën e të cilit do te mund të gjykohet mbi nivelin e ndotjës së ujit dhe tokës dhe 

masat eventuale që duhen ndërrmarre për rehabilitimim. 

Kritere të trashëgimisë kulturore 

Komuna e Fushë Kosovës ka objekte të trashegimisë kulturore që duhen ruajtur për 

vlerat e tyre kulturore dhe potencialin turistik në të cilat nuk duhet të lejohet zhvillimi 

i pakontrolluar. 

Vlerat e trashegimisë kulturore duhen të konsiderohen rast pas rasti me qellim 

rinovimin e objekteve në funksion të vlerës së tyre tradicionale, zhvillimin 

eqendrueshëm në përputhje me funksionin e tyre kryesor. 

Lista e monumenteve te kultures do duhet rishikuar dhe lehtesuar ndjeshem. Disa prej 

monumenteve te kultures jane cenuar, tjetersuar apo zhdukur. Disa prej 

monumenteve kanw qenw shpallur pwr motive qartesisht politike dhe lista duhet 

avancuar. 

Ka disa zona tradicionale me vlere konservimi qw mund të mbrohen. Duke 

pasur vlera të ndërtimit tradicional, këto zonaturistike duhet ruajtur me karakter të 

veçant. 

Kriteret peisazhike 

Kjo komunë ka vlera të larta pejsazhike të llojeve të ndryshme si peizazhe që 

krijonë pyjet dhe Malet që shtrihen në perendim (pjyjet e Sllatinës), livadhet dhe fushat e 

mbjellura përgjat luginave të lumenjve. Kriteret peisazhike janë vështirë për tu 

përcaktuar, pasi duhen konsideruar rast pas rasti dhe duhen caktuar në bashkepunim 

dhe pajtueshmeri me institucionet tjera. 

Zona me vlera të larta peisazhike në të cilat nuk duhet të lejohet ndërtimi pa kritere 

përfshijnë: 

 Zonën e Ligatinave te Hencit 

 Peisazhet pjyjeve të Sllatinës; 

 Peisazhe malore dhe kodrinoro-malore; 

 Zonat për rreth monumentve të natyrës  

Bukuria e peizazhit është pasuri për turizmin. Për t’i mbrojtur sa më mirë, 

intervenimet e njeriut në pikat skenike-atraktive, duhet të minimizohen. Posaçërisht, 

në zonat e dedikuara për zhvillimin e turizmit. Shkaktarët kryesorë të degradimit të 

peisazhit janë minierat sipërfaqësore (gurthyesit), djegja e pyjeve dhe prerja e 

pakontrolluar e tyre. 

Duke pasur parasysh se Ligji i Planifikimit ngarkon komunat me përgatitjen e 

Planeve Hapesinore, ndërkohë që Fushë Kosova edhe se ka përgatit këtë planë duhet 

që të gjejë mirekuptim dhe bashkepunim me Institucionet tjera kompetente dhe 
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akterët tjer për nevojen e mos-lejimit te ndertimeve në keto zona, qofte duke e 

sanksionuar këtë edhe me akt-normativ.  
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VII.  PARIME, OBJEKTIVA E KRITERE MJEDISORE QE KUFIZOJNE   

                                           ZHVILLIMIN  KOMUNAL 

Ky kapitull paraqet parimet për planifikimin hapesinor të qëndrueshëm, 

objektivat strategjike dhe veprime operacionale në kuadër të hartimit të HZK-së. Më 

tej paraqiten edhe kriteret mjedisore që kufizojne zhvillimin komunal në vendbanime 

të ndryshme të komunës dhe pjesë tëcaktuara te qytetit. 

Parimet e pergjithshme për planifikim hapësinor 

Parimet e përgjithshme për planifikimin hapësinor janë një tërësi rregullash të 

bazuara mbi eksperiencat ndërkombëtare, të cilat shkurtimisht mund të përmblidhen 

në dhjetë pika si mëposhte: 

1. Nxitja e zhvillimit të qёndrueshёm; 

2. Parandalimi i ndikimit tё dёmshёm nё mjedisin natyror; 

3. Ruajtja e tipareve karakteristike natyrore, pejzazhore, tё florёs e faunёs;  

4. Zhvillim ekologjikisht i shёndetshёm, ruajtje e korridoreve ekologjike pёr tё 

garantuar mbrojtjen e habitateve dhe komunikimin e habitateve mes veti; 

5. Marrja e masave parandaluese dhe rigjenerimi i mjediseve natyrore; 

6. Pёrfshirja e parimeve tё tilla si „ndotёsi paguan” ose „pёrdoruesi paguan”;  

7. Pёrdorimi i teknikave dhe metodave mё tё mira për mbrojtjen e mjedisit; 

8. Pёrdorimi i teknologjisё mё tё mirё tё disponueshme bazuar nё ndikimin 

minimal, ndёrtimin pa ndotje dhe pergatitjen e sheshit; 

9. Informimi i publikut, pёrfshirja e komunitetit nё vendimmarrje dhe aksesi i 

publikut nё informacion; dhe 

10. Bashkёpunim ndёrkombёtar. 

Ne kuader të hartimit te HZK-së parimet e mësipërme përkthehen në përparesitë e 

meposhtme (siç janë paraqitur edhe në këtë material): 

 Densifikim përmes kushteve zhvillimore përpara shtrirjes – kjo ka për qëllim 

përdorimin e tokës në vendbanime në mënyrë më efektive dhe ngadalësimin e 

shpërndarjes së disa vendbanimeve përtej kufijve të planifikuar; 

 Strukturimi dhe ristrukturimi i zhvillimit koherent të vendbanimeve – kjo 

synon kryesisht të krijojë një përdorim më të efektshëm të tokës; 

 Krijimi i rrugëve të reja brenda strukturës së vendbanimeve – aksesi nëpër 

vendbanime dhe komuna fqinje është një faktor madhor për udhëheqjen e 

zhvillimit; 

 Rehabilitimi i tokës bujqësore; 

 Rizhvillimi i pyjeve ekzistuese, pyllzime të reja; 

 Ruajtja e trashëgimisë kulturo – historike dhe natyrore; 

 Ruajta e shumëllojshmërisë së aktiviteteve dhe përdorimeve nëpër 

vendbanime; 

 Zgjerimi i zonav të banimit atje ku kushtet janë të favorshme. 
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VIII.  VSM - VLERËSIMI STARTEGJIK MJEDISOR I KOMPONENTEVE 

KRYESORE MEDISORE  

HZK është zhvilluar duke u bazuar në principet e mëposhtme. Ato janë 
principe të përgjithshme që duhet të ndërmerren nga HZK-ja duke u ngritur nga 
korniza legjislative e një niveli më të lartë dhe Planin Hapësinor të Kosovës (zhvillim I 
qëndrueshëm dhe kohezion social). Fushë Kosova si shumica e qyteteve të tjera 
përballet me një sërë problemesh mjedisore, si psh cilësi e dobët e ajrit, nivel i lartë i 
trafikut, nivel i lartë i zhurmës së ambjentit, mjedis i ndërtuar me cilësi të ulët, toka të 
braktisura, emisione të gazrave, shtrirje të gjërë urbane, dhe trajtimi i mbeturinave e 
kanalizimeve, etj. Këto problem lidhen me një zhvillim urban që nuk është i orientuar 
drejt mjedisit. Principet e përgjithshme për zhvillimin dhe mbrojtjen ofrojnë një 
kornizë direktivash të cilat vijnë nga një planifikim i rëndësishëm dhe dokumente 
zhvillimore në nivelin vendor, Europian, dhebotëror: Ligjet dhe udhëzimet 
administrative në Planifikimin Hapësinor dhe Planin Hapësinor të Kosovës 2010-2020; 
Principet udhëzuese për zhvillim të qëndrueshëm BE (nga strategjia tematike për 
direktivat mjedisore urbane për qytetet e së nesërmes) Principet për zhvillim të 
qëndrueshëm – Agjenda 21 Për të kundështuar aspektet negative të listuara më lartë, 
janë listuar më poshtë disa principe të rëndësishme për HZK të F Kosoves: 

 
Tabela. 2. Elementet e përfshira në VSM 

Elementet e Përfshira në VSM  Kategoritë e përdorura gjatë vlerësimit Strategjik 

Mjedisor  

Biodiversiteti, bota bimore dhe bota 

shtazore 

Ruajtja e biodiversitetit dhe natyrës(që përfshinë 

botën bimoredhe shtazore, dhe funksionimi i 

ekosistemeve) 

Popullsia Popullsia (përfshirë efektet socio-ekonomike dhe 

çasja) 

Shëndetësia e popullsisë Shëndetësia e popullsisë 

Toka Toka(përfshirë shfrytëzimin e tokës, zona të 

rëndësishmegeologjike, ndotja e tokës 

Uji Burimi dhe cilësia e ujit (përfshirë ujërat e freskët 

të sipërfaqesdhe ujërat nëntokësor) 

Ajri Cilësia e ajrit 

Faktorët klimatikë Ndryshim i klimës (përfshirë emetimet e gasit të 

Serrave,efektet e parashikuara nga ndryshimi i 

klimës sikur: përmbytjetdhe aftësitë për t‟u 

përshtatur 

Asetet materiale dhe energjia Menaxhimi i mbeturinave dhe mineraleve; dhe i  

energjisë 

Trashëgimia kulturore, përfshirë atë 

arkeologjike dhe arkitektonike 

Trashëgimia kulturore (përfshirë trashëgiminë 

arkologjike dhearkitektonike) 

Peizazhi Peizazhi dhe pamja e qytetit 
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Për të ruajtur token bujqësore dhe për një përdorim më racional të territorit dhe 
mbrojtjes së burimeve, HZK duhet të synojë për një zhvillim më kompakt me dendësi 
mëtë lartë të zënies së tokave. 
Përdorimi më i përzirë, densifikimi dhe kontrollimi i shtrirjes urbane janë tri çështjet 
kyçe që duhet të frymëzojnë HZK-në: më shumë ndërtesa, banorë, dyqane, dhe 
shërbime pranë njëra tjetrës që e lehtësojnë të ecurit, për të mundësuar një përdorim 
më efikas të shërbimeve dhe burimeve, dhe për të krijuar një vend më të përshtatshëm 
dhe kënaqshëm për të jetuar. Një qytet më kompakt është një qytet që konsumon më 
pak burime dhe mund të zbatojë sisteme të transportit në mënyrë më efektive me një 
kosto më të ulët. 

 

IX.  KUSHTET ZHVILLIMORE të HZK-së KUNDREJT OBJEKTIVAT TË VSM-së 

VSM-ja si document duhet të jetë efektive në mbështetjen e procesit të planifikimit, 

fokusi i tij duhet ngushtuar, duke identifikuar çështjet specifike mjedisore (në aspektin 

e problemeve dhe mundësive) të cilat janë të rëndësishme. Problemet paraqesin 

çështjet kritike të cilat ne dëshirojmë t’i adresojmë dhe përmirësojmë përmes planit. 

Mundësitë janë elemente të kontekstit mjedisor që mund të përdoren në planin për t’i 

arritur objektivat e tij, ose për t’i përmirësuar kushtet mjedisore. Një gjë e tillë 

mundëson identifikimin e objektivave specifike të VSM-së për t’i adresuar çështjet e 

tilla dhe për t’i përdorur këto objektiva si referencë gjatë hartimit të planit, po ashtu 

gjatë zbatimit të tij. Objektivat e VSM-së janë identifikuar duke marrë parasysh edhe 

objektivat e zhvillimit mjedisor dhe të qëndrueshëm të përcaktuara në ligjet përkatëse 

dhe veprimet strategjike (shih Kapitullin 2). Objektivi i gjerë i Vlerësimit Strategjik 

Mjedisor është të integrojë çështjet mjedisore të politikave, planeve dhe programeve 

në proceset e vendim marrjes, të tilla që informacioni mjedisor që rrjedhin nga 

shqyrtimi i politikave të propozuara, planeve, programeve apo projekteve që është 

përdorur për të mbështetur vendim marrjen. Kushtet zhvillimore dhe masat të 

paraqitura me HZK mjaftueshëm i trajtojn mbrojtjen e të gjitha komponenteve 

mjedisore si dhe mjedisin jetësor dhe shëndetin publik. Kushtet zhvillimore të 

përgjithshme, kushtet zhvillimore masat, Zonat mbishtresore dhe brezat mbrojtës të 

rrugëve burimeve të ujit dhe zonave të trashëgimisë parashohin kritere dhe kufizime 

për ndotjen akustike, për ajrin, ujin, tokën/dherat, Biodiversitetin dhe Ekosistemet në 

përgjithësi. Të gjitha këto kushte dhe masa të parapara me HZK janë në harmoni me 

objektivat e VSM-së të cekura më lart.   
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Tabela 3. kushtet zhvillimore për zonat e banimit individual. 

Kushtet Zhvillimore për ZB1, ZB2 - ZB3 

Lloji i funksioneve dhe aktiviteteve 

Kriteret e shfrytëzimit Kushtet  

plotësu

ese ZB1 ZB2 ZB3 

Shërbim kulturor, argëtues dhe rekreativ 

Shërbim kulturor LD LD LD   

Shërbim argëtues LV LV LV * 

Hapësirë e mbuluar rekreative LD LD LD   

Hapësirë e hapur rekreative LV LV LV * 

Shërbim i komunitetit  

Shërbim i administratës publike, mbrojtjes dhe sigurisë sociale  LD LD  LD   

Shërbim arsimor LD LD LD   

Shërbim shëndetësor dhe shoqëror LD LD LD   

Shërbim fetar LD LD LD   

Banim i përhershëm 

Njësi banimi, ndërtesa banimi me shumë njësi N N N   

Njësi banimi, ndërtesa banimit me një njësi L L L   

Shërbim tregtar dhe hoteliere 

Tregti me shumicë N N N   

Tregti me pakicë LV LV LV * 

Riparimi i automjeteve, mallrave personale dhe shtëpiake LV LV LV * 

Shërbim i ushqimit LV LV LV * 

Kamping LV LV LV * 

Bujtinë L L L   

Hotel LV LV LV * 

Motel N N N   

Shërbim profesional financiar dhe I informacionit 

Shërbim financiar dhe i sigurimit LD LD LD   

Shërbim teknik profesional dhe shkencor LD LD LD   

Shërbime të informimit dhe komunikime LD LD LD   

Shërbim administrativ dhe mbështetës LD LD LD   

Shërbim i sigurisë publike dhe emergjencave LD LD LD   

Rrjetet e transportit 

Infrastrukturë e transportit rrugor L L L   
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Infrastrukturë e transportit hekurudhor LV LV LV * 

Infrastrukturë e transportit ajror N N N   

Infrastrukturë e transportit ujor LV LV LV * 

Infrastrukturë e kanalizimit atmosferik dhe fekal L L L   

Infrastrukturë e furnizimit me ujë L L L   

Infrastrukturë e furnizimit me energji elektrike dhe gazit L L L   

Infrastrukturë e telekomunikimeve dhe internetit LV LV LV * 

Minierat me resurset natyrore 

Minierat sipërfaqësore LP LP LP * 

Minierat nëntokësore LV LV LV *ZmSh 

Akumulimet ujore LV LV LV * 

Peshkimi LP LP LP * 

Gjuetia LP LP LP * 

Kopshtet familjare LV LV LV * 

ZB1…. – Zona Banimi; L-lejuar; LD-Lejuar Dytësore; LV-Lejuar e Veçantë; LP-Lejuar e 

Përkohëshme dhe N-Ndaluar 

 

Tabela 4. kushtet zhvillimore për zonat e banimit kolektiv. 

Kushtet Zhvillimore për ZB4, ZB5, ZB6 - ZB7 

Lloji i funksioneve dhe aktiviteteve 
Kriteret e shfrytëzimit Kushtet  

plotësuese ZB4 ZB5 ZB6 ZB7 

Shërbim kulturor, argëtues dhe rekreativ 

Shërbim kulturor LD LD LD LD   

Shërbim argëtues LV LV LV LV * 

Hapësirë e mbuluar rekreative LD LD LD LD   

Hapësirë e hapur rekreative LV LV LV LV * 

Shërbim i komunitetit  

Shërbim i administratës publike, mbrojtjes dhe sigurisë 
sociale 

 LD LD LD  LD   

Shërbim arsimor LD LD LD LD   

Shërbim shëndetësor dhe shoqëror LD LD LD LD   

Shërbim fetar LD LD LD LD   

Banim i përhershëm 

Njësi banimi, ndërtesa banimi me shumë njësi L L L L   

Njësi banimi, ndërtesa banimit me një njësi N N N N   

Shërbim tregtar dhe hoteliere 

Tregti me shumicë N N N N   

Tregti me pakicë LV LV LV LV * 

Riparimi i automjeteve, mallrave personale dhe shtëpiake LV LV LV LV * 

Shërbim i ushqimit LV LV LV LV * 

Kamping LV LV LV LV * 

Bujtinë L L L L   
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Hotel LV LV LV LV * 

Motel N N N N   

Shërbim profesional financiar dhe I informacionit 

Shërbim financiar dhe i sigurimit LD LD LD LD   

Shërbim teknik profesional dhe shkencor LD LD LD LD   

Shërbime të informimit dhe komunikime LD LD LD LD   

Shërbim administrativ dhe mbështetës LD LD LD LD   

Shërbim i sigurisë publike dhe emergjencave LD LD LD LD   

Rrjetet e transportit 

Infrastrukturë e transportit rrugor L L L L   

Infrastrukturë e transportit hekurudhor LV LV LV LV * 

Infrastrukturë e transportit ajror N N N N   

Infrastrukturë e transportit ujor LV LV LV LV * 

Infrastrukturë e kanalizimit atmosferik dhe fekal L L L L   

Infrastrukturë e furnizimit me ujë L L L L   

Infrastrukturë e furnizimit me energji elektrike dhe gazit L L L L   

Infrastrukturë e telekomunikimeve dhe internetit LV LV LV LV * 

Minierat me resurset natyrore 

Minierat sipërfaqësore LP LP LP LP * 

Minierat nëntokësore LV LV LV LV ZmSh 

Akumulimet ujore LV LV LV LV * 

Peshkimi LP LP LP LP * 

Gjuetia LP LP LP LP * 

Kopshtet familjare N N N N   

ZB4..... - Zonë Banimi; L-lejuar; LD-Lejuar Dytësore; LV-Lejuar e Veçantë; LP-Lejuar e Përkohëshme 
dhe N-Ndaluar 

 

 

HZK-ja duke u bazuar edhe në PZHK ka dhën një List të Zonave të cilat janë formuar 

duke precizuar në mënyrë të sakt zonat sipas Udhëzimit Administrativ për Normat 

Teknike të Planifikimit Hapësinor.  

Të dhënat e Fushë Kosovës janë strukturuar sipas grupimit tematik të emrave dhe 
temave të direktivës INSPIRE si në vijim: 

1. Grupimi statistikor, do të përmban informata për njësitë statistikore, 
shpërndarjen e popullsisë, shëndetin e njeriut dhe sigurinë; 

2. Grupimi atmosferik, do të përmban informata për kushtet atmosferike dhe të 
dhënat meteorologjike gjeografike;  

3. Grupimi sipas shkencës së tokës, do të përmban informata gjeologjike, 
pedologjike, zonat me rreziqe natyrore, burimet minerale, burimet 
energjetike;  
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4. Grupimi sipas mbulueshmërisë dhe shfrytëzimit të tokës do të përmbajë 
informata për gjendjen e mbulueshmërisë dhe shfrytëzimit të tokës sipas 
klasifikimit Corine CLC,  HILUCS dhe HRSCL; 

5. Grupimi sipas hipsometrisë (MDR), do të përmbajë imazheve ajrore, 
modelin digjital relievor, sistemeve referuese koordinative dhe rrjetit 
gjeografik;  

6. Grupimi sipas monitorimit dhe vëzhgimeve mjedisore, do të përmbaj 
informata për pajisjet mjedisore të monitorimit, vëzhgimit dhe matjeve; 

7. Grupimi sipas biodiversitetit dhe menaxhimit të zonave të mbrojtura, do të 
përmban informata për zonat e mbrojtura, menaxhimin e zonave / kufizimin 
/ rregullimi i zonave dhe njësitë raportuese, habitatet dhe biotopet, 
shpërndarja e specieve, rajonet bio-gjeografike; 

8. Grupimi sipas ndërtesave, shërbimeve komunale dhe shërbimeve publike do 
të përmbaj informata lidhur me infrastrukturën e publike; dhe 

9. Të dhënat topografike dhe referencat kadastrale, do të përmban informata 
për hidrografinë, emrat gjeografik, njësitë administrative, parcelat 
kadastrale, adresat, ndërtesat dhe rrjetet e transportit. 
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Tabela 5. Lista e Zonave bazë. 

Emërtimi i Zonave 
Përmbajtja Zonave (Shfrytëzimi i Planifikuar i 
Zonave) 

Simboli  

Zonë banimi  

Banim Individual ZB1 

Banim Individual ZB2 

Banim Individual ZB3 

Banim Individual ZB4 

Banim Kolektiv ZB5 

Banim Kolektiv ZB6 

Banim Kolektiv ZB7 

Zonë për shfrytëzim të përzier 
Banim Kolektiv me Afarizëm ZSHP1 

Banim dhe afarizëm ZSHP2 

Zonë industriale  Zonë Industriale ZI1 

Zonë komerciale 

Tregti dhe afarizëm ZK1 

Treg ZK2 

Tregti dhe afarizëm ZK3 

Pikë karburanti ZK4 

Zonë e shërbimeve 

Objekt Fetar ZSH1 

Institucione Parashkollore ZSH2 

Objekt Fetar ZSH3 

Institucione shkollore ZSH4 

QMF ZSH5 

Institucione shkollore ZSH6 

QMF ZSH7 

Institucione shkollore ZSH8 

Varrezat ZSH9 

Aeroport ndërkombëtar ZSH10 

Institucionet shëndetësore ZSH11 

Mulli i ujit ZSH12 

QMF ZSH13 

Shtëpi Integruese për të sëmur mental ZSH14 

Institucione shkollore ZSH15 

Shtëpi e Kulturës ZSH16 

Institucionet publike ZSH17 

Institucionet Kulturore ZSH18 

QKMF ZSH19 

Institucionet publike ZSH20 

Zonë rekreative-turistike 

Park/shesh ZrT1 

Sport / rekreim ZrT2 

Sipërfaqe me gjelbërim mbrojtës ZrT3 
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Zonë e komunikacionit-transportit 
Rrugët/hekurudhat/aeroporti 

ZkT 
Terminal hekurudhor 

Zonë e mbrojtur 
Ligatinë e pasur me zogj 

ZM 
Areal i bimës endemike te ballkanit Forsythia europaea 

Zonë bujqësore  Bujqësi Zb 

Zonë pyjore Zonë pyjore ZP 

Sipërfaqe ujore 
Lumë  SU1 

Kënetë/moçal SU2 

Zonë mbrojtur arkeologjike historike Zona Arkeologjike dhe arkitektonike ZmaH 

Zonë ushtarake-sigurisë Kamp Ushtarak ZuS 

 

 

HZK-ja zonat mbishtresore i ka përdorur për vendosjen e kushteve zhvillimore më 

strikte, dhe masave mbrojtëse shtesë në disa hapësira specifike gjeografike, për 

definimin e zonave mbishtresor kemi analizuar në komplet territorin e komunës së 

Fushë Kosovës se ku ka nevojë të: përcaktohen  masa mbrojtëse për resurset kulturore, 

historike, ekonomike, turistike, bujqësore të cilat  nuk janë adresuar me zonën bazë;  

Janë përcaktuar  masa mbrojtëse dhe parandaluese për Sipërfaqet e Mbrojtura, Zonat e  

Veçanta, Zonat e Veçanta të Mbrojtura dhe Zonat Mbrojtëse;  

Janë përcaktuar masa mbrojtëse për resurset lokale natyrore, si: mbrojtja e natyrës, e 

sipërfaqeve ujore, klimës, pyjeve, etj. të cilat  nuk janë të adresuara me zonën bazë;  

Të përcaktohen masa mbrojtëse për ndikimet në mjedis, si: ndotja e ajrit, zhurmës, etj.;  

Të përcaktohen  masa mbrojtëse dhe parandaluese për sipërfaqet me rrezikshmëri nga 

zjarri, nga përmbytja, sipërfaqet sizmike, erozive, rrëshqitja e gurëve, ortekëve, 

tërmetet, e të tjera; dhe  Standarde të caktuara që nuk janë të nevojshme  për tu 

zbatuar në gjithë territorin e Komunës së Fushë Kosovës. 

gjatë analizës së hollësishme është konstatuar se zona e Aeroportit,zonat sizmike,zona 

e vërshimeve,zona e mihjeve dhe disa zona tjera në Fushë Kosovë të pasura me pasuri 

nëntokësore plotësojnë kushtet e trajtimit si zona mbishtresore. 
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Tabela 6. Lista e Zonave Mbishtresore 

ZONAT MBISHTRESORE Simboli Kodi 

Zonë mbishtresore (bazeni i lignitit) + ZMSH1 ZmSh-D 

Zonë mbishtresore (bazeni i lignitit) + Shkallë seizmiciteti VII Rihterit ZMSH1 ZmSh-D,A 

Zonë mbishtresore (akuifere) + Të gjitha objektet që kalojn 10 m lartësi duhet të 

njoftohet Aeroporti + Shkallë seizmiciteti VII Rihterit ZMSH11 ZmSh-C,F2,A 

Shkallë seizmiciteti VII Rihterit ZMSH12 ZmSh-A 

Zonë mbishtresore (akuifere) + Zonë mbishtresore (bazeni i lignitit) + Të gjitha 

objektet që kalojn 10 m lartësi duhet të njoftohet Aeroporti + Shkallë seizmiciteti VII 

Rihterit ZMSH13 

ZmSh-

C,D,F2,A 

Zonë mbishtresore (bazeni i lignitit) + Të gjitha objektet që kalojn 10 m lartësi duhet të 
njoftohet Aeroporti + Shkallë seizmiciteti VII Rihterit ZMSH14 ZmSh-D,F2,A 

Të gjitha objektet që kalojn 15 m lartësi duhet të njoftohet Aeroporti + Shkallë 
seizmiciteti VII Rihterit ZMSH15 ZmSh-F3,A 

Zonë mbishtresore (akuifere) + Të gjitha objektet që kalojn 15 m lartësi duhet të 

njoftohet Aeroporti + Shkallë seizmiciteti VII Rihterit ZMSH16 ZmSh-C,F3,A 

Zonë mbishtresore (akuifere) + Zona_e_Vershimeve + Zonë mbishtresore (bazeni i 

lignitit) + Të gjitha objektet që kalojn 15 m lartësi duhet të njoftohet Aeroporti + 
Shkallë seizmiciteti VII Rihterit ZMSH17 

ZmSh-
C,B,D,F3,A 

Zonë mbishtresore (akuifere) + Zonë mbishtresore (bazeni i lignitit) + Të gjitha 
objektet që kalojn 15 m lartësi duhet të njoftohet Aeroporti + Shkallë seizmiciteti VII 

Rihterit ZMSH18 

ZmSh-

C,D,F3,A 

Zonë mbishtresore (bazeni i lignitit) + Të gjitha objektet që kalojn 15 m lartësi duhet të 

njoftohet Aeroporti + Shkallë seizmiciteti VII Rihterit ZMSH19 ZmSh-D,F3,A 

Zonë mbishtresore (akuifere) +  Zonë mbishtresore (bazeni i lignitit) + Shkallë 
seizmiciteti VII Rihterit ZMSH2 ZmSh-C,D,A 

Zonë mbishtresore (akuifere) + Zonë mbishtresore (bazeni i lignitit) + Trashëgimia 
natyrore + Të gjitha objektet që kalojn 15 m lartësi duhet të njoftohet Aeroporti + 

Shkallë seizmiciteti VII Rihterit ZMSH20 

ZmSh-

C,D,G,F3,A 

Të gjitha objektet që kalojn 45 m lartësi duhet të njoftohet Aeroporti + Shkallë 

seizmiciteti VII Rihterit ZMSH21 ZmSh-F4,A 

rezerva të mineralve ndërtimore + Të gjitha objektet që kalojn 45 m lartësi duhet të 
njoftohet Aeroporti + Shkallë seizmiciteti VII Rihterit ZMSH22 ZmSh-D,F4,A 

Zonë mbishtresore (akuifere) + Zonë mbishtresore (interes i veçantë minerar) + Të 
gjitha objektet që kalojn 45 m lartësi duhet të njoftohet Aeroporti + Shkallë seizmiciteti 

VII Rihterit ZMSH24 

ZmSh-

C,D,F4,A 

Zonë mbishtresore (interes i veçantë minerar) +  Zonat arkeologjike + Të gjitha 

objektet që kalojn 45 m lartësi duhet të njoftohet Aeroporti + Shkallë seizmiciteti VII 
Rihterit ZMSH25 

ZmSh-
D,E,F4,A 

Zonë mbishtresore (akuifere) + Zona e Vershimeve + Zonë mbishtresore (bazeni i 

lignitit) + Të gjitha objektet që kalojn 45 m lartësi duhet të njoftohet Aeroporti + 
Shkallë seizmiciteti VII Rihterit ZMSH26 

ZmSh-
C,B,D,F4,A 

Zona e Vershimeve + Të gjitha objektet që kalojn 90 m lartësi duhet të njoftohet 
Aeroporti + Shkallë seizmiciteti VII Rihterit ZMSH27 ZmSh-B,F5,A 

Të gjitha objektet që kalojn 90 m lartësi duhet të njoftohet Aeroporti + Shkallë 
seizmiciteti VII Rihterit ZMSH28 ZmSh-F5,A 

Zonë mbishtresore (akuifere) + Zona e Vershimeve + Të gjitha objektet që kalojn 90 m 

lartësi duhet të njoftohet Aeroporti + Shkallë seizmiciteti VII Rihterit ZMSH29 

ZmSh-

C,B,F5,A 

Zonë mbishtresore (akuifere) + Shkallë seizmiciteti VII Rihterit ZMSH3 ZmSh-C,A 

Zonë mbishtresore (akuifere) + Të gjitha objektet që kalojn 90 m lartësi duhet të 
njoftohet Aeroporti + Shkallë seizmiciteti VII Rihterit ZMSH30 ZmSh-C,F5,A 

Zonë mbishtresore (akuifere) + bazeni i lignitit rezerva të mineralve ndërtimore + Të 
gjitha objektet që kalojn 90 m lartësi duhet të njoftohet Aeroporti + Shkallë seizmiciteti 

VII Rihterit ZMSH32 

ZmSh-

C,D,F5,A 
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Zonat arkeologjike + Të gjitha objektet që kalojn 90 m lartësi duhet të njoftohet 

Aeroporti + Shkallë seizmiciteti VII Rihterit ZMSH33 ZmSh-E,F5,A 

Zonë mbishtresore (akuifere) + Zonë mbishtresore (bazeni i lignitit) + Zonat 

arkeologjike + Të gjitha objektet që kalojn 90 m lartësi duhet të njoftohet Aeroporti + 
Shkallë seizmiciteti VII Rihterit ZMSH34 

ZmSh-
C,D,F5,A 

Zonë mbishtresore (akuifere) + Zonat arkeologjike + Shkallë seizmiciteti VII Rihterit ZMSH4 ZmSh-C,E,A 

Zonë mbishtresore (akuifere) +  Zonë mbishtresore (bazeni i lignitit) +  Trashëgimia 

arkitektonike + Shkallë seizmiciteti VII Rihterit ZMSH5 

ZmSh-

C,D,E,A 

Zonat arkeologjike + Shkallë seizmiciteti VII Rihterit ZMSH6 ZmSh-E,A 

Zonë mbishtresore (bazeni i lignitit) + Për të gjitha objektet duhet të njoftohet 
Aeroporti + Shkallë seizmiciteti VII Rihterit ZMSH7 ZmSh-D,F1,A 

Për të gjitha objektet duhet të njoftohet Aeroporti + Shkallë seizmiciteti VII Rihterit ZMSH8 ZmSh-F1,A 

Zonë mbishtresore (akuifere) +  Zonë mbishtresore (bazeni i lignitit) + Për të gjitha 

objektet duhet të njoftohet Aeroporti + Shkallë seizmiciteti VII Rihterit ZMSH9 

ZmSh-

C,D,F1,A 
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X.  MASAT E NEVOJSHME NË HZK PËR MBROJTJEN E MJEDISIT 

Në analizën e terrenit është vrejtur se në Fushë Kosovë kemi problem me 

shtrirjen shumë disperse (objekte të shpërndara) dhe shtrirje lineare sidomos përgjat 

rrugës të ndërtimeve të cilat më tutje paraqesin problem në ofrimin e infrastrukturës 

dhe elementeve tjera urbane. Cilësohet si problem me përmasa serioze zgjerimi i tokës 

ndërtimore në mënyrë spontane, pastaj shtrirja e ndërtimeve në tokat bujqësore 

sidomos në zonën përgjat magjistraleve Fushë Kosovë - Pejë sidhe përgjat rrugës së 

Obiliqit. 

Harta e shfrytëzimit të planifikuar të tokës tregon destinimin për përdorim të 

tokës deri në vitin 2022. Këtu prezantohen edhe kufijt e rinjë ndërtimor dhe kushtet 

zhvillimor të përgjithshme, kushtet zhvillmore dhe masa tjera për zhvillimet. Kjo do të 

sjellë humbjen e mëtejshme të tokës bujqësore, por njëkohësisht do të sigurojë ruajtjen 

e pjesës së konsiderushme të tokes me plleshmëri, tokës së pasur me resurse dhe 

pyjeve. Kemi të prezantuar edhe zonat e shënuara me ngjyrë e cila potencialisht mund 

të paraqesin pikat e nxehta mjedisor.  

Konfliktet e mundshme për hapsira mund të adresohen vetëm nëpërmjet 

zbatimit më të mirë të këtyre planeve. Masa e parë duhet të jetë arritja e një 

marrëveshje për mbrojtjen e këtyre zonave, e cila duhet të ndiqet nga plane 

rregulluese dhe tjera për komunën, të cilat do të viheshin më pas në zbatim. Kjo është 

një sfidë e madhe për qeverinë komunale. Gjatë procesit të hartimit janë organizuar 

takimet me komunitetin për të filluar këtë proces.  

Zhvillimi dhe rritja e Fushë Kosovës besohet se do të vazhdojë, e në fakt sa më 

shumë sukses ekonomik të prodhojë Fushë Kosovës, aq më shumë do të përshpejtohet 

rritja e saj. Kjo do të ishte e dëshirueshme dhe është në të mirë të Kosovës, duke 

supozuar se realizohen investimet në infrastrukturën mjedisore dhe menaxhimi 

efektiv komunal, komuna e Fushë Kosovës me kushte zhvillimore nga HZK ka 

mundësi të akomodojë një numër shumë më të madh popullsie me zgjerimin e 

kufinjeve ndertimore dhe turisteve me zgjerimin e kapaciteteve receptive turistike. 

Burimet ujore nuk janë të mjaftueshme. Kapaciteti mjedisor mbajtës i Fushë Kosovës 

nuk përbën problem, ndërkohë që problem përbëjnë menaxhimi dhe planifikimi 

urban jo-efektiv dhe nevoja për financimetë mëdha në infrastrukturën mjedisore. Plani 

i njeh këto probleme dhe përpiqet në mënyrë realiste të punojë brenda këtyre 

kufizimeve. 

Ndikimi në klimë 

Komuna e Fushë Kosovës vlerësohet se nuk ka indikacione se me aktivitetin 
aktual dhe ate që do të ket në perspektivë të ndikoj në klimën globale, pasi që komuna 
e Fushë Kosovës përpos disa industrive përpunuese të vogla nuk ka ndonjë industri 
apo objekt industrial që do të emitonte gazra të serrës në atë mas sa të ketë ndikim në 
klimën globale. Ndërsa si komunë është nën ndikim të ndotjës së ajrit nga 
termoelektrant e Obiliqit si dhe nga deponitë e hirit. Është e rëndësishme që të bëhen 
studime për të vlerësuar rritjen e temperaturës dhe faktorëve tjerë klimatik. Megjithatë 
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komunikacioni hekurudhor dhe ai rrugor sidomos tani me ndërtimin e autostradave 
në mënyrë të pashmangshme do të shkaktojë një ndikim në mikroklimën rajonale 
duke ndikuar edhe në ngritjen e temperaturave dhe praninë e ndotësve në ajër, ujë 
dhe tokë. 
Mbrojtja e pyjeve, zonave të gjelbra ekzistuese dhe zhvillimi i zonave të reja 

Destinimet për shfrytëzim dhe të planifikuar të tokës të propozuara nga PZHK-

ja dhe kushteve zhvillimore nga HZK-ja krijojnë mundësinë për struktura reja të 

pyjeve, kryesisht për përdorim të ndryshem, kështu duke krijuar edhe habitate 

natyrore dhe mjedise atraktive. Komuna duhet që në kuadër të zbatimit të planit të ket 

në prioritet projektet si: 

 Projekte pyllëzimi konform HZK-së; 

 Projekte ripyllëzimi dhe mirë mbajtje konform planit; 

 Numrin e këtyre strukturave që do të lejohet dhe ku do të lejohet (apo nuk do 

të lejohet) ngritja e tyre; 

 Projekte për ndërtim të infrastrukturës si rrugët malore melorim dhe 

drenazhim për pyjet, etj. 

 Arkitekturën e tyre për të siguruar harmoninë vizuale me mjedisin rrethues; 

Cilësia e ajrit 

Harta Zonale Komunal adresonë problemet ajrit në apektin e ndotjes dhe 
cilësisë së tijë. Duke qenë në distance të afërt me termoelektranat e Obiliqit Prania e 
komunikacionit hekurudhor e autostradës “Ibrahim Rugova” dhe “Arbën Xhaferi” 
dhe magjistraleve Fushë Kosovë - Pejë, në këtë komunë është një element që tregon se 
ka shkarkim të konsiderueshëm të gasrave në atmosfer, si dhe lirim të zhurmave të 
ndryshme që vijnë nga komunikacioni. Ndërkohë që ndërtimi i termocentralet kosova 
C dhe rritja e parashikuar për trafikun në vitin 2022 do të bëjë që cilësia në përgjithësi 
e ajrit të përkeqësohet, veçanërisht për Pb, SOx, NOx, të cilat aktualisht janë brenda 
normave të BE-së dhe Kosovës. Zbatimi i standardeve më strikte për çlirimet në ajër 
nga automjetet, permiresimi dhe kontrolli i cilesisë se karburanteve menaxhimi më i 
mirë i trafikut, perfshire perdorimin e rritur te bicikletave, si dhe furnizimi i plotë me 
energji (për të ulur përdorimin e gjeneratorëve)ka shumë gjasa të ngadalësojnë 
përkeqësimin e mëtejshëm të cilësisë së ajrit për njëperiudhë afat-shkurtër deri në afat-
mesme. Grimcat e imëta PM10 (të ngurta, të lëngshmeose gaz) mund të depërtojnë në 
mushkëri duke shkaktuar efekte të mëdha shëndetësore të tilla sisulmet në zemër, 
kanceri në mushkëri, bronkitin kronik dhe ndikim mëseriozi katek të moshuarit, 
fëmijët dhe diabetikët. Efekte të vogla shëndetësore përfshijnë. Këto efekte 
shëndetësore ndikojnë në cilësinë e jetës së çdo kujt dhe ndërhyjnë në mirëqenien 
ekonomike, sociale, kulturore dhe mjedisore të banorëve të komunës së Fushë 
Kosovës. Duhet bërë vlerësimi i ndikimit të cilësisë së ajrit mbi shëndetin dhe 
ekonominë nëpërmjet llogaritjes së shkallës së sëmundshmërisë me qëllim vlerësimin 
sasior të dëmit në shëndet dhe kostos ekonomike që sjell ndotja e ajrit për Komunën. 
HZK-ja adreson mirë problemet e zhurmës përmes kushteve, si dhe ka dhënë disa 

rekomandime dhe ka propozuar masa se si zhurma të reduktohet. 
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Rrugët e propozuara 

Rrugët kryesisht janë të propozuara nga PZHK, PZHU dhe PRRU, kurse Harta 
Zonale Komunale jep kushtet për zhvillimin e rrugëve dhe ndërtimin e tyre. HZK 
propozon një kategorizim të rrugëve lokale dhe ndryshim ose zgjerim të traseve të 
disa rrugëve regjionale dhe magjistraleve si dhe propozon unazën e jashtme komunale 
dhe unazën urbane, poashtu HZK përcakton edhe brezat mbrojtës rrugor dhe 
hekurudhorë. Komuna e Fushë Kosovës është një territor tranzit në mes të qendrave 
nacionale vjen në shprehje edhe infrastruktura tjetër e cila diktohet nga niveli nacional 
dhe e cila ka impaktet më të lrta mjedisore. Me probleme të përafërta përballen edhe 
rrugë të tjera të propozuara, të cilat kalojnë nëpër zona të gjelbra në të cilat janë masat 

adekuate për ruajtjen e tyre. 

Ndikimi i Planit në Ekosistemet natyrore  

Në disa zhvillime të cilat janë planifikuar ka disa ndikime të cilat janë të kthyeshme 
dhe të riparueshme. Në HZK janë propozuar masa kundër zhurmës dhe masa kundër 
ndotjes në pjesët ku ndjeshmëria në ekosisteme është e lartë. Ekosistemet ku atakohen 
janë ekosisteme pyjore në disa korie (zabele) dhe në disa pjesë ekosisteme lumore por 
që ndikimi nuk është shumë i madh. Ndërkaq Plani parashe edhe projekte të cilat 
kanë ndikim pozitiv në ekosisteme siç shihen në hartat më posht. 
 

Harta. 11.  Ndikimi i HZK-së në ekosistemet natyrore 
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Harta. 12.  Parashikimi i ndikimeve të HZK-së në aspektin hapësinore. 

 

 
Efektet kumulative 

VSM-ja nuk do të kufizohet vetëm në analizën e elementeve individuale të 
planit, por duhet të bëjë gjithashtu edhe një vlerësim të përgjithshëm në vazhdën e të 
gjitha aktiviteteve dhe politikave të cilat përfshihen në HZK të Fushë Kosovës.  

Në këtë Raport ndikimet mjedisore kumulative percaktohen si një kombinim i 
ndikimeve të zbatimit të veprimeve të Planit në aspekte të ndryshme të mjedisit. Gjatë 
implementimit të zhvillimeve të planifikuara të Planit, impaktet mjedisore kumulative 
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variojne sipas aspekteve individuale te mjedisit. Kur vleresohen impaktet mbi token, 
ajrin dhe faktoret klimatike, biodiversitetit impaktet kumulative të zbatimit të 
veprimeve të HZK-së shprehen si shuma e impakteve të të gjitha masave, si të tilla në 
vleresimin e impakteve kumulative mbi:  

 ajrin, shkarkimet e ndotesve që pasojne zbatimin e masave qe kombinohen; dhe 

 burimet natyrore si burimet ujore, minerale dhe resurseve tjera të cilat 
kombinohen; 

 token, zona toke bujqesore dhe e pyjeve e fragmentuar per shkak te integrimit 
te strukturave te infrastrukturës së re që kombinohen si efekte; 

 faktorët klimatik, shkarkimet e gazeve serrë që pasojnë zbatimin e masave që 
kombinohen. 

Nga aspekti i impakteve mbi ajrin dhe faktorët klimatik, impaktet kumulative si 
shumë e impakteve te të gjithë veprimeve të HZK-së janë të rëndesishme për 
realizimin e objektivave mjedisore: 

 shkarkimet limiteve të ndotësve  
 menaxhimin e mbetjeve inerte dhe 

 sasia vjetore më e lartë e shkarkimit të gazeve serre. 
Në vleresimin e impakteve mbi ujin, natyren, trashegimine kulturore dhe 

peisazhin, efekteve kumulative zakonisht nuk mund të shprehën si  një shumë e 
impakteve të të gjithe veprimeve për të arritur zhvillimet përmes kushteve 
zhvillimore në HZK-së. Kur vleresohen efektet kumulative në aspektet e permendura 
me sipër, karakteristikat e një impakti individual që kontribuon në efektet kumulative 
janë shumë të rëndesishme. Këto janë përgjithesisht karakteristika në të cilat impaktet 
ndryshojnë njëri nga tjetri sipas vendit (impakt direkt dhe ne distance) dhe kohës 
(afat-shkurter, afat-mesem dhe afat-gjate, perkohesisht dhe permanent) të efekteve. 

Nëse vleresohen efektet mbi shëndetin njerëzor, efekti komulativ të HZK-së 
shprehen si efekte të kombinuara komulative dhe zakonisht referohen për: 

 zvoglimin e ekspozimit në nivelet e tejkaluara të bezdisjes akustike; 

 zvoglimin e ekspozimit ne nivelet e tejkaluara të ajrit të ndotur në mjedis; dhe 

  masat e marrura në HZK që lehtesojnë veprimtari shlodhëse dhe rekreative në 
një mjedis. 

Kur vleresohen impaktet mbi popullaten dhe asetet materiale, impaktet 
kumulative të zbatimit të HZK-së shprehen si një kombinim i impakteve të ndryshme 
që ndikojnë në hapësirën e tyre të jetesës dhe në jetën e tyre. Masat për zhvillimin e 
kushteve zhvillimore të HZK-së janë positive nga aspekti i impakteve mbi popullsinë 
dhe asetet materiale, nëse efektet kumulative të tyre kontribuojnë në arritjen e 
kohezionit social, sigurinë dhe qëndrueshmërinë. 

Në vlerësimin e efekteve komulative në larmaninë biologjike të llojeve organike 
(biodiversitet) në zhvillimet e planifikuara shprehën si efekte të kombinuara duke 
rritur impaktin në biodiversitet, mirëpo me masat që janë marr me HZK efekti do të 
jet më i zbutur deri te efekti pozitiv për biodiversitetin. 
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Tabela 7.  Matrica e përmbledhjeve të efekteve kumulative të të gjitha elementeve të HZK-së në komponentet 
mjedisore. 

  

 
 

Komponentet 

mjedisore 

Elementete e HZK-së 

Vlerësimi i 

efekteve 

kumulative 

Kushtet 

Zhvilimore  

për rrugët e 

planifikuara 

Autostradat 

aeroporti dhe 

hekurudha 

Kushtet 

Zhvilimore  

për Zonat e 

planifikuara të 

ndërtimeve 

Kushtet 

Zhvilimore  

për Zonat 

ekonomike 

dhe 

industriale 

Kushtet 

Zhvilimore  

për Pyllëzimi 

dhe bujqësi 

Emetimi i 

gazrave serrë 
0 - + 0 + 

Pa ndonjë 

efekt 

domethënës 

Burimet 

natyrore 
+ 0 0 + + Pozitive 

Toka + 0 + - + Pozitive 

Uji + 0 + 0 + Pozitive 

Ajri + - + 0 + Pozitive 

Biodiversiteti 

0 - 0 0 + 

Pa ndonjë 

efekt 

domethënës 
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XI.  PROBLEME TË MJEDISIT NË FUSHË KOSOVË DHE PËRGJIGJA QË JEPET 

PËRMES KUSHTEVE ZHVILLIMORE TË PËRGJITHSHME, KUSHTEVE 

ZHVILLIMORE DHE MASAVE NË HZK-së 

Tabela e mëposhtme bënë një përmbledhje të problemeve mjedisore që u 

identifikuan në Kapitullin më lart dhe të shkallës në të cilën HZK-ja i u përgjigjet 

atyre, duke sugjeruar njëkohësisht edhe masa të tjera për mbrojtjen e mjedisit.  
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Tabela 8. Përmbledhje e Problemeve Mjedisore dhe përgjigja sipas HZK-së 

Problemi mjedisor Shkaqet Ndikimi në mjedis Ndikimi në 

shëndet 

Kushtet zhvillimore 

dhe masat e HZK-së 

Ndërhyrje të tjera të 

propozuara si kushte 

zhvillimore 

Masa të tjera të nevojshme 

1. Ndotja e ajrit. Termoelektranat e 

Obiliqit,  

Zonat industriale, 

Hekurudhat, Aeroporti, 

dhe autostrada, 

Aktiviteti ndërtimor i 

pakontrolluar; 

Rrugë të pashtruara; 

Rritja e shpejtë e numrit 

të automjeteve; 

Karburante të cilësisë jo 

të mirë; 

Gjeneratorë me naftë; 

Ngrohjjet individuale. 

Të gjitha shkaqet e 

përmenduara e ulin 

cilësinë e ajrit. 

Nuk ka të dhëna 

që provojn këtë 

lidhje për 

sëmundjet, apo 

ndonje sëmundje 

tjetër që vjen si 

rezultat i cilësisë 

së ajrit. 

Propozimet për 

pyllëzim 

Propozimet për shirita 

gjelbrues mbrojtës 

pëgjat zonave 

industriale dhe zonave 

shkaktare të ndotjes 

Propozimet për 

transportin publik dhe 

ciklizmit ka si qëllim 

ngadalësimin e rritjes 

së numrit të makinave 

private dhe reduktimin 

e ndotjes së ajrit të disa 

zonave të komunës. 

Rrugët e reja të cilat 

duhet të lehtësojë 

trafikun nëpër 

vendbanime. 

Duhet të bëhen studime 

mbi pyllëzimin; 

Duhet të bëhen studime 

mbi transportin; 

Përdorimi i 

karburanteve më të 

pastra (përmbajtje e 

squfurit të bjerë); 

Përmirësimet e rrugëve 

nga Komuna e Fushë 

Kosovës në 

bashkëpunim me 

Ministrinë e 

Infrastrukturës. 

Studim për të përcaktuar 

ndikimin dhe koston e cilësisë së 

dëmshme të ajrit në shëndetin 

publik dhe në ekonominë në 

tërësi; 

Përmirësimi i teknikave të 

ndërtimit për të pakësuar 

ndotjen; 

Shtrimi i rrugëve, përmirësimi i 

trafikut edhe futja e korsive të 

biçikletave; 

Edukim më i mirë i publikut mbi 

shëndetin dhe cilësinë e ajrit; 

Përmirësimi i furnizimit me 

energji-zbutja e kërkesës 

nëpërmjet burimeve alternative 

të energjisë dhe përdorimit të 

gjeneratorëve;  

Vendosja e kritereve strikte për  

pyllëzimin; 

Vendosja e kritereve strikte për 

cilësinë e zonave të gjelbra 

(cilësia e mbulesës së tokës, dhe 

e mbulesës bimore).  
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2. Cilësi jo e mirë e 

ujit të lumenjve 

Mungesa e trajtimit të 

ujërave të ndotura fekale 

dhe mbetjeve industriale 

që shkaktohet nga 

mungesa e sistemit të 

grumbullimit dhe 

trajtimit adekuat të 

ujërave të ndotura për 

pos në Harilaq. 

Ndikim në shëndetin e 

popullatës njerëzore, 

humbje e florës dhe 

faunes ne ekosisteme 

ujore 

(mikrozoobentosit dhe 

makrozoobentosit); 

Ndotja e rezervave të 

ujërave nëntokësorë. 

Ndikon në 

sëmundjet 

infektive, 

sëmundjet tjera të 

cilat lidhen me 

përdorim të ujit 

dhe përmes 

zingjirit ushqimor. 

HZK ka precizuar një 

zonë për Impiant 

rajonal I cili ka qenë I 

parapar edhe me plan 

Hapësinor të Kosovës  

 

Përgatitja e Projekteve 

Sektoriale për Trajtimin 

e ujërave të zeza të 

Fushë Kosovës. 

Zëvendësimi i tubacioneve të 

vjetra dhe të vogla qe do te 

shoqerohet edhe me minimizimi 

i rrjedhjeve. 

Maksimizimi i lidhjeve.  

Rregullimi i lidhjeve të 

paligjshme. Reduktimi i 

përdorimit të gropave septike 

dhe lidhja me sistemin e 

kanalizimeve per ujërat e 

ndotura, lidhja me kolektorin 

kryesor të fshatrave,dhe 

ndertimi i impiantit të 

planifikuar. 

3. Cilësi dhe sasi  

ujit të pijshëm 

Humbje në sistem të 

furnizimit, tubat jo të 

cilësisë së duhur dhe 

mungesa e kontrollit të 

ujërave. Kryesisht uji 

merret nga burimet 

nentoksore perms 

shpimeve. 

Ndotja e ujërave 

nëntokësore, konsum i 

ujit në shishe dhe 

gjenerimi i mbetjeve 

plastike. 

Shpërthim i 

sëmundjeve 

gastro-enterike, 

por lidhja e qartë 

nuk është provuar 

nga të dhënat 

shëndetësore. 

Kushtet Zhvillimore 

dhe masat e marrura 

me HZK,  përputhen 

me studimet e 

mëhershme për cilësin 

dhe sasinë; 

Në HZK janë 

parashikuar edhe 

përfshirja e 

infrastrukturës për 

shkak të interferencave 

që ka. 

Duhet përgatiten 

projektet Sektoriale 

përkatës dhe trajtohet 

mundësia e financimit. 

Zvogëlimi i humbjeve në rrjet. 

Shmangia e intersektimeve me 

linjat e ujrave te zeza. Reduktimi 

i lidhjeve të paligjshme. 

Përgatitja e projekteve për të 

shkuar drejt furnizimit të 

vazhdueshëm me ujë; 

Mbrojtja e burimeve mbi 

sipërfaqe(HZK parashe zonat 

buferike), eleminimi i 

shfrytëzuesve individual të 

burimeve ujore.  
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4.  Mbledhja dhe 

grumbullimi i 

mbeturinave. 

Edhe pse Komuna ka një 

plan për menaxhim të 

mbeturinave. Prap 

vërehet mungesa e një 

sistemi reduktim-

ripërdorim-riciklim për 

mbetjet e ngurta në nivel 

të Komunës 

Grumbullimi i mbetjeve 

në komunë nuk është 

plotësisht i rregulluar 

pasi shumë prej tyre 

hidhen në lumenj dhe 

zona të tjera. 

Nëse vazhdohet me këto 

ritme,  Fushë Kosova  do 

të ketë disa deponi ilegal 

brenda viteve të 

ardhshme. Mbetjet 

ndërtimore, dhe ato të 

tjera përzihen me 

mbetjet komunale.  

Komuna gjeneron sasi 

të konsiderueshme të 

mbetjesh të ngurta. 

Në disa vendëbanime  

pamjet e mbeturinave 

mbeten të shëmtuara. 

Në komuna, sidomos 

në shtratin e lumit  

Drenica por edhe në 

lumenjt tjer pamja 

është shumë e 

shëmtuar. 

Mund të jenë burim 

semundjesh 

veçanerisht në stinën e 

nxehtë. 

Djegia e 

mbeturinave 

shton ndotjen e 

ajrit. 

Personat që jetojnë 

pranë ktyre 

deponive dhe her 

pas here 

kontrollojnë 

mbetjet janë të 

ekspozuar ndaj 

rreziqeve serioze 

për shëndetin. 

Rrezik potencial 

për shëndetin nga 

hedhja e mbetjeve 

të rrezikshme në 

zona afër dhe në 

disa raste edhe 

brenda 

vendbanimeve të 

komunës së  

Fushë Kosovës. 

HZK jep kushte për një 

sistemi të integrur të 

administrimit të 

mbetjeve në 

bashkpunim me 

kompaninë regjionale, 

bazuar në itinerarin 

reduktim-ripërdorim-

riciklim-rekuperim. 

HZK përmend 

riciklimin, selektimin, 

por nuk tregon për 

vendet apo zonat se ku 

do të grumbullohen 

selektohen dhe 

riciklohen mbeturinat 

në të ardhmen. 

Duhet përgatitet 

Projekti Sektorial 

përkatës me mundësi 

financimi; 

duhet të propozoj 

vendet për deponim të 

përkohshëm në të cilat 

mundë të bëhet 

selektimi, grumbullimi 

dhe riciklimi i 

mbeturinave. 

Grumbullim më i mirë në 

vendbanime dhe nivel komunal. 

vënie në jetë e strategjive për 

reduktimin e mbetjeve dhe për 

riciklimin. Ndarje më e mirë e 

materialeve të rrezikshme. 

Për të shmangur hedhjet e 

paligjshme, organizimi mund të 

bëhet nga komuna për një 

numër të mjaftueshëm 

kamionësh, dhe të menaxhohet 

me transport nga deponia e 

përkohëshme drejt asaj 

regjionale njejtë të menaxhohet 

me pagesë për tone për hedhjen 

e mbeturinave në Deponin e 

regjionale duke krijuar sistem  

pagesash nga ata që hudhin 

mbeturina. Zbatimi i projekteve 

për pika grumbullimi në 

sistemin e stacioneve të 

transferit. 
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5. Rehabil-itimi 

/Inkapsulim i 

pikave te nxehta të 

ndotjes 

Ndotja e tokes nga 

aktivitete e ndryshme 

ekonomike dhe 

bujqësore, Deponit e 

hirit janë problem 

permanent për Fushë 

Kosovën dhe komunat 

për rreth. 

Ndotja e tokes dhe 

ajrit nga perberje të 

demshme per 

shëndetin e njeriut 

dhe biodiversitet 

Ne vartesi te 

lendeve 

ndotese,mund të 

shkaktojnë një 

game të gjerë 

semundjesh  

Propozohet të 

studiohen të gjitha 

hapësirat, zonat me 

rrethinë ku janë 

zhvilluar industritë të 

vogla ose edhe sot ku 

pjesërisht funksionojnë 

në territorin e komunës 

së Fushë Kosovës që 

kane perdorur ose 

gjeneruar kimikate te 

rrezikshme per 

shendetin, para,gjatë  

edhe pas viteve 90-ta 

dhe mbi bazen e 

shkalles se rrezikut të 

behen nderhyrja 

teknike 

Te mblidhet 

informacione më të 

thelluara për ketë 

gjendje, per nivelin dhe 

llojin e ndotjes,për 

ndikimet në tokë,ujë 

ajrë egzistencen e 

lidhjeve të territoreve te 

ndotura me kërcnimet 

për shëndetin,llojin e 

kërcnimit të bëhen 

analiza ne terren dhe 

laborator, të bëhen 

studime trajtohen me 

HZK  dy vendet ku 

është goditur me 

Uranium të Varfëruar 

gjat luftës së fundit në 

mënyr që në të ardhmen 

të bëhen studime lidhur 

me ndikimin në mjedis 

të këtyre zonave dhe të 

bëhet inkapsulimi apo 

izolimi i këtyre zonave 

nëse është e nevojshme. 

Plani i menaxhimit dhe 

rehabilitimit të pikave të nxehta 

bazuar  edhe në studim, analiz 

dhe VNM të detajuar; 

Masat adekuate për shëndetin e 

njerëzve; 

Masat tjera për konsolidim të 

tokës, mbrojtje të ujit dhe cilësisë 

së ajrit dhe Biodiversitetit dhe 

ekosistemeve tjera. 
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6. Shtrirja e 

ndërtimeve 

Nevojat për banim; 

Zhvillim i pakontrolluar 

dhe i paplanifikuar 

brenda dhe rreth 

vendbanimeve sidomos 

nëpër terrene me tokë të 

plleshme bujqësore dhe 

ato kodrinore. 

Humbje e tokës së 

plleshme dhe 

gjelbrimit e pemëve të 

ndryshme, humbje e 

shtresës së sipërme të 

tokës, rrjedhje dhe 

mundësi për 

rrëshqitje/ përmbytje. 

Humbje e vlerave 

estetike. 

Humbje e vlerave 

peizazhistike të 

teritorit komunal. 

Jo i drejtperdrejte 

dhe i 

menjëhershëm; 

Por shtrirja pa 

përcjellë me 

infrastruktur 

normal që 

shkakton edhe 

pasoja në shëndet; 

Edhe rrëshqitjet e 

mundëshme të 

tokës dhe 

përmbytjet mund 

të shkaktojnë 

dëme serioze për 

jetën dhe pronën. 

Edhe humbja e 

gjelbrimit ka 

ndikimin e vetë në 

shëndetin e njeriut 

Planifikohet kufiri 

ndërtimor për të gjitha 

vendbanimet; 

Standartet dhe normat 

e planifikimit të 

përdorura në HZK 

bëhen automatikisht të 

vlefshme; 

Për të gjitha 

vendbanimet në 

Komunë. 

Parqe,zona të gjelbra 

rreth disa 

vendbanimeve 

HZK ka propozuar 

kushte dhe masa për 

zonat jashtë kufijve të 

propozuar ndërtimor 

rreth vendbanimeve 

statusin e zonave ku 

nuk lejohet ndërtimi; 

HZK ka propozuar për 

zonat jashtë kufijve të 

ndërtimit të marrin 

statusin e parkut,zones 

së gjelbër. 

Të përgatitet ekipi dhe një plan i 

Menaxhimit të ndërtimeve; 

Të përgatiten projekte për 

gjelbrim dhe parqe  

Moratoriumi për ndërtimet 

duhet të shtrihet edhe në gjitha 

zonat jasht kufijve të propozuar 

ndërtimor. 

Është e nevojshme të hartohen 

Plane Rregulluese të 

Hollësishme  edhe për 

vendbanimet we parapara me 

HZK. 
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7. Degradimi i 

pyjeve, prerjet e pa 

kontrolluara të 

pyjeve natyrore. 

Prerja e pakontrolluar 

dhe ilegale e pyjeve; 

Djegëjet e pyjeve; 

Zhvillim i pakontrolluar 

dhe i paplanifikuar i 

disa vendbanimeve dhe 

zonave industriale 

perggjat magjistrales 

Fushë Kosovë – Pejë. 

Ndotja e ajrit; 

Ndotje e ujit, mungesë 

e kënaqësisë si për 

rezidentët ashtu edhe 

për vizitorët. Erozini 

në shkall të lart dhe 

prishje e balancit 

natyror. 

Ndotja e ajrit edhe 

e ujit kan ndikim 

dhe pasoja në 

shëndet; 

Revitalizimi i pyjeve 

ekzistuese; 

Propozohen mbulim 

me fidane të reja 

siperfaqet e zhveshura; 

Dhe parqe tjera të reja 

në disa vendbanime. 

Projekte konkrete 

pyllëzimi, revitalizimi, 

sanim për pyjet në 

zonat e parapara. 

Përgatitja e projekteve 

për shfrytëzimin e 

burimeve tjera 

alternative për ngrohje 

dhe energji tjera në 

mënyr që mos të 

shfrytëzohet druri për 

djegie. 

Ngritja e një mekanizmi 

bashkpunues në nivel të 

komunës dhe ministrive për 

këto projekte; 

Kushtëzimi i projekteve të reja të 

infrastrukturës me gjelbrim dhe 

tampon zona; 

Aktivizim i gjykatave,policis 

inspektorëve në mënyr cilësore. 

Në ish venddepozitimet legale 

dhe ilegale masat rehabilituese 

dhe ri gjelbrim ose rivitalizim të 

atyre ekosistemeve. 

8. Degradimi dhe 

eksploatimi i 

thëngjillit dhe 

deponitë e hirit 

nga 

termoelektranat e 

Obiliqit 

 

Degradimi i pjesëve të 

ndryshme të tokës gjat 

eksploatimit të 

thëngjillit.  Deponit e 

hirit të cilat zënë në 

sipërfaqe të 

konsiderusehme të tokës 

pjellore. 

Degradim i tokës, 

pyjeve dhe hapësirave 

me pesazhe të bukura 

duke i shëndrruar në 

hendeqe të pa 

këdëshme. 

Natyrshëm ka 

ndikim në shëndet 

të popullatës 

njerzore dhe 

organizmave tjerë. 

HZK ka trajtuar 

ndotjen që vjen nga 

nxjerrja e mineraleve 

duke lënë hapësirë për 

trajtim të mëtutjeshëm 

në të ardhmen. 

Duhet të parashihen 

masa për kthimin në 

gjendjen e më parshme 

të vendeve ku janë 

nxjerrur sasitë e 

thëngjillit. 

Në bashkpunim me nivelin 

qendror të merren masa për 

rehabilitimin e vendeve ku është 

deponuar hiri dhe në vendin ku 

bëhet ekspoloatimi i thengjillit .  



 

75 

 

9. Humbje e 

trashëgimisë së 

ndërtuar 

Zhvillimet me trende të 

ndryshme nëpër 

vendbanime nuk jan në 

harmoni me 

arkitekturën ekzistuese. 

Humbja e disa nga 

karakteristikat unike 

të vendbanimeve, 

cenim i identitetit dhe 

e kujtesës historike, 

kryesisht hubja e 

kullave karakteristike 

për këtë zonë. 

Të dhëna të pa 

disponueshme 

por aspektin 

psikologjik dhe 

shpirtror 

mendohet se do 

jetë prezent. 

Identifikon zonat 

brenda studimit të cilat 

do të ruhen. HZK 

Propozon masat për 

ruajtjen. 

E orienton presionin 

për ndërtime drejt 

vendbanimeve dhe 

zonave më pak të 

pasura me këtë lloj 

trashëgimie 

Identifikimi i 

instrumentave 

ekonomike dhe të 

valorizimit të territorit 

(psh, itinerare apo 

shtigje kulturore) që 

mund të bëhen 

mbështetje për 

komunitetet autoktone 

të Fushë Kosovë që 

banojnë ne këto 

vendbanime dhe zona. 

Zgjerimi dhe mbajtja/pasurimi i 

listës së monumenteve të 

kulturës, e cila është përgatitur 

nga Instituti i Monumenteve të 

Kulturës dhe institucione tjera 

qendrore dhe lokale për të 

mirëmbajtur zonat, ndërtesat që 

kanë vlerë të trashëgimis së 

ndeërtuar 

10. Rrezik për 

tërmete,rrëshqitja 

e tokës,vërshimet 

dhe element tjer 

rreziku 

Sikurse i tër territori i 

Kosovës edhe Fushë 

Kosova bënë pjesë në 

zonë sizmike aktive të 

nivelit mesatar; 

Ka erosion e burime 

tjera rreziku. 

Varsisht por dine të 

jetë me ndikim të lartë 

mjedisor sidomos nga 

ndikimet idirekte  

Mund të rezultojë 

katastrofik 

HZK përmes zonave 

mbishtresore jap 

kushte dhe masa për 

zonat të cilat do të 

zhvillohen si për 

tërmete për zonat e 

aeroportit dhe lartësit e 

objekteve, poashtu 

edhe per vërshimet. 

HZK tregon në mënyr 

të specifikuar për zonat 

e rreziqeve si dhe masat 

dhe kushtet e veçanta se 

si do të zhvillohen ato 

zona. Këto trajtohen te 

zonat mbishtresore. 

 

HZK sygjeron të bëhen studim i 

terreneve për qëndrueshmëri 

sizmikenë rast se do të duhet të 

ndërtohet ndonjë pikë 

karburanti, duhet patur 

parasysh raporti i vlerësimit të 

ndikimit në mjedis dhe raporti i 

vlerësimit të sigurimit teknik të 

karburantit, i cili duhet të ketë 

standarde shumë të larta , si dhe 

gjitha zonat tjera të zilat bien në 

zonat mbishtresore. 
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11. Rreziqe nga 

rrezatimi jonizues. 

Hedhja e predhave nga 

NATO-ja gjat luftës në 

Kosovë  si dhe 

materialet ndertimore 

dhe materialet tjera te 

cilat vijn nga vendet ku 

prania e rrezatimiit 

jonizues eshte e lart 

Mund të shkaktoj 

probleme të shumta 

shëndetësore, por më 

kryesore është kanceri 

dhe sëmundje tjera. 

Ekspozimi i 

vazhdueshëm 

ndaj 

radioaktivitetit 

mund të shkaktojë 

kancer dhe 

sëmundje tjera. 

Me kushtet dhe masat e 

parapara në HZK 

parashihen masa për 

rehabilitim profesional. 

Kërkohen studime dhe 

hulumtime shtesë për të 

përcaktuar rrezen e 

veprmit 

Duhet të bëhen studime të 

mëtejmë në nivel vendi dhe 

sipas nevojës do duhej hartuar 

strategji e veçant për këtë 

problematikë. 

12. Rreziqe nga 

Zjarret. 

Shkatrrimi i pyjeve, 

rrezikimi i pasurisë dhe 

pronës së qytetarëve, 

ndotja e ajrit, humbje e 

habitateve te zhtazëve. 

Shkatrrimi i pasurisë 

qytetare duke djegur 

pronën dhe pasurit 

tjera të paluajtëshme. 

Rrezikimi i jetës së 

qytetarëve dhe 

pasurisë. 

Bënë identifikim të 

zonave me probabilitet 

të zjarrndezjes dhe 

krijon kushte që zjarret 

tëmenaxhohen më 

lehtë. 

Duhen ndërhyrje 

bonifikuese në ndërtesat 

me përmbajtje amianti - 

asbesti. 

Duhet bëhenë studime të 

mëtejme mbi shkaqet e 

zjarrvënjes, kohen dhe 

lokacionet më të atakuara. 

13. Rënie e 

biodiversitetit dhe 

humbje e florës 

dhe faunës. 

Rritja e disa 

vendbanimeve por edhe 

zhvillimet me karakter 

ndërtimi po shkaktojn 

humbje në pyje dhe 

habitat. 

rritje e ndotjes, zhurmës 

dhe forma tjera të 

bezdisjes dhe gjuetia e 

pa kontrolluar. 

Nuk njihet plotësisht, 

por ka probleme të 

përgjithshme të 

humbjeve ekologjike. 

shkatrrim i balancit 

natyror, shkatrrim i 

zingjrëve ushqimor 

dhe dëmet në 

agroekosisteme. 

Humbje e zingjirit 

ushqimor, Aspekti 

kulturor, shkencor 

dhe rekreativ. 

Ndikim negativ 

në gjendjen 

psikologjike të 

banorëve. 

Përkufizimi i ndërtimit 

është propozim i 

drejtpërdrejtë, dhe ulja 

e zhvillimit të çrregullt 

të vendbanimeve do të 

sjellë edhe uljen e 

humbjes në 

biodiversitet. 

Projekte të asistuara nga 

BE, me qëllim fuqizimin 

e monitorimit të 

mjedisit në 

komunëduhet zhvilluar 

studime të situatës. 

Nevoja për të pasur një studim 

bazë për biodiversitetin e Fushë 

Kosovës me qëllim identifikimin 

e humbjeve në biodiversitet dhe 

inventarizimin e florës dhe 

faunës, mundesite per 

permiresimin e situates. 
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14. Zonat e 

ndikimit të 

aktiviteteve në 

Fushë Kosovë 

Të gjitha problemet e 

lartpërmendura, por nuk 

ka informacion të 

detajuar mbi ndikimin 

Ndotje e lumenjve nga 

shkarkimet e ujërave 

të zeza . 

Ndotja tokës, nga 

Deponitë e hirit dhe 

ndotja e ajrit nga 

termoelektranat, 

komunikacioni ajror, 

hekkurudhor dhe 

tokësor. 

Nuk dihen në 

hollësi por 

nënkuptohen 

Jashtë studimit, por 

problemet janë të 

njohura, sidomos rritja 

vendbanimeve dhe 

zhvillimet tjera 

industrial dhe 

ndërtimore. 

Projekte të asistuara nga 

MMPH,BE etj për 

identifikimin e nivelit të 

ndikimit dhe zones së 

veprimit loka, komunal, 

kombëtar ose edhe 

ndërkombëtar 

Nevoja për të pasur një studim 

bazë për Fushë Kosovën me 

qëllim identifikimin e ndikimit 

të aktiviteteve në zona dhe 

mundesite për permiresimin e 

situates 

15. Ndotje-

bezdisja nga 

zhurma (ndotja 

akustike) në  

Fushë Kosovë 

Komunikacioni Ajrorë 

(aeroporti), hekurudhor, 

Autostradat qarkullimi i 

dendur dhe kaotik 

rrugor vlen të ceket me 

theks rrugët magjistrale 

dhe rajonale 

mosrespektimi i 

rregullave të qarkullimit 

rrugor, numri i lartë i 

automjeteve private për 

shkak të mosefiçensës së 

transportit publik, 

ushtrimi i aktiviteteve 

argëtuese jashtë 

standarteve, cilësia e ulët 

e automjeteve, 

Nivel i lartë i zhurmës 

në vendbanimet pran 

aeroportit, arterieve 

kryesore rrugore, 

hekurudhore si dhe në 

zonat turistike. 

Efekte kronike 

dhe akute në 

sistemin e 

dëgjimit, dhe 

dëmtim i sistemit 

nervor. 

Krijim i një rrjeti më të 

disiplinuar dhe më të 

mirë rrugor. Masa tjera 

teknike për 

amortizimin e zhurmës 

dhe kushte gjatë 

ndërtimit të objekteve 

në këto zona. 

 

Edukimi qytetar për 

mosshkaktimin e 

ndotjes akustike. 

Aplikmi ne ndertesat 

ekzistuese dhe te reja te 

materialeve izolues të 

zhurmave. 

Masa të karakterit rregullator 

për standartet e mjeteve që 

lëvizin në komunë dhe 

penalitetet daj shkaktuesve të 

zhurmave në vendbanime. 

Përmirësim i transportit publik; 

Krijimi i barrierave me bimësi 

aty ku është e mundur anës 

rrugëve si dhe pengesa tjera të 

përshtatëshme. 
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XII. MONITORIMI 

Monitorimi i aspekteve të mjedisit është element kryesor për të mbajtur nën 

kontroll zbatimin e strategjive, planeve, programeve dhe projekteve. Në ligjin e 

“Vleresimit Strategjik Mjedisor”, kërkohet monitorimi i pasojave të ndjeshme 

mjedisore ose shendetesore të zbatimit të planit apo programit, në mënyrë që të 

identifkohen në fazë të hereshme pasojat negative të paparshikuara dhe me qellim 

marrjen e masave rregulluese. 

E njejta kerkesë është parashikuar në nenin 10 të Direktives se BE per VSM-n. 

Sipas po kësaj direktive, me qellim që të shmangen dublikimet në procesin e 

monitorimit, mund të perdoret sistemi aktual i monitorimit, nëse konsiderohet i 

përshtatshëm. 

Institucioni përgjegjës për monitorimin e mjedisit në vendin tonë është 

MMPH-ja nëpërmjet AKMM Agjensise Kosovare të Mbrojtjes së Mjedisit, e cila 

zbaton Monitorimin në bashkepunim me institucionet përkatese të Ministrive të tjera 

dhe institucioneve në nivel qendror dhe lokal. 

Me qëllim që HZK-ja të zbatohen me efektivitet dhe te realizohen kushtet 

zhvillimore dhe masat që janë përcaktuar në HZK, është e domosdoshme dhe siç e 

parashtruam edhe më sipër; është kërkesë ligjore, që të monitorohet zbatimi i Planit, 

për të shmangur që në fazat fillestare ndikimet eventuale negative në mjedis. 

Për të qenë sa më racional dhe efektiv në monitorimin e mjedisit, do ti 

referohemi atyre tregueseve që kanë rezultuar nga kushtet zhvillimore dhe masat që 

janë përcaktuar për mbrojtien e mjedisit dhe kapitullin mbi ndikimet dhe masat 

zbutese të HZK-së. Plani Monitorimit përmbledh shumë treguesë që perfaqësojnë një 

numër të konsiderueshëm të elementeve të mjedisit. 

Realizimi me sukses i kesaj ndermarrje kerkon angazhimin e mjafte 

institucioneve të cilët duhet të bashkërendojne aktivitet përkatës monitoruese nën 

drejtimin e Agjensise Kosovare të Mbrojtjes së Mjedisit. 

Mbeshtetur në Ligjin për Mbrojtien e Mjedisit, Ligjin për VSM dhe VNM 

Komuna e Fushë Kosovës ka për detyre të kryej monitorimin e aktiviteteve që kryen 

në kuadrin e zbatimit të HZK-së. Këtu perfshihen qoftë Planet, projektet e 

Infrastrukturës që po hartohen ndërkohe, edhe detajimi i HZK-së në Plane 

Rregulluese të Hollësishme për vendbanimet me nënqendra, lagje apo blloqe banimi.  

Komuna e Fushë Kosovës ka karakter administrativ dhe pa struktura të plota 

dhe të afta për të kryer veprimtari si monitorimi mjedisor dhe për rrjedhojë, nuk 

mund të mbuloje me kapacitetet dhe burimet e saj njerezore dhe financiare të gjithë 

këtë veprimtari. Megjithate ajo, duke angazhuar Drejtorin Urbanizmit dhe Mjedisit 

dhe struktura të tjera në vartesi të saj mund të kryej një pjesë të programit të 

monitorimit si cilesinë e ndertimeve, ecurinë e pyllzimit dhe zhvillimit të pyjeve, 

zgjerimit të parqeve dhe siperfaqeve te gjelbra, ecurinë nderimit të rrugëve të reja 
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perfshirë ato për qarkullimin me bicikleta dhe të tjere indikatore që janë paraqitur në 

programin e monitorimit të HZK-së. 

Rezultatet e monitorimit, komuna e Fushë Kosovës sipas ligjit për VSM-n, 

duhet ti publikoj në menyrë periodike çdo vit. Për elementet e tjere të mjedisit duhet 

të procedohet sipas ligjeve që mbulojn fushen VSM për monitorimin dhe rezultatet ti 

përcillën komunës së Fushë Kosovës dhe Agjensise Kosovare për Mbrojtjen e 

Mjedisit. Kjo e fundit ka detyrimin ligjor ti publikoj në kuadër të Raportit Vjetor për 

Gjendjën e Mjedisit në Republiken e Kosovës. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela. 9 tabela e monitorimit të zbatimit të VSM-së 
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Receptoret 

mjedisor 

Objektivat e 

Mbrojtes së 

Mjedisit 

Synimi Indikatori Raportimi Institucioni pergjegjes 

Shendeti i  

banoreve 

Promovimi per 

krijimin e nje 

komune të 

qendrueshem 

dhe të 

shëndetshme 

1. Cilesia e burimeve te ujit te 

pishem konform stand. te BE ujrat 

siperfaqsore dhe nentokesore 

destinuara per uje te pishem 

2. Cilesai e ujit te pishem konfrom 

standardit 

3. Dendesia e popullsise e 

qendrushme në vendbanimet me 

trend të rritjes së popullësisë 

1. Cilesia e burimeve te ujit te 

pishem, kundrejt standardit te 

BE. 

2. Cilesia e ujit te pishem ne 

perputhje me standardin 

3. Dendesia mestare për këto 
vendbanime 

 

1. Rap.Vjetor 

2. Rap.Vejtor 

3.Rap.Vjetor 

1. Drejt. E Urbanizmit e Fushë 

Kosovës dhe Ministria e Mjedisit 

dhe Planifikimit Hapësinor. 

2. Drejt. Shërbimeve Publike e 

Fushë Kosovës; 

3. komuna e Fushë Kosovës  

Biodiversiteti Ruajtja e llojeve 

të cilat janë në 

rrezik të 

zhdukjes nga 

aktiviteti njerzor 

1. ndalimi i gjuetis së egër  

2. marrja emasave per mbledhesit 

e bimeve mjekuese  

3.Rehabilitimi i siperfaqeve te 

pyjore në zonat pyjore dhe ato të 

gjelbra ne zonat e banimit 

5. Krijimi i korridoreve të gjelbera 

dhe tampon zonave 

1. Siperfaqet e reja te krijuara, 

sip. m2 

2. Siperfaqe te reja, m2 

3.Siperfaqet te rehabilituara, 

m2 

5. Siperfaqe te kthyera ne zone 

te gjelber, pjese e koridorrit 

dhe tampon zona; m2 

 

1. Raportim    1 

here vit 

2. Raportim 1 

here ne vit. 

3. Raportim 1 

here ne vit 

4. Raportim  

1 here ne vit 

5. Raportim  

1 here ne vit 

1. komuna e Fushë Kosovës dhe 

MMPH 

2. komuna e Fushë Kosovës dhe 

MMPH 

3. komuna e Fushë Kosovës dhe 

MMPH 

4. komuna e Fushë Kosovës dhe 

MMPH &MBPZHR 

5. komuna e Fushë Kosovës dhe 

MMPH &MBPZHR dhe Ministria 

e Infrastrukturës 

Ajri Permiresimi i 1. Ulja e niveli te ndotjes se ajrit 1. Arritja e vlerave te 

standardit per cilesin e ajrit 

1. Raportim    1 1. AMMK dhe komuna e Fushë 
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cilesise se ajrit per: NOx; CO2 ; O3, PM10. 

2. Rruge te asfaltuara rishtas 

3. Ulja e nivelt te zhurmave ne 

zonat e ndjeshme ndaj zhurmave 

4. Aplikimi ne banesat e reja i 

materialeve termizolues dhe 

mbrojtie akustike 

lidhur me tregusit mbi norme 

2. Gjatesia e rrugeve te 

asfaltuara rishtas 

3. Respekt i niveleve te lejuara 

te zhurmes gjate dites dhe 

nates 

4. Ulja e niveli te zhurmave ne 

mjediste e banimit 

here ne 6 muaj 

2. Raportim    1 

here ne vit 

3. Raportim    1 

here ne 6 muaj 

4. Raportim    1 

here ne vit 

Kosovës 

2. komuna e Fushë Kosovës 

3. komuna e Fushë Kosovës 

4. komuna e Fushë Kosovës 

Faktoret 

klimatik 

Kursimi i, 

energjise dhe 

paksimi i 

emisioneve te 

gazeve serre 

1. Promovimi i objekteve me 

izolim adekuat. 

2. Promovimi i paneleve diellor 

per gjenerim energjie ne ndertesat 

residenciale dhe sociale dhe 

energjia e krijuar nga era  

1. Siperfaqja e objekteve (m2) 

me izolim adekuat 

 

2. Siperfaqja (m2)e paneleve te 

instaluar dhe sipërfaqja e 

ngrohur nga energjia e erës 

(m2) 

 

1. 1 here ne vit 

2. 1 here ne vit 

1. komuna e Fushë Kosovës  

2. komuna e Fushë Kosovës 

Uji Cilesia e ujrave 

sip.ne perputhje 

me kerkesat e 

legjislacionit të 

Kosovës dhe 

Direktives 

kuadre per ujin 

1.Shmangia e shkarkimeve te 

ujrave te ndotura ne Lumenj 

2. Sigurimi i hudhjeve të 

mbeturinave në lumenj. me qellim 

ruajtien e niveleve minimal të 

ndotjes  

1a. Vellimi i ujrave qe 

shkarkohen ne Lumenj; 

1b. Vellimi i ujrave mbi 

normat e lejuara qe 

shkarkohen Lumenjë; m3. 

2. Siperfaqia e ndotjes (m2) 

1.Dy here ne vit 

2. Dy here ne vit 

1. Komuna e Fushë Kosovës, 

AMMK. 

2. Komuna e Fushë Kosovës dhe 

AKMM 
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te BE vllimi i mbeturinave (kg ose 

m3) ,lloji mbeturinave 

shkruhet emir i saktë  i 

mbeturinave të forta të gjetura 

në shtrat të lumit 

Mbetjet 3)Pakesimi i  
sasise se mbetjeve 

dhe manaxhimi 
qendrueshem i 

tyre 

b) Shnderrimi i 

pikave te nxehta 

mjedisore ne 

siperfaqe te 

gjelbra/parqe 

ose zona 

residenciale 

a.1. Pakesimi ne burim dhe 

riciklimi i mbetjeve 

a.2. Vendosja e sistemit me disa 

konteniere per ndarjen ne burim te 

mbetjeve urbane 

b.1. Rehabilitim/inkapsulimi i 

pikave te nxehta ne territoret te 

mbyllura 

a.1. Sasia e mbetjeve 

urbane/person/vit dhe 

sasia(ton) e mbetjeve te 

ricikluara. 

a.2. Numri i residenteve qe 

mbulohen nga sherbimi me 

kontenier 

b.1. m2te rehabilituara ose 

inkapsuluara 

a.1. 1 here ne vit 

a.2. 1 here ne vit 

b.1. 1 here ne vit 

a.1. komuna e Fushë Kosovës, 

kompania regjionale e 

mbeturinave dhe MMPH 

gjegjësisht AKMM 

a.2 komuna e Fushë Kosovës, 

kompania regjionale e 

mbeturinave dhe MMPH 

gjegjësisht AKMM 

b.1. komuna e Fushë Kosovës, 

kompania regjionale e 

mbeturinave dhe MMPH 

gjegjësisht AKMM 

Rruget dhe 

Transporti 

Reduktimi i 

intesnsitetit te 

trafikut 

nepermjet 

promovimit te 

transportit 

publik, 

qarkullimi me  

bicikleta ku 

1.Zgjerimi i rrjetit rrugor per 

trafikun publik 

2. Zgjerimi i rrjetit te korsive per 

bicikleta 

3. Ndertimi i rrugeve te reja me 

hapsira te pershtatshme trotuaresh 

(perfshire korsite e bicikletave). 

Zgjerimi i trotuareve gjate 

1. Km rruge shtese qe 

mbulohen nga trafiku urban. 

2. Km korsi shtese per levizje 

me bicikleta. Numuri i 

bicikletave ne qarkullim. 

3. Km rruge te reja dhe te 

rehabilituara. m2 trotuarre dhe 

1.1 here ne vit 

2. 1 here ne vit 

3. 1 here ne vit 

4. 1 here ne vit 

1. Komuna e Fushë Kosovës, 

Ministria e infrastrukturës dhe 

MMPH 

2. Komuna e Fushë Kosovës. 

3. Komuna e Fushë Kosovës, 

Ministria e infrastrukturës dhe 

MMPH 
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mundet me 

ndodhë 

rehabilitimit te rrugeve ekzistuese. 

4. Rehabilitim/asfaltimi i rrugeve 

lokale 

korsi bicikletash te shtuara. 

4. Km rruge lokale te 

rehabilituara ose/dhe 

asfaltuara 

4. Komuna e Fushë Kosovës. 

Trashegimia 

kulturore 

Shtimi dhe 

mbrojtia e 

vlerave te 

kulturore, 

perfshire ato 

arkeologjike dhe 

arkitekturore 

 

Rehabilitimi, mirembajtia dhe 

ruajtja e objekteve te trashegimise 

kulturore 

1.Numri i 

objekteve/ndertesave me 

status mbrojtes 

2. Numri i 

objeketve/ndertesave te 

restauruara 

1. 1 here ne vit 

2. 1 here ne vit 

1. Komuna e Fushë Kosovës, 

Instituti për mbrojtjen e  

Monumenteve 

2. Komuna e Fushë Kosovës, 

Instituti për mbrojtjen e  

Monumenteve 

Trashëgimia 

natyrore dhe 

zonat e 

mbrojtura 

Mbrojtja e 

vlerave të 

trashëgimis 

natyrore, llojeve 

të cilat janë në 

listën për 

mbrojtje  

Promovimin e vlerave natyrore 

rekreative, turistike dhe shkencore 

të këtyre zonave dhe rendesisë së 

llojeve te cilat janë në Listën për 

mbrojtje. 

Gjetja e formave per 

sensibilizim dhe kërkime 

shkencore me te shumta. 

1 here ne vit Komuna e Fushë Kosovës, 

Ministria e MMPH-ja dhe instituti 

i Kosovës për Mbrojtje të Natyrës 
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Peizazhi, 

pyjet dhe 

toka 

1.Konservimi 

dhe shtimi i 

zonave dhe 

elementeve 

peizazhistik 

2. Mbrojtja e 

mjedisit natyror 

ne hapësirat për 

rreth 

vendbanimeve 

3. Riperdorimi i 

tokave te 

ndotura  

4.Mirmbajtje dhe 

zhvillim i pyjeve 

5.Kultivim i 

pyjeve të reja 

1. Shtimi i hapsirave te reja dhe 

numurit te pemeve e shkurreve. 

2. Dhenie e statusi mbrojtie dhe 

hartimi i nje plani manaxhimi 

mjedisor i ktyre hapësirave. 

3. Rehabilitimi i tokave te ndotura( 

pikat e nxehta mjedisore) dhe 

venia ne eficiense per zona te 

gjelbera/parqe ose rezidenciale 

4.Zhvillimi i pyjeve ekzistuese 

5. Pyllëzimi I hapësirave të 

zhveshura 

1. Siperfaqet ne m2 dhe 

numuri i pemeve te mbjella 

2.Progresi i zbatimit te planit 

3. Siperfaqe toke e ndotur e 

rehabilituar (m2) dhe e vene ne 

perdorim sipas HZK. 

4. Siperfaqe toke së zhvilluar 

pyjore (ha) 

4. Siperfaqe toke së re pyjore 

(ha) 

1.Një here ne vit 

2. Një here ne vit 

3. Një here ne vit 

4. Një here ne vit 

5. Një here ne vit 

1. Komuna e Fushë Kosovës 

2. Komuna e Fushë Kosovës 

3. Komuna e Fushë Kosovës 

4. Komuna e Fushë Kosovës dhe 

MBPZHR 

5. Komuna e Fushë Kosovës dhe 

MBPZHR 
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PËRFUNDIME 

VSM ka për qëllim të integrojë sistematikisht qështjet mjedisore, gjatë implementimit të 
kushteve dhe masave të Hartës Zonale Komunale si dhe ka parasysh në mënyr 
permanente procesin e vendim marrjes. VSM përkufizohet si: 

 Vlëresimi Strategjik Mjedisor (VSM) është një nga instrumentet kyç për integrimin e 
çështjeve mjedisore dhe parimeve të zhvillimit të qëndrueshëm në vendim-marrjen. 
Ai është një mjet i njohur globalisht për planifikimin me pjesëmarrje që përdoret për 
të analizuar dhe përfshirë çështjet e mjedisit në politikat, planet dhe programet e 
propozuara. 

 Instrument i cili do të sigurojë udhëzime për menaxhimin e qëndrueshëm të 
aspekteve dhe konsideratave mjedisore të HZK-së; 

 VSM do të jep udhëzime për përfshirjen e çështjeve mjedisore në projektet të cilat do 
të realizohen në të ardhmen; 

 Raporti i VSM-së propozon rregullore institucionale për menaxhimin e 
qëndrueshëm të aspekteve mjedisore të HZK-së. 

Duke analizuar HZK-në e Fushë Kosovës shihet qartë se prezanton Kushtet 
zhvillimore të përgjithshme zhvillimore, kushtet zhvillimore ku hyn gjitha kushtet 
ndertimore, si dhe masat për zhvillimet e planifikuara. Në HZK vërehen edhe përpjekje 
për të orientuar rritjen e mundshme dhe të parashikuar të popullsisë në disa 
vendbanime të Fushë Kosovës bazuar edhe në disa shembuj të përkufizimit të zonave të 
ndërtimit e me qëllim dendësimin në zonat që janë ende në proces zhvillimi dhe kanë 
synim zgjerimi edhe në zonat e reja të banimit duke marrë parasysh edhe shërbime të 
qëndrueshme rreth këtyre vendbanimeve aktuale në komunën e Fushë Kosovës.  

HZK-ja ka rrol përmbajtësor edhe në ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe 
trashëgimisë së ndërtimeve. HZK-ja dhe sugjerimet që dalin nga VSM duhet të ndikojnë 
pozitivisht në revitalizimin e ekosistemeve të degraduara, ripyllëzimin e zonave të 
zhveshura, pyllëzimin e disa zonave që vazhdimisht janë nën ndikimin e erozionit. 
Pozitivisht do të ndikoj edhe në ruajtjen e zonave të pasura me ujëra nëntokësore, 
ekosistemeve të lumenjve nga degradimi dhe nga ndërtimet në brigje të lumenjve. 

Gjatë përpilimit të Raportit të VSM-së kemi hasur disa sfida, por ndër ato 

kryesore gjatë hartimit të VSM-së ka qenë, për territorin e Fushë Kosovës ka pak 

studime në fushën e mjedisit, informata, hulumtime, analiza profesionale. HZK-ja ka 

definuar disa tregues numerik ose kualitativ për disa pika, vija dhe sipërfaqe të 

rëndësishme për trajtim adekuat të aspektit mjedisor të planit, vlen të vihet theksi në 

zonat e zhvillimeve të reja të infrastrukturës (korridoret rrugore, hekurudhore), zona 

industriale (sipërfaqja), ndikimi i tyre në korridoret e qarkullimit të shtazëve, masa të 

duhura për qarkullim natyrorë të shtazëve dhe llojeve bimore nga një habitat në tjetrin, 

zonat me ujëra nëntokësore, zonat me erozion, zonat me deponi dhe ndotje, zonat me 

mundësi pyllëzimi dhe ripyllëzimi, shiritat e gjelbër, tampn zonat, zonat mbrojtëse, 

zonat e mbrojtura, parqet, si dhe janë treguar disa vende si zona të ndotur por kan 
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munguar informatat për tokat e ndotura nga pesticidet. Këto zona apo vija të 

infrastrukturës përmenden edhe në pjesën strategjike. Një sfide e veçante mbetet 

zbatimi në praktike i synimeve të HZK-së; për pyllëzim, ripyllëzim, shirita të gjelbër, 

tampon zona, dhe në përgjithësi shtimin e hapësirave të gjelbra, krijimi i zonave 

rekreative dhe përmirësimi i treguesve mjedisore të komunës. 

Rekomandimet që dalin nga VSM-ja janë: 

 Definimi i korridoreve ekologjike gjatë realizimit të rrugëve të planifikuar;  

 Studime mbi gjendjen e biodiversiteti dhe i habitateve natyrore në komunën e Fushë 

Kosovës; 

 Hartim i projekteve për rehabilitim të zonave me potenciale rrezatimi, por edhe 

planifikimi i mundësive për trajtimin e rrezatimit dhe uraniumit të varfëruar në 

vendet ku është goditur me bomba në luftën e fundit mendohet të paraqitet si një 

burim vazhdueshëm i ndotjes në komunën e Fushë Kosovës;  

 Harta i projekteve për rehabilitim të zonave erozive dhe të vërshimeve por edhe 

planifikimi i mundësive, masave dhe projekteve për trajtimin e Erozionit dhe 

Vërshimeve në aspektin e zonave dhe shkallëve të erozionit;  

 Definimi i zonave ekonomike në aspektin e tipit të industries apo afarizmit dhe 

krijimit të bazave për hartimin e Planit Rregullues të Hollësishme të zonave duke 

ofruar bazat për trajtim të zonave ekonomike me masa fizike, natyrore dhe 

teknologjike që të jetë miqësor edhe në aspektin mjedisor; 

 Të bëhen projekte duke u bazuar edhe në HZK vendet dhe mundësit, projektet dhe 

zhvillime për pyllëzim dhe ripyllëzim si mas të rëndsishme mjedisore; 

 Projekte për rehabilitim të zonave, vijave ose mundsisht edhe pikave të zeza të 

ndotura nga mbeturinat dhe planifikohen mundësi trajtimi edhe se është përmend 

riciklimi si një mundësi por ka edhe mundësi tjera, definimi i hapësirave për deponi 

tranzite dhe sistemit të grumbullimit dhe menaxhimit të mbeturinave dhe proceset 

tjera; 

 Definimi dhe trajtimi si zona konform standardeve dhe ligjeve në fuqi për ujrat 
nëntokësor dhe sipërfaqësor; 

 Konservimi i veçorive natyrore (Monumentet e Natyrës) si objekte natyrore dhe si 
zona; 

 Definimi i pejsazheve, parqeve me vlera ose ndikime mjedisore dhe parashikimi i 
masave; 

 Trajtimi i ngrohjes së qytetit të Fushë Kosovës por edhe vendbanimeve si një 
dimension i rëndësishëm i ndotjes dhe ndikimit në ekosisteme; 

 Projekte për caktimin e zonave të zhurmës; 
 Definimi dhe trajtimi i zonave të pasura me florë dhe faunë. 
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