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 1 .   PIKËNISJE 

 1.1  Rrethanat determinuese 

Bazuar në ligjin Nr. 03/L-106 për ndryshimin e ligjit mbi Planifikimin Hapësinor 

të Kosovës Nr.2003/14, komunat obligohen për të punuar planet hapësinore 

komunale (Planin Zhvillimor Komunal) dhe planet urbanistike (Planin 

Zhvillimor Urban dhe Planet Rregulluese Urbane).  

Në këtë kontekst Komuna e Mitrovicës ka hartuar dhe në Maj të vitit 2009 ka 

aprovuar Planin Zhvillimor Komunal (PZhK) dhe Planin Zhvillimor Urban 

(PZhU) duke përcaktuar qëllimet afatgjata për një zhvillim të qëndrueshëm 

ekonomik, social dhe hapësinor dhe njëkohësisht duke krijuar bazën për 

hartimin e  Planeve Rregulluese Urbane.  

Në suazat e këtyre zhvillimeve planifikuese bënë pjesë edhe hartimi i Planit 

Rregullues Urban ‘Bairi’ – perimetri i punës së të cilit përfshinë zonën urbane 

të qytetit të Mitrovicës të përkufizuar me Planin Zhvillimor Urban. 

1.2  Historiku i planifikimeve 

Plani i fundit Detal Urbanistik i ndoj zone të Mitrovicës, daton nga viti 1979, 

poashtu edhe i zonës së Bairit, mirëpo i njejti pas vitit 1999 ka hasur në 

vështirësi të mëdha implementuese si rezultat i bazueshmërisë konvencionale 

e jo strategjike të planifikimit duke mos përfillur vullnetin e qytetarëve dhe 

çasjen ndaj pronave të tyre. Në suazat e tij janë bërë disa përpjekje 

zhbllokuese të implementimit të tij  me disa mini përpunime urbane  por 

rezultatet nuk kanë dalë gjithaq të dëshirueshme pasi në ndërkohë, numri i 

popullsisë, baza ekonomike dhe ngarkimi i infrastrukturës kanë ndryshuar në 

mënyrë dramatike. Këto elemente ndikojnë esencialisht dhe shtrojnë nevojën 

për një rishikim të gjithëmbarshëm dhe të një koncepti të ri të Planit 

Rregullues të  Bairit.  
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1.3  Organizimi dhe akterët kyq 

Organizimi faktik i hartimit të projektit - Plani Rregulativ ‘BAIRI’  bëhet : 

I. Nga ana e kontraktuesit të punës Sh.p.k. “Linprojekt” stafi profesional i 

së cilës është përgjegjës për menaxhimin e projektit gjerë në aprovim, 

II. Nga ana e komunës Departamenti për Planifikim dhe Urbanizëm, 

gjegjësisht drejtori i së cilit është përgjegjës dhe partner kontaktues .  

Gjatë hartimit të Planit Rregullues Urban ‘Bairi’ pretendohet komunikimi i 

vazhdueshëm me përfaqësues të Administratës Komunale, të organizatave 

vendore dhe me përfaqësues të grupeve të afektuara. Momenti dhe 

pjesëmarrja e këtyre aktorëve do të përcaktohet nga grupi drejtues.  

 

1.4  Procesi i mbarëvajtjes  

Programi i punës pason në IV faza: 

Faza e I-rë e punës: Realizohen anketimet e detajuara me pronarët – 

qytetarët sipas zonave të anketimit si dhe matjet gjeodezike(të pronave, 

objekteve, infrastrukturës rrugore dhe infrastrukturës teknike). 

Faza e II-të e punës:  Punohet Profili urban i gjendjes ekzistuese  

Faza e III-të e punës: Punohet Koncepti i Planit rregullativ urban 

Faza e IV-të e punës: Masat dhe dispozitat për implementim. 

 

 

 



Kuvendi Komunal i Mitrovicës                                                        Plani Rregullues Urban  ‘BAIRI’ 
Skupština Opštine Mitrovica                                                                          Urbani Regulativni Plan  ‘BAIRI’ 
Municipal Assembly Mitrovica                                                                          Regulatory Urban Plan ‘BAIRI’ 

  

Drejtoria për Planifikim dhe Urbanizëm   
 

                                                                                                                10 
 

 

 

1.5  Materialet e marra për bazë  

Në vazhdim pasojnë materialet e marra për bazë e të cilat ofrojnë bazën 

kryesore që duhet pasur parasysh gjatë punimit të Planit Rregullues Urban  

“Bairi” . 

 Ligji mbi Planifikimin Hapësinor të Kosovës  

Planifikimi i hapësirës në Kosovë duhet ti përshtatet standardeve 

ndërkombëtare dhe të jetë i bazuar në ligjin Nr. 03/L-106 për ndryshimin e ligjit 

mbi Planifikimin Hapësinor të Kosovës Nr.2003/14.  

Synimi kryesor i tij është që të arrihet një planifikim dhe zhvillim hapësinor 

racional - një baraspeshë në mes të zhvillimit në njërën anë dhe ruajtjes së 

sipërfaqeve të lira e mbrojtjes së ambientit në anën tjetër.  

 Udhëzimi administrativ për Plan in  Rregullues Urban 

Me Udhëzimin administrativ Nr.02/05  mbi elementet themelore të Planit 

Rrregullues Urban, Ministria e Planifikimit Hapësinor përcakton direktivat për 

përpunimin dhe përmbajtjen e temave më rëndësi vitale për Planin Rregullues 

Urban.  

Qëllimi kryesor i Udhëzimit administrativ është që komunave tu jepet 

mbështetje gjatë përcaktimit të shfrytëzimit të hapësirave, caktimit të 

rregulloreve për mbrojtjen dhe zhvillimin e hapësirës për jetesë, si dhe për 

identifikimin e aktiviteteve qenësore ekonomike dhe hapësirave për zhvillim. 
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 Ligjet tjera dhe rregulativat shtetërore  

- Ligji për mbrojtjen e mjedisit 

- Ligji mbi ndërtimin 

- Ligji mbi Trashëgiminë Kulturore 

- Ligji mbi token ndërtimore, Gazeta Zyrtare e Kosovës Nr. 14/80 

(3) 

- Ligji mbi pronën, Gazeta Zyrtare Nr. 6/80 

- Ligji mbi eksproprijimin, Gazeta Zyrtare e Kosovës, Nr. 45/81 

- Ligji për privatizim i Agjensionit Kosovar të Privatizimit.  

 Plani hapësinor i Kosovës 

Plani Hapësinor i Kosovës si projekt multisektorial, influencon në mënyrë 

aktive planifikimin në rrafshin lokal PZHK / PZHU dhe jetëson principet e 

,,praktikës së mirë’’ në fushën e planifikimit të hapësirës. 

 Plani Zhvillimor Komunal (PZHK) 

Plani Zhvillimor Komunal i aprovuar në Maj 2009 si plan multisektorial, 

përcakton synimet afatgjata të zhvillimit ekonomik, social dhe hapësinor të 

Komunës. Ky dokument përmban elementet për zhvillimin e zonave urbane 

dhe fshatrave dhe jepë një pasqyrë mbi ndikimin socio-ekonomik dhe 

ekologjik. 

 Plani Zhvillimor Urban (PZHU) 

Plani Zhvillimor Urban i aprovuar në Maj 2009 si plan strategjik multisektoral,  

parashikon zhvillimin dhe menaxhimin e zonave urbane të paktën për pesë 

vitet e ardhshme.  
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 2. SEKUENCAT ORIENTUESE NGA PZHU 

 

2.1  Skenari dhe mesazhi nga koncepti i PZHU-së 

Sipas Planit Zhvillimor Urban planifikimi i zhvillimit hapësinor të qytetit bazohet 

në skenarin e qytetit kompakt, me kufizim të qartë të vendbanimit dhe me 

dendësim ku potencialet e brendshme do të gjejnë përdorim, ndërsa peisazhi 

do të ruhet dhe brigjet e lumenjve do të mbesin të lira. 

Mitrovica do të zhvillohet më tutje si qytet kompakt dhe i dendësuar. Me qëllim 

të kufizimit të rritjes së paplanifikuar të vendbanimit, qyteti duhet ta definoj 

qartë kufirin e tij në raport me hapësirën përreth dhe në kuadër të këtij kufiri të 

pranoj popullsinë e paraparë deri më 2025. 

Zonat e pa ndërtuara në mes akseve kryesore do të kyçen dhe ato të kyçurat 

do të avansohen me dendësime të caktuara, kurse zgjerimet e vendbanimeve 

do të harmonizohen me infrastrukturën e re rrugore dhe teknike. 

Zonat ekzistuese te zanatit dhe industrisë do të kyçen më mirë dhe do të 

pasoi një zgjerim i dukshëm i tyre, kurse zona kufitare e lirë  dhe natyrore do 

të mbrohet.  

Lidhjet tangjenciale dhe ato unazore do të shtohen. Rrjeti i brendshëm i 

rrugëve të qytetit do të plotësohet për të kyçur edhe zonat e pa kyçura të 

vendbanimit. Rruga qarkore (bypass) do të zgjatet si rreth jugor deri mbi Ibër 

dhe nga ana lindore do të lidhet me rrugën kryesore drejt Prishtinës. 
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Hartografia 1: Koncepti i PZHU–së 
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2.2 Dendësia e ndërtimit të zonave  

Dendësia e ndërtimit bënë pjesë ndër faktorët dhe parametrat më të rëndë 

sishëm të planifikimit zhvillimor urban dhe planifikimit rregullues urban.  

Dendësia e ndërtimit duhet të jetë në përputhshmëri të plotë me parametrat 

ofrues të infrastrukturës rrugore, teknike, sociale, arsimore etj. respektivisht 

dendësisë së planifikuar të ndërtimit duhet ti përgjigjen njëkohësisht edhe  

planifikimi i infrastrukturës rrugore, teknike, sociale, arsimore etj. 

Përveç përputhshmërisë së ndërsjellë me parametrat ofrues dhe parametrat e 

planifikuar të elementeve të infrastrukturës, dendësia e ndërtimit duhet të 

siguroi edhe plotësimin e kushteve tjera si: kushtet e ndriçimit natyror, kushtet 

e ajrosjes dhe për zjarrfikës.  
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Hartografia 2: Dendësia e zonave qendrore, të banimit dhe të përziera  
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Dendësia e ndërtimit më saktësisht rregullohet dhe më në detaje trajtohet me 

planet rregullative urbane për zona të caktuara por si orientim duhet të 

shërbejnë këto vlera orientuese të cilat janë të për caktuara me planin 

zhvillimor urban të qytetit ( PZHU 2009 – 2025 +). 

 

 

 
Zona 

Koeficientët            
e ndërtimit 

Katet 

 Qendra e qytetit / Zona e qendrës max 3.0 IV - X 

 

Qendrat sekondare dhe zonat e përziera 

përgjatë akseve kryesore  
max 2,0 III - VI 

 

Zonat e banimit dhe të përziera  dhe të 

dendësuara të qytetit,  
max 1,2 II - V 

 

Zgjerimi i vendbanimeve, zona banimi 

me dendësi mesatare 
max 0,8 II – IV 

 Zonat e fshatit dhe ato me shtëpi private max 0,6 I - III 

2.3  Zhvillimi i kuartireve (lagjeve) 

Karakteristikat themelore të Mitrovicës janë përshkruar sipas ndarjeve zonale 

të prezantuara në pesë pjesë kryesore. Shpërndarja e vendbanimeve brenda 

zonës së qytetit është përgjatë akseve rrugore, të cilat kanë lidhje tangjenciale 

dhe unazore. 

Gjithësejt janë pesë kuartire (Lagje): Mitrovica Veriore, Mitrovica Jugore, 

Qendra, Mitrovica Lindore dhe Mitrovica Perëndimore.    

Karakteristikat themelore të zonimeve mbështeten në ndarjen në kontekstin e 

përbërjes gjeomorfologjike të terrenit, zonave funksionale, si dhe vetë 

madhësisë së sipërfaqeve të zonave.   
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Hartografia 3: Zonimi sipas PZHU-së 
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 2.4  Bairi 

Hapësira e zonës funksionale të Bairit, shtrihet në pjesën jug-lindore të 

sipërfaqeve të zonimit sipas PZHU-së. Bairi përkufizohet me: zonën Qendra 

në veri, zonat industriale dhe Shupkovci në anën lindore, zonat Ilirida, Ura e 

Gjakut, Vaganica në anën perëndimore, si dhe në anën jugore me sipërfaqet 

jashtë zonimit sipas PZHU-së. Si qendër më vehte zonale, Bairi paraqet një 

zonë me lidhje frekuentuese me Qendrën e qytetit, prandaj si e tillë përmbanë 

funksione tregtare, sociale e kulturore, ekonomike, industriale, që të gjitha të 

unifikuara me harmoni të plotë të vlerave ekzistuese të zonës, me vlerat e reja 

që do të marrë në të ardhmen në kontekst të vizionit të qytetit të Mitrovicës.  

Vlera Trashëgimie në këtë zonë, oferta kulturore e sportive, ofrimi i sa më 

shumë sipërfaqeve të gjelbërta, pastërti e lulishte, janë vlera që do e ngrisin 

kualitetin e jetës dhe do ta rrisin ende më shumë interesin për një zonë 

relativisht me frekuentim të shtuar, si për banorët e saj, poashtu edhe për të 

tjerët që e vizitojnë, si në aspektin e punës dhe të njëzone tranzite. 

Shfrytëzimi i hapësirave të Bairit paraqitet me këto destinime: 

 Administrative  

 Ekonomike, Tregëtare, shërbyese dhe gastronomie 

 Banimi 

 Arsimimi dhe shëndetësie 

 Kulturore, sociale, religjioze dhe objekte tjera shoqërore 

 Sporti, Rekrecioni, Rregullimet e shtrateve të lumenjëve Sitnica 
dhe Lushta (lumenj me të cilët përkufizohet Bairi), si dhe 
shesheve 

 Hapësira për vendparkime 

 Hapësira të rezervuara / infrastrukturë 

Me rëndësi të veçantë është komunikacioni në këtë zonë, me lidhjet-

komunikimet brenda zonës, lidhjet unazore dhe rrugët kryesore, me qëllim që 

të shkarkohet zona nga dendësia e qarkullimit brenda saj. Planifikimi i 

shtigjeve për këmbësor dhe biçikleta, trafikut urban, vijave transite të 

komunikacionit, të gjitha këto me një qëllim që ti japin kualitet kategorisë së 

mobilitetit në përgjithësi.  

Në këtë zonë parashihet me Plan Zhvillimor Urban dendësimi i hapësirave 

dhe shfrytëzimi më racional i tokës, me koeficiente të shfrytëzueshmërisë më 

të lartë dhe përgjatë akseve të rrugëve kryesore. 
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Hartografia 4:  Bairi - Koncepti Urban - të dhënat 
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3.   Vizioni dhe Synimet 

3.1  Vizioni për të ardhmen e Bairit  

Bazë për hartimin e Planit Rregullues Urban ‘Bairi’ është Plani Zhvillimor 

Komunal (PZHK 2009-2025+) dhe Plani Zhvillimor Urban (PZHU 2009-2025+) 

i Mitrovicës. Sipas këtyre planeve hapësinore zona e Bairit është trajtuar si 

zonë urbane me përmbajtje mikse: afarizëm, banim individual dhe kolektiv, 

arsim, kulturë, shëndetësi, rekreacion dhe hapësira të gjelbërta. 

Vizioni për të ardhmen e Bairit, mbështetet në pjesët e Deklaratës së vizionit 

për komunën dhe qytetin e Mitrovicës: 

“Bairi - Zonë me kontinuitet urban, koncept bashkëkohor 

shumëfunksional, ambient, ndërtim të ri të bazuar në vlera të 

traditës dhe vizioneve të së ardhmes, duke ofruar një mjedis të 

shëndoshë e të sigurtë për të gjithë”. 
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Hartografia 5: Situacioni i gjerë dhe pozita e Bairit në suazat e tij 
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3.2  Synimet zhvillimore 

Gjatë hartimit të planit rregullues urban, më saktë gjatë hartimit të fazave të 

Profilit Urban dhe Konceptit Urban të Bairit janë marrë në konsideratë 

synimet zhvillimore (synimet kryesore dhe synimet e pjesërishme) të para 

para me PZHU, dhe duke u bazuar në to janë zbërthyer, janë përpunuar,  

diskutuar dhe plotësuar gjatë organizimit të  punëtorisë gjithëpërfshirëse në 

aspektin e përfaqësimit.  

Synimet kryesore dhe synimet e pjesërishme  

Synimet kryesore të Planit Rregulativ Urban ‘Bairi’ janë krijimi i bazave, 

kushteve, dhe hapave të nevojshëm për zhvillim të qëndrueshëm urban, 

ekonomik, social dhe ekologjik për periudhën kohore  për 20-25 vitet e 

ardhshme.  

Synimet kryesore të Planit Rregullues Urban ‘Bairi’ janë: 

- Avansimi i integrimit me zonat tjera urbane  

- Zhvillimi dhe qëndrueshmëria e veprimtarive ekonomike 

- Ambienti aktiv dhe ngritja e kualitetit  të jetesës 

- Infrastrukturë bashkëkohore sociale, teknike dhe e komunikacionit 

- Mbrojtje e peisazheve ekzistuese dhe ngritja e kualiteteve mjedisore 

Synimet e pjesërishme të Planit Rregullues Urban ‘Bairi’ janë: 

1. Ofrimi i hapësirave të cilat do të mund të shfrytëzohen nga të gjithë 
dhe për të gjithë, për zhvillim / këmbim, si kulturor, ekonomik dhe 
social; 

2. Ofrimi dhe krijimi i parakushteve për përmbushjen e nevojave ditore 
të të gjithë qytetarëve vendor, si dhe të tjerëve që frekuentojnë zonën 
e qytetit; 

3. Sigurimi i qëndrueshmërisë ekonomike - rritjes së mundësisë për 
vende të punës duke krijuar parakushtet hapësinore e 
infrastrukturore. 

4. Krijimi dhe qartësimi i bazës juridike për planifikim dhe investime - 
përmes Rregulloreve për çështje pronësore, shfrytëzimit dhe 
ndërtimit. 
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5. Riaktivizimi dhe ridestinimi i zonave me infrastrukturë ekzistuese në 
përputhje me PZHU.  

6. Identifikimi dhe mundësia e realizimit të zgjerimit të arealeve 
(parcelave) të objekteve ekzistuese shkollore të cilat kanë nevojë; 

7. Zgjerimi  dhe përmirësimi  i gjendjes së objekteve ekzistuese të 
infrastruk turës arsimore, shëndetsore dhe sociale; 

8. Shtrirja, zgjerimi  dhe përmirësimi  i infrastrukturës teknike dhe të 
komuni kacionit si dhe ofrimi i qasjes më të lehtë të qytetarve në këto 
shërbime; 

9. Përmirësimi dhe zhvillimi i mëtejmë i infrastrukturës rrugore dhe 
ndërtimi i rrugëve të reja sipas standardeve; 

10. Mundësia e shkarkimit të komunikacionit në hapësirën urbane me 
theks që zonat urbane të jenë të integruara dhe funksionale; 

11. Përmirësimi dhe zhvillimi i mëtejmë i infrastrukturës teknike: 
ujësjellësi, kanalizimi, rrjeti elektrik, rrjeti i internetit, rrjeti kabllovik, 
telefonia, etj; 

12. Sigurimi dhe ndërtimi i infrastrukturës së re teknike në sferën e 
ngrohjes qëndrore dhe gazifikimit; 

13. Eliminimi i pikave ndotëse dhe ngritja e nivelit të kushteve higjieno 
sani tare dhe mundësive për banim, punë, argëtim, rekreacion, 
gjelbërim etj; 

14. Meliorimi dhe mbrojtja e gjelbërimit ekzistues dhe shfrytëzimi i 
hapësirave gjelbëruese për rekreim, argëtim dhe pushim; 

15. Shfrytëzim racional dhe ekonomik i tokës ndërtimore dhe mundësitë e 
ndërtimit me koncesion-banim kolektiv dhe afarizëm në funksion të 
zonës urbane; 

16. Integrimi i objekteve të reja të banimit atyre publike, sociale etj. në 
kuadër të hapsirës urbane; 

17. Për persona me aftësi të kufizuara, pleq, fëmijë dhe ata që jetojnë me 
ndihma sociale, qasje gjithëpërfshirëse në të gjithë sektorët e 
komunitetit;  

18. Mirëmbajtja e rrjetit ekzistues të energjisë elektrike 

19. Mobilitet për të gjithë (të rinj, pleq, të hendikepuar, këmbësorë, 
biçiklistë, përdorues të trafikut urbanë, komunikacioni individual) 

20. Riaktivizimi dhe përmirësimi i trafikut lokal urban 

21. Ndërtimi i rrjetit për komunikacion të këmbësorëve, biciklistëve etj. 

22. Mbrojtja e monumenteve kulturore dhe objekteve të kultit 
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Plani Rregullues Urban - Bairi 

I. 

ANKETIMET  DHE  MATJET 

GJEODEZIKE  
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A. HYRJE 

Hapësira urbane ‘Bairi’ ka një formë të shtrirë-gjatësore, e cila me pozitën  
dhe  elementet përbërëse të saj shtrihet në mesin e lumenjve Sitnica dhe 
Lushta dhe mbulon një sipërfaqe rreth 191.67 Ha, sipas kufijve të përcaktuar 
me PZhU dhe të trajtuar edhe me Planin Rregullues Urban në fjalë.       

  
Hartografia 6: Situacioni i ngushtë 
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Hapësira e zonës funksionale të Bairit, shtrihet në pjesën jug-lindore të 

sipërfaqeve të zonimit sipas PZHU-së. Bairi përkufizohet me: zonën Qendra 

në veri, zonat industriale dhe Shupkovci në anën lindore, zonat Ilirida, Ura e 

Gjakut, Vaganica në anën perëndimore, si dhe në anën jugore me sipërfaqet 

jashtë zonimit sipas PZHU-së të Mitrovicës.  

Hapësira urbane “Bairi” ka konfiguracion terreni kodrinor, me një kurbëzim 

konveks nga ana lindje – perëndim (ku nga ana lindore kemi ramje terreni 

shumë të madhe), si dhe poashtu një konveksitet të zgjatur të terrenit nga ana 

veri – jug. Në Zonë, si hapësira me vlera interesi urbane, mund të cekim ish 

zonën e Fabrikës për përpunimin e duhanit, zonat me objekte të sigurisë – 

zonat ushtarake, si dhe e tërë zona bregut të lumenjve e sidomos bregut të 

lumit Sitnica. Është nevoj imediate e kujdesit të shtuar institucional ruajtja e 

brigjeve të lumenjve nga ndërtimet, dëmtimet e tjera – shfrytëzimet e 

pakontrolluara të sasive të zhavorrit, etj. 

Në kuadër të kësaj zone Urbane, ndërtimi daton ndër shekuj mirëpo nga ajo 

periudhë kanë mbetur shumë pak objekte të cilat duhen me përkujdesin 

maksimal të të gjithë faktorëve relevant të ruhen dhe mbrohen. Periudha 

kohore e 5-6 dekadave të fundit karakterizohet me ndërtimin e objekteve 

kryesisht me material të fortë ndërtimor. Pjesa dërmuese e këtyre ndërtimeve 

të vjetra ishin prona private dhe nuk i rezistuan dot makinerisë shkatërruese 

gjatë luftës. Periudha e pas luftës (1999) karakterizohet me uzurpime, 

ndërtime dhe mbindërtime pa leje si dhe degradim të objekteve dhe 

hapësirave të përbashkëta.  

Edhe përkundër gjendjes aktuale Bairi si zonë Urbane e qytetit pretendon të 

jetë më e gjallëruar, më atraktive, më integrale dhe më e larmishme përmes 

ngritjes së shërbimeve, si: 

 Administratë dhe zyra, 

 Tregti, shërbime, gastronomi, 

 Banim, me hapësira më të shumta për lodra fëmijësh,  

 Shkolla dhe institucione shëndetësore, 

 Institucione kulturore, religjioze, sociale dhe shoqërore, 

 Sheshe, hapësira gjelbërimi dhe tregu, 

 Parkingje 
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Në suazat e procesit të mbarëvajtjes dhe programit të punës është paraparë si fazë e 

I-rë realizimi i anketimeve me  pronarët - qytetarët e lagjes BAIRI si dhe matjet 

gjeodezike. 

 

 

Hartografia 7:  Ndarja e zonave për anketim  
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A1.  Anketimet 

Që realizimi i detajuar i anketimeve të jetë më praktik dhe më i saktë është bërë 

ndarja e tërë territorit të lagjes Bairi në 17 zona. Të dhënat nga formularët anketues 

do të jenë të zbërthyera sipas zonave veç e veç, por në këtë fazë do paraqesim 

rekapitulimin e plotë me grafikun e diagrameve: 
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Diagramet  8 - Anketimi / Analizat 
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A2.  Matjet gjeodezike 

Matjet gjeodezike do të realizohen në sistemin shumështresor ku secila 

shtresë do të ketë përmbajtje e veçantë (pronat, objektet, infrastruktura 

rrugore, infrastruktura teknike (energjia elektrike, ndriçimi publik, postë 

telekomunikacioni, ujësjellësi, kanalizimi fekal, kanalizimi atmosferik), gjelbrimi 

dhe drunjët. 

 

A3.  Kufijtë e zonës së Bairit 

Kufijtë e zonës për të cilën hartohet plani dhe shenjëzimet në hartat 

kadastrale janë obligim i organit kompetent të administratës komunale – 

Kadastrit dhe gjeodezisë  

 

A4.  Prona – Statusi i pronës dhe pronësisë  

Kaptina e parë e formularëve të anketimit ka paraparë çështjet e pronës dhe 

atë: statusi i pronës dhe statusi i pronësisë. 

Pasi Republika e Kosovës ende është në proçesin e tranzicionit nga sistemi i 

kaluar pronësoro-juridik, rezulton se edhe në hapësirën e përkufizuar urbane 

Bairi, ekzistojnë tri kategori pronësore sipas shfrytëzimit:  

 Pronë private  

 Pronë komunale / shtetërore 

 Pronë shoqërore nën menaxhimin e AKP - Agjencionit Kosovar të 

privatizimit. 
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Sa i përket statusit të pronës rezultatet e anketimit janë shprehur sipas tabelës 

në vazhdim :  
 

 

S
e
k
to

ri
 

Pronat  private 
Pronat komunale 

/ shtetërore 

Pronat 

nën 

Numri 

total 

Me madhësi Me madhësi  AKP  

D
e

ri
 1

 A
ri
 

1
 –

 3
 A

ri
 

3
 –

 6
 A

ri
 

M
b

i 
6

 A
ri
 

T
ë

 d
e

k
la

ru
a

ra
 

D
e

ri
 1

A
ri
 

1
 –

 3
 A

ri
 

3
 –

 6
 A

ri
 

M
b

i 
6

 A
ri
 

T
ë

 d
e

k
la

ru
a

ra
   

1     138     0  138 

2     13     0  13 

3     101     0  101 

4     70     0  70 

5     25     0  25 

6     0     0  0 

7     112     23  135 

8     160     0  160 

9     23     0  23 

10     24     0  24 

11     45     0  45 

12     106     0  106 

13     111     0  111 

14     20     0  20 

15     9     0  9 

16     4     1  5 

17     27     0  27 

     988     24 0 1012 

Sa i përket statusit të pronës rezultatet e anketimit nuk mund ti konsiderojmë 

me shkallë të lartë saktësie pasi në të gjithë sektorët kemi të bëjmë me 

deklarime verbale të të anketuarve. 

Pastaj arsye tjera kemi faktin se ka të anketuar që janë shfrytëzues të pronës 

komunale me përzgjedhje legale para ca dekadave dhe për arsye të 

kohëzgjatjes së shfrytëzimit të pronës ndajnë mendimin se kanë fituar 

legjitimitet mbi pronat që shfrytëzojnë.  

Në vazhdim pason gjendja hartografike e pronave sipas të dhënave 

disponuese të organit kompetent të administrimit të çështjeve pronësore. 
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  Hartografia 9:  Rilevimi gjeodezik 
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 Bazuar në referimet e sipërme dhe dokumentacionet disponuese rreth 

çështjeve pronësore në hapësirën urbane të Bairit, problemet kyqe 

qëndrojnë në aspektin e rregullimit të tyre:  

Te një numër i madh i pronave private nuk janë realizuar bartjet 

trashëgimore  me dekada të tëra, 

Te pronat shtetërore të dhëna në shfrytëzim të përkohshëm qytetarëve 

për dekada të tëra kalkulimet për ridestinime eventuale mund të jenë 

problematike. 

Sa i përket pronave nën menaxhim të AKP-Agjencionit Kosovar të 

Privatizimit, nuk kemi fare të evidentuara. 
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Plani Rregullues Urban - BAIRI 

II. 

PROFILI  URBAN  

 Analiza e gjendjes ekzistuese 
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B.  Gjendja ekzistuese – Profili urban 

B1.  Pozita topografike  

Bairi, si zonë Urbane e qytetit të Mitrovicës gjindet në lartësi mbidetare rreth 

510 - 520 m dhe ka konfiguracion me morfologji të terreni kodrinor – 

kurbëzime konvekse nga dy drejtimet veri-jug dhe lindje-perëndim, si dhe 

relativisht të rrafshët në pjesët lindore – bregut të lumit Sitnica, pjesën 

perëndimore dhe atë Jugore. 

Në pjesën veriore kufizohet me zonën e Qendrës, në anën lindore me zonën 

Industriale dhe Shupkovcin si dhe lumin Sitnica, në anën perëndimore me 

zonat Urbane Iliridë, Urë e Gjakut dhe Vaganicë, si dhe lumin Lushta dhe në 

anën jugore me zonën e pa zonuar sipas PZHU-së.  
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  Hartografia 10:  Baza Kadastrale 
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B2.  Historiku dhe aktualiteti i ndërhyrjeve  

Zona Urbane Bair, e cila shtrihet në mes të lumenjve Sitnica dhe Lushta përfshin 

dendësimin e zonave banimore të përziera, zona e zanateve, lokacionin e tanishëm 

të zonës ushtarake të KFOR-it, zonat e lira dhe të gjelbëruara. Zonat në zhvillim 

duhet të kyçen më mirë në infrastrukturën teknike me përmirësimin dhe zgjerimin e 

përmbajtjeve sociale (parashkollore, shkollore , shëndetësore, etj). Gjithashtu në 

zhvillimin e infrastrukturës rrugore me rëndësi të posaçme janë zgjerimi i rrugëve 

ekzistuese, lidhjet unazore në pjesën lindore të vazhdimit të By-Passit dhe lidhja me 

rrugën ekzistuese regjionale (R220) në drejtim të komunës së Vushtrrisë. Rruga 

magjistrale (M2), që kalon nëpërmes zonës urbane Bajr dhe më tutje në Zhabar, 

duhet që ta marr profilin tërthor adekuat të rrugës kryesore, duke respektuar distancat 

minimale të ndërtimit pranë saj. Në kuadër të Zonës urbane është edhe stadiumi i 

Bairit, i cili duhet të revitalizohet për nivelin komunal të futbollit. Rregullimi i shtratit të 

lumit Lushta në tërësi dhe zgjidhja e çështjes së derdhjes së ujërave të zeza në që të 

lumenjtë janë masat e mëtejme për zhvillimin e Zonës Urbane Bajr. 

Pas vitit 2000 përgjatë akseve kryesore, janë ndërtuar një numër i caktuar i 

objekteve shërbyese, të cilat pjesërisht janë të karakterit të përkohshëm. Në 

këtë mënyrë, akset kryesore rrugore përpos komunikacionit bëhen gjithashtu 

vija kryesore furnizuese të këtyre objekteve.  

Zona e Bairit kryesisht është, në tërësinë e saj funksionale, me Ndërtesa të 

banimit Individual me etazhitet deri në P+3, si dhe banimi kolektiv i locuar tek 

zona bregut lumit Lushta (etazhitet prej P+3 deri P+10). Mirëpo nevojat për 

hapësirë banimore, si pasoj e rritjes së numrit të popullatës (nataliteti dhe 

migrimi fshat – qytet) si dhe interesimi i qytetarëve nga diaspora për të 

poseduar banesë në zona Urbane që kanë distanca relativisht jo të largëta me 

qendrën e qytetit, shtuan nevojat për hapësira të reja banimi. Si rrjedhojë, në 

vitet e fundit është evident një aktivitet i dendur me ndërtime të reja e 

veçanërisht në vijat përkufizuese me rrugët e kufirit të zonës – pjesa veriore e 

zonës Bajr. Duhet cekur se një pjesë e konsiderueshme e ndërtimeve të reja 

nuk posedojnë infrastrukturë të mirëfilltë teknike si rezultat i mungesës së një 

koncepti planifikues të zonës urbane si tërësi.  
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           Hartografia 11:  Zhvillimi në histori 
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B3.  Vendbanimet joformale 

Sipas PZHK dhe PZHU janë identifikuar vendbanime joformale e të cilat nuk 

kanë shtrirje brenda kufijve të zonës urbane Bairi.  

B4.  Popullsia- Numri i popullsisë në zonën urbane “Bairi”  

Gjatë dhe pas luftës së vitit 1999 erdhi te një lëvizje e madhe e popullsisë nga 

zonat rurale në ato urbane, që poashtu preku edhe zonën Urbane Bairi.  

Të dhëna të sakta mbi zhvillimin e popullsisë në zonën e përkufizuar ‘Bairi’ do 

ti kemi me rezultatet zyrtare të regjistrimit të popullatës dhe amvisnive në vitin 

2011, kurse të dhënat rreth numrit aktual të banorëve bazohen tërësisht në 

rezultatet e anketimit dhe të dhënat e PzhU-së, e që janë: 

BAIRI Mosha 

0 – 5 vj. 

Mosha 

6 – 14vj. 

Mosha 

15 – 18vj. 

Mosha 

19 – 25vj. 

Mosha 

26 – 65vj. 

Mosha 

Mbi 65vj. 

Gjithësejt 

SEKTORËT M F M F M F M F M F M F M F 

SEKT   1 16 22 52 50 24 23 24 33 137 148 21 33 274 309 

SEKT   2 25 29 48 39 22 23 39 24 148 167 23 33 305 315 

SEKT   3 18 14 32 34 12 19 32 31 113 114 16 17 223 229 

SEKT   4 11 14 24 27 26 12 21 30 95 101 10 17 187 201 

SEKT   5 8 10 15 13 9 5 14 11 42 40 7 8 95 87 

SEKT   6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SEKT   7 27 32 48 61 25 26 57 37 181 186 25 40 363 382 

SEKT   8 43 42 79 69 31 29 40 34 205 206 35 33 433 413 

SEKT   9 4 7 13 7 6 4 12 10 31 29 6 9 72 66 

SEKT 10 6 10 9 7 7 2 8 10 26 26 4 6 60 61 

SEKT 11 19 17 32 34 14 15 10 5 58 58 6 9 139 138 

SEKT 12 30 23 47 42 23 25 51 31 139 144 23 21 313 286 

SEKT 13 41 27 75 64 25 13 37 27 143 152 17 19 338 302 

SEKT 14 4 4 11 7 6 1 6 5 30 28 7 6 64 51 

SEKT 15 2 0 3 6 0 0 0 3 9 8 1 1 15 18 

SEKT 16 0 0 1 2 3 1 0 0 3 5 0 1 7 9 

SEKT 17 9 8 18 13 3 2 10 4 38 36 2 2 80 65 

GJITHËS. 263 259 507 475 236 200 361 295 1398 1448 203 255 2968 2932 
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Rezultatet e anketimit japin shifrën prej  5900 banorëve (50.31% 

meshkuj dhe 49.69% femra) të përfaqsuara në ~1346 familje. 

Pjesëmarrja në përqindje sipas grupmoshave është prezantuar në 

tabelën vijuese :  
 

Mosha 

0 – 5 vj. 

Mosha 

6 – 14vj. 

Mosha 

15 – 18vj. 

Mosha 

19 – 25vj. 

Mosha 

26 – 65vj. 

Mosha 

Mbi 65vj. 

Gjithsejtë 

522 982 436 656 2846 458 5900 

8.85 % 16.64 % 7.39 % 11.12 % 48.24 % 7.76 % 100 % 

   Mesatarja e anëtarve për familje :  5900:1346 = 4.38 anëtar/1F 

Duke marrë parasysh numrin aktual të fondit banesor (sipas 

anketimit) rreth 1008 (939 ndërtesa banimi dhe afaristë-banimorë 

individual, si dhe 69 ndërtesa banimi dhe afaristë-banimorë kolektiv) 

dhe numrin e 1346 familjeve të prezentuara në anketim fitojmë faktin 

se rreth 2.00%, apo ~30 familje me ~120 anëtar , jetojnë në diasporë, 

kurse në Mitrovicë kanë qëndrim dhe shfrytëzim sezonal.  Inkorporimi 

i tyre në numrin total të banorëve të Bairit jep shifrën prej rreth 6020 

banorëve. 

Sipas PzhU-së dendësia mesatare e popullatës sillet rreth 32.35 

ban/Ha. Ky parametër  < 65 ban/ha nuk është i arsyeshëm në aspektin 

ekonomik nga pikëvështrimi i vendosjes dhe mirëmbajtjes së infrastrukturës 

komunale mbitokësore dhe  nëntokësore.  

Pikënisje për parashikimin e ardhshëm të popullsisë së Bairit është numri prej 

6020 banorëve, parametrat vjetor të rritjes sipas PZHK - PzhU-së si dhe 

trendit të paraparë dhe planifikuar të dendësimit të zonës së Bairit dhe akseve 

kryesore rrugore, varianti i përllogarisë me rritje vjetore prej 1.03  na jep 

shifrën prej afër 9660 banorë për zonën e Bairit, gjerë në vitin 2025. 

Tabela e parashikimit të popullatës së Bairit 

VITI 2010 2015 2020 2025 

Sipas anketimit 6020 7187 8332 9660 
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B5.  Ekonomia  

5.1  Punësimi 

Numri i të punësuarëve nga popullata rezidente e zonës urbane Bairi, sipas 

rezultateve të anketimit është: 

Sektori publik - shtetëror  përfshin të punësuarit në sektorët: Miniera e 

Trepçës, Administrata Komunale, Arsimi, Shëndetësia, Policia, Legjislacioni, 

Ndërmarrjet regjionale (Ujësjellësi, pastrimi-Uniteti, PTK, agjencioni pyjor). 

Sektori privat përfshin të punësuarit në veprimtaritë e ndryshme private: 

pronarë të bisneseve dhe punëtorë. 

Në total 87.58 % përbëjnë të punësuar, nga popullata rezidente, në Mitrovicë, 

3.70 % të punësuar në rrethinë dhe 8.72 % në zonat tjera. 

Anketimet rezultojnë se zona urbane e Bairit disponon me potencial prej 3304 

banorë të grupmoshave (18-65 vjeçarë) të aftë për punë, prandaj del se 

kemi:  

Të punësuar -  29.60% 

Të papunë   - 70.40  

Hapësira urbane Bairi, ka shënuar shtim të popullatës në dy dekadat e 

fundit si rezultat i migrimit të popullatës fshat-qytet; migrimit të popullatës 

veri-jug; shtimit natyror të popullatës; bisnesit të ndërtimit etj. Numrit të 

popullatës rezidente të Bairit duhet shtuar edhe popullata jorezidente e 

përhershme (sezonale) nga diaspora pasi i përkasin kategorisë së 

qytetarëve që në masë të konsideruar paraqesin një cilësi në fuçinë 

blerëse-ekonomike të zonës.  

Punëdhënësit Numri  i të punësuarve  

Vendet e punës Meshkuj Femra Gjithësejt 

Sektori publik – shtetëror 319 162 481 

Sektori privat 416 81 497 

Organizatat ndërkombëtare 0 0 0 

Të punësuar gjithsejtë: 735 243 978 
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 Kuota shumë e lartë e papunësisë pretendon të jetë ndër 

problemet kryesore të zonës së Bairit dhe sfidues real i 

qëndrueshmërisë dhe zhvillimit ekonomik. Sektori publik – 

shtetëror  nuk ofron mundësi të reja reale të punësimit dhe 

zvogëlimit  të kuotës së papunësisë, prandaj alternativa e 

vetme mbetet inkurajimi i sektorit privat, inkurajimi i resurseve 

që ngrisin aftësitë profesionale, aftësitë e biznesit, tregtisë dhe 

zanatit. 

 5.2  Degët e ekonomisë 

Ndërmarrjet prodhuese – Potenciali i sektorit prodhues që qëndron brenda 

kufijve të zonës së Bairit, pë kushtet dhe rrethanat e biznesit në Kosovë, 

qëndron ende i pa shfrytëzuar, si zona e ish Monopolit të duhanit. Në situatën 

momentale ky sektor është shumë i pa zhvilluar, kurse sipërfaqet me 

infrastrukturë adekuate pothuajse janë të papërdorshme. Duke pasur 

parasysh këtë fakt qëndrueshmëria ekonomike e Bairit është e  orientuar 

drejtë tregëtisë dhe shërbimeve. 

Tregëtia - Sektori privat dominohet nga veprimtaria tregtare pasi përqindja e 

të punësuarve dhe ndërmarrjeve, veprojnë në këtë lëmi. Tregtia 

karakterizohet nga shitore të vogla, të cilat shesin kryesisht gjësende të 

importuara. Ky sektor për momentin nuk ka kapacitete për zgjerimin e 

aktiviteteve pasi që hapësira dhe kushtet për tregti të kësaj natyre mungojnë. 

Mundësitë për një qendër të re tregtare, për shkak të afërsisë me qendrën, 

duhet kërkuar në alternativat tjera. Zhvillimi i këtij sektori krahas hapësirës së 

mangët vështirësohet edhe si pasojë e koeficientit të ulët konsumues. 

Megjithatë duhet thënë se ekziston një mungesë e hapësirave për shitje dhe 

deponim, për aktivitete të vogla dhe atyre më të mëdha tregtare.  

Sipërfaqet më të vogla për tregti dhe zanate mund të zhvillohen nga 

potencialet ekzistuese, nëse mund të zgjidhet çështja e pronësisë. 

Shërbimet - Sektori i shërbimeve është sektor i domosdoshëm për ofrimin e 

përkrahjes dhe  zhvillimin e ndërmarrjeve tjera, mirëpo struktura ekzistuese e 

veprimtarive shërbyese, ndihmon shumë pak zhvillimin ekonomik dhe 

pothuajse nuk ekziston fare.  
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Hartografia 12:  Kapacitetet ekonomike 
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B6.  Banimi  

6.1 Terrenet e banimit dhe zonat e përziera  

Në terrenet e banimit përfshihen njësitë urbane të banimit dhe rrugët e 

mbrendshme midis tyre. Pjesë përbërëse e terreneve të banimit janë edhe 

parcelat e çerdheve-kopshteve, shkollave fillore dhe shërbimeve të 

përditshme tregtare dhe komunale . 

Në hapësirën urbane të Bairit, terrenet e banimit nuk kanë ndarje të qartë në 

bazë të etazhitetit dhe karakterit të objekteve, pasi në pjesët e dominuara me 

objekte të larta - ndërhyjnë edhe objektet e ulëta, si dhe anasjelltas, në pjesët 

e dominuara me objekte të ulëta - ndërhyjne objektet e larta. 

Sipas Planit Zhvillimor Urban, hapësira urbane Bairi, mund të dendësohet 

edhe më tutje mbi bazën e rrjetit të infrastrukturës ekzistuese rrugore përgjatë 

akseve kryesore. Hapësirat e lira ndërtimore mund të ndërtohen dhe 

dendësohen 1 duke shfrytëzuar infrastrukturën ekzistuese.       

Zonat e përziera i shërbejnë kryesisht banimit, por lejojnë edhe punëtori-zeje, 

me më pak ose fare pak zhurmë dhe shtrihen kryesisht në zonat periferike të 

Bairit, si dhe përgjatë akseve kryesore rrugore. Shfrytëzimet janë si vijon:   

 Banim 

 Institucione shkollore dhe institucione shëndetësore 

 Objekte administrative 

 Institucione kulturore, religjioze dhe sociale  

 Tregëti dhe shërbime 

 Gastronomi, zanate dhe punëtori të vogla 

 

 

                                                      

1   Sipas PZhU-së  (sipërfaqe më të lartë të shfrytëzimit të parcelave, numër më i lartë i kateve).  
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Hartografia 13:  Shtrirja dhe destinimi i objekteve  
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6.2  Fondi banesor  

Hapësira e përkufizuar urbane e Bairit gjerë në vitin 1999, para ndodhjes së 

luftës, në pjesën dërmuese të territorit të saj dominohej nga objektet 

individuale të karakterit banimor, si dhe afarist-banimor. Përjashtim bënte 

zona perëndimore e saj – buzë lumit Lushta, me përmbajtje të objekteve 

afariste-banimore kolektive, (2 kullave me etazhitet P+10, si dhe 7 seksioneve 

të objekteve me etazhitet të mesëm deri në P+4). 

Në dhjetëvjeçarin e pas luftës një pjesë e konsiderueshme e hapësirës me 

banim individual pësoj ndryshime në ngritje etazhore, kurse fondi banesorë 

dhe objektet kolektive u zhvilluan me rritëm të hovshëm si shkak i ndodhjes së 

‘fenomenit’ 2 .  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2 Periudha e emergjencës; migrimi i popullatës fshat – qytet; veri-jug; ndërtimet pa leje dhe me leje; tejkalimet e 

lejeve; bisnesi i ndërtimit;interesimi i qytetarve të diasporës për të  poseduar banesë në qytet etj. 
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Hartografia 14:   Etazhiteti i objekteve   
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Bazuar në punët e anketimit dhe inçizimit të terrenit për kategoritë e objekteve 

që ndërlidhen me çështje të banimit në hapësirën urbane të Bairit shtrihen:  

 890 objekte banimi individual  

      me etazhitet P+0 deri në P+3+Nk,  

 49 objekte afariste-banuese individuale 

     me etazhitet P+0 deri në P+3+Nk, 

 69 objekte banimi kolektiv  

     me etazhitet të mesëm dhe të lartë dhe  

Numri i tërësishëm i fondit banesor është prezentuar sipas tabelave vijuese.   

 Fondi i shtëpive të banimit individual sipas ndarjes sektoriale:        

Zona Urbane 
“BAIRI” 

Objekte banimi 
individual  

Objekte  
afariste-banimi 

individual      SEKTORËT 

SEKTORI 1 108 17 

SEKTORI 2 2 0 

SEKTORI 3 96 2 

SEKTORI 4 66 2 

SEKTORI 5 22 1 

SEKTORI 6 0 0 

SEKTORI 7 104 2 

SEKTORI 8 151 5 

SEKTORI 9 22 1 

SEKTORI 10 19 4 

SEKTORI 11 44 0 

SEKTORI 12 97 3 

SEKTORI 13 103 11 

SEKTORI 14 20 0 

SEKTORI 15 8 0 

SEKTORI 16 3 1 

SEKTORI 17 25 0 

GJITHËSEJT 890 49 
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Fondi i banesave  -  periudha kohore deri në vitin 2011. Gjatë periudhës 

kohore deri në vitin 1999 në cilësi të investitorit ishte ish BVI-ja e banimit që 

në koordinim me ish ndërmarrjet prodhuese kishin realizuar një fond të 

konsiderueshëm të banesave 

Fondi i banesave  - periudha  kohore 2000 - 2010 
 

N.R. SEKTORI 

Objektet e ndërtuara 

Banimore 
kolektiv 

Afariste-
Banimor 
kolektiv 

Nr.i banesave 

1 Sektori 1 2 1 3 

2 Sektori 2  8 1 9 

3 Sektori 3 2 1 3 

4 Sektori 4 2 0 2 

5 Sektori 5 0 1 1 

6 Sektori 6 0 0 0 

7 Sektori 7 28 0 28 

8 Sektori 8 0 0 0 

9 Sektori 9 0 0 0 

10 Sektori 10 0 0 0 

11 Sektori 11 0 0 0 

12 Sektori 12 6 0 6 

13 Sektori 13 8 9 17 

14 Sektori 14 0 0 0 

15 Sektori 15 0 0 0 

16 Sektori 16 0 0 0 

17 Sektori 17 0 0 0 

    56 13 69 
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Grafiku:  Kapacitetet banesoredhe të tjera  

Në vitin 1989 mesatarja e sipërfaqes së banimit në rang qyteti ishte 13 m² për 

kokë banori dhe kjo mesatare pretendon të rritet në të ardhmen  duke ndikuar 

direkt në rritjen e nevojës për sipërfaqe banimi.  

 Nëse i referohemi PzhU-së dhe të dhënave të sipërme përkitazi me 

hapësirat e banimit duhet të sqarohen dy çështje: 

 A ka nevojë për hapësira të reja për banim? 

 Si të veprohet me hapësirat ekzistuese të banimit me qëllim që t’i    

         përshtaten nevojave të së ardhmes? 

6.3 Gjendja aktuale 

Objektet e banimit kolektiv thuajse që nga ndërtimi i tyre në vitet 70 – 80 ta 

nuk janë mirëmbajtur fare. Posaçërisht fasadat janë në gjendje të keqe me 

ramje të pjesërishme të fasadës dhe dëme në strukturën e objektit.  

Pos kësaj duhet që instalimet elektrike, instalimet e ngrohjes, ashensorët etj. 

të rinovohen. Rrethina e këtyre blloqeve të banimit ofron shumë pak kualitete 

pushimi, veçanërisht vendet për lojëra të fëmijëve mungojnë.  

Objektet ekzistuese banesore mund të bihen në nivelin e kënaqshëm me 

iniciativë të banorëve që posedojnë me banesat. Banorët duhet të luajnë rolin 

kryesor në procesin e rinovimit të tyre, mirëpo nismat e tilla të banorëve duhet 

të zhvillohen nën patronatin (kujdesin) e komunës. 
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Hartografia 15: Gjendja e objekteve   
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6.4 Mbindërtimet 

Situata e pasluftës dhe nevojat e mëdha për strehim - banim si dhe 

pamundësia e organeve kompetente për parandalimin e tyre me kohë  ishin 

shkaktarët e nismës dhe realizimit të mbindërtimeve. Fillimisht u atakuan 

objektet kolektive ekzistuese e më pas edhe një numër i objekteve të reja të 

cilat gjatë realizimit të tyre “me kohë” rumbullakësuan objektet me një etazhë 

shtesë. Situata në terren tregon se mbindërtime të realizuara kemi në 7 

seksionet e objekteve kolektive (ekzistuese), si dhe në objektet tjera kolektive 

të reja (të ndërtuara në dekadën e fundit).   

Realisht nga mbindërtimet ndikohet ndryshimi i marrëdhënieve ekzistuese 

urbane të zonës në kuptimin e rritjes së koeficientëve të shfrytëzueshmërisë, 

dendësisë së banimit dhe nevojave për parkim. Sa i përket koeficientit të 

shfrytëzueshmërisë dhe dendësisë së banimit, nuk do të ndikojë dukshëm në 

keqësimin e kushteve të banimit, mirëpo do të ndikoj indirekt duke rritur 

kërkesat për parkingje të reja.  

Tërësia e ndërtesave apo blloqeve të ndërtesave do të përkufizohet në pjesën 

hartografike të planit rregullativ urban dhe për secilin prej tyre do të ekzistoj 

databaza e të dhënave gjenerale rreth çështjeve bazë për trajtimin e tyre.  

Trajtimi i mbindërtimeve nuk do të bëhet veç e veç por duhet të bëhet në 

tërësinë e ndërtesës ose bllokut të përbërë nga dy a më shumë ndërtesa me 

respektim të trajtimit të paanshëm dhe të barabartë. Gjithashtu pjesë integrale 

e planit rregullativ urban do të jenë dispozitat për trajtimin e mbindërtimeve të 

cilat do ti përcaktojnë kushtet, mënyrat dhe procedurat për trajtimin (lejimin, 

legalizimin apo rrënimin) e mbindërtimeve.  
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B7.  Infrastruktura sociale dhe kulturore 

7.1   Infrastruktura sociale – Arsimi 3 

Sipas PZhU të miratuar në maj të vitit 2009 ka mungesë të hapësirave për 

mësim, të paisjeve të punës dhe teknologjisë komjuterike, të laboratorëve dhe 

bibliotekave. Gjithashtu ka mungesë të personelit të kualifikuar. Të dhënat në 

tabelat vijuese  janë të dhënat më reale të proceduara dhe përpunuara gjatë 

muajit maj 2010.   

- Institucionet parashkollore në lagjen “Bairi” 

Sa i përket çerdheve të fëmijëve, Zona Urbane e Bairit disponon me një 

çerdhe private, e cila i shërben tërë zonës Urbane dhe nuk i plotëson as për 

së afërmi nevojat e zonës.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3 Gjendja nga viti shkollor 2009/10 
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- Arsimi  fillor dhe i mesëm i ulët në lagjen “Bairi” 

Shkolla fillore dhe e mesme e 
ulët: 

“Ismajl Qemajli” 

Nr. i nxënësve 824 

Nr. i mësonjëtoreve (klasave) 12 

Dhoma për nevoja të veçanta 0 

Kabinete 0 

Nr. i dhomave për parafillor 0 

Nr. i dhomave për mësimdhënës 1 

Nr. i dhomave për administratë 3 

Dhoma e muzikës 0 

Bibliotekë 1 

Kuzhinë 0 

Salla e sporteve 1 

Depo 1 

Fushë e sportit 0 

Nr. i punëtorive 0 

Nr. i toaleteve 

Hendikepuar 0 

Femra 3 

Meshkuj 4 

Mësimdhënës 1 

Sipërfaqja e objektit (m²) 1566 

Sipërfaqja e oborrit (m²) 300 

Hapësira e korridorit (m²) / 

Puna me ndërrime 3 ndërresa 

Nxënës / ndërrim 275 

Nr. i paraleleve 28 

Nxënës / klasë 30 

Sip. e obj. (m²) / nxënës  

Sip. e lire (m²) / nxënës 0 

Personeli 
mësimdhënës 

Të kualifikuar 35 

Të pakualifikuar 0 

Femra 25 

Meshkuj 10 

Gjithsej 35 

Nevoj për rekonstruktim 
/rehabilitim 

Po 
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Rekapitulim: 

Nr. Institucioni arsimor 
Numri i 

nxënësve 
Numri i 

personelit 

1 Parashkollor 0 0 

2 Arsimi  fillor dhe i mesëm i ulët 824 35 

Gjithësejt : 0 0 

                                                      

4   Normat gjermane sipas Neufert-it, botimi 2005 janë: sipërfaqja bruto për një nxënës = 13m²,  hapësira e arealit 

shkollor për një nxënës = 25 m².  

 Nga referencat e sipërme krijohet pasqyra e qartë lidhur me situatën 

ekzistuese në sistemin arsimor parashkollor dhe atë fillorë të mesëm të 

ulët të hapësirës së Bairit. Krahas punës në ndërrime, mund të 

konkludohet se sipërfaqja në dispozicion për nxënës, si për nga sip. 

bruto e objektit ashtu edhe të hapësirës për rreth, është shumë e 

vogël4. 

Hapësira ekzistuese përreth shkollës “Ismajl Qemajli” jap perspektivë të 

zymtë rreth mundësive të  zgjerimit, prandaj duhet kërkuar mundësi tek 

parcelat ngjitur për të ose duhet kërkuar pozita të reja. 
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7.2 Infrastruktura sociale – Shëndetësia 

- Entet shëndetësore 

Në zonën urbane të Bairit nuk kemi qendër spitalore, por më konkretisht në 

periferin e saj (në kuadër të “Qendrës”), nga ana veri-lindore gjendet zona e 

spitalit të ri i cili ofron shërbime për tërë qytetin, ku intervenimet stacionare 

nga ky vit janë të mundshme, i pozicionuar në hapësirën e ish kazermës e cila 

me konfiguracionin e terrenit, gjelbërimin dhe madhësinë e arealit ofron 

kushte optimale. Në kuadrin e zonës Urbane të Bairit kemi, në zonën 

qendrore, tek lidhja e rrugës “by-pass”, një shërbim ambulator që është edhe i 

vetmi në kuadër të zonës Urbane Bairi. 

 

A janë këto kapacitete të mjaftueshme duhet të precizohet nga 

punëtori pasuese me të gjitha strukturat relevante. 

- Entet për përkujdesje sociale 

Entet për punë sociale janë nën kompetencat e Ministrisë për Punë dhe 

Mirëqenie sociale ku ushtrohenn, ndër të tjera, edhe këto veprimtari: 

 mbrojtjen dhe përkujdesin ndaj fëmijëve, të rinjve dhe jetimëve, 

 mbrojtjen dhe përkujdesin ndaj të moshuarve,  

 mbështetjen ligjore për familje. 

Sipas organeve komunale rrethanat e reja kanë prodhuar nevoja dhe kërkesa 

shtesë për ente sociale dhe të përkujdesjes, me theks në fushën e mbrojtjes 

dhe  përkujdesjes ndaj viktimave të luftës, ivalidëve të luftës, viktimave të 

dhunës familjare etj.  

 

 

 Punëtoria e organizuar me pjesëmarrje të gjerë të të gjitha strukturave 

relevante duhet ti japë sqarimet përfundimtare nga kjo fushë.   
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7.3 Infrastruktura kulturore, trashëgimore dhe fetare 

- Institucionet kulturore e zbavitëse  

Përgjithësisht, në jug të qytetit më konkret në zonën urbane “Bairi” shtrihen 

një numër relativisht i vogël i institucioneve kulturore (nëse mund t’i quajm 

ashtu), aktive dhe pasive.  

Veprimtaritë kulturore të organizuara në zonën e Bairit, thuaja të tërat bëhen 

në objektin e Shkollës Fillore “Ismajl Qemajli”. Shkolla posedon me një sallë 

për shumë qëllime.  

Përfundimisht gjendja momentale tregon nevojën për krijimin, ridefinimin, 

ridestinimin dhe rikomponimin e qoftë hapësirave urbano–arkitektonike, qoftë 

objekteve në mungesë për veprimtari kulturore-artistike. 

- Objektet e trashëgimisë kulturore  

Edhe përkundër faktit se në hapësirën urbane të Bairit ndërtimi daton ndër 

shekuj, nga ajo periudhë nuk kanë mbetur objekte të cilat do të ishin nën 

mbrojtjen institucionale.       

- Objektet fetare dhe të kultit  

Në zonën urbane të Bairit ekziston një objekt i vetëm fetarë – xhamia e Bairit, 

e cila gjatë konflikti te vitit 1999 është djegur, por u rindërtua nga donacionet  

(donacion i qeverisë së Malaizisë).  
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Hartografia 16: Infrastruktura sociale në zonën urbane - Arsimi, 
Shëndetësia, Trashëgimia kulturore, Objektet Fetare 
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7.4 Infrastruktura e objekteve të sigurisë publike 

- Objektet policore  

Në ZU të Iliridës, nuk ka objekt ekzistues që enkas është i punuar për 

destinimin – stacion policor, mirëpo është bërë shndërrimi i objekti ekzistues 

për përkujdesje sociale në Stacion Policie.  

- Objektet ushtarake  

Pjesa jugore e ZU të Bairit, është e destinuar me infrastrukturë të objekteve 

me karakter strategjik, ku është vendosur garnizoni ushtarak i KFOR-it, me të 

gjithë infrastrukturën përcjellëse.  

B8.  Infrastruktura teknike 

Pjesa dërmuese e ZU të Bairit, është e përfshirë me infrastrukturë, nga e cila 

koncepti i planit rregullues urban do të merr për bazë të kërkoi rivlerësimin e 

infrastrukturës ekzistuese, zvogëlimin e humbjeve në rrjete dhe ngritjen e 

vazhdueshme të kualitetit furnizues të tyre.   

   8.1  Energjia elektrike  

Si tërë qyteti i Mitrovicës, poashtu edhe ZU e Bairit, si pjesë integrale e saj, në 

fushën elektroenergjetike kanë gjendje të pa qëndrueshme pasi ka ndërprerje 

të shpeshta të rrymës elektrike për arsye të kapaciteteve të kufizuara, 

humbjeve dhe defekteve në rrjet. 

Hapësira urbane “Bairi” në aspektin elektroenergjetik të planifikimit zhvillimor 

urban të qytetit, është planifikuar dhe paraparë qysh më herët. Furnizimi i 

Bairit bëhet nga Mitrovica 2 (në Fidanishte), 35/10kV, si dhe Shupkovci 

110/10 kV, ku Mitrovica 2 është i mbingarkuar dhe në projektet e ardhme 

është paraparë kalimi në nivelin 110/20 (10) kV.  

Këto TS janë instaluar për tension 10kV, pa mundësi të eksploatimit në 

tension 20kV. 

Linjat furnizuese të TS 10/0.4kV janë të kombinuara me kabllo ajrore dhe 

kabllo nëntokësore 10kV, prandaj duke pasur parasysh edhe anën 

funksionale të infrastrukturës rrugore, mund ti kualifikojmë si shëmti urbane. 
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Hartografia  17: Infrastruktura teknike - Energjia elektrike  
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8.2  Rrjeti i ujësjellësit dhe furnizimi me ujë të pijshëm   

Furnizimi më ujë të pijshëm duhet të përmirësohet konform rritjes së 

popullsisë, zhvillimit ekonomik dhe ngritjes së standardit jetësor, me 

implementimin e planit ekzistues për rritjen e kapaciteteve të fabrikës për 

përpunimin e ujit ose ndarjes së re të kapaciteteve ekzistuese.  

Në saje të investimeve të konsiderueshme ekziston një rrjet funksional i 

furnizimit me ujë të pijes por i tejngarkuar si shkak i segmenteve të vjetruara 

të rrjetit furnizues, humbjeve në rrjet dhe kyçjeve ilegale të objekteve 

banuese. 

Sipërfaqja e tërësishme e hapësirës urbane Bairi, që është ~ 191.67 Ha, 

kurse numri i  popullatës sipas anketës së bërë dhe profilit urban të Bairit 

konsiderohet: 

 rreth 5900 banorë rezident ( banorë të përhershëm), 

 rreth 1000 banorë sezonal dhe 

 rreth 50 të punësuar apo ushtrues të bisneseve private, që 

konvergjojnë nga zonat tjera.   

prandaj përvetësojmë shifrën prej 7000 banorëve / shfrytëzuesve. 

 

Nr. Pozicionet Koeficientët Totali 

1 
Norma e harxhimit të ujit                   
për një banor        

N = 200 l/b/ditë  

2 Koeficienti i jonjëtrajshmërisë K = 2.0  

3 Sasia e nevojshme  për furnizim Qmes = 46.29  L /s   

4 
Humbjet në rrjetë merren gjithsejt 
20%  e prurjeve të përgjithshme 

H = 11.57    L / s   

Gjithësejt :  57.86  L /s   
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Duke marrë në konsideratë harxhimet e mëdha të ujit për pije preferohet që 

për ujitjen e sipërfaqeve të mëdha gjelbëruese, për larjen e rrugëve dhe 

trotuareve, për shërbimet e autolarjeve të hulumtohen mundësitë e 

shfrytëzimit të ujërave nën tokësore. Nevojat për ujitjen e sipërfaqeve 

gjelbëruese janë si vijon: 

1. Sipërfaqet dekorative të qytetit.................................14 -18  l / m2     

2. Sipërfaqet e mbjella me lule ....................................14 -18  l / m2     

3. Larja e shesheve gjatë ditëve të nxehta.......................... 2  l / m2     

4. Drunjët e porsambjellë në tre vitet e para................18 -27  l / një dru 

duke marrë për bazë nevojat 6 -10 ujitje në ditë. 

Konkludim : 

Në bazë të të dhënave të lartëcekura konkludojmë se sasia e nevojshme për 

të furnizuar me ujë të pijes hapësirën urbane ‘Bairi ‘ është:                               

Qmes/ditë = ..........................(l/s), 

Diametri i gypave Ø450 mm dhe Ø200 i plotëson kushtet e nevojshme për 

furnizim me ujë por duhet të ndërrohen me gypa plastike (PE ose te 

ngjashëm) duke e përfshirë edhe ndryshimin e pusetave si dhe pjesëve 

fazonike.  

Të gjitha projektet e planifikimit të rrjetit dhe realizimit të tij për hapësirën 

urbane të Bairit duhet të jenë pjesë integrale e planit rregullues urban në 

kapitullin e ardhshëm të zgjidhjes konceptuale. 
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  Hartografia 18: Rrjeti i furnizimit me ujë të pijshëm  
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8.3  Largimi i ujërave të ndotura (fekale dhe atmosferike)  

Zona urbane e Bairit është kryesisht e mbuluar me rrjet të kanalizimit fekal 

dhe ujërave atmosferik, mirëpo shkarkimi i tyre bëhet në lum të hapur. 

Ndërtimi dhe mirëmbajtja e një sistemi efikas për mbledhjen e ujërave të zeza 

si dhe ndërtimi i një impianti5  për pastrimin e tyre është parakusht i 

rëndësishëm për ngritjen e standardit jetësor.  

Sipas shënimeve të marra nga kompania “Ujesjëllësi Regjional”, jo e tërë 

hapësira e përkufizuar e Bairit është e përfshirë me rrjetin e kanalizimit fekal, 

por  ka edhe segmente të rrjetit të kanalizimit fekal të kombinuar d.m.th. ujërat 

fekale janë të përziera me ujërat atmosferike. Rrjeti për largimin e ujërave 

fekale  është i punuar me gypa të beton armesë me diametra të ndryshëm, 

kurse një numër i pusetave janë të dëmtuara dhe u mungojnë kapakët e 

gizës. 

Rekomandimet: 

 Të bëhet ndarja e detyrueshme (obligative) e rrjetit të kanalizimit fekal 

dhe atmosferik dhe propozohet që të bëhet ndryshimi i gypave prej 

beton armesë në gypa polietileni për shkak të ndryshimit të 

teknologjisë, efikasitetit dhe përparsive të gypave të brinjëzuar të 

polietilenit. 

 Të bëhet rindërtimi i pusetave të dëmtuara, vendosja e kapakëve të 

gizës dhe shkallëve të reja për zbritje. Për arsye mbrojtëse dhe 

lehtësim për organet kompetente që merren me identifikimin e 

kapakëve të gizës në pjesën e sipërme të kapakut të shkruhet pozicioni 

(numri dhe rruga) në të cilën është vendosur kapaku. 

                                                      

5   Sipas   PZHU-së është paraparë që në pikën më të ulët të qytetit, ku bashkohen Ibri dhe Sitnica në një sipërfaqe 

prej ~ 2Ha të vendoset impianti për trajtimin e ujërave të zeza.  
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 Të shikohet mundësia e pastrimit të rrjetit të kanalizimit dhe pusetave 

të hapura në të cilat nga pakujdesia e qytetarëve janë hedhur 

mbeturina nga ndërtimet e shumta 

 Të gjitha rrugëve me servitut të ri (rrugët që do të propozohen si të reja) 

paraprakisht tu bëhet zgjidhja e rrjetit të kanalizimit fekal dhe atij 

atmosferik. 

 Të realizohet ndërtimi apo vendosja e toaleteve publike në pikat që do 

të parashihen me planin rregullues urban.   

 Të bëhet planifikimi dhe realizimi i largimit të ujërave sipërfaqësor 

(atmosferik) nga parcelat me ramje të lirë prej 1.5 % në drejtim të 

rrugës – rigolave kanaluese.  

 Ujërat sipërfaqësor nga një parcelë ndërtimore nuk mund të drejtohen 

(nuk lejohen) kah parcela tjetër, përveç në raste kur një zgjidhje e tillë 

është e përcaktuar me plan. 
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  Hartografia 19: Rrjeti i largimit të ujërave të zeza  
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8.4  Ngrohja / Furnizimi me ngrohje 

Pasi sistemi i ngrohjes qendrore nuk ka fare shtrirje në pjesën jugore të qytetit 

dmth. edhe në Zonën Urbane të Bairit rezulton se çështja e ngrohjes përcillet 

me probleme të ndryshme, pasi shumica e shtëpive dhe banesave përdorin 

drurin ose thëngjillin si lëndë djegëse për ngrohje. Trajtimi i kësaj problematike 

duhet të ketë çasje të mirëfilltë dhe serioze. Shtrirja e rrjetit të ngrohjes në ZU 

Bairi, e më pas edhe në lagjet tjera do të kishte efekte shumë pozitive dhe 

përfundimisht për një kohë relativisht të gjatë do ti shmangë mundësitë e 

dëmtimeve të infrastrukturës rrugore.   

 Rekomandimet: 

 Të bëhet shtrirrja graduale e rrjetit të ngrohjes fillimisht në akset 

kryesore rrugore e më pas edhe në akset tjera.  

 Të shqyrtohet mundësia e furnizimit nga ngrohtorja qendrore ose 

alternativa e një ngrohtorje të re me kapacitet të ri, pasi ekzistuesja në 

veri nuk ka qasje dhe kapaciteti i saj do jetë i limituar.  

 

8.5   Telekomunikacioni  

Hapësira urbane e Bairit në aspektin telekomunikativ mbulohet me shërbimet 

e dy kompanive përkatëse PTK dhe IPKO. 

PTK ofron shërbimet e telefonisë dhe internetit. Sipas të dhënave të tyre 

rrjeti telekomunikativ është i realizuar me kabllot nëntokësore të shtrira 

përgjatë kanaleve kabllore (magjistraleve) si dhe pjesëve me shtrirje të lirë 

të kabllove telefonik. Vende-vende kablloja del në shtylla druri prej nga 

furnizon një numër konsumatorësh. Aktualisht numri i mundshëm i kyçjeve 

telefonike i përmbush kërkesat e Bairit. Momentalisht përdoren lidhjet  
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radiodifuzive por është duke u punuar në rrjetin e ri të sistemit me fibra optik 

me qëllim të rritjes së kualitetit të telefonisë (telefonia digjitale). 

IPKO ofron shërbimet që i përkasin rrjeteve digjitale të kompjuterëve si 

shërbimet e telefonisë, internetit dhe TV kabllorë. Sipas të dhënave të tyre 

është bërë shtrirja e fibrave optik nëpër kanalet siç janë paraqitur në harta si 

dhe nënbazat e IPKO-së. Kanë planifikuar zgjerimin e shërbimit të tyre dhe 

shtrirjen e kabllove nëntokësor edhe në zonat e pambuluara.  

Konkludim – Lidhjet e Kabllove në shumicën e linjave është bërë prej një 

objekti në objekt tjetër, lidhjet e zonave janë bërë duke kaluar rrugët si rrjetë 

merimange, duke shëmtuar tërë hapësirën publike, prandaj obligohen të 

bëjnë zgjidhje me shtrirje të fibrave optike nëntokësore. 
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Hartografia  20: Infrastruktura teknike - Telekomunikacioni  
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 Instalimet ekzistuese të infrastrukturës teknike, në të shumtën e  

rasteve janë realtivisht të amortizuara, disa prej tyre të pa 

instaluara, kurse disa janë në proces e sipër sipas planeve 

zhvillimore të organizatave gjegjëse. Ndërtimet e reja paraqesin 

imperativ për instalime të reja të infrastrukturës teknike duke pasur 

parasysh ruajtjen e resurseve ekzistuese të vendit dhe ruajtjen e 

ambientit.  

 Instalimet e ujësjellësit - Rivlersimi dhe plotësimi i sistemit 

ekzistues të ujësjellësit. 

 Instalimet e kanalizimit - Rivlersimi dhe plotësimi i sistemit 

ekzistues të kanalizimit . 

 Akumulimet e ujërave atmosferik - Punimi i kolektorëve dhe      

           vendosja e ujëmbledhësve të ujërave atmosferik. 

 Instalimet e ngrohjes qendrore - Programi i ruajtjes së   

energjisë dhe ambientit. 

 Instalimet e rrjetit kabllovik – Mundëson largimin e të gjitha 

antenave satelitore. 

 Instalimet e internetit – Me sistem qendror të instalimeve.  

 Ndriçimi publik – Sa më funksional, dekorativ dhe reprezentativ. 

B.9  Infrastruktura rrugore dhe komunikacioni  

9.1  Rrjeti rrugor 

Rrugët kryesore të zonës urbane Bairi janë të asfaltuara dhe mirëmbahen deri 

diku. Një numër i madh i rrugëve lidhëse dhe rrugicave janë të asfaltuara ose 

në kubëza betoni. Rrjeti i rrugëve nuk është i kompletuar e me theks të 

veçantë në disa rrugica. Nënkalimi – Tuneli i Rrugës së Magjistrales së 

Adriatikut kërkon një mirëmbajtje edhe më të madhe, pavarësisht disa 

intervenimeve. Pastaj kemi rrugët që lidhin Zonat tjera urbane. 
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Hartografia  21: Rrjeti i rrugëve – Trafiku dhe transporti  
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9.2 Trafiku publik  

Komunikacioni zhvillohet në akset e pakta rrugore të cilat bashkohen me 

qendër të qytetit, si dhe me zonat jashturbane në pjesën jugore të Zonës 

Urbane. Sa i përket trafikut Urban, nuk ka ende sistem të rregulluar me 

infrastruktur të dëshiruar. Në vend të transportit urban ka numër të madh të 

auto-taksive që dmth. se banorët e qytetit janë të varur nga transporti 

individual. Një vështirësi shtesë këtu paraqet edhe rrjeti i rrugëve dhe 

shtigjeve të cilat nuk janë të përshtatshme për këmbësorë dhe biçiklista. 

9.3  Qarkullimi i këmbësorëve, biçiklistëve dhe të hendikepuarve 

Rrjeti i komunikacionit të këmbësorëve dhe biçiklistëve në Zonën Urbane 

Bairi, thuajse nuk ekziston fare edhe pse është element shumë i rëndësishëm 

i mobilitetit urban.  

Këmbësorët përbëjnë numrin më të madh të pjesëmarrësve në komunikacion 

me vlerësimet 80-90% të pjesëmarrësve të tërësishëm. Kjo dmth. se të gjitha 

rrugët nëpër qytet si dhe rrugicat shfrytëzohen nga këmbësorët e në një 

përqindje edhe nga biçiklistët. Edhe vajtja-ardhja në shkollë bëhet në masë të 

madhe në këmbë. 

Nevojat e të hendikepuarëve në proceset e sotme të planifikimit, duhet të 

trajtohen seriozisht. Gjendja aktuale në ZU Bairi nuk është aspak e 

papërshtatshme për të hendikepuarit dhe  kërkon përmirësime dhe plotësime 

urgjente. 

9.4  Vendparkingjet në zonat e caktuara të zonës Urbane 

Çështja e vendparkingjeve, është shumë e rëndësishme dhe çështja më e 

diskutueshme gjatë procesit të planifikimit urban. Në ZU Bairi, pothuajse nuk 

ekzistojnë vendparkingje publike fare, që bëjnë në masë të madhe kaos ndaj 

fluksit të madh të automjeteve të qytetarëve që frekuentojnë në ZU Bairi për 

nevojat e tyre ditore dhe banorëve rezident të ZU Bairi.  
 

 Koncepti i zgjidhjes urbano – arkitektonike si kapitull pasues do të 

ofroi skenarët e zgjidhjes sa më të favorshme të infrastrukturës 

rrugore duke trajtuar të gjitha çështjet të cilat ndërlidhen me të si : 

trafiku publik, vendparkingjet, qarkullimin e këmbësorëve, 

biciklistëve dhe të hendikepuarve. 
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B.10    Peisazhi, mjedisi dhe hapësirat e lira                            

           për pushim dhe rekreacion   

10.1 Hapësirat brigjeve të lumenjëve 

Brigjet e lumenjëve Lushta dhe Sitnica, janë hapësirat më të rëndësishme për 

pushim dhe rekreacion të ZU Bairi, në veçanti dhe qytetit në përgjithësi.  

Si zona të tilla, brigjet e lumenjëve duhet ruajtur, mirëmbajtur, si dhe zhvilluar 

në hapësira soditje, rekreimi dhe pushimi. Pasuria e tillë ujore paraqet një 

gjendje unikate, prandaj edhe shfrytëzimi i këtyre hapësirave duhet të jetë një 

pikë kyqe e analizave ambientale në kuadër të zonës Urbane Bairi. Nga njëri 

aspekt kalimet mbi lumenjtë dhe lidhjet me zonat tjera, si dhe aspekti tjetër 

trejtimi i ujërave të bardhe dhe të zeza. 

 

 Këto elemente pretendojnë të jenë pjesë e konceptit përfundimtar të 

zgjidhjes rregulluese urbane, prandaj këto hapësira duhet siguruar  

në planin rregullativ dhe të kontrollohet ndërtimi pranë dhe përgjatë 

tyre. 

Në kuptimin e një politike aktive mbi tokën qyteti-komuna duhet 

kujdesur që të blej ose siguroj me kontrata këto hapësira.  

10.2 Hapësirat publike - parqet, sip. gjelbëruese, sheshet  

ZU Bairi disponon me hapësira gjelbërimi, kryesisht në vijat gjatësore të 

lumenjve Lushta dhe Sitnica, si dhe një sipërfaqe më e madhe në pjesën 

jugore të zonës.  

Park, në kuptimin parësor të tij nuk kemi në zonë, mirëpo në planin afatgjatë 

duhet synuar ambiente me përmbajtje të parkut, sidomos pranë lumenjëve, si 

zona për kalimin e kohës së lirë, për sport, pushim e rekreacion.  
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Hartografia 22: Hapësirat publike - gjelbërimi dhe sheshet 
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Sheshe, poashtu si një shprehje e shumëllojshmërisë së aktiviteteve, në 

kuadrin e zonës nuk kemi të trajtuar. Si hapësira publike shumë të 

rëndësishme duhet trajtuar në kuadër të zonës pasi që kemi hapësira që 

mund të trajtohen me kësi lloj destinimi. 

10.3  Hapësirat e lojërave për fëmijë  

Vlerësimet e përgjithshme favorizojnë mungesën e hapësirave të 

mjaftueshme të lojërave për fëmijë. Megjithatë këtu duhet veçuar zonën afër 

rrokaqiellit (dhjetëkatëshes), ku është vendosur hapësira me lojëra fëmijësh e 

pajisur me shumëllojshmëri elementesh për veprimtarin fiziko-mentale të 

fëmijve. Mirëpo duhet tentuar maksimalisht të krijojmë edhe më hapësira të 

lojërave për fëmijë në hapësirat e afërta ose si pjesë e hapësirave përreth 

objekteve si të banimit kolektiv, poashtu edhe individual. 

10.4   Hapësirat sportive 

Kualiteti dhe oferta e hapësirave për sport dhe rekreacion, duhet të trajtohet 

në rang qyteti dhe si e tillë kualifikohet si jo e kënaqshme, kurse hapësirat 

përrgjatë lumenjve Lushta dhe Sitnica paraqesin një potencial të madh. 

Shikuar nga nevojat dhe kërkesat, hapësira urbane e Bairit nuk është mjaft e 

pasur me hapësira për sporte. Këtu duhet veçuar edhe hapësirat e uzurpuara 

që e vështirësojnë shfrytëzimin e atyre hapësirave ekzistuese, si stadiumi i 

futbollit buzë lumit Lushta. Objektet sportive duhet sanuar dhe rindërtuar në 

tërësi nëse dëshirojmë të kemi sportin si fushë e rëndësishme e shëndetit dhe 

kulturës së banorëve të zonës.  

Objektet sportive duhet plotësuar patjetër me infrastrukturë përcjellëse, si 

rrugë, parkingje, etj.  
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B.11 Ambienti (toka, uji, ajri) 

11.1  Problematika e ndotjeve industriale (toka, uji, ajri ) 

Impiantet prodhuese të kompleksit industrial Trepça përgjatë dekadave të tëra 

kanë ndotur ajrin, ujin dhe tokën jo vetëm të qytetit dhe rrethinës së afërt të  

Mitrovicës por edhe regjionit të gjerë përreth. Kjo ndotje e ajrit, ujit dhe tokës 

është regjistruar, të dhënat janë grumbulluar dhe janë analizuar në mënyrë 

permanente por efektet pozitive për mbrojtje asnjëherë nuk kanë qenë të 

kënaqshme.  

Në kontekst të analizave, hulumtimeve dhe studimeve pas lufte edhe OBSH 

(Organizata Botërore për Shëndetësi), ka bërë një studim që ka rezultuar se 

ekziston një ndotje e konsideruar e ambientit me plumb dhe metale tjera nga 

deponitë e mbeturinave industriale.  

- Toka - Ndotja e tokës bëhet në mënyrë direkte dhe indirekte. 

Ndotja e tokës në mënyrë direkte bëhet nga vetë prania e deponive 

dhe djerrinave nga prodhimi i mëhershëm industrial i Kombinatit 

Trepça, sidomos në pjesën lindore të ZU Bairi ku shtrihen këto zona 

industriale. Zona Urbane e Bairit i nënshtrohet në mënyrë direkte 

ndotjes, ku si pasojë rezulton se toka e saj është e kontaminuar në 

shtresën e sipërme të saj, në thellësi 30 - 60 cm.  

Konkludim : 

1. Duhet tentuar me bërë sanimin e tokës përmes ndërrimit të dheut nga 

arealet e objekteve publike (çerdheve, shkollave, ambulantave etj.) ku 

koncentrimi i masave njerëzore është më i madh.  

2. Duhet punuar parametrat se si duhet vepruar me tokat e ndotura gjatë 

ndërtimit të objekteve të reja dhe duhet tentuar në maksimum zgjerimin 

e sipërfaqeve gjelbëruese dhe mbjelljen e fidaneve.  
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- Ajri - Pasiviteti i prodhimtarisë industriale, ka reduktuar mjaft ndotjen 

e ajrit, mirëpo prapë se prapë, ajri është tepër i ndotur si shkak i 

deponive të hapura të mbeturinave industriale. Ndotjen e ajrit e rrisin 

edhe faktorët tjerë si: ngrohja e shtëpive me dru dhe thëngjill, rritja e 

numrit të automjeteve dhe komunikacioni i dendur. Ndotja e ajrit 

kryesisht ndodhë nga këto materiale: Pb, Zn, As, Cd, SO2. 

- Uji (Ndotja e lumenjve)  - Nëpër Zonën Urbane Bairi kalojnë dy 

lumenj: Sitnica dhe Lushta. Në mungesë të impianteve për kullimin e 

ujërave të zeza, kanalizimet derdhen në lumenjtë e hapur, gjë që 

paraqesin një burim shtesë të ndotjes së ambientit.  

Lumi Sitnica - tangjenton anën lindor të Bairit në tërë gjatësinë e saj dhe 

është lum me vese vërshimi, sidomos gjatë sezonit të shirave. Vërshimet e 

mundëshme të lumit në brigjet e zonës, aktualisht paraqesin rrezikshmëri, si 

për zonat me të lashta, poashtu edhe atë njerëzore pasi kjo zonë ka marrë 

përmasa edhe të fenomenit të ndërtimeve me destinim kryesisht banimin. 

Lumi Lushta – gjindet në anën perëndimore të ZU Bairi,i cili hynë në kanal 

nëntokësor në kufirin verior të zonës, por që shtrihet gjatë tërë anës 

perëndimore të zonës. Poashtu edhe Lushta ka karakter vërshimi sidomos 

gjatë reshjeve të shumëta atmosferike. Aktualisht lumi shërben edhe si 

kolektor i ujërave të zeza të cilat derdhen në Ibër. 

11.2 Prioritetet në lëmin e mbrojtjes së ambientit  

Duke pasur parasysh se problematika e ndotjeve industriale (toka, uji, ajri) do 

të jetë prezente edhe për një kohë të gjatë dhe me qëllim zvogëlimi të ndikimit 

negativ dhe të mbrojtjes së ambientit sipas planeve hapësinore të qytetit janë 

caktuar këto prioritete: 

- Përgatitja e projekteve për sanimin e deponive 

- Vëzhgimi i nivelit të ndotjes së tokës, ujit dhe ajrit  

- Programet për eliminimin e koncentrimit të plumbit dhe metaleve tjera 

- Programe për trajtimin e ujërave të ndotura dhe ujërave industriale 

- Zgjerimi i sipërfaqeve të gjelbërta 

- Përdorimi i teknologjive ekologjike 

- Implementimi i standardeve të BE-së 
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B12.  SWOT Analiza dhe përmbledhja e njohurive  

12.1   SWOT  Analiza 

SWOT-Analizat sipas grupfushave tematike hedhin në dritë gjendjen e 

tanishme dhe tregojnë vështirësitë dhe pengesat për zhvillimet e së ardhmes 

për hapësirën përkufizuese të Zonës Urbane të Bairit. 

SWOT Analiza – Popullsia dhe ekonomia 

Përparësitë Mangësitë - Dobësitë 

- Popullata me moshë të re 

- Fuqia e lirë punëtore 

- Fuqizimi i ndërrmarjeve të vogla 
dhe të mesme  

- Kapacitetet ekzistuese të 
mjaftueshme për rizhvillim të 
banimit  

- Papunësia e lartë 

- Buxheti  i vogël 

 

Mundësitë - Shanset Kërcënimet - Rreziqet 

- Privatizimi i ndërmarrjeve 

publike 

- Veprimtaritë Kulturore – me 

objekte adekuate 

- Ngritja e nivelit ekonomik me 

krijimin e parakushteve për 

zhvillim ekonomik 

- Ngritja e proceseve të reja 
teknologjike  me iniciativa 
private  

- Ndarja e buxheteve - prioritetet  

- Funksionimi i plotë i një Komune 

si një tërësi 
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SWOT Analiza – Infastruktura sociale (Arsimi, Shëndetësia etj) 

Përparësitë Mangësitë - Dobësitë 

- Dendësi e banorëve që 
mundëson numër të nxënësve 
për të gjitha niveleve të arsimit 
dhe edukimit  

- Prania e një enti shëndetësore - 
ambulantor  

- Prania e një ish qendre për 
punë sociale - përkujdesje për të 
miturit  

- Infrastrukturë e pamjaftueshme 
shëndetësore  

- Hapësirat e pamjaftueshme 
shkollore për numrin e nxënësve 
dhe mësimi me ndërrime  

- Mungesa e pajisjeve teknike dhe 

laboratorëve 

Mundësitë - Shanset Kërcënimet - Rreziqet 

- Sigurimi i lokacioneve për 
zgjerimin e shkollave  

- Sigurimi i lokacioneve të reja për 
objekte të reja shkollore - 
zvogëlim i perimetrit të lëvizjes 
së nxënësve  

- Prania e dukurive negative nëpër 
shkolla 
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SWOT Analiza - Shfrytëzimi i tokës ndërtimore, Infrastruktura 
teknike, rrugore dhe komunikacioni 

 

Përparësitë Mangësitë - Dobësitë 

- Kapacitetet ekzistuese 
funksionale për banorët rezident  

- Resurset e ujit – deridiku të 

mjaftueshme 

- Sistem funksional i 

telekomunikimit 

- Mosekzistimi i politikës së 
kontrollit të ndërtimeve në tërë 
qytetin  

- Joefikasiteti në parandalimin e 
plotë të ndërtimeve pa leje në  
zonat pa infrastrukturë adekuate   

- Jostabiliteti i rrjetit elektrik, 
humbjet dhe defektet në rrjet   

- Jofunksionimi i sistemit të 
transportit urban  

- Mungesa e shtigjeve për bicikleta  

- Numri i madh i autotaksive dhe 
mungesa e hapësirave për 
sistemim të tyre 

Mundësitë - Shanset Kërcënimet - Rreziqet 

- Fuqizimi dhe kontrolli më i mirë i 
shfrytëzimit të tokës  

- Përmirësimi i infrastrukturës 

rrugore 

- Përmirësimi i rrjetit elektrik  

- Përmirësimi i rrjetit të ujësjellësit 
dhe kanalizimit  

- Aktivizimi i sistemit të transportit 

urban  

- Realizimi i shtigjeve të 

biciklistëve  

- Realizimi i pikave të parkingjeve 

publike   

- Çështjet e pazgjidhura pronësore 

- Ndërtimi  i shkapërderdhur dhe 
larg çasjes së mirëfilltë në 
infrastrukturë  

- Largimi i pjesërishëm i 
pakoordinuar i mbeturinave  

- Hapësirat e pamjaftueshme të 
parkingjeve publike 
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SWOT ANALIZA – Peisazhi, hapësirat e lira dhe ambienti 

Përparësitë Mangësitë - Dobësitë 

- Hapësirat e lira përgjatë 
lumenjve Sitnica dhe Lushta 

- Potencialet e sportit dhe 
rekreacionit 

- Prania e zonës industriale në 
afërsi të drejtëpërdrejtë të 
hapësirës urbane  

- Shkarkimi i ujërave të zeza në 
lumenjtë Lushta dhe Sitnica  

Mundësitë - Shanset Kërcënimet - Rreziqet 

- Përmirësimi i gjelbërimit dhe 
mirëmbajtja  

- Zgjerimi i sipërfaqeve 
gjelbëruese 

- Programet për pastrimin e 
ambientit nga koncentrimi i 
plumbit dhe metaleve të rënda 

-  Koncentrimi i lartë i metaleve të 
rënda  në tokë (plumbi, kadmiumi, 
arseni etj) 
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12.2   Përmbledhje e njohurive 

Përmbledhja e njohurive themelore të fazës së analizës dhe SWOT-it shërben 

për fokusimin e problemeve akute të Zonës Urbane Bairi, si dhe për theksimin 

e fushave të  veprimit, skenarëve të zhvillimit dhe përpilimit të planit rregullues 

urban.   

 Prona 

Bazuar në referimet e mësipërme dhe dokumentacionet disponuese rreth 

çështjeve pronësore në hapësirën urbane të Bairit, problemet kyçe qëndrojnë 

në joazhuritetin e rregullimit pronësoro-juridik të tyre.  

 Popullësia 

Hapësira urbane Bairi ka shënuar shtim të popullatës në dy dekadat e fundit si 

rezultat i migrimit të popullatës fshat-qytet; migrimit të popullatës veri-jug; 

shtimit natyror të popullsisë, etj. Më pastaj numrit të popullsisë rezidente të 

Bairit i shtohet edhe popullsia jorezidente (sezonale) – e ardhur, qoftë nga 

pjesë tjera urbane dhe rurale ose nga diaspora.  

Bazuar në referimet e mësipërme rreth popullatës aktuale të Bairit (viti 2010) 

duke përfshirë edhe qytetarët jorezident, një numër i përafërt i  popullatës prej 

6020 - 6100 banorëve duket më reali, kurse numri i parashikuar për vitin 2025 

në bazë të varianteve përllogaritëse del se do të ishte rreth 10100 banorë. 

 Ekonomia 

Sektori prodhues tani për tani është tërësisht pasiv edhe pse potenciali më i 

madh qëndron jashtë kufijve të Bairit, me përjashtim të ish Monopolit të 

Duhanit që duhet privatizuar. Pa përfundimin e procesit të  privatizimit nuk do 

të ketë areale të rëndësishme për ndërmarrje prodhuese apo shërbyese.  

Tregtia dominon në sektorin privat dhe karakterizohet me shitore të vogla. 

Zhvillimi i tregtisë  krahas hapësirës së mangët vështirësohet edhe si pasojë e 

koeficientit të ulët konsumues.  
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Sektori i shërbimeve është sektor i domosdoshëm për ofrimin e përkrahjes 

dhe zhvillimin e ndërmarrjeve tjera, mirëpo struktura ekzistuese e veprimtarive 

shërbyese në ndihmon shumë pak zhvillimin ekonomik dhe pothuajse nuk 

ekziston fare.  

 Papunësia dhe fuqia punëtore  

Shkalla e lartë e papunësisë paraqet një ndër problemet kryesore për 

zhvillimin e ardhshëm. Në situatën e tanishme ekonomike kërkohen kryesisht 

aftësi profesionale që ju mundësohet të punojnë në sektorin privat. Kjo 

përmban sidomos aftësi në ndërmarrësi, tregti dhe zanate.  

 Banimi  

Zhvillimi i hapësirave banuese (fondit banues) nuk bëhet në mënyrë të 

kontrolluar institucional, pasi përveç zhvillimeve në segmentet mes akseve 

kryesore rrugore kemi zhvillime edhe në pjesët ku çasja e mirëfilltë në 

infrastrukturën rrugore dhe teknike mungon. 

 Infrastruktura sociale – Arsimi dhe Shëndetësia 

Si pasojë e hapësirave të pa mjaftueshme shkollore fëmijët mësojnë në 2 

turne. Përveç saj ka edhe vështirësi tjera, pasi pajisjet janë të pamjaftueshme, 

mungon  kuadri i kualifikuar arsimorë, laboratorët dhe bibliotekat.  

 Objektet e kultit dhe trashëgimia kulturore  

Zona Urbane e Bairit muk posedon të mira kulturore, mirëpo aspekti i 

trashëgimisë është një sektor multidimensional, prandaj në situatën 

momentale politike, kultivimi dhe zhvillimi i mëtejmë i trashëgimisë kulturore 

paraqet një sfidë të madhe.  

 Infrastruktura teknike dhe komunikacioni  

Rrjeti i rrugëve brenda zonës ende është i pakompletuar. Vetëm rrugët 

kryesore janë të asfaltuara, si dhe një shumicë dërmuese e shtruar me 

kubëza. 

Përmirësimet apo edhe zgjerimet në rrjetin ekzistues duhet të shqyrtohen. 

Gjithashtu duhet ritrajtuar udhëkryqet rreth ngritjes së funksionalitetit të tyre. 
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Shtigjet për biçiklista nuk ekzistojnë fare kurse shtigjet për këmbësor nuk janë 

adekuate gjë që paraqet rrezik për pjesëmarrësit në komunikacion.  

Mungesa e një sistemi të transportit urban ndikon që mobiliteti brenda qytetit 

të jetë shumë i hendikepuar, kurse banorët e qytetit janë të varur nga 

transporti individual.  

Shkarkimi i ujërave të zeza në lum dhe mungesa e përpunimit të tyre si dhe  

pjesërisht largimi i pakoordinuar i mbeturinave, mund të paraqesin rrezik për 

shëndetin dhe ambientin. 

 Kualiteti jetësorë / Ambienti 

Nevoja për sipërfaqe banimi duket të jetë ende e lartë. Një numër i madh i 

ndërtimeve të vjetra kanë nevojë për sanim.  

Kualiteti dhe oferta e hapësirave për sport dhe rekreacion, kërkon 

përmirësime dhe plotësime. Hapësirat përgjatë lumenjve Sitnica dhe Lushta 

paraqesin një potencial të madh.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


