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                                                  Mitrovicë 2011-2016 
Parathënie! 

Kam nderin e veçantë që t’ua prezantoj Planin Lokal të Veprimit 
në Mjedis për qytetin e  Mitrovicës, Plan që për qëllim kryesor 
ka krijimin e një politike, respektivisht një strategjie për 
tejkalimin e problemeve të ndotjes së mjedisit jetësor.  
Për ta arritur këtë qëllim, është dashur të bëhet një punë e 
madhe dhe e vazhdueshme me ekspertë të fushave të 
ndryshme në qytetin tonë, të cilët punuan në bashkëpunim 

shumë të ngushtë edhe me ekspertë tjerë vendorë dhe ndërkombëtar.  
Duke pasur parasysh se Mitrovica, si qendër e kulturës dhe edukimit, për vite ka 

zotëruar një edukatë të lartë qytetare sa i përket pastërtisë, dashurisë mbi natyrën dhe 
edukimin e brezave mbi çështjet e mjedisit, kyçja e qytetarëve dhe shoqërisë civile në 
hartimin e Planit Lokal të Veprimit në Mjedis gjithashtu luajti një rol të rëndësishëm.  
Për rrjedhat dhe aktivitetet e përgatitjes së këtij Plani, publiku u informuan përmes web 
faqes së Komunës, nëpërmjet mediave elektronike dhe të shkruara si dhe takimeve 
direkte.  
Në këtë frymë, qyteti i Mitrovicës me kuadrot e veta dhe në bashkëpunim me REC, 
duke marrë në konsideratë edhe sugjerimet dhe kontributin e qytetarëve dhe 
ekspertëve të fushave të ndryshme, realizoi Planin Lokal të Veprimit në Mjedis.  

Plani Lokal i Veprimit në Mjedis do të jetë dokument pune i cili do të shërbejë si hap i 
thithjes së investimeve për përmirësimin e mjedisit të qytetit të Mitrovicës, për 5 vitet e 
ardhshme.  
Për kontributin e dhënë për çështjet e mjedisit e falënderojmë SIDA, donatori më i 
fuqishëm në Komunën e Mitrovicës, dhe REC-un, që ndihmuan në hartimin e këtij Plani.  
Dhe krejt në fund, një falënderim i veçantë për të gjithë qytetarët e Mitrovicës, të cilët në 
mënyrë direkte dhe indirekte kontribuuan në realizimin e këtij Plani. 
 
Përzemërsisht,  

Kryetar i Komunës së Mitrovicës  
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1.PROCESI DHE METODOLOGJIA E PLANIT LOKAL TË VEPRIMIT NË MJEDISË 
 
Ky dokument është përgatitur ne kuadër të Komunës së Mitrovicë- Drejtoria e Mbrojtjes së 
Mjedisit dhe Pyjeve, (neni 7, pika 3 e rregullores №2003/9); Rregullores komunale për mjedis 
Nr.14/11,neni 20,21pika 1, dhe autorizimit te Kryetarit të Komunës. Qëllimi kryesor i PLVM 
është të mbështesë objektivat e Qeverisë së Kosovës,objektivat komunale në përmbushjen e 
principeve të zhvillimit të qëndrueshëm  mjedisor në përputhje me standardet e BE. Kjo përfshin 
forcimin e kapaciteteve teknike dhe administrative të qeverisjes vendore dhe ngritjen e 
kapaciteteve në proceset e hartimit të planeve mjedisore në nivel rajonal dhe  vendor 
 
Sipas Ligjit të Kosovës, çdo komunë është përgjegjëse për marrjen e vendimeve të tyre lidhur me 
objektivat e planifikuara: 
 
■ Plani Zhvillimor Komunal (PZHK) 
■ Plani Zhvillimor Urban (PZHU)  
■ Plani Rregullativ Urban (PRRU)  
■ Plani Lokal i Veprimi  në Mjedis (PLVM] 
 
 
Kryetari i komunës zyrtarisht është përgjegjës për zhvillimin e  PLVM 
■  PLVM – Plani Lokal i Veprimi  në Mjedis 
■  PLVM përfshin :  
    - Procesi: bazuar në pjesëmarrjen e gjerë të komunitetit  
     - Zgjidhjen e problemeve lidhur me mjedis  
    - Dokumenti: me prioritete dhe metoda për ti zgjidhur këto 
 
PLVM në vendet e ndryshëm  kanë kornizë të ndryshëm, pjesëmarrës dhe qëllime të ndryshme 
Pse LOKAL? 
Plani Lokal i Veprimi  në Mjedis 
■  Zgjidhja më e mirë e problemeve komplekse për mbrojtjen  
    e mjedisit  
■  Metoda e provuar për zgjidhjen e problemeve mjedisore 
■  Dokumenti i PLVM-së shërben si bazë për investimet në të 
    ardhmen në mbrojtjen dhe promovimin  e mjedisit 
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Objektivat kryesore për PLVM 
-Të identifikojë, vlerësojë dhe rangojë problemet mjedisore  
-Të zhvillojë një planë të veprimit 
-Të krijojë parakushte organizative dhe financiare për zbatimin e planit të veprimit 
-Të rrisë vetëdijesimin dhe ndërgjegjësimin e publikut  



-Të forcojë kapacitetet e administratës lokale dhe autoriteteve  ekzekutive, institucioneve 
profesionale, shkencore dhe OJQ-ve, 
-Të sugjerojë zbatimin e aktiviteteve të cilat mund të arrihen me burime reale financiare 
-Të sigurojë lidhjet me projektet tjera 
-Të përmirësojë përgatitjen e rregulloreve dokumenteve dhe planeve strategjike të 
sforcojë aftësitë  e qeverisjes lokale, ekonomisë lokale që kanë të bëjnë me zbatimin e 
standardeve mjedisore. 
 

1.1. Korniza e Planit Lokal të Veprimit në Mjedis  
 
Plani mbulon tërë territorin e komunës së Mitrovicës. Analizat e ndërtuara mbi këtë bazë, nuk 
kanë ndonjë qëndrim për sa i përket statusit politik të qytetit dhe nuk e favorizojnë atë. 
Konstrukti i këtij raporti është punuar nga ekipi punues dhe është diskutuar me administratën 
komunale. Raporti i analizës është i bazuar në situatën deri në maj të vitit 2011 . Duhet theksuar 
se  PLVM  është në harmoni me legjislacionin e Kosovës  planet ekzistuese komunale. 
 
Projekti është kontraktuar nga REC-u dhe Komuna e  Mitrovicës , Drejtoria e Mbrojtjes së 
Mjedisit dhe Pyjeve, bazohet në detyrat e organeve komunale në raport me ligjin . 
Nga ana e Kuvendit komunal të Mitrovicës bartëse e punëve Drejtoria e Mbrojtjes së Mjedisit 
dhe Pyjeve, gjegjësisht drejtori përgjegjës prof. Gani Rrustemi, Partneri kontaktues për PLVM 
dhe koordinator:  Mr. prof. Xhelal Shabani, Mr.Irfan Peci. 
 
 
  Hapat e Hartimit të PLVM 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ngritja e grupit  punëues 
dhe koordinues 

Trajnimi i grupit të punës 
 

Analiza e situatës 
mjedisore 

Përgatitja e listës së 
problemeve 

Përgatitja e planit të 
veprimeve 

Takim i hapur me palet 
interesit 

Përfundimi i dokumentit 
 

Miratimi i Planit nga 
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VIZIONI 

1. “Qytet universitar me 
mjedis të Shëndosh” 

2.“Një komunitet të arsimuar  
lart në mjedis të shëndosh” 



 
 
 

I.HYRJE 
 
I.1.Historiku i qytetit 

 
       Pozita e mirë gjeografike në mes të katër  lumenjve Ibrit, Sitnicës, Trepcës dhe Lushtes kane 
ndikuar që në parahistori ky territor të banohet. Me zhvillimin e xehetarisë këtij territori i shtohet 
edhe një komponentë e rëndësishme në ngritjen e në një qendër të rëndësishme të vendbanimit. 
Albaniku (Monte Argentraum) me pasurit e tija që nga koha antike e deri më sot ketë qendër e 
kanë bërë joshës për qëllime ekonomike. Sipas zbulimeve arkeologjike të bëra në ketë territor, lë 
të kuptohet se banoret më të vjetër ishin dardanët te cilët i tërhoqi mundësia e zhvillimit te 
bujqësisë. Me ardhjen e romakëve shendrohet në një postë ushtarakë dhe vend  i përpunimit të  
metaleve. Gjatë gjysmës së dytë të shekullit XIX, Mitrovica shëndrohet në një qendër të 
fuqishme ekonomike. Në rrethinën e saj, si në Boletin, prodhoheshin gurë mulliri "kosovar".Në 
periudhën e pushtetit osman Mitrovica shëndrohet në qendrë tregtie dhe kasabë turke me zejtari 
dhe tregti. Me hapjen e xehtores  Trepça 1927 Mitrovica b`het qender e madhe xehtare. Që nga 
viti 1982 pas vdekjes së Titos, Mitrovica u thirr Mitrovica e Titos. Këtë emër, qyteti e barrti 
zyrtarisht deri më 1991. Me themelimin e dy komunave të reja asaj të  Zubin Potokut më 1984 
dhe Zveçanit më 1993, sipërfaqja e komunës është zvogëluar nga 791 km2 në 336 km2.  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
I.2.Pozita gjeografike 
l Mitrovica është e vendosur në të ashtuquajturin bazen i Mitrovicës , në fushën e 

lumenjve : Iber,  Sitnicë, Lushtë dhe Trepçë e në shpatijet masive të maleve të Shalës së 
Bajgorës. 

l Sipërfaqja e tërësishme e komunës së Mitrovicës  ecila gjindet në pjesën veriore të 
Kosovës  me sipërfaqe prej  326 km². Largësia nga kryeqyteti i Kosovës , Prishtina është 
38 km. 

l Shtrihet në 42.53 shkallë të gjërsisë  gjeografike veriore dhe në atë 25.52 shkallë të 
gjersis lindore. 

l Lartësia mbidetare e Mitrovicës është 508- 510 m. 
 

 
 



 
 
 

 
 
Relievi-Kategorisë së relievit kodrinor dhe malor i takojnë pjesa më e madhe e sipërfaqes, 
sidomos treva e Shalës së Bajgores, prandaj komuna e Mitrovicës është trevë më tepër malore se 
sa fushore. Pamjes së tyre morfologjike të tanishme i ka paraprirë predispozicioni i lëvizjeve 
tektonike që ndodhën në kohën e tercierit kur mbi shtresat gëlqerore janë formuar shtresa të 
trasha  të shkëmbinjve vullkanikë, të cilët, si rezultat i proceseve postvullkanike janë bartëse të 
xehes së plumbit e të zinkut. Në pikëpamje gjeologjike dhe morfologjike territori i rrethinës së 
Mitrovicës bën pjesë në sistemin dinarik. Shala e Bajgorës është e vendosur në lindje të 
Mitrovicës. Është rajon malor i ulët (1600 m). Dallohet për ujërat e shumta e kullotat e pasura. 
Temperatura Vlerat mesatare të temperaturave dimërore sillen rreth 0 gradë celzius; temperaturat 
mesatare të prnaverës sjanë 4 14 gradë celzius, të verës 20 gradë celzius ndërsa të vjeshtës 11 
gradë  celsiuz. 
Lagështia e Ajrit - vlera mesatare e lagështisë së ajrit është 77%, veqori kjo e viseve malore, me 
maksimum në muajin dhjetor kur arinë në 85,7% dhe minimum në muajin Gusht me 60,5%. 
Vranësirat - Vlerat e vrërësirës janë variabile për shkak të karakteristikave të ndryshimeve të 
temperaturave të ajrit si dhe nga heterogjeniteti i malve të kesaj treve. Viset malore kane më 
tepër 
vranësira ndërsja pjesa e rrafshët dhe vetë qyteti kanë rreth 45 % të kohës vranësira. Është 
shënuar se në Mitrovicë mesatarisht gjatë vitit kemi 20,5 ditë me mjegull, mirëpo këto nuk 
paraqiten në mënyrë kontinuele. 
Reshjet - Sasia e rreshjeve në komunën e Mitrovicës është variabile dhe ate kemi rreshje 
mesatare vjetore prej 600 mm për vendet me lartësi të vogël dhe deri në 1,100 mm për vendet 
me lartësi të madhe (Shala e Bajgorës). Rreshjet më të mëdha janë në Pranverë dhe në Vjeshtë. 
Mesatarisht në Mitrovicë kemi 32 ditë me borë. 
Erërat - në Mitrovicë mesatarisht gjatë vitit shifen 50 - 60 ditë me erëra. Zakonisht erërat që 
frekuentojnë Mitrovicën janë erërat e kuadrateve veriore, përkundër faktit që nga ana veriore ka 
si 
mburojë mallet, këto erëra depërtojnë kryesisht përmes grykës së Ibrit. Prej erërave dominojnë 
erërat Veri Perëndimore. Territorin e komunës e përshkojnë edhe erërat jugore, juglindore dhe 
jugperëndimore. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

I.2.1.Karakteristikat Klimaterike 

Fig.1.Pozicioni i Mitrovicës 
në hartën e  Kosovës                                            

Fig.2.Zona Urbane  Fig.3. Zona administrative 



 

I.3.Popullsia 
 
Komuna e Mitrovicës përbëhet nga qyteti i Mitrovicës dhe 47 fshatra që janë të grupuara në 
komunitete lokale. Komuna e Mitrovicës ka shënuar rritje të konsiderueshme të popullsisë prej 
vitit 1948.. Numri i popullsisë në zonën e mbuluar gjatë regjistrimit të vitit 2011 është  85 701 
banor. 

Tabela 1: Vendbanimet e Mitrovicës, numri i banorve (meshkuj dhe femra). 
Nr. Vendbanimet Nr. I 

Banorëve 
Gjinia Nr Vendbanimet Nr. I 

Banorve 
Gjinia 

M F M F 
1.  Bajgorë  1098 572 526  24. Rrzhan 0 0 0 
2.  Bare    841     418  423  25. Selac 164 87 77 
3.  Batahir    0 0 0 26. Shupkovc 1517 778 739 
4.  Broboniq  1023 530 0 27. Stantërg 1008 491 516 
5.  Dedi  0   0 0 28. Stranë 0 0 0 
6.  Gushac  475 244 231 29. Suhodoll 224 121 103 
7.  Kaçandolll  119 65 54 30. Suhodoll 789 407 382 
8.  Kçiq i Madh          3965 1743 1669 31. Svinjarë 668 284 284 
9.  Kçiq i Vogël          1365  675  640 32. Tërstenë 163 86 77 
10.  Koprivë   55  22 3 33. Tunel i Parë  1010 519 491 
11.  Koshtovë  1701 903 798  34. Vaganicë 1999 998  1001 
12.  Kovaçicë  27  14 13 35. Vërbnicë  313  169 164 
13.  Kutlloc   241  125 116 36. Vidishiq 249 131 118 
14.  Lisicë   519  260 259 37. Vidomiriq  195 107 88 
15.  Magjerë   637  324 313 38. Vinarc i Epërm  362 192 170 
16.  Lushtë  55 28 27 39. Vinarc i Poshtëm  959  480 479 
17.  Mazhiq  253 129 124 40. Vllahi 271 141 130 
18.  Melenicë  475 252  223 41. Zabërxhë 70 32 38 
19.  Ofqar   0 0 0 0  262 42. Zasellë 376 189  187 
20.  Pirq   511 249 202 43. Zhabar i Epërm  1070 541 529 
21.  Rahovë  396 194 153 44. Zhabar i Poshtëm  7404 3785 3619 
22.  Rashan  364 206  99 45. Zijaqë  17 10 7 
23.  Rekë  224 125 0      

Popullsia rurale që jeton në këtë zonë është 33172,  52529 urbane gjithsejtë 85 701, mesatare e 
familjes është 5.47 anëtarë/familje, 

 
 
 
 
 
 
 
 



Fig 2. Harta e paraqet shtrirjen hapësinore të popullsisë sipas grupeve etnike.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kodi Postal 41 000 
 
PrefiksiTelefonik: 0381 28 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 3: Vendbanimet sipas madhësisë                      Fig 4. Drejtimi i propozuar i rritjes së pullsisë në të ardhmën 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.4.Resurset Natyrore 
 
I.4.1..Resurset  minerare 
 
Regjioni i Mitrovicës është i pasur me vendburime të ndryshme metalike dhe jo metalike që 
mund të jetë një bazë e mirë e zhvillimit ekonomik të saj. Në të kaluarën, minierat e Pb-Zn kanë 
qenë të njohura në botë prandaj aktivizimi i mirëfilltë i këtyre minierave dhe fabrikave 
përcjellëse janë baza kryesore e zhvillimit ekonomik të Mitrovicës. 
Aktivizimi i Trepçës dhe hapja e minierave te reja do të mundësonte punësimin e shumë 
punëtorëve që do të ndikonte pozitivisht në zhvillim ekonomik të rajonit. Miniera e StanTrgut në 
të kaluarën ishte një potencial i madh i zhvillimit dhe punësimit në komunën e Mitrovicës.. 

Mars 2010 



Mineralizimet më të rëndësishme gjenden në pjesën veriore dhe lindore të Kosovës dhe i 
përkasin brezit të Trepçës të mineralizimeve të plumb-zinkut që shtrihen në një gjatësi mbi 80 
km. Rezervat e plumbit dhe zinkut në Minierën e StanTrgut vlerësohen 31.4 milion tonelata, e 
cila në përbërje ka 3.5% Plumb; 2.87% Zink  dhe 67 (g/t) Argjend1 
Uji nga miniera ka rrjedhje150m3/h ,pH 7.2 Cd0 02mg/l,Pb0.06,Zn 5mg/l.. 
 
 
                                     Fig.5. Harta gjeologjike regjionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 



I.4.2.Resurset Ujore 
 
Regjioni i Mitrovicës është i njohur  me resurse të pasura ujore, këtë zonë e përshkojn 4 
lumenj: Ibri, Sitnica, Lushta dhe Trepça. Në këtë rajonë gjendet edhe liqeni artificial i 
Ujmanit me kapacitet 395 milion m3dhe burime tjera ujore në regjionin e Shalës së 
Bajgorës. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 6.Burimet e ujit  
 
 
 
 
 
 
Bota Bimore dhe Shtazore 
 
Bota bimore - është mjaft e pasur me lloje dhe bashkësi bimore,Pjesa me e madhe e rajonit i 
takon bashkësisë se bungut  (Ass.Querrcetum farnetto-cerris scardicum) qe ne te vërtet është një 
nder bashkuesit me te përhapura ne rajon,ka ah,lisi pisha,qarri dhe shkoza. 
Komuna karakterizohet me pjesë që përfshijnë një sipërfaqe të konsiderueshme të pyjeve por 
njëkohësisht karakterizohet edhe me sipërfaqe të zhveshura pyjore si pasojë e energjisë së 
nevojshme Në pyjet e territorit të komunës e sidomos në pjesët e degraduara hasen formacionet e 
shkurreve të drunjve , të murrizit të egër, të lajthisë dhe të kaçubave të ndryshme. Shpatijet e 
Shalës janë të pasura me kullosa kualitative dhe lloje të ndryshme të bimëve barishtore 
karakteristike të maleve të fushëgropës së Kosovës. 
Bimët mjekësore kanë rëndësi te veçantë  për florën e Mitrovicës paraqesin llojet mjekësore dhe 
aromatike ne pjesët malore. Duhet theksuar se këto lloje janë te kërcënuara për zhdukje nga 
mbledhja e pakontrolluar e tyre ne fazën e lulëzimit dhe mbledhja e rizomave,zhardhokëve dhe 
organeve tjera reproduktive te këtyre bimëve. 
Bota shtazore-duke marre parasysh pozicionin gjeografik,reliefin kompleksin e faktorëve 
ekologjik, historik dhe faktorëve tjerë  Mitrovica hyn ne radhën e qyteteve me faune te pasur. Ne 
ketë rajon janë vrejtur këto lloj te shtazëve: ariu i murrem (urgus actros) derri i egër,(sus 
strofa)vjedulla(meles),lepuri(lepus europaeus),ketri(scirflus vulgaris),ujku(canislupus), maca e 
egër (Fellis silverscis),sqaroi(martes martes),miu bizam(ondatraziberthica), miu i verdhe 
malor(apodemus fliaviocollis), iriqi(erinaceus concolor L.), breshka e tokës (testudo SP).Gjarpi 
helmues i gurit(kipera amodytes),kaprolli(caprelous),dreri(cerus elaphus). 
Për gjate rrjedhës se lumenjve ekzistojnë kushte për jetën e ujëtoksorve dhe peshqve. 
 



II.Ekonomia 
 
II.1.Industria 
 
Kompania ‘’TREPÇA’’ njihet si një ndër komplekset më të mëdha minerale dhe industriale në 
Ballkan ku është bërë nxjerrja, përpunimi dhe rafinimi i xehes së plumbit ,argjendit  dhe zinkut. 
Si punëdhënësi më i madh në regjion, ajo ka qenë gjenerator i zhvillimit të qytetit dhe në kohën 
më të lulëzuar të saj në periudhën prej 1960-1981 ka punësuar 23 000 punëtorë. Asetet e 
minierave janë ende të konsiderueshme por çdo lloj aktivitet prodhues kërkon investime të 
mëdha të jashtme. Nxjerrja e xehes ka një perspektivë, por kërkon investime të mëdha nga jashtë. 
Repartet e reja prodhuese mund të ngritën vetëm me iniciativa private. 
Disa mundësi tjera në prodhimtarinë industriale janë përpunimi i drurit dhe ushqimit.   
 
II.2. Bujqësia  
 
Sipërfaqja e komunës së Mitrovicës përbëhet nga disa njësi -sipërfaqe me karakteristika të 
ndryshme. Mirëpo në përgjithësi vërehet një dominim I sipërfaqeve kodrinore, të cilat ndërpriten 
nga një rrafsh, në të cilin shtrihet qendra e qytetit të Mitrovicës..                                   
4.11.2.  Shfrytëzimi i tokës 
Prej rreth 336 km² sa ka komuna e Mitrovicës, vlerësohet se afërsisht 50% e kësaj sipërfaqeje 
është tokë bujqësore, dhe  40% e këtyre sipërfaqeve janë pyje. 
                          Tabela  2.  Kategoritë e shfrytëzimit të tokës në komunën e Mitrovicës: 

Kategoria e shfrytëzimit Sipërfaqe (ha) % 
Bujqësi / Livadhe 16’894 50.29 

Pyje 10. 170 42.73 

Sip. ujore dhe shkëmbore 1’219 3.63 

Infrastruktura rrugore 715 2.13 

Vendbanime 396 1.18 
Infrastrukturë 13 0.04 

Fabrikat / xeheroret 3 0.01 

Gjithsejtë 33’594 100 

 
Në komunën e Mitrovicës gjenden kryesisht dy zona të ndryshme bujqësore. Në zonën kodrinore 
të Shalës ku shtrihen sipërfaqe të theksuara të kullosave dhe livadheve, kryesisht kultivohet 
blegtoria. Në anën tjetër, zonat përreth lumenjve, Ibër, Sitnicë dhe Lushtë janë më shumë të 
përshtatshme për kultivimin e drithërave, perimeve, mirëpo për arsye klimatike janë të varura 
nga ujitja e tyre. Aktivizimi i sistemeve të ujitjes si dhe zgjerimi i tyre do të paraqet një sfidë për 
një zhvillim të qëndrueshëm të sektorit të bujqësisë për këto anë. Sipërfaqet e tërësishme për 
prodhimtarinë e drithërave dhe perimeve janë rreth 2'200 ha.  
Prej rreth 5'600 ha të tokës punuese, 400 ha prej në periudhën „humben“ duke i përdorë si tokë 
ndërtimore. Sipërfaqja e mbetur prej 5'200 ha është e ndarë në parcela me sipërfaqe 
jashtëzakonisht të vogla të cilat gjenden pothuajse të tërat në pronësi private . 

 



II.2.1.Sektori i qumështit 

Ndërmarrjet  prodhuese tregtare Aldi, Vita dhe Shala janë organizatat të cilat mirrën me  
përpunimin  dhe grumbullimin e qumështit nga fermerët nëpër shumë pika grumbulluese. 
Produktet kryesore janë: qumështi i pasterizuar, kosi me kajmak, jogurti, djathi , speca me ajkë, 
kajmak i freskët shtëpiak, dhe gjiza. Shitja e prodhimeve bëhet kryesisht në tregun e brendshëm.. 

II.2.2.Shpezëtaria  

Në komunën e Mitrovicës gjithsej ekzistojnë 3 ferma të pulave për prodhimin e vezëve prej 
të cilave 2 janë në prodhim  dhe 1 është e zbrazët në f. Zhabar. Viteve të fundit ka trendë të 
ramjes, si të kapacitetit po ashtu edhe të numrit të fermave për shkak të politikave të 
pafavorshme të krijuara dhe çmimit  të vezëve. Kapaciteti i fermave të pulave për vezë  është 
prej 500 deri në 3500 copë/ditë për fermë. 

II.2.3.Bletaria  

Përfaqësohet me gjithsej 2000 koshere (shoqëri) dhe se bletarët janë të  organizuar në dy 
shoqata “Poleni”, “Apicentri” . Kushtet natyrore për zhvillimin e bletarisë janë shumë të mira 
asistenca në këtë drejtim nuk mungon Ministra kuvendi i komunës e posaçërisht Glv’Trepca 
Rural’ prin në këtë drejtim.  

II.3.Pylltaria  

Komuna e Mitrovicës ka përafërsisht 10.170 ha pyje. Prej` tyre 6800 Ha në sektorin publik dhe 
3290 Ha në atë privat. Drurët më të përhapur në këto pyje janë pisha, ahu dushku, shkoza dhe 
bungu. Mitrovica ka nevojë për asistencë në pyllëzimin e tokës jopjellore dhe në mbrojtjen e 
pyjeve. Pyjet po ashtu, jane akumuluesit me te medhenj te sasise se CO2 ne toke dhe furnizuesit 
kryesore te atmosferes me oksigjen. Jane resurse natyrore riperteritese, produktet e te cilave 
mund te shfrytezohen ne industri, per djegie dhe per qellime tjera. Pyjet jane ekosisteme ne te 
cilat rriten nje numer i madh i llojeve bimore dhe shtazore me rendesi ushqyese dhe mjekesore 
per njeriun. Ato pervec se pengojne ererat e fuqishme jane edhe ambient clodhes per njeriun. 
Jane te ndjeshme sidomos ne ndotje te ajrit. Prerja e pakontrolluar e pyjeve ndikon ne shfaqjen e 
shume ndryshimeve mjedisore, si ndryshimet klimatike, vershimet etj. Pyjet ne Mitrovicë 
paraqesin nje resurs shume te rendesishem. Mirepo, si pasoje e menaxhimit jo adekuat te pyjeve 
ne te kaluaren ka ardhur deri te degradimi i tyre.  

          Tabela 3: Siperfaqet Pyjore në komunën e Mitrovicës. 
Mitrovicë Njesia pyjore Sipërfaqja në Ha Lloji i drurit 

Barel Ja-Lisac 1100 Ahu 
Barel  1350 Ahu 
Dejkovc 244 Ahu, Bung 
Majdan 1250 Ahu, Bung 

Kovaqica Kovaqicë 1030 Ahu 
Maja e zezë 1350 Ahu 
Cerrnush  650 Pishë,Bagren 

Zmiq –Kullë Zmiq –Kullë,Germovë 1000 Bung, Ahu 
Gjithsejt   10170  



II.4.Turizmi   
 
Mitrovica ka potencial për zhvillimin e turizmit malor dhe eventualisht atij dimëror. Mungesa e 
infrasturkturës adekuate dhe pajisjeve të turizmit është një pengesë. Gjendja e keqe e hoteleve 
edhe ashtu të pakta është vetëm një shembull për këtë. Situata vështirësohet edhe për shkak të 
rrethanave të pazgjidhura të pronësisë.  
 
Një lloj potenciali turistik që ka Mitrovica,mjedisi natyror i paprekur në përgjithësi si dhe 
minierat e dala jashtë funksionit në Trepcë dhe Bajgorë janë pika interesante për zhvillimin e 
turizmit.  
 
II.5.Biznesi dhe punësimi 
 
II.5.1.Biznesi 
 
Në Mitrovicë 50% e kompanive të regjistruara dhe 40 % e të punësuarve janë nga ky sektor. Në 
këtë aspekt, ndihet nevoja për zona të reja të zhvillimit të këtij aktiviteti, me qasjen e rregullt në 
ujësjellës dhe energji elektrike si dhe fuqi të aftësuar punëtore në biznes, tregti dhe zanate.  
 
Veprimtaritë shërbyese- Struktura aktuale shërbyese ofron pak mbështetje në zhvillimin 
ekonomik. Shërbimi i TAKSIVE paraqet 1/3 e kompanive të regjistruara. 1/6 e të punësuarve 
vjen nga sektori i ndërtimtarisë e cila përkundër ngritjes së konsiderueshme pas luftës, tani është 
duke rënë për shkak të zvogëlimit të asistencës nga agjencionet ndërkombëtare. Shërbimet 
përkrahëse për Universitetin janë potencial i madh i zhvillimit në të ardhmen.  

 
Tabela 4: Bizneset aktive 
Nr. Lloji i subjekteve  Numri i subjekteve  Numri i puntorve 

1 Avokat 15 15 
2 Agjencione të ndryshme 37 56 
3 Auto shkolla 21 95 
4 Barnatore 20 34 
5 D.P.T. 1084 1390 
6 D.P.Z. 470 673 
7 D.P.H. 370 691 
8 Ordinancë 73 106 
9 Ndërrmarrje Private 872 2339 

10 Shoqri me për.të kufizuar 115 11869 
11 Taxi 283 288 
12 Kombi 209 212 
13 Sherbyese 111 139 
14 Byro të ndryshme 26 41 

  GJITHËSEJ: 3706 17948 
 
 
 
 
 
 



II.5.2. Punësimi  
 
Shkalla e lartë e papunësisë është një ndër problemet dhe sfidat kryesore të zhvillimit të 
ardhshëm të MitrovicësShkalla e papunësisë është përllogaritur dhe sillet prej 70% - 77%. 
Punëdhënës kryesor janë: sektori privat,në Veri të qytetit është sektori shtetëror icili është më i 
pasuar nga sektori privat dhe ndërmarrjet shoqërore në Jug ku sektori privat është më i pasuruar 
nga sektori shtetëror dhe  ndërmarrjet shoqërore. 
 
Numri i punëkërkuesve në rajonin e  Mitrovicës  në bazë të  kualifikimeve, grup moshave dhe 
etnisë ,deri me  31 Tetor 2010 është: 
ü Totali i të punëkërkuesve në Komunën e Mitrovicës 64 100, prej të cilëve 30862 janë të pa 

kualifikuar, 30415 të kualifikuar, nga totali i punëkërkuesve 29256 janë femra.  
ü Sa i përket strukturës se edukimit shumica e te papunësuarve hyjnë në grupin e të 

pakualifikuarve duke konfirmuar natyrën akute te problemit. Rreth 500 te papunë janë me 
përgatitje te larte universitare e cila paraqet problem te llojit te vet dhe do një studim te 
veçante2. 
Barazia gjinore 
 

Barazia gjinore u referohet të drejtave, përgjegjësive dhe mundësive të barabarta të burrave dhe 
grave, të vajzave dhe të djemve.Gjinia në rrjedhat kryesore është strategji e III.Infrastuktura dhe 
shërbimet publike integrimit të çështjeve gjinore në Planifikim, implementim,monitorim dhe 
evaluim të politikave dhe programeve në sferat ekonomike dhe sociale për të siguruar barazinë 
midis grave dhe burrave.Numri i personelit mësimdhënës i ndarë sipas gjinisë është me sa vijon: 
Arsimi fillor numëron: 879 mësimdhënës të gjinisë femërore ,820meshkuj; 
Arsimi special: 36 mësimdhënës të gjinisë femërore, 35 meshkuj.  Në komunën MItrovicës, sipas 
të dhënave të nxjerra nga Enti për Punësim i komunës sonë në administratën publike janë të 
punësuar 2294 persona, F 1144  M 1148 punëtorë 
Në komunën MItrovicës, sipas të dhënave të nxjerra nga Enti për Punësim i komunës sonë në 
administratën publike janë të punësuar 2294 persona, F 1144  M 1148 punëtorë 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
     
 

 
 
 
 



III.Infrastruktura Publike 
 

III.1.Ujësjellsi  
 
Ekziston një rrjet funksional i furnizimit me ujë të pijshëm. disa pjesë të qytetit janë të kyçura në 
këtë rrjet me vështrësi. Furnizimi sigurohet nga Liqeni Ujmanit me sipërfaqe1060 km2 rrjedhja 
[13.5m3/sec] e ujit të akumuluar 395mil. m3përmes fabrikës së ujit në Shipol e cila punon me 
kapacitetet prej 450 l/s. Arsye tjera të tejngarkesës me furnizim me ujë të pijes duhet kërkuar në 
vjetrimin i rrjetit furnizues, humbjet në rrjet dhe kyçje të objekteve banuese në mënyrë 
individuale. 
          
Dy ndërmarrje furnizuese në të dy pjesët e qytetit: „Ujësjellësi Regjional“ dhe Ibri, të cilët 
plotësojnë rreth 90% të nevojave për ujë të pijshëm. Rrjeti i ujësjellësit dhe kanalizimit 
vlerësohet të jetë ndërtuar gjatë viteve 1960 - 1980 – 1985-1987- 2000-2008, dhe kryesisht në 
zonën urbane të qytetit me gjatësi totale 360.790 km rrjetë e ujësjellësit  dhe rreth 70.486km 
rrjetë të kanalizimit te ujerave te ndotura (zeza). 
Zonat që nuk janë të kyçura në rrjetin e ujësjellësit furnizohen me ujë nga burimet dhe puset. Në 
këtë mënyrë nuk mund të sigurohet një furnizim me ujë të pastër, pasi që burimet mund të ndoten 
nga ujërat e zeza. Organet komunale ne bashkëpunim me MMPH here pas here bëjën 
monitorimin e këtyre burimeve të ujit të pijës. 
 
Foto 1 : Fabrika ku behet përpunimi i ujit- Shipol 
 

  
 
III.2.Kanalizmi 
 
Rrjet i kanalizimit ekziston në qytet, ndërsa në pjesët tjera të qytetit, ujërat e zeza përcjellën 
përmes kanaleve mbitokësore. Rrjeti i kanalizimit përbëhet nga një rrjet primarë me gjatësi 72 
km dhe një rrjet sekondarë me gjatësi 63 km. Nuk ka ndonjë impiant për pastrimin e ujërave të 
zeza, dhe kështu e tërë sasia e ujërave të zeza derdhet në lumenj.. Për këtë arsye, ndërtimi dhe 
mirëmbajtja e një sistemi efikas për mbledhjen e ujërave të zeza është një parakusht i 
rëndësishëm për ngritjen e standardit jetësorë. Ndërtimi i kanalit përmbledhës (rrugës për Shipol) 
ofron mundësinë e kyçjes së një pjese të gjerë në këtë zonë. Vendi i vendosjes së impiantit  është 
caktuar në pjesën ku bashkohen lumenjtë Ibri dhe Sitnica  
Konkluzionet: 
ü Mungesa e një infrastrukture teknike është njëri nga problemet kryesore të një zhvillimi 

normal të një vendbanimi dhe pengesa kryesore për ndërmarrjet.  



ü Mungesa e përpunimit të ujërave të zeza dhe pjesërisht largimi i pakoordinuar i 
mbeturinave, paraqesin rrezik për shëndetin dhe ambientin. 

 
Fig. 7. Harta treguese për rrjetin e ujit dhe kanalizimeve 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II.3.Komunikacioni 
 

- Ky sektor ndikon në cilësinë e përgjithshme të mjedisit, posaçërisht në mjediset 
urbane. Shumica e automjeteve përdorin naftën, çka nënkupton lirim të emisioneve 
në ajër, ujë dhe tokë. Gjithashtu, gjatë ndërtimit të rrugëve bëhen ndryshime të 
peizazhit dhe të tokave, përfshirë këtu edhe degradimin e mundshëm të habitateve. 
Automjetet e papërdorshme paraqesin po ashtu një rrezik serioz për mjedisin. Nga 
transporti i materieve të rrezikshme mund të vijë edhe deri të aksidentet me pasoja 
fatale për mjedisin.Transporti publik ekziston dhe ai zhvillohet si transport urban, ndërurban  
dhe urbano periferik. Transporti kryesisht zhvillohet  me  autobusë të cilat u ofrojnë shërbime 
transporti qytetarëve në fshatra dhe vija regjionale. Brenda qytetit të Mitrovicës tani funksionon 
transporti urban me autobus apo taxi. Në qytet ekziston stacioni i autobusëve. Pranë kësaj 
ekzistojnë 12 operatorë të tjerë të cilët mbulojnë vija të ndryshme. 
Mobiliteti brenda qytetit është shumë i hendikepuar në mungesë të një sistemi të unifikuar të 
transportit urban, në këtë mënyrë banorët e qytetit janë të varur nga transporti individual. Një 
vështirsi shtesë këtu paraqet edhe rrjeti i rrugëve dhe shtigjeve të cilat nuk janë të përshtatshme 
për këmbësorë dhe biçiklista. 
 
 
 
 
 
 



Tabela 5. Rrjeti rrugor të komunës së Mitrovicës dhe Urat 

  
Egzistojn gjithsejt 389.67 kmrrugë të shtruara, prej tyre 232.42km është rrugë e asfaltuar.Rrugët 
lokale brenda zonës urbane janë 20 rrugë me 15, 967 metra. Ndërsa 47 rrugët lokale që lidhin 
Mitrovicën. 
 
III.3.1.Hekurudhat 
 
Rrjeti  i hekurudhor nuk është në gjendje të mirë. Lidhja hekurudhore me një vijë ofron vetëm 
një shërbim të kufizuar në linjët dyditore në drejtimet Fushëkosovë dhe Zveçan. Për shkak të 
problemeve të sigurisë eshte  bere ndërprerja e këtij qarkullimi.  
 
Foto 2: Hekurudhat e Mitrovicës 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rrugët magjistrale 
• Mitrovicë – Prishtinë 37, 7 km 
• Mitrovicë – Gazivodë 46 km  
• Mitrovicë – Leposaviq 66 km  

Rrugët regjionale  
• Mitrovicë – Kaqandoll 18 km 
• Mitrovicë – Pejë 66 km  

 

Urat  
Komuna e Mitrovicës ka 6 ura: 
Koshtovë – 1 urë  betoni 
Brakonicë -  1 urë betoni  
Lushtë – 1 urë betoni 
Vinarc – 2 ura betoni 
Suhodoll – 1 urë betoni  
1 urë e hekurudhës dhe 1 urë këmbësorësh 
në qytet tek lumi Ibër afër urës kryesore 

Fig 8. Rrjeti i komunikacionit dhe koncepti i zhvillimit 



III.4.Energjia 
 
III.4.1.Elektriciteti 
 
Furnizimi me energji elektrike bëhet përmes termocentralit të Obiliqit dhe nga hidrocentrali i 
Gazivodës . Stabiliteti i rrjetit elektrik, është i pamjaftueshëm, vjen deri te ndërprerja e shpeshtë 
e rrymës elektrike. Arsyet për këtë janë kapacitetet e kufizuara të termocentraleve të Obiliqit dhe 
humbjet dhe defektet në rrjete . 
Një nga problemet kryesore është gjendja e rrjetit elektrik. Shumica e objekteve të banimit 
furnizohen me energji nga kabllot mbitokësore, e të cilat të shumtën e rasteve janë në gjendje të 
mjerë. Rinovimi i këtij sistemi të vjetruar duhet të ketë një prioritet të lartë. 
Sipas të dhënave të administratës komunale, në fshatin Batahir - mbi lumin Bistricë, është në 
planifikim e sipër ndërtimi i një pende. Në kuadër të një programi kombëtar, duhet të shqyrtohen 
mundësitë e shfrytëzimit të burimeve alternative të energjisë, para së gjithash uji, dielli etj,  
 
Fig.9. Harta e rrjetit elektroenergjetik 

 
III.4.2.Furnizimi me ngrohje 
 
Shtëpive dhe banesave përdorin drurin ose thëngjillin si lëndë djegëse për ngrohje. Nga kjo 
rezultojnë probleme të ndryshme mjedisore.. 
Në qytetit ekziston një impiant për ngrohje qendrore, i cili punon me kapacitete të vogla. Tani 
për tani, kryesisht institucionet publike si shkollat, çerdhet e fëmijëve dhe objektet administrative 
janë të kyçura në të. dhe ka kapacitet për ngrohjen e 4000 banesave. 
Numri i banesave në vitin 1999 ka qenë 5000 dhe 11000 shtepi, gjithsejt 16 000 ekonomi 
familjare, tani  në vitin 2010 ky numer është rrit edhe për 1200 banesa dhe 800 shtepi, dhe numri 
definitiv i ekonomive familjare është 19 000, prejë tyre 6200 banesa  dhe 12800 
shtepi,Kryeesisht ky numer 80% benë ngrohjen me dru duhet shiquar mundsin e ngrohjes me 
gas. 
           

     
            Mitrovica 



Fig.10. Harta e sistemit të ngrohjes qendrore në pjesën veriore të qytetit,  
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Sherbimet sociale 
 
Arsimi dhe edukimi Mjedisor 

 
Sistemi i Arsimit në Komunën e Mitrovicës është i organizuar në pesë (5) nivele dhe ate në 
Arsimin Parashkollor, Arsimin Fillor, Arsimin e Mesëm të Ulët, Arsimin e Mesëm të Lartë si 
dhe Arsmin Universitar.. Në kuadër të kompetencave të veta Komuna  angazhohet në krijimin e 
të gjitha kushteve për arsimimin e të gjithë nxënësve . Në kuadër të kompetencave të Komunës  
Arsimi në Komunën e Mitrovicës është i organizuar si vijon:  

ü 2 çerdhe të fëmijëve (1 në gjuhën Shqipe dhe 1 në gjuhën Serbe) 
ü 35 shkolla fillore (27 në gjuhën Shqipe dhe 8 në gjuhën Serbe) 
ü 10 shkolla të mesme (5 në gjuhën Shqipe dhe 5 në gjuhën Serbe) 
ü 2 shkolla të ulta të muzikës (1 në gjuhën Shqipe)  
ü 2 shkolla speciale (1 në gjuhën Shqipe dhe 1 në gjuhën Serbe) 

 
Mitrovica ka një sistem të gjërë të arsimit terciar dhe një potencial për t’u bërë një qendër e 
shembullit të arsimit të lartë  në rajonin e Ballkanit Perëndimor nëse sfidat aktuale adresohen 
ashtu siç duhet Universiteti i Mitrovicës dhe fakultetet e tjera  paraqesin një faktor të 
rëndësishëm për zhvillimin e sistemit arsimor në Rajonin e Veriut të Kosovës. Arsimi 
Univerzitar në Komunën e Mitrovicës ka qenë prezent që nga fillimi i Fakultetit të Xehetarisë dhe 
Metalurgjisë. Tani ky Fakulltet emërtohet si Fakulteti i Gjeoshkencave dhe Teknologjisë. 
Studime postdiplomike organizohen ne degën e  Xehetarisë. Gjeologjisë, Gjeologji me 
Hidrologji, Gjeologji inxhinierike, Teknologji, Kimiko-Inxhinierike Inxhinieri të ushqimit si dhe 
fakultetet e Shkencave të aplikuara teknologjike me katedrat e informatikës dhe makinerisë së 
industrisë me rreth 1200 studentë.Ekziston edhe Fakulteti i Shkencave Teknike të Aplikuara me 
650 studentë.  Nga viti 2002 në pjesën veriore të qytetit funksionon "Univerzitet i Prishtinës" me 
mësim në gjuhën Serbe.  Me degët Filozofik, Shkenca teknike, Xehetari, Metalurgji, Shkencat 
matematiko-natyrore, Mjekësi, Juridik me rreth 8000 student. Ekzistojnë kolegjet private  kolegji 
Internacional i Biznesit në Mitrovicë dhe Kolegji Universitar Fama. 



Edukimi mjedisor 
Edhe pse aktivitetet metalurgjike janë suspenduar nga viti 2000 problemi historik i ndotjes së 
mjedisit ka rrit dyshimin në ekspozimin e vazhdueshëm të popullatës. Aktivitet e edukimit kanë 
pasë për qëllim implementimin e programeve për fushat e vetëdijesimit të popullatës, vlerësimin 
e rezikut për shëndet, ndërtimin  kapaciteteve në institucionet shëndetësore dhe aktivitetet për 
menaxhimin e rrezikut. Ky proces i ndërgjegjësimit përmes aktiviteteve të institucioneve, 
shoqërive civile është kryer me  pjesëmarrje aktive më fisnikërimin e mjedisit, duke informuar 
dhe pajisur shoqërin me informat të rëndësishme lidhur me mjedisin. 

Më aktive në vetëdijesimin e popullatës kanë qenë institucionet shtetërore, OBSH, gjersa OJQ-te 
mjedisore ne qytet kane pas efikasitet te vogël për shkak te mungese të provojes dhe mjeteve 
financiare. Mjetet e informimit publik nuk i përcjellin ne nivel te duhur problemet mjedisore . 
Shpesh kjo problematik shfaqet ne meny sensacionale , ndërsa edukim i dhe arsimimi ne mjedisi 
ne radio dhe TV publike e lokale është i pa mjaftueshëm. Themelimi i Universitetit të Mitrovicës 
dhe Kolegjit Internacionale dhe Private në Mitrovicë ka për objektiv tejkalimin e këtyre 
barrierave.  
Shëndetsia 
 
Zbutjen e gjendjes shëndetësore e ka bërë aktivizimi i spitalit të ri  dr. Sami Hagji-Beqiri në 
lagjen e Bajrit Nga Janari i vitit 2002 kujdesi Primar Shëndetësor është në kompetencë të 
komunës përmes Drejtoratit për Shëndetësi dhe Mirëqenje Sociale i cili është përgjegjës për 
udhëheqjen e politikës shëndetësore ,menaxhimin e buxhetit dhe aspektetet tjera në menaxhimin e 
KPSH, shëndetit publik si dhe të çështjeve sociale.  
Bartëse kryesore e ofrimeve të shërbimeve shëndetësore në komunën e Mirtovicës është Qendra 
Kryesore e Mjkësisë Familjare .e. Në kuadër të QKMF funksionojnë edhe 7 Qendra të Mjekësisë 
Familjare në lokalitetet më të mëdha, ku bartës së shërbimeve janë mjekët specialist nga Mjekësië 
Familjare si dhe 14 Ambulanta (Punkte) Shëndetësore. Pashtu në kuadër të departamentit të 
Mjekësiës Familjare funksionon edhe shërbimi i vaksinimit i cili i ka edhe njësitë e veta në pesë 
QMF.. 
 
Fig 11: Rrjeti i QMF ve  

 
 

 



4.15. KULTURA  
 

Në territorin e komunës së Mitrovicës ka plot gjurmë që dëshmojnë për një civilizim të hershëm 
në këto troje. Fillet e organizimit të jetës kulturore dhe artistike këtu, duke u përqëndruar në 
periudhën më të re, për çka ekziston edhe dokumentacioni përkatës në Arkivin Ndërkomunal të 
Mitrovicës. 
     
Muzeu i kristaleve në Stan Tërg është një koleksion i mineraleve dhe kristaleve me rëndësi të 
posaçme, që nga të tjerat dallohen për nga përbërja, pamja, ngjyra etj. dhe është nën përkujdesje 
të minierës “Trepça“ prej ku janë nxjerrë edhe kristalet.  

 
 Foto 3:Trashëgimia dhe Monumentet Kulturore Historike 

 
-Pamje e ndërtesës ish Hamamit              -Pamje nga Mazhiqi                      - Shtepia e Kulturës “ Rexhep Mitrovica” 
 
Lista e monumenteve kulturore historike, vendndodhja dhe gjendja e tyre 
 
1. Ndërtesa e Hamamit të vjetër (Mitrovicë).Shekulli i XVIII (është në gjendje relativisht tëmirë). 
2. Muranat e Kishës Latine Katolike – SASE (Stantërg). Shekulli XIII  
3 Qyteti I Trepçës (Gjytet) Rashan Shekulli i XIII XIV (në gjendje të keqe) 
4. Mbeturinat e kompleksit mesjetar në sipërfaqen e Trepçës së Vjetër (Mazhiq). Shekulli i XIV-XVI 
 
 
Përveç këtyre objekteve, që janë të shënuara në regjistrin e Institutit për Mbrojtjen e 
Monumenteve Kulturore Historike të Kosovës, në territorin e Komunës së Mitrovicës janë të 
evidencuara edhe rreth 80 objekte me rëndësi kulturore-historike dhe rreth 20 pllaka 
përkujtimore e lapidarë nga lufta e fundit në Kosovë, prej të cilave po i veçojmë: 

1. Shtëpia e Xhafer Devës (ndërtesa e Entit për Punësim) 
2. Shtëpia e Xhafer Devës (tek Shtëpia e Mallrave) 
3. Shtëpia e Xhafer Devës (ish shitorja e Rexhep Bajraktarit tek Gjimnazi) 

 
 
 



Objektet e Kultit 
Në qytetin e Mitrovicës janë të evidentuara këto objekte të kultit: 
 
Tabela 6: Objektet e Kultit 

 
 
Tabela 34. Lista e objekteve (zonave) natyrore të   propozuara për mbrojtje 
Emërtimi i zonës Vendi Shtrirja gjeografike Kategoria e propozuar per 

mbrojtje X Y L. M. 
(m) 

Lugina e lumit selac Selac    Peizazh natyror 
Qafa e kaqanollit Kaqanonoll    Peizazh natyror 
Burimi i ujit mineral Braboniq 0484500 4743945 585 Monument natyre (hidrologjik) 

Burimi i ujit mineral Mazhiq    Monument natyre (hidrologjik) 
Kroni i akullit Rahovë 0490970 4754816 1186 Monument natyre (hidrologjik) 
Trungu i qarrit Braboniq 0483129 4743393 643 Monument natyre (botanik) 
Trungu i gështenjës Zasellë    Monument natyre (botanik) 
Trungu i bungut Zabërgjë 0494299 4759474 1043 Monument natyre (botanik) 
Trungu i krekës Zabërgjë 0494487 4759646 1054 Monument natyre (botanik) 
Trungu i bungut Vllahi 0490221 4756508 889 Monument natyre ( botanik) 
Trungjet e ahut Bare 0497455 4756096 1103 Monument natyre (botanik) 
Trungu i shkozës Bajgorë    Monument natyre (botanik) 
Trungu i vojsës Vidimriq 0484470 4748838 742 Monument natyre (botanik) 
Trungu i krekës Vinarc i epërm 0483575 4747159 541 Monument natyre (botanik) 
Trungi i ahut  Ovçar 0491414 4763266 912 Monument natyre (hidro-botanik) 
Trungjet e bungut Kutllovc    Monument natyre (botanik) 
Ujvara e trepçalive Melenicë 04945026 4754199 920 Monument natyre(hidrologjik 
Muzeu i kristaleve  Trepçë     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hapësirat përreth lumenjve 
 
 

Foto 22.Kroi i akullit në Rahovë: X- 0490970, 
Y- 4754816, Lartësia mbidetare 1186 m 

Foto 42.   Ujvara  e Trepçalive      
 



I.Mjedisi 
 
I.1. Ndotja e Mjedisit 
 
Studimet të shumta tregojnë se ekziston një ndotje e konsideruar e mjedisit me plumb dhe metale 
të rënda  në saje të deponimeve të mbetjeve industriale nga e kaluara dhe shtresimit të pluhurit në 
sipërfaqen e tokës. Kjo ndotje arrin  në formë pluhuri dhe ndotë tokën ,ajrin , ujin e në këtë 
mënyrë edhe zinxhirin e prodhimeve ushqimore. Ekziston një rrezik i madh për shëndetin e 
popullatës, e sidomos për fëmijët nën moshën gjashtëvjeçare dhe shtatzënat. Sipas studimit të 
bërë nga OBSh, tek 25% e fëmijëve të moshës 2 – 3 vjeçar ka rezultuar një koncentrim i lartë i 
plumbit në gjak se sa vlerat e lejuara prej 10 ug/dl. 
Hulumtimet e OBSH-së, hulumtimet  gjeokimike të Universitetit të Sienës, hulumtimet e 
Ministrisë së mbrojtjes së Mjedisit dhe planifikimit hapësinor dhe Drejtorisë së mjedisit në 
komunën  e Mitrovicës kanë rezultuar se zona të tëra në regjionin e Mitrovicës, përfshirë edhe 
luginat e lumenjve Ibër dhe Sitnicë, që nga Leposaviqi e deri në Vushtrri, paraqesin një mjedis  
të ndotur nga plumbi dhe  metalet e rënda.. Ndotja e tokës arrin thellësinë deri në 35 cm në tri 
lokacione të analizuara në jug dhe katër në veri, koncentrimi i metaleve të rënda është disa herë 
më i lartë se sa vlerat lejuar prej 450 [mg/kg] për ndotje të dheut. 
              A)Mjedisi . 
             Fokusohet në burimet dhe rrugët e ekspozimit: 
                        - Mbetjet nga e kaluara tokë 

      -Gjelbërimi 
      -ajëri, pluhuri, ujë, ngjyrnat 
      -Bujqësia dhe Ushqimi 

       B. Shëndeti 
               -Fokusohet në identifikimin dhe menaxhimin e rastit 
               -Identifikimi dhe menaxhimin e rastit 
               -Ndërgjegjësimi i publikut 
       C. Të tjera  

Të gjitha aktivitetet për mbrojtjen e popullatës nga ndotjet me plumb dhe metale të rënda janë të 
lidhura me gjelbërimi, sistemin  e mirëmbajtjes ,kohë dhe prioritet në projektet  e ardhshme  iu 
është dhënë vend lokacioneve më dendësi më të madhe të popullatës dhe me  nivelin më të 
ngritur të Pb dhe metaleve  të rënda në mjedis dhe gjak. 
 
4.1.2. Burimet e ndotjes  
Burimet kryesore të ndotjes me Pb dhe metale të rënda vijnë kryesisht nga : 

• mbetjet industriale nga e kaluara , 
• shtresimi i pluhurit të Pb në sipërfaqe të tokës, 
• aktivitetet e transportit të prodhimeve të Trepçës (koncentrati i Pb dhe Zn), 
• ndotja e tokës , ajrit , ujit, ngjyrave,ushqimit dhe prodhimeve bujqësore, 

numri i madh i vjetruar i automjeteve 
 
 
 
 
 



I.Ajri 
 
Përkundër faktit që është bërë mbyllja e industrisë xehtaro- metalurgjike në Mitrovicë, plumbi si 
element ndotës me rrezikshmëri të lartë por edhe metalet tjera vazhdojnë të jenë prezentë, 
problem dhe ndotës kryesor të mjedisit me implikime serioze në shëndetin e popullatës. 
 
Aktivitetet xehtaro-metalurgjike në regjionin e Mitrovicës datojnë qysh në kohën parahistorike, 
saktësisht nga periudha e romakëve të vjetër, por aktivizimin dhe shfrytëzimin intensiv industrial 
në Trepçë e filloi firma angleze “Mine Limited” në vitin 1927 në Stan Tërg, kurse shkritorja e 
plumbit ka filluar të punojë në vitin 1939. izinkut në vitin 1967. 
 Problem në vete paraqet fakti që vetë qyteti i Mitrovicës është i vendosur në afërsi të kompleksit 
industrial “Trepça”. Në ndotjen dhe helmimin e mjedisit jetësor në Mitrovicë me rrethinë nga 
Kombinati “Trepça” kanë marrë pjesë këto impiante industriale: 
ü Shkritorja 
ü Rafineria 
ü Flotacioni 
ü Fabrika e prodhimeve kimike 
ü Fërgimtorja 
ü Rafineria e plumbit dhe zinkut 
ü Termocentrali 
ü Elektroliza e zinkut 
ü Fabrika e baterive 
ü Pajisjet për asgjësimin e materiali mjekësor dhe barnave. 
ü   Stabilimentet e këtij kombinati gjatë procesit prodhues kanë emituar pluhur të metaleve të 

rënda siq janë: Pb, Zn, Cd, As, Ag, pluhur të sulfurit , karbonate të ndryshme etj, pastaj kanë 
liruar gazra dhe avuj të sulfurit, dyoksid të karbonit, monoksid të karbonit, fluor, 
bashkëdyzimeve  organike dhe joorganike, gazra të karbonit etj. 

ü Sipërfaqja e tërësishme e kontaminuar sipas studimeve të OBSH-së është 40km gjatësi dhe 
20 km gjerësi , prej Leposaviqit gjerë në Vushtrri. 

ü Vlerat e fituara në ndotje me Pb tregojnë rritje në krahasim me vlerën e lejuar maksimale për 
Pb në tokë prej 450 mg/kg. 
 
Fig 11: Burimet e Ndotjes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Tabela 7: Vlerat mesatare vjetor të PTD (pluhurit total të depozituar) në mg/m2.d3 
Vendmostrimi 2009 2008 2007 2006 2005 

IHMK 197.816 195.871 155.587 207.932 205.601 
Shkolla “Bedri Gjinaj” 177.626 249.755 1248.054 130.225 120.345 
Shkolla “Migjeni” 111.013 134.812 127.907 103.712 125.542 
Alba Park Shupkovc 222.723 328.78 213.197 273.773 301.23 
Vëllezërit Kuqi   120.471 183.117 129.512 
Shkolla “Elena Gjika” 162.808 210.489 119.914 137.65 159.18 
Parku Industrial Trepça 187.515 1030.792 2898.926 125.336 142.021 
OSBE 180.882 769.76 2263.313 107.422 106.238 
Fabrika e duhanit 88.637 78.559 1336.365 102.135 121.012 
Fabrika e ujit 66.468 104.272 79.21 97.682 132.279 
 
Sipas të dhënave për cilësinë e ajrit nga analizatori automatik në IHMK për vitin 2010, për 
parametrat: SO2, PM10, NO2, NOx, CO, O3 mund të konkludohet se:    
• Vlera mesatare e PM10 është 72.3 mg/m3 dhe vlera mesatare 121.2 mg/m3, si dhe nga vlera 

limite që është 50mg/m3 ka tejkalim edhe atë 6 raste  gjatë muajit. 
• Vlera mesatare e SO2 është 9.4 mg/m3 kurse vlera maksimale ditore është 98.8 mg/m3. 
• Nga vlera limite që është 125 mg/m3 themi se SO2 nuk ka tejkalim gjatë periudhës Janar 

2010. Vlera mesatare e NO2 është 26.3 mg/m3 dhe vlera maksimale 65.9 është mg/m3. Nga 
vlera limite që është 200 mg/m3 shihet se NO2 nuk ka tejkalim. 

• Vlerat mesatare e CO është 0.5 mg/m3, kurse vlera maksimale është 0.7 mg/m3. Nga vlerat e 
lejuara që është 10 mg/m3 shihet se CO nuk ka tejkalim. 

Po ashtu ozoni (O3) nuk ka tejkalim.   
 
Tani monitorimi i ajrit behet përmes stacionit monitorues automatik i vendosur në objektin e  
IHMK-Instituti Hidrometeorologjik në MitrovicëNuk ka tejkalime te vlerave te NOx, CO2dhe 
SO2 
 Foto 4:Industria në Zveçan- ndotësi kryesor  i mjedisit                                         
 
 
 
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
3 Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, 2009 



Tabela 8.  Analiza e mostrave të ajrit 

424 orë aparatura pandërprerë ka punuar 5 litra  për minutë me letër filtruese 47 mm whatman. 
Parametrat kontrollues: Total materiet e suspenduara (TSP), plumbi, kadmium dhe arsen. 
 
 
 
 
 
 

4.2. Uji Lumenjt e Mitrovicës i takojn pellgut të Detit të Zi, Shumica e lumenjve 
karakterizohen me rrjedhje të çrregullt sezonale. Rrjedhjet e lumenjve janë më të 
larta gjatë dimrit ose në fillim të pranverës.  
 

Tabela 15 : Gjatësia në kilometra e lumenjve kryesorë të Kosovës5 
Emërtimi Gjatësia  

[km]  
Sasia e rrjedhës 

[ 3m /s] 
Sipërfaqja  

[ 2km ]  

Sitnica 90 20 2.873 
Ibri 42 32.6 1.155 
Lushta 10.4 2.3 42 
Trepça 19.8 1.2 21 
    

 
Ujërat termale  nuk ka kurse ujë  minerale- ka në fshatin Koprivë. 
                                                             
4  

5Disa fakte për mjedisin, ESK, 2007 

Koncentrationi primar i stacioneve monitoruese të ajrit 
Përshkrimi i Stacionit Statio

nID 
TSP 
μg/ 
m³ 

Pb 
μg/ m³ 

Cd 
μg/ m³ 

As 
μg/ m³ 

Vendbanimi, pran Tregut në Mitrovicë LPR 271.7 0.40 0.0046 0.028 
Në kulmin e Raifaisen Bank (Hotel 
Adriatik)-1- 

ADC 177.2 0.39 0.0042 0.028 

Në kulmin e Raifaisen Bank (Hotel 
Adriatik)-2- 

ADR 174.4 0.38 0.0042 0.029 

PIM MIP 139.7 0.21 0.0037 0.013 
Zhabar, kampi Danez, 3.5 km NW DAN 76.3 0.14 0.0021 0.015 
Shkritorja së Zveçanit në Sta. 
Meteorologjik 

ZVC 65.0 1.00 0.0017 0.056 

      
OBSH   N/A 0.5 0.005 0.0015 



   
4.3.  Ndotja e lumenjve 
 
Të katër lumenjtë e  Mitrovicës janë tepër të ndotur. 
 Tabela 23.  Ndotja e ujit me plumb 

 

     Nga grafiku i mësipërm vihet re që për të dy periudhat e matjes së sasisë së Pb në ujë nuk u 
vu re një shtim apo ulje e sasisë së Pb në ujë, sasia ishte e njëjtë Pb=0.001 mg /litër. 
   4.3.1.  Largimi i ujërave (të ndotura) 
 
Në mungesë të impianteve për kullimin e ujërave të zeza, kanalizimi derdhet në lumenj. Mirëpo 
përgjatë tërë gjerësisë të lumit Ibër nëpër qytet është i vendosur gypi mbledhës për bartjen e 
ujërave të ndotur. Vendi i vendosjes se impiantit për trajtimin e ujërave urban eshte i caktuar. 
Impiant për pastrimin e ujërave industrial nuk ka,ujërat nga procesi i flotacionit derdhet në 
liqenin e fshatit Kelmend zbutet e pas në lumin Ibër. Impiant për pastrimin e ujërave industrial 
nga komplekës Trepca  nuk ka funksionuar kur dhe ujërat industrial derdhen në lumin Sitnicë.  
                     
                  Fig.12:Kadastri i ujërave të ndotura Urbane dhe industriale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Te dhenat e Pb ne mg/liter ne ujrat e 
Mitrovices  per periudhen 13 dhe 20 

Tetor 2005 

<0.001<0.001

13 Tetor 2005 20 Tetor 2005

 Tetor 2010 
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Perqendrimi i Plumbi (mg/kg)ne balten e rruges  

Kualiteti i ujit të pijshëm 
Uji i pijshëm vjen nga liqeni i Gazivodës i cili posedon një kualitet të mirë të ujit. Kualiteti i ujit 
të pijshëm, mund të paraqes problem tek ato ekonomi familjare, të cilat furnizohen nga puse e 
burime tjera. Në këto raste e në mungesë të rrjetit të kanalizimit, mund të ndodhë një  keqësim i 
shpejtë i kualitetit të ujit. 
 
 Fig.13. Sasia e Plumbit  në pika të ndryshme.                    Fig. 14. Shpërndarja e shkallës së ndotjes me plumb  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Niveli i ndotjes së ajrit kontrollohet nga MMPH dhe KK Mitrovicë në stacionet monitoruese.  
Siç shihet nga grafiku i mësipërm nga 450 mostra të marra për analizë kemi një përmbajtje të 
lartë të Pb  në nivel 625 mg/kg tokë e cila përbën një burim për ndotje të ujërave ,zarzavateve et, 
aq më tepër kur nuk ka minimum zero, tregon për një ndotje permanente të tokës. 
 
     Fig.14: Ndotia e mjedisit sipas O.B.SH. 

 
 



           Fig.9. Ndotja me plumb sipas universitetit të Sienës.      Fig.10.Ndotja me arsen sipas OBSH 
 

 
 4.1.1.  Ndotja e gjakut me plumb dhe metale të rënda. 
 
 Ndotja e mjedisit nga dheu dhe pluhuri i kontaminuar me plumb , lirimi dhe emitimi i gazrave 
nga shkritoret , benzina me plumb, prodhimet e akumulatorëve, riciklimi dhe përpunimet tjera 
mund të jenë burim kryesor i rritjes së nivelit të plumbit në gjak.  
Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH dhe CDC vlera e pranuar për plumb në gjak 
është 10 mikrogram për decilitër. Në Mitrovicë tashmë është arritur kjo vlerë gjatë 30 viteve të 
fundit. Zakonisht niveli i plumbit në gjak rritet në 6 – 10 javët e para të ekspozimit. Plumbi ka 
efekt kronik, multisistematik në trupin e njeriut. Mirëpo efekti më sinjifikant është se ndikon në 
vlerat e IQ. Me analizat e shumta të bëra tregojnë se rritja e nivelit të plumbit në gjak prej 10 – 
20 mikrogramë/dl është përcjellur me rënie të IQ për 2.6 pikë, por më e keqja qëndron në atë se 
ky ndikim në IQ është I pakthyeshëm.  
Llojet e plumbit të cilat janë gjetur në Mitrovicë kryesisht futen në organizëm përmes inhalimit, 
ingjestimit por duhet ditur se kalojnë barrierën placentare dhe depërtojnë deri tek fetusi.  
 
Tab 10 “Rezultatet preliminare të vlerave të plumbit në gjak të vlerësimit të rrezikut në 
Mitrovicë dhe Zveçanit” OBSH, 11 Korrik 2004 

Vlerat e 
Plumbit në gjak 

(ug/dl) 

Numri total I 
fëmijëve 

% totale e 
grupit të 
mostrave 

Numri dhe % e 
grupit të 

mostrave (duke 
mos përfshirë 

Numri dhe % e 
grupit të 

mostrave (vetëm 
Romët) 



Romët) 
0 – 9.99 24 41.37 24          (60%) 0 
10 – 19.99 17 29.3 16          (40%) 1            (5.5 %) 
20 – 44.99 5 8.6 0     5            (27.7 

%) 
45 – 64.99 6 10.3 0   6            (33.3 

%) 
65 dhe më lartë  6 10.3 0   6           (33.3 

%) 
TOTALI  58 100 40          (100%) 18           (100 

%) 
 

Tabela 13. Ndotia me plumb pluhur në shtëpitë e Mitrovicës 

 
 
 
 
 
 
 
 
Menaxhimi i Mbeturinave 
  Mbeturinat industriale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mesataret dhe Deviacionet standarte te sasis e Pb ne pluhurin e 
shtepive ne  Mitrovicen e Jugut dhe te Veriut( μg/g) Nr=187 

82.10

4.36

43.20

65.50

4.18

60.40

Mitrovica e Veriut Mitrovica e Jugut Total

Mesatare

Shmangia standarte



 
Foto 2. Deponia në Kompleksin Industrial  

 
Parkun Industrial në Mitrovicë e përbëjnë Industria e Baterive, Metalurgjia e Zinkut dhe 
Industria Kimike. Në kuadër të aktiteteve punuese metalurgjike respektivisht kimike të këtyre 
industrive krahas finalizimit të lëndëve të para kanë krijuar mbetje. Deponia e mbetjeve 
industriale në PIM shtrihet në një sipërfaqe prej 34,62 hektar. Masa e tërësishme e këtyre 
mbetjeve industriale është   rreth 1 520 000 tonelata. Deponia përbëhet prej katër llojeve të 
mbetjeve industriale, piritit dhe pirotinës, fosfogjipsit me një sasi 250'000 ton, jarositit dhe të 
ashtuquajturës mbetje prej procesit të finjëzimit neutral të fërgesës së zinkut e njohur edhe si 
fundërrinë EMKO. Vetë vendi në të cilën gjindet kjo deponi rritë shqetësim për ndikimin e saj në 
mjedis. Vlen të theksohet se hapësira përreth deponisë është e populluar 
I-   1 7490223.634  4748766.769 ;  2  7490000.296  4748677.723 
II-  1 7490000.494  4749695.167 ;   2 7490000.494  4749157.36 
Tabela 16. Analiza kimik nga mostrat e mbetjeve në ind. Kimika . 
CaO                                                                                  36.10% 
SO3                                                                                   54.0% 
P2O5                                                                                   0.63% tret. në ujë 
P2O5                                                                                  0.33% pa tretsh. 
F –                                                                                     0.33% 
SiO2                                                                                  1.01% 
S                                                                                      105.702m2 
Q                                                                                      250 000tona. 
 
 
Deponia e Zinkut 
 
Deponia e kompleksit industrial Trepça ekziston që nga viti 1964 me rreth 500'000 ton 
mbeturina industriale, kryesisht me përbërje  nga zinku, hekuri, mangani, nikeli,kobalti, indiumi, 
germaniumi, dhe elementeve tjera të ralla 
 

 



. 
 
Tabela 17. Analiza kimike e mostrave te mbetjeve nga ind. Metalurgjisë Zn: 
Zn- 22.7% 
Fe- 32.0% 
Cd- 0.2% 
Pb- 2.0% 
Cu- 0.9% 
S- 3.0% 
S- 
268.254,0(m2) 

 

Q= 500.000(t) 
 
Depona përgjatë aksit rrugor Mitrovicë – Zveçan (Kershi i Dudes) 
Kjo deponi u shfrytëzua nga viti 1932 – 1982. Ajo ka një sipërfaqe prej 240'000 m², me rreth 22 
milion ton mbeturina. Deponia shtrihet në një teren të rrafshët dhe nuk është e rrethuar me 
rrethojë.. Mbi këtë sasi të mbeturinave janë  kryer proceset remediate është hedhur një shtresë 
humusore dhe është gjelbëruar. Në shkritoren e Pb në Zvecan , gjatë shkrirjes reduktuese të 
Aglomeratit të Pb në Furrat e larta , është përfituar si mbetje metalurgjike zgjyra e Pb , e cila 
është vendosur po në këtë Deponi  të sterilit në Zvecan. Sasia e Zgjyrës në Deponin e Zvecanit, 
ka Sipërfaqe prej 5 Ha me sasi të zgjyrës rreth 2,6 milion ton.  
 
 
Tabela 18 Analizat e mostrave të materialit të shtrembësirave industriale të mbetjeve të Pb 

M
os

tra
t Elementet në % 

Pb Zn Cu Fe S Mn Sb As FeS2 FeS Ag 
g/t 

Pb ox Znox Cd 

I 0,28 0,27 0,033 27,96 17,11 5,25 - 0,76 18,33 18,46 7 0,037 0,030 - 
II 0,29 0,24 0,045 29,88 17,22 5,77 - 0,65 15,90 22,17 11 0,037 0,030 - 
III 0,27 0,24 0,045 23,93 12,14 6,70 - 1,01 15,64 9,35 8 0,048 0,077 0,006 
IV 2,23 0,26 0,030 22,90 10,18 7,57 - 1,01 14,05 6,57 11 0,068 0,084 - 
V 0,28 0,28 0,021 20,83 8,79 7,60 - 1,23 13,21 3,95 8 0,075 0,075 - 
VI 0,28 0,28 0,020 20,48 9,95 7,49 - 1,17 14,67 4,98 11 0,051 0,087 - 
VII 0,26 0,23 0,029 21,56 12,97 11,71 - 1,46 20,51 4,75 5 0,048 0,045 - 
VIII 0,27 0,22 0,021 20,93 11,86 6,18 - - 16,54 7,63 11 0,045 0,043 - 
IX 0,28 0,21 0,031 20,05 9,58 6,36 - 0,74 14,13 4,83 13 0,080 0,045 - 
X 0,27 0,19 0,054 26,00 13,62 5,86 - 0,80 13,15 16,69 12 0.060 0,070 - 
XI 0,13 0,28 0,048 23,72 12,36 6,33 - 0,84 14,71 11,24 7 0,052 0,030 - 
XII 0,27 0,20 0,049 24,65 13,40 5,93 - 0,89 11,04 19,03 11 0,044 0,035 - 

Kuvendi Komunal i Mitrovicës  
Deponia në fshatin Kelmend - përdoret që nga viti 1982 e deri më sot. Ka një sipërfaqe  prej 
160'000 m² dhe posedon rreth 12 milion ton mbeturina industriale të flotimit të xehes  së 
plumbit.UNDP ka kryer programet remediate të kurorës së deponisë.dhe pas mbulimit të  pjesës 



se larte te deponime sasia e plumbit dhe metaleve te renda ne aj reshte zvogëluar.  Deponia nuk 
është e rrethuar dhe eshte aktive.. 
Penda e deponisë e mbuluar dhe mbjellur me bari, sërish ka filluar të mbulohet me hedhurina të 
ndryshme. Pjesa e pa mbuluara e deponis që përbënë 70% të sipërfaqes paraqet rrezikë dhe 
njëherit ndotë hapësirat e fshatrave për rreth me grimcat e forta sidomos në periudhat me erëra. 
Ujërat e dala nga nëntoka e Minierës në sasi prej rreth 300 m3/h së bashku me ata të dalë nga 
procesi i flotimit në Tunel të par barten deri në deponi .  
 
                                                                                                                                  
Gurëthyesit - 
  Janë një prej shkaktarve kryesor të ndotjes së emisonit dhe degradimit të tokës. 
Në regjionin e Mitrovicës operojnë 4 gurëthyes: 

MTI “Stone and Building” GMBH dhe “Burimi” -  ( në Cernush); 
Benita Company dhe Kompania Bajraktari  – ( në Zmiq). 

4.6. Mbeturinave urbane 
 
Ekzistojnë dy ndërmarrje (Unitet-i dhe Standard-i), të cilat janë përgjegjëse për rrjetin e 
kanalizimit dhe largimin e mbeturinave. Deponia e mbeturinave në pjesën jugore të qytetit u hap 
në vitin 1991(punet filluan ne vitet80) dhe u aktivizua nga DANIDA  në vitin  2001. Deponia 
Gërmova, gjendet në afërsi të fshatit Koshtovë dhe llogaritet që ka kapacitete edhe për 15 vitet e 
ardhshme.  Ekziston një deponi e mbeturinave e cila eshte ne fshatin Zhitkov.Tani eshte ne 
përdorim deponia ne fshatin Banjske. Sasitë e mbeturinave për komunën e Mitrovicës llogariten 
të jenë 57 – 60t / ditë  rreth 0,58 kg mbeturina / ditë për banor Deponia është ndërtuar në vitin 
1995 dhe ka kapacit 2.5 milion metra kub.Mitrovica ka 2 0 000 familje,   
Zonat urbane në Mitrovicë (afër 40% vendbanime) janë të mbuluara me 90 % shërbime .Zonat 
rurale (që paraqesin mbi 60% të vendbanimeve), janë shumë pak të mbuluara me shërbim, diku 
10%,.Kompani Unitet-i  administron deponin e mbeturinave qendrore regjionale “Gërmova” në 
të cilin grumbullohen mbeturinat prej tërë Regjionit të Mitrovicës nga tri komunat; Mitrovica, 
Vushtrria dhe Skenderaj. 
Tabela 26: Sasitë e gjenerimit të mbeturinave të përgjithshme në deponin rajonale “Gërmova” 
afër fshatit Koshtovë, Mitrovicë 
                                   



           Tabela 27: Llojet e mbeturinave: 
 

Llojet e mbeturinave  Mesatarja 
ditore/kg/banorë  

Sasia vjetore/ 
kg/banorë  

Sasia vjetore në 
tonelata  

Mbeturinat e amvisërisë  0.280  102.20  0.102200 
Mbeturinat komerciale  0.150  54.75  0.05475 
Mbeturinat medicinale  0.003  1.095  0.001095 
Mbeturinat e hirit dhe zgjyrës  0.002  0.73 0.00073 
Mbeturinat e ndërtimit  0.100  36.5 0.0365 
Mbeturina të tjera (ambalazh, 
metale, plastikë, gomë, pesticide, 
elektronikë, dru etj.) 

0.065 23.725 0.0219 

Totali  0.6  kg/për 
banorë/ në ditë 

219 kg/ për 
banor/ në 
vitë 

0.219 ton/për 
banor/ në vitë 

 
4.6.2. Mbeturinat  medicinave 
 
Mbeturinat e produkteve medicinale të mbledhura nga komuna e Mitrovicës, Vushtrrisë dhe 
Skenderajt digjen në aparatin e ashtuquajtur “Incinator” ndërsa mbetjet pas djegëjes vendosen në 
deponinë e qytetit në Gërmovë. E tëra monitorohet nga Kuvendi Komunal dhe Ministria e 
Shëndetësisë. Asgjësimi i barnave me afat të skaduar nuk bëhet.. Lokacioni i ri ku bëhet djegia e 
mbeturinave medicinave është vendi në afërsi të spitalit të qytetit. Në kohën kur është punuar 
PLVM  është vendosur  sterilizatori më i avancuar dhe se tani asgjësimi i mbetjeve mjekësore në 
Mitrovicë bëhet me metodën e sterilizimit. Sasia që sterilizohet 22ton/vit . 

MUAJI Mitrovicë 
2010 Sasia/Tonmuaj2011 % 

Janar 1494.9 t/muaj 1549.32 3.6 
Shkurt 1376.6 t/muaj 1325.91 -3.7 
Mars 1815.8  t/muaj 1879.59 3.5 
Prill 1682.7 t/muaj 1778.91 5.7 
Maj 1758.3 t/muaj 1902.2 8.2 
Qershor 1682.0 t/muaj 1943.44 15.5 
Korrik 2310.1 t/muaj 2193.26 -5 
Gusht 2249.0 t/muaj 2131.46 -5.2 
Shtator 2670.7 t/muaj 1840.81 -31 
Tetor 2242.8 t/muaj   
Nëntor 2104.3 t/muaj   
Dhjetor 1875.2 t/muaj   
Gjithësejt totali 23263.5 t/muaj 16544.9  



Gjatë sanimit të vendndodhjeve të mbeturinave, duhet ndërmarrë masa të menjëhershme për 
pengimin e emisioneve tjera të dëmshme.. Një menaxhim kompetent i vendndodhjeve të 
mbeturinave mbetet një cak i rëndësishëm. Duhet që të përpilohet një koncept për të gjitha 
vendndodhjet e mbeturinave i cili tregon mundësitë dhe koston e sanimit, me qëllim që të mund 
t’i hyhet priorizimit të punëve të sanimit. Çështja e deponimit të mbeturinave duhet të 
shqyrtohet,. duhet që të shqyrtohen alternativat (lokacioni, mënyra e heqjes së mbeturinave sepse 
çështja e mbrojtjes së mjedisit fiton në rëndësi. Sfidë për të ardhmen është aktivitetet e riciklimit. 
 
Fig.17. Deponitë e mbeturinave 
 

 
 

   Banimi  -   
     
             Komuna e Mitrovicës karakterizohet me vendbanime të llojllojshme , lagje të 
tëra janë me shtëpia nji katshe private dhe banesa shumë katshe që ndertimi i tyre ka 
marë vrull pas vitit 2000 , Për arsye të rritjes së numrit të popullatës (shkalla e lartë e 
natalitetit, migrimi), qytetit i nevojiteshin hapësira të reja banimi.      
      Shpenzimet e banimit ndryshojn nga vendi dhe kushtet por ato nuk tejkalojn 
shumen prej 250 Euro per muaj. Paguhen shpenzimet e rrymës , ujit dhe shpenzimet e 
bartjes se plehut , qyteti nuk është i kyqur në nxemje qendrore.  
 
 
Zona e qytetit brenda kufirit të zonës së vendbanimit: 1’920 Ha 
Zonat e reja (shtesë): 299 Ha 
Sipërfaqja e vendbanimit brenda kufirit të zonës së vendbanimit: 972 Ha 
 



 
 

4.8.Vendbanimet  joformale 
Mitrovica ka  identifikuan tri  lokacione: 2 Korriku, Mëhalla e Romëve, dhe Kroi i Vitakut. Që të 
tri vendbanimet karakterizohen përmes çështjeve të pazgjedhura pronësore, mungesa e një 
infrastrukture bazë (shëndetësia, shkollat) dhe një pjesëmarrjeje të pamjaftueshme në 
vendimmarrje. Mahalla e Romëve ka plani për rindërtim dhe procesi i implementimit të ndërtimit 
të shtëpive është kryer. Vendbanimi Kroi i Vitakut tani është në ndërtim  
Vendbanimet zgjerohen në mënyrë të pakontrolluar në segmentet në mes të akseve kryesore 
rrugore si dhe në kodra .Posaçërisht në jug të qytetit janë ndërtuar lagje të tëra pa asnjë qasje në 
infrastrukturën teknike. Qendra më të vogla të pavarura nuk ekzistojnë.Propozohet rritia e  
numrit të vendbanimet  joformale në qytet. 
Konvent e Vjenës  është obligative për zgjedhjen e probleme të vendbanimet joformale,për arsye 
se Kosova eshte nënshkruese e kësaj konvente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zonat e reja (shtesë)  Perëndimi: 81 Ha Zonat e reja   
Lindje: 65 Ha 

Zonat e reja Jugu: 153 Ha 



 
 
Fig.20. Harta e vendbanimeve joformale në Mitrovicë 

 

  OJQ –të  -   Organizatat  joqeveritare kanë një rol të rëndësishëm në shoqërin tone 
dhe ato janë shumë të randësishme për aktivitetet që I zhvillojn . Në Komunën tone ka 
shum OJQ të aktiviteteve të shumllojshme.  

 
4.16.2.Gjelbërimi 

 
Qyteti i Mitrovicës përbëhet nga zona të ndryshme sipas ndarjes së shfrytëzimit të sipërfaqeve 
të caktuara. Destinimi i sipërfaqeve në Ha dhe % e zonave të gjelbëruara  në Mitrovicës është 
si vijon: 

Tabela. 32: Destinimi i sipërfaqeve në komunën e Mitrovicës në Ha % 
 

Nr. Destinimi Sipërfaqja në Ha % 
1 Banuese  167,00 24,70 
2 Komerciale  23,10 3,40 
3 Rrugët  29,60 3,90 
4 Shkollat  3,70 0,50 
5 Rekreative  14,80 2,20 
6 Industriale  156,80 23,20 
7 E Degraduar  34,80 5,10 
8 Të ndryshme  22,40 3,30 
9 E Gjelbër  224,30 33,10 
1 TOTALI 676,50 100,00 

Shënim: të dhënat në këtë tabelë përfshijnë vetëm pjesën e qytetit të menaxhuar drejtpërsëdrejti 
nga Kuvendi Komunal   



Gjelberimi i destinuar  mbulon një sipërfaqe prej  202 460.7m2, 
 

l Parku i qytetit – me gjithsejtë 53786 m2, prej tyre rreth 18500m2 të pa 
gjelbëruara. Sipërfaqet e gjelbëruar në parkun e qytetit janë dëmtuar në masë të 
caktuar, mungojnë plotësisht ulëset dhe shportat për hedhurina, gjithashtu janë 
dëmtuar rrugët dhe alet në park. Për rehabilitim të mirëfilltë të këtij parku duhet 
të përgatitet projekt i veçanet i  cili do të ishte i kushtueshëm. Me këtë projekt 
planifikohet të ri gjelbërohen sipërfaqet e dëmtuara dhe mirëmbajtja e rregullt e 
parkut. 

l Parku Xhamia e Zallit 2666.6m2 
l Parku “Gjevë dhe Fehmi Lladrovci” – 8185m2. Në parkun Gjevë dhe Fehmi 

Lladrovci është rregulluar rrethoja e parkut, sipërfaqet e gjelbëruar dhe rrugët 
qarkulluese nëpër park edhe këtu është bërë rehabilitim i mirëfilltë.Gjendja 
eshte e mire me shumë vizitor.  

l Parku afër rrokaqiellit të katërt, rreth – 4000 m2 ,sipërfaqet e gjelbëruar dhe 
rrugët qarkulluese nëpër park edhe këtu është bërë rehabilitim i mirëfilltë. dhe 
mbjellja e fidaneve. Gjendja  eshte e mire dhe eshte vendi ku shfrytzohet me se 
shumti nga te rinjet 

l Në parkun afër rrokaqiellit N1 në lagjen Tjegullorja, është në gjendje shumë  të 
mirë, kështu që mund të mirëmbahet.Parku në lagjen “Tjegullorja”rreth  -729.6 
m2 

l Parku i pleqëve 213.5m2 është në qendër dhe shum i vizituar, 
l Sipërfaqja e pa gjelbëruar afër varrezave ortodokse – 4595 m2 është plotësisht e 

pa gjelbëruar 
l Sheshi i Jasharajve, rreth 1083m2 është në gjendje të mirë, nevojitet 

mirëmbajtje dhe ri gjelbërim në një sipërfaqe të vogël 
l Sheshi Mehë Uka rreth2666 m2, nevojitet të ri gjelbërohen disa sipërfaqe; 
l Sheshi Safet Boletini, rreth 350 m2 nevojitet ri gjelbërim iI sipërfaqeve; 
l Sipërfaqet para ndërtesave, në rrugën Mbretëresha Teuta rreth 100  m2 
l Sipërfaqet anësore dhe oazat në rrugën M. Teuta, rreth –2750 m2 
l  Sipërfaqet në rrugën Mbretëresha Teutë, nevojitet të ri gjelbërohen disa nga 

pjesët anësore dhe oazat mes rrugëve,nevojitet  ujitja 
l Oazat dhe sipërfaqet anësore në rr. Brigada 141,rreth 172 m2 , plotësisht duhet 

ri gjelbëruar 
l Parku botanik 32856 2m  
l Parku rekreativosportive 36 341 2m  
l Sipërfaqet e gjelbëruara tek Stadiumi i ri 44 343 2m  
l Sipërfaqet në kompleksin universitar të Mitrovicës 50 000 2m  
l Sipërfaqet në kompleksin universitar të Veriut 834 2m  
l Bregu I lumit Ibër  Stacioni i Pompimit 84887 2m  
l Parku afer 3 rrokaqejve 1940 2m  
l Sipërfaqet e gjelbëruara tek shkolla Teknike dhe FXM 180 2m  
l Siperfaqet egjelberuara në lagjen e Boshnjakve 5062 2m  



 
4.16.3.Parqet 

 
Mitrovica disponon me një park i shtrirë pas qendrës së kulturës, objektit të Kuvendit komunal 
dhe bregut të lumit Ibër. Gjendja e kompleksit të parkut është jo e mirë. Në pjesën përgjatë lumit 
gjendet një shirit gjelbërimi i gjerë dhe jo i mirëmbajtur. Në pjesë të caktuara të qytetit gjenden 
sipërfaqe të vogla gjelbërimi si dhe shirita gjelbërimi përgjatë trotuareve për këmbësorë. Një 
shëtitore e rëndësishme gjendet në rrugën „Agim Hajrizi“ me sheshe të vogla të cilët mbrëmjeve 
janë mjaft mirë të vizituar sheshi i ri është sheshi i lirisë. 
 
 
4.16.4.Hapësirat e lojërave për fëmijë 
Një hapësirë me lojëra për fëmijëve gjendet në pjesën veriore të qytetit. Brigjet e lumenjve janë 
vende të preferuara edhe pse joformale për lojëra.Në afërsi të urës mbi lumin Sitnica gjendet  
hapësira e lojërave për fëmijë. Hapësira të tilla planifikohen të ndërtohen në tërë qytetin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig.27.  Sipërfaqet e gjelbëruara  
 
4.16.5. Hapësirat sportive 
 
Në qytet gjinden tri objekte sportive: Stadioni i madh në jugperëndim, me shtigje për vrapim dhe 
tribuna; një stadium i vogël në jugperëndim të qendrës së qytetit, me shtigje për vrapim si dhe 
një fushë të papërdorshme futbolli në lagjen e Bajrit në jug të qytetit. Pjesa veriore e qytetit nuk 
posedon asnjë objekt sportiv. Kualiteti dhe oferta e hapësirave për sport dhe rekreacion, për një 
qytet të kësaj madhësie, me një përqindje të lartë të rinjëve dhe të papunëve, është jo e 
kënaqshme. Hapësirat përreth lumenjëve të qytetit paraqesin një potencial të madh. 
 
• Rekreacioni dhe turizmi: Zonat për rekreacion janë njëlloj të rëndësishme si për banorin lokal 

ashtu edhe për vizitorin, dhe paraqesin një potencial ekonomik. Gjatë zhvillimit të këtyre lloj 
zonave me rëndësi është një sjellje në favor të mbrojtjes së natyrës dhe peizazhit. Në kuadër 
të komunës janë identifikuar dy zona të rekreacionit: regjioni i Bajgorës dhe hapësira pran 
lumit Ibër në perëndim të qytetit të Mitrovicës. Ndërtimi i infrastrukturës së nevojshme në 
këto zona rekreacioni do të duhej të jetë e mundshme, hotelerisë Nga tendencat për ndërtime 



tjera duhet të jemi të përmbajtur. Shëndrimi i zonave përgjatë brigjeve të Ibrit, në zona të 
lëvrdishme mirë e lidhur dhe e arritshme, me karakter të parkut të qytetit dhe me oferta të 
ndryshme kulturore e rekreative do të kishte ndikim në largimin e mitit për Mitrovicën vetëm 
industriale. 

Parku natyror: Në regjionin e Shalës, në kufi me zonën e rekreacionit në Bajgorë, duhet të 
krijohet një park natyror. Që të dy fushat rekreacioni / turizmi dhe Parku natyror janë në 
varshmëri me njërit tjetrin dhe duhet të përpunohen bashkërisht. 

 
 
Ndryshimet klimatike  
 
Ndryshimet klimatike te shkaktuara nga moskujdesi i njerëzve ndaj natyres seriozisht  e 
kan rrezikuar mjedisin ne Mitrovicë. Duke qene te vetdijshem per ate  dhe me obligimet 
e zhvillimit të konceptit të  qendrushem dhe konventa te ndryshme, plani lokal i 
veprimit ne mjedisin e Mitrovices i shtjellon seriozisht. Gazra te cilat kane efekt ne 
ndryshime klimatike , CO2 gjate proceseve ne fergimtore lirohet, metani (CH4) gjatë 
proceseve ne deponit,hidroflorokarburet dhe heksa floridi i sulfurit gjate proceseve te 
deponive te fosogjipsit etj.   Eshte marre obligim per zvogëlimin e ktyre ndotësve ne 
ajer. 
Te dhenat per ndryshime klimatike ne Kosovë dhe ne  Mitrovicë dhe kontributi i tyre ne 
ndryshime klimatike ne përmasa te gjera jane te pakta, meqenëse resurset kryesore 
energjetike te industrisë perdor thëngjillin , çdo rritje ekonomike eshte e perciellur edhe 
me emisonin e pergjithshem te gazrave me efekt. 
Në kuadër të një programi kombëtar, duhet të shqyrtohen mundësitë e shfrytëzimit të 
burimeve alternative të energjisë, para së gjithash uji, dielli dhe era. 
Sipas të dhënave të administratës komunale, në fshatin Batahir - mbi lumin Bistricë, 
është në planifikim e sipër ndërtimi i një pende.  
 
Radioaktiviteti dhe  materiet e rrezikshme 
 
Prezenca e aktiviteteve radioactive në tokat e Mitrovicës është evidentuar vetem në 
deponin e fosfogipsit dhe deponit e fosfateve në PIM.Këto rezultate të rezatimit 
supozohet se rrjedhin nga prezenca e elementeve radioactive të lëndëve  të para  të 
fosfogipsit të importuar nga Jordania dhe Maroko. 
Në Trepçë përkatësisht në Tunel të Parë janë tri fuqi me materie radioaktive të sjellura nga 
KFOR-i Francez. Materiet radioaktive janë: americium një fuqi, stroncium dhe thorium një fuqi, 
si edhe një materie tjetër, kripë një fuqi, që sipas raportit të KFOR-t nuk është dhënë se çfarë 
materie është. Këto materie radioaktive nga KFOR-i Francës janë vendosur në depo të veçantë 
dhe janë nën mbikëqyrjen e tyre.  

Në bazë të raportit mbi matjen e radioaktivitetit të këtyre materieve, të bëra nga Brigada 
Shumëkombëshe Veri-Lindje të datës 26 mars 2005, N0 02/BMN-Ne/Em/G32D/NBCRT, vetëm 
americiumi tejkalon dozën e lejuar prej 2,5 Gy hµ . Rezultatet e fituara janë dhënë në tabelën.  
Mbi fuqi janë këto shënime: 
Barrel A: Americium 0,3 mRAD, 07.05.2002 
Barrel B: Strontium, Thorium, 2002 



Barrel C: Soil 0,01 mRAD/h au contact, 07.05.2002atja e radioaktivitetit  dhe vendi i vendosjes 
se  materieve radioaktive.    
Megjithëkëtë, këto materie radioaktive duhet të largohen meqë paraqesin rrezik të përhershëm 
për mjedisin.  
 
Tabela 28   Lista e mbeturinave të materieve të rrezikshme të deponuara në Mitrovicë 
Materiet e rrezikshme Sasia/ njësia Lokacioni 

Pluhur plumbi 13395  m3 Shkritorja “Trepça” 
Mbeturina plastike 1100 m3 Shkritorja “Trepça” 
Përzierje propani 10000 l Trepça 
Acid sulfurik 60 m3 Trepça 
Copa të baterive 600 m3 Shkritorja “Trepça 
Zgjyrë hekuri 50 m3 Shkritorja “Trepça 
Materiale të sulfateve të bakrit 3300 m3 Shkritorja “Trepça 
Mbeturina oksiduese  7000 m3 Shkritorja “Trepça 
Hipoklorur kalciumi 6.5 t Shipol 
Pentaoksid I vanadit 165 fuqi Metalurgjia 
Acid sulfuric  3000 t  Metalurgjia 
Acid klorhidrik 600 l Metalurgjia 
Amina 2000 l Industria kimike 
Cianur natriumi 10.0 t Tuneli I Parë 
Materie radioaktive 3 fuqi Tuneli I Parë 
TMTDS Vulkafil 500 kg  Parku Industrial 
Tretësirat sianidi 200 l Parku Industrial 
Tretësirat HCl 2500 l Parku Industrial 
Acidi sulfurik 15000 t Parku Industrial 
Acidi fosforik 40.000 l Parku Industrial 
.   
Kadmium 1000 kg Parku Industrial 
Tretësira e amoniakut 200 l Parku Industrial 
Chloringas 7000 kg Parku Industrial 
Vajra PCB 4 trafo Fabrika e Plumbit 
Arseniku 3650 kg(73 

dr) 
Fabrika e Plumbit 

 
 
6.15.Mbrojtja nga zhurma 
 
Burimi kryesor I zhurmës vie nga komunkacioni ndërsa industria, me aktivitetet ndërtimore janë 
në rend të dytë. Komuna ka paisje për matjene zhurmës.Tejkalimi I zhurmës komunale 
gjatë ditës është nga 0-15dB(A) kurse natën 0-23dB(A) në mvarshmëri nga zona. 
Zakonisht tejkalime me të mëdha të vlerave të lejuara konstatohen në objektet e 
banimit.              



Apsolutikisht tejkalimet më të mëdhaja janë konstatuar në afërsi të Jugobankës vlera 
60dB(A). 
 
Ne Planin zhvillimor te komunes jane planifikuar zonat e mbrojtura nga zhurma.Ne keto zona 
nuk do te lejohet ndertimi dhe lejimi i aktiviteteve te subjekteve afariste,qe shkaktojne zhurmë 
mbi nivelet e lejuara me ligj. 
Zhurma 
 
 
 
 

 
6 Barazia gjinore 
 

Gjinia është një mjet analitik për të kuptuar proceset shoqërore. Gjinia u 
referohet roleve shoqërore të grave dhe burrave. Gjinia e dallon burrin dhe gruan 
biologjikisht në bazë të karakteristikave gjenetike dhe anatomike. 

Barazia gjinore u referohet të drejtave, përgjegjësive dhe mundësive të 
barabarta të burrave dhe grave, të vajzave dhe të djemve. 
Gjinia në rrjedhat kryesore është strategji e integrimit të çështjeve gjinore në Planifikim, 
implementim,monitorim dhe evaluim të politikave dhe programeve në sferat ekonomike 
dhe sociale për të siguruar barazinë midis grave dhe burrave.   
Numri i personelit mësimdhënës i ndarë sipas gjinisë është me sa vijon: 
Arsimi fillor numëron: 879 mësimdhënës të gjinisë femërore ,820meshkuj; 
Arsimi special: 36 mësimdhënës të gjinisë femërore, 35 meshkuj.       
 

 
Në komunën MItrovicës, sipas të dhënave të nxjerra nga Enti për Punësim i komunës 
sonë në administratën publike janë të punësuar 2294 persona, F 1144  M 1148 
punëtorë 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
4.18.SWOT Analiza 
 
Një SWOT-Analizë e përgjithshme hedh në dritë gjendjen e tanishme dhe tregon në vështirësitë 
dhe pengesat për zhvillimet e së ardhmes: 
Përparësitë: 

1. E pasur me resurse natyrore, 
2. Popullata e re, 
3. Zona industriale funksionale, 
4. Resurset e volitshme natyrore për 

jetesë, 
5. prania e parkut qendror të qytetit ne 

zemrën urbane, 
6. hapësirat e lira përgjatë lumenjve, 
7. hapësirat e sportit dhe rekreacionit, 
8. Toleranca ndëretnike kulturore, 
9. Resurse të mjaftueshme të ujit, 
10. Zonat e mbrojtura, 
11. Trashëgimia kulturore historike dhe 

natyrore, 
12. Tokat pjellore përgjatë  lumenjve, 
13. Pozita gjeografike dhe kushtet 

klimatike, 
14. Partneriteti i Kuvendit Komunal me 

qytetarët, 
15. Fuqia e lirë e aftë punëtore, 
16. Qyteti i tretë në Kosovë, 
17. Burimet njerëzore profesionale, 
18. Tregtia e zhvilluar, 
19. Egzistimi i rrugëve magjsitrale 
20. Plani gjeneral urban dhe komunall 
21. Rrjeti i mirë rrugor 
 

 

Dobësitë: 
1.Ndotje e lartë e mjedisit (metale të rënda) 
dhe shpyllëzimi 
2. Uzurpimi i tokës pjellore për ndërtim 
3 Liria e kufizuar e lëvizjes për qytetarët  
(ndarja etnike) 
4Sherbimet shëndetësore jo të mjaftueshme 
5 Mungesa e aktiviteteve të përbashkëta 
kulturore 
6. Mundësitë e punësimit, shërbimet 
sociale për persona me aftësi të veçanta 
7. Degradimi i mjedisit 
8. Ndotja e lumenjve, ajrit – ujërat e zeza 
9. Shfrytëzimi joracional i tokave 
bujqësore 
10.Mosshfrytëzimi i resurseve natyrore 
11 Ngritja e vetëdijes 
12.Buxheti i limituar komunal dhe 
regjional 
13.Pamundësia e shfrytëzimit të resurseve 
njerëzore 
14.Mosfunksionimi i lidhjes hekurudhore 
15.Politikat fiskale 
16.Furnizimi jo i rregullte me energji 
elektrike 
17.Ngecje në reformën e sistemit arsimor 
18.Transporti urban- rural 
19.Shtrirja joadekuate e rrugëve dhe rrjetit 
elektrik 
20.Ndërtimi i rrugëve me standarde të ulëta 
21.Mungesa e hapësirave të gjelbëruara 
22.Uzurpimet e hapësirave rrugore 
23.Përqindja e lartë e papunësisë 
24.Ndërrimi i destinimit të tokës bujqësore 
25.ngesa e marketingut 



26.Pjesa e strategjisë në ngritjen e 
ekonomisë së vogël 
27. Mungesa e transportit publik, shtigjeve 
për këmbësorë dhe të biciklistëve 
28. derdhja e kanalizimeve ne lumenj, 
29. Furnizimi me ujë te pijshem nga puset 
dhe zonat rekreative, 
30. Gjuetia e pakontrolluar. 

Mundësitë: 
1. Promovimi i trashëgimisë së 

përbashkët kulturore 
2. Ndërtimi i hapësirave të reja 

sportive- rekreative 
3. Privatizim i ndërmarjeve shoqërore 
4. Kthimi i të zhvendosurve 
5. Plani zhvillimor për shfrytëzimin e 

resurseve natyrore 
6. Thithja e fondeve për shfrytëzimin 

e resurseve natyrore 
7. Kapacitetet njerëzore 
8. Kulturë shumetnike 
9. Iniciativa private e biznesit 
10. Diaspora e fuqishme 
11. Resurset natyrore bujqësore, 

turizëm 
12. Toleranca ndëretnike 
13. zgjerimi i sipërfaqeve gjelbruse 
14. Bashkëpunimi ndërkufitar, rajonal 
15. Krijimi i zonës së lirë doganore 
16. Kyqja në rrjetin ndërkombtar të 

hekurudhave 
17. Ndërtimi i rrugëve sipas 

standardeve evropiane 
18. Rregullimi i trotuareve, shtigjeve 

për biciklista dhe pjerrinave 
19. Projekte ndërlidhëse regjionale 
20. Furnizimi i të gjitha viseve me 

telefoni fikse dhe energji elektrike 
21. Hapja e vendeve të lira të punës 
22. Krijimi i hapësirave të reja për 

zhvillimin e kulturës 
23. Pastrimi i shtratit të lumit  
24. Aktivizimi i transportit publik 
25. pregaditja e projekteve pers animin 

e deponimeve, 
26. Programet remediate, 

Rreziqet: 
1. Statusi jo i definuar i qytetit të 

Mitrovicës       
2. Ndarja e qytetit 
3. Kthimi i të zhvendosurve 

(mbingarkesë sociale)  
4. Vazhdim i ndotjes së mjedisit me 

plumb dhe metale të rënda 
5. Mosharmonizimi i ligjeve në mes të 

pushtetit lokal dhe atij qendror 
6. Mungesa e donacioneve 
7. Prezenca e deponive pëgjatë 

lumenjëve 
8. Mosregjistrimi i popullatës 
9. Privatizimi joefektiv 
10. Migrimet e pakontrolluara 
11. Mosefikasiteti i gjykatës dhe 

organeve për zbatimin e ligjit 
12. Pamundësia e përkrahjes së P.L., 

për shkak të limiteve buxhetore, për 
zhvillim, shfrytëzimin e 
kapaciteteve dhe resureseve 
natyrore 

13. Ndotja e vazhdueshme e mjedisit, 
shfrytëzimit të egër dhe të 
pakontrolluar të resurseve natyrore 

14. Decentralizim në baza etnike 
15. Konflikt interesash rajonale 
16. Moszbatimi i planit urbanistik 
17. Shtimi enorm i automjeteve në 

qytet 
18. Sistemi energjetik i vjetërsuar 
19. Mungesa e buxhetit për krijimin e 

vendeve të reja të punës 
20. Kontributi i pamjaftueshëm i 

komunës në sektorin e trashëgimisë 
21. Vërshimet 
22. Degradimi i mjedisit 



27. programet për riciklim, 
 

23. Mungesa e bizneseve të mëdha 
 
 

 
 
 
 
5.1.  Deklarata e vizionit 
 
Zhvillimi i vizionit për komunën e Mitrovicës është bazuar në vizionin që ka dalë nga punëtoritë 
e organizuara me një pjesëmarrje të gjerë të rinisë studentore, administratës komunale, shoqërisë 
civile,  komunitetit etj.  
 
Bazuar në këtë deklarata e vizionit për komunën dhe qytetitn e Mitrovicës është: 
 
                     

“Qytet universitar me mjedis të shëndosh” 
“Komunitet i arsimuar lartë në mjedis të shëndosh” 

↓  ↓  ↓  ↓ 



 
 
OBJEKTIVI 
STRATEGJIK 
 
1: Përmirësimi i 
gjendjes në mjedis 
dhe mbrojtja e 
shëndetit të 
popullates përmes 
rritjes së 
sipërfaqeve të 
gjelbëruara.  . 
Rivitalizimi  
ideponive dhe 
Promovimi i 
ndërgjegjësimit 
publik për 
përgjegjësin  e 
mbrojtjes së 
mjedisit, rritja e 
mbrojtjes së 
publikut dhe 
investimet e 
nevojshme 
Edukimi Mjedisor, 
Ndryshimet 
Klimatike, 
PyjetZhvillimii  
mjedisit të paster 
dhe  i pranushëm 

  
 
OBJEKTIVI 
STRATEGJIK  
 
2: Përmirësimi i 
kushteve mjedisore 
brenda komunitetit, 
duke implementuar 
veprimet dhe strategjit 
konkrete kostefektive 
Zhvillimin e PLVM-
sëpër identifikimin e 
veprimevespecifike të 
nevojshme për të 
zgjidhur problemet dhe 
për të promovuar 
‘vizionin’ e komunitetit 
Mbrojtja e ajrit, ujit, 
tokës.gjelberimi 
Rrezatimi  
 
 
 

  
 
OBJEKTIVI 
STRATEGJIK 
 
 3:Identifikimi i, 
vlerësimin dhe 
themelimin e 
prioritetëve 
mjedisore për të 
cilin vëprim është 
i kërkuar, bazuar 
në vlerat e 
komunitetit dhe 
të dhënat 
shkencore 
Menaxhimi i 
mbeturinave 
(riciklimi) 
 

  
 
OBJEKTIVI 
STRATEGJIK  
 
4: Mbrojtja e 
trashigimive dhe 
zhurma 
Forcimi i 
kapacitetit të 
autoritetëve lokal 
dhe OJQ-ja në 
menaxhimin , 
implementimin e 
programeve për 
mbrojtjen  e 
mjdisit, përfshirë 
kapacitetin e tyre 
për të fituar fonde 
nga institucionat 
kombëtare dhe 
ndërkombëtare,  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


