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 Planifikimi Hapësinor 

 

Të dhënat e përdorura janë përpiluar në bazë të 

njohurive më të mira dhe sinqeritetin më të madh. 

Për saktësinë e tyre autorët e këtij punimi nuk 

mund ta marrin përgjegjësinë. 

Autorët bëjnë me dije se, me këtë Analizë ata nuk 

kanë ndjekur asfarë interesash gjeopolitike e as 

që dëshirojnë te ofrojnë të dhëna për këto 

qëllime. Autorët thirren ne detyrën e marrë sipas 

Tenderit në shtator të vitit 2006. 
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Plani Zhvillimor Urban  - Mitrovicë 

 

I. 

Profili dhe analiza e gjendjes ekzistuese 
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  1 .   PIKËNISJE 

 

  1.1  Rrethanat determinuese 

Bazuar ne ligjin mbi Planifikimin Hapësinor të Kosovës (Nr. 2003/14) dhe Ligjin 
Nr. 03/L-106 për ndryshimin e Ligjit për Planifikim Hapësinor (Nr. 2003/14), 
komunat janë të obliguara për të punuar planet hapësinore komunale - Planin 
Zhvillimor Komunal dhe Planin Zhvillimor Urban.  

Plani Zhvillimor Komunal (PZHK) përcakton synimet afatgjata për zhvillimin 
ekonomik, social dhe hapësinor, kurse Plani Zhvillimor Urban (PZHU) i 
konkretizon këto synime për zonën e vendbanimit dhe jep konkluzione lidhur me 
strategjinë e implementimit të tyre. Plani Zhvillimor Urban (PZHU) paraqet më 
tutje edhe bazën për hartimin e Planeve Rregulative të ardhshme. 

  1.2  Kontraktuesi dhe synimi 

Kontraktuesi është Departamenti për Urbanizëm i Komunës se Mitrovicës. Me 

Planin Zhvillimor Komunal (PZHK) dhe Planin Zhvillimor Urban (PZHU) duhet të 

përcaktohen qëllimet afatgjata për një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, social 

dhe hapësinor të zonës së përkufizuar për hartimin e planeve.  

Perimetri i punës përfshinë tërë zonën e Komunës se Mitrovicës për PZHK dhe 
tërë zonës së Qytetit për PZHU. Për momentin, sipas bisedës me z. Sadri Ferati, 
shef i ekzekutivit të Komunës se Mitrovicës, të datës 17.11.2006, ne do të nisemi 
nga; një Qytet – një filozofi.  

   1.3 Ndërtimi dhe aktualiteti i raportit të analizës 

Konstrukti i këtij raporti është punuar nga ekipi punues dhe është diskutuar me 
administratën komunale në  punëtoritë e para (Workshop-in e datës 16.11.2006 
në Mitrovicë). Bazuar në të arriturat e Workshop-it në njërën anë, dhe vërejtjeve 
te administratës komunale, është përpiluar dhe plotësuar raporti mbi Analizën. 

Raporti pasqyron situatën nga fundi i vitit 2006. 
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 1.4  Organizimi 

Organizimi faktik i projektit nga ana e kontraktuesit të punës bëhet nga firma 
Linprojekt, Kosovë, Komuna e Mitrovicës dhe Metron Ag Brug Zvicër, Ibrahim Sylaj 
si dhe Fatmir Kajtazi nga ABI Group. Këta të fundit mbështesin menaxhimin e 
projektit si dhe përkthimin gjuhësor dhe komunikimin kulturor. Metron Ag është 
përgjegjës për menaxhimin e projektit, derisa Linprojekti ka nën kompetencë 
ekzekutimin e tij. Linprojekti si partner kontraktues me Komunën e Mitrovicës 
mbulon edhe aspektin komercial. 

Në kuadër te organizimit te mëtutjeshëm të projektit, bën pjesë edhe Frank 
Schwartze, Insar Consult, Berlin, i cili bazuar ne njohuritë e shkëlqyera të lokalitetit 
dhe studimeve të mëhershme, merr funksionin e konsultuesit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekipi komunal i planifikimit (EKP) 

Nga ana e qytetit është Departamenti për Urbanizëm (DPURB), gjegjësisht 
Fejzullah Haxhani, drejtori përgjegjës dhe partneri kontaktues për PZHU / PZHK.   

Me tutje ekziston një grup drejtues i administratës komunale, i cili rregullisht është i 
kyçur në projekt. Në grafiken e mëposhtme janë paraqitur tërë institucionet qe janë 
drejtpërdrejt të kyçura. 

Kuvendi Komunal (Drejt. për  urbanizëm) 
F. Haxhani  (deri në nëntor 2007) 

M. Bala  (prej janar 2008) 

Kontraktuesi i punëve (Linprojekt) 
J. Haxhimehmeti / L. Kabashi 

 

Ekzekutuesi i projektit (Linprojekt) 
J. Haxhimehmeti / L. Kabashi 

Menaxhmenti i projektit (Metron AG) 
P. Wolf / S. Keller 

Përkrahje menaxhmentit të projektit (ABI Group, Sylai) 
I. Sylai / F. Kajtazi  
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Entet e kyçura në grupin drejtues : 

 

  1.5  Aktorët kyç 

Më tutje pretendohet një komunikim i vazhdueshëm me përfaqësues të organizatave 
vendore dhe atyre ndërkombëtare. Momenti dhe pjesëmarrja e këtyre aktorëve do të 
përcaktohet nga grupi drejtues. Në vazhdim janë paraqitur grupet kryesore të aktorëve kyç:  

 

 

Grupi drejtues  

Udhëheqja Operative 

Metron / Linprojekt 
Sylaj / ABIGroup 

Përpunimi 
përmbajtësor 

Administrata 
Komunale 
Mitrovicë 

PISG  

Organizatat 
Ndërkombëtare 

Organizatat 
Joqeveritare 

Ekonomia/Shoqatat 

Popullsia 

 Mediumet 



   Kuvendi Komunal i Mitrovicës    Skupština Opštine Mitrovica      Municipal Assembly Mitrovica 
Plani Zhvillimor Urban                   Urbanistički Razvojni Plan            Urban Development Plan 

  

Drejtoria për Planifikim, Urbanizëm, Kadastër dhe Pronë 
 
                                                                                               - 14 - 

 

 1.6  Historiku i planifikimeve 

Plani i fundit, Plani Gjeneral Urban i Mitrovicës, daton nga viti 1979 dhe është 
plotësuar e përshtatur disa herë deri në vitin 2000. Mirëpo në ndërkohë, numri i 
popullsisë, baza ekonomike dhe ngarkimi i infrastrukturës kanë ndryshuar në 
mënyrë dramatike. Kjo e bën një rishikim të gjithëmbarshëm dhe një konceptim të ri 
të Planeve Zhvillimore të qytetit më se të nevojshëm.  

 1.7  Konceptet themelore lidhur me planifikimin 

Komuna e Mitrovicës është një komunë e cila me luftën (1998-1999) dhe me 
mbylljen e minierës ka përjetuar thyerje të rënda, komunë e cila edhe me tutje vuan 
nga këto pasoja. Është e domosdoshme që status-quo në mënyrë radikale dhe 
thelbësore të vihet në pikëpyetje, në mënyrë që nga kjo të zhvillohen ide orientuese 
përparimtare për qytetin. 

Sidomos në situata komplekse e dinamike dhe kur mjetet financiare janë të 
kufizuara, është më efektive që pas një analize përmbledhëse të punohet shpejt një 
Koncept Zhvillimor i përgjithshëm (jo i detajuar), në mënyrë qe të definohen 
prioritetet më të rëndësishme të zbatimit të tij. Bazuar në këtë Koncept Komunal 
Zhvillimor (PZHK) administrata publike apo planifikuesit lokal e kanë pastaj shumë 
më lehtë që ta thellojnë analizën, ta detajojnë më tutje konceptin dhe të finalizojnë 
planet formale komunale (PZHK / PZHU), (metoda e shkuarjes nga ’’e përgjithshmja 
në detaje’’).  

 1.8  Procesi i mbarëvajtjes 

Programi i punës pason në 3 faza: Në fazën e 1-rë analizohen rrethanat ekonomike, 
shoqërore dhe hapësinore. Në fazën e 2-të punohet vet koncepti zhvillimor. Në 
fazën e 3-të janë idetë rreth implementimit qe kanë prioritet. 

 

Në fillim të secilës fazë është paraparë një Workshop dyditor në Zvicër, në mes 
ekipit punues të projektit, dhe dhënësit të punës. Kah mesi i çdo faze, parashihet  
një Workshop dyditor në Mitrovicë. Bashkëveprimi i Administratës Komunale rreth 
përpilimit të PZhK dhe PZHU, siç kërkohet në Ligjin mbi Planifikimin Hapësinor, 
bëhet sipas marrëveshjes me ekipin punues të projektit. 
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 2   Materiali i marrë për bazë 

  2.1  Ligji mbi Planifikimin Hapësinor të Kosovës 

Që nga viti 2003 Kosova disponon me Ligjin mbi Planifikimin Hapësinor (Ligji Nr. 
2003/14), ndërsa nga Nëntori 2008 është në fuqi Ligji Nr. 03/L-106 për ndryshimin e 
Ligjit për Planifikim Hapësinor (Nr. 2003/14). Synimi kryesor i tij është që të arrihet 
një planifikim dhe zhvillim hapësinor racional. Kjo nënkupton edhe krijimin e një 
baraspeshe në mes të zhvillimit në njërën anë dhe ruajtjes së sipërfaqeve të lira e 
mbrojtjes së ambientit në anën tjetër. Planifikimi i hapësirës në Kosovë duhet ti 
përshtatet standardeve ndërkombëtare. 

Principet kryesore (Neni 3) të ligjit janë si vijon: 

• Interesi i përbashkët i të gjithë kosovarëve duhet mbështetur përkrah ruajtjes 
se resurseve natyrore dhe të një zhvillimi largpamës. 

• Planet dhe strategjitë zhvillimore duhet të përpilohen në një proces 
participimi të gjithë aktorëve kyç dhe shoqërisë. Më këtë rast nuk guxon të vij 
deri të diskriminimi i asnjë Grupi a individi.  

Departamenti i Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor, koordinon planifikimin e 
hapësirës (Neni 5.2, a). Ai vlerëson, vrojton dhe harmonizon procesin e planifikimit 
të komunave (Neni 5.2,d). Gjithashtu ai mbështet Komunat gjatë punimit të PZHK, 
PZHU si dhe Planit Rregulativ Komunal, (Neni 5.2, f) 

Asambleja e Komunës emëron një komitet ekspertësh për përpilimin e kërkesave 
drejtuar Planit Hapësinor Komunal  dhe Planit Urban. Ky komitet duhet edhe të 
bashkëveproj duke përkrahur implementimin e këtyre planeve (Neni 6.1). 

Ekzistojnë dy rrafshe planifikimi në Kosovë. (a) Planifikimi Shtetëror  dhe (b) ai i 
Komunave (Neni 9). Në rrafshin e Komunave do të këtë tri lloje planesh: Fillimisht 
PZHK, së dyti PZHU dhe së treti Plani Rregulativ Urban, (Neni 10.2) 

Plani Zhvillimor Komunal (PZHK) 

Plani Zhvillimor Komunal duhet të mbuloj tërë hapësirën e një komune. Fjala është 
për një plan multisektorial, i cili përcakton synimet afatgjata të një zhvillimi 
ekonomik, social dhe hapësinor. Ky dokument duhet të përmbaj planet për zhvillimin 
e Zonave Urbane dhe fshatrave, (Neni 13.1). Plani duhet të mbuloj një periudhë 
kohore prej më së paku pesë vjetësh (Neni 13.2). Ai gjithashtu duhet të këtë edhe 
një pasqyrë mbi ndikimin socio-ekonomik dhe ekologjik të planit, si dhe mbi 
implementimin e tij (Neni 13.3). 
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Para përfundimit, projekti do të prezantohet publikisht. Afati i bashkëveprimit 
(vërejtjeve dhe sugjerimeve) zgjat së paku 60 ditë (Neni 13.7). Projektplani i 
dorëzohet pastaj Kuvendit Komunal për miratim, duke ia bashkangjitur këtij edhe një 
përmbledhje te këtyre vërejtjeve a sugjerimeve (Neni 13.8). Para miratimit 
përfundimtar, një kopje e tij i dërgohet Departamentit për Ambient dhe Planifikim 
Hapësinor. 

Plani Zhvillimor Urban (PZHU) 

Të gjitha komunat duhet të punojnë nga një PZHU për zonën e tyre urbane. Ky 
është një plan strategjik multisektoral, i cili parashikon zhvillimin dhe menaxhimin e 
zonave urbane të paktën për pesë vitet e ardhshme (Neni 14.1). Plani përbëhet prej 
tri pjesëve. Analizës së situatës socio-ekonomike, vet planit sie dhe  një strategjie të 
implementimit, e cila përmban në vete një plan kohor dhe financimet e mundshme. 
(Neni 14.3). 

Komunat mund ta përpunojnë PZHU si pjesë të PZHK ose si një dokument të 
veçantë (Neni 14.6). Asambleja Komunale e definon PZHU. 

Pjesëmarrja 

Planet Hapësinore i nënshtrohen një procesi të bashkëveprimit  në harmoni me 
Ligjin mbi Planifikimin Hapësinor. Ministria e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor 
dhe Komunat mbajnë përgjegjësi për këtë. 

 2.2  Kosova vendi ynë. Plani hapësinor i Kosovës 

Plani Hapësinor i Kosovës, i cili tashmë ekziston si projekt, do të duhej të zgjoj 
interesin e popullit të Kosovës për një zhvillim të shpejtuar ekonomik, njëkohësisht 
duke ruajtur resurset natyrore dhe trashëgiminë kulturore. Plani Hapësinor i 
Kosovës duhet të shërbej si vijë drejtuese për identifikimin e potencialëve 
zhvillimore dhe për rolin qe kanë qytetet për zhvillimin social, ekonomik dhe kulturor 
të Kosovës. Më tutje, Plani Hapësinor i Kosovës do të duhej të realizonte edhe këtë: 

• Ai udhëheq organizatat qeveritare në te gjitha vendimmarrjet dhe tematikat 
më rëndësi për hapësirën.  

• Ai ka ndikim në vendimet politike lidhur me investimet strategjike në 
infrastrukturë, posaçërisht në fushën e transportit dhe komunikacionit. 

• Ai jep një kontribut për zhvillim të balancuar në mes rajoneve të zhvilluara 
dhe atyre më pak të zhvilluara. 

• Ai identifikon pikat strategjike për zhvillimin e zonave urbane dhe atyre 
rurale. 

• Ai influencon në mënyrë aktive planifikimin në rrafshin lokal PZHK / PZHU 
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• Ai jetëson principet e ,,praktikës së mirë’’ në fushën e planifikimit të 
hapësirës. 

 
Të dhëna tjera nga Plani hapësinor të Kosovës lidhur me rajonin dhe  Komunën e 
Mitrovicës: shiko kapitullin 3.3. 

2.3  Ligjet mbi planifikimin. Udhëzimet administrative për    
përpilimin e Planit  Zhvillimor 

Me Udhëzimin administrativ për përpilimin e planit zhvillimorë, Ministria e Planifikimit 
Hapësinor përcakton direktivat për përpunimin e PZHK  dhe PZHU për komunat e 
Kosovës. Udhëzimet administrative duhet të kontribuojnë në harmonizimin e 
rrafsheve qendrore dhe lokale të planifikimit si dhe në sqarimin e temave më 
rëndësi vitale. 

Qëllimi kryesor i Udhëzimit administrativ është që komunave tu epet 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. 

Udhëzimet administrative, krahas bazës ligjore (Ligjit për planifikim hapësinor, 
ndërsa nga Nëntori 2008 është në fuqi Ligji Nr. 03/L-106 për ndryshimin e Ligjit për 
Planifikim Hapësinor (Nr. 2003/14), Ligjit për mbrojtjen e mjedisit, Ligji mbi 
ndërtimin, etj.) dhe Plani hapësinor i Kosovës ofrojnë edhe bazën kryesore qe duhet 
pasur parasysh gjatë punimit të PZHK / PZHU. 

Temat qenësore 

Raporti numëron 11 tema qenësore, të cilat  medoemos duhet të merren parasysh 
gjatë punimit të PZHK / PZHU: 

1. Banimi / Vendbanimi 
2. Vendbanimet joformale 
3. Vendet strategjike dhe çelësi i zhvillimit ekonomik 
4. Turizmi 
5. Zonat me kualitet të lart 
6. Trashëgimia kulturore – Ruajtja e vlerave urbane  
7. Parqet nacionale 
8. Minierat dhe arealet për fitimin e energjisë  
9. Menaxhimi i mbeturinave  
10. Transporti 
11. Impiantet e pastrimit të ujërave 
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Te secila temë paraqiten pak a shumë këto aspekte  

• Situata 
• Tema dhe arsyet për kornizat  
• Principet (zhvillimi natyral, i baraspeshuar dhe i integruar), Subsidiariteti 
• Udhëzimet Administrative (për rrafshet qendrore dhe lokale të planifikimit) 
• Mekanizmat (mënyra e punës dhe bazat ligjore)  

 2.4  Agjenda Zhvillimore Komunale 2007 – 2009 

Agjenda pretendon të autorizoj administratën lokale për  të identifikuar nevojat e 
komunës dhe te shoqërisë. Me tutje ajo donë të krijoj bazën për Planin Strategjik 
Komunal (2007 – 2009) si dhe për planin aksional për intervenimet dhe projektet e 
ardhshme zhvillimore. Agjenda është mjaft e studiuar, përfshinë të gjitha fushat më 
rëndësi, dhe te dhënat në të janë aktuale. Krahas shumë temave sektoriale si p.sh. 
ambienti, profili ekonomik i Komunës, infrastruktura dhe shërbimi publik, 
infrastruktura sociale, kultura dhe sporti, agjenda sjell edhe përfundime me rëndësi 
për zhvillimin e Komunës së Mitrovicës. Ne raportin në vijim, për arsye te kohës 
thirremi vetëm pjesërisht në agjendën në fjalë. Njohuritë dhe përfundimet e saj do te 
merren parasysh gjatë punimit të PZHK / PZHU. 

 2.5  Ligjet tjera dhe rregulativat shtetërore 

• Rregullorja e UNMIK-ut Nr.: 2000/27 mbi Themelimin e Departamentit 
Administrativ të bujqësisë, pylltarisë dhe të zhvillimit të fshatit. Aty 
përcaktohet detyra mbi zhvillimin dhe aplikimin e një politike rurale. 

• Rregullorja 2002/12 për themelimin e departamenti administrativ të 
shërbimeve publike i dt. 13.06.2000. Shërbimet publike d.m.th. Infrastruktura 
teknike dhe furnizimi e deponimet janë shpesh ndërmarrje publike, prandaj 
ato i nënshtrohen Ligjit për privatizim të Agjensionit Kosovarë të Mirëbesimit. 
D.m.th. Infrastruktura teknike.  

• Ligji mbi pronën, Gazeta Zyrtare Nr. 6/80 
• Ligji mbi token ndërtimore, Gazeta Zyrtare e Kosovës Nr. 14/80 (3) 
• Ligji mbi eksproprijimin, Gazeta Zyrtare e Kosovës, Nr. 45/81 
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 2.6  Studimet nga institucionet ndërkombëtare 

Agjenda për zhvillimin ekonomik të Mitrovicës 
Joanna Harvey (UNMIK) dhe Frank Schwartze / Christoph Wessling  
SSA Consultants (UNMIK) 

Agjenda bazohet në rezultatet e pesë grupeve punuese në nivel komune, në të cilat 
ishin të kyçur ekspertet nga veriu dhe jugu i Mitrovicës. Ekspertet prezantuan 
rezultatet e tyre në nëntor të vitit 2003 para personaliteteve më rëndësi të shoqërisë 
dhe shoqatave ekonomike. Analiza dhe prioritetet qe kanë dalë nga diskutimet 
paraqesin bazën e  Agjendës për Zhvillimin Lokal Ekonomik. 

Kjo është diskutuar publikisht (shiko faqen 2/3 Agjenda) dhe është përfunduar në 
mars të vitit 2004. Koncepti është prezantuar para donatorëve ndërkombëtar në prill 
të vitit 2004. 

Studimet dhe rregulativat   
( Policy Paper ESI – European Stability initiative) 

ESI është një institut kërkimor-shkencor dhe këshillëdhënës në shërbim të 
shoqërisë, i cili përpunon të dhëna të besueshme empirike, me qellim kontributi në 
stabilizimin ekonomik dhe  politik në Evropë. ESI është themeluar nga një grup 
ndërkombëtar kërkimore-shkencor, i cili posedon me një përvojë të mjaftueshme në 
vendet e Evropës Juglindore. Puna e tyre këshillëdhënëse është marrë vazhdimisht 
në konsideratë nga mbajtësit e funksioneve të ndryshme politike në Evropën 
Juglindore. Si organizatë bamirëse (në shërbim të shoqërisë) është e varur nga 
mbështetja e qeverive, firmave dhe personave privat. 

Në vazhdim një listë e publikacioneve të zgjedhura nga ESI: 

• Mitrovicë / Mitrovica: Kosovo's Litmus Test. ESI Discussion Paper 

• Post-industrial future - economy and society in Mitrovicë/Mitrovica  and 
Zvecan 
http://www.ag.ch/php/vernehmlassungen/index.php?controller=Download&D
okId=719&Format=pdf 

• How people live - North Mitrovicë/Mitrovica  and Zvecan  

• How people live - South Mitrovicë/Mitrovica  

• People or territory? A proposal for progress in Mitrovicë/Mitrovica  
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Profili komunal i Mitrovicës, OSBE, 2006 

Ky studim jep një pasqyrë aktuale mbi aktorët kyç, organizatat shoqërore civile të 
administratës dhe OJQ-të.  

Medium Term Concept Kosovo, Swiss Agency for Development and 
Cooperation, 2006 

Raporti identifikon kërkesat dhe nevojat e Kosovës për përkrahje nga jashtë. Ai 
përshkruan bashkëpunimin e gjertanishëm në mes Zvicrës dhe Kosovës si dhe 
prezanton programet zhvillimore më aktorët e partnerët kyç. 
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 3   Rrethanat gjeografike dhe politike 

 3.1  Shkurtimisht profili i Kosovës1 

Regjioni në zemër të Ballkanit 

Kosova është në Evropën juglindore ne Ballkan. Kjo zonë nuk ka dalje në det. Harta 
e mëposhtme tregon distancat në raport me vendet fqinjë. 

 

 

Sipërfaqja dhe regjionalizimi 

Me 10.877 km², Kosova ka një madhësi sa një e treta e Belgjikës, dhe me 220 
banorë / km² është krahasimisht dendësisht e banuar. Dendësia e popullsisë në 
kryeqytetin Prishtina me 900 banorë/km² është më e larta, përderisa në zonat 

kodrinore është 50 banor/km².2  

Kosova ndahet ne shtatë Regjione me gjithsejtë 25 rrethe, përderisa vetëm 
Komunat na paraqiten si njësi politiko-administrative.  

 
1 The Kosovo General Government 2003 Budget, The Household Budget Survey 2003-2004,  www.bbc.co.uk 
 

2 Institute for Spatial Planning (2004): Kosovo Profile, S. 11-12 
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Popullsia 

Numri i popullsisë është vlerësuar më 2,4 Milion në vitin 2000. Mirëpo ky numër i 
popullsisë është i diskutueshëm. Vlerësimet tjera shkojnë në 1.9 Milion. Koeficienti i 
rritjes së popullsisë me 1.3% është më i larti në regjion. Qe nga viti 1921 – 2003 
popullsia është rritur për faktorin 4.6. Nëse edhe me tutje vazhdohet me këtë rritje të 
lartë të popullsisë, në vitin 2050 në Kosovë do të jetojnë afër 4.5 Milion banor. 3 

 

Struktura e vjetërsisë  

Kosova ka një rritje dinamike të popullsisë. Për 23 lindje për 1000 banorë ka 7 raste 
të vdekjes (2003). Mosha mesatare e jetës për femra është 71 vjeç ndërsa për 
meshkuj 67 vjeç. 

Përqindja e popullsisë në Kosovë sipas moshës: 

 

 

 

 

Përbërja etnike 

Kosova banohet kryesisht nga shqiptarët; Sipas prognozave të bankës botërore nga 
viti 2000, në të cilat bazohet deri sot edhe Enti Statistikor i Kosovës, ka 88% 
Shqiptar, 7% serb dhe 5% grupe tjera etnike. Në grupin 5%- it hyjnë turqit, 
boshnjakët, torbeshët, goranët, kroatët, romë dhe ashkalit të cilët quhen ndryshe 
edhe egjiptasit kosovarë. Prognozat aktuale të OSZE- së vijnë në afër 91% shqiptar, 
5% serb dhe 4% nga pakicat etnike. Sot përqindja e shqiptarëve ka shënuar 
gjithsesi akoma rritje si pasojë e luftës në Kosovë.  

 

 

 

3 Institute for Spatial Planning (2004): Kosovo Profile, S. 11 

nën 15 vjeç  33 %  

nën 25 vjeç > 50 % 

mbi  65 vjeç 6 %  
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Ekonomia 

Të ardhurat bruto: 930 Euro për banor (2003, Të dhënat nga  UNMIK- u), 964 Euro 
për banorë (2004, Të dhënat nga banka botërore), 1’275 Euro për banor (2004, Të 
dhënat nga Komisioni Evropian) 

Rritja e standardit: 2.2 % (2002), 3.1 % (2003), 3.2 % (2004), 3.5 % (2005 
prognozë) 

Inflacioni: 3.6 % (2002), 1.1 % (2003), 1.5 % (2004), -0.5 % (2005 prognozë) 

Papunësimi: 57.1 % (2001), 55 % (2002), 49.7 % (2003). Rritja vjetore e papunësisë 

tek  të rinjtë qe mbarojnë shkollimin afër 6 %.4 

 

Bujqësia 

Afër dy të tretat e popullsisë janë të varur nga bujqësia, ani pse pjesëmarrja e të 
ardhurave nga bujqësia në totalin e të ardhurave bruto për banor përbën vetëm 

9%5. 

 

Diaspora dhe zhvillimi ekonomik 

Një pikë gjithashtu më rëndësi është migrimi jashtë vendit: Sipas prognozave 
350'000 deri 400'000 kosovarë jetojnë jashtë vendit, para së gjithash në Gjermani 
dhe Zvicër. Që prej kohësh e posaçërisht në dhjetëvjeçarët e fundit, ekonomia 
kosovare është "mbajtur gjallë", falë të hyrave në vend prej të emigruarve. Sipas të 
dhënave të IMF në vitin 2005 në Kosovë kanë hyrë 375 milion Euro. Në vitin në 
vazhdim janë hyrë sipas të gjitha gjasave 10% më pak. Tendenca është e qartë: Të 
hyrat nga diaspora janë në rënie. Shumë të emigruar nga Kosova në ndërkohë kanë 
vendosur të jetojnë në vendin e emigruar, ku edhe banojnë me anëtarët e familjeve 
të tyre. 

 

 

4 Neue Zürcher Zeitung (Gazetë ditore prestigjioze Zvicerane I.S), f.9, 23./24.12.2006 

5 Neue Zürcher Zeitung (Gazetë ditore prestigjioze Zvicerane I.S), f.9, 23./24.12.2006 
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Edhe hyrja në tregun evropian është vështirësuar dukshëm meqë Kosova nuk është 
anëtare e Bashkësisë Evropiane. Organizata e ekspertëve evropian, European 
Stability Initiative (ESI), mu për këto arsye angazhohet që të lejohet prapë migrimi 
nga Kosova për në vendet tjera evropiane, meqë varfëria ekonomike do të qoj 

pashmangshëm në trazira politike. 6 

Familja dhe banesa 

Jeta në familje të mëdha është standard, por kjo është më shumë e shprehur në 
fshatra se në qytete. Madhësia mesatare e një familje është afër 6.5 anëtarë. 

Në vitin 2003 kishte rreth 360'000 objekte banimi në Kosovë. Mesatarisht 20 m² 
sipërfaqe banimi ka në disponim çdo banor i Kosovës. 99% e popullsisë janë pronar 
të banesave a shtëpive ku ata jetojnë, vetëm 1% jetojnë me qira. Një numër i madh i 
familjeve ngrohet zakonisht me stufë druri, një numër i vogël me ngrohëse elektrike, 
ngrohje shtëpiake apo ngrohje qendrore të qytetit etj. Në qytete, 94% e familjeve 
kanë ujë të pijes në banesë a shtëpi, ndërsa në zonat rurale 44% e familjeve e 
sigurojnë këtë nga bunarët. 

 

Analfabetizmi 

Tek femrat, numri i analfabetëve është dukshëm më i madh se të meshkujt: 13,4 % 
femra ndaj 3.8% meshkuj në zonat rurale e 10.4% ndaj 2.3% në qytete. 
Analfabetizmi nuk dallon vetëm tek gjinitë por edhe tek moshat: Në grupin e 
moshave deri 39 vjeç është një analfabetizëm i shprehur dukshëm nën mesatare, 
tek femrat prej 55 deri 59 vjeç janë afër 20% dhe tek ato 70 deri 75 vjeç janë afër 
60% analfabet. 

 

Varfëria 

Sipas të dhënave nga banka botërore, 37% e popullsisë jetojnë nën kufijtë e 
varfërisë (më të ardhura nën 1.37 Euro për një të rritur në ditë), 15% nën kufijtë e 
varfërisë ekstreme (më të ardhura nën 0.93 Euro një të rritur në ditë) 

 

6 Neue Zürcher Zeitung, Faqe. 9, 23./24.12.2006 
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Vlerësim vetanak: Fushat problematike 

Sipas një pyetësori nga ana e UNDP (United Nations Development Programm) të 
bërë me popullsinë kosovare në pjesën e dytë të vitit 2005, grupet e caktuare etnike 
kanë paraqitur problemet më të mëdha aktuale qe kanë (të dhënat në përqindje të 
grupeve etnike):  

• Shqiptarët: Papunësia (33,8 %), paqartësia lidhur më statusin e ardhshëm të 
Kosovës (28,3 %), Varfëria(19,4 %), Korrupsioni (4,8 %), fati i të zhdukurve 
(4,3 %), furnizimi më rrymë (3,6 %), çmimet (1,2 %) vrasjet e pa hulumtuara 
(1,0 %). 

• Serbët: siguria publike dhe personale (30,7 %), varfëria (15,3 %), raportet në 
mes grupeve etnike (12,9 %), papunësia (12,4 %), paqartësia lidhur më 
statusin e ardhshëm të Kosovës (9,9 %), kriminaliteti i organizuar (6,4 %), 
fati i të zhdukurve (3,0 %), furnizimi më rrymë (1,5 %). 

• Grupet tjera etnike: Papunësia (43,5 %), paqartësia lidhur më statusin e 
ardhshëm të Kosovës (20,4 %), varfëria (17,6 %), furnizimi më rrymë 
(9,3 %), çmimet (2,8 %), raportet në mes grupeve etnike (2,8 %), Korrupsioni 
(1,9 %), problemet sociale dhe sigurimi shëndetësor (secila 0,9 %). 

 

 3.2  Situata politike 

 

Pas intervenimit të Nato-s kundër Serbisë, Kosova qeveriset nga UN si protektorat, 
nën administratën e UNMIK-ut (United Nations Mission in Kosovo) në bazë të 
Rezolutës së KB 1244 të 10. qershorit 1999. Qe nga marrja e aparatit shtetërorë 
nga ana e UNMIK-ut kanë filluar bisedimet në mes të Republikës Serbi Mali i Zi (sot 
Republika e Serbisë) pjesë e së cilës Kosova sipas konventave ndërkombëtare 
është, dhe Qeverisë së Kosovës e cila punon nën administrimin e OKB-së, në të 
cilat bisedime duhet të arrihet një marrëveshje lidhur më statusin final të kësaj treve. 
Qeveria e përkohshme e zgjedhur kërkon pavarësinë për Kosovën e banuar 
kryesisht më shqiptar. Kjo ndodhë edhe pas një gjendje të ngjashme më luftërat 
gjithëpopullore mbi dhjetëvjeçare, e cila kah fundi i vitit 1990, kishte arritur 
kulminacionin me intervenimin ushtarak të Nato-s kundër regjimit të Slobodan 
Millosheviqit në Beograd. 
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Gjendja e komplikuar politike në Kosovë përcillet edhe nga një gjendje e vështirë 
ekonomike në këtë trevë. Kosova, edhe ashtu e pazhvilluar në kohën e socializmit, 
lufton sot më procese ekonomike të transformimit, të cilat i përjetuan edhe shumë 
shtete të Ballkanit perëndimor qe nga vitet e 90-ta. Por këtu, proceset zhvillohen me 
shumë vështirësi. Vitet e 90-ta në Kosovë dominoheshin nga rezistenca dhe 
represioni i cili p.sh. si pasojë kishte largimin e pjesëtarëve të popullsisë shqiptare 
nga të gjitha postet më rëndësi në ekonomi dhe administratë. Kjo kishte për pasojë 
krijimin e ashtuquajtur të sistemit paralel në sektorin e arsimit, shëndetësisë dhe të 
furnizimit nga ana e popullsisë shumicë shqiptare. Në vazhdim të kësaj kohe të 
,,humbur’’ u fillua me rindërtimin material dhe shtetëror pas luftës, nën administrimin 
ndërkombëtar pas vitit 1990. Për UNMIK-un në plan të parë qëndron ndërtimi i një 
shoqërie civile demokratike dhe funksionale si dhe tejkalimi i acarimeve ndëretnike. 

Sipas mendimit të shumicës në Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, për 
Kosovën është paraparë një shtetësi, si një model administrimi, tek i cili një 
përfaqësues civil ndërkombëtar i emëruar nga këshilli i Bashkësisë Evropiane do të 
vepronte në prapavijë. 

Pas luftës në Mitrovicë ka ardhur deri të një ndarje e grupeve etnike në pjesën 
jugore të qytetit më pothuajse vetëm shqiptar (afër 60'000 banorë) dhe në pjesën 
veriore me kryesisht serb (afër 13'000 banorë). Të dy pjesët e qytetit lidhen me dy 
urat mbi Ibër, të cilat si edhe i tërë qyteti ruhen nga trupat e UNMIK-ut dhe KFOR-it. 
Në këtë moment (dhjetor 2006) administrimi i pjesës veriore është nën kontrollin e 
administrimit të përkohshëm te UNMIK-ut. 

 

Situata politike sot 

Kosova si shteti më i ri në  Evropë dhe botë gjatë historisë së saj më të re ka kaluar 
në faza të ndryshme në të cilat qytetarët kosovarë janë përballur me sfida dhe 
vështirësi të ndryshme. Vendosmëria dhe përkushtimi për zhvillim dhe prosperim 
drejt integrimit në Bashkimin Evropian dhe strukturat euro-atlantike të demonstruara  
pas shpalljes së pavarësisë janë bazë e fortë mbi të cilën Kosova ka ndërtuar një 
partneritet të shëndoshë me vendet e botës së civilizuar e demokratike.  

Respekti për të drejtat e njeriut, dinjitetin njerëzor, të drejtën për vetëvendosje, 
vetëqeverisje dhe sundim të ligjit janë vlera që populli i Kosovës i ka mishëruar në 
ideologjinë e tij të kundërshtimit të regjimit autokratik të vendosur në Kosovë që nga 
fillimi i shpërbërjes së Jugosllavisë. Pikërisht respekti për këto vlera bëri që shtetet 
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perëndimore të udhëhequra nga SHBA dhe shtetet evropiane nën ombrellën e 
NATO-s u vunë në përkrahje të popullit kosovar dhe kërkesave legjitime për 
vetëvendosje duke i dhënë fund një konflikti të egër dhe duke pamundësuar 
kryerjen e krimeve dhe torturave të regjimit dhe liderëve që më vonë u sollën para 
gjykatës ndërkombëtare të Hagës dhe u dënuan për krimet luftës të bëra në Kosovë 
dhe në Ish-Jugosllavi. 

Rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara mbi 
themelimin e Administratës së përkohshme të OKB së në Kosovë ka mundësuar 
themelimin e institucioneve vetëqeverisëse si në nivelin lokal ashtu edhe në 
institucionet qendrore. Përkushtimi i popullit kosovar për vendosjen e demokracisë, 
respektimin e të drejtave të njeriut e posaçërisht të drejtat e minoriteteve dhe 
komuniteteve pakicë ka mundësuar që me përkrahjen e bashkësisë ndërkombëtare 
të ndërtohen institucione demokratike të cilat synim kryesor e kanë përfaqësimin 
dhe ofrimin e shërbimeve kualitative për të gjithë qytetarët pa dallime mbi baza të 
përkatësisë etnike, religjioze, gjinore etj. Duke ritheksuar këtë përkushtim edhe 
Kushtetuta e Republikës së Kosovës si akti më i lartë juridik në Kosovë ka përfshirë 
të gjitha dokumentet ndërkombëtare relevante për mbrojtjen dhe garantimin e lirive 
dhe të drejtave të njeriut në Kosovë. Mbi këtë bazë të gjitha ligjet e miratuara në 
Kuvendin e Republikës së Kosovës sikurse edhe legjislacioni dytësor në nivel 
qendror e komunal janë përshtatur dhe përfaruar me legjislacionin e BE duke 
riafirmuar vendosmërinë e popullit dhe institucioneve kosovare për të filluar sa më 
shpejt procesin e integrimit në Bashkimin Evropian.  

Momenti historik i përafrimit të Republikës së Kosovës me Bashkimin Evropian 
nënkupton realizimin e projekteve dhe reformave substanciale në të gjitha fushat me 
qëllim të ofrimit të shërbimeve sa më të mira për qytetarët e Kosovës. Në këtë 
kuadër infrastruktura është njëri ndër prioritetet kryesore dhe reformimi saj 
padyshim se kërkon një projektim dhe investim afatgjatë. Pikërisht planifikimet dhe 
projektimet e tilla mundësojnë sukses në përballjen me sfidat dhe realitetin e 
vështirë politik e ekonomik që karakterizon qytetin e Mitrovicës sot, duke u bërë 
parakusht i nxitjes së investimeve që janë katalizator i zhvillimit, rritjes ekonomike 
dhe qëndrueshmërisë e stabilitetit politik për të cilat Mitrovica ka nevojë më së 
shumti. 
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 3.3  Ndërlidhjet regjionale të Mitrovicës 

Regjioni i Mitrovicës në Planin Hapësinorë të Kosovës, paraqitet si ,,Thesari i 
Kosovës’’. Ai përbën pjesën veriore të Kosovës dhe përfshinë 2'083 km² më afër 
300'000 banorë (UNHCR, 1998). Afër dy të tretat e popullsisë së regjionit jetojnë në 
fshatra. Komuna e Mitrovicës paraqet qendrën e regjionit, i cili përbëhet edhe nga 
këto komuna: Vuçitërnë, Skenderaj, Zveçan,  Leposaviq udhe Zubin Potok. 

 

 Strategjia e zhvillimit të Komunës së Mitrovicës 
 në kontekst të Kosovës 

Në Planin Hapësinor të Kosovës7 regjioni i Mitrovicës paraqitet si „Thesari i 
Kosovës“ për industrinë, shërbimet dhe tregtinë e Kosovës. Komuna e Vuçitërnës 
posedon me shumë zona më tokë të mirë bujqësore, që paraqet një bazë zhvillimin 
e agronomisë. Skenderaj ka përqindjen më të madhe të popullsisë në fshatra (95%). 
Zonat për blegtori dhe ekonomi pyjore gjenden në zonat malore të Leposaviqit dhe 
Zubin Potokut. Qendrën e përbën Mitrovica më shumë minierat e saj. Sipas planit, 
kjo si edhe më herët, do të mund ta merrte rolin kryesor në zhvillimin e ardhshëm të 
industrisë së rënd në nivel të tërë Kosovës, meqë ka tokë të pasur me plumb dhe 
Zink. 
 

Vizioni i paraqitur në Planin Hapësinor të Kosovës e sheh regjionin e Mitrovicës në 
një rol udhëheqës në këto fusha: 

• Fitimin e xehes / Përpunimin e metaleve 
• Ruajtjen dhe kultivimin e traditave 
• Vetëdijesimin për një ambient ekologjik 
• Zhvillimin e ekonomisë dhe bujqësisë  
• Barazisë sociale 

 
 
 
 
 
 

 
7 Kosovë shtëpia ime. Plani Hapësinor i Kosovës. f. 105. Ministria e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor, Prishtinë, 
2005 
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                                 Regjionet zhvil l imore strategjike, (Plani Hapësinor I Kosovës;     

Ministr ia e Ambientit dhe Planif ikimit Hapësinor, Prishtinë, dhjetor  2005) 

 

Lidhjet e komunikacionit 

 

Rrjeti rrugor dhe ai hekurudhor nuk janë edhe aq në gjendje të mirë. Lidhja 
hekurudhore me një vijë ofron vetëm një shërbim të kufizuar më lidhet dyditore në 
drejtimet Fushëkosovë dhe Zveçan. Për shkak të problemeve të sigurisë, shpesh 

ive edhe deri të ndërprerja e këtij qarkullimi.8  Hekurudha është edhe pjesë e rrugë 
transitore Beograd – Selanik dhe rrugë anësore e „TEN X.“ të planifikuar. 
 

Rrjeti rrugor është mjaft i shtirë, por rrugët vetëm pjesërisht iu përgjigjen 
standardeve të ndërtimit rrugorë. Asnjë autostradë nuk ekziston deri më tash. 
Lidhjet me rrjetin evropian apo ndërkombëtar lënë mjaft për tu dëshiruar. Qyteti i 
Mitrovicës shtrihet larg vijave rrugore më të rëndësishme ndërkombëtare. Edhe në 
një të ardhme të afërm nuk janë planifikuar autostrada që do ta arrinin Mitrovicën. 
Koha e udhëtimit prej Mitrovicës: Beogradi (290 km): afër 5 orë, Podgorica (260 
Km): ca. 4 orë. 

 

 

8 Kuvendi Komunal i Mitrovicës, f.19, OSBE, 2006 
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Në jug të qytetit ka autobus, autotaxi dhe njerëz privat që ofrojnë shërbime udhëtimi. 
Në veri ekziston një vijë e rregullt  trafiku me autobus për në Zubin Potok dhe Novi 
Pazar e Beograd, e cila ofrohet nga një firmë shtetërore nga Serbia. 

Aeroporti më i afërm është ai në Prishtinë, i cili arrihet për afër një orë. 

 

 

Lidhjet me komunikacionin ndërregjional të Mitrovicës9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Plani Hapësinor i Kosovës; Ministria e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor, Prishtinë 2005 
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4  Komuna e Mitrovicës:                                    
Kufijtë politik dhe administrimi komunal 

 4.1  Kufijtë politik të Komunës së Mitrovicës 

Kufiri i Komunës së Mitrovicës përfshinë qytetin dhe 49 fshatra. Sipërfaqja e 
Komunës së Mitrovicës ka një madhësi prej 336 km². Harta e më poshtme tregon 
Fshatrat e Komunës së Mitrovicës. Ne krahasim me  madhësitë e komunave tjera te 
Kosovës është kjo një Komunë mesatarisht e madhe. (Shfrytëzimi i sipërfaqeve do 
te trajtohet ne kapitullin Hapësirat Rurale). Harta e mëposhtme paraqet njësitë 
administrative te fshatrave te Komunës së Mitrovicës. 
 

Nr. Emri i fshatit Nr. Emri i fshatit 
1 Bajgorë 26 Rekë 

2 Bare 27 Rrzhanë 

3 Batahir 28 Selac 

4 Broboniq 29 Shipol 

5 Cërnushë 30 Shupkovc 

6 Dedi 31 Stan Tërg 

7 Frashër 32 Stranë 

8 Frashër i Vogël 33 Suhadoll i Epërm 

9 Gushavc 34 Suhadoll i Poshtëm 

10 Kaqanoll 35 Tërrstenë 

11 Kçiq i Madh 36 Tunel i Parë 

12 Kçiq i Vogël 37 Trepçali 

13 Koprivë 38 Vaganicë 

14 Koshtovë 39 Vërrnicë 

15 Kovaqicë 40 Vidimriq 

16 Kutllovc 41 Vidishiq 

17 Lisicë 42 Vinarc i Epërm 

18 Lushtë 43 Vinarc i Poshtëm 

19 Magjerë 44 Vllahi 

20 Mazhiq 45 Zabërgjë 

21 Melenicë 46 Zasellë 

22 Ofçar 47 Zjaqë 

23 Pirq 48 Zhabar i Epërm 

24 Rahovë 49 Zhabar i Poshtëm 

25 Rashan 
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 4.2  Zhvillimi historik i zonës së Komunës së Mitrovicës. 

Zona e Komunës së Mitrovicës ka ndryshuar disa herë ne tri dekadat e fundit. Deri 
ne vitet e 80-ta zonat Zubin Potok dhe Zveçan i takonin Komunës së Mitrovicës. Të 
dy këto komuna u mëvetësuan ne vitet e 80 – 90-ta. Kështu Komuna e Mitrovicës 
kishte me parë një sipërfaqe dhe numër të popullsisë shumë më të madhe. Kjo 
edhe vështirëson një krahasim historik te të dhënave statistikore. Të dhënat e 
popullsisë nga dekadat e kaluara nuk thirren ne sipërfaqet e njëjta si kurse qe është 
rasti psh. me te dhënat aktuale. 
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  4.3  Administrimi i Komunës së Mitrovicës 

Anëtarët e administratës janë qe një kohë të shkurtër në postet e tyre. Administrata 
komunale për këtë arsye ka edhe një përvojë të vogël në fushën e planifikimit të 
qytetit dhe zhvillimit të rajonit. Deri tash projektet mbi planifikimin janë kryer 
kryesisht  nga organizatat nga jashtë Kosovës. 

Në të ardhmen gjithnjë e më shumë duhet pasur parasysh, që planifikimi të shtrihet 
mbi tërë territorin e Komunës së Mitrovicës e jo të kufizohet vetëm në zonën urbane 
të tij. 
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Buxheti i Komunës së Mitrovicës 

Për investime si në infrastrukturë p.sh. ekzistojnë pak mjete në shfrytëzim. Projektet 
e infrastrukturës deri tash janë financuar kryesisht përmes shoqërive 
ndërkombëtare. Vlen te përmendet se fusha e shëndetësisë, arsimit dhe zjarrëfiksit 
janë të deleguar në Komuna por financohen nga qeveria qendrore. 

 
 

Përshkrimi Buxheti 2006 Buxheti 2007 

 Administrata 
Komunale 

Administrata e 
UNMIK-ut 

Administrata 
Komunale 

Administrata e 
UNMIK-ut 

Administrata 2 430 210 544 345 2 147 559 441 591

Arsimimi 3 193 618 1 245 302 2 988 946 1 186 627

Shëndetësia 798 828 141 682 855 305 153 391

Zjarrfikëset 124 431 127 644 124 500 127 522
Zyrat e 
komuniteteve 

24 118 16 760 24 118 16 760

Gjithsejtë 6 571 205 2 075 733 6 140 428 1 925 891

          Marrë nga: Drejtoria për Buxhet dhe Financa, Mitrovicë, 09.08.2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Përfundim: 
Bazuar në situatën buxhetore, nga vet administrata e qytetit 
mund të financohen vetëm pak projekte të vogla.   
Për programe dhe masa gjithëpërfshirëse  është e domosdoshme 
mbështetja nga ana e qeverisë kosovare ose organizatave 
ndërkombëtare.  

Buxheti 2004 Buxheti 2005  
Përshkrimi 

Administrata 
Komunale 

Administrata e 
UNMIK-ut 

Administrata 
Komunale 

Administrata e 
UNMIK-ut 

Administrata 3 727 275 2 334 853 1 082 729 822 707

Arsimimi 3 177 054 1 229 921 3 105 644 1 236 244

Shëndetësia 831 495 134 643 655 453 124 848

Zjarrfikëset 134 658 131 925 135 291 138 564

Zyrat e 
komuniteteve 

30 847 13 235 24 373 16 505

Gjithsejtë 7 901 329 3 844 577 5 003 490 2 338 868
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 5  Popullsia 

 5.1  Numri i popullsisë 

Të dhëna të sakta mbi zhvillimin e popullsisë janë vështirë të bëhen dhe politikisht 
të diskutueshme. Pothuajse nuk ekzistojnë të dhëna të besueshme. Para luftës 
(1998-1999), Komunës së Mitrovicës i janë shkëputur edhe zona e Zveçanit dhe ajo 
e Zubin Potokut. Të dhënat qe vijojnë bazohen në supozimet nga studimet 
ndërkombëtare, meqë, që nga viti 1981 nuk janë bërë regjistrime tjera. 

 

Zhvillimi historik i popullsisë në Komunën e Mitrovicës 

 

Viti Numri 

1948  10 14’237 

1981 11 105’322 

1991 12 110 310 

2004 13 82`264 

2006 14 126’000 

 

Supozimet mbi numrin e popullsisë në Komunën e Mitrovicës (2006) 

Lidhur me numrin aktual te popullsisë ekzistojnë dy supozime. Në njërën anë ai nga 
European Stability Initiative (ESI) dhe ne anën tjetër ai nga administrata Komunale. 
ESI niset nga numri i banorëve prej 82’264 ne vitin 2004. Ne këtë numër nuk janë te 
përfshirë personat nga organizatat ndërkombëtare si dhe afër 2000 studentet në 
anën veriore te Mitrovicës. 

 

10 Mitrovica dhe rrethina, 1979. Enti federativ i statistikës. Regjistrimi i popullsisë, viti 1948. 

11 Enti Statistikor i Kosovës, Buletini 17, 1982 
12 Plani hapësinorë i komunës së Mitrovicës, Mitrovicë, Buletini Nr. 126, Prishtinë, 1991) 

13 ESI (2004). In: Xhemshir Mulliqi: Integrimi I qytetit të Mitrovicës, 42. ISoCaRP Congress 2006. Vlerësimi bazohet 
në numrin e nxënësve të regjistruar nëpër shkollat fillore, ESI Background Paper, 2004 

14 Agjenda Zhvillimore Komunale, 2007 – 2009.  
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Numri është dukshëm më i vogël se sa ai i vitit 1991, me që në vitet e 90-ta kishte 
ardhur deri te një emigrim i madh i shqipëtarve. Përgjatë dhe pas luftës se vitit 1999 
erdhi te një lëvizje e madhe e popullsisë nga zonat rurale ne ato urbane, dhe në 
mes veriut dhe jugut te Kosovës. 

 

Bazë për llogaritjet e ESI -it paraqet numri i regjistruar i nxënësve nëpër shkollat 
fillore. Meqenëse nxënësit fillorist banojnë kryesisht në afërsi të shkollës, mund te 
supozohet një korelacion i madh nxënësve fillor dhe numrit të popullsisë. Bazuar në 
të dhënat nga studimet e ndryshme ne Kosovë mund te nisemi nga një përqindje 
prej 33% të moshës nën 16 vjeçare te popullsisë se gjithëmbarshme. 15  

 

Ky supozim mbështetet edhe ne të dhënat e European Commission Damage 

Assessment in Kosovo16 nga viti 1999. Nga grafika e mëposhtme del se, në atë 
kohë në Komunën e Mitrovicës jetonin dukshëm më pak se 100’000 banorë. 

 
:  European Commission Damage Assessment in Kosovo 

(1999): Building Assesment 

 

15 ESI (2004): Background Paper, a post-industrial future?, f. 2-3.   

16 European Commiss ion Damage Assessment  in  Kosovo  (1999): Building Assesment, f. 3 
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Bazuar ne llogaritjet dhe të dhënat burimore supozohet një numër i banorëve prej 
afër 90'000 për vitin 2006. 

 

Një numër dukshëm me i madh i popullsisë përshkruhet në Agjendën Zhvillimore 
Komunale 2007-2009. Aty supozohet një numër i banorëve për Komunën e 
Mitrovicës prej afër 126'000 për vitin 2006. 

 

 

Grafiku 1: Parashikimi numrit të popullsisë 2006 (Komuna e Mitrovicës) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bazuar në llogaritë dhe të dhënat nga organizatat e 
ndryshme ndërkombëtare supozohet  një numër i 
rrumbullakuar i banorëve prej afër 90'000 për vitin 2006 për 
Komunën e Mitrovicës. 

Një numër i popullsisë prej 126'000 duket si tepër i 
lart.  
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Supozimi, numri i banorëve për qytetin e Mitrovicës (2006) 

Numri më i madh (70% bis 80%) I popullsisë së Komunës së Mitrovicës jeton në vet 
qytetin e Mitrovicës dhe në paralagjet e tij Shipol, Zhabar dhe Suhadoll. E thënë më 
shifra absolute kjo do të thotë se, varësisht nga pikëvështrimi diku rreth 63 000 –   
72 000 ose 88 200 e 100 800 banor jetojnë në qytetin e Mitrovicës. 

 

Grafiku 2: Supozimi i numrit aktual të banorëve për qytetin e Mitrovicës  
                (70% - 80% të popullsisë së komunës) 

 

Dendësia e supozuar e popullsisë në zonën e Qytetit 

Nga një popullsi e supozuar prej  63 000 – 72 000 dhe shtrirje të zonës së qytetit  

(shiko Kapitullin Zhvillimi i Qytetit) nga 960 ha17 rezulton një dendësi mesatare  prej 
65 - 75 banorë për Hektar. Kjo shifër është dukshëm më e madhe në qendër, deri 
sa në periferi është dukshëm me e ulët. 

 

17 Sipërfaqe e cila përfshinë të gjitha zonat në qendër, d.m.th. edhe sipërfaqet e pandërruara (rrugët, paret ose 
lumenjtë. 
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Zhvillimet në popullsi në hapësirat rurale të  
 Komunës së Mitrovicës 

Pjesa rurale e Komunës së Mitrovicës karakterizohet nga një rënie e 
vazhdueshme e numrit të popullsisë. Kjo mbështetet kryesisht në dy arsye. Në 
njërën anë ishin shkatërrimet në fshatra dukshëm më të mëdha gjatë luftës. Banoret 
e ikur të fshatrave  jetojnë sot kryesisht në qytete. Në anën tjetër vazhdon edhe me 
tutje ikja nga fshatrat nga aspekti ekonomik. Janë kryesisht të rinjtë dhe familjet ato 
qe shpresojnë për një të ardhme më të mirë në qytet. (shiko zhvillimin e numrit të 
nxënësve  2001 – 2004). 

 5.2  Parashikimi mbi popullsinë në Komunën e Mitrovicës 

Parashikimet e besueshme mbi popullsinë na paraqitet edhe me e vështirë se sa 
përcaktimi i numrit aktual të popullsisë. Një nga arsyet për këtë janë pasiguritë lidhur 
me shkallen e lindshmërisë dhe vdekshmërisë, por edhe para se gjithash lidhur me 
migracionin nga zona rurale në qytetin e Mitrovicës, në Prishtinë ose jashtë vendit. 

Për përcaktimin e rritjes vjetore të popullsisë se Komunës së Mitrovicës jemi bazuar 
në këto të dhëna dhe  burime. 

1. Numri i lejeve të lëshuara për banesa / vit në Mitrovicë: Sipas  drejtuesve 
të departamentit për Urbanizëm, lëshohen 100 – 150 leje për banesa 
(ndërtime) të të gjitha llojeve brenda vitit. Nisur nga një dendësi banimi 5.0 – 

5.5 persona / banesë na del një rritje vjetore prej 0.92 %.18 Këtu nuk janë 
përfshirë banesat pa leje që megjithatë janë ndërtuar në këtë periudhë. 

2. Të dhënat nga Instituti shtetëror për Planifikim Hapësinor: Sipas këtij 

Instituti rritja vjetore e popullsisë është 1.3 % .19  

 

18 Të dhënat sipas zotëri Fejzullahu në punëtorinë e  3. MDP7UPD nga  16. mars 2007. Bazuar në supozimin se 
Mitrovica ka 90'000 banorë: 500  - 825 Persona i përgjigjen 0.56 - 0.92 % nga 90'000 banor. 

19 Dr. H. Islami – Dimension demografik në Kosovë, MAShT, Raporti i gjendjes së ambientit në Kosovë, Prill 2003, 
Prishtinë. In: Instituti për planifikim hapsinorë (2004): Profili i Kosovës, f.11 

 

Si rrjedhoje në qytetin e Mitrovicës bashkë me paralagjet  Shipol dhe 
Zhabar, supozohet një numër i popullsisë në mes 63 000 dhe 72 000. 
Një numër i popullsisë prej 88 000 – 100 800 në zonën e qytetit na 
duket tepër e madhe. 
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3. Rritja e popullsisë së shqiptarëve të Kosovës në vitet e 80-ta: Në atë 

kohë kishte një rritje vjetore të popullsisë së këtij etniteti prej 2.54%.20  Kjo 
rritje për fillimin e shekullit 21 na duket shumë e lartë. 

Nisur nga numri aktual i popullsisë prej 90’000 dhe duke u bazuar në tri parametrat 
e përmendur janë përcaktuar prognozat e rritjes së popullsisë deri në vitin 2025 ani 
pse të tre skenarët na rritje të ndryshme të këtij numri. 
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Grafiku 3: Komuna e Mitrovicës: Parashikimi i popullsisë deri më 2025 

 

  2.54% rritja e popullsisë / vit 

  1.3% rritja e popullsisë / vit 

  0.92% % rritja e popullsisë / vit 

 

Për vitin 2025 parashihet një popullsi mes 107'868 dhe 144'949. Varianti e 
parapëlqyer me rritje vjetore prej 1.3 na jep një rritje prej afër 115'000 banor në 
Komunën e Mitrovicës për vitin 2025.  

 

 

20 Karl Kaser (1995): Familie und Verwandschaft auf dem Balkan. In: ESI (2004): Background Paper. A Post-
Industrial Future, f. 2. 
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Parashikimi  për popullsinë e qytetit të Mitrovicës 
(bashkë me paralagjet ) 

Pikënisje për parashikimin e ardhshëm të popullsisë është numri prej 72’000 banor 
për zonën e Qytetit të Mitrovicës. Parametrat vjetor të rritjes janë po ata si në rastin 
e Komunës së Mitrovicës. 
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Grafiku 4: Komuna e Mitrovicës: Prognoza e popullsisë deri më 2025 

 

  2.54% rritja e popullsisë / vit 

  1.3% rritja e popullsisë / vit 

  0.92% % rritja e popullsisë / vit 

Sipas tre skenarëve na del një numër i popullsisë prej  85'876 deri 115'959 për 
zonën e Qytetit të Mitrovicës deri në 2025. Varianti i parapëlqyer me rritje 
vjetore prej 1.3 na jep një rritje prej afër 92'000 banor ne Qytetin e Mitrovicës 
për vitin 2025.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Për vitin 2025 nisemi nga një rritje prej 115’000 
banor për Komunën e Mitrovicës dhe afër 92’000 
për vet Qytetin e Mitrovicës.  
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 5.3  Largimi, përndjekja dhe kthimi i popullsisë 21  

Më fillimin e luftën (1998-1999) erdhi të ndarja e qytetit përgjatë lumit Ibër. Kthimi i 
të përndjekurve në vendbanimet e tyre të përhershme po çalon. Lumi Ibër po e 
ndanë qytetin në pjesën shqiptare dhe atë serbe. Në të dyja anët ekzistojnë 
mëdyshje të mëdha lidhur më kthimin e të përndjekurve dhe te ikurve. Regjional 
Return Unit numëron vetëm 41 persona të cilët qe nga viti 2000 janë kthyer në 
vendet e tyre. Një grup punues komunal (Municipal Working Group) merret me këtë 
tematikë. Fatkeqësisht në këtë grup pune marrin pjesë vetëm përfaqësues të palës 
shqiptare dhe jo edhe asaj serbe apo rome/ashkali. 

Ekziston një projekt për rindërtimin e mëhallës rome dhe rikthimin e banorëve të 
mëhershëm të saj romë/ashkali, të cilët në vitin 1999 janë përzënë ose kanë ikur 
nga frika prej dhunës. Nëse këta rom veç nuk e kanë braktisur Kosovën atëherë 
jetojnë afër 750 banorë të atëhershëm në tri kampe në djerrinat industriale në veri të 
Mitrovicës, në Zhitkovc, Qeshmellugë dhe Kabllarë. 

 

Projektet ( gjendja në qershor 2006 ) 
 

Mëhalla rome 

Më 21 prill 2005 është nënshkruar një marrëveshje në mes aktorëve kyç 
ndërkombëtar dhe komunës lidhur më kthimin e romëve / ashkalive në zonën e 
mëhallës rome. Në ndërkohë veç janë ndërtuar shtëpitë e para. (Deri tash janë 
paraparë për tu ndërtuar dy blloqe apartamentesh më nga 12 familje si dhe 57 
shtëpi-familje banimi). Por për shkak të madhësisë që ka, kjo zonë do të 
ndërtohet në  etapa. 
 

Frashëri 

Rindërtimi i fshatit Frashër është ndër projektet më të mëdha në Mitrovicë. Pas 
trazirave të vitit 2004 dhe përzënjes së tërë popullsisë serbe nga fshati, janë 
rindërtuar 137 shtëpi dhe objekte tjera përcjellëse. Pastaj familjet e prekura janë 
mbështetur materialisht dhe financiarisht. Megjithatë vetëm katër persona janë 
kthyer në mënyrë permanente. Për shkak të kualitetit të dobët të shtëpive dhe 
problemeve të sigurisë, personat tjerë të kthyer kanë braktisur prapë fshatin 
Frashër edhe  pse është siguruar një prezencë 24-orësh nga ana e ShPK. 

 

21 Profili Komunal i Mitrovicës, f.21, OSBE, 2006 



   Kuvendi Komunal i Mitrovicës    Skupština Opštine Mitrovica      Municipal Assembly Mitrovica 
Plani Zhvillimor Urban                   Urbanistički Razvojni Plan            Urban Development Plan 

  

Drejtoria për Planifikim, Urbanizëm, Kadastër dhe Pronë 
 
                                                                                               - 49 - 

 

 

Uzurpimi 

Sipas të dhënave lokale, kah mesi i vitit 2007 janë uzurpuar nga serbet afër 1’000 
banesa shqiptare në veri te Qytetit. Në pjesën jugore gjithashtu supozohet të jenë 
uzurpuar afër 1’000 banesa serbe nga pala shqiptare.  

-Pas luftës supozohet se ende afër 2000 familje kryesisht shqiptare ende nuk jenë 
kthyer në shtëpitë e tyre. 

- Në pjesë veriore të qytetit po shiten shtëpi (pronë jo serbe). Në Kodrën e 
Minatorëve nga 140 shtëpi janë shitur 70 sosh. 

 

 5.4  Përbërja etnike 

Përbërja etnike në Mitrovicë ka ndryshuar dukshëm për shkak luftës dhe  trazirave 
të vitit 2004. Numri i serbëve pothuajse është përgjysmuar, përderisa numri i 
shqiptarëve është rritur.  

Grupet etnike në Komunën e Mitrovicës sipas viteve  22: 

Grupet etnike Regjistrimi 
1981 

Regjistrimi 23 
1991

Prognozat 1998 

Shqiptar 66 528 82`837 95`231 

Serb 25 929 10`698 10`447 

Mysliman - boshnjak  5`205 2`000 

Rom - Ashkali  4`851 431 

 

 

 

22 Të dhënat nga: Regjistrimi i popullsisë 1981 dhe 1991: FRY Institut für Statistikë und UNHCR Statistikë në bazë 
të prognozës së OSBE nga viti 1998 

23 Regjistrimi i popullsisë pa pjesëmarrjen e shqiptarve 
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Grupet etnike në qytet sipas zonave 24: 

 

 

 

 
      Shtrir ja hapësinore e grupeve etnike në  Mitrovicë 

 

 

 

 

 

24  Të dhënat nga: Mitrovica Agenda for local Development, Insar Consult, 2004 

Në jug të Mitrovicës Kryesisht shqiptar 

Në veri të Mitrovicës 17.000 Serb, 300 familje janë nga pjesa e jugut 

3.000 të tjerë 

para vitit 1999: afër 50% të banorëve ishin shqiptar 
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5.5  Të hyrat familjare 

Pjesa veriore e Mitrovicës dhe Zveçani 25 

Burimi i të hyrave pranues  Të hyrat Total (EUR) Të hyrat (EUR)/Muaj 

Të punësuar në sektorin privat  1’600 208`000 130 

Të punësuar tek ndërkombëtarët 215 111`585 519 

Ndërmarrjet shtetërore (SOE) 302 36`240 120 

Buxheti i Kosovës:    

Të punësuar në sektorin 
shtetëror 1`767 276`075 176 

Pensionet, ndihmat sociale etj. 7`171 267`232 36 

 

Pjesa jugore e Mitrovicës 26 

Burimi i të hyrave  pranues Të hyrat Total (EUR) Të hyrat (EUR)/Muaj 

Të punësuar në sektorin privat 5`400 1`074`600 199 

Të punësuar tek ndërkombëtarët 450 233`550 519 

Ish ndërmarrjet shtetërore (SOE) 969 145`350 145 

Buxheti i Kosovës:    

Të punësuar në sektorin 
shtetëror 3`997 699`676 188 

Ndihmat sociale 8`090 368`027 46 

 
 

 

25 Të dhënat nga: ESI Calculations, bazuar në: Szyrmer / Funkhauser, Ekonomia e Kosovës në 2002, Maj 2003; 
Ministria për Ekonomi dhe Financa, Monitori mujor i makroekonomisë kosovare, Nëntor 2003 

26 Të dhënat nga : ESI Calculations, bazuar në: Szyrmer / Funkhauser, Ekonomia e Kosovës në 2002, Maj 2003; 
Ministria për Ekonomi dhe Financa, Monitori mujor i makroekonomisë kosovare, Nëntor 2003 
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Po të shikohen të hyrat mesatare bëhet e qartë se, të punësuarit tek 
ndërkombëtarët më të ardhura mesatare prej 519 Euro janë të paguar më së miri. 
Të ardhurat mesatare më të vogla gjenden tek të punësuarit në ish-ndërmarrjet 
shtetërore. 

 

 
  

Të dhënat lidhur me të hyrat familjare tregojnë se sa e varur 
financiarisht është popullsia e Mitrovicës nga sektori 
shtetëror dhe organizatat ndërkombëtare. Të ardhurat në 
sektorin privat janë simbolike, kështu qe për shumë banorë 
(37% jetojnë nën kufijtë e varfërisë në Kosovë) ka vetëm 
pak mjete për investime private dhe konsum si dhe për 
përkujdesje shëndetësore e arsimim. Situata rëndohet edhe 
më tepër meqë transferimi i parave  nga kosovarët në 
mërgim është në rënie e sipër. 



   Kuvendi Komunal i Mitrovicës    Skupština Opštine Mitrovica      Municipal Assembly Mitrovica 
Plani Zhvillimor Urban                   Urbanistički Razvojni Plan            Urban Development Plan 

  

Drejtoria për Planifikim, Urbanizëm, Kadastër dhe Pronë 
 
                                                                                               - 53 - 

 

 6  Ekonomia 

 6.1  Punësimi 

Numri i të punësuarve: 

Vendet e punës Numri  
27 

Sipas Agjentes 
2007 – 2009 28 

Ndërmarrjet shtetërore 

(Miniera e Trepçës) 
1’129 302 (veri) 

Sektori privat 5’529 
15’095 (jug) 

1’600 (veri) 

Administrata (Komuna) bashke me 
edukimin dhe shëndetësinë 2’411 

2’176 (jug) 

1’767 (veri) 

Policia, Legjislacioni, Siguria 750 843 

Ndërmarrjet regjionale (furnizimi me 
ujë, „Uniteti“, agjencioni pyjor, PTK)  555 

Organizatat ndërkombëtare  215 (veri) 

Të punësuar gjithsejtë (supozim) 13.000 22’553 

Pensionist Trepça  dhe shërbimet 
sociale  11’276 

Kuota e punësimit (supozim) 22%  

Numri i të papunëve: 

Kuota e papunësisë (supozim) 70 %  29   -   77 %  30 

 

27 Insar Consult, (2004): Mitrovica Agenda for local Development, f 7,  

28  Agjenda Zhvillimore Komunale 2007-2009 

29 Të dhënat nga: Internationale Organisation for Migration, 2002 

30 Të dhënat nga: Profili komunal i Mitrovicës, f.18, OSCE, 2006 
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Numri i të punësuarve sipas Autoritetit Tatimor në Mitrovicë  

Degët ekonomike dhe numri i të punësuarve  31 

 

 Veprimtarit ekonomike 
 

Subjekte 
afariste 

Numri i 
punëtorëve 

1 Bujqësia, Gjuetia dhe Pylltaria 27 56 

2 Peshkim 1 1 

3 Industria e minierave dhe ekstrakteve 5 9 833 

4 Industria përpunuese 221 582 

5 Ndërtimtari  107 584 

6 Tregti  1 446 3 299 

7 Hoteleria  305 643 

8 Transporti rrugor 565 708 

9 Ndërmjetësimi financiar 9 35 

10 
Afarizmi me pasuri të patundshme, 
dhënia me qira 

61 135 

11 Arsimi 73 190 

12 Mbrojtja shëndetësore dhe sociale 50 77 

13 
Veprimtarit tjera shoqërore dhe 
shërbyese    

148 390 

 Gjithsejtë : 3 018 16 533 

 

 

 
31 ATK (Autoriteti Tatimor i Kosovës), z. Tefik Ujkani, Mitrovicë / Mitrovica: Regjistrimi i ndërmarrjeve aktive deri më 
13.11.2006 
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Madhësia e ndërmarrjeve sipas Autoritetit Tatimor në Mitrovicë  32 

Madhësia e subjekteve 
afariste 

Subjekte afariste Numri i punëtorëve 

1 - 4 punëtorë 2 866 4 171 

5 - 50 punëtorë 147 1 270 

mbi 50 punëtorë 5 11 092 

Gjithsejtë : 3 018 16 533 

 

 
  

Numri i madh i papunësisë është një ndër problemet 
kryesore. Në situatën e sotme ekonomike nevojiten 
para se gjithash aftësi profesionale, të cilat e bëjnë 
të mundshëm punësimin në sektorin privat. Kjo 
nënkupton në veçanti aftësitë e biznesit, tregtisë dhe 
zanatit. Shkollat e biznesit dhe tregtisë luajnë këtu 
një rol vendimtar. 

 

 

 

 

 

 

 

 
32 ATK (Autoriteti Tatimor i Kosovës), z. Tefik Ujkani, Mitrovicë/Mitrovica: Regjistrimi i ndërmarrjeve aktive deri më 
13.11.2006 
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6.2  Punëdhënësit dhe ndërmarrjet ekonomike 

Punëdhënës të rëndësishëm në rajon, 200633 

Emri Veprimtaria Pronar Vendet e 
punës 

Ndërmarrje e 
privatizuar  „LUX“ 

Tregti privat 53 

„Flour“ Prodhimi i bukës privat 160 

PTK Posta shteti 97 

Uniteti 
Kanalizimi dhe largimi 

i mbeturinave 
komuna 190 

Furnizimi rajonal i 
ujërave 

Ndërmarrje e 
furnizimit 

komuna 213 

Kosovatransi 
Ndërmarrje e 

transportit 
Komuna  

ose shteti 
300 

KEK Furnizuesi me rrymë shteti ?? 

Përkrahësit aktual në vend të ekonomisë 

Ekzistojnë shumë organizata, të cilat kanë për qellim përkrahjen e ekonomisë. Vlen 
të përmenden Agjensioni rajonal i ndërmarrjeve (Regional Entreprise Agency) dhe 
Qendra e Biznesit (Business Centre) në pjesën jugore, si dhe organizata 
ndërkombëtare e migrimit (International Organisation for Migration) në pjesën 
veriore të qytetit. Sipas agjendës për zhvillimin lokal ekonomik  (Agenda for Local 
Economic Development), ekziston mjaft hapësirë veprimi lidhur me harmonizimin e 
aktiviteteve te këtyre organizatave.  

 

33 Komuna e Mitrovicës, Qendra regjionale për punësim në Mitrovicë. Në: Profili komunal i Mitrovicës, f.19, OSBE, 
2006 



   Kuvendi Komunal i Mitrovicës    Skupština Opštine Mitrovica      Municipal Assembly Mitrovica 
Plani Zhvillimor Urban                   Urbanistički Razvojni Plan            Urban Development Plan 

  

Drejtoria për Planifikim, Urbanizëm, Kadastër dhe Pronë 
 
                                                                                               - 57 - 

 

 

 6.3  Degët e ekonomisë 

Prodhimi industrial / shkatërrimi i kompleksit industrial Trepça 

Trepça është një qytezë e vogël afër Mitrovicës dhe njihet si një ndër komplekset 
më të mëdha minerale dhe industriale në Ballkan. Thellë nën kodra dhe rrëpira 
shtrihen plumbi, zinku, kadmium, argjendi, ari dhe metale tjera. Trepça ishte një 
kohë faktor i rëndësishëm ekonomik. Qysh në vitin 1988, më sasitë e nxjerra të 
Kromit, nikelit dhe plumbit, Trepça zinte vendin e tretë në Evropë. Në vitin 1988, në 
kohën më të lulëzuar të saj, koncerni i Trepçës punësonte 23'000 veta. Qe nga vitet 
e 30-ta ky koncern ka dhënë kontributin e vet ne zhvillimin të hovshëm të qytetit. 

Mitrovica, përkatësisht KXM “TREPÇA” gjatë pesë dekadave të kaluara ishte 
sinonim i industrisë së Kosovës. Në fakt tërë industria xehetare dhe metalurgjike 
ishte koncentruar në Kombinatin Trepça. Disa nga njësitë kryesore punuese të 
Trepçës: 

1. OP Xeherorja dhe Flotacioni  
2. Shkritorja dhe Rafinimi i plumbit 
3. Instituti TREPÇA 
4. Laboratoriumi 
5. Sigurimi 
6. Fabrika e akumulatorëve 
7. Metalurgjia e zinkut 
8. Fabrika e superfosfatit 
9. OP “Fabrika e pajisjeve të procesit TREPÇA 
10. OP “Trepça Komerc” 
11. OP “TREPÇATRANS” 
12. Energjetika TREPÇA 
13. OP Shkritorja e plumbit TREPÇA 
14. Ushqimi shoqëror TREPÇA 
15. Qendra llogaritare ERC TREPÇA 
16. Instituti TREPÇA 
17. Banka interne TREPÇA 

Koncerni ka hyrë në borxhe të mëdha dhe pajisjet janë në një gjendje shumë të 
vështirë. Gjithashtu, ky Koncern ka lënë pas edhe ndotje të konsiderueshme në 
formë shtresëzimeve afër kompleksit në brigjet e Ibrit dhe në pjesët tjera të qytetit e 
rajonit, të cilat sot paraqesin një rrezik të madh për ambientin. 

Ardhmëria e kompleksit industrial është sot e paparashikueshme. Borxhlinjtë e 
dikurshëm pretendojnë të përvetësojnë pjesë të Koncernit. Momentalisht Koncerni 
është nën administrimin e UNMIK-ut dhe punëson disa punëtor për mirëmbajtjen 
dhe ruajtjen e pajisjeve. Suksesi i Trepçës është relativ. Koncerni ishte gjithnjë mjaft 
shumë i subvencionuar nga Qeveria Jugosllave, dhe megjithatë prapë me borxhe. 
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Ndërmarrjet tjera prodhuese 

Sektori i prodhimit është shumë i pazhvilluar, respektivisht pas shkatërrimit të 
Trepçës ka pasuar rënie. Sipërfaqet me infrastrukturë adekuate pothuajse janë të 
papërdorshme. Potenciali kryesor i sektorit prodhues qëndron kryesisht në 
prodhimtarinë e drurit dhe artikujve ushqimor. Secili aktivitet tjetër ekonomik kërkon 
investime dhe logjistikë nga jashtë. 

 

 Duhet nisur nga fakti se prodhimi në Trepçë kurrë më nuk do të mund ta arri j 
nivelin e mëhershëm. Nxjerrja e xehes duket të ketë një perspektivë, por 
kërkon investime të mëdha nga jashtë. Repartet e reja prodhuese mund të 
ngritën vetëm me iniciativa private.  

 

 

Tregtia 

Sektori privat dominohet në shkallë të madhe nga veprimtaria tregtare. 40% të 
punësuarve dhe gati 50% të 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. Tregu është i stërmbushur 
dhe prodhimet agrare shiten në rrugë. Zhvillimi i këtij sektori krahas hapësirës së 
mangët vështirësohet edhe si pasojë e varfërisë ekzistuese dhe koeficientit të ulët 
konsumues. Se a ka hapësira te mjaftueshme në vende të përshtatshme, këtu ka 
mendime te ndryshme. Megjithatë duhet thënë se ekziston një mungesë e 
hapësirave për shitje dhe deponim, për aktivitete të vogla dhe atyre më të mëdha 
tregtare. 

Rritjen afatgjate në sektorin e tregtisë dhe gastronomisë e mundëson një furnizim i 
sigurt me ujë dhe energji,  zhvillimi i shërbimeve lokale për investime dhe para se 

gjithash kthimi i besimit në mes grupeve etnike.34 

 

 

34 Profili komunal i Mitrovicës, f. 18, OSCE, 2006 
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Shërbimet 

Struktura e sotme e sektorit te shërbimeve ndihmon shumë pak zhvillimin ekonomik. 
Auto-Taxitë përbejnë një të tretën e ndërmarrjeve të regjistruara.  

Veprimtaritë shërbyese që u ofrojnë përkrahje ndërmarrjeve tjera pothuajse nuk 
ekzistojnë. E këto shërbime janë më së të domosdoshme për zhvillimin e 
ndërmarrjeve. 

Zhvillimi i shërbimeve përkrahëse për studentët universitar në qytet fsheh një 
potencial të madh në vete. Nga ndërmarrjet e ndryshme këtu mund të zhvilloheshin 
aktivitete si shërbimet banesore, për pushim e rekreacion, qendra kopjimi, kafe 
interneti  librari etj. 

Sektori i ndërtimit është rritur shumë dhe përbën një të gjashtën e vendeve të punës 
në sektorin privat. Megjithatë vërehen shenja të rënies së këtyre aktiviteteve, pasi 
qe zhvillimi i vrullshëm i ndërtimit ishte rrjedhojë e riparimit të dëmeve të luftës dhe 
ndihmave ndërkombëtare. 

 

Projektet (gjendja qershor 2006) 

Komuna e Mitrovicës së bashku me UNMIK-un ka ndërtuar një zonë 3.5 ha për 
zhvillimin ekonomik (economic development zone). Në të gjinden afër 200 vende 
pune në 20 firma të ndryshme. 

Komuna e Mitrovicës ka planifikuar dy qendra biznesi (I dhe II) për ndërmarrje të 
vogla dhe të mesme. Komuna vë në shfrytëzim infrastrukturën dhe jep parcelat 
me qira dhjetë vjeçare për firmat private. 

Më tutje është planifikuar rihapja e tregut të gjelbër multietnik (Green Multiethnic 
Market) pranë urës në lindje te qytetit. 
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6.4  Hapësirat në dispozicion 

Sipas një ankete të bërë nëpër ndërmarrje, del se ato ankohen për mungesë të 
infrastrukturës dhe të arealeve për objekte ekonomike. Që të dyja parakushte të 
rëndësishme për zhvillimin ekonomik. 

Arealet industriale dhe hapësirat e punës në qytetin e Mitrovicës mund të ndahen në 
tri grupe: në ato sipërfaqe që më parë ishin pronë e ndërmarrjeve shtetërore e sot 
menaxhohen nga Agjensioni Kosovarë i Mirëbesimit (AKM). Këto me kohë po 
privatizohen. Së dyti arealet, të cilat janë shfrytëzohen nga UNMIK-ut, dhe së treti 
zonat joformale të sektorit privat. 

 
  

Mund të konkludohet se, përderisa nuk ka përfunduar procesi i 
privatizimit, në Mitrovicë nuk do të këtë areale me rëndësi në 
shfrytëzim të ndërmarrjeve prodhuese apo të veprimtarive 
shërbyese. 
Siç duket për momentin nuk ka mundësi qe në mënyrë legale te 
blihen areale të ti l la. Arealet vetëm mund të merren me qira për 
një periudhë të caktuar, gjë qe i ndalon shfrytëzuesit për 
investime më afatgjata. 

 

 

Pasqyrë mbi arealet industriale ekzistuese në hektarë 35 

 

 

35 Mitrovica Agenda for local Development, f.37, Insar Consult, 2004 
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Pasqyrë mbi arealet industriale të planifikuara në hektarë  36 

 

 

 

Tregu i Ibrit 

Tregu i Ibrit si, njësi e pashfrytëzuar ekzistuese, ofron potencial hapësinor dhe 
mund të luante një rol vendimtar në zhvillimin e aktiviteteve të mëdha të tregtisë. 
Pastaj ai ofron edhe hapësirë për zgjerim edhe më  parcelat e pa ndërtuara në 
kufijtë e tij. 

Harta 05 paraqet hapësirat aktuale dhe potenciale të industrisë, të veprimtarive 
shërbyese dhe tregtisë. Mirëpo të gjitha këto hapësira kanë probleme të aktivizimit 
të tyre, veçanërisht nga ndotjet e mëhershme, respektivisht, aktivizimi i tyre është 
shumë i kushtueshëm. Është për tu pritur se hapësirat ushtarake pas misionit të tyre 
tu dorëzohen Qeverisë së përkohshme të Kosovës (PISG). Komunat gjithashtu 
mund të paraqisnin pretendimet e tyre. Përparësia e këtyre sipërfaqeve është se, 
çështjet pronësore janë të zgjidhura. Sipërfaqet më të vogla për tregti dhe zanate 
mund të zhvillohen nga potencialet ekzistuese, nëse mund të zgjidhet çështja e 
pronësisë. 

 

 

 

 

 

 

36 Mitrovica Agenda for local Development, f.37, Insar Consult,  2004 
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 6.5  Turizmi 37 

Turizmi është degë e ekonomisë e cila duhet të merret parasysh gjatë zhvillimit 
PZhU dhe veçanërisht PZhK. Sipas Institutit për Planifikim Hapësinor, turizmit 
përbën 8 - 9 %  të bruto prodhimit social të Kosovës. Potenciali i turizmit qëndron 
para së gjithash në turizmin malorë dhe eventualisht në turizmin dimëror. Parimisht 
ekzistojnë edhe më tutje mjaft pengesa për ndërtimin e një industrie të suksesshme 
turistike, para së gjithash mungon infrastruktura turistike. Gjendja e keqe e hoteleve 
edhe ashtu të pakta, është vetëm një shembull për këtë. Situata vështirësohet 
gjithashtu për shkak të rrethanave të pazgjidhura të pronësisë.  

Agjenda për Zhvillimin e Komunës flet për  një lloj  potenciali turistik qe ka Mitrovica. 
Ambienti natyror i paprekur në përgjithësi dhe minierat e dala jashtë funksionit në 
Trepçë dhe Bajgorë si pikë pushimi në veçanti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37 Planning policies: Guidelines on drafting of Local Development Plans, Institute for Spatial Planning, 
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  7  Infrastruktura sociale dhe kulturore 

  7.1  Shkollat 

 

Shkollat dhe çerdhet e fëmijëve 38 

Sistemi i arsimit në Mitrovicë është i organizuar në bazë të Ligjit mbi arsimin e 
mesëm dhe fillor. Situata politike në këtë moment ka një ndikim të dukshëm në 
sektorin e arsimimit. Shkollat e komunitetit serb në veri të Mitrovicës organizojnë 
sistemin e shkollimit jasht strukturave ligjore të Kosovës, por financimi dhe e tërë 
logjistika bëhet nga buxheti i Komunës së Mitrovicës. 

Në vitin 2006 kishte këto shkolla dhe çerdhe: 
 

• 2 Çerdhe (një në gjuhen shqipe e një në gjuhen serbe ) 

• 35 Shkolla fillore (27 në gjuhen shqipe e 8 në gjuhën serbe) 

• 10 Shkolla të mesme (5 në gjuhen shqipe dhe 5 në atë serbe) 

• 2 Shkolla të muzikës (një në gjuhen shqipe dhe një në atë serbe) 

• 2 Shkolla speciale (një në gjuhen shqipe dhe një në atë serbe) 

• 5 Shkolla te larta 

Në tabelën e mëposhtme 39 janë të dhënat lidhur me shkollat e ndryshme. Në 
përgjithësi bie në sy një numër i madh i nxënësve për çdo shkollë, respektivisht për 
çdo hapësirë në dispozicion. 

 

 

 

38 Profili komunal i Mitrovicës, f. 18, OSCE, 2006 dhe Agjenda Zhvillimore Komunale, f.77, 2006 

39 Agjenda Zhvillimore Komunale, faqe 78, 2006 
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(Të dhënat për Shkollat Fillore në Komunën e Mitrovicës) 
*  Fshatrat të cilat nuk kanë objekte shkollore. Mësimi zhvillohet në fshatin fqinjë. 

 Shkolla Fillore Vendi 
Puna me 
ndërrime 

1 Abdullah Shabani Mitrovicë 3 

2 Aziz Sylejmani Mitrovicë 3 

3 Bajram Curri Gushavc 
* Vinarc, Gushavc, Vidimriq 

 

4 Bedri Gjina Mitrovicë 3 

5 Bislim Hajdari Kaqanoll 2 

6 Bislim Halimi Selac 2 

7 A.Z. Çajupi Mitrovicë 2 

8 Elena Gjika Tunel i Parë 
* Stranë, Kutllovc, Rekë, Zasellë 

2 

9 Fazli Graiçevci Shipol 2 

10 Habib Jusufi Vllahi 
* Zjaqë, Maxherë 

2 

11 Hivzi Sylejmani Kçiq i Madh 2 

12 Ismail Qemali Mitrovicë 3 

13 Jusuf Rexha Koshtovë 2 

14 Meto Bajraktari Mitrovicë 3 

15 Migjeni  Mitrovicë 2 

16 Minatorët Rahovë 2 

17 Muharrem Bekteshi Mitrovicë 3 

18 Nonda Bulka Mitrovicë 3 

19 Një Maji Shupkovc 
* Kçiq i Vogël 

2 

20 Qazim Bajgora Bajgorë 
* Kovaqicë 

2 

21 Rifat Vidishiqi Bare 
* Vidishiq 

2 

22 Riza Voca Zabërgjë 
* Dedi, Batahir 

1 

23 Sefedin Smakolli Rashan 
* Tërstenë 

2 

24 Skënderbeu  Mitrovicë 2 

25 Sylejman Vokshi Broboniq 
* Koprivë 

2 

26 Trepça Stan Tërg 
* Melenicë, Trepçali, Mazhiq 

2 
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(Të dhënat për Shkollat e Mesme në Komunën e Mitrovicës) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(Të dhënat për Shkollat e Veçanta në Komunën e Mitrovicës) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Pozitat e shkollave në zonën e Qytetit 

Në jug të qytetit, përfshirë Lushtën, Shipolin dhe Zhabarin, ekziston për momentin 
vetëm një shkollë në dispozicion, një tjetër në Zhabar është në ndërtim e sipër). 
Nisur nga fakti se këto zona janë zona potenciale për rritje dhe dendësim, shihet se 
këtu ka edhe mjaft për tu bërë.  

 

 

 

 
 

Shkolla e mesme Vendi 
Puna me 
ndërrime 

1 
Gjimnazi  
“Frank Bardhi” 

Mitrovicë 2 

2 
Sh. M. Ekonomike 
“Hasan Prishtina” 

Mitrovicë 2 

3 

Sh. M. Mjekësisë 
“Dr. Xheladin Deda” 
*  Mësimi zhvillohet në objektin 
pranë hekurudhës 

Mitrovicë 2 

4 
Sh. M. Teknike 
“Arkitekt Sinani” 

Mitrovicë 2 

 Shkollimi fillor dhe i mesëm Vendi 
Puna me 
ndërrime 

1 “Tefta Tashko” Mitrovicë 2 

2 “Nëna Terezë” Mitrovicë 2 
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1.   Gzimi ynë

Institucionet parashkollore
Predškolske ustanov

8.   Ismail Qemali

9.   Meto Bajraktari

11.   Muharrem Bekteshi

12.   Nonda Bulka

10.   Migjeni

Universitetet
Univerziteti

Shkollat fillore
Osnovne škole

4.   Aziz Sylejmani

5.   Bedri Gjina

6.   A.Z.Çajupi

7.   Fazli Grajçevci

3.   Abdullah Shabani

Shkollat e mesme
Srednje škole

Shkollat e veçanta
Posebne škole

13.   Një Maji

14.   Skënderbeu

15.   Tefta Tashko - shkollë e muzikës (fillore dhe e mesme)

16.   Nëna Terezë - shkollë speciale (fillore dhe e mesme)

18.   Sh. M. Ekonomike  " Hasan Prishtina "

19.   Sh. M. Mjekësisë  " Dr. Xheladin Deda "

20.   Sh. M. Teknike  " Arkitekt Sinani "

21.   Fakulteti i  Xehetarisë dhe Metalurgjisë

22.   Fakulteti i Shkencave Teknike të Aplikuara

23.   Universiteti i Mitrovicës

2.   Bair 1   * nuk funksionon/nije u upotrebi

17.   Gjimnazi  " Frang Bardhi "
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Urban Development Plan
Razvojni Urbanistički Plan

PLANI ZHVILLIMOR URBAN N

DREJTORIA PËR PLANIFIKIM, URBANIZËM, KADASTËR, PRONË DHE AMBIENT
THE DEPARTMENT OF PLANIFICATION, URBANISM, CADASTRE, PROPERTY AND ENVIRONMENT

DIREKCIJA ZA  PLANIRANJE, URBANIZAM, KATASTAR, IMOVINE I OKOLINE

Shkollimi
Education

Obrazovanje
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Pozita dhe madhësia e hapësirave 

Tabela në vazhdim jep një pasqyrë lidhur me sipërfaqet për nxënës nëpër shkollat e 
qytetit te Mitrovicës. Krahas ngarkesës me 3 ndërrime, shihet se sipërfaqja në 
dispozicion për nxënës si për nga sipërfaqja e përgjithshme (bruto) por edhe nga ajo 
e hapësirës përreth është shumë e vogël. (Norma gjermane sipas Neufert, Lënda e 
projektimit / ndërtimit, botimi 2005: sipërfaqja bruto për një nxënës = 13m²,  
hapësira e arealit shkollorë për një nxënës = 25 m²).  
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1
Abdullah  
Shabani Mitrovicë 35 1042 805 984 3 7221 1667 1289 378 347.3 29.8 3.7 20.8

f 2
Aziz  

Sylejmani Mitrovicë 14 259 670 271 3 100 100 0 86.3 18.5 1.2

4 Bedri  Gjina Mitrovicë 31 660 555 642 3 3796 1172 872 300 220.0 21.3 4.0 17.3

7 A.Z. Çajupi Mitrovicë 19 424 314 2 530 2450 1799 651 212.0 22.3 8.5 2.5

x 9
Fazli  

Graiçevci Shipol 66 1803 1590 1809 2 2880 4143 3662 481 901.5 27.3 4.1 3.2

12
Ismajl  
Qemali Mitrovicë 31 874 755 3 300 1555 1179 376 291.3 28.2 4.0 1.0

x 14
Meto  

Bajraktarii Mitrovicë 35 958 795 3 26269 3996 2864 1132 319.3 27.4 9.0 82.3

15 Migjeni Mitrovicë 47 1498 1362 2 7100 3600 2780 820 749.0 31.9 3.7 9.5

17
Muharrem 
Bekteshi Mitrovicë 31 785 1372 3 2400 1843 1476 367 261.7 25.3 5.6 9.2

f 18 Nonda Bulka Mitrovicë 11 207 1270 3

x 19 Një  Maji Shupkovc 21 352 2 25040 4114 3071 1043 176.0 16.8 17.4 142.3

24 Skenderbeu Mitrovicë 50 1472 1251 2 6564 3600 3180 420 736.0 29.4 4.3 8.9
TOTALI 10334 10739

x

f

NË  DISA VENDE ( LOKACIONE )
TË  DHËNA JO TË PLOTA

 
 Ka mungesë të hapësirave për mësim( fëmijët mësojnë në ndërrime); Pajisjet mungojnë; nuk 

ka hyrje në internet dhe kompjuter. Pastaj mungojnë personeli i kualifikuar, laboratorët dhe 
bibliotekat.  

Në shkollat si vijon duhet vepruar urgjentisht për shkak të punës me tri ndërrime dhe 
sipërfaqes tejet të vogël për nxënës:  Abdullah Shabani, Aziz Sylejmani, Bedri Gjina, Fazli 
Greiçevci, Ismail Qemali, Muharrem Bekteshi, Nonda Buka, Skënderbeu. Sipërfaqet e 
hapësirës ekzistuese përreth këtyre shkollave nuk japin mundësinë e zgjerimit tyre, prandaj  
kështu që zgjidhen duhet kërkuar në parcelat ngjitur për to ose duke kërkuar pozita të reja. 

Poashtu është evidente, se në jug dhe perëndim të zonës së qytetit ka pak shkolla, dhe ato 
që janë kanë perimetër shumë të gjerë të gravitimit të nxënësve të cilët duhet kaluar rrugë 
shumë të gjata deri në shkollë.  
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Shkollat dhe numri i nxënësve në zonën rurale 

Harta e mëposhtme tregon pozitat e shkollave në fshatrat në regjion. Nga kjo shihet 
se pothuajse në të gjitha fshatrat dhe vendbanimet ekziston  nga një shkollë. 

 

Numri i nxënësve në shumë shkolla është në rënie e sipër siç tregojnë të dhënat më 
poshtë. Kjo pasqyron tendencën e ikjes nga këto vende . 
 

Numri i nxënësve  (2001 – 2004) 40 

 

 

 

 

 

 

 

Poashtu ka vende që kanë kapacitete të lira. Anipse në disa prej tyre,  si edhe në 
zonën e qytetit, me hapësira jo optimale (shiko tabelën në vijim) (edhe pse zhvillimi i 
numrit të nxënësve nuk mund të parashikohet për momentin). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 Shifrat nga IMG 2000, Dep. për Arsim 2003 

Fshati Ngritje-/rënie 

Zabërgjë -92 % 

Bare -60 % 

Selac -52 % 

Rahovë -48 % 

Broboniq -41 % 

Bajgorë -40 % 
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 3

Zhabar i Poshtëm

Trepçali

Melenicë

Zabërgjë

BajgorëBare

Zasellë

Kutllovc

Batahir

Vllahi

Kovaqicë

Vidishiq

Tërrstenë

Stranë

Pirq

Vërrnicë

Vidimiriq

Rekë

Cernushë

Lushtë

Rrzhanë

Koprivë

Shipol

Gushavc

Dedi

Vinarc i Poshtëm

Ofçar

Rashan

Rahovë

Vinarc i Poshtëm

Tuneli i Parë

Frashër
Vaganicë

Koshtovë

Broboniq

Suhadoll
i Poshtëm

Lisicë

Selac

Magjerë

Zjaçë

Stan Tërg

Frashër i Vogël

Shupkovc

Kçiq i Madh

Mazhiq

Kaqanoll

Zhabar i Epërm

Zveçan

Vushtrri

Suhadoll
i Epërm

Kçiq i VogëlVinarc i Epërm

Arsimi në komunën e Mitrovicës
Obrazovanje u opštini Mitrovice

Razvojni Plan Opštine
Municipal Development Plan

PLANI ZHVILLIMOR KOMUNAL

Mitrovica
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Emërtimi i 
shkollës Vendi Klasët

Nxënës 
(06/07)

Nxënës 
(2003)

Nxënës 
(2006)

Ndërrimet 
Turnet 

Madhë 
sia e 

arealit

Sipër 
faqja 
bruto

Sipër 
faqja 
neto

Infra-
struktura

Nxënës / 
Ndërrim

Nxënës / 
Klasë

Sip.neto  
m2 /nxënës

Sip. e 
arealit  m2/ 

nxënës

3 Bajram  Curri Gushavc 19 313 311 2 451 1496 1123 373 156.5 16.5 7.2 2.9

5 Bislim  Hajdari Kaqanoll 8 39 47 2 6200 454 388 66 19.5 4.9 19.9 317.9

6 Bislim   Halimi Selac 9 37 48 2 7000 718 492 226 18.5 4.1 26.6 378.4

8 Elena  Gjika
Tuneli  i 
parë 23 509 510 2 1695 1220 1042 178 254.5 22.1 4.1 6.7

10 Habib  Jusufi Vllahi 12 78 2 12878 2034 1670 364 39.0 6.5 42.8 330.2

11
Hivzi  

Sylejmani
Kçiç i 
Madh 22 524 2 7000 1758 1366 392 262.0 23.8 5.2 26.7

13 Jusuf  Rexha Koshtovë 20 420 2 10000 1758 1378 380 210.0 21.0 6.6 47.6

16 Minatorët Rahovë 9 101 2 2800 551 489 62 50.5 11.2 9.7 55.4

20
Qazim 

Bajgora Bajgorë 13 240 2 4700 1000 800 200 120.0 18.5 6.7 39.2

21 Rifat  Vidishiqi Bare 12 207 2 71500 1766 1430 336 103.5 17.3 13.8 690.8

22 Riza  Voca Zabërgjë 6 14 1 200 268 180 88 14.0 2.3 12.9 14.3

23
Sefedin  
Smakolli Rashan 12 115 2 20834 1907 1606 301 57.5 9.6 27.9 362.3

25
Sylejman  

Vokshi Broboniq 9 182 2 5600 372 322 50 91.0 20.2 3.5 61.5

26 Trepça Stan  Tërg 23 373 2 1252 1313 1152 161 186.5 16.2 6.2 6.7  

 

 

 

 

 

7.2  Shkollat e larta 

Mitrovica disponon me një numër mjaftë të madh të shkollave të larta dhe 
universiteteve. Fakultetet dhe shkollat e larta janë të shkapërderdhura dhe kështu e 
vështirësojnë një bashkëpunim interdisciplinarë të fakulteteve të ndryshme. Për 
shembull, fakulteti ekonomik dhe ai juridik janë të vendosura larg njëra tjetrës dhe 
në anën tjetër përbëjnë një potencial të madh të bashkëpunimit. 

 

 

 

 Në këto vende të zonave rurale ka nevojë për intervenim lidhur me zgjeri  
min e shkollës bazuar në rrethanat ekzistuese të hapësirës; Elena Gjika, 
Hivzi Sylejmani, Jusuf Rexha, Qazim Bajgora Sylejman Vokshi, Trepça. 
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Fakultetet sipas lëmive profesionale dhe vendndodhjes 41 : 

 

Fakultetet në veri – Mitrovicë:  

Filozofi, Shkencat teknike, Xehetaria, Metalurgjia, Shkencat natyrore und 
Matematika, Medicina, Fakulteti juridik me rreth 8'000 Studentë 

Fakultetet në Zveçan, Zubin Potok dhe Leposaviq:  

Arti, Shkolla për mësues, Edukatë fizike dhe sport, Ekonomi, Bujqësi 

Fakultetet në Mitrovicë (pjesën jugore):  

1. (Fakulteti i Xehetarisë dhe Metalurgjisë): Gjeologji, Metalurgji, Xehetari, 
Teknologji 

Studimet pasdiplomike ne:  Departamenti i Xehetarisë, Departamenti i 
Gjeologjisë - Hidrogjeologjisë, me Gjeologji Inxhinierike, Departamenti i 
Teknologjisë, Inxhinieri kimike, Inxhinieri ushqimore 

2. Fakulteti i Shkencave Teknike të Aplikuara me Departamentet: Informatikë, 
Informatikë inxhinierike,  Telekomunikacion me Informatikë,  Energjetikë, 
Energjetika në prodhimtari, Makineri industriale, Makineri prodhuese, 
Mirëmbajtje e sistemeve teknike 

 

 
 

Universiteti paraqet një potencial të konsiderueshëm për Mitrovicën. Përmes ti j  do të 
mund të kri joheshin l idhje, partneritete e marrëdhënie me Universitetet Evropiane, me 
qëll im të theksimit të rrethanave polit ike dhe etnike në të ci lat Universiteti i  Mitrovicës 
ndodhet. Universiteti do të mund të paraqiste një pikë tërheqëse për të rinjtë. 
Shërbimet studimore dhe universitare do të mund të paraqisnin poashtu një treg të 
l loj it  të vet 42. 

 

 

41 Agjenda zhvillimore komunale e Mitrovicës, f. 18, Insar Consult, 2004 

42 Agjenda zhvillimore komunale e Mitrovicës, f 19, Insar Consult, 2004 
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 7.3  Arsimimi profesional (shkollat e zanateve) 

Ka disa shkolla për arsimim profesional për të rinjtë, si p.sh. në Zhabarë me 
kapacitet për 50 nxënës si dhe në Dolanë poashtu me kapacitet për 50 nxënës. 
Këtu ofrohen shkollim në profesione si: zdrukthëtarë, metalpunues, tekstil, kuzhinier 
dhe njohuri bazë të kompjuterit. Janë të planifikuara edhe shkollimet në ekonominë 
e ndërmarrjeve. Pos tjerash ka edhe disa projekte në sferën e bujqësisë, 
shëndetësisë, ndërtimtari dhe kurse për gjuhë. 

Megjithatë, këto kapacitete janë të pamjaftueshme për të ngritur nivelin e arsimimit 
të rinjve dhe transformimin e tyre në fuqi punëtore të kualifikuar. 

   7.4  Entet shëndetësore 

Entet shëndetësore gjenden si në jug poashtu edhe në veri të qytetit. Spitali në veri 
të qytetit nuk është momentalisht në shërbim të tërë popullatës së Mitrovicës edhe 
pse në bazë të hapësirave që posedon, do të mund të shërbente për nevojat 
regjionale të popullatës. Të punësuarit aty nuk përkrahen financiarisht nge UNMIK-
u. Në pjesën jugore të qytetit, shtëpia e shëndetit ofron shërbime ambulante, 
ndërkaq intervenimet stacionare janë të mundshme vetëm në spitalin e KFOR-it ose 
në Prishtinë. Shtëpia e shëndetit ka edhe shtatë qendra mjekësore dhe 13 
ambulanca nëpër fshatra të pjesës jugore të komunës së Mitrovicës. Përpos kësaj, 
shtëpia e shëndetit menaxhon edhe me tri ambulanca në fshatra shqiptare në veri të 
komunës së  Mitrovicës  (Zubin Potok, Leposaviq dhe Zveçan) 43 . 

Drejtoria për shëndetësi (Dhjetor 2006) shkruan, se në tërë komunën ekzistojnë 

këto institucione shëndetësore: 

• Spitale rajonale 1 
• Qendra kryesore për mjekësinë familjare (QKMF)                                   1 
• Qendra për mjekësinë familjare (QMF) 7 
• Ambulancë për mjekësinë familjare (AMF)                                             10 
• Instituti për shëndetësinë publike (ISHP) 1 

 
 

 

 

 

43 Profili komunal Mitrovicë, f. 20, OSBE, 2006 

 Entet arsimore dhe ato shëndetësore shtrihen në mënyrë të 
pabarabartë nëpër qytet.  Mosbashkëpunimi i një pjese të 
komunitetit serb e pengon një shfrytëzim dhe zhvil l im efektiv të 
tyre. 
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Shtrirja hapësinore e enteve shëndetësore  

Ka forma të ndryshme të enteve shëndetësore, prej spitalit e deri të ato më të 
thjeshtat,  të cilat vetëm përkohësisht janë aktive.  Shtrirja e enteve shëndetësore 
bëhet parimisht në raport me madhësinë e fshatrave dhe vendbanimeve. Ente më të 
mëdha shëndetësore ka përgjatë aksit rrugor te Mitrovicës në drejtim Zubin Potok 
dhe Podujevë.  
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 7.5  Entet për përkujdesje 

Që nga viti 1965 ekziston Qendra për punë sociale. Sot është nën kompetencat e 
Ministrisë për Punë dhe Mirëqenie sociale. Qendra ushtron mes tjerash edhe këto 
veprimtari: 

• Mbrojtja dhe përkujdesi ndaj fëmijëve, të rinjve dhe jetimëve. 

• Mbrojtjen dhe përkujdesjen ndaj të moshuarve, të cilët nuk kanë përkrahjen 
e familjeve të tyre. 

• Mbështetje ligjore për familje. 

Megjithatë, sipas organeve komunale 44, edhe më tutje ka nevojë për ente sociale 
dhe të përkujdesjes. Gjithashtu edhe për ente për kujdesin ndaj viktimave të luftës 
dhe dhunës familjare. Në Qendrën e kulturës, në jug të urës kryesore të Ibrit - sipas 
OSBE-së 45 – ekziston një strehimore për viktimat e dhunës, i themeluar në vitin 
2005.    

 7.6  Entet kulturore e zbavitëse  

Entet kulturore 

Qendra e Kulturës shtrihet në të ashtuquajturën zonë e mirëbesimit, në jugë të urës 
kryesore të Ibrit dhe tash për tash është vetëm pjesërisht e hapur. „Qendra“ pos 
tjerash posedon me një sallë për shfaqje si dhe me një bibliotekë. „Qendra“ 
menaxhohet nga drejtoria për rini, kulturë dhe sport. Biblioteka e qytetit në jug, 
shërben edhe për organizime të ndryshme kulturore. Muzetë të qytetit i nevojitet 
urgjent pajisje të reja. Përgjithësisht, në jugë të qytetit ka një numër të vogël të 
enteve kulturore.  

 

44 Porositë e dalura nga Administra Komunale në Workshop-in mbajtur më 17.11.2006 in Mitrovicë  

45 Profili komunal Mitrovicë, f. 20, OSBE, 2006 

Projektet  

Mobile Cultural Container Project, 2002 und 2003, projekt njëmujorë: 
Workshop-e për të rinjtë në lëmin e Radios, Videos dhe Fotografisë 

Revista për rini e cila del në dy gjuhët, produkt in një OJQ-je 

Festivali në Urën e Ibrit me grupe muzikore dhe DJ internacionalë në vitin 2003. 
Financuar nga BCYF - Balkan Children and Youth Foundation, Shkup 

Festival i filmit, 2003 
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7.7  Objektet fetare dhe të kultit 46  

Popullata shumicë (shqiptarët) janë të besimit islam. Serbët e Kosovës i përkasin 
besimit ortodoks. Në qytet ka edhe një numër të vogël të katolikëve. Para luftës, në 
jugë të qytetit kishte rreth 500 katolikë (shqiptarë, kroatë, sllovenë, ndërsa sot janë 
diku rreth 60 sish. Numri i pjesëtarëve të besimit katolik në veri të qytetit nuk është i 
njohur. 

 

Objektet fetare 

Para luftën (1998-1999), kishte katër xhami në Mitrovicë. Xhamia e Ibrit, në veri të 
urës kryesore të Ibrit u shkatërrua tërësisht. Planifikohet rindërtimi i kësaj xhamie. 
Dy xhami tjera të cilat u dëmtuan gjatë luftës janë rindërtuar ose do të rindërtohen. 
Kisha ortodokse Shën Sava, është djegur dhe dëmtuar shumë. Një kishë e re, Shën 
Dimitrije është ndërtuar në pjesën veriore të qytetit. Në pjesën jugore të qytetit në 
vitin 1981 është ndërtuar Kisha katolike.  

 

Varrezat 

Varrezat më të vjetra dhe më të mëdha të myslimanëve gjenden në pjesën veriore 
të qytetit, në të cilat për arsye të sigurisë nuk bëhen më varrime. Varreza tjera 
myslimane gjenden në Suhadoll, një paralagje në pjesën veriore të qytetit të 
Mitrovicës. Këto varreza përdoren vetëm nga banorët e kësaj paralagje. Varrezat 
tjera myslimane në jug të qytetit, në Shupkovc janë të stërmbushura. Varrezat e 
vetme myslimane që për Mitrovicën mund të shfrytëzohen, janë ato në Shipol. 
Varrezat e vetme serbe-ortodokse shtrihen në pjesën jugore të qytetit pranë kishës 
Shën Sava dhe në lagjen Sitnica. Për arsye sigurie këtu nuk mund të bëhen 
varrime. Serbët i shfrytëzojnë varrezat në komunat fqinje në veri. Varrezat katolike 
shtrihen afër varrezave serbe-ortodokse. 

 

 

46 Profili komunal Mitrovicë, f. 15, OSBE, 2006 
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7.8  Trashëgimia kulturore dhe natyrore 

 
Në Komunën e Mitrovicës ekzistojnë lokalitete dhe vendbanimeve ndër më lashtat 
në Kosovë, që nga parahistoria, antika, mesjeta deri në historinë bashkëkohore të 
karakterizuar me gërshetimin e kulturës vendëse me kulturat tjera të shtresuara 
gjatë mileniumeve. Në bazë të kërkimeve arkeologjike, besohet se në Mitrovicë dhe 
rrethinë, njerzit e parë kanë jetuar para më shumë se shtatë mijë vjetësh47. Në 
bregun e lumit Ibrit, në afërsi të vendbanimit të sotshëm Zhitkovc, janë gjurmët njerit 
nga vendbanimet më të lashta në mbarë Kosovës. Gjetjet arkeologjike poashtu 
vërtetojn për vazhdimësinë e jetës në këto treva, edhe në fazat e mëvonshme të 
zhvillimit, gjë të cilen e vërtetojnë mbetjet arkeologjike të kulturave materiale dhe 
shpirtrore të popujve të cilët jetuan në këto treva. Vendbanime poashtu të 
rëndësishme nga neolitiku i ri përveç Zhitkovcit janë edhe: Vallaçi, Fafosi I dhe 
Fafosi II.  

Përpos vlerave të larta të kulturës së trashëguar materiale e shpirtërore dhe 
trashëgimisë arkitektonike, komuna e Mitrovicës karakterizohet me një trashëgimi 
natyrore shumë të pasur, disa prej të cilat janë inventarizuar. 

Në Dhjetor 2003 është themeluar Qendra për Trashëgimi Kulturore në Mitrovicë, e 
cila funksionon në kuadër të Ministris në Kulturës, Rinisë dhe Sportit. 

Ruajtja dhe mbrojtja aktive e trashëgimisë kulturore dhe natyrore për zhvillimin 
komunal është me shumë rëndësi jo vetëm për prosperitet ekonomik në veçanti 
siguron ndjenjën e identitetit dhe ndihmon në dallimin e komuniteteve në atmosferën 
e globalizmit, si pronë e përbashkët e të gjitha etnive, religjioneve dhe komuniteteve  
të Kosovës48, sipas standardeve të Bashkësisë Europiane. 

 

  
Në situatën e nderë polit ike, kultivimi dhe zhvil l imi i mëtejmë trashëgimisë
kulturore paraqet një sfidë të madhe. Megjithatë larushia kulturore është një 
pjesë integrale e identitetit dhe si e ti l lë e bënë Kosovën të veçantë.  

Në tabelën në vazhdim është lista e objekteve të inventarizuara në Komunën e 
Mitrovicës49, sipas të dhënave nga Qendra për Trashëgimi Kulturore - Mitrovicë: 

 

47 Mitrovica dhe rrethina, Instituti i Historisë së Kosovës, 1979 

48 Kosovo Standards Implementation Plan, Standard 6, MESP 2005,14 

49 Qendra për Trashëgimi Kulturore - Mitrovicë 
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Objektet e inventarizuara në Komunën e Mitrovicës 

Nr. Emri i objektit Vendi 
Koha e  
ndërtimit 

Nr. i  
regjistrimit 

Statusi i 
mbrojtjes 

1 
Hotel "Jardan" – 
Biblioteka e qytetit 

Mitrovicë 1905 001/2003 E inventarizuar 

2 Kisha katolike Vinarc i Epërm 1700 002/2003 E inventarizuar 

3 Kulla e Halim Miftarit Vllahi Shek. XIX 003/2003 E inventarizuar 

4 Kulla e Shaban Hajzerit Vllahi Shek. XX 004/2003 E inventarizuar 

5 Mulliri i Vinarcit Vinarc i Epërm Shek. XX 005/2003 E inventarizuar 

6 Kulla në Rekë Rekë Shek. XIX 006/2003 E inventarizuar 

7 Hotel “Pallas” Mitrovicë 1905 007/2003 E inventarizuar 

8 Shtëpi banimi Shupkovc Shek. XX 008/2003 E inventarizuar 

9 Shtëpia e Ali Hysenit Kaqanoll Shek. XX 009/2003 E inventarizuar 

10 Shtëpia e Asllan Hajzerit Vllahi Shek. XX 010/2003 E inventarizuar 

11 Shtëpia e Burhan Vocës Mitrovicë Shek. XIX 011/2003 E inventarizuar 

12 Shtëpia e Fatmir Fazliut Rekë Shek. XX 012/2003 E inventarizuar 

13 Shtëpia e Shashivar Hysenit Kaqanoll Shek. XX 013/2003 E inventarizuar 

14 Teqja e Hafuz Halil Mripa Suhadoll i Poshtëm 1095 014/2003 E inventarizuar 

15 Teqja e Jonuz Efendisë Suhadoll i Poshtëm 1905 015/2003 E inventarizuar 

16 Teqja e Sheh Jahjas Mitrovicë Shek. XX 016/2003 E inventarizuar 

17 Tyrbe e Sheh Fejzullahut Mitrovicë Shek. XIX 017/2003 E inventarizuar 

18 Xhamia me varre Mazhiq Shek. XIV 018/2003 E inventarizuar 

19 Xhami Koshtovë 1905 019/2003 E inventarizuar 

20 Xhami Vllahi Shek. XVII 020/2003 E inventarizuar 

21 
Ndërtesa e ish            
Konzullatës Ruse 

Mitrovicë Shek. XX 021/2003 Nën mbrojtje 

22 Shtëpia e Ehat Korologut Mitrovicë Shek. XIX 022/2003 Nën mbrojtje 

23 Shtëpi në Rr. M. Popoviq Mitrovicë Shek. XIX 023/2003 E inventarizuar 

24 Shtëpia e Mustaf Feratit Mitrovicë Shek. XIX 024/2003 E inventarizuar 

25 Shtëpia e Rifat Pllanës Mitrovicë Shek. XX 025/2003 E inventarizuar 

26 Shtëpia e Islam Shipolit Mitrovicë Shek. XIX 027/2003 E inventarizuar 

27 Kulla e Sherif Gashit Mitrovicë Shek. XVIII 030/2003 E inventarizuar 

28 Kulla e Tupellëve Mitrovicë Shek. XIX 033/2003 E inventarizuar 

29 Kulla e Avdullah Bejtullahut Rekë Shek. XIX 035/2003 E inventarizuar 

30 Kulla e Zejnullah Brahimit Vllahi Shek. XIX 037/2003 E inventarizuar 

31 Shtëpia e Xhafer Devës Mitrovicë Shek. XIX 
I.M.M./2003 
Prishtinë 

E inventarizuar 
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Objektet e inventarizuara në Komunën e Mitrovicës 

Nr. Emri i objektit Vendi 
Koha e  
ndërtimit 

Nr. i  
regjistrimit 

Statusi i 
mbrojtjes 

32 Kulla e Sali Kajtazi Kçiq i Vogël 1897 038/2003 E inventarizuar 

33 Kulla e Asllan Tupellës Kçiq i Vogël Shek. XIX 039/2003 E inventarizuar 

34 Kullë Azem Hasab Fejzës Zabërgjë Shek. XX 040/2003 E inventarizuar 

35 Hamari i Asllan Tupellës Kçiq i Vogël Shek. XX 041/2003 E inventarizuar 

36 Shtëpia e Hamdi Ibishit Mitrovicë Shek. XIX 042/2003 E inventarizuar 

37 Shtëpia e B.Sahatçiut Mitrovicë Shek. XIX 043/2003 E inventarizuar 

38 Shtëpia e Mirsat Feratit Mitrovicë 1851 044/2003 E inventarizuar 

39 Shtëpia e Florim Zenelit Mitrovicë Shek. XIX 045/2003 E inventarizuar 

40 Shtëpia e Spiro Budimirit Mitrovicë Shek. XIX 046/2003 E inventarizuar 

41 Stëpia e Zymer Osmanit Mitrovicë Shek. XIX 047/2003 E inventarizuar 

42 Kishës katolike e Sasve Stan Tërg Shek. XVIII 048/2005 Nën mbrojtje 

43 Shtëpia e Xhafer Devës Mitrovicë 1930 049/2003 E inventarizuar 

44 Hamami i vjetër Mitrovicë Shek. XVIII 050/2003 Nën mbrojtje 

45 Muzeu i Kristaleve Stan Tërg Shek. XX 051/2000 E inventarizuar 

46 Kisha Katolike Mitrovicë Shek. XX 052/2000 E inventarizuar 

47 Kisha e Shën Sava Mitrovicë 1928 053/2000 E inventarizuar 

48 Kapella-Mortorja Ortodokse Mitrovicë 1955 054/2000 E inventarizuar 

49 Kulla e Adem Miftarit Mitrovicë 1860 055/2000 E inventarizuar 

50 Kulla e Hasan Ramës Vidimriq 1900 056/1999 E inventarizuar 

51 Kulla në Vërnicë Vërnicë 1850 057/1999 E inventarizuar 

52 Kulla e Sali Kolludës Pirq Shek. XIX 058/1999 E inventarizuar 

53 Kulla e Hasan Halitit Broboniq 1890 059/1999 E inventarizuar 

54 Kulla e Ramadan Tupellës Kçiq i Vogël 1870 060/1999 E inventarizuar 

55 Shtëpia e Ismail Deliut Kçiq i Madh 1890 061/1999 E inventarizuar 

56 Shtëpi e Beqir Beqirit Kçiq i Madh 1850 062/1999 E inventarizuar 

57 Shtëpi e Bahtir Abazit Kçiq i Madh Shek. XIX 063/1999 E inventarizuar 

58 Shtëpi e Hetem Ferizit Stan Tërg Shek. XIX 064/1999 E inventarizuar 

59 Kulla e Halim Ibishit Bajgorë Shek. XIX 065/1999 E inventarizuar 

60 Kulla e Mehmet Sylanit Shupkovc 1850 066/1999 E inventarizuar 

61 Kulla e Kadri Bajgorës Shupkovc 1880 067/1999 E inventarizuar 

62 Kulla e Xhabir Pecit Rahovë 1860 068/1999 E inventarizuar 

63 Posta e vjetër Mitrovicë Shek. XX QTK Mitrovicë E inventarizuar 
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Objektet e inventarizuara në Komunën e Mitrovicës 

Nr. Emri i objektit Vendi 
Koha e  
ndërtimit 

Nr. i  
regjistrimit 

Statusi i 
mbrojtjes 

64 Kulla e Selim Aliut Tërstenë 1885 069/1999 E inventarizuar 

65 Kulla e Mursel Bllatës Rashan Shek. XIX 070/1999 E inventarizuar 

66 Kulla e Ajet Brahimit Vllahi Shek. XIX 071/1999 E inventarizuar 

67 Kulla në Tunel të Parë Tunel i Parë Shek. XIX 072/1999 E inventarizuar 

68 Kulla e Maksut Pecit Zasellë Shek. XIX 073/1999 E inventarizuar 

69 Kulla e Ahmet Pecit Zasellë Shek. XIX 074/1999 E inventarizuar 

70 Kulla e Ymer Ymerit Rahovë Shek. XIX 075/1999 E inventarizuar 

71 Kulla e Ejup Hajzerit Vllahi Shek. XIX 076/1999 E inventarizuar 

72 Kulla e Ajet Miftarit Vllahi Shek. XIX 077/1999 E inventarizuar 

73 Kulla e Ramë Balës Vllahi 1915 078/1999 E inventarizuar 

74 Kulla e Ymer Rrustemit Vllahi 1910 079/1999 E inventarizuar 

75 Kulla e Sinan Bejtullahut Rekë Shek. XIX 080/1999 E inventarizuar 

76 Kulla e Tal Muratit Selac Shek. XIX 081/1999 E inventarizuar 

77 Kulla e Ajet Islamit Selac Shek. XIX 082/1999 E inventarizuar 

78 Kulla e Sylë Malokut Selac Shek. XIX 083/1999 E inventarizuar 

79 Kulla e Mustafë Fazliut Vidishiq 1870 084/1999 E inventarizuar 

80 Kulla e Riza Vocës Melenicë 1850 085/1999 E inventarizuar 

81 Kulla e Musli Muses Bajgorë 1880 086/1999 E inventarizuar 

82 Kulla e Bajram Hajdarit Bare Shek. XIX 087/1999 E inventarizuar 

83 Kulla e Ramadan Hajdarit Bare 1820 088/1999 E inventarizuar 

84 Shtëpia e  Zenel Hysenit Dedi Shek. XIX 089/1999 E inventarizuar 

85 
Ndërtesa e Turist Kosovës - 
Xhafer Devës 

Mitrovicë 1933 092/2005 E inventarizuar 

86 Shtëpia e Nevzat Abrashit Mitrovicë Shek. XIX 093/2005 E inventarizuar 

87 
Shtëpia e Shoqatës së 
Gjyetarëve 

Mitrovicë 1930 094/2005 E inventarizuar 

88 
Shtëpia e Bllagoje 
Gjorgjeviqit 

Mitrovicë Shek. XIX 
IMM./1980 
Prishtinë 

Nën mbrojtje 

89 
Shtëpia e Xhafer Devës – 
Enti i Punësimit 

Mitrovicë Shek. XIX IMM Mitrovicë E inventarizuar 

 

Harta e mëposhtme Monumentet kulturore të mbrojtura me ligj, tregon 
vendndodhjen e të mirave kulturore në komunën e Mitrovicës. 
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vek XVIII
Br.v. E.K. 685/57
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katoličke sasa”, vek XIII
Br.v. E.K. 8/58

Džamija sa grobljem, vek XVI
Br.v. E.K. 02 -957/66

Ruševine srednjovekovnog grada
Trepče, Vek xiii - XVI
Br.v. E.K. 02 - 964/66

Grad Trepča “grad”
Vek XIII - XIV, Br.v. E.K. 200/67

Ruševine
srednjovekovnog kompleksa
Vek. XIV - XVI, Br.v. E.K. 235/71

Kuća u ul. Ilije Birčanina
br.17, vek XIX
Br.v. E.k. 02 - 354/78

Kuća Blagoja Đorđevića
ul. I.lola Ribar, br.7
Br.v. E.K. 02 - 382/80

Kuća u ul. Zelengora, br.10
Zgrada bivšeg konzulata rusije
Vek XX, Br.v. E.K. 03 - 177/84
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 8  Zhvillimi i qytetit të Mitrovicës  

 8.1  Struktura e vendbanimeve 

Pozita topografike, lumenjtë 

Qyteti i Mitrovicës (lartësia mbidetare 570 m.) shtrihet përgjatë dy brigjeve të 
lumenjve Ibër dhe Sitnicë. Që të dy lumenjtë formojnë një hapësirë luginore, e cila 
përshkohet dhe kufizohet me kodrina me një lartësi mbidetare rreth 750 m. Në mes 
të dy luginave të lumenjve shtrihet për së gjati një kodrinë me një lartësi mbidetare 
rreth 600 m. dhe si e tillë futet deri në brendësinë e qytetit. Pjesa më e madhe e 
qytetit shtrihet në jug dhe jugperëndim në mes të lumit Ibër dhe përroit (Trepça).  
Kah jugu, në drejtim të Vushtrrisë në të dy anët e Sitnicës fillon të shtrihet rrafshi i 
cili kryesisht shfrytëzohet si tokë bujqësore. 

Që të dy lumenjtë, Ibri dhe Sitnica bashkohen në veri të qytetit. Në vitet e 70-ta, 
gjatë ndërtimit të rrugës Mbretëresha Teuta, lumi Lushta është futur në një kanal 
nëntokësor dhe derdhja e tij bëhet në veri të urës kryesore të Ibrit.  

Pjesët e qytetit dhe Qendrat 

Mund të thuhet se qyteti përbëhet prej tri pjesëve, të cilat kufizohen me lumenjtë: 
pjesën më të madhe e përbën shtrirja jugore e qyteti, e cila është zhvilluar në 
trekëndëshin mes të Ibrit dhe Lushtës. 

Në veri të lumit Ibër, krahas zhvillimit industrial, është planifikuar dhe ndërtuar një 
pjesë e re e qytetit, e dalluar me ndërtesa të larta banimi. Edhe shkollat e larta, 
spitali, gjyqi, dhe burgu janë të vendosura në këtë pjesë të qytetit. Kjo lagje është 
zgjeruar edhe në drejtim të perëndimit, përgjatë shpatit të lumit Ibër të eksponuar 
kah jugu. 
 
Pjesa e tretë është zona industriale, që shtrihet në anën lindore të lumit Sitnicë dhe 
dominohet nga ish-kompleksi i industrial i Trepçës. 

Në pjesën jugore të qytetit ka qenë e përqendruar qendra e vjetër e qytetit. Në fund 
të viteve të 60-ta dhe fillim të 70-tave, në këtë pjesë të qytetit, u ndërtua një qendër 
moderne, e stilit socialist, e duke rrënuar ndërtesat e vjetra. Këtu u ndërtua objekti i 
komunës, postës, shtëpia e mallrave, shtëpia e shëndetit, qendra e kulturës, 
gjimnazi, si dhe disa objekte tjera komerciale dhe banuese. 
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Mitrovica ka dy qendra, një në veri të Ibrit, dhe një në pjesën jugore. Përgjatë 
akseve kryesore, janë ndërtuar shitore, dyqane zanatlinjsh e shërbyese, të cilat 
pjesërisht janë të karakterit të përkohshëm. Në këtë mënyrë, akset kryesore rrugore 
përpos komunikacionit janë gjithashtu vijat kryesore furnizuese të qytetit.  

Në mes të akseve kryesore rrugore, shtrihet lagje banimi të cilat kryesisht përbëhen 
nga objekte në dy-tri etazhe me një ose më shumë banesa. 
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Aerofotografimi i  Mitrovicës 

 

Plani gjeneral urbanistik - 1962 

 

Plani gjeneral urbanistik i  Mitrovicës - 1962 

Me planin gjeneral urbanistik pasoi planifikimi dhe aplikimi i gjerë i tij në formësimin 
e qendrës së qytetit me hapjen e akseve të reja rrugore. Me këtë plan ishte e 
paraparë infrastruktura teknike (rrugë, ujësjellës, kanalizim) në pjesës jugore të 
qytetit si dhe një rrugë qarkore.  

Përgjatë lumit Ibër ishte parapa një zonë e gjerë për sport dhe rekreacion. 
Planifikimet e fundit për komunën e Mitrovicës janë ato të vitit 1993 (Plani Hapësinor 
i Komunës së Mitrovicës,1993). 
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8.2  Rritja i vendbanimeve 

Për arsye të rritjes së numrit të popullatës (shkalla e lartë e natalitetit, migrimi), 
qytetit i nevojiteshin hapësira të reja banimi. Kjo kërkesë theksohet sidomos me 
shkatërrimet e bëra gjatë luftës.  

Si rrjedhojë, në vitet e fundit qyteti është zgjeruar (rritur) dhe rindërtuar shumë. 
Posaçërisht në jugperëndim të qytetit ka pasur një zgjerim të pakontrolluar, përgjatë 
rrugëve kryesore dhe segmenteve ndërmjet. Poashtu në veriperëndim, në bregun 
përmbi Suhadoll (lagjja e doktorëve), është bërë zgjerimi i lagjes në mënyrë të 
pakontrolluar. Që nga viti 1999, numri i banorëve të qytetit është rritur për nja 1'700 
banorë në vit. Një numër i madh i ndërtimeve nuk kanë fare leje ndërtimi. Aktualisht, 
thuhet se lëshohen rreth 150 leje ndërtimi të objekteve të banimit 50.  

Këto lagje, janë të lidhura me rrugën kryesore përmes rrugicave të paasfaltuara. 
Nuk ka një rrjet rrugorë, dhe përpos furnizimit me ujë të pijshëm dhe rrymë, nuk ka 
një infrastrukturë teknike. Mungon një koncept i planifikimit të zonës urbane (qytetit). 
Arsyeja për këtë është në radhë të parë nevoja e madhe për hapësira banimi si dhe 
mungesa e ligjeve gjegjësisht mosrespektimi i tyre. 

Që nga pezullimi së funksionuari i kompleksit industrial Trepça dhe rënies së 
shkallës së ndotjes të ambientit, është shtuar edhe ndërtimi në lagjen Shupkovc, 
kryesisht përgjatë rrugës në drejtim të Vushtrrisë. Këtu zhvillohet tregtia me 
materiale ndërtimore dhe veprimtari tjera shërbyese e zejtare si dhe objekte me 
karakter të përzier banuese e komerciale.   

 
  

Vendbanimet zgjerohen në mënyrë të pakontrolluar në segmentet 
në mes të akseve kryesore rrugore si dhe në kodrën mbi Suhadoll. 
Posaçërisht në jug të qytetit janë ndërtuar lagje të tëra pa asnjë 
qasje në infrastrukturën teknike. Pjesërisht, për arsye të çështjeve 
të pazgjedhura pronësore, objektet kryhen vetëm në nivelin e 
punëve të vrazhda. Objektet për furnizim dhe shërbimet tjera, janë 
të përqendruara vetëm në qendër dhe përgjatë akseve rrugore. 
Qendra më të vogla të pavarura (përcjellëse)nuk ekzistojnë.  

 

 

50 Të dhënat e marra nga Drejtoria për urbanizëm 
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Madhësia e vendbanimeve të qytetit 

Nisur nga një matje e përafërt, mund të themi se qytetit shtrihet në një sipërfaqe prej 
970 ha (Nëse këtu llogarisim edhe lagjet dhe fshatrat ngjitur me qytet). 
 

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 
 

 

Burimi: Nga studimet vetanake  

 

 

 

 

 

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

Zonat e reja Jugu: 153 Ha 
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8.3  Shfrytëzimi i sipërfaqeve 

 

Harta ’Struktura urbane, destinimi i sipërfaqeve’  tregon shfrytëzueshmërinë 
përbrenda qytetit. 
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8.4  Vendbanimet joformale 

Vendbanimet joformale janë vendbanime njerëzore të cilat nuk u mundësojnë 
banorëve të gëzojnë të drejtat e tyre për një standard të përshtatshëm të jetesës, në 
veçanti banim të përshtatshëm.51. Si të tilla, vendbanimet joformale karakterizohen 
me: 

• Zotërimi joformal i pronësisë 

• Qasje joadekuate ose privim në shërbime elementare 

• Pjesëmarrja joadekuate ose mospjesëmarrja në qeverisje 

• Rrezikshmëria deri në diskriminim 

Standardi Nr. 6 nga Plani Kosovarë për Implementimin e Standardeve (PKIS) thotë, 
që autoritetet duhet të trajtojnë banorët e vendbanimeve joformale si pjesë integrale 
të shoqërisë, Vendbanimet joformale duhet të futen edhe në Planet Zhvillimore 
Urbane.  

Vendbanimet joformale në Mitrovicë  

Në kuadër të studimit 52 mbi vendbanimet joformale në Kosovë, në Mitrovicë u 
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 ose mohimi i së drejtës së pjesëmarrjes në politikë. Përbërja etnike 
në këto vendbanime është e ndryshme mirëpo më së shpeshti janë të prekur romët. 
Situata socio-ekonomike është shumë kritike, shumica e banorëve nuk kanë të 
ardhura dhe janë fare pak ose të paarsimuar.  Dy nga tri vendbanimet (mëhalla e 
romëve dhe 2 Korriku) janë pjesërisht të shkatërruara. Për Mëhallën e Romëve 
ekziston plani për rindërtim. Për arsye sigurie vendbanimi Kroi i Vitakut nuk ka pasur 
mundësi të hulumtohet. Banorët e këtyre vendbanimeve kanë ikur ose janë 
ç’vendosur (Shihe kapitullin 5.3 Largimi, përndjekja dhe kthimi i popullsisë). Harta e 
mëposhtme tregon vendbanimet joformale në Mitrovicë 53.  

 

51 Ndërtimet ilegale nuk përcaktohen si pjesë e vendbanimeve joformale, e as si banime të mbështetura nga 
qeveria 

52 Vendbanimet joformale, vrojtim i gjendjes ekzistuese  

53 Agjenda zhvillimore komunale, f.69, 2006 



MUNICIPAL ASSEMBLY MITROVICA
SKUPSTNA OPSTINE MITROVICA

KUVENDI KOMUNAL I MITROVICËS

SITN
IC

A

IBRI

VARREZAT

LEPOSAVIQ

SITNICA

ZUBIN POTOK

ÇABËR

PEJË/
SKËNDERAJ

 VUSHTRRI

VAGANICË

VINARC

LUSHTË

FRASHËR

HEKURUDHA

M
ITROVICË-F.KO

SO
VË

HEKURUDHA

BEOGRAD-M
ITROVICË

PRISHTINË

IBRI

ZVEÇAN

IBRI

BY
PA

SS

ZHABAR

LU
SH

T A

FIDANISHTE

SITNICA

IB
RI

BAIR

SUHADOLL

ILIRIDË

QENDRA

ST
A

N 
TË

RG

SHIPOL

KROI I
VITAKUT

SPITALET

2 KORRIKU

LAGJA E ROMËVE

2 Korriku
2 Korriku

Lagja e Romëve
Romsko naselje

Kroi i Vitakut
Kroi i Vitakut

181:5000

PROJEKTUES

Korrik 2008

Nr. i fletës.Përpjesa / Razmera

PLANI ZHVILLIMOR URBAN
Urban Development Plan

Razvojni Urbanistički Plan
V

DREJTORIA PËR PLANIFIKIM, URBANIZËM, KADASTËR, PRONË DHE AMBIENT
THE DEPARTMENT OF PLANIFICATION, URBANISM, CADASTRE, PROPERTY AND ENVIRONMENT

DIREKCIJA ZA  PLANIRANJE,URBANIZAM, KATASTAR, IMOVINE I OKOLINE

LEGJENDA / LEGENDA:

Vendbanimet joformale
Informal settlement
Neformalne naselje



   Kuvendi Komunal i Mitrovicës    Skupština Opštine Mitrovica      Municipal Assembly Mitrovica 
Plani Zhvillimor Urban                   Urbanistički Razvojni Plan            Urban Development Plan 

  

Drejtoria për Planifikim, Urbanizëm, Kadastër dhe Pronë 
 
                                                                                               - 95 - 

 

 

8.5  Dëmet nga lufta 54 

Shkalla e dëmeve 

Mitrovica me rrethinë pësoi dëme të mëdha si në ndërtesat e banimit poashtu edhe 

në ato ekonomike. 

 

Tabela e paraqitur më lartë tregon se janë regjistruar 7399 objekte (shtëpi) me 
shkallë të ndryshme dëmtimi. Prej tyre, 5'610 objekte të kategorisë IV dhe V, që do 
të thotë shkallë e tillë e dëmtimit që objektet janë të pabanuara. Nëse analizojmë 
shpërndarjen gjeografike të objekteve, vërejmë që dëm janë shkaktuar si në zonën 
urbane poashtu edhe atë rurale të komunës (shih tabelën e mëposhtme). 

 

Zona Nr. i objekteve të dëmtuara gjatë luftës 

Zona urbane 3103 Objekte 41.94 % 

Zona suburbane (rrethina) 814 Objekte 11.00 % 

Zona rurale (fshatrat) 3482 Objekte 47.06 % 

Gjithsejtë : 7399 Objekte 100.00 % 

 

54 Të dhënat nga Drejtoria për urbanizëm, e bazuar në hulumtimet e këtyre organizatave në vitet 1999 – 2002: 
IRC, DRC, KOUCHNER , CHF , ICS , ACTED , CARE , NRC, WorldVision, ACT - UMCOR, LWF, UFORK, SDC 
und GOAL. 
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Ndihmat për rindërtim 

Rindërtimi filloi më 1999 dhe zgjati deri më 2002, dhe që nga 2003 (sipas të 

dhënave e organeve komunale) nuk ka pasur më ndihma të rregullta për rindërtim. 

Ndihma për rindërtim, e ofruar gjatë këtyre viteve, sipas përmbajtjeve mund të 

ndahet në dy faza. Organizata që ishin aktive në komunën e Mitrovicës janë:  

1999 DRC, KOUCHNER , CHF , ICS , ACTED , CARE , NRC dhe WorldVision, IRC ,  

2000 IRC , DRC, KOUCHNER ,  ACT , ACT - UMCOR , ACTED dhe  World Vision. 

2001 LWF , DRC , ACT - UMCOR , UFORK , SDC  

2002 DRC  dhe GOAL . 

Organizatat e lartshënuara ndihmuan rindërtimin/meremetimin e rreth 3.500 

shtëpive në Mitrovicë (kategoria II - IV: 2’480 shtëpi, kategoria V: 946 shtëpi). Në 

tabelën e mëposhtme paraqiten shtëpitë e dëmtuara sipas kategorive I – III, si dhe 

objektet që kanë marrë ndihma dhe ato që nuk kanë marrë këso lloj ndihmash.  
 

 

Kategoria Gjithsejtë shtëpi Janë rindërtuar  Nuk janë rindërtuar 

 Numri % Numri % Numri % 

Pa kategori 680  605 89.00 75 11.00

I  70  19 27.14 51 72.86

II  385  97 25.19 288 74.81

III  652  198 30.37 454 69.63

IV  2646  1348 50.94 1298 49.06

V  2964  946 31.92 2018 68.08

Gjithsejtë : 7399  3213 43.42 4186 56.58
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 Në vijim paraqiten numri i objekteve të rindërtuara sipas zonave gjeografike. 

 

  Zonë urbane 895 objekte 27.83 % 

 Zonë suburbane (rrethina) 434 objekte 13.50 % 

Zonë rurale (fshatrat ) 1887 objekte 58.67 % 
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8.6  Objektet e banimit  

Fondi banesorë 55 

Fondi banesorë është zhvilluar paralel me rritjen e numrit të popullatës. 29% e 
banesave (blloqe banimi deri në 11 etazhe), janë banesa që ishin në pronë 
shtetërore. Numri i tërësishëm i njësive banesore që sot ekzistojnë, është i 
panjohur.  

Fondi i njësive banesore: 

Viti Numri i njësive banesore 

1961 4’672 

1997 8’463 

1989 11’328 

 

Fondi i banesave në ish-pronësi të shtetit: 

Vendi Numri i banesave 

Mitrovicë  – pjesa veriore 2`840 

Mitrovicë – pjesa jugore 700 

 

Përkitazi me hapësirat banesore, janë dy çështje që duhet të sqarohen: 
-  Së pari, a ka nevojë për hapësira të reja për banim? 
-  Së dyti, si do të veprohet me hapësirat ekzistuese të banimit me qëllim që t’i 
përshtaten nevojave të së ardhmes? 

Nevojat për banesa në të ardhmen dhe sipërfaqet e pashfrytëzuara të 
banesave ekzistuese 

 

Pjesa më e madhe e popullsisë është e moshës 14 – 30 vjeç. Në të ardhmen e afërt 
kjo shtresë e shoqërisë do të dëshiroj të posedoj shtëpi / banesë. Në vitin 1989 
mesatarja e sipërfaqes së banimit për banorë ishte 13 m² dhe me gjasë në të 

 

55 Agjenda zhvillimore komunale e Mitrovicës, f 32, Insar Consult, 2004 



   Kuvendi Komunal i Mitrovicës    Skupština Opštine Mitrovica      Municipal Assembly Mitrovica 
Plani Zhvillimor Urban                   Urbanistički Razvojni Plan            Urban Development Plan 

  

Drejtoria për Planifikim, Urbanizëm, Kadastër dhe Pronë 
 
                                                                                               - 99 - 

 

ardhmen kjo mesatare do të rritet. Për këtë arsye mund të thuhet se do të ketë një 
rritje të nevojës për sipërfaqe banimi. Kjo nevojë do të mund të mbulohej vetëm 
nëse të ardhurat përgjithësisht do të shënonin një rritje. Pyetja se a mund të ketë në 
qytet sipërfaqe banimi të pashfrytëzuara (të zbraztë) mbetet e hapur. Këtu do të 
mund të kishte edhe arsye tjera përpos mungesës së aftësisë blerëse, si p.sh. 
investimet në shtëpi banimi apo mbajtja / ruajtja e së drejtës për ndërtim.  

 

Gjendja aktuale 

Objektet banesore thuaja se që nga ndërtimi i tyre në vitet 1970 nuk janë 
mirëmbajtur fare. Posaçërisht fasadat janë në një gjendje të keqe. Në vende ku ka 
rënë suvaja krijohen vrima në mbështjellësin e ndërtesës dhe krijojnë dëme në 
strukturën e objektit. Pos kësaj duhet që instalimet elektrike dhe të ngrohjes, 
ashensorët, etj. Të rinovohen. Rrethina e këtyre blloqeve të banimit ofron shumë 
pak kualitete pushimi, veçanërisht vendet për lojëra të fëmijëve mungojnë.  
 

Në mënyrë që të gjitha këto të mund të bihen në nivelin e kënaqshëm, përgjegjësia 
nuk do të duhej të mbetej vetëm te qeveria. Pikërisht banorët, që edhe posedojnë 
me këto banesa, duhet të luajnë një rol qendrorë në procesin e rinovimit të tyre. 
Mirëpo nisma të tilla private të banorëve do të duhej që të zhvilloheshin nën 
patronazhin (kujdesin) e komunës. 

 
 

 

 

 

Rindërtimi i objekteve të dëmtuara nga lufta 

 

Falë ndihmave të mëdha të organizatave të huaja, e ndër to edhe organizatës 
zvicerane për bashkëpunim (DEZA), viteve të fundit u rindërtuan shumë objekte të 
dëmtuara gjatë luftës. Në mungesë të dhënave të sakta nuk dihet se sa do të ishin 
nevojat shtesë për përfundimin e procesit të rindërtimit. Në bazë të deklaratave të 
njohësve lokal të situatës dhe gjatë vizitës së shkurtë nëpër qytet, mund të thuhet 
se në qytetin e Mitrovicës nuk ekzistojnë nevoja të mëdha për ndihma të këtij lloji. 
Prapë se prapë, gjatë planifikimeve të mëtutjeshme kjo temë do të mirret në mënyrë 
meritore në konsideratë.  

  
Kërkesa për sipërfaqe banimi në qytet duket të jetë ende e 
madhe. Një numër i madh i objekteve më të vjetra kanë nevojë 
për tu sanuar. Shumë ndërtime të reja janë të papërfunduara. 
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Ndërtimet e reja 

 

Është evidente se në tërë pjesën jugore të qytetit, e veçanërisht në paralagjet si 
Shipol dhe Zhabar, vërehet qartë një aktivitet i dendur në ndërtime të reja. 
Veçanërisht në kuartet e qendrës së qytetit (si p.sh. pranë rrugës Mbretëresha 
Teuta, Zelengora) ndërtohet shumë. Veç kësaj, duhet përmendur projektin e 
rindërtimit të Mëhallës së Romëve. Aktualisht lëshohen rreth 100-150 leje për 
ndërtime të reja në vit. Nëse merret një mesatare e madhësisë së familjes prej 5.0 – 
5.5 anëtar / familje do të thotë që kemi një rritje të numrit të banorëve prej 500 – 800 
në vit.  

Në pjesën veriore të qytetit ndërtimi i ri nuk duket të jetë aq i theksuar si në pjesën 
jugore. Mirëpo një vlerësim përfundimtar, në bazë të dhënave dhe njohurive të 
pjesërishme, nuk mund të ipet. 
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 9  Zona rurale (bujqësia dhe shfrytëzimi i tokës 

Në këtë kapitull do të shqyrtohet shfrytëzueshmëria e tokës në tërë sipërfaqen e 
komunës së Mitrovicës. Një vështrim i veçantë do t’i kushtohet sipërfaqeve të 
shfrytëzuara për bujqësi dhe rëndësia e tyre në kuptimin ekonomik dhe të 
planifikimit. 

Karakterizimi  topografik  
Tereni / sipërfaqja e komunës së Mitrovicës përbëhet nga disa njësi (sipërfaqe) me 
karakteristika të ndryshme. Mirëpo në përgjithësi vërehet një dominim i sipërfaqeve 
kodrinore. Sipërfaqet kodrinore ndërpriten nga një rrafsh, në të cilin shtrihet qendra 
e qytetit të Mitrovicës. Që të dy lumenjtë, Sitnica dhe Lushta, në Mitrovicë derdhen 
në lumin Ibër, i cili vazhdon rrjedhën e tij për në veri, në drejtim të Zveçanit. Në 
pjesët kodrinore të komunës, përrojet malore kanë formuar pjesërisht lugje të thella, 
të cilët vende-vende shkaktojnë erozione.  
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9.1  Shfrytëzimi i tokës 56 

Prej rreth 336 km² sa ka komuna e Mitrovicës, vlerësohet se gjysma e kësaj 
sipërfaqeje është tokë bujqësore. Në krahasim me komunat tjera kë Kosovës, 
Mitrovica gjendet pak nën vlerën mesatare (54% tokë bujqësore). Këtu janë 
përfshirë tokat që shfrytëzohen si ara për kultivimin e drithërave e perimeve, 
pemishtet dhe vreshtat, bahçet, livadhet. Diçka më shumë se 40% e këtyre 
sipërfaqeve janë pyje. Ndërkaq kategoritë tjera (siç shihet nga tabela e mëposhtme) 
marrin pjesë me një përqindje shumë të vogël. 

Kategoritë e shfrytëzimit të tokës në komunën e Mitrovicës 
 

Kategoria e shfrytëzimit Sipërfaqe ha % 

Bujqësi / Livadhe 16’894 50.29 

Pyje 14’354 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 
 

Këto sipërfaqe me shfrytëzueshmëri të ndryshme, janë të shpërndara në mënyrë të 
çrregullt nëpër sipërfaqen e komunës, siç na prezantohen edhe në hartën e 
mëposhtme. Nëpër rrafshinat pran lumenjve, janë koncentruar kategoritë si: 
sipërfaqet agrare (arat për kultivimin e drithërave dhe perimeve), vendbanimet, 
akset rrugore dhe zonat me destinim ekonomik janë të përqendruara në zonën 
qendrore të komunës. Në zonën e Shalës dominon blegtoria. Sipërfaqet tjera në 
verilindje, janë kryesisht sipërfaqe kodrinore-malore kryesisht të pyllëzuara. Edhe 
pjesa perëndimore e komunës (Koshtova / Kopriva / Broboniqi) është poashtu zonë 
kodrinore-malore pjesërisht e pyllëzuar.  

 

 

56 Raport përmbledhës i shfrytzueshmërisë së tokës: Agjensioni kadastral i Kosovës, 2005 
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9.2  Profili i ekonomive familjare  

Profili i ekonomive familjare në regjionin e Shalës pasqyron në mënyrë tipike tërë 
zonën rurale të komunës së Mitrovicës, zonë kjo kryesisht agrare. 

Profili i ekonomive familjare në regjionin e Shalës  57: 
 

Madhësia mesatare e familjes 8 persona 

Popullata më e re se 18 vjet 40% 

Të punësuar 12% (prej 18 deri 64 vjeç) 

Shfrytëzues të ndihmave sociale (përfshirë edhe 
pensionistët) 

11%  

Të angazhuar në bujqësi 77% 

Madhësia mesatare e parcelave (bujqësore) 2.8 Ha  

Të ardhurat mesatare / mujore 35 – 130 Euro 

 9.3  Bujqësia 58 

Roli qendrorë i bujqësisë në zonat rurale të komunës, bazohet më pak në faktin se 
është një veprimtari e organizuar mirë, e theksuar dhe efikase, mirëpo thjesht sepse 
është një domosdoshmëri në mungesë të alternativave për punësim. Prej kësaj 
veprimtarie jetojnë rreth 15'000 persona dhe rreth 7'000 prej tyre merren në mënyrë 
aktive me bujqësi. Bujqësia i drejtohet më shumë nevojave vetanake e më pak 
tregut. 

Prej rreth 5'600 ha të tokës punuese, 400 ha prej në periudhën e pasluftës 
„humben“ duke i përdorë si tokë ndërtimore. Sipërfaqja e mbetur prej 5'200 ha 
gjenden pothuajse të tërat në pronë private. Tek tokat bujqësore vërejmë parcele 
me sipërfaqe jashtëzakonisht të vogla. Mbi 90% e parcelave janë më të vogla se një 

hektarë59. 

 

57 Agjenda zhvillimore komunale e Mitrovicës, f. 28, Insar Consult, 2004 

58 Agjenda zhvillimore komunale e Mitrovicës, f. 12, Insar Consult, 2004  

59 Raport përmbledhës i shfrytzueshmërisë së tokës: Agjensioni kadastral i Kosovës, 2005 
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Aktivitetet bujqësore koncentrohen në njërën anë në punimin e tokës dhe në anën 
tjetër në blegtori d.m.th. mbajtja e gjedheve dhe deleve. Më tutje duhet përmendur 
edhe mbajtjen e shpezëve. Përpos një numri të vogël të fermave të pulave, shpezët 
kryesisht mbahet vetëm për nevoja personale - njëlloj sikurse bahçet e perimeve. 
Kultivimi i bletëve si dhe prodhimtaria e dredhëzës duket të jenë aktivitete 
fitimpruëse pasi që këto prodhime i dedikohen tregut. 

Në grafikët e mëposhtme paraqiten kategoritë kryesore të shfrytëzueshmërisë së 
tokës bujqësore (arat, pemishtet dhe vreshtat, livadhet/kullosat dhe pyjet) për 38 
fshatrat e komunës së Mitrovicës. 

 

Tokat bujqësore  sipas zonave  kadastrale 
g

0.0 100.0 200.0 300.0 400.0 500.0 600.0
FRASHER
SHPKOVC

VRNICE
MITROVICE

KCIQI I MADH
VAGANICE

KOSHTOVE
BROBONIQ
SUHADOLL

VINARC I POSHTEM
VLLAHIJE
RAHOVE
RASHAN

ZHABARI IPOSHTEM
VIDISHIQ

SHIPOL
BARE

BAJGORE
LUSHTE

SELAC
TERSTENE

ZHABARI I EPERM
KOPRIVE

MAGJERE
MELENICE
VIDOMIRIQ
KACANOLL
KUTLLOFC

DEDIJE
STRANE
MAZHIQ

KOVACICE
STANTERG
ZABERGJE

ZJACE
RRZHANE
BATAHIR
OVCARE

 
Sipërfaqja e tokave bujqësore në Ha 
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Sipërfaqet më të mëdha të tokës punuese gjenden në Frashër, Shupkovc, Kçiq i 
madh dhe Vaganicë si dhe në fushat rreth Ibrit dhe Sitnicës. 

 

Livadhe dhe kullosa  sipas zonave  kadastrale 
g

0.0 200.0 400.0 600.0 800.0 1'000.0 1'200.0 1'400.0 1'600.0 1'800.0 2'000.0
SELAC

KACANOLL
BAJGORE
VLLAHIJE
RRZHANE

BARE
KOVACICE

VIDISHIQ
SHPKOVC

KCIQI I MADH
KOSHTOVE

RASHAN
MELENICE

SUHADOLL
VRNICE

RAHOVE
MAZHIQ

MAGJERE
TERSTENE

DEDIJE
BROBONIQ
ZABERGJE

OVCARE
BATAHIR

STANTERG
KUTLLOFC

MITROVICE
STRANE

FRASHER
VINARC I POSHTEM

VAGANICE
ZJACE

LUSHTE
KOPRIVE

VIDOMIRIQ
ZHABARI I EPERM

ZHABARI IPOSHTEM
SHIPOL

 
Livadhe dhe kullosa në  Ha 

Sipërfaqet më të mëdha të kullosave dhe livadheve gjenden në Selac, Kaçandoll, 
Bajgorë, Vllahi dhe Bare, d.m.th. në regjionin kodrinorë të Shalës. 
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Në komunës e Mitrovicës gjenden kryesisht dy zona të ndryshme bujqësore. Në 
njërën anë zona kodrinore e Shalës dhe në anën tjetër zonat përreth lumenjve, Ibër, 
Sitnicë dhe Lushtë. Në zonat kodrinore në verilindje të komunës shtihen sipërfaqe të 
theksuara të kullosave dhe livadheve, për ç’arsye në këtë zonë kryesisht kultivohet 
blegtoria. 

Zonat përgjatë lumenjve 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. Tash për tash prej 5'200 ha të 
tokës bujqësore, ujiten diku rreth 800 ha. dhe atë në Kçiq. Frashër, Koshtovë dhe 
Vinarcë. 

Sipërfaqet më të mëdha të tokës bujqësore janë në pronë private, vetëm 83 ha 
gjenden në pronë komunale. Në tabelën e mëposhtme paraqiten tokat bujqësore 
sipas produkteve të kultivuara. Në sipërfaqet e mëdha në të cilat kultivohen 
ushqimet për shtazë, pasqyrohet rëndësia e madhe që i ipet e blegtorisë. Sipërfaqet 
e tërësishme për prodhimtarinë e drithërave dhe perimeve (rreth 2'200 ha) janë të 
vogla, krahasuar me sipërfaqen e komunës sie dhe numrin e banorëve.   

Sipërfaqet e tokave bujqësore sipas produkteve bujqësore 60: 
 

Produkti 2005 (ha) 2006 (ha) 

Grurë 720 900 

Misër 750 700 

Tërshërë 500 450 

Patate 110 95 

Perime (në ara të hapura) 140 120 

Perime (në sera) 2.5 2.5 

Ushqime për shtazë 1’500 1’600 

 

60 Agjenda zhvillimore komunale 2007 – 2009, f.31. 
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Ndërmarrjet përpunuese 

Sektorit të bujqësisë i nevojiten ndërmarrje, të cilat prodhimet bujqësore i 
përpunojnë dhe i shpërndajnë në tregun lokal dhe regjional. Ndërmarrje të tilla janë 
themeluar tash së voni dhe efekti i plotë i tyre tek pritet. Deri tash ka dy qumështore 
(në Bare dhe Frashër) me kapacitete prodhimi prej 1'000 përkatësisht 2'500 litra në 
ditë. Thertorja gjendet në pronësi të komunës dhe ka një kapacitet përpunues prej 
40 deri 150 gjedhe / muaj. Ia vlen të përmendet edhe fabrika e produkteve nga 
brumi Lili Commerce, e cila eksporton 50 ton makarona në muaj për në Shqipëri.  

Sfidat e së ardhmes 

Nëse pretendohet që bujqësia edhe në të ardhmen të jetë një sektor i cili sjell të 
mira materiale dhe të ardhura, atëherë janë të domosdoshëm përpjekje dhe 
angazhime të mëdha. Bujqësia duhet të modernizohet dhe t’i orientohet kërkesave 
të tregut. Gjithashtu nevojiten ndërmarrje përpunuese të prodhimeve bujqësore. 
Përkrah ndihmës financiare nevojiten edhe specialistë përkatës të bujqësisë. 
Gjithashtu duhet të shtrohet pyetja e arsyeshmërisë së parcelave aq të vogla si dhe 
mbrojtja e tokave bujqësore nga ndërtimet. Rëndësi e veçantë duhet t’i ipet edhe 
faktit që të gjitha të kenë një lidhje të mirë me qendrën në mënyrë që prodhimet 
bujqësore të sjellën më lehtë nëpër qendra.  

 
 
Tokat pjellore përgjatë lumenjve i nënshtrohen konkurrencës 
ndërmjet zgjerimit të vendbanimit dhe industrisë. 

Në zonat kodrinore, blegtoria është më sëshpeshti ekstensive 
dhe shumë fare pak e orientuar nga tregu. 
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 10  Infrastruktura teknike 

Pjesa qendrore e qytetit, e ndërtuar në bazë të planeve, është mjaftë mirë e 
përfshirë me infrastrukturë. Zonat industriale në lindje janë të përfshira me një 
infrastrukturë vetanake.  

10.1  Energjia elektrike 

Furnizimi me energji elektrike bëhet përmes Korporatës Energjetike të Kosovës 
(KEK), përkatësisht termocentralit të Obiliqit dhe hidrocentralit të Ujmanit 
(Gazivodës). Në Vallaq janë kapacitetet e shpërndarjes së rrymës që merret nga 
KEK-u. 

Stabiliteti i rrjetit elektrik, së paku sa i përket pjesës jugore të qytetit, 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 rrjet  61 

 

 

 
61 Agjenda zhvillimore komunale e Mitrovicës, f. 34, Insar Consult, 2004 
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 10.2  Ngrohja / Furnizimi me ngrohje 

Shumica e shtëpive dhe banesave përdorin drurin ose thëngjillin si lëndë djegëse 
për ngrohje. Nga kjo rezultojnë probleme të ndryshme. Kjo bënë që, në njërën anë 
të shpyllëzohen pyjet e regjionit ndërsa në anën tjetër në këtë mënyrë bëhet ndotja 
e ambientit. 

Në pjesën veriore të 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. Do të 
nevojiteshin rreth 2,5 Milion Euro për të rinovuar furnizimin me ngrohje të pjesës 
veriore dhe qendrës së kulturë e sallës së sportit në jug të qytetit.  

 

  

Rrjeti i  ngrohjes qendrore në pjesën veriore të qyteti t  të Mitrovicës 
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10.3  Furnizimi me ujë të pijshëm 62 

Në saje të investimeve të konsiderueshme të EU-së, AER-it dhe USAID-it, mund të 
thuhet se ekziston një rrjet funksional i furnizimit me ujë të pijshëm. Megjithatë disa 
pjesë të qytetit nuk janë të kyçura në këtë rrjet. Kapacitetet furnizuese ishin 
planifikuar vetëm për Mitrovicën, ndërsa sot furnizohen edhe Vushtrria, Skenderaj 
dhe Zveçani. Ky është shkaku i tejngarkesës së kapaciteteve prodhuese të ujit të 
pijshëm. Arsye tjera të tejngarkesës duhet kërkuar edhe në vjetrimin i rrjetit 
furnizues, humbjet në rrjet dhe kyçje të objekteve banuese në mënyrë individuale. 
„Ujësjellësi Regjional“ është ndërmarrja furnizuese me ujë të pijshëm në Komunën e 
Mitrovicës dhe komunave fqinje. 

Zonat që nuk janë të kyçura në rrjetin e ujësjellësit furnizohen me ujë nga puset në 
pronat e tyre private. Në këtë mënyrë nuk mund të sigurohet një furnizim me ujë të 
pastër, pasi që burimet mund të ndoten nga ujërat e zeza. 

Furnizimi me ujë të pijshëm 63  

Mitrovica me komunat Vushtrri dhe Skenderaj furnizohen me ujë të pijshëm nga 
Fabrika e vetme e përpunimit të ujit e cila gjendet në Shipol dhe e cila punon me 
kapacitetet prej 450 l/s. 

Furnizimi me ujë bëhet nga Liqeni i Gazivodës në sistemin e kanalit të hapu të ujit 
ku vjen përmes rrjedhjes mekanike të pjerrtësisë dhe pompohet rreth 800m për në 
fabrikën në Shipol në ngritje 29m me gypin prej 600mm. 

Komuna e Skenderajt furnizohet me ujë të pijes pa ndërprerje, kurse në Mitrovicë 
ndalet furnizimi i ujit të pijes çdo të dytën natë në mënyrë që të bëhet furnizimi me 
ujë të pijes në Komunën e Vushtrrisë. 

 

62 Profilikomunal Mitrovicë, f. 19, OSBE, 2006 

63 Pjesë nga Agjenda zhvillimore komunale 2006-2009 
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Foto: Fabrike e përpunimit të ujit në Shipol – Mitrovicë 

Furnizimi regjional 

Nga Ujësjellësi Regjional i Mitrovicës furnizohen me ujë të pijshëm komunat: 
Mitrovicë, Vushtrri dhe Skenderaj me fshatrat për rreth tyre ku kemi 26 fshatra të 
komunës së Mitrovicës, 18 fshatra të komunës së Vushtrrisë si dhe 11 fshatra të 
komunës së Skenderajt. Numri i përgjithshëm I banorëve të cilët furnizohen me ujë 
të pijshëm nga na e kompanisë ujësjellësi regjional është rreth 300, 000 banorë. 

Shpërndarja e ujit të pijshëm (2004) është si vijon: 

 

Në komunën e Mitrovicës nuk kanë qasje në rrjetin e Ujësjellësit 27 fshatra, në 
komunën e Vushtrrisë 46 fshatra dhe Skenderaj 47 fshatra, të cilat pritet që me 
rritjen e kapacitetit të Ujësjellësit të mbulohen me rrjetin e ujësjellësit. Furnizimi me 
ujë i qytetit ndahet në zonën e ulët ku rreth 70% e sasisë së ujit transportohet me 
gravitet dhe zona e lartë ku 30% e ujit shpërndahet me anë të sistemit të pompimit. 

Ujësjellësi Regjional ka rreth 17500 konsumatorë. Sa i përket pjesës veriore të 
Mitrovicës nuk kemi të dhëna të sakta. 

 

Vendi viti 2004 viti 2005

Mitrovica (pjesa e  qytetit e menaxhuar nga KK) 4’908’571 m³ 7’467’328 m³ 

Mitrovica (pjesa e  qytetit e menaxhuar nga UAM) 3’237’570 m³ 3’401’150 m³

Vushtrri 863.277m³  2,378,337 m³

Skenderaj   907.422m³ 1,361,318 m³

Gjithsejtë 10.916.840m³ 16,474,963 m³
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Rrjeti i ujësjellësit 

Rrjeti ekzistues i Ujësjellësit ka gjatësi rreth 223.3 km dhe ka përbërje të gypave të 
ndryshëm ku rrjeti me diametër të madh është nga Çeliku, kurse në diametrat e 
vogël dominon Zinku. Duhet cekur se në kohërat e fundit ka edhe një gjatësi të 
konsiderueshme të Polietilenit. Kyçjet ilegale janë një problem kryesorë për këtë 
kompani dhe se dominimi i tyre është më i theksuar nga viti 1999. 

Objektet Industriale marrin ujë nga Gypi Industrial i cili bënë furnizimin me ujë të 
papërpunuar por të filtruar. 
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10.4  Largimi i ujërave të ndotura / Impiantet për pastrim64 

Një rrjet i kanalizimit ekziston vetëm në brendësinë e qytetit, 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. Mirëmbajtja e rrjetit ekzistues të kanalizimit bëhet nga një kompani publike e 
cila menaxhohet nga AKM-ja.  

Nuk ka ndonjë impiant për pastrimin e ujërave të zeza, dhe kështu e tërë sasia e 
ujërave të zeza derdhet në lumin Ibër ose Sitnica, apo përfundon në gropat septike. 
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. Kostoja e ndërtimit të një rrjeti të kanalizimit sillen rreth 
38.4 Milion Euro, përfshirë këtu edhe 6.5 Milion Euro për ndërtimin e një impianti për 
pastrimin e ujërave të zeza.  

 
 

Mungesa e një infrastrukture teknike është njëri nga 
problemet kryesore të një zhvillimi normal të një 
vendbanimi dhe pengesa kryesore për ndërmarrjet. 
Mungesa e përpunimit të ujërave të zeza dhe 
pjesërisht largimi i pakoordinuar i mbeturinave, 
mund të paraqesin rrezik për shëndetin dhe 
ambientin. 

 

 

64 Agjenda zhvillimore komunale e Mitrovicës, f. 34, Insar Consult, 2004  
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10.5  Menaxhimi i mbeturinave 

Ekzistojnë dy ndërmarrje (Unitet-i dhe Standard-i), për pjesën veriore dhe jugore të 
qytetit, të cilat janë përgjegjëse për rrjetin e kanalizimit dhe largimin e mbeturinave. 

Deponia e mbeturinave në pjesën jugore të qytetit u aktivizua nga DANIDA65. 
Deponia Gërmova, gjendet në afërsi të fshatit Koshtovë dhe llogaritet që ka 
kapacitete edhe për pesëmbdhjetë vite. Në pjesën veriore ekziston një deponi e 
mbeturinave, një deponi e dytë është mbyllur 66. 

Administrata komunale (Drejtoria për bujqësi dhe mbrojtje të ambientit, z. Xhelal 
Shabani) ofrojnë këto të dhëna përkitazi me sasitë e mbeturinave për komunën e 
Mitrovicës: 

- 57 – 60t / ditë 

- rreth 0.5 kg mbeturina / ditë dhe për banor 

Deponit e „egra“, ose ndryshe thënë të tëra mbeturinat në sipërfaqen e qytetit, 
paraqesin një problem ekologjik dhe higjienik.  

 

 

65 DANIDA  

66 Profili komunal i Mitrovicës, f. 19, OSBE, 2006 
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10.6  Rrjeti rrugor 

Komuna gjendet në kryqëzimin e rrugëve magjistrale ( Adriatikut dhe Ibrit) dhe 
regjionale si dhe në vijën hekurudhore magjistrale, që e bënë këtë hapësirë të 
rëndësishme për regjionin verior të Kosovës dhe lidhjet ndërkombëtare përmes 
korridoreve ndërkombëtare VIII dhe X. 

Rrjetin e rrugëve magjistrale e përbëjnë: 
- Magjistralja e Adriatikut (M 2), që lidh Mitrovicën me Vushtrri – Prishtinë 

(në pjesën jugore) dhe me Zubin Potok dhe më tutje lidhjet me Novi 
Pazar (Serbi) dhe me Rozhajë - Berane (Mali i Zi) 

- Magjistralja e Ibrit (M22.3) duke filluar nga nyjellorja në Shupkovc – 
Zveçan - Leposaviq - Rashkë (Serbi) (drejtimi verior) 

Rrjetin e rrugëve regjionale në komunën e Mitrovicës e përbëjnë: 
- rruga Mitrovicë – Pejë (R101), që paraqet lidhjen themelore me pjesën 

perëndimore të Kosovës 

- rruga Mitrovicë – Stan Tërg – Bajgorë – Kërpimeh (R129) lidhë pjesën 
veriperëndimore të komunës me komunën e Podujevës 

- rruga Mitrovicë – Frashër – Vushtrri (R220) lidhë vendbanimet jugore me 
komunën e Vushtrrisë 

Gjatësitë e rrugëve magjistrale dhe regjionale në Komunën e Mitrovicës: 

 

 
Emërtimi i rrugës 

Gjatësia 
(Km) 

1 Magjistralja e Adriatikut  (M2) 14.88 

2 Magjistralja e Ibrit      (M22.3) 3.21 

3 Rruga regjionale         (R101) 6.11 

4 Rruga regjionale         (R220) 2.64 

5 Rruga regjionale         (R229) 26.97 

Totali 53.81 
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Gjendja e rrugëve magjistrale dhe rajonale nuk është e kënaqshme e po ashtu edhe 
rrjeti lokal nuk e plotëson funksionin e vet themelor, përveç në disa pjesë të 
shkurtra. Përpos gjendjes jo të mirë të sipërfaqes rrugore ka edhe dëmtime të 
urave; mungesa e elementeve të sigurisë në rrugët magjistrale dhe rajonale; në disa 
segmente rrugore nuk është zbatuar gjeometria sipas standardeve dhe normave për 
rrugët si dhe mungesa e sinjalizimit horizontal dhe vertikal. Komuna e Mitrovicës 
nuk posedon një evidencë (database), përkatësisht një kadastër të rrjetit rrugor 
komunal. 

Infrastruktura rrugore është zhvilluar vetëm në qytetin e Mitrovicës, ndërsa te disa 
vendbanimet në pjesën rurale është në ndërtim e sipër dhe në shumicën e fshatrave 
nuk ekziston fare në nivelin nevojshëm. Vendbanimet përgjatë rrugëve magjistrale 
dhe rajonale janë mirë të lidhura në infrastrukturën rrugore. Gjendja më e vështirë 
është në pjesën e fshatrave në veri dhe lindje të komunës, shumica e rrugëve nuk 
janë të lidhura me rrugë të asfaltuara. 

Rrugët kryesore të qytetit janë të asfaltuara. Një numër i madh i rrugicave si dhe 
rrugëve lidhëse private, nuk janë të asfaltuara fare ose janë në një gjendje të keqe. 
Rrjeti i rrugëve është i pakompletuar. Me rrugën magjistrale ekziston një qarkore në 
pjesën lindore ndërsa me „Bypass-in“ e ri një qarkore jugore. Lidhje tjera më të 
fuqishme transversale në zonën e qytetit nuk ekzistojnë. Tri urat mbi lumin Ibër 
paraqesin ngushtica në rrjetin rrugorë, mirëpo në saje të tensioneve etnike për 
momentin shfrytëzohen shumë pak. Ura më jugore që lidhë Suhadollin me 
Fidanishte është urë provizore njëkatëshe.  

Sot në Komunën e Mitrovicës problem shqetësues paraqet dukuria e uzurpimit të 
brezit rrugor të rrugëve magjistrale me ndërtime dhe kyçje të paligjshme. Kjo dukuri 
ka ulur nivelin e sigurisë dhe shpejtësinë e lëvizjes në këto rrugë dhe e ka 
vështirësuar punën për zgjerimin e tyre në të ardhmen. Pjesa më e madhe e 
vendbanimeve rurale të komunës nuk kanë qasje direkt në rrugë të asfaltuara. 
Autostrada e parë (Merdar - Vrmicë), e cila planifikohet të ndërtohet në Kosovë 
(Korridori X), do të ketë qasje për banorët e Mitrovicës në një afërsi më të vogël se 
40 Km. Rrugët automobilistike, në mungesë të funksionimit të transportit të mallrave 
përmes hekurudhës, janë të tejngarkuara dhe kështu vjen deri te dëmtimi i tyre67. 

 

 

67  Problemet aktuale të transportit të udhëtarëve dhe mallërave në Kosovë, Oda Ekonomike e Kosovës, 2006 
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Numri i përgjithshëm i automjeteve të regjistruara pas luftës në Kosovë është rritur 
në mas të madhe. Numri i automjeteve nuk mund të caktohet saktësisht për çdo 
komunë, por sipas Entit të Statistikave, në nivel të Kosovës ishin të regjistruara 
numri i përgjithshëm i automjeteve: 

Numri i përgjithshëm i automjeteve të regjistruara68 

2005 200 000 

2006 178 185 

Në këto statistika nuk janë përfshi edhe numri i përgjithshëm i automjetet e 
organizatave institucioneve ndërkombëtare. Sipas Entit Statistikor të Kosovës sot 
shkalla e motorizimit në Kosovë sillet rreth 200 vetura për 1.000 banorë. 
Mbingarkesa e rrugës me frekuentim të theksuar të automjeteve është posaçërisht 
në pjesën e Magjistrales së Adriatikut (Mitrovicë – Prishtinë) dhe rruga regjionale 
R101 e dhe rrjedhimisht dëmtimi më i shpejtë dhe mirëmbajtja jo e mirë e saj. 
Gjendjen në zonën urbane e rëndon edhe mungesa e një unaze, në pjesën jugore, 
që do të devijonte trafikun transit të automjeteve që kalojnë nëpër magjistralen e 
Adriatikut (M2), që lidhë pjesën lindore (Shupkovcin) me drejtimet Skenderaj dhe 
Zubin Potok. 

Udhëkryqet dhe pikëtakimet rrugore në rrjetin rrugor të Mitrovicës kanë dimensione 
të pamjaftueshme, gjë që vjen deri te tollovitë nëpër pikëmbledhjet dhe pikëtakimet 
e rrugëve kryesore. Situata për këmbësorë dhe çiklistë duhet të përmirësohet. Në 
shumë rrugë vërehet mungesa e trotuareve dhe qyteti në tërësi ka mungesë të 
shiritave apo shtigjeve për çiklistë. 

 

 

 

68 Statistikat e Përgjithshme, Ministria e Shërbimeve Publike, Buletini Janar 2009 
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Rrjeti rrugor në zonën rurale 

Harta Rrjeta Rrugore regjionale paraqet rrugët e komunës së Mitrovicës dhe ndanë 
ato sipas kategorive. 

Komuna e Mitrovicës, është relativisht mirë e lidhur me komunat përreth si 
Leposaviqi, Zubin Potoku, Peja dhe Prishtina. Brendapërbrenda regjionit të 
komunës ka ende fshatra, sidomos ato në verilindje të Mitrovicës, të cilat nuk kanë 
lidhje të mira me qendrën. Atje kemi të bëjmë kryesisht me rrugë të paasfaltuara. 
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 11  Komunikacioni 

11.1  Trafiku publik  

Trafiku lokal dhe regjional me autobus 

Shërbimi i transportit publik i udhëtarëve realizohet nga operatorët transportues 
privat dhe në bazë rregullores komunale69 janë përcaktuar linjat, relacionet dhe 
rendin e udhëtimit në transportin e rregullt të udhëtarëve në trafikun urban dhe 
urbano-periferik në Komunën e Mitrovicës. Transporti urban i udhëtarëve nuk 
funksionon, por një pjesë mbulohet nga linjat ndërurbane. Problem i theksuar në 
transportin e udhëtarëve është edhe operimi joformal i kombibusëve në linjat 
ndërurbane dhe mosfunksionimi i linjës hekurudhore. Në mungesë të një Qendre 
kryesore informative për transportin e udhëtarëve dhe mallrave të brendshme dhe të 
jashtme mungojnë të dhënat sipas muajve dhe viteve.  

Harta Trafiku urban tregon, që në fshatra dhe regjion ekzistojnë disa vija 
autobusësh të cilat u ofrojnë shërbime transporti qytetarëve. Sipas informacioneve 
të marra nga vendasit, brenda qytetit të Mitrovicës tani për tani nuk funksionon 
transporti urban.  

Në qytet ekziston stacioni i autobusëve i ish-ndërmarrjes “Kosovatrans” me 19 
peron të autobusëve. Autobusët e kësaj ndërmarrjeje, gjatë procesit të privatizimit 
janë shitur. Tani për tani ekziston trafiku i rregullt i autobusëve të “Kosovatrans”-it të 
Prishtinës në relacionin Mitrovicë – Prishtinë. Pranë kësaj ekzistojnë edhe 12 
operatorë të tjerë të cilët mbulojnë vija të ndryshme.  

 
 

Mobiliteti brenda qytetit është shumë i hendikepuar 
në mungesë të një sistemi 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. 

 

69  Rregullorja komunale Nr. 05/2006 
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Lidhjet hekurudhore 

Nëpër territorin e Komunës së Mitrovicës kalon hekurudha me rëndësi të veçantë që 
kalon nëpër Zveçan-Leposaviq- Beograd (Serbi) dhe në pjesën jugore me qytetet 
Vushtrri-Fushë Kosovë-Shkup (Maqedoni). Fillimisht hekurudha u lëshua në 
përdorim më 1874 në segmentin Hani i Elezit – Mitrovicë e pastaj më 1931 u 
ndërtua pjesa Mitrovicë – Kralevë (Serbi).  

Sot shfrytëzimi i hekurudhës për qarkullim të udhëtarëve është tejet i vogël, 
përkatësisht vetëm një linjë në ditë (Mitrovicë – Fushë Kosovë, nisja në orën 11:58 
dhe kthimi 18:53 në Mitrovicë). Rënja e transportit të udhëtarëve dhe mallrave 
përmes hekurudhës është pasojë e luftës, situatës politike në vend, ekonomisë në 
recesion me këtë edhe mosfunksionimi i reparteve të Trepçs. Vetëm sa për ilustrim 
të dhëna nga vitet 70-ta70: 

 

Transporti nga stacioni hekurudhor në Mitrovicë 

Viti Nr. i udhëtarëve Sasia e mallrave (t) 

1972 357 000 460 000 

1976 297 000 301 000 

Stacioni hekurudhor në Mitrovicë është i pajisur me 8 binarë me gjatësi të 
përgjithshme prej 3692 m, në të cilën janë të kyçur zona industriale (Fabrika e 
Akumulatorëve dhe Industria Kimike; me gjatësi 7428 m) dhe zona e bizneseve 
(Fabrika e Betonit, ish depot e LUX-it dhe Fabrika e procesit të pajimeve; me gjatësi 
1559 m). 

Niveli i zhvillimit të hekurudhës është mjaft i ulët, të paelektrifikuara dhe vija 
njëfishe. Gjendja e hekurudhës është mjaft e keqe si pasojë e mungesës së 
investimeve dhe integrimi i tyre në sistemin integral të transportit të udhëtarëve dhe 
mallrave në Kosovë. Shpejtësia maksimale e lejuar vetëm në disa vende është 
vetëm 80 Km/h. 

Shihe kapitullin   3.3.   Ndërlidhjet regjionale të Mitrovicës 

 

 

70  Studimi i komunikacionit të Mitrovicës, Instituti i rrugëve, Beograd, 1978 
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 11.2  Komunikacioni individual 

Komunikacioni zhvillohet në akset e pakta rrugore të cilat bashkohen në qendër të 
qytetit. Pasi që njëkohësisht të gjitha veprimtaritë furnizuese dhe shërbyese 
koncentrohen në akset kryesore, vjen deri te ngarkesat në komunikacion. Semaforë 
ekzistojnë ose funksionojnë vetëm pjesërisht (shihe kap. 10.6 Rrjeti rrugorë). Në 
vend të trafikut urban ka numër të madh të auto-taksive. 

 

 11.3  Vendparkimet në qendër të qytetit 

Çështja e vendparkingjeve, është një çështje shumë e rëndësishme dhe më e 
diskutueshmja gjatë procesit të planifikimit urbanistik. Vendparkingje publike 
ekzistojnë vetëm në qendër. Rreth menaxhimit të vendparkingjeve si dhe nevojave 
për to në të ardhmen e në mungesë të dhënave, në këtë fazë nuk mund të bëhet një 
konkludim më ekzakt.  
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 11.4  Qarkullimi i këmbësorëve dhe biçiklistëve  

Komunikacioni i ngadalshëm i këmbësorëve dhe biçiklistëve është një aspekt i 
rëndësishëm i mobilitetit urban. Situata aktuale në Mitrovicë duhet të kihet në 
konsideratë gjatë fazave të mëvonshme të planifikimit. Një rrjet i komunikacionit të 
ngadalshëm nuk ekziston. Kalimet e këmbësorëve në akset kryesore janë vetëm në 
qendër të qytetit të shënjuara. 

Këmbësorët dhe biçiklistët përbëjnë aktualisht numrin më të madh të pjesëmarrësve 
në komunikacion. Vlerësimet shkojnë se prej 60 – 80% të pjesëmarrësve të 
tërësishëm në komunikacion. Kjo do të thotë se të gjitha rrugët nëpër qytet si dhe 
rrugicat nëpër vendbanime, shfrytëzohen intensivisht nga këmbësorët e në një 
përqindje të mirë edhe nga biçiklistët. Edhe vajtja-ardhja në shkollë bëhet në masë 
të madhe në këmbë. Për një shtresë të gjerë të popullatës, përkundër gjendjes jo të 
mirë financiare posedimi i një automjeti është një prioritet mjaft i lartë, na bënë që të 
konkludojmë që komunikacioni për këmbësorë dhe biçiklistë edhe më tutje vetëm sa 
do të vështirësohet.    

Në mënyrë që të ndikohet kundër ndarjes etnike të qytetit, ndërtimi i një rrjeti të 
komunikacionit për këmbësorë dhe biçiklistë në të dy anët e lumit Ibër do të duhej të 
ndikonte në mënyrë relaksuese. Zona përgjatë brigjeve të Ibrit, do të duhej të 
shëndrrohej në një zone pikëtakimesh, mirë e lidhur dhe e arritshme, me karakter të 
parkut të qytetit dhe me oferta të ndryshme kulturore e rekreative.  

 
 Marrë për bazë numrin e madh të këmbësorëve, gjatë 

planifikimeve të ardhshme duhet që interesave të këtij grupi të 
pjesëmarrësve në komunikacion tu epet rëndësi meritore, në 
formën e një rrjeti të shpeshtë të shtigjeve për këmbësorë. 

 

Qytet edhe për të hendikepuarit  

Në proceset e sotme të planifikimit, nevojave e të hendikepuarëve merren seriozisht 
dhe shqyrtohen. Sipas gjendjes aktuale Mitrovica nuk është qytet i përshtatshëm 
për të hendikepuarit. Një përmirësim i kësaj situate mund të arrihet vetëm në 
varshmëri me masa tjera të planifikimit urbanistik, për çka do të nevojiteshin edhe 
informata shtesë, të cilat në këtë moment nuk janë në dispozicion. 
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  12  Peizazhi dhe hapësirat e lira     

 12.1 Zonat e mbrojtura natyrore 

 

 

 

Në regjionin e Mitrovicës ekziston një rezervat natyrorë dhe një burim i ujit mineral, 
të cilat janë nën mbrojtje. Mirëpo është i paqartë aplikimi i kësaj mbrojtjeje.  
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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. 
Muzeu i kristaleve është marrë nën mbrojtje në vitin 1969. Ai është ndërtuar në vitin 
1963 ndërsa për vizitorë është hapur më 1965 dhe është nën përkujdesje të 
minierës “Trepça“ prej ku janë nxjerrë edhe kristalet. Në muze janë të ekspozuara 
1.150 ekzemplarë që prezantojnë mese 51 lloje të ndryshme të kristaleve si: vivijan, 
kuarc, kalcit, pirit, pirotinë, sfalerit, galenit, plumozit dhe shumë të tjera që janë të 
vlefshme dhe paraqesin një thesar të vërtetë.  

Në muze janë të ekspozuara edhe shumë ekzemplarë të tjerë të kristaleve dhe 
mineraleve nga vendet e tjera si dhe mjete pune dhe kristale të shekullit të XIV nga 
miniera e Artanës (ish Novobërda ), kristale nga Meksika, kripë kuzhine të 
konservuar nga Gjermania etj71. 

 

Flora dhe fauna  72 

Mbrojtja dhe pasurimi i botës shtazore dhe bimore në hapësirat rekreative nuk ka 
rëndësi vetëm të natyrës ekologjike, mirëpo edhe në etablimin e një turizmi të 
orientuar kah natyra  dhe rekreacioni. 

Regjioni i Mitrovicës si edhe mbarë Kosova, janë shtëpi e një numri të madh të 
pjesëtarëve të botës bimore dhe shtazore. Ekspertët pohojnë se në Kosovë gjenden 
rreth 2'500 lloje të bimëve, prej të cilave rreth 150-200 të tyre gjenden vetëm në 
Ballkan dhe 13 prej tyre gjinden vetëm në Kosovë. Kosova poashtu është hapësirë 
jetese për një numër të madh të shtazëve të llojit gjitarë, si: Ariu (Ursus arctos), ujku 
(Lynx lynx), macja e egër (Felis silvestris), ujku (Canis lupis), dhelpra (Canis 
vulpes), dhia e egër (Rupicapra rupicapra), sorkadhja (Capreolus capreolus) dhe 
dreni (Cervus elaphus). Poashtu ka edhe një numër të madh të shtazëve brejtëse. 
Shpezët dhe lakuriqët janë poashtu të shpërndarë në gjithë zonat e vendit. 

Thuhet se rreth në 225 lloj të shpezësh të ndryshme gjinden në territorin e Kosovës. 
Në këtë grup hyjnë edhe dy lloj shqiponjash (Aquila heliaca dhe Aquila chrysartos) 
dhe një lloj i gjeraqinës (Falco naumanni), si dhe numër i madh i shpezëve 
grabitqarë të cilët gjenden në regjionet malore. Pata (Gyps fulvus) është rralluar aq 

 

71 Vlerat e trashëgimisë natyrore të Kosovës, MMPH, 2005 

72 USAID (2003): Kosovo Biodiversity Assesment 
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shumë në terren sa që druhet që është zhdukur fare nga këto anë. Këto ishin vetëm 
disa nga llojet e shtazëve e shpezëve që gjenden ose gjendeshin në Kosovë.   

Kjo përmbajtje e botës bimore dhe shtazore është mjaft e rrezikuar dhe nevojitet 
angazhim serioz që të ruhet dhe begatohet . janë këto aspektet apo aktivitete të cilat 
rrezikojnë në masë të madhe së ekzistuari botën bimore dhe shtazore:  

• gjuetia e përhapur dhe e pakontrolluar 

• tregtia me shtazë të egra dhe produktet e tyre 

• shpyllëzimi - prerja e pakontrolluar e pyjeve (një numër i madh i familjeve 
përdorin drurin si lëndë djegëse) 

• ndotja kimike dhe ambientale e ujërave, ajrit dhe tokës. 

• Tharja e zonave moçalore 

• Zgjerimi i vendbanimeve 

 

 

 12.2  Hapësirat për pushim dhe rekreacion në qytet  

Hapësirat përreth lumenjve  

 

Që të dy anët e lumit Ibër rrethohen me sipërfaqe të gjelbëruara dhe futen deri në 
mes të qytetit. Lagjet e vetme të cilat futen deri në brigjet e lumit janë Mëhalla e 
Romëve dhe Lagjja e Boshnjakëve. Një sistem rrugorë i kalimeve përgjatë lumit Ibër 
nuk ekziston.  

Edhe përgjatë lumit Sitnica ekzistojnë ende zona të lira. Zona industriale Sitnica 
është e vetmja e cila futet deri në bregun e lumit. 

Përgjatë lumit Lushta, deri te rruga e tunelit, shtrihen sipërfaqe gjelbërimi, e të cilat 
çdo ditë e më shumë po shëndrrohen në tokë ndërtimore. Që prej rrugës së tunelit e 
tutje, lumi është futur në një kanal nëntokësorë dhe në qendrën e qytetit humbet 
tërësisht. Lumenjtë shfrytëzohen si mbledhës të ujërave të zeza. 
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 12.3  Parqet (parku i qytetit) 

Mitrovica disponon me një park i shtrirë pas qendrës së kulturës, objektit të kuvendit 
komunal dhe bregut jugorë të lumit Ibër. Qendra e kulturës është e pashfrytëzuar 
për momentin dhe për këtë edhe qasja në vet parkun e vështirësuar. Gjendja e 
kompleksit të parkut është jo e mirë.  

Në pjesën veriore 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 si sheshi Mehë Uka dhe sheshi Adem 
Jashari“, të cilët mbrëmjeve janë mjaft mirë të vizituar. 

 

 12.4  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. 

 

 12.5  Hapësirat sportive 

Në qytet gjinden tri objekte sportive: Stadiumi i ri olimpik në jugperëndim, Stadium i 
vjetër pranë parkut të qytetit, me fusha ndihmëse si dhe një fushë futbolli në lagjen e 
Bairit në jug të qytetit. Edhe dy salla sportive (Palestra Minatori dhe objekti sportiv 
pran parkut 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 rinjve 
dhe të papunëve, është jo e kënaqshme. Hapësirat përreth 
lumenjve të qytetit paraqesin një potencial të madh. 
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 13  Ambienti (tokë, ujë, ajër) 

 13.1  Problematika e ndotjeve industriale (tokë, ujë, ajër) 

Sipas studimeve të OBSh (Org. Botërore për Shëndetësi), ekziston një ndotje e 
konsideruar e ambientit me plumb dhe metale të rënda. Në saje të deponimeve të 
mineraleve të papërdorshme dhe shkritoreve të plumbit, arrihet që ky në formë 
pluhuri të ndotë tokën dhe ujin e në këtë mënyrë edhe zinxhirin prodhimet 
ushqimore. Ekziston një rrezik i madh për shëndetin e të gjitha grupmoshave të 
popullatës, e sidomos për fëmijët nën moshën gjashtëvjeçare dhe shtatzënat. Sipas 
studimit të bërë në vitin 2004 nga OBSh, tek 25% e fëmijëve të moshës 2 – 3 
vjeçarë ka rezultuar një koncentrim i lartë i plumbit në gjak. 

 

      Zonat me ndotje industr iale në Mitrovicë 
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Zonat me ndotje industr iale në Mitrovicë 

Hulumtimet gjeokimike të viti 2004 të Universitetit të Sienës 73 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 koncentrim të lartë deri 
shumë të lartë helmimi nga metalet e rënda. Ndotja më e madhe është bërë përmes 
Plumbit (Pb), Kadmiumit (Cd), mirëpo edhe Arsenit (As) dhe Antimonit (Sb). 

Koncentrimi i lartë i metaleve të rënda në tokë donë të thotë se edhe bimët i kanë 
marrë (thithur) këto metale të rënda. Në këtë mënyrë arrijnë këto metale të rënda 
edhe në ushqimet e njerëzve dhe kafshëve dhe në këtë mënyrë cenojnë shëndetin 
e tyre. 

Toka është para së gjithash e kontaminuar në shtresën e epërme të sajë. 
Kontaminimi më i madh mbërrin thellësinë deri në 60 cm. 

 

 

 

73 Università di Siena. Dipartimento di Scienze Ambientali (2004): Environmental geochemistry of soils 
of the Kosovska Mitrovica region (Northern Kosovo); f. 81. 
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Ndotjet me plumb 

Ndotjet me plumb paraqesin një rrezik për njeriun dhe ambientin në përgjithësi. Si 
rrjedhojë e prodhimtarisë industriale, janë lira sasi të mëdha të plumbit në rrethinë. 
Harta e mëposhtme tregon kontaminimin me plumb të tokës në regjionin e 
Mitrovicës. 

 

Burimi: Universiteti i Sienës. Dep. i Shkencave Ambientale (2004). Environmental geochemistry of soils of the 
Kosovska Mitrovica region (Northern Kosovo). 
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Sipas normave të BE-së, ndërtimi i një vendi për lojëra të fëmijëve lejohet aty ku nuk 
tejkalohet vlera 2'000 μg / kg 74. Për toka bujqësore kërkohet që mos të tejkalohet 
vlera 450 μg / kg ndërsa për vendbanime 400 μg / kg. Këto vlera në vende të 
caktuara në Mitrovicë tejkalohen disa herë. 

Çdo 100ug / kg plumb në tokë bënë që sasia e plumbit në gjakun e njeriut të shtohet 
për  3 - 7ug / kg. Vlera prej 10ug / kg paraqet një vlerë kritike për fëmijët (Level of 
concerne) ndërsa për të rriturit kjo do të thotë që të shtohet kujdesi (Advisory level) 75. 

 13.2  Burimet e ndotjeve 76 

Burimet kryesore të ndotjes janë deponitë e mbeturinave industriale dhe deponitë 
nëpër fshatra. 

Deponia e Fosforgipsit (Fafosit) 

Buzë lumit Sitnica gjendet deponia e Fosforgipsit me një sasi 450'000 ton mbeturina 
industriale, kryesisht me këtë përmbajtje: Oksid Fosforik, Oksid Squfuri, Oksid 
Kalciumi, komponentë Fluorid he Okside të Alkalineve.   

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, Nikli, 
Kobalti, Indiumi, Germaniumi, Seleni. 

Deponia përgjatë aksit rrugor Mitrovicë - Zveçan 

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 tel. Mbi këtë sasi të mbeturinave është hedhur një shtresë 
humusore dhe është gjelbëruar. 

 

74 1 g = 103mg = 106µg.   
1 mg = 103µg 

75 OBSh (2005): Standardet kualitative për plumbë 

76 Marrë nga: Xhelal Shabani, KK Mitrovicë, Drejtoria për bujqësi dhe mbrojtje të ambientit, 2007 
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Deponia në fshatin Kelmend 

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. 
Deponia nuk është e rrethuar me tel. 

 

Deponia e Zhitkovcit (Komuna e Zveçanit) 

Deponia e Zhitkovcit u shfrytëzua nga viti 1968 - 1974. Ka një sipërfaqe prej 30'000 
m² dhe në të janë deponuar 4.2 milion ton mbeturina industriale. Deponia gjendet në 
një vend tërrafshët dhe nuk është e rrethuar me tel. Ekziston rreziku permanent që 
mbeturinat të rrëshqasin në lumin Ibër. 

 

Djegia e mbeturinave medicinare 

Mbeturinat e produkteve medicinale të mbledhura nga komuna e Mitovicës, 
Vushtrisë dhe Skenderajit digjen në arealin industrial të Trepçës në aparatin e 
ashtuquajtur “Incinator” ndërsa mbetjet pas djegjes vendosen në deponinë e qytetit 
në Gërmovë. E tëra monitorohet nga Kuvendi Komunl dhe Ministria e Shëndetësisë. 
Asgjësimi ibarnave me afat të skaduar nuk bëhet. Në të ardhmen do duhej gjetur një 
lokacion tjetër ku do të bëhej djegëja e këtyre mbeturinave. 
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Analizat e mostrave të mbeturinave industriale nëpër deponi  

 
 Elementet në % 

Mostra Pb Zn Cu Fe S Mn As FeS2 FeS Ag 

g/t 

Pb 

ox 

Zn 

ox 

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 

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 0.80 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 

 

 

Lokacionet ku janë marrë mostrat për analiza 

Analiza e mostrave për grimcat e depozituara janë marr në lokacionet: 

 Në qytet, në oborret e shkollave : 

- Shkolla fillore “Bedri Gjina” 

- Shkolla fillore “Migjeni” 

- Fabrika e konfeksionit - Slloga 

- Fabrika e lëkurës - Bair 

- Kompleksi industrial Trepça 
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 Në lokalitetet përreth qytetit, në oboret e shkollave: 

- Shkolla fillore “1Maji” Shupkovc 

- Shkolla fillore “Elena Gjika” - Tunel i Parë 

- Fabrika e ujit në  Shipol 

- Fshati Kqiq i Madh 
 

 

 

 13.3  Largimi i ujërave (të ndotura) 

Në mungesë të impianteve për kullimin e ujërave të zeza, këto paraqesin një burim 
shtesë për ndotje të ambientit. Në hartën e mëposhtme janë paraqitur pikat ku bëhet 
derdhja e kanalizimit në lumenj. 

 

Shembuj të projekteve në vitin 2007 

Në vitin 2007, në kuadër të projektit „Mbroni fëmijët tuaj nga helmimi me plumb“, 
u realizua një program i rëndësishëm për largimin e dheut të kontaminuar në 
oborrin e shkollës fillore “Bedri Gjina” dhe “Migjeni”. Trashësia e shtresës së 
dheut të larguar ishte 10 – 30 cm, varësisht nga shkalla e ndotëjes së dheut. 
Dheu i kontaminuar u deponua në deponi të qytetit 10 m në thellësi të tokës. 
Shtresa e dheut e cila zëvendësoi dheun e larguar, u analizua paraprakisht dhe 
u konstatua që o plotësonte standardet europiane. Analiza e mostrave u bë me 
NITON XRF 700 . 



MUNICIPAL ASSEMBLY MITROVICA
SKUPSTNA OPSTINE MITROVICA

KUVENDI KOMUNAL I MITROVICËS

SITNICA

IB
RI

IBRI

VARREZAT

VAGANICË

LUSHTË

ZHABAR

FIDANISHTE

SHIPOL

IBRI

IBRI

SITNICA

PRISHTINË

 VUSHTRRI

BYPASS

ST
AN

 TË
RG

PEJË 
/ S

KËNDERAJ

ZUBIN POTOK

ÇABËR

VINARC

SUHADOLL

HEKURUDHA

BEOGRAD-MITROVICË

ZVEÇAN

LEPOSAVIQ

HEKURUDHA

M
ITRO

VICË-F.KO
SO

VË

SITN
IC

A

LAGJA E
BOSHNJAKËVE

LU
SH

TA

LU
SH

TA
LU

S H
T A

BAIR
ILIRIDË

QENDRAØ
 4

00

Ø 200

Ø 200

Ø
 300

Kolektor

Ø 600 b
eton

Ø 300
PVC

Ø
 400

Ø 300
Ø 300

Ø 200

Kanal i
hapur

Ø 300
Betoni

ROMA
 MAHALLA

Ø 300

Ø 300

Ø 300

Ø 500

Ø 200
Ø 20

0

Ø 200

Ø 300kanal Lushta

Derdhjet në lumë
Ispust u reke

Kolektori (kanalizimi) Mahalla e Romëve, Ø 600
Sakupljač (kanalizacije) Romsko naselje Ø 600

Lumi
Reka

311:5000
PROJEKTUES

Korrik 2008

Nr. i fletës.Përpjesa / Razmera

Urban Development Plan
Razvojni Urbanistički Plan

PLANI ZHVILLIMOR URBAN
V

LEGJENDA / LEGENDA:

DREJTORIA PËR PLANIFIKIM, URBANIZËM, KADASTËR, PRONË DHE AMBIENT
THE DEPARTMENT OF PLANIFICATION, URBANISM, CADASTRE, PROPERTY AND ENVIRONMENT

DIREKCIJA ZA  PLANIRANJE,URBANIZAM, KATASTAR, IMOVINE I OKOLINE

Derdhjet e ujërave të zeza
Sewage network

Ispust kanalizacijskih voda



   Kuvendi Komunal i Mitrovicës    Skupština Opštine Mitrovica      Municipal Assembly Mitrovica 
Plani Zhvillimor Urban                   Urbanistički Razvojni Plan            Urban Development Plan 

  

Drejtoria për Planifikim, Urbanizëm, Kadastër dhe Pronë 
 
                                                                                               - 146 - 

 

 13.4  Ndotja e lumenjve 

Nëpër qytetin e Mitrovicës kalojnë katër lumenj: Ibri, Sitnica, Lushta dhe Trepça. Të 
gjithë këta lumenj janë tepër të ndotur. 

Ibri 

Përgjatë lumit Ibër, në një gjatësi prej 3.5 km gjenden të deponuara rreth 33 milion 
ton mbeturina të ndryshme industriale me një përmbajtje të lartë të helmeve. Këto 
mbeturina paraqesin një rrezik të madh për ambientin dhe njeriun. Me ndihmën e 
OJQ-ve „Mundësia“ dhe „Biznesqendra e grave“, në vitin 2006 u bë pastrimi i një 
pjese të brigjeve të Ibrit. 

Sitnica 

Sitnica përfundon rrjedhën e vet në Mitrovicë, ku derdhet në lumin Ibër. Nga shkaku 
i hedhjes së mbeturinave industriale të Obiliqit dhe Trepçës, Sitnica është njëri nga 
lumenjtë më të ndotur të Kosovës. Për shkak të derdhjes së materialeve helmuese 
në lum nga termocentralet e Obiliqit dhe kompleksit industrial i Trepçës, vie deri 
helmimi dhe ngordhja e peshqve në lum. Në “Agjendën Zhvillimore Komunale” të 
komunës së Mitrovicës, është paraparë që në afërsi të deponisë së Kelmendit, në 
afërsi të vedbashkimit të lumenjëve Ibër dhe Sitnicë, të ndërtohet një impiant për 
trajtimin e ujërave industriale të kompleksit industrial Trepça. 

Lushta 

 Lushta përfundon rrjedhën e vet në Mitrovicë, ku derdhet në lumin Ibër. Një pjesë e 
mirë e lumit që kalon nëpër qytet, është futur në një kanal nëntokësorë. Pjesa tjetër 
e lumit që kalon nëpër qytet, me ndihmën e UNDP-së u trajtua dhe u pastrua nga 
mbeturinat. 

Trepça 

 Lumi vjen nga zonat kodrinore të Stan Tërgut dhe derdhet në Sitnicë, Shtrati i lumit 
ishte në një pjesë të tij shumë i ndotur, mirëpo u pastrua nga ndërmarrja “12 
Vëllezërit”. Herë pas here derdhen në këtë lumë ujëra të ndotura industriale që 
shpie në ndotjen më të madhe të tij. 

Siç është thënë më lartë, mungon një impiant për kullimin e ujërave të zeza. Nga 
fakti se ujërat e zeza nga kanalizimet derdhen drejtpërdrejt në lumenj, mund të 
thuhet se të gjithë lumenjtë janë të papastër. Deponimi i mbeturinave industriale në 
afërsi të lumenjve e rëndon këtë gjendje edhe më tepër. 
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 13.5  Kualiteti i ujit të pijshëm 77 

Uji i pijshëm vjen nga liqeni i Gazivodës i cili posedon një kualitet të mirë të ujit, siç 
tregon edhe tabela e mëposhtme: 

 

Rezultatet Parametrat Njësia Kufiri     
i lejuar 1 2 3 4 5 6 

Temperatura  C 8-12 14,8 14,8 15 15 15.2 15.2 

Aroma   s’ka s’ka s’ka s’ka s’ka s’ka 

Shija  s’ka s’ka s’ka s’ka s’ka s’ka s’ka 

Ndotja  NTU 1.2-2.4 s’ka s’ka s’ka s’ka s’ka s’ka 

Ngjyra Shk  Co-Pt 10-20 s’ka s’ka s’ka s’ka s’ka s’ka 

Vlera e  pH - së  4.5-8.5 8.24 8.24 8.24 8.24 8.24 8.24 

Harxhimi i  
KMnO4, mg / L 

mg/l O2 8-12 6.00 6.32 5.67 6.36 7.27 6.00 

Klori- residual mg/l Cl2 02.0.5 s’ka s’ka s’ka s’ka s’ka s’ka 

Klorura mg/l Cl 200 13.5 14.5 14.5 14.5 15.00 13 

Amoniak mg/l N 0.1 0.07  0.08 0.08 0.09 0.010 

Nitratet  mg/l N 0.005 0.05 0.05 0.0055 0.005 0.05 0.05 

Nitratet mg/l N 10 0.5 0.4 0.5 0.5 0.5 0.2 

Hekur mg/l Fe 0.3 0.06 0.09 0.02 0.02 0.04 0.05 

Mangan mg/l Mn 0.05 0.05 0.052 0.03 0.012 0.07 0.06 

Përqueshmëria 
Elektrike 

µ / cm 1500 228 229 228 228 231 230 

Harxhimi  i  O2 mg/l  12 1.54 1.63 1.69 1.46 1.87 1.34 

Plumb mg/l Pb 0.05 0 0 0 0 0 0 

Bakër mg/l Cu 0.05 0 0 0 0 0 0 

Deterxhent mg/l  0.01 0 0 0 0 0 0 

Sulfat mg/l  200 1.02 5.34 9.98 6.9 6.40 6.14 

Fenol mg/l 0.001 0 0 0 0 0 0 

Fortësia e ujit dH 30 5.152 4.81 4.81 5.04 5.04 5.04 

Analiza e uj it  në l iqenin e Gazivodës.  
Marrë nga: KK Mitrovicë, Drejtoria për bujqësi dhe mbrojt je të ambientit  

 

 

77 Marrë nga: Xhelal Shabani, KK Mitrovicë, Drejtoria për bujqësi dhe mbrojtje të ambientit, 2007. 
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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 përkeqësim i shpejtë i kualitetit të ujit.  

 

 13.6  Ndotja e ajrit 

Për shkak të pezullimit të prodhimtarisë industriale, është reduktuar ndotja e ajrit. 
Mirëpo prap se prap, ajri është tepër i ndotur dhe shkaku është për tu kërkuar te 
deponitë e hapura të mbeturinave nga e kaluara. Edhe ngrohja e shtëpive me dru e 
thëngjill, është faktorë që rritë ndotjen e ajrit. Rritja e numrit të automjeteve dhe 
komunikacioni i dendur poashtu ndikojnë në ndotjen e ajrit. Ndotja e ajrit kryesisht 
ndodhë nga këto materiale: Pb, Zn, As, Cd, SO2. 

Niveli i ndotjes së ajrit kontrollohet nga OBSh dhe KK Mitrovicë në këto stacione: 
- Shkolla fillore “Bedri Gjina” 

- Shkolla fillore “Migjeni” 

- Shkolla fillore “1 Maji” 

Impiantet prodhuese të Kompleksit industrial Trepça përgjatë viteve të tëra kanë 

ndotur ajrin, ujin dhe tokën e Mitrovicës dhe regjionit. Kjo ndotje gjithmonë është 

regjistruar dhe të dhënat janë analizuar dhe përdorë. 

Stacioni hidrometeorologjik gjendet në afërsi të stacionit të trenit dhe ishte ndërtuar 

në një vend ku ka rrymime dominuese të ajrit në drejtimin veri-jug.  
 

 Gjendja e përgjithshme e ambientit përbën në rrezik akut për 
shëndetin. Problematika e mbeturinave pengon një riciklim të 
djerrinave industriale. 
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13.7  Prioritetet në lëmin e mbrojtjes së ambientit 

Me qëllim të mbrojtjes së ambientit, komuna e Mitrovicës i ka caktuar këto prioritete: 

- Përgatitja e projekteve për sanimin e deponive 

- Vëzhgimi i nivelit të ndotjes së ajrit, ujit, tokës (të bëhet adoptimi i rregullave) 

- Programe për pastrimin e Ambientit nga koncentrimi i Pb dhe metaleve tjera 

- Programe për trajtimin e ujërave të ndotura 

- Programe për trajtimin e ujërave industriale 

- Zgjerimi i sipërfaqeve të gjelbërta 

- Përdorimi i teknologjive ekologjike 

- Implementimi i standardeve të BE-së 
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  14   SWOT  ANALIZA  

Një SWOT-Analizë e përgjithshme hedh në dritë gjendjen e tanishme dhe tregon në 
vështirësitë dhe pengesat për zhvillimet e së ardhmes. Ajo është e ndarë në katër 
pjesë: përparësitë, dobësitë, mundësitë dhe rreziqet. 

Përparësitë Mangësitë - Dobësitë 

- E pasur me resurse natyrore (pasuri 
nëntokësore) 

- Bukuri natyrore (regjioni kodrinorë) 

- Resurse të mjaftueshme të ujit 

- Qytet Multietnik (Kultura) 

- Fuqi punëtore e lirë 

- Popullatë me moshë të re 

- Sistem funksional i 
Telekomunikacionit 

 

 

 

 

- Liria e kufizuar e lëvizjes për 
qytetarët (ndarja etnike) 

- Ndotje e lartë e ambientit (metale të 
rënda) dhe shpyllëzimi 

- Buxheti  i vogël 

- Mungesë e njerëzve specialistë 

- Papunësia e lartë 

- Liria e kufizuar e lëvizjes për 
qytetarët (ndarja etnike) 

- Mungesë e infrastrukturës teknike 
dhe rrugore 

- Infrastrukturë e pamjaftueshme 
shëndetësore  

- Infrastrukturë e pamjaftueshme 
arsimore  

- Mungesë e investitorëve  

Mundësitë - Shanset Kërcënimet - Rreziqet 

- Privatizimi i ndërmarrjeve shtetërore

- Kulturë shumetnike 

- Arsimimi i specialistëve në industrinë 
e përpunimit të xeheve dhe metaleve 

- Nxjerrja e xeheve 

- Turizmi dhe rekreacioni në zonat 
rurale 

- Kyçje në rrjetin ndërkombëtarë të 
hekurudhave 

- Statusi jo i definuar i qytetit të 
Mitrovicës  

- Ndarja e qytetit 

- Vazhdim i  ndotjes me plumb dhe 
metale të rënda -ndotje e mëtejme e 
ambientit 
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SWOT Analiza - Popullsia 

 
Përparësitë Mangësitë - Dobësitë 

- Projektet konkrete për rikthimin e 
banorve të zhvendosur në pronat e 
tyre (Mahalla e romëve, Frashëri )  

- Popullatë me moshë të re  

- Shtimi i lartë në relacion me nivelin 
europian të shtimit të popullsisë 

 

- Lëvizja e madhe e popullsisë nga 
zonat rurale në zonat urbane  

- Lëvizja e madhe e popullsisë në 
mes të veriut dhe jugut të Kosovës  

- Mosekzistimi i të dhënave të 
besueshme (të sakta) të popullsisë  

- Uzurpimet e pronave të shqiptarve 
në veri dhe sërbëve në jug  

- Liria e kufizuar e lëvizjes për 
qytetarët (ndarja etnike) 

Mundësitë - Shanset Kërcënimet - Rreziqet 

- Përmirësimi i infrastrukturës do 
krijonte kushte të rikthimit – stopimit 
të lëvizjes së popullatës fshat – 
qytet  

- Ngritja e nivelit ekonomik dhe 
krijimi i parakushteve për zhvillim 
ekonomik të viseve rurale  

- Vonesa e madhe në procesin e 
kthimit të popullatës   

- Ndarja e qytetit 

- Shitja e pavullnetshme e pronave të 
qytetarve  

- Mos riaktivizimi i ekonomisë 
(Trepçës) mund të nxisë shpërguljet 
e popullatës drejtë pjesëve tjera të 
Kosovës 
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SWOT Analiza - Ekonomia 

 
Përparësitë Mangësitë - Dobësitë 

- E pasur me resurse natyrore (pasuri 
nëntokësore) 

- Tradita industriale dhe resurset 
njerëzore dhe profesionale  

- Fuqizimi i ndërrmarjeve të vogla 
dhe të mesme prodhuese  

- Bujqësia , blegtoria , pemëtaria 

- Shkalla e lartë e papunsisë 

- Mos zgjidhja e statusit dhe mos 
aktivizi mi i koncernit “Trepça”  

- Teknologjitë e vjetruara, të 
shkatëruara dhe jashtë standardeve 
evropiane  

Mundësitë - Shanset Kërcënimet - Rreziqet 

- Investimet rreth nxjerrjes së xehes  

- Ngritja e reparteve të reja 
prodhuese    (proceseve të reja 
teknologjike) me iniciativa private  

- Krijimi i infrastrukturës turistike dhe 
zhvillimi i industrisë turistike  

- Çështjet e pazgjidhura pronësore  
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SWOT Analiza - Arsimi, shëndetësia dhe entet e përkujdesjes 
 

Përparësitë Mangësitë - Dobësitë 

- Qendër rajonale e arsimit dhe prania 
e të gjitha niveleve të arsimit dhe 
edukimit  

- Prania e Universitetit si potencial që 
mund të krijojë lidhje, partneritete dhe 
marrëdhënie me universitetet ndër 
kombtare  

- Prania e shkollave të zanateve  

------------------------------------------------ 

- Prania e formave të ndyshme të 
enteve shëndetësore nga më të 
thjeshtat dei tek spitalet  

- Prania e qendrës për punë sociale 
dhe përkujdesje  

 

- Shtrirja e pabarabartë e enteve 
arsimore dhe shëndetësore në qytet 

- Hapësirat e pamjaftueshme për 
numrin e nxënësve dhe mësimi me 
ndërime  

- Mungesa e pajisjeve teknike dhe 
laboratorëve  

- Kapacitetet e vogla të shkollave të 
zanateve  

- ------------------------------------------------ 

- Mungesa e sigurimit shëndetsor 

Mundësitë - Shanset Kërcënimet - Rreziqet 

- Sigurimi i lokacioneve për zgjerimin e 
shkollave dhe sigurimi i lokacioneve 
të reja për zvogëlim të perimetrit të 
lëvizjes së nxënësve  

- Aplikimi i teknologjisë informative në 
shkolla  dhe pasurimi i fondit të librave 
në bibliotekat shkollore  

- Kompletimi i rrjetit të ambulancave  

- Ndërtimi i spitalit në jug (repartet  të 
cilat nuk funksionojnë në veri) 

- Situata momentale pengon shfrytëzi 
min dhe zhvillimin efektiv të objekteve 
shkollore dhe atyre shëndetsore 

- Prania e sistemeve paralele në të 
gjitha nivelet e arsimit dhe 
shëndetsisë  

- Prania e dukurive negative nëpër 
shkolla  
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SWOT Analiza - Shfrytëzimi i tokës  

 
Përparësitë Mangësitë - Dobësitë 

- Ekzistimi i sipërfaqeve kompakte të 
vlefshme bujqësore  

- Kapacitetet ekzistuese të mjaftuesh 
me për rizhvillim të banimit  

- Qyteti  me kompaktësi relative  

- Parakushtet për zhvillim të strukturës 
policentrike (nënqendrat)  

 

- Infrastruktura e pamjaftueshme 
ligjore për mbrojtjen e tokës 
bujqësore  

- Ndarja e qytetit  

- Mosekzistimi i politikës së kontrollit 
të ndërtimeve në tërë qytetin  

- Joefikasiteti në parandalimin e plotë 
ndërtimeve pa leje posaçërisht në  
zonat pa infrastrukturë adekuate dhe 
në pronë komunale  

- Zgjerimi i pakontrolluar i periferive të 
qytetit  

Mundësitë - Shanset Kërcënimet - Rreziqet 

- Fuqizimi i zhvillimit të strukturës 
policentrike (nënqendrat)  dhe 
kontrolli më i mirë i shfrytëzimit të 
tokës  

- Përmirësimi i infrastrukturës  

 

- Zgjerimi i vendbanimeve në tokën e 

vlefshme bujqësore  

- Ndërtimi  i shkapërderdhur larg 

çasjes së mirëfilltë në infrastrukturë  

- Ndërtimet ilegale dhe tejkalimet e 
vazhdueshme të lejeve ndërtimore  
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SWOT Analiza - Infrastruktura teknike 

 
Përparësitë Mangësitë - Dobësitë 

- Kapacitetet e bollshme të ujërave       
(liqeni, lumenjtë dhe burimet tjera) 

- Stabiliteti i rrjetit elektrik, humbjet 
dhe defektet në rrjet   

- Kapacitetet ekzistuese të vogla të 
impiantit për ngrohje qëndrore  

- Tejngarkesa e shfrytëzueshmërisë 
së kapaciteteve prodhuese të ujit  

Mundësitë - Shanset Kërcënimet - Rreziqet 

- Përmirsimi i rrjetit elektrik  

- Përmirsimi i rrjetit të ujësjellësit dhe 
kanalizimit  

- Ngritja e kapaciteteve të ngrohtores 
dhe zgjerimi i rrjetit  

- Ndërtimi i impiantit për trajtimin e 
ujërave të zeza 

- Largimi i pjesërishëm i pakoordinuar 
i mbeturinave  

- Ujërat e zeza  
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SWOT Analiza - Komunikacioni  

 
Përparësitë Mangësitë - Dobësitë 

- Lidhjet relativisht të mira me komunat 
përreth (Vushtrri, Zveçani, Skenderaj 
dhe Zubin Potok) Lidhja hekurudhore 
ekzistuese  

- Lidhja hekurudhore ekzistuese si porti 
verior  

- Niveli i dobët i rrjetit rrugor me disa 
fshatra  

- Jofunksionimi i sistemit të transportit 
urban  

- Mungesa e shtigjeve për bicikleta  

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

- Lokacioni i pafavorshëm momental i 
stacionit të autobusëve  

- Mungesa e nënstacionit hekurudhor 
në Frashër  

- Joshfrytëzueshmëria efikase  e By 
Pass - it dhe linjës hekurudhore  

 

Mundësitë - Shanset Kërcënimet - Rreziqet 

- Aktivizimi i sistemit të transportit 
urban  

- Dislokimi i stacionit të autobusëve në 
afërsi të stacionit hekurudhor  

- Realizimi i shtigjeve të biciklistëve  

- Realizimi i pikave të parkingjeve 
publike   

- Hapësirat e pamjaftueshme të 
parkingjeve publike  
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SWOT Analiza - Peisazhi dhe hapësirat e lira 

 
Përparësitë Mangësitë - Dobësitë 

- Prania e parkut qëndor të qytetit në 
zemrën urbane  

- Potencialet (Hapësirat e lira) përgjatë 
lumenjve   

- Potencialet (hapësirat e sportit dhe të 
rekreimit)  

- Shpyllëzimi – prerja e pakontrolluar e 
pyjeve dhe maleve  

- Prania e zonës industriale buzë lumit 
Sitnica  

- Gjyetia e pakontrolluar  

Mundësitë - Shanset Kërcënimet - Rreziqet 

- Përmirsimi dhe ngritja e gjelbërimit 
dhe parqeve ekzistuese  

- Ngritja e efikasitetit mbrojtës të 
shpyllëzimit   

- Zona  e mbrojtur  e natyrës në 
Bajgorë 

-  
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SWOT Analiza - Ambienti (Tokë, ujë dhe ajër)   

Përparësitë Mangësitë - Dobësitë 

- Prania e parkut qëndor të qytetit në 
zemrën urbane  

- Potencialet (Hapësirat e lira) përgjatë 
lumenjve   

- Potencialet (hapësirat e sportit dhe të 
rekreimit)  

- Derdhja e kanalizimeve në lumenj  

- Furnizimi me ujë të pijshëm nga puset 
ose burimet jokualitative   

- Gjyetia e pakontrolluar  

Mundësitë - Shanset Kërcënimet - Rreziqet 

- Përgatitja e projekteve për sanimin e 
deponive  

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

- Zgjerimi i sipërfaqeve gjelbëruese  

- Prania e deponive të mbetjeve 
industriale  

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

Në këtë kapitull do të përmblidhen njohuritë themelore të fazës së analizës. Në 
fokus do të jenë problemet akute të qytetit. Me këtë do të theksohen fushat e 
veprimit dhe skenarët e zhvillimit dhe përpilimit të planit zhvillimor urban dhe planit 
zhvillimor komunal.   

Buxheti komunal 

Nisur nga situata buxhetore e komunës së Mitrovicës, del se vetëm disa nga masat 
e nevojshme mund të financohen nga vet komuna. Për programe dhe masa 
gjithëpërfshirëse  është e domosdoshme përkrahja e qeverisë kosovare ose 
organizatave internacionale.  

Shtimi i popullsisë 

Popullsia e komunës së Mitrovicës, nga viti 1991 – 2004 është zvogëluar për 20%. 
Në anën tjetër, qyteti i Mitrovicës në të njëjtën periudhë kohore ka shënuar një shtim 
prej 10%, dhe arsyet për këtë mund të kërkohen në migrimin e popullsisë nga fshati 
dhe shtimi i popullsisë. 

Zhvillimi i vendbanimeve  

Vendbanimet zhvillohen (rriten) në mënyrë të pakontrolluar në segmentet mes 
akseve kryesore rrugore dhe në kodrinën në pjesën veriperëndimore. Veçanërisht 
në pjesën jugore të qytetit janë krijuar lagje të tëra pa qasje në infrastrukturën 
teknike. Pjesërisht, me qëllim të uzurpimit të tokës ndërtimore, kryhen vetëm punët 
e vrazhda nëpër objekte. Veprimtaritë furnizuese dhe shërbyese janë të 
përqendruara vetëm në qendër të qytetit dhe përgjatë akseve kryesore rrugore. 
Qendra më të vogla nuk ekzistojnë.  
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Popullata / Të ardhurat  

Shifrat e të hyrave (janë tregues, se në çfarë mase është e varur popullata e 
Mitrovicës nga paraja publike dhe nga organizmat ndërkombëtarë. Këto paraqiten si 
punëdhënësi kryesorë me një nivel të kënaqshëm pagese. Në anën tjetër të 
ardhurat që sigurohen nga punëdhënësit privat janë të një niveli të ulët, kështu që 
për shumë banorë (në Kosovë, në varfëri jetojnë rreth 37% e popullatës) mbesin 
shumë pak të holla për investime private dhe konsum si dhe për kujdes 
shëndetësorë dhe arsim. Kjo situatë bëhet edhe më e rënd nga fakti se Kosovarët 
që jetojnë në diasporë gjithnjë e më pak dërgojnë të holla të afërmve të tyre. 

Papunësia dhe fuqia punëtore  

Shkalla e lartë e papunësisë paraqet njërin ndër problemet qendrorë për zhvillimin e 
ardhshëm të qytetit dhe regjionit. 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. Një rol të rëndësishëm 
luajnë këtu shkollat ekonomike dhe ato profesionale. Në mesin e popullatës vendore 
kjo fuqi punëtore kryesisht mungon. 

Ekonomia 

Duhet të thuhet që ish-punëdhënësi kryesorë në qytet dhe në tërë regjionin, 
xeheroret dhe kompleksi i Trepçës, nuk do të arrijë nivelin që ka pasur asnjëherë. 
Prodhimtaria tani për tani është pezulluar tërësisht. Nxjerrja e xehes duket se mund 
të ketë një perspektivë, mirëpo nevojiten investime të mëdha internacionale. 
Ndërmarrjet e reja prodhuese mund të themelohen vetëm me nisma private.  

Mund të konkludohet se, përderisa procesi i privatizimit nuk ka përfunduar, në 
Mitrovicë nuk do të ketë areale të rëndësishme për ndërmarrje prodhuese apo 
shërbyese. Për momentin nuk duket të ketë mundësi legale të vihet deri te një areal 
i tillë në rrugë ligjore.   Këto munden vetëm për një kohë të caktuar të merren me 
qira, fakt i cili largon të interesuarit për investime afatgjata. Megjithatë ka nevojë për 
sipërfaqe dhe hapësira për aktivitete ekonomike.  
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Infrastruktura sociale 

Shkollat fillore 

Ka mungesë të këtyre hapësirave, dhe për këtë shkak fëmijët mësojnë në turne. 
Përveç kësaj ka një numër të madh të vështirësive tjera, si p.sh. pajisjet janë të 
pamjaftueshme; nuk ka kompjuter e as qasje në internet. Mandej mungojnë kuadri i 
kualifikuar arsimorë, laboratorët dhe bibliotekat. Në jug dhe veriperëndim të qytetit 
rruga deri në shkollë është shumë e gjatë.  

Shkollat e larta 

Universiteti paraqet një potencial të konsiderueshëm për Mitrovicën. Përmes tij do të 
mund të krijoheshin lidhje, partneritete e marrëdhënie me Universitetet Evropiane, 
me qëllim të theksimit të rrethanave politike dhe etnike në të cilat Universiteti i 
Mitrovicës ndodhet. Shërbimet studimore dhe universitare do të mund të paraqisnin 
poashtu një treg të llojit të vet . 

Shëndetësia 

Entet arsimore dhe ato shëndetësore shtrihen në mënyrë të pabarabartë nëpër 
qytet. Mosbashkëpunimi i një pjese të komunitetit serb me institucionet komunale 
pengon një shfrytëzim dhe zhvillim efektiv të tyre.  

Objektet e kultit dhe trashëgimia kulturore 

Mitrovica posedon të mira kulturore të shumë etnive. Në situatën e nderë politike, 
kultivimi dhe zhvillimi i mëtejmë i trashëgimisë kulturore paraqet një sfidë të madhe. 
Megjithatë, larushia kulturore është një pjesë përbërëse e identitetit dhe si e tillë e 
bënë Kosovën të veçantë. 

Infrastruktura teknike dhe komunikacioni 

Mungesa e një infrastrukture teknike është njëri nga problemet kryesore të një 
zhvillimi normal të një vendbanimi dhe pengesa kryesore për ndërmarrjet. Mungesa 
e përpunimit të ujërave të zeza dhe pjesërisht largimi i pakoordinuar i mbeturinave, 
mund të paraqesin rrezik për shëndetin dhe ambientin. 
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Mobiliteti brenda qytetit është shumë i hendikepuar në mungesë të një sistemi të 
transportit urban. Në këtë mënyrë banorët e qytetit janë të varur nga transporti 
individual.  

Rrjeti i rrugëve brenda qytetit është i pakompletuar. Vetëm rrugët kryesore janë të 
asfaltuara. Përmirësimet apo edhe zgjerimet në rrjetin ekzistues duhet të 
shqyrtohen. Vështirësia tjetër që paraqitet është fakti se rrugët dhe shtigjet për 
këmbësore e biçiklista nuk janë adekuate gjë që paraqet rrezik për pjesëmarrësit në 
komunikacion.  

 

Kualiteti jetësorë / Ambienti 

Nevojat për sipërfaqe banimi duket të jetë ende e lartë. Një numër i madh i 
ndërtimeve të vjetra kanë nevojë për sanim.  

Kualiteti dhe oferta në hapësira për sport dhe rekreacion, për një qytet të kësaj 
madhësie, me një përqindje të lartë të rinjve dhe të papunëve, është jo e 
kënaqshme. Hapësirat përreth lumenjve të qytetit paraqesin një potencial të madh.  

 Gjendja e përgjithshme e ambientit përbën në rrezik akut për shëndetin. 
Problematika e mbeturinave pengon një riciklim të djerrinave industriale. 

Zona rurale 

Zonat rurale janë më pak të zhvilluara se sa qyteti. Kjo vjen në shprehje sidomos në 
gjendjen e keqe të rrjetit rrugorë. Pjesa më e madhe e popullatës jeton nga bujqësia 
edhe pse vetëm një numër i vogël punojnë në bujqësi. Është një nevojë imediate e 
ndërlidhjes së bujqësisë dhe prodhimtarisë posaçërisht duke marrë në konsideratë 
kërkesat e tregut rajonal. Zgjidhja e çështjeve të mbetura pronësore private-
shoqërore do të kontribuoj edhe lulëzimit të fushës së bujqësisë. Duke pasur këtë 
parasysh nuk çuditë lartësia e migrimit nga fshati në qytet.  

Turizmi 

Si potencial tjetër zhvillimorë në zonat rurale është turizmi (turizëm malorë, dimërorë 
dhe rekreativ). Një infrastrukturë përkatëse nuk ekziston fare ose është në gjendje 
të keqe, si p.sh standardi i hoteleve.   

 



   Kuvendi Komunal i Mitrovicës    Skupština Opštine Mitrovica      Municipal Assembly Mitrovica 
Plani Zhvillimor Urban                   Urbanistički Razvojni Plan            Urban Development Plan 

  

Drejtoria për Planifikim, Urbanizëm, Kadastër dhe Pronë 
 
                                                                                               - 163 - 

 

 

 

 

 

Plani Zhvillimor Urban - Mitrovicë 

 
II.  

Vizionet, Parimet dhe Synimet 
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2.1 Vizioni për të ardhmen e Mitrovicës 

Zhvillimi i vizionit për Mitrovicën është bazuar në vizionin e dhënë për këtë regjion 
sipas Planit Hapësinor të Kosovës (PHK) dhe vizionet që kanë dalë nga punëtoritë e 
organizuara me një pjesëmarrje të gjerë të administratës komunale, shoqërisë civile, 
komunitetit etj. (punëtoritë 3 dhe 4 të zhvilluara gjatë procesit të hartimit të planeve). 

 

 

Vizioni për regjinion e Mitrovicës sipas PHK: 

“Thesari i Kosovës”  Zonë e zhvilluar industriale që merr rolin udhëheqës në 
industrinë e rëndë e përpunuese të mineraleve me mbajtjen dhe kultivimin e 
traditave të lashta, duke respektuar standardet për mjedis ekologjik, zhvillim të 
agrobiznesit, tregtisë e industrisë shërbyese, rritjen e kualitetit të jetës, punësimit 
dinamik, barasië sociale përmes qeverive lokale, aktive e perkrahëse, transparente 
e efektive.  
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Bazuar në këtë, gjatë punëtorive të mbajtura janë ofruar edhe ide të ndryshme 
lidhur me të ardhmen e komunës dhe qytetit të Mitrovicës;  

Qendër multietnike me një rrezatim regjional dhe internacional falë shkollave të 
larta, ofertës kulturore (muzikë, sport) dhe trashëgimisë kulturore. 

Qendër kryesore e arsimit në veriun e Kosovës për shkollim të lartë dhe 
profesional. 

Vend turistik me turizëm të zhvilluar malor me shëtitore; turizëm të minierave si 
dhe me një trashëgimi multi kulturore si pika atraktive për vizitorë 

Nyje e re tregtare me theks të veçantë në tregti, logjistikë dhe shërbime në nyjën e 
komunikacionit në Mitrovicë; pikë kyçe për tregti me Serbinë, Malin e Zi, Shqipërinë, 
Maqedoninë dhe Greqinë. 

Duke marrë parasysh kontekstin e ndërlikuar politik dhe rrethanat e kushtet e 
përgjithshme që janë në lidhshmëri me njëra tjetrën (mundësia për 
rifunksionaliziimin e prodhimtarisë së xehes dhe përpunimin e metaleve, potenciali 
për zhvillimin e turizmit), shanset për një zhvillim vlerësohet të jenë në potencialin e 
një qendre multietnike e lidhur me opsionet e qytetit të arsimit të lartë si dhe në 
lëmin e tregtisë dhe bujqësisë. 

Bazuar në këtë deklarata e vizionit për komunën dhe qytetitn e Mitrovicës është: 

“Qendër regjionale ekonomike me industri, bujqësi, tregti dhe turizëm 
të zhvilluar e ndërtuar në bazë të standardeve evropiane, në traditën e 
bashkëjetesës multietnike dhe asaj arsimore duke ofruar një mjedis të 
shëndoshë e të sigurtë për të gjithë”. 
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2.2 Parimet e përgjithshme për zhvillim/mbrojtje 

 

Krijimi i një ambienti të shëndoshë dhe të qëndrueshëm  për banim , punë dhe 
rekreim për të gjithë qytetarët është moto e cila do të sillet rreth parimeve të 
përgjithshme për zhvillim . Plani zhvillimor i Komunës së Mitrovicës do të bazohet 
në parimet e përgjithshme si : 

 
• promovimin e ngritjes së kualitetit të jetës dhe formave të balancuara të 

vendbanimeve;  
 
• promovimin e ekonomisë stabile me të drejta të barabarta për të gjithë 

mitrovicasit dhe uljen e shkallës së papunësisë  
 

• Promovimin e interesave të përbashkëta të banorëve të Mitrovicës duke 
mbrojtur resurset natyrore dhe duke mbështetur zhvillimin e qëndru eshëm; 

 
• PZHU mbështet parimin e qasjes e integuar, duke përfshirë elementet e 

transportit, zhvillimit ekonomik, shoqëror, mjedisor dhe politikat tjera 
strategjike për komunën; 

 
• Parimi i subsidiaritetit: plani duhet të ketë parasysh kontekstin e gjerë 

hapësinor. Sipas parimit të subsidiaritetit, plani duhet të fokusohet në 
çështjet lokale, mirëpo mos të jetë kontradiktor me çështjet e nivelit të lartë; 

 
• Plani duhet t’i paraprijë zhvillimit strategjik në territorin e komunës dhe të 

trajtojë çështjet e rëndësisë strategjike për fushat përkatëse; 
 

• Plani merr parasysh parimet e njohura ndërkombëtarisht si ato të 
qeverisjes së mirë urbane: promovimin e pjesëmarrjes publike dhe 
gjithpërfshirjes; barazisë; promovimin e transparencës në planifikim si dhe 
procesin e marrjes së vendimeve duke iu lejuar pjesëmarrësve qasjen në 
të dhëna dhe hartat e nevojshme etj. 

 
• PZHU së Mitrovicës theks të vecantë i jep parimit të zhvillmit kompakt dhe 

të balancuar me qëllim të shfrytëzimit sa më racional të hapësirës duke 
insistuar gjithnjë në një shpërndarje të barartë të funksioneve themelore të 
zhvillimit në mënyrë që të eliminohen disparitetet në zonat ku ato janë më 
të shprehura sidomos ato rurale dhe të mbrohet toka bujqësore 
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2.3 Synimet zhvillimore 

Në bazë të „fushave të veprimit“ të dala nga faza e Analizës, janë përpunuar 
synimet zhvillimore, të cilat u diskutuan dhe u plotësuan gjatë organizimit të  
punëtorisë së katërt, punëtori e cila ishte gjithëpërfshirëse dhe masovike në 
aspektin e përfaqësimit.  
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2.3.1  Synimet kryesore 

Synimi kryesor i planeve hapësinore (PZhK / PZhU)  është një zhvillim urban i 
qëndrueshëm d.m.th. ekonomik, social dhe ekologjik. Me PZhK / PZhU do duhej të 
paraqiten  bazat dhe kushtet si dhe hapat e nevojshëm dhe masat për 20-30 vitet e 
ardhshme. 

A 
           Qytet  multietnik 
Mitrovica, një hapësirë për jetesë: Bashkëjetesa në qetësi dhe siguri në qytetin 
multietnik duhet të jetë më se prioritare dhe duhet edhe më tutje të avancohet. 
Bazë për këtë është komunikimi, participimi, bashkëpunimi dhe toleranca. Në 
kuadër të planifikimit të PZhU, ky bashkëpunim në mes të grupeve të ndryshme 
etnike për fat të keq nuk ishte i suksesshëm. Mirëpo PZhU-ja prapseprapë duhet 
të ofrojë hapësira dhe vendtakime për të gjitha grupet etnike në të gjitha pjesët e 
qytetit. 

B 
          Qendër regjionale ekonomike në veri të Kosovës 

Me qëllim të rritjes së mundësisë për ofrimin e vendeve të punës në veri të 
Kosovës, duhet të bëhen parakushtet hapësinore e infrastrukturore. Gjatë kësaj 
duhet të shkohet kah një ekonomi e shumëllojshme. Potencialet reale të një 
zhvillimi industrial (Trepça) duhet të sqarohen. Njëkohësisht duhet përkrahur 
zhvillimin e ndërmarrjeve të mesme dhe të vogla (NMV) . Qëllimi është zhvillimi 
ekonomik i cili do të krijonte dhe ofronte vende të punës për të gjitha grupet 
etnike.  

C 
           Infrastruktura sociale, teknike dhe e komunikacionit 

Shtrirja, zgjerimi  dhe përmirsimi  i infrastrukturës sociale , infrastrukturës 
teknike dhe  komunikacionit si dhe ofrimi i qasjes më të lehtë të qytetarve në 
këto shërbime .  

D 
         Ambienti  dhe kualiteti  i  jetesës  

Përmirësimi i gjendjes së ambientit, zvogëlimi i ndotjeve të ambientit, sanimi i 
mbeturinave industriale, mbrojtja e bazës për një jetë ekologjike 

E 
        Zhvillimi i qëndrueshëm i vendbanimeve 

Me qëllim të mbrojtjes së sipërfaqeve / hapësirave natyrore, tokës pjellore  
duhet synuar zhvillim të  kontrolluar , kompakt dhe të balancuar  të 
vendbanimeve përmes shfrytëzimit racional të tokës / trollit . 

F 
       Zhvillimi i zonave rurale 

Zhvillimi ekonomik i zonave  rurale në favor të ruajtjes së tokës bujqësore dhe 
mbrojtjes së trashigimisë natyrore dhe kulturore si resurse të rëndësishme për 
zhvillim dhe qëllim të frenimit të migrimit fshat-qytet. Shanseve në lëmin e 
bujqësisë dhe turizmit duhet tu epet shtytje. 
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2.3.2  Synimet e pjesërishme 

 A Qytet multietnik 

A.1 

Lehtësimi i kthimit të përndjekurve në vatrat e veta përmes masave të 
ndryshme për integrim në mes të grupeve të ndryshme etnike (Agjenda 
Zhvillimore Komunale e Mitrovicës)   

A.2 Të nxiten kontaktet dhe bashkëpunimi ndërmjet grupeve etnike. 

A.3 Ruajtja e përdorimit të gjuhëve 

A.4 
Të krijohen hapësira/zona të cilat do të mund të shfrytëzohen nga të gjitha 
grupet etnike për zhvillimin/shkëmbimin e tyre kulturorë, ekonomik dhe 
social 

B Qendër regjionale ekonomike në veri të Kosovës 

B.1 Përmirësimi i rrjetit të infrastrukturës (PZHU dhe PZHK) 

B.2 Sigurimi i sipërfaqeve / hapësirave për zonat industriale dhe të zanateve 
(PZHU dhe PZHK) 

B.3 Qartësimi i bazës juridike për planifikim dhe investime (përmes Rregullore  
ve për çështje pronësore, shfrytëzimit dhe ndërtimit) (PZHU dhe PZHK) 

B.4 Identifikimi i zonave zhvillimore (zanate / industri / tregti i / shërbime) 
(PZHU) 

B.5 Riaktivizimi dhe ridestinimi i zonave/sipërfaqeve me infrastrukturë 
ekzistuese   (PZHU) 

B.7 Përkrahja e mëtutjeshme për parqet e biznesit  (PZHU) 

B.8 Vazhdimësia dhe koordinimi i instrumenteve për nxitje të zhvillimit 
ekonomik (PZHU dhe PZHK) 

B.9 Koordinim më i mirë ndërmjet zonave ekzistuese për aktivitete ekonomike  
(PZHU) 
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C Infrastruktura sociale, teknike dhe e komunikacionit 
C.1               Infrastruktura sociale (arsimi, shëndetësia) 

 

C.1.1 
Ruajtja dhe identifikimi i sipërfaqeve rezervë për objekte infrastrukturore 
të së ardhmes (shkollat, objektet shëndetësore) (PZHU dhe PZHK) 

C.1.2 
Ruajtja dhe përmirësimi i gjendjes së objekteve shkollore / arsimit (PZHU 
dhe PZHK) 

C.1.3 
Ruajtja dhe zgjerimi i kapaciteteve në shkollimin e lartë në Mitrovicë 
(PZHU) 

C.1.4 
Ruajtja dhe zgjerimi decentral i shërbimit të shëndetësisë (PZHU dhe 
PZHK) 

C.1.5 
Përmirësimi i shfrytëzimit të spitalit në veri të qytetit të Mitrovicës 

C.2                   Infrastruktura teknike 

C.2.1 
Shtrirja dhe zgjerimi i infrastrukturës teknike (rrjeti energjetik, telefonia, 
ujësjellësi dhe kanalizimi )  në ato zona ku kjo infrastrukturë mungon dhe 
në zonat të cilat deri tani kanë qenë më dobët të përfshira . 

C.2.2 
Mirëmbajtja e rrjetit ekzistues dhe sigurimi i alternativave tjera për 
furnizim  me energji elektrike (energjia e ujit, erës, diellit)  

C.3                   Infrastruktura e komunikacionit 

C.3.1 
Mobilitet për të gjithë (të rinj, pleq, të hendikepuar, këmbësorë, 
biçiklistë, përdorues të trafikut urbanë, komunikacioni individual) 
(PZHU dhe PZHK) 

C.3.2 Shkarkimi i akseve kryesore rrugore (PZHU) 

C.3.3 
Përmirësimi i rrjetit ekzistues të komunikacionit dhe ofrimi i saj aty ku 
mungon. 

C.3.4 
Shkarkimi i qendrës së qytetit nga automjetet që kërkojnë/donë të 
parkojnë, si dhe nga komunikacioni transit (PZHU) 

C.3.5 Riaktivizimi dhe përmirësimi i trafikut lokal urban (PZHU) 

C.3.6 
Ndërtimi i një rrjeti për komunikacion të ngadalshëm (këmbësorë, 
biciklistë, etj.) (PZHU) 

C.3.9 Zhvillimi i koordinuar i vendbanimeve dhe infrastrukturës rrugore. 
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D Ambienti dhe kualiteti i jetesës 

 

D.1 Mbrojtja e peizazhit, rritja e kualitetit/atraktivitetit përgjatë brigjeve të 
lumenjve. 

D.2 Përmirësimi i gjendjes ekzistuese në hapësirat publike të qytetit  

D.3 Përmirësimi i gjendjes së ambientit, sanimi i deponive (të mbetjeve të 
plumbit, etj) 

D.4 Mbrojtja e peizazhit , florës dhe faunës  

D.5 Mbrojtja e monumenteve kulturore dhe objekteve të kultit 

 

E Zhvillimi i qëndrueshëm i vendbanimeve 

E.1 
Dendësimi i brendshëm e sipërfaqeve banuese, sidomos në zonat 
me infrastrukturë ekzistuese  

E.2 

Përcaktimi i kufijve të zgjeruar të vendbanimeve; Përcaktimi i 
zonave të vendbanimeve në bazë të një numri të parashikuar të 
banorëve prej 92'000 në zonën e qytetit dhe rreth 115'000 në tërë 
territorin e komunës. Krijimi i  sipërfaqeve banuese në qytet. 
(PZHU ) 

E.6 

Vendbanimet joformale tu epet status legal. Aprovimi i politikave 
aktive komunale në lidhje me tokat/parcelat komunale, d.m.th. 
ruajtja dhe vërja në dispozicion e parcelave komunale për 
infrastrukturë (objektet publike, objektet për parkingje, etj.) si në 
zonat e ngjeshura edhe në ato të zgjeruara. (PZHU) 

E.7 Përmirësimi i standardit të banimit (PZHU dhe PZHK) 

E.8 Mbrojtja e zonave të pandërtuara nga ndërtimet e paligjshme 
(parandalimi)  

 

 



   Kuvendi Komunal i Mitrovicës    Skupština Opštine Mitrovica      Municipal Assembly Mitrovica 
Plani Zhvillimor Urban                   Urbanistički Razvojni Plan            Urban Development Plan 

  

Drejtoria për Planifikim, Urbanizëm, Kadastër dhe Pronë 
 
                                                                                               - 172 - 

 

2.4 Prioritetet strategjike 

Në Agjendën Zhvillimore Komunale (Nëntor 2006), komuna ka përcaktuar fushat 
strategjike zhvillimore të komunës dhe qytetit. Këto paraqesin një bazë të mirë për 
prioritetet strategjike. Fushat strategjike zhvillimore të komunës së Mitrovicës 
(sipas Agjendës Zhvillimore Komunale, Nëntor 2006): 
 

I 
Zhvillimi dhe përmirësimi i gjendjes së ambientit si dhe infrastrukturës 
komunale  

II Kthimi i të përndjekurve në vendet/shtëpitë e tyre 

III Zhvillimi i shëndetësisë 

IV Zhvillimi i arsimit 

V Përparimi i kulturës, rinisë dhe sportit 

VI 
Përmirësimi i shërbimeve/përkujdesjes sociale, posaçërisht për të 
përndjekurit 

VII Zhvillimi dhe përkrahja e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme 

VIII 
Përparimi dhe zgjerimi i kooperimit në mes të grupeve të ndryshme 
etnike 

 

          

Fushat strategjike zhvillimore të Agjendës Zhvillimore Komunale 2007 – 2009, 
janë në përputhshmëri të plotë me planifikimet e deritanishme të PZhK-së dhe 
PZhU-së si dhe do të kihen parasysh gjatë procesit të mëtutjeshëm të 
planifikimit. 
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Nga data 11 - 15 janar 2007, në Shkup të Maqedonisë u mbajt Punëtoria ( 
Workshopi) i përbashkët i përfaqësuesve të pjesëve jugore dhe veriore të qytetit të 
Mitrovicës. Qëllimi i Punëtorisë ishte që të sjellin ide për përmirësimin e kushteve të 
jetesës në tërë qytetin e Mitrovicës (veri dhe jug). Kriza ekonomike dhe kushtet e 
këqija për jetesë të njerëzve në veri dhe jug të qytetit, ishin pikënisjet për ndërtimin 
e dialogut ndërmjet pjesëmarrësve në dialog .  
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            Pesë tema të rëndësishme                  . 

Pjesëmarrësit e Punëtorisë formuluan pesë tema të cilat, sipas tyre, janë më të 
rëndësishmet për Mitrovicën : Zhvillimi ekonomik, ambienti i shëndoshë, 
Infrastruktura dhe mobiliteti, shërbimet publike si dhe ndërtimet e objekteve publike, 
kualiteti dhe identiteti urban .  

          Caqet afatmesme dhe afatgjata                .   

Si caqe apo projekte afatshkurta dhe afatmesme, u përmendën këto: Revitalizimi i 
zonës industriale dhe asaj për rekreacion, Industri e pastër, Rindërtimi, Sistem i ri i 
kanalizimit, Revitalizimi i shtretërve të lumenjve, Parqe të vogla në qendër (3 
pemë/drunj për kokë banori), Zhvillim turistik (liqeni i Gazivodës dhe regjioni i 
Shalës), Ngritja e vlerës së rrugëve, Futje e një sistemi për parkim, Stacioni i 
autobusëve dhe trenit, Vendparkingje në kuadër të tregut, infrastruktura sociale si 
dhe shkollat e çerdhet e reja, Ngritja e vlerës së pjesëve në zonën rurale dhe 
Organizime kulturore. 

Si caqe apo projekte afatgjata, u përmendën këto: Treni i shpejtë, Ngritja e nivelit të 
rrugëve apo autoudhë të reja, Treni lokal, Bibliotekë e re e qytetit, Rrjet rrugorë për 
biçiklistë.  

     

Në dy Punëtorit informale ( Workshope ), të mbajtura në Janar të vitit 2008 nga UN-
Habitat-i, murrën pjesë përfaqësues të pjesës veriore dhe jugore të qytetit. Në këto 
Punëtori poashtu u diskutuan projektet me prioritet. 

Përfaqësues të pjesës jugore theksuan këto prioritete : 

• Masat që duhet ndërmarrë për zgjidhjen e problemit të mbeturinave të 
rrezikshme (9) 

• Ndërtimi i një spitali (5) 
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• Rritja e kapaciteteve përpunuese të impianteve për përpunimin e ujit dhe 
zgjerimi i rrjetit të ujësjellësit (6) 

• Përmirësimi i rrjetit furnizues me energji elektrike (4) 

• Zhvillimi i zonave për aktivitete ekonomike (3) 

• Përkrahja e prodhimtarisë bujqësore , si p.sh. rritja e gjedheve (3) 

• Rregullimi dhe përmirësimi i parkingjeve (3) 

Përfaqësues të pjesës veriore theksuan këto prioritete : 

• Rimëkëmbja e pjesëve t kompleksit industrial Trepça dhe destinimi i tyre për 
aktivitete të ndryshme ekonomike (6) 

• Studimet e fizibilitetit përfshirë edhe opsionet financiare për zona të 
ndryshme si Shala, Rogozna, Kopaoniku, liqeni i Gazivodës (3) 

• Rritja e kapaciteteve përpunuese të impianteve për përpunimin e ujit dhe 
zgjerimi i rrjetit të ujësjellësit (3) 

• Largimi i objekteve ilegale (3) 

• Zhvillimi i zonave për aktivitete ekonomike (2) 

• Sanimi dhe zgjerimi i rrjetit të rrugëve (2) 

• Zhvillimi i punëtorive publike (2) 

• Ndërtimi i një impianti për kullimin e ujërave të zeza (2) 

• Rindërtimi i varrezave ortodokse (2) 

• Zhvillimi i arealeve për sport dhe rekreacion (2) 

Nisur nga projektet e përmendura, del se si në veri ashtu edhe në jug të qytetit ka 
një vetëdije të ngjashme rreth problemeve të qytetit, ani pse shihen disa dallime në 
vënien e prioriteteve.  Si të përbashkëta mund të përmenden : 

• Masat që duhet ndërmarrë për zgjidhjen e problemit me mbeturinat e 
rrezikshme / ¨Rimëkëmbja e pjesëve të kompleksit industrial Trepça dhe 
destinimi i tyre për aktivitete të ndryshme ekonomike 

• Rritja e kapaciteteve përpunuese të impianteve për përpunimin e ujit dhe 
zgjerimi i rrjetit të ujësjellësit 

• Zhvillimi i zonave për aktivitete ekonomike 

Më tutje gjatë zhvillimit të Punëtorisë u parashtruan dhe vlerësuan projekte të 
veçanta në lëmë të ndryshme (zhvillimi i ri ekonomik, kualiteti ekologjik, 
infrastruktura dhe mobiliteti, kualiteti urban dhe identiteti). 

Njohurit e fituara nga këto punëtori u futën në procesin e planifikimit të PZhU-së dhe 
PZhK-së.  
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Plani Zhvillimor Urban - Mitrovicë 

 

III.  

Korniza e zhvillimit hapësinor 
urban  
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3.1  Konceptet kryesore të zhvillimit hapësinor  

Në mungesë të të dhënave bazë dhe një koordinimi me administratën e pjesës 
veriore të qytetit, shprehjet e mëposhtme konceptuare do të jenë kryesisht për 
pjesën jugore të qytetit. Gjatë periudhës kohore 2006 – 2008, në të cilën u punua në 
këtë projekt, nuk patëm mundësi të bëhej një analizë gjithëpërfshirëse, si bazë mbi 
të cilën do të ndërtohej koncepti zhvillimor. Thëniet përkitazi me pjesën veriore të 
qytetit janë nxjerr nga hulumtimet tona si dhe nga punëtoria e UN-Habitat-it. 
Mesazhet e dala nga koncepti i PZhU-së nuk qe asnjëherë e mundur të diskutohet 
edhe me përfaqësues nga pjesa veriore e qytetit. 

 Dialogu dhe bashkëjetesa   

Drejtimi që duhet ndjekur edhe më tutje është një zhvillim i përbashkët urban dhe 
komunal nën parakushtin e një bashkëjetese paqësore të gjitha grupeve etnike. 
Hapat e parë për një planifikim urban apo komunal, krahas aktiviteteve të UN-
Habitatit, është formimi i një komisioni të përbashkët për planifikim i përbërë nga 
anëtarë të administratës së pjesës veriore dhe jugore të qytetit. Problemet akute të 
shëndetësisë, furnizimit me energji dhe ujë, menaxhimi i ujërave të zeza, 
infrastruktura rrugore, e ardhmja e Universitetit si dhe objektet kulturore dhe 
arsimore, zhvillimi ekonomik dhe çështjet pronësoro-juridike si dhe sanimi i 
deponive me mbeturina industriale, mund të zgjidhen vetëm në mënyrë të 
përbashkët. 

 

3.1.1   PZHU: Skenarët e zhvillimit hapësinor 

Krijimit të modelit të zhvillimit hapësinor urban i parapriu analiza e mundësive të 
ndryshme bazike në lidhje me zhvillimin hapësinor të tij. Në këtë kontekst u 
përgatitën dy skenar të ndryshëm me plane të veprimit të cilat tregonin zhvillimin e 
mundshëm urban dhe atë: 

•  Skenari A: „Qyteti kompakt“ 

• Skenari   B:  „ Gishtërinjtë e vendbanimeve dhe gjelbërimit “ 
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3.1.1.1    Skenari A   „Qyteti kompakt“ 

 

Në variantin e qytetit kompakt, potencialet e brendshme do të gjejnë përdorim 
ndërsa peizazhi do të ruhet. 

Përshkrimi 

Ky skenar niset nga një kufizim i qartë i vendbanimit, njëkohësisht me një dendësim 
të brendshëm. Me qëllim të kufizimit të një rritjeje të paplanifikuar të vendbanimit, do 
të tërhiqet një kufi i zonës së qytetit. Brigjet e lumenjve do të mesin të lirë. 

Përbrenda zonës së qytetit do të paraqiten pjesë të vendbanimeve të shtrira 
përgjatë akseve rrugore. Lidhjet tangjenciale dhe ato unazore do të shtohen. Për 
shkaqe strukturale dhe atyre të decentralizimit, pranë dy qendrave ekzistuese në 
veri dhe jug, do të zhvillohen edhe tri nënqendra tjera. Zonat ekzistuese të banimit 
dhe të zanateve të cilat kanë qasje në infrastrukturë, mund të dendësohen më tutje. 

Përparësitë 
+ varshmëri e ngushtë ndërmjet zhvillimit infrastrukturorë dhe atij të 

vendbanimeve, kosto e ultë dhe i qëndrueshëm 
+ Lidhjet e tërthorta në raport me zhvillimet e vendbanimeve lehtë të financuara 
+ Vendbanimi kompakt, i dendur, shfrytëzon infrastrukturën teknike në mënyrë 

optimale 
+ Mbrojtja e zonave të vlefshme bujqësore në pjesën jugore dhe përgjatë brigjeve 

të lumenjve 

Mangësitë 

- nevojë e madhe për rregulativë ligjore 

Rezultatet 
→ Skenar i parapëlqyer, sipas diskutimeve në punëtorinë 4 
→ Shqyrtimi i integrimit të përmbajtjeve tjera 
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3.1.1.2  Skenari B “Gishtërinjtë e vendbanimeve dhe gjelbrimit“ 

Qyteti zgjerohet përgjatë akseve kryesore thellë ne hapësirat e gjelbërta.   

Përshkrimi 

Pikënisje e këtij skenari janë akset kryesore ekzistuese, në të cilat edhe sot është i 
koncentruar zhvillimi. Hapësirat përreth akseve do të dendësohen edhe më, dhe do 
vazhdojnë tutje si ´´gishtrinjë´´. Paralel me këtë rrjedhat e lumenjve dhe hapësirat 
tjera të gjelbërta krijojnë ,,gishtrat e gjelbert´´ të cilët depërtojë deri në zonën e 
qytetit. Lidhjet rrethore dhe tangjenciale do të zgjerohen poashtu, por nuk do ti 
shërbejnë në masë të duhur kyçjes se vendbanimit. Krahas qendrave kryesore do te 
zhvillohen edhe tri zonat tjera me infrastrukturë. 

Përparësitë 
+ Pak ristrukturime, meqë ndërtohet  ne strukturat ekzistuese 

Të metat 
- Shtrirja e mëtutjeshme e zonës se qytetit në hapësirën e gjelbërt.  
- Ruajtja e zonave të gjelbërta lidhëse dhe gishtërinjve kërkon reglementim dhe 

kontroll të madhe 
- Rritje e mëtutjeshme e trafikut ne akset kryesore.  
- Lidha rrethore dhe tangjenciale më pak e mundshme. 

Rezultatet  
→ Ruajtja e gishtrave të gjelbërt të verifikohet edhe ne skenarët e tjerë.  

 

Sipas konsultimeve dhe debateve të zhvilluara me qytetarë, përfaqësues të 
organizatave publike, OJQ – ve, anëtarë të EKP- së dhe planerët e qytetit skenari i 
zhvillimit kompakt të qytetit, është një drejtim i dëshiruar i zhvillimit hapësinor. Në 
vazhdim, koncepti i PZhU-së do të përshkruhet duke u ndërtuar mbi këtë skenar. 
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Mesazhi kryesor nga Koncepti i PZHU 

Qyteti kompakt dhe i dendësuar 

Mitrovica do të zhvillohet me tutje si qytet kompakt dhe i dendësuar. Zonat e pa 
ndertuara në mes akseve kryesore do te kyçen dhe ato të kyçurat do të avansohen 
me dendësime të caktuara. 

Qyteti duket ta definoj qartë kufirin e tij në raport me hapësirën përreth dhe në 
kuadër të këtij kufiri të pranoj popullsinë e paraparë prej (92’000 B deri me 2025). 

Zgjerimet e vendbanimeve do  te  harmonizohen  me pikat e caktuara për 
infrastrukturën e re (p.sh. me rrugë e shkolla). 

Qyteti do te përbehet nga qendra me shtrirje në veri dhe jug të lumit Ibër dhe tri 
nënqendra (Suhadolli, Shipoli dhe Shupkovci). Në të gjitha këto do të përkrahen 
dendësimet. 

Hapësirat rreth lumenjve përbejnë zonat kryesore për pushim e rekreacion për 
qytetin. Parqet e vogla dhe objektet për sport e kohë te lirë shpërndahen në tërë 
qytetin. 

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 te lidhet me rrugën kryesore drejt Prishtinës. 

Zonat ekzistuese te zanatit do te kyçen më mirë. Do të pasoj një zgjerim i dukshëm i 
zonave ekzistuese të zanatit dhe industrisë. Zona kufitare e lirë  dhe natyrore do te 
mbrohet.  
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3.2   PZHU - Modeli i zhvillimit të ardhshëm  hapësinor 

  3.2.1  Zhvillimi ekonomik 

Zhvillimi ekonomik është detyra kryesore për ardhmërinë e qytetit. Për zhvillim janë 
të rëndësishme disa aspekte qenësore. Në rend të parë duhet përkujdesur që zonat 
tanimë të kyçura me infrastrukturë, djerrinat e Trepçës apo ato ende të 
pashfrytëzuara (Parku i biznesit) të shfrytëzohen. Për një vendosje të zonave 
industriale dhe te zanatit në lindje te qytetit flet një kyçje e mirë në rrjetin rrugor dhe 
atakim i vogël i zonave ekzistuese të banimit. 

Industria dhe zanatet 

Si impuls për zhvillimin ekonomik do të ishte riaktivizimi i minierës dhe përpunimi i 
xeheve si masë prioritare, por qe kjo varet nga shumë faktorë respektivisht investitor 
ekstern. Opcion i mundshëm është rihapja e minierës në Stan Tërg jashtë zonës së 
qytetit me fabrikat për përpunimin e metaleve në zonën e Trepçës dhe në Zveçan.  

Për shfrytëzimin e hapësirave të Trepçës në qytet duhet bërë analiza lidhur me 
sasinë e kontaminimit të dherave (tokës) dhe objekteve ekzistuese në zonën e 
ndërtuar sot.  Një rishfrytëzim i kësaj zone ka prioritet ndaj destinimeve në lokacione 
të reja. Kjo hapësirë është edhe më tutje e përshtatshme për shfrytëzim industrial, 
është e kyçur mirë dhe ka infrastrukturë teknike ende të shfrytëzueshme si dhe 
kyçje në hekurudhë.  

Krahas Trepçës ekzistojnë edhe hapësira rreth Stacionit të trenit dhe parkut të 
biznesit për dislokimin e ndërmarrjeve të vogla industriale, të tregtisë dhe zanateve.  

Meqë në rastin e Trepçës, për arsye të rrethanave mbi pronësinë është një 
rishfrytëzim i pamundur për momentin, është paraparë një zonë e re për dislokimin 
e industrisë dhe zanateve. 

Detyrat tjera themelore për zhvillimin ekonomik janë cekur në agjendën për 

zhvillimin ekonomik lokal (local economic deveolpment)78 dhe komunal79. 

 

Në zonat industriale dhe te zanateve janë paraparë këto shfrytëzime: 

 

78 Insar Consult (2004):Mitrovica Agjenda për Zhvillim Komunal 

79 Agjenda Zhvillimore Komunale, 2007 – 2009 
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 Të gjitha llojet e shfrytëzimeve industriale dhe të zanateve 

 Shfrytëzimet për tregti dhe logjistikë 

 Shfrytëzimet për zyra dhe shërbime. 

 Tregje te mëdha dhe përpunimi i mishit 

 Pompa te benzinës 

 Objekte sportive. 

 

Tregtia dhe shërbimet 

Një segment tjetër i rëndësishëm për zhvillim është edhe përcaktimi a shfrytëzimi i 
qendrës kryesore dhe qendrave sekondare për tregti dhe shërbime. Ky proces veç 
ka filluar dhe mund të intensifikohet edhe më tutje. Shërbimet tjera (për kontabilitet, 
reklama dhe ato financiare) janë ngushtë  të varura nga zhvillimi i përgjithshëm, por 
përmbajnë në vete edhe një potencial të madh. Në qendra ka edhe potenciale tjera 
për vende tjera të punës në sektorin e arsimit dhe shëndetësisë.  

Mitrovica është edhe qendër regjionale për tregti dhe përpunimin  e prodhimeve 
bujqësore. Përpunimi i prodhimeve bujqësore mund të zë vend në hapësirat e 
destinuara për industri dhe zanate.  Ndërtimi i tregut multietnik (tregut qendror) në 
veri të stacionit të trenit është i një rëndësie të veçant. 

Me ngritjen e një zone të lirë tregtare, në qytet tregtia do të fitonte një impuls të ri 
zhvillimi. Mundësitë e një realizimi të këtij projekti duhet verifikuar. 

Në Shupkofc, rrugës për në Prishtinë shihen veç shenjat e para të një zhvillimi 
periferik me ndërmarrje dhe shërbime qe janë ngushtë të lidhura me 
komunikacionin. Hapësirat në të dy anët e rrugës, për shkak të përparësive të 
kyçjes me komunikacion që kanë, paraqesin më të vertetë një potencial të lartë për 
veprimtari që janë ngushtë të lidhura më transportin, si ato me mobilje, material 
ndërtimor amvisni dhe shërbime logjistike. Ky aks mund të zhvillohet edhe ngjeshët 
edhe më tutje. Gjatë kësaj duhet pasur parasysh që nuk guxon të vijë deri të një 
vendosje e shërbimeve që e konkurrojnë qendrën, si gjësendet për nevoja të 
përditshme, artikuj ushqimor. Mundësitë për një qendër të re tregtare, për shkak të 
afërsisë me qendrën, duhet kërkuar në hyrjen e qytetit në lindje pran stacionit 
hekurudhor. 

Më sipërfaqet e lartpërmendura do të krijoheshin potenciale të mjaftueshme për 
vendosjen e ndërmarrjeve të reja. 
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Me përfundimin e rrugës qarkore (Bypass) kah lindja dhe perëndimi, do të 
përmirësohej dukshëm edhe kyçja e zonave afër pikëvendosjes se KFORIT-it në 
Frashër si dhe atyre në afërsi të varrezave në Shipol. 

 

 

3.2.2 Arsimi dhe shëndetësia 
 

  Arsimi  

Zgjerimi dhe përcaktimi i pikave te reja për shkolla fillore 

Sipas rezultateve dalur nga Raporti mbi Analizën, kemi shumë shkolla të vogla (që 
nuk kanë kapacitete të mjaftueshme) dhe janë të tejngarkuara. Kusht themelor për 
një zhvillim të mëtutjeshëm dhe ringjallje të ekonomisë janë fëmijët dhe rinia e 
shkolluar mire. Investimi në zgjerimin  dhe ndërtimin e shkollave të reja ka prioritet 
të lartë. 

Nevojë për të intervenuar ka në këto pika mësimi: Abdullah Shabani, Aziz 
Sylejmani, Bedri Gjina, Ismail Qemali, Muharrem Bekteshi, Nonda Buka, 
Skënderbeu. Këtu kemi shkollat, që punojnë me tri ndërrime, si dhe shkollat të cilat 
sipas analizës kanë më pak se 5m² bruto sipërfaqe për nxënës, si shkolla më një 
nevojë urgjente për zgjerim. Edhe pse matur me standardet evropiane edhe ky 
parametër është dukshëm më i ulët. Norma gjermane sipas Neufert, dega projektim 
/ ndërtim, vëllimi 2005: 13 m² bruto sipërfaqe për nxënës, dhe poashtu 25 m² 
sipërfaqe e hapësirës përreth. Tek pikat e përmendura duhet verifikuar mundësia e 
zgjerimit të vendit për hapësira të reja mësimi qoftë edhe me mbindërtim. Nëse kjo 
është e pamundshme atëherë duhet kërkuar pika të reja edhe në rrethinë. Ne planin 
afatgjatë duhet synuar një funksionim i shkollave me një ndërrim.  

Bazuar ne prognozat e rritjes së popullsisë, janë paraparë edhe lokacione te reja 
për shkolla në këto pjesë të qytetit: Zhabar, Shipol, Suhadoll, ne planin afatgjatë 
edhe Shupkovc. 

Dimenzionimi i saktë, pozita si dhe disponimi më këto parcela duhet verifikuar në 
vazhdimësi me planin rregulativ. Një plan për hapësirat e shkollave në nivel qyteti 
lidhur me gjendjen ekzistuese dhe kapacitetet në të ardhmen është i domosdoshëm.  
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Shkollimi i mëtutjeshëm dhe shkollat e zanatit 

Kapacitetet ekzistuese janë ende të pa mjaftueshme, për të përgatitur numrin 
shumë të madh te të rinjve për sektorin privat në rritje. 

Për degët në ekspansion si tregtinë, gastronominë, ndërtimin, shëndetësinë si dhe 
ekonominë dhe ekonominë agrare në zonën rurale duhet rritur kapacitetet. 
Lokacionet për këtë duhet paraparë ne qendra dhe zonat e destinuara për 
infrastrukturë. 

Ndërtimi i shkollës se mesme Migjeni si dhe shkollës së zanatit, Shëndetësisë! në 
hapësirat e kazernës në Bajr kanë filluar në vitin 2008. 

 

 

Lokacionet për shkolla të larta 

Universiteti përmban një potencial të madh për Mitrovicën. Do të mund të 
krijoheshin lidhje, partneritete dhe shkëmbim përvojash me universitete evropiane, 
të cilat do fokusonin në rrethanat e veçanta politike dhe etnike në të cilat gjendet 
Universiteti I Mitrovicës. Universiteti do të mund të paraqiste një pikë gravitimi më 
rëndësi për të rinjët. Shërbimet që janë të lidhura me studime dhe universitetin do të 
paraqisnin gjithashtu një treg të ri. Se a mund të vije deri të një universitet i 
përbashkët - qe nga aspekti financiar më siguri se do të ishte i arsyeshëm – është I 
pa parashikueshëm për momentin. Tash për tash duhet nisur nga fakti se që të dy 
pjesët e qytetit do ti zgjerojnë dhe përshtatin këto sipas nevojave të tyre. Për pjesën 
veriore të qytetit mund të ndodhë kjo në vendet ekzistuese, për pjesën jugore 
ekziston mundësia për një ndërtim të ri të këtyre shkollave në zonën e Trepçës, ose 
të parashihet vendi në sipërfaqet e fidanishtes, pronë e komunës. 
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Shëndetësia 

Shfrytëzimi i spitalit ekzistues dhe lokacionet e parapara 

Se a do të shfrytëzohet spitali ekzistues nga të dy pjesët e qytetit është vështirë të 
thuhet për momentin.  Për arësye ekonomike qyteti duhet synuar gjithsesi një 
shfrytëzim të përbashkët të tij. Fidanishtja, si hapësirë shumë e madhe rezervë dhe 
pronë e komunës, do të duhej ruajtur si për shkolla dhe parkingje poashtu edhe për 
një spital të ri të mundshëm. Po që se në pjesën jugore të qytetit do të depërtoj ideja  
e një spitali më vete, atëherë krahas përkujdesjes elementare shëndetësore duhet 
të ketë vetem edhe ato fusha medicinale të cilat do të jenë si plotësim i atyre qe 
mungojnë në pjesën veriore, në mënyrë që të mënjanohen kapacitete të dyfishta. 
Për momentin po ndërtohet përkohësisht hapësira e kazernës në Bajr për 
përkujdesje elementare për maternitet dhe  kirurgji. 

 

Furnizimi jashtë qendre me institucione sociale dhe shëndetësore  

Për rritjen e numrit të popullsisë në zonat e reja, por edhe për të evituar momentet 
kritike të furnizimit në zonat ekzistuese janë paraparë vende të reja infrastrukture 
për institucione publike (shkolla, institucionet sociale dhe shëndetësore, pika lokale 
administrative). Në kuptimin e një politike aktive qenësore për qytetin duhet ndarë 
lokacione të reja për këtë.  

Krahas qendrës se qytetit, ndërtimi i pikave lokale sociale dhe shëndetësore duhet 
synuar kryesisht në qendrat sekondare. Pikat e parapara në PZHU pran qendrave 
sekondare janë poashtu lokacione potenciale për institucione sociale dhe 
shëndetësore.  

Sipas administratës së qytetit 80 ekziston një nevojë edhe për përkujdesje sociale 
dezentrale, sikurse edhe për institucionet për përkujdesje për viktimat e luftës e 
dhunës familjare. Vendi i saktë dhe disponibiliteti i  hapësirave duhet verifikuar në 
Planin Rregullues. Në nivel qyteti duhet synuar një plotësim i njëtrajtshëm i 
nevojave të popullsisë ekzistuese dhe asaj të prognozuar. 

 

 

80 Sipas të dhënave të administratës së qytetit nga Workshopi 17 nëntor 2006 në Mitrovicë  
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3.2.3     Infrastruktura teknike 

 Furnizimi me ujë 

Shfrytëzimi i ujit për vitet që vijnë do të rritet dukshëm, kjo për arsye të rritjes së 
numrit të popullsisë, zhvillimit ekonomik por edhe rritjes së standardit jetësor.  
Penda e Gazivodes është burim i ujit të pijes për qytetin e Mitrovicës si dhe për 
qytetet jashtë (sipas të dhënave nga administrata e qytetit sot furnizohen nga 
fabrika e ujit në Shipol afër 300´000 B (banorë) në Mitrovicë, Vushtrri, Skënderaj e 
Zveçan si dhe fshatrave përreth, shiko Raportin mbi Analizën). Meqë më parë 
furnizimi me ujë të pijes ishte paraparë vetëm për Mitrovicë, sistemi është sot i 
ngarkuar, gjë që qon deri të vështirësimi i furnizimit me ujë të pijes. Një arsye tjetër 
për tejngarkimin e furnizimit me ujë të pijes qëndron në sistemin e gypave, të cilët 
janë te vjetruar dhe me defekte si dhe me kyçjet individuale të individëve privat në 
këtë sistem.  

Furnizimi më ujë të pijes sot nuk është i mjaftueshëm, dhe ai duhet përmirësuar 
komformë rritjes së numrit të popullsisë dhe zhvillimit të mundshëm të industrisë. 
Pjesë të qytetit nuk janë të kyqura në sistemin e ujit të pijes, dhe furnizimi bëhet nga 
puset lokal  ose duke u kyçur ilegalisht në rrjetin ekzistues. Synim duhet të jetë një 
furnizim gjithëpërfshirës i vendbanimeve më ujë të përpunuar për pije. Për tu arritur 
kjo është i domosdoshëm implementimi i planit ekzistues për rritjen e kapaciteteve 
të fabrikës për përpunimin e ujit ose një ndarje e re e kapaciteteve ekzistuese. 
Kapacitetet e pendës së Gazivodës janë për këtë të mjaftueshme. Për një 
shfrytëzim më optimal është i domosdoshëm një edhe një përmirësim i mëtutjeshëm 
dhe aktivizim i pjesërishëm i sistemit ekzistues (përjashtimi i humbjeve në rrjet). 

Largimi i ujërave 

Ndërtimi i një rrjeti gjithëpërfshirës të kanalizimit (largimit të ujërave) është një ndër 
parakushtet për mbajtjen në kufij tolerues të ndotjes së mjedisit (ujërave e dheut) 
dhe dëmtimeve potenciale të shëndetit. Meqë deri tani nuk kemi impiante të 
pastrimit të ujit (përveç shtratit për largim në Ibër!!), në PZHU parashihet që në 
pikën më të ulët të qytetit, ku bashkohen Ibri dhe Sitnica të vendoset impianti për 
pastrimin e ujit. Afërsisht 2ha sipërfaqe duhet siguruar për këtë. Kapaciteti dhe 
pozita e saktë duhet të hulumtohet më tutje. Shpenzimet e parapara nga ekspertet 
austriak për ndërtimin e një sistemi funksional të largimit të ujrave janë rreth 38.4 
milion Euro dhe 6.5 milion të tjera për një impiant të pastrimit të tij 81. 

 
81  Sipas Reinhart Weninger, ILF Consulting Engineers, Mitrovica Field Office 2004 
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Në mënyrë qe kapacitetet të kufizohen vetëm në atë më të domosdoshmen, është e 
pashmangshme që të trajtohen veçmas ujërat nga shiu dhe ato nga kanalizimi. Uji i 
shiut nga vendbanimet dhe ai nga kulmet në zonën industriale mund të rrjedh 
lirshëm në tokë ose të ndalohet në vend. Kështu mund të kursehej një impiant i 
dytë. Vetëm uji i tepërt kur ka shira të mëdha mund të derdhet në lumenj. Uji i shiut 
nga akset kryesore do të duhej futur bashkë më ujërat e kanalizimit në sistem dhe 
më këtë drejt në impiantin e pastrimit. Kur ka shira të mëdha bëhet derdhja e ujit të 
tepërt në lumenj. Uji i ndotur nga shtëpitë dhe industria duhet të futen në një sistem 
të ndarë për në impiant. 

 

Furnizimi më rrymë 

Në Mitrovicë si edhe në tërë Kosovën ka përherë ndërprerje të rrymës pasi furnizimi 
më rrymë është i pamjaftueshëm. Problemet kryesore janë stabiliteti dhe kapaciteti i 
rrjetit si dhe gjendja e tij. Rivlerësimi i sistemit të vjetruar duhet të këtë prioritet të 
lartë. 

Bazuar në strategjitë e sektorit të energjisë janë përcaktuar rekomandimet dhe 
masat e veprimit në lëmin e elektroenergjetikës 82 : 

 Rehabilitimi i rrjetit, me qëllim të reduktimit të humbjeve teknike dhe 
përmirësimit të sigurisë së furnizimit 

 Ndërtimi i nënstacioneve prej 110/(20)10kV  

 Kalimin nga rrjeti distributiv ajror 10 kV në rrjetin distributiv kabllovik 20kV 

 Zëvendësimin e TS 10/0.4 kV me ato 20/0.4kV 

 Eliminimin gradual të trafostacioneve TS 35/10kV dhe kalimin në TS 
110/20kV 

 Zëvendësimi i linjave ajrore 230/400V me kabllo gërshet apo edhe kabllo 
nëntokësore. 

Mundësitë e burimeve alternative të energjisë si nga uji dielli dhe era duhet të 
analizohen. Posaçërisht duhet studiuar kombinimi i një hidrocentrali me një pendë të 
re.  

 
82  Strategjia e sektorit të energjisë (2007-2013), GPT i Energjisë, 2006 
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Masat për përmirësimin e stabilitetit të rrjetit si dhe ndërtimit të kapaciteteve të reja 
duhet studiuar bashkë më autoritetet në nivel të shtetit. 

Menagjimi i mbeturinave 

Kufiri i kapaciteteve të deponisë Gërmova në afërsi të fshatit Koshtovë do të arrihet 
shpejt. Për një menaxhim të mirë te mbeturinave të qytetit dhe për një evitim të 
ndotjes së mëtutjeshme të qytetit duhet punuar urgjentisht një sistem i largimit të 
tyre. Për një deponi të re duhet kërkuar një vend i ri ose duhet analizuar mëtutje 
mundësia e djegës së mbeturinave ne vendin e deponive ekzistuese. Për të mbajtur 
në kufinjë sasinë dhe për rishfrytëzimin e mbeturinave duhet verifikuar sistemin e 
ndarjes dhe kompozimit të tij.  

 

 

3.2.4     Komunikacioni dhe mobiliteti 

 

Parimore 

Për një vendbanim dhe zhvillim më perspektivë të komunikacionit për fazën e 
ardhshme zhvillimore, duke pasur parasysh edhe rritjen në vazhdimësi të 
motorizimit, duhet krijuar premisat e një modeli të tolerueshëm të komunikacionit për 
qytetin (Modal Split). Rrjeti ekzistues rrugor me rritjen e komunikacionit motorizues 
privat (KMP) shumë shpejt do të stërngakohet. Nëse kërkesat e komunikacionit 
publik, të këmbësorëve dhe biçiklistëve nuk merren më kohë parasysh, atëherë 
akset kryesore në qendër shumë shpejt do të bllokohen nga KMP, dhe shanset për 
futjen e traseve paralele për autobus apo biçiklistë do të jenë gjithnjë e më të vogla. 
Një qytet i paraparë për 90´000 banorë ka nevojë urgjente për funksionimin e një 
rrjeti publik të autobusëve, të këmbësorëve dhe biçiklistëve. 

Me përparimin e motorizimit  posaçërisht duhet plotësuar edhe nevojat e atyre qe 
janë të rinjë, ose të vjetër, ose edhe të atyre që edhe në të ardhmen nuk mund të 
posedojnë një automjet privat. Kjo duhet të kihet parasysh gjatë planifikimeve dhe 
gjithë projekteve rrugore në të ardhmen. Konkretizimi i këtij parimi duhet bërë në një 
koncept të përgjithshëm mbi komunikacionin në nivel komune 
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Vazhdimi i rrugës qarkore (Bypass) në jug 

Parimisht nuk është mirë të ndërtohen rrugë qarkore jashtë vendbanimeve. Çdo 
masë që merret në ndërtimin e rrugëve të reja duhet ti shërbej kyçjes së 
vendbanimeve në të. Rrugët qarkore jashtë vendbanimeve janë të kushtueshme 
dhe për nivelin e dëndësisë së komunikacionit të tanishëm i pa arsyetueshëm. Edhe 
efekti i shkarkimit të qendrës do të ishte i vogël, pasi mund të thuhet se 
komunikacioni i tanishëm kryesisht i qellimshem dhe burimor është, pra qarkullim në 
lidhje me Mitrovicën. Komunikacioni tranzit lindje – perëndim pothuajse nuk 
ekziston. Qytetit i Mitrovicës që nga ndërtimi i Bypass-it, disponon me një rrugë 
qarkore, e cila duhet të vazhdohet deri te Magjistralja (M2) në lindje (Shupkovc) dhe 
në perëndim (Zhabar i Epërm) me çka e fiton statusin e rrugës magjiistrale. 
Segmenti i rrugës magjistrale (M2) brenda zonës urbane nga nyjellorja në Shupkovc 
e gjer te lidhja me By-Pass e fiton statusin e rrugës lokale. 

Për shkarkimin e vendbanimeve do të duhej ndërtuar rrugë radiale dhe tangjenciale. 
Pastaj, për një kyçje më të mirë të pjesës jugore te qytetit dhe shkarkimit të 
qendrës, do të duhej vazhdur rruga qarkore (Bypass) në lindje kah rruga për 
Prishtinë dhe në perëndim mbi ibër drejt Çabrës. Të dy këto segmente të reja kyçin 
edhe zona të vendbanimeve brenda kufijve të PZHU. Një ndërtim i mëtutjeshëm i 
rrethit kah rruga për Zveçan mund të ruhet si opcion afatgjatë. 

 

Ndërtimi i rrjetit lokal rrugor 

Ideja themelore qëndron në krijimin e një rrjeti rrugor, i cili shkarkon akset kryesore 
dhe njëkohësisht për të gjithë pjesëmarrësit në komunikacion mundëson lidhje 
komfore e të drejta brenda vendbanimit e që plotëson nevojat në rritje për mobilitet 
bashkë më rritjen e motorizimit. Më pastaj këto rrugë kyçin vendbanimet e reja dhe 
ndihmojnë infrastrukturën e domosdoshme teknike. Ndërtimi i rrjetit rrugor duhet 
bërë gjithsesi konform zhvillimit të komunikacionit publik dhe përmirësimit të 
kushteve për këmbësor. 

Në zonën e vendbanimit si plotësim i rrjetit, posaçerisht në zonat e zhvilluara, janë 
paraparë një mori rrugësh të rrjedhshme lokale si rrugë lagjeje ose lidhëse. Këto 
rrugë paraqesin një rrjet të nevojshëm për të gjithë pjesëmarrësit në komunikacion 
dhe duhet ndërtuar pjesë pjesë. 
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Tek rrugët, të paraqitura si rrugë lokale banimi a lagjeje, është paraparë ndërtimi i 
rrugëve të pa asfaltuara lidhëse ne profilin ekzistues me një gjerësi minimale prej 
4,50 m. 

 

       

Grafika 1: Prerje shematike e rrugëve të banimit, lagjeve, në dy varianta ( me ose pa parking) 

Duhet pasur parasysh se, me motorizimin në rritje qështja e nevojës për parkingje 
në vende publike do të jetë një sfidë shumë e madhe. 

Si plotësim i rrjetit të rrugëve kryesore, por edhe në funksion të kyçjes së zonave të 
reja zhvillimore të qytetit është i domosdoshëm ndërtim i përshkueshëm ose i ri i 
segmenteve të veçanta të rrugëve. Për një orientim më të mirë, për krijimin e 
parkingjeve të reja por edhe për mundësinë e vënies në funksion të vijave për 
qarkullimin e autobusëve është e domosdoshme qe rruga të këtë një gjerësi prej 
minimum 15m. 

 

 

Grafika 2: Prerje skematike e rrugëve përmbledhëse me mundësi parkimi në të dy anët 
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Rrugët ekzistuese kryesore dhe magjistralet brenda zonës së vendbanimeve dhe 
segmentet e reja në Bypass brenda zonës së vendbanimit të qytetit duhet të kenë 
një profil prej 24m. Tek rrugët ekzistuese kryesore, një trotuar i integruar më drunj 
dhe sipas rastit edhe me trasë për biçikleta është logjike të këtë një gjerësi prej  
 
4.5m. Përgjat rrugës me plot 14m gjerësi mund të parkohet për së gjati në të dy 
anët e saj, ose pran bizneseve (dyqaneve) një trasë për furnizim. Për aksin kryesor 
Veri – Jug në qendër duhet përpunuar një profil i veçant, i cili duhet mundësuar 
trasa autobusësh (+ 3m në të dy anët e rrugës). 

Tek M2 Leposaviq – Prishtinë dhe magjistralet jashtë vendbanimeve duhet 
verifikuar futja apo ndërtimi i rrugëve të veçanta për këmbësorë dhe biçiklist. 

 

 

Grafika 3: Prerje skematike e rrugës kryesore 

 

Këta shembuj të profileve rrugore duhet parë si vija orientuese për një projektim të 
mirëfilltë. Vendi i saktë dhe mundësitë e realizimit të rrugëve sipas planit, duhet të 
verifikohen prej rasti në rast.  
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Vendparkimet në qendër 

Me profilet e reja të rrugeve mundësohen parkingjet publike në hapësirat e rrugëve 
mbledhëse dhe kryesore. Shfrytëzimi i hapësirës publike për parkim, që në masë 
shumë të madhe zënë hapësirën e shtrenjtë urbane, duhet të vlerësohet sipas: 
“sipërfaqja x kohëzgjatja e zënies”, p.sh. “m² x min”. Krahas kësaj është e 
nevojshme ofrimi i alternativave tjera të transportit dhe duke i mundësuar njerëzve 
që të organizojnë lëvizshmërinë e tyre dhe me një kosto më të volitshme. Prandaj, 
hapësirat e rralla të parkimit në rrugët e qendrës së qytetit  duhen menaxhuar 
rreptësisht (caktimi i hapësirës, kufizimet kohore dhe tarifat për pagesë).  

Krijimi i hapësirave vendparkuese në periferinë e qendrës së qytetit, që do të lidhen 
me qendrën me anë të një sistemi të autobusëve urban do të funksionalizoj sistemin 
e komunikacionit në tërë qytetin. Me rifunksionalizimin e rrjetit të autobusëve mund 
të krijohen parkingje publike mbi tokë në afërsi të qendrës (p.sh. në stacion, në 
fidanishte). Autobusët publik marrin përsipër transportin e udhëtareve për në 
qendër. Për projekte të ndërtimeve të reja në qendër duhet paraparë parkimin 
nëntokësore, i cili mund të realizohet me një partneritet publiko-privat pë një 
periudhë afatgjate. Politika e detajuar e parkimit në qytet kërkon shënime më të 
detajuara nga terreni dhe një sistem funksional i informimit edhe për pjesëmarrësit 
në komunikacion. 

 

Rifunksionalizimi i sistemit të qarkullimit urban të autobusëve 

Krahas veç funksionimit të sistemit privat të autobusëve, është i domosdoshëm 
edhe rifunksionimi i një rrjeti ekonomikisht më të favorshëm dhe të rregullt të 
autobusëve, si altrnativë  ndaj komunikacionit privat.  Kjo është një nga masat më të 
rëndësishme për ardhmërinë e qytetit. Një qytet me më së 90´000 banorë në të 
ardhmen, nuk mund të garantoj një mobilitet të mjaftueshëm për të gjithë pa një 
sistem funksional të autobusëve. Si nyje qendrore dhe pikë kyçeje nga busët e 
qytetit në ata rajonal (dhe anasjelltas), na paraqitet edhe më tutje stacioni i tanishëm 
i autobusëve. Për fazën fillestare të rifunksionimit autobusët do të duhej qarkulluar 
në dy akset e qytetit, për të mundësuar një qarkullim të saktë dhe të rregullt. E 
mundshme do të ishte një lidhje veri – jug përmes qendrës (Mitrovica veriore – 
Shipol), plotësuar me një lidhje lindje – perëndim (Shupkovc – Qendër – Zhabar ). 
Bazuar në intenzitetin e komunikacionit dhe për të mundësuar qarkullim të saktë të 
autobusëve, duhet bëre traset e veçanta për autobus.  
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Më zhvillimin e mëtutjeshëm të sistemit publik, mundësisht në kombinim edhe me 
zhvillimin e sistemit të trenave do të duhej analizuar zhvendosja e stacionit të 
autobusëve pran stacionit të trenit. Atje ka edhe hapësira të mëdha për këtë dhe kjo 
mundëson një lidhje direkte mes tyre. Përkrahja e zhvillimit dhe përdorimit të një 
qendre të mobilitetit pran stacionit ekzistues hekurudhor. Poashtu në këtë vend 
mund të arrihet edhe një integrim më i mirë i pjesës veriore të qytetit dhe një nga 
objektivat kryesore të Planit Zhvillimor Urban qytet multietnik me një hapësirë 
urbane, përkatësisht qytet multietnik me një hapësirë urbane. 

Planifikimi i linjave të autobusëve duhet të caktohen në bazë të përcaktimit të numrit 
të lagjeve dhe gjeneratorëve të udhëtimeve individuale me vëllimin më të madh të 
klientëve potencial si dhe projektimi i rrugëve të linjave më të shpejta dhe më të 
besueshme që do të lidhin këto lagje, duke shfrytëzuar zonat e reja të rezervuara 
për infrastrukturën. 

 

Përmirësimi i lidhjeve hekurudhore dhe kyçjes së punëtorive të 
zanateve 

Lidhja me vetëm  një  vijë hekurudhore ofron shërbim të kufizuar me dy lidhje ditore 
në drejtimin Fushë Kosovë – Zveçan. Hekurudha është pjesë e lidhjes Beograd – 
Selanik dhe vijë sekondare e ,,TEN X”. 

Në rend të parë duhet zhvilluar komunikacionin rajonal Fushë Kosovë – Zveçan. 
Duhet përmendur se destinimi kryesor nga Mitrovica, që mund të arsyetojë 
shërbimin e rregullt të trenit, është Prishtina duke kaluar nëpërmjet Fushë Kosovës. 
Distanca prej afërsisht 50 km mund të përshkohet në një kohë prej dukshëm më pak 
se një orë pa ndonjë përmirësim substancial të infrastrukturës. Ky planifikim behet 
në nivelin shtetëror. 

Për një përkrahje me të mire të zhvillimit të zanateve në pjesën veriore të stacionit, 
në zonën e zanateve, është shumë më rendësi riaktivizimi i këtij stacioni. Në kuadër 
të zonës së zanateve, në Frashër, rekomandohet një stacion lokal, i cili do të 
integroi transportin e udhëtarëve dhe të mallrave në këtë pjesë të zonës urbane në 
sistemin hekurudhor të vendit. 

Organizimi i transportit hekurudhor është me të vërtetë kompetencë e nivelit 
qendror. Megjithatë, suksesi i shërbimeve hekurudhore varet nga integrimi i të gjitha 
stacioneve hekurudhore në transportin urban jo të motorizuar, transportin publik dhe 
rrjetin e rrugëve, të cilat në pjesën më të madhe janë kompetencë e vetë komunës. 
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Përfituesit kryesorë të linjave hekurudhore janë komunat, të cilat mund të shohin 
rrjetin e tyre rrugor të lehtësuar dhe rritjen e zhvillimit ekonomik. Në rastin e 
Mitrovicës vetëm në rast se zhvillohet linja hekurudhore, stacioni i autobusëve duhet 
zhvendosur te stacioni i trenit dhe e tërë kjo zonë duhet zhvilluar. Nga ana tjetër, 
hekurudha mund të zhvillohet vetëm nëse zhvendoset stacioni i autobusëve dhe 
nëse urbanizohet zona. 

Zhvillimi i rrjetit hekurudhorë në Mitrovicë dhe regjion ka rëndësi strategjike për 
komunën dhe komuna duhet aktivisht të kërkojë koordinimin me komunat tjera si 
dhe me qeverinë qendrore, me qëllim të elaborimit të një programi global të 
rizhvillimit të hekurudhave. 

 

3.2.5  Zhvillimi  i  vendbanimeve 

Zgjerimi i vendbanimeve dhe rritja e popullësisë 

Nisur nga tash afër  72'000 B 83 sa ka në qytet, zona e vendbanimit duhet të pranoj 
në 20 vitet e ardhshme edhe 20´000 banorë të tjerë. Për këtë duhet vërë në 
disponim edhe rezervat e nevojshme për ndërtim. Për rritjen e numrit të popullsisë 
ekzistojnë parimisht dy rezerva kapacitetesh në disponim: 

• Dendësimi i zonave tash të kyçura në infrastrukturë të vendbanimeve 

• Përcaktimi i zonave  të reja të vendbanimeve 

Tash për tash në kufinjët e qytetit brenda zonës së re të PZHU jetojnë afër 72´000 
banorë në një zonë vendbanimi prej afër 970 ha me kryesisht banim, që i përgjigjet 
një mesatareje prej 74 B / ha në zonat e banimit. Pjesë të qytetit janë ende pak të 
dendura. Përgjithësisht nisemi nga ajo se në afër 30% e zonës më pak të 
dendësuar është e mundshme rritja e konsiderueshme e dendësisë së banimit, dhe 
se në qendra është gjithashtu I arsyeshëm një dendësim I mëtutjeshëm 84. Kjo i 
përgjigjet një potenciali të dendësimit prej afër 8’000 – 10'000 banorëve brënda 
zonës së ndërtuar të kufinjëve të PZHU. 
 
 
 
 

 

83 Lidhur me të dhënat mbi popullsinë dhe interpretimin e tyre shiko. Raportin mbi Analizën 

84 Tek zonat ekzistuese nisemi nga një rritje e dendësisë se banimit prej afër 20 B / ha, dhe ne qendër prej afër  30 
E / ha. 
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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 
 
 

 
Burimi : Nga studimet vetanake  

 

 

 

 

 

 

 

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

Zonat e reja Jugu: 153 Ha 
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Krahas mundësive të dendësimit në plan janë paraqitur edhe afër 300 ha zonë e re 
ndërtimore. Këto parcela mund të vihen në disponim dhe të zhvillohen pjesë pjesë. 
Në një dendësi mesatare prej 70 B / ha i përgjigjet kjo një potenciali prej  edhe 
20´000 banorëve të tjerë.  

Më këtë kemi potenciale të mjaftueshme (28´000 – 30´000 B nëse realizohet 100%) 
për një rritje të prognozuar  të popullsisë prej gjithsejtë afër  92´000 banorëve. 
Prioritet kanë sigurisht dendësimet në brendi si dhe zhvillimet në Suhodoll dhe 
Zhabar. Potencialet në lindje të qytetit duhet harmonizuar me zhvillimet e 
mundshme të zanateve dhe sipas nevojës edhe të stopohet (kufizohet). 

 

Dendësia e ndërtimit të zonave 

Për zona të veçanta si orientim duhet të shërbejnë këto vlera drejtuese. Më 
saktësisht këtë e rregullojnë Planet Rregulluese Urbane. Në varshmëri më 
përkufizimin e SP  (Sipërfaqes Shfrytëzuese ) është më rëndësi qe ligji komunal për 
ndërtim të revidohet, në mënyrë qe të rregullohen detyrimisht çështjet si distanca 
kufitare (distanca nga megja  apo kufiri i parcelues fqinje ose rruga), përqindja e 
hapësirave të lira etj. Më këtë do të sigurohen kryesisht ndriçimi natyror, ajrosja por 
edhe kushtet për zjarrfikës. 

Tek një Sipërfaqe kaq të lartë Shfrytëzuese siç është rasti në qendër, preferohet 
urgjentisht një Plan Rregullues për ti rregulluar detajet më pastaj. Të dhënat në 
PZHU janë për tu parë vetëm si një orientim.  
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 Zona Koeficientët  

e ndërtimit85 

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 

 

Grafika 5: Dendësia e zonave qendrore, te banimit dhe te përziera 

 
85   Koeficienti i ndërtimit përcakton sipërfaqen bruto të objektit në raport me sipërfaqen e parcelës 

Shembull: 
     ▪  Sip. e parcelës  = 100m2 

     ▪  Koefic. i ndërtimit  = max. 3.0 
 

Sip. bruto e objektit / Bruto površina objekta: 
        100m2 x 3.0 = 300m2 



MUNICIPAL ASSEMBLY MITROVICA
SKUPSTNA OPSTINE MITROVICA

KUVENDI KOMUNAL I MITROVICËS

401:5000

PROJEKTUES

Korrik 2008

Nr. i fletës.Përpjesa / Razmera

QESHMELLUGA

ZONA E BIZNESEVE

SITNICA

SHIPOL

BAIR

ILIRIDË

ZHABAR I ULËT

LAGJA E SPITALIT

KROI I VITAKUT

LAGJA E
BOSHNJAKËVE

URA E GJAKUT

QENDRA

SUHADOLL

FRASHËR

VAGANICË

BYPASS

FIDANISHTE

LUSHTË

SHUPKOVC

IBRI

LEPOSAVIQ

ÇABËR

SKËNDERAJ / PEJË

ST
AN

 T
ER

G

VUSHTRRI

ZUBIN POTOK

HEKURUDHA

VINARC

BEOGRAD-M
ITROVICË

HEKURUDHA

IBRI

ZVEÇAN

max. 0.8

max. 1.2

max. 2.0

max. 3.0

max. 0.6

Zona e zanateve
Zanatska zona

IBRI

PRISHTINË

SITN
IC

A

LU
SH

TA

SITNICA

M
ITRO

VICË-F.KO
SO

VË

Shkollat, universitetet, institucionet shkollore,
institucionet shëndetësore
Škole, univerziteti, školske institucije,
zdravstvene institucije

PLANI ZHVILLIMOR URBAN
Urban Development Plan

Razvojni Urbanistički Plan
V

LEGJENDA / LEGENDA:

DREJTORIA PËR PLANIFIKIM, URBANIZËM, KADASTËR, PRONË DHE AMBIENT
THE DEPARTMENT OF PLANIFICATION, URBANISM, CADASTRE, PROPERTY AND ENVIRONMENT

DIREKCIJA ZA  PLANIRANJE,URBANIZAM, KATASTAR, IMOVINE I OKOLINE

Dendësia e ndërtimit
Gustoča izgradnje

ZONA INDUSTRIALE

ZHABAR I EPËRM

KODRA E
MINATORËVE

IBRI

Zonat e rezervuara të infrastrukturës
Zona rezervisane infrastrukture

Koeficientet e ndërtimit
Koeficienti izgradnje

Koeficienti i ndërtimit përcakton sipërfaqen bruto
të objektit në raport me sipërfaqen e parcelës

Koeficienat izgradnje predstavlja bruto površinu
objekta u odnosu sa površinom parcele

Shembull / Primer:
     ▪   Sip. e parcelës / pov. parcele = 100m2

     ▪   Koefic. i ndërtimit / izgradnje   = max. 3.0

Sip. bruto e objektit / Bruto površina objekta:
          100m2 x 3.0 = 300m2
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Qendrat e qytetit 

Qendrat ekzistuese ne veri dhe jug paraqesin tash për tash qendrat e tregtisë dhe 
administratës së qytetit. Edhe pse institucionet kulturore dhe shoqërore në dy 
qendrat për momentin nuk shfrytëzohen bashkërisht, duhet mundësuar një strategji 
dhe shfrytëzim i përbashkët i tyre për të gjitha grupet etnike.  

Për një qendër të gjallëruar dhe të larmishme duhet paraparë këto shfrytëzime: 

• Administratë dhe zyra 
• Tregti, shërbime, gastronomi 
• Banim 
• Shkolla dhe institucione shëndetësore 
• Institucione kulturore, religjioze, sociale dhe shoqërore 
• Sheshe, hapësira gjelbërimi dhe tregu 
• Parkingje 
 

Në qendrat ekzistuese duhet vazhduar dendësimi përgjatë akseve kryesore (Rr. 
Mbretëresha Teuta ose Gavrila Principa, Hilendarska 86 ). Krahas akseve kryesore 
të cilat përballojnë edhe komunikacionin kryesor është më rëndësi edhe rindërtimi 
dhe vlerësimi i zonës së këmbësorëve Svetog Save në pjesën jugore ( qe nga ura 
deri të shtëpia e vjetër e mallrave dhe më tutje deri të Hilendarska si aks i 
rëndësishëm për tregti. Më tutje duhet mbështetur zhvillimin e rrugëve anësore drejt 
akseve kryesore (Birçanninova, ish Zelengora, Bore Vukmirovica)87. 

Me Planin Rregullues Urban do të përcaktohen për qendër edhe dendësia, numri i 
etazhitetit, distancat nga rruga dhe kufinjët. 

Në qendra është i domosdoshëm edhe përcaktimi i saktë i sipërfaqeve për 
parkingje, meqë më motorizimin në rritje edhe presioni ndaj hapësirave të lira në 
afërsi të qendrës së biznesit do të rritet. Më në fund vetëm një zgjidhje në formë të 
një garazhe paraqet zgjidhjen afatgjate të problemit. Një përmirësim respektivisht 
një riaktivizim i sistemit të autobusëve i shërben një zhvendosje të komunikacionit 
në komunikacionin publik. 

 

86 Emrat e rrugëve janë marrë nga plani i KFOR – it 2002  dhe ndoshta nuk janë  më aktuale. 

87 Emërtimi i rrugëve duhet të aktualizohet në bazë të Vendimit të Kuvendit Komunal 
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Qendrat sekondare - nënqendrat 

Krahas qendrave kryesore në qytet duhet përcaktuar dhe zhvilluar edhe qendrat 
sekondare - nënqendrat. Qendrat sekondare shkarkojnë dhe plotësojnë qendrat e 
qytetit dhe janë sikurse ato, zona më një shfrytëzim të larmishëm. Qendrat 
sekondare pozicionohen në akset ekzistuese kryesore. 

Për decentralizim duhet të zhvillohen paraprakisht katër qendra sekondare: 
Suhodolli, Shipoli, Shupkovci. 

Ne qendrat sekondare duhet paraparë kvto shfrytëzime: 

 Objektet shkollore, objektet shëndetësore 
 Tregtia dhe shërbimet, hoteleria, zejtaria 
 Banim 
 Objektet kulturore, religjioze, sociale 

Ne qendrat sekondare do të parashihen sipërfaqet për institucione publike . 

 

Zona të përziera 

Zonat e përziera do ti shërbejnë kryesisht banimit, por lejojnë edhe punëtori a 
zanate me më pak ose fare pa zhurmë. Zonat e përziera do të caktohen kryesisht 
në zonat periferike të qendrave dhe përgjatë rrugëve kryesore. 

Shfrytëzimet janë si vijon: 

 Banim 
 Shkolla, institucione shëndetësore dhe objekte administrative 
 Tregti dhe shërbime, Gastronomi, zanate dhe punëtori të vogla 
 Institucione kulturore, religjioze, sociale dhe shoqërore 
 Pompa të benzinës 

Dendësimi dhe rindërtimi i zonave veç të ndërtuara dhe të  kyçura  
në infrastrukturë (zona afër qendre banimi dhe të përziera) 

Zonat e  kyçura  në infrastrukturë dhe rrugë në brendi dhe lagjet përreth si; Qendra, 
Iliride, Bajri mund të dendësohen edhe më tutje mbi bazën e rrjetit ekzistues rrugor. 
Hapësirat e lira ndërtimore mund të ndërtohen duke shfrytëzuar infrastrukturën 
ekzistuese. Për objektet shumëkatëshe të stilit të parafabrikuar të viteve 70 / 80 
ekziston nevojë emergjente për  sanimin me  (Instalimet teknike, termoizolim) e 
posaçërisht në Bajr dhe në pjesën veriore të qytetit. 



   Kuvendi Komunal i Mitrovicës    Skupština Opštine Mitrovica      Municipal Assembly Mitrovica 
Plani Zhvillimor Urban                   Urbanistički Razvojni Plan            Urban Development Plan 

  

Drejtoria për Planifikim, Urbanizëm, Kadastër dhe Pronë 
 
                                                                                               - 205 - 

 

 

Lagjet më tutje në jug, të cilat janë të kyçura në kanalizim, gjithashtu mund të 
dendësohen ( sipërfaqe më të lartë te shfrytëzimit të parcelave, numër më i lartë i 
kateve). Pasi në pjesët e qytetit (Shipol, pjesa e qytetit në kodër, në mes sitnicës 
dhe lushtës, pjesë nga Vaganica) vetëm pjesërisht posedojnë me një rrjet rrugor, 
duhet ndërtuar kryesisht rrugë lidhëse në mes akseve kryesore të asfaltuara. Këto 
rrugë të reja duhet poashtu edhe të përmbajnë infrastrukturën e nevojshme teknike. 

Zgjerimi i vendbanimeve, banimi në zonat ndërmjet rrugëve 
kryesore dhe kodrinat në perëndim e lindje. 

Zonat, deri tani pjesërisht ose fare pak të ndërtuara në Zhabar, Vaganicë por edhe  
zonat periferike  Suhodoll dhe Shupkovc janë zona të predestinuara për rritje të 
qytetit, të cilat do të mund të pranojnë pjesën më të madhe të popullsisë në 20 vitet 
e ardhshme. Këto zona duhet kyçur komplet nga fillimi. 

Më zgjerimet brenda për brenda kufirit dhe potencialeve të dendësimit të paraparë 
të vendbanimeve në qytet, mund të pranohet popullsia e prognozuar prej ( 92´000 B 
deri në vitin 2025 ). 

Në lidhje me zhvillimin e vendbanimeve dhe shkarkimin e akseve kryesore do të 
futen rruge te reja lokale si rrugë ndërlidhëse më rëndësi. Në mes akseve të reja 
dhe atyre  kryesore ekzistuese do të plotësohet mëtutje  gradualisht rrjeti rrugor. Ky 
rrjet rrugësh do të jetë edhe bartës i infrastrukturës teknike.  Në zonat e zgjerimit të 
vendbanimeve përveç pikave të reja për infrastrukturë sociale do të ketë edhe zona 
për gjelbërim dhe parqe ( shiko 5.3.6). 

Zhvillimi i vendbanimeve do të drejtohet dhe reglementohet përmes Planit 
Rregullues. 

Zonat dhe qendrat e fshatrave 

Qendrat ende të dallueshme të fshatrave në Zhabar, Vaganicë, Suhodoll dhe 
Lushtë duhet ruajtur në strukturën dhe përmbajtjen e përzier të tyre, edhe nëse në 
afërsi janë planifikuar zgjerime të vendbanimeve. Sikur në qendra sekondare edhe 
këtu janë paraparë këto shfrytëzime:  

 Shkolla, institucione shëndetësore  
 Tregti dhe shërbime, Gastronomi, zanate dhe punëtori të vogla 
 Banim 
 Institucione kulturore, religjioze, sociale dhe shoqërore 
 Ndërmarrje bujqësore, kopshtije 
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Rindërtimi i vendbanimeve joformale 

Rindërtimi veç i filluar i mëhallës rome bashkë më kthimin e të ndjekurve sipas planit 
ekzistues Master, duhet të vazhdohet. Sikurse edhe te zgjerimet e vendbanimeve 
edhe këtu vlejnë principet e njëjta të kyçjes dhe integrimit të infrastrukturës teknike. 

Plani ekzistues i rindërtimit të pjesëve të shkatërruara dhe të braktisura të mëhallës 
rome duhet të shtrihet më tutje. Një përzierje e grupeve etnike është për tu ndjekur. 
Hapësirat e lumenjve duhet ruajtur nga ndërtimet (shiko 4.4.1.). 

Për vendbanimin Kroi i Vitakut përparësi ka rindërtimi në kuadër të zgjerimit të 
vendbanimit mbi Suhadoll. Pas largimit të popullsisë dhe shkatërrimit të shtëpive 
duhet qe para një ndërtimi të ri të qartësohen aspektet e pronësisë. Më pastaj mund 
të bëhet ndërtimi sipas parimeve të ,, Zgjerimit të vendbanimeve´´. 

Lagja 2 korriku, e cila poashtu në pjesën më të madhe është pastruar mund të 
shërbej edhe më tutje si zonë banimi, duke respektuar distancën e duhur ndaj lumit. 
Më një Plan Rregullues Urban duhet rregulluar edhe ndërtimi dhe kyçja.  
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 3.2.6  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. 
Në pjesën lindore janë të koncentruara pos tjerash edhe zona industriale. Krahas 
qendrave kryesore do te zhvillohen edhe tri nënqendra tjera me infrastrukturë, për të 
cilat është prioritet hartimi i Planeve Rregulluese. 
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Grafika 6: Zonimi PZHU 
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1.    Qendra - Centar
2.    Ibri - Ibar
3.    Lagja e boshnjakëve - Bošnjačko naselje
4.    Lagja e spitalit - Bolničko naselje
5.    Kodra e minatorëve - Kodra e minatorëve
6.    Çeshmelluga - Češmelug
7.    Kroi i Vitakut - Kroi i Vitakut
8.    Suhadoll - Suvi Do
9.    Zona Industriale - Industijska zona
10.  Zona e bizneseve - Zona biznisa
11.  Sitnica - Sitnica
12.  Shupkovc - Šupkovac
13.   Bairi - Bair
14.   Ura e gjakut - Ura e gjakut
15.   Vaganicë - Vaganica
16.   Fidanishte - Rasadnik
17.   Ilirida - Tamnik
18.   Zhabar i poshtëm - Donje Žabare
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• Qendra 

Hapësira më frekuentuese e qytetit me qendër administrative, tregtare, sociale e 
kulturore të unifikuara me harmoni të vlerave ekzistuese të qytetit me vlerat e reja 
që do të marr Qendra në të ardhmen në kontekst të vizionit të qytetit të Mitrovicës. 
Trashëgimia kulturore në këtë zonë dhe oferta kulturore e sportive, me ofrimin e sa 
më shumë sipërfaqeve të gjelbërta, pastërti e lulishte, janë vlera që e ngrisin 
kualitetin e jetës dhe do ta rrisin interesin e turistëve vendas por edhe të huaj ende 
më shumë për ta vizituar. Parashihet shfrytëzimi i hapësirave të Qendrës sipas 
këtyre destinimeve: 

• Administratë 
• Tregti, shërbime dhe gastronomi 
• Banim 
• Arsimim dhe shëndetësi 
• Kulturor, social, religjioz dhe objekte tjera shoqërore 
• Rregullim i shtratit të lumit Ibër dhe shesheve 
• hapësirë për vendparkime 
• Hapësira të rezervuara / infrastrukturë 

Disa funksione të rëndësishme urbane janë lokalizuar në parkun buzë lumit Ibër siç 
është Shtëpia e Kulturës, Kuvendi Komunal i Mitrovicës, Parku i Qytetit, objektet 
sportive (stadiumi dhe salla e sporteve), objektet tjera financiare, tregtare, banuese 
e publike, sheshi i qytetit dhe areali i ish kazermës. 

Me rëndësi të veçantë është komunikacioni në këtë zonë qendrore, me lidhjet 
unazore dhe rrugët kryesore, me qëllim që të shkarkohet qendra e qytetit. Planifikimi 
i shtigjeve të biçikletave, trafikut urban dhe lidhja me stacionin e trenave në afërsi të 
Qendrës do ti japin kualitet kategorisë së mobilitetit në përgjithësi. Rrugët për 
këmbësor dhe të liruara nga mjetet e motorizuara duhet të zhvillohen dhe të bëhet 
dizajnimi urban i tyre në këtë zonë qendrore. 

Në këtë zonë parashihet me Plan Zhvillimor Urban dendësimi i hapësirave dhe 
shfrytëzimi më racional i tokës në Qendër, me koeficiente të shfrytëzueshmërisë më 
të lartë dhe përgjatë akseve të rrugëve kryesore, prandaj për zonën Qendra është 
nevojë urgjente për hartimin e Planit Rregullues. 
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objekta u odnosu sa površinom parcele

Shembull / Primer:
     ▪  Sip. e parcelës / pov. parcele =  100m2
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 Mitrovica -Veri 

Lagjet : Ibri, Lagja e Boshnjakëve, Kodra e Minatorëve, Çeshmelluga, Spitali,  

Kroi i Vitakut dhe Suhadolli 

 

Zonë e cila shtrihet menjëherë në pjesën veriore të lumit Ibër dhe paraqet qendrën e 
dytë me rëndësi në qytetin e Mitrovicës me lidhjet e komunikacionit rrugor dhe 
hekurudhor me komunën e Zveçanit, pjesën veriore të regjionit të Mitrovicës dhe 
Serbinë. Nga aspekti i planifikimit hapësinor lagja e Ibrit është lagja më e urbanizuar 
në qytetin e Mitrovicës.  

 
Si qendër multietnike, kjo pjesë e Mitrovicës përfshinë në zonën e saj objektet 
administrative, publike, banimore, spitalin e qytetit, zonën ushtarake, objektet 
shkollore dhe universitare. Në këtë pjesë është edhe një vendbanim joformal (Kroi i 
Vitakut).  

Në këtë zonë parashihet që përpos qendrës së dytë kryesore të Mitrovicës (lagja 
Ibri) edhe nënqendra në Suhadoll, si njërën nga tri nënqendrat e reja në qytetin e 
Mitrovicës. Gjithashtu nënqendra në Suhadoll ka edhe prioritet në hartimin e Planit 
Rregullues, me të cilën do të realizohej koncepti i decentralizimit në zonën urbane. 

Lagja e Boshnjakëve, në pjesën jugore, do të zhvillohet si lagje kryesisht me banim 
dhe me përmbajtje tjera sociale, tregtare, shërbyese, hotelerike. Zgjerimi i 
infrastrukturës rrugore (rrugët: kryesore, lokale të lagjeve dhe banimore) duhet t’i 
paraprijë dendësimit të lartpërmendur të sipërfaqeve ndërtimore së bashku edhe me 
rregullimin e shtratit të lumit Ibër. 

Pjesa e zonës pranë lumit Ibër në pjesën më veriore, të emërtuar Çeshmelluga, 
parashihet të mbetet pjesë e lirë dhe e gjelbëruar. Vetëm në pjesën pranë zonës 
ushtarake dhe lumit Ibër lejohet zhvillimi i vendbanimit së bashku me infrastrukturën 
teknike përcjellëse duke respektuar kontinuitetin e zonës së gjelbëruar pranë lumit 
Ibër dhe rregullimin e shtratit të lumit.  

Lagja Kodra e Minatorëve do t’i shfrytëzoi mundësitë e dendësimit të hapësirës për 
zhvillimin e funksioneve: kryesisht me banim dhe me përmbajtje tjera sociale, 
tregtare, shërbyese, hotelerike. Shtrirja e infrastrukturës teknike dhe rrugore duhet 
të zgjerohet në tërë lagjen. 
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Lagja Kroi i Vitakut, që përfshin në vete edhe vendbanimin joformal me të njëjtin 
emër, kufizohet me Lagjen Spitali në lindje, Suhadollin në perëndim dhe shtrirje deri 
në lumin Ibër. Rekomandimet për procedurat e mëtutjeshme janë që ky vendbanim 
joformal të merr statusin formal. Zgjerimi i infrastrukturës rrugore duhet t’i paraprijë 
dendësimit të hapësirave urbane së bashku edhe me rregullimin e shtratit të lumit 
Ibër.  

 

Lagja Spitali, në kuadër të së cilës ndodhet edhe Spitali i qytetit dhe infrastruktura e 
mirë përcjellëse, ka lidhje të mirë me pjesët të gjelbëruara jashtë urbane dhe 
zhvillohet deri te lumi Ibër. Karakterizohet me lidhje të mirë në infrastrukturë, por ka 
edhe pjesë të cilat duhet të mundësohet qasje në infrastrukturë teknike. Përpos 
përmbushjes së funksionit të shëndetësisë në arealin e spitalit do të zhvillohet si 
lagje me funksione të banimit dhe me përmbajtje tjera sociale, tregtare, shërbyese, 
hotelerike dhe hapësirave të gjelbëruara. Edhe në këtë pjesë të qytetit duhet të 
vazhdohet me rregullimin e shtratit të lumit Ibër në vazhdimësi dhe rregullimin e 
zonës së gjelbëruar pran lumit. 
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 Mitrovica - Lindje 

Lagjet: Zona industriale, Zona e bizneseve, Sitnica dhe Shupkovci 

 

Pjesa lindore e Mitrovicës shtrihet ndërmjet lumit Sitnica dhe aksit rrugor të 
magjistrales së Ibrit (M22.3). Zona industriale dhe e zanateve me infrastrukturën 
ekzistuese teknike dhe teknologjike, e cila ka lidhje të mirë me komunikacionin 
hekurudhor dhe rrugor. 

 
Repartet metalurgjike për përpunimin e xeheve, të cilat nuk janë në funksionim një 
kohë të gjatë, presin impulse të reja për ringjalljen dhe riaktivizimin e përpunimit të 
xeheve. Përkrahja për sanimin dhe rivitalizimin e kompleksit industrial Trepça duhet 
të vije edhe nga nivelet qendrore si dhe mundësia e gjetjes së formave të 
bashkëfinancimit me investitor ndërkombëtar si qëllime afatshkurtra dhe afatmesme, 
të cilat rrjedhin edhe nga vizioni i Mitrovicës si thesar i Kosovës. Krahas kësaj duhet 
të merren masa për sanimin e deponive të rrezikshme industriale në këtë zonë dhe 
krijimin e zonave të lira pranë lumit Sitnica, rregullimi i shtratit dhe ndërlidhjet e 
hapësirave të gjelbëruara përgjatë lumit Sitnica. 
 

Në pjesën më veriore të Mitrovicës lindore shtrihet Zona e Bizneseve, në të cilën 
është edhe stacioni kryesor i trenave dhe repartet përpunuese të industrisë së lehtë 
me infrastrukturë të mirë teknike. Zhvillimi i mëtejmë dhe destinimi i sipërfaqeve në 
këtë zonë do të jetë kryesisht për biznese dhe zanate të ndyshme dhe në pjesën më 
të ulët të bashkimit të lumenjve Ibër dhe Sitnicë është lokacioni për impiantin për 
pastrimin e ujërave të zeza. Stacioni i trenit dhe i mallrave si portë hyrëse nga ana 
veriore e Kosovës duhet të zgjerohet në nivelin e funksionimit bashkëkohor si 
terminal me rëndësi të veçantë për qytetin e Mitrovicës. Projekti në implementim i 
tregut qendror në afërsi të stacionit të trenit së bashku me ndërmarrjen e masave 
për rifunksionimin e trafikut urban së bashku me vendosjen e zonës së lirë 
doganore do t’i japë impulse të reja kësaj pjese urbane. Për këtë edhe parashihet 
zhvillimi i infrastrukturës dhe lidhjeve rrugore në këtë lagje me magjistralen e Ibrit. 
Vlera të posaçme janë edhe lumenjtë Ibri dhe Sitnica, që e kufizojnë këtë zonë, 
shtrati i të cilave duhet të rregullohet dhe me këtë edhe ndërlidhja me hapësira të 
lira dhe të gjelbëruara. 
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Në lagjen Sitnica është vendbanimi joformal 2 Korriku, i cili me procedurat 
administrative duhet të marr statusin e vendbanimit formal me përmbajtjet e 
nevojshme për zhvillimin e banimit dhe përmbajtjeve sociale. Në kuadër të lagjes 
janë edhe varreza ortodokse pranë magjistrales së Ibrit dhe rrugës regjionale për 
drejtimin Stan Tërg (R129). 

 

Për lagjen e Shupkovcit parashihet me këtë plan zhvillimor nënqendra e Shupkovcit, 
si njërën nga tri nënqendrat e reja në qytetin e Mitrovicës. Destinimet kryesore për 
këtë lagje janë banimi, zona e zanateve në pjesën jugperëndimore, hapësira të 
rezervuara dhe zona të lira përgjatë luginës së Sitnicës dhe tokat e punueshme. 
Zhvillimi i infrastrukturës rrugore, me vazhdimin e unazës jugore (By-Pass) dhe 
lidhja me magjistralen e Adriatikut (M2), dhe asaj teknike janë nevojshme për këtë 
pjesë të qytetit. Gjithashtu nënqendra në Shupkovc ka edhe prioritet në hartimin e 
Planit Rregullues, me të cilën do të realizohej koncepti i decentralizimit në zonën 
urbane. 
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LEGJENDA / LEGENDA:

Zonat e rezervuara të infrastrukturës
Zona rezervisane infrastrukture

Koeficientet e ndërtimit
Koeficienti izgradnje

Koeficienti i ndërtimit përcakton sipërfaqen bruto
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objekta u odnosu sa površinom parcele

Shembull / Primer:
     ▪  Sip. e parcelës / pov. parcele =  100m2
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Sip. bruto e objektit / Bruto površina objekta:
        100m2 x 3.0 = 300m2
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 Mitrovica - Jug 

Lagjet: Bair, Ura e gjakut dhe Vaganica 

Përkufizohet në lindje me lumin Sitnica, në veri me Qendrën e qytetit, në perëndim 
me Iliridën, Zhabarin e poshtëm dhe Shipolin dhe në pjesën jugore deri te unaza 
jugore (By-Pass).  

Lagja e Bairit 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 në zonën urbane duke kaluar nëpërmes të kësaj lagje 

dhe më tutje në Zhabar, duhet që ta marr profilin tërthor të rrugës kryesore, duke 

respektuar distancat minimale të ndërtimit pranë saj. Në kuadër të lagjes 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 lum janë masat e mëtejme për zhvillimin e lagjes. 

Lagja Ura e Gjakut, që zë vend qendror në Mitrovicën Jugore, përkufizohet me 

lagjet: Bair, Iliridë, Zhabar i Poshtëm dhe i Epërm dhe Vaganicë. Në pjesën veriore 

të saj tangjentohet nga magjistralja e Adriatikut (M2) dhe përmes saj kalon edhe 

rruga kryesore, rruga regjionale (R101), që lidhet me qytetet Skenderaj dhe Pejë. 

Zhvillimi i mëtejmë bazohet në dendësimin e zonave banimore të kyçura në 

infrastrukturë, zhvillimi i rrjetit rrugor sipas hierarkisë funksionale dhe infrastrukturës 

teknike. Për plotësimin e nevojave të kualitetit jetësor janë edhe masat në 

rregullimin e hapësirave të lira dhe rregullimi i shtratit të lumit Lushta. 

Në pjesën më jugore të Mitrovicës shtrihet lagja Vaganicë me lidhje të afërt me 

unazën jugore (By-Pass). Kjo pjesë është e domosdoshme të zhvillohet kyqja e 

zonave që nuk kanë qasje në infrastrukturë teknike (ujësjellës, kanalizim, ngrohje, 
rrymë, telefoni, sistemi kabllovik) dhe zhvillimi i infrastrukturës rrugore si dhe 

rregullimi i shtratit të lumit Lushta së bashku me zonat e lira dhe të gjelbëruara. 

Zhvillimi i mëtutjeshëm i vendbanimit është paraparë me kufirin e përcaktuar urban 

dhe me këtë mbrojtja e tokës bujqësore në këtë pjesë jugore të Mitrovicës. 
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 Mitrovica - Perendim 

Lagjet: Fidanishte, Iliridë, Zhabar i poshtëm, Zhabar i Epërm dhe Shipol 

Përkufizohet në veriperëndim deri pran lumit Ibër dhe zonat urbane: Qendra, Bair, 
Ura e Gjakut dhe Vaganicë. 

Lagja Fidanishte shtrihet e kufizuar me lumin Ibër dhe me lagjet: Qendra, Ilirida dhe 
Zhabar i Poshtëm. Në kuadër të saj është edhe vendbanimi joformal Mahalla e 
Romëve, në të cilën janë implementuar disa projekte komunale në lëminë e 
infrastrukturës teknike, rrugore dhe objekte banimore-afariste për të çvendosurit. 
Zonat banimore janë të kyçura mirë në infrastrukturë. Fidanishtja përpos dendësimit 
të funksioneve banimore e afariste posedon edhe një potencial hapësinor i cili është 
destinuar si zonë e rezervuar. Parku i qytetit duhet të vazhdoi në kontinuitet deri te 
stadiumi olimpik pranë lumit Ibër, shtrati i të cilit gjithashtu planifikohet të rregullohet 
dhe të mbrohet nga ndërtimet në bazë të normave të caktuara më lartë. 
Rekomandimet nga agjendat zhvillimore për lëmin elektroenergjetike janë eliminimi i 
trafostacionit ekzistues (Mitrovica II) prej TS 35/10kV dhe kalimin në TS 110/20kV. 

Planimetria e lagjes Ilirida ka një bazë të trashëguar nga planet e vjetra urbanistike 
me një shpërndarje të mirë të infrastrukturës teknike. Parashihet zgjerimi i hapësirës 
manipuluese ekzistuese për stacionin kryesor të autobusëve dhe rifunksionalizimi i 
trafikut urban dhe pranurban. Dendësimi i hapësirave të banimit dhe sigurimi i 
hapësirave të nevojshme për arsimimin parashkollor, shkollor she parauniversitar si 
dhe sigurimi i hapësirave e rezervuara komunale për infra strukturë (ujësjellës, 
kanalizim, ngrohje, rrymë, telefoni, sistemi kabllovik) janë prioritetet për lagjen Ilirida. 
Rregulimi i sipërfaqeve të lira dhe të gjelbëruara në lagje dhe posaçërisht rregullimi 
dhe dizajnimi i Parkut të Sollanës janë masa të nevojshme për ngritjen e kualitatetit 
jetësor. 

Zhabari i Poshtëm shtrihet në mes lumit Ibër dhe magjistrales së Adriatikut (M2). Në 
Zhabar të Poshtëm ndodhet stadiumi olimpik, i cili është në pozitë të mirë në 

infrastrukturën ekzistuese dhe planifikuese rrugore. Zhvillimi i aktiviteteve tjera 

rekreative - sportive në këtë pjesë do të përkrahet edhe më tutje. Në këtë lagje 

përpos hapësirave afariste dhe të zanateve janë paraparë edhe zona të rezervuara 

për infrastrukturë (ujësjellës, kanalizim, ngrohje, rrymë, telefoni, sistemi kabllovik). 
Infrastruktura e komunikacionit rrugor parasheh rrjetin e ri kryesor dhe lokal të 
rrugëve duke vendosur lidhje me qendrën dhe me vendbanimet Suhadoll dhe 
Vinarc. Vlerë e veçantë është zona buzë lumit Ibër, të cilat janë destinuar për  
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hapësira të lira dhe të gjelbëruara. Zhvillimi i infrastrukturës arsimore dhe 
shëndetësore, që ka filluar të implementohet, do të përcaktohet më detajisht me 
Planet Rregulluese të cilat sa më shpejt duhet të hartohen. 

Lagja Shipol paraqet njërën nga tri nënqendrat e reja të prezantuara me këtë plan 
zhvillimor urban. Përmes lagjes shtrihet rruga regjionale (R101), që lidh Mitrovicën  

me Skenderajin dhe Pejën. Zhvillimi i infrastrukturës rrugore parasheh lidhje të reja 
rrugore brenda lagjes dhe unaza ekzistuese jugore (By-Pass), që kalon në këtë 
lagje, do të vazhdohet lidhja me Magjistralen e Adriatikut (M2). Destinacionet me 
rëndësi ekonomike janë fabrika e ujit (ujësjellësi i qytetit) me arealin hapësinor dhe 
zonat e zanateve. Shipoli, si nënqendër, do të zhvilloj edhe më shumë plotësimin e 
nevojave arsimore dhe shëndetësore si dhe ofrimin e shërbimeve administrative. 
Duke u bazuar në konceptin e implementimit të këtij plani është prioritet hartimi i 
Planit Rregullues për lagjen Shipol. 

Në pjesën më perëndimore të Mitrovicës shtrihet Zhabari i Epërm. Rruga, 
Magjistralja e Adriatikut (M2) kalon përmes lagjes dhe ka lidhje përmes rrugës 
regjionale (R101) me Skenderajn dhe Pejën. Në kuadër të lagjes janë edhe varrezat 
e qytetit dhe zona ushtarake buzë Ibrit. Zhvillimi i zonave banimore dhe zonave të 
zanateve janë në pjesën qendrore në një pozitë pranë akseve rrugore në një anë 
dhe pjesës jashtëurbane kodrinore - malore në anën tjetër. Zgjerimi i infrastrukturës 
teknike (ujësjellës, kanalizim, ngrohje, rrymë, telefoni, sistemi kabllovik) dhe 
plotësimi i nevojave shkollore e shëndetësore janë prioritetet zhvillimore të Zhabarit 
të Epërm. 
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3.2.7  Peizazhi (natyra) dhe mjedisi 

Hapësirat e lumenjve si hapësira tjera pushimi,  rekreacioni e takimi 
të qytetit 

Brigjet e lumenjve Ibër dhe Sitnica janë hapësirat më të rëndësishme për pushim 
dhe rekreacion të qytetit. Ibri i cili sot na paraqitet si vijë kufitare e qendrës, në të 
ardhmen duhet të përbëj mesin e dy pjesëve të qytetit. Si hapësira të hapura takimi 
brigjet e lumit mund të marrin rol të rëndësishëm integrues në qendër të qytetit.  

Përgjat lumit Ibër në qendër të qytetit, duhet ruajtur një rrip prej afër 100 m gjerësi 
në të dy anët e lumit nga ndërtimet, duke e pasuruar këtë me një rrjet udhësh për 
këmbësorë. Përjashtim nga kjo distancë kanë Mahalla e Romëve dhe lagjja e 
Boshnjakëve ku duhet mbajtur një distancë minimale prej 25m-30m. Këto rrugë 
rreth brigjeve të qojnë nga qyteti në natyrë dhe në zonat për pushim e rekreacion të 
rëndësisë rajonale. Në veri të urës ka poashtu mundësi për hapësira pushimi e 
rekreacioni përtej brigjeve të lumit, të cilat shkojnë deri të derdhja e lumit Sitnica. 
Edhe në mes të Ibrit dhe hekurudhës ka kushte të mira për një park brigjesh në 
afërsi të  qytetit. 

Pas një sanimi urgjent dhe më se të domosdoshëm të brigjeve të lumit sitnica nga 
mbetjet industriale në zonën e Trepçës, kjo hapësirë do të mund të zhvillohej në një 
park me vlera shumë të larta ekologjike afër qytetit. Kjo zonë vazhdon më tutje në 
jug drejt hapësirave më të ulta e pjellore bujqësore. Aktivitetet ndërtimore afër 
rrugës së tunelit (tregu i kafshëve, betonjerka) duhet kufizuar rigorozisht dhe të mbaj 
edhe një distancë prej 50 m nga bregu (lumi). 

Si një krah lumi i tretë dhe i rëndësishëm, lushta depërton thellë deri në brendi të 
vendbanimit. Në të dy anët e këti lumi të vogël është i nevojshëm një rivlerësim i ri 
ekologjik dhe i rrugëve shëtitore përcjellëse. Kah jugu rrjedha e lumit mundëson një 
lidhje me natyrën. Në jug të rrugës së tunelit, ndërtimet e reja duhet mbajtur 
detyrimisht një distancë prej min 20 m nga uji. Në vazhdimësi krijohen mundësi për 
sipërfaqe pushimi e rekreacioni. 
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Hapësira publike – parqet dhe sheshet  

Me hapësirat ekzistuese të parkut të qytetit në Ibër, Mitrovica ka një park të 
brendshëm i cili do të ishte i arritshëm për të dy pjesët e qytetit. Detyrë urgjente 
është rregullimi i parkut. Parku mund të zgjerohet në të dy anët e lumit në jug. Në 
planin afatgjatë duhet synuar një park i madh pran lumit, si park me hapësirë për 
sport , pushim e rekreacion, për kalimin e kohës së lirë prej qendrës së qytetit e deri 
të stadiumi. Si hapësira të hapura takimi brigjet e lumit mund të marrin një rol të 
rëndësishëm integrimi në qendër të qytetit. Mirëpo qysh sot duhet ndaluar çdo lloj 
ndërtimi në këtë hapësirë. 

Në qendër ka mjaft sheshe dhe zona të këmbësoreve, të cilat janë shumë të 
frekuentuara dhe pjesërisht shfrytëzohen edhe si vende tregu. Si të tilla ato 
vazhdimisht duhet ruajtur dhe mirëmbajtur.  

 

Hapësirat për sport 

Hapësirat për sport dhe stadiumi gjenden në pjesën jugore të qytetit. Objektet 
sportive duhet sanuar dhe rindërtuar në tërësi. Në zonat për zgjerimin e 
vendbanimeve ne jug të qytetit, në lidhuri me sipërfaqet e rezervuara duhet ndërtuar 
edhe hapësira tjera për sport, për klube, shkolla dhe për kalimin e kohës së lirë. Për 
pjesën veriore të qytetit poashtu në vende të përshtatshme duhet mbajtur hapësira 
të lira për sport (p.sh. ne Çeshme Lug  , në mes hekurudhës dhe lumit). 

 

Hapësirat e reja të gjelbëruara 

Në zonat e zgjeruara të vendbanimeve në jug të qytetit janë paraparë shumë zona 
të gjelbëruara në hapësirat në mes akseve kryesore ose si vazhdimësi në natyrë. 
Për një zhvillim të mirë të vendbanimeve është e domosdoshëm qe të këtë hapësira 
për pushim e rekreacion brenda këtyre zonave. Për shfrytëzimin e tyre në radhë të 
parë duhet të këtë mundësi të mira kalimi nëpër to dhe sisteme të thjeshta  kyçjeje. 
Sistemet e rrugëve për kalimtarë me vijat lidhëse te gjelbërimit bëjnë integrimin në 
natyrë.  

Këto hapësira duhet siguruar në Planin Rregullues dhe pastaj të mos lejohet 
ndërtimi në to. Në kuptimin e një politike aktive mbi tokën qyteti duhet kujdesur që të 
blej ose siguroj me kontrata këto hapësira.  
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Sanimi i mbetjeve industriale 

Shumë zona të qytetit të Mitrovicës janë të ndotura me metale të rënda  si plumb, 
cadminum, arsen dhe antimon. Parimisht ekzistojnë dy lloje ndotjesh të këtyre 
vendeve. Në njërën anë deponitë dhe djerrinat nga prodhimi i mëhershëm industrial. 
Në anën tjetër pjesa tjetër e komunës, më tokë të ndotur nga emisionet. 

Në zonën e qytetit, në anën lindore të Sitnicës gjenden deponitë e fosforit dhe 
zingut. Edhe më tutje shpërlahen mbetjet industriale nga kjo deponi në Sitnicë. Qe 
kjo të evitohet ka prioritet të lartë. Largimi profesional i tërë këtyre mbetjeve duhet të 
jetë synimi i zhvillimit të qytetit edhe pse kostoja dhe koha për këtë është mjaft 
intenzive. 

Pjesa më e madhe e tokës së vendbanimit është poashtu e pa pastruar, edhe pse 
“vetem” në një thellësi prej 30 – 60 cm. Dherat rreth institucioneve dhe objekteve 
publike, posaçërisht në shkolla dhe çerdhe duhet sanuar. Poashtu duhet punuar 
parametrat (kornizat orientuese) se si duhet sillur me tokat e ndotura gjatë ndërtimit 
të objekteve të reja. 

 

  3.2.8   Trashëgimia kulturore  

Në bazë të një të kaluare multikulturore në Mitrovicës ekziston një trashëgimi e 
madhe kulturore. Në trashëgiminë kulturore numërojmë, përveç ndërtesave të 
vetme (shtëpitë e zotit, ndërtesa komerciale dhe banimore) edhe grupe të tëra 
vendbanimesh apo qendra të fshatrave. Këtu duhet matur interesi i ruajtjes së tyre 
kundruall atyre të zhvillimeve / ndërtimeve të reja. Gjatë përpilimit të planeve 
rregulative urbane për nënqendrat, duhet që ti kushtohet rëndësi e madhe ruajtjes 
së objekteve dhe komplekseve kulturore.  

Përpos mbrojtjes së trashëgimisë kulturore duhet që të ngritët dija dhe vetëdija për 
ato. Për këtë arsye do të mund të themelohej një muze historik. 

E një rëndësie të veçantë duket të jetë vetëdijesimi më i lartë i shtresave të 
shoqërisë dhe ekonomisë për trashëgiminë multikulturore. Në këtë aspekt kërkohet 
angazhim i shkollave, enteve tjera edukative dhe punëdhënësve. Praktika gjatë 
ndërtimeve të shumta të tanishme tregon se bëhet zgjerimi, rindërtimi dhe demolimi 
i ndërtesave të vjetra pa konsideruar vlerën e mundshme historike. Inventarizimi i 
objekteve me vlera të trashëgimisë kulturore dhe mbrojtja aktive e tyre janë 
prioritetet kryesore nga dispozitat për zbatimin nga plani zhvillimor. 
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Bazuar në prapavijë multikulturore, në qytetin e Mitrovicës ekziston një trashëgimi e 
madhe kulturore. Para luftën (1998-1999) në Mitrovicë kishte  katër xhami. Xhamia 
e Ibrit në veri të urës kryesore është shkatërruar tërësisht. Planet për rindërtimin e 
saj duhet siguruar. Krahas disa objekteve (fetare, biznesi e banimi) në trashëgiminë 
kulturore numërohen edhe varrezat në qytet.  

Për momentin nuk është e mundur qe të shfrytëzohen varrezat myslimane në veri të 
qytetit. Poashtu të pashfrytëzueshme janë edhe varrezat ortodokse në pjesën 
jugore pranë kishës Shën Sava dhe në lagjen Sitnica. Tash për tash myslimanët 
shfrytëzojnë varrezat e reja në periferi të qytetit në Suhodoll dhe serbet ato në 
komunat veriore fqinjë. Në kuadër të shkëmbimit dhe mirëkuptimit në mes 
myslimanëve dhe sërbëve duhet zgjedhur një zgjidhje për shfrytëzimin e varrezave. 
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   3.2.9   Mbrojtja nga erozioni dhe fatkeqësitë 

Zonat të cilat paraqesin reziqe nga erozioni me pasoja të dëmshme në ujërrjedha, 
tokë, pyje, objekte e palujtshmëri tjera, Komuna duhet ti shpallë si zona erozive 
sipas Ligjit të ujërave të Kosovës. Pë parandalimin e aktiviteteve erozive dhe duhet 
ndërmarrë hapa konkret si: ndalimi i prerjes së pyjeve dhe degradimi i tyre pa 
kontroll dhe ndalimi i shfrytëzimit të materialeve që shkaktojnë erozion. Duhet 
përkrahur, mbështetur dhe bashkëpunuar me strukturat relevante për veprimet 
antierozive (hidroteknike, bujqësore dhe biologjike) të parapara edhe me Planin 
Hapësinor të Kosovës me theks të veçantë në lokacionet prioritare siç është pellgu i 
lumit Ibër ( sipas PHK – së ) dhe lumit Sitnica. 

Hartimi i Planit veprues për menaxhimin e rreziqeve nga natyra si prioritet i planit 
duke përfshirë trajtimin e këtyre faktorve: 

• Kapaciteti i lumenjve/kanaleve/kanalizimeve 
• Hulumtimi seizmik i ndërtimeve 
• Zona e evakuimit në raste të fatkeqësive natyrore 

Vëmendje e posaçme duhet t’i kushtohet vendbanimit joformal 2 Korriku/Sitnica, që 
gjendet afër bregut të lumit Sitnica dhe që i është ekspozuar rrezikut të ndotjes 
industriale.  

 

3.3   Shënjimi i ndërtimeve të rëndësishme , projekti 
strategjik ose zona të veçanta sipas PHK  

 

Duke u bazuar në të dhënat nga Plani Hapësinor i Kosovës si projekte strategjike 
apo veprime emergjente janë paraparë projektet në vijim :  

• Pastrimi i Parkut Inudstrial të Mitrovicës (është emergjent ngase ky park 
industrial ndotë ujërat sipërfaqësor dhe nëntokësorë me metale të rënda) (fq. 
143 nga PHK) 

• Sigurimi, monitorimi dhe mirëmbajtja e rregulltë e deponive që kanë materie 
të rrezikshme e sidomos ato në Kompleskin Trepca (fq 143 nga PHK) dhe 
që lidhet me veprimin: Të përpilohet plani i sanimit të deponive të mbetjeve 
industriale në kompleksin e Trepcës (fq. 150 nga PHK) 

• Reduktimi i ndotjes së lumenjve sipas prioriteteve në etapa dhe nevoja e 
mbrojtjes së lumenjve (fq 143 nga PHK): 
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Etapa e parë Prioriteti ITUZ Emri i 

lumit 

Kategor

ia 

Trajtim 

primar 

Trajtim 

sekondar

Etapa 

e 

dytë 

Shtypja 

ndërkombëtare

II Mitrovicë Sitnica-

Ibri 

IV-III 2009-

2010 

2012-

2013 

2015-

2016 

E lartë 

Burimi: Studimi mbi strategjinë për trajtimin e ujërave të zeza, projekt raport final-Ministria e 
punëve të jashtme të Finlandës- MMPH 

Sipas PHK – së brenda kufijve të komunës  sonë nuk ka të përcaktuara zona të 
veçanta mirëpo propozimet tona shkojnë drejtë përkufizimit si Park natyral – Shala 
tërë hapësirën funksionale të përkufizuar si regjioni kodrinor i Shalës .  

3.4   Vlerësimi i ndikimit socio – ekonomik dhe 
mjedisor i kornizës së propozuar   

Zhvillimet dhe ndërhyrjet në hapësirë shoqërohen me ndikime direkte dhe indirekte 
ndaj faktorve përbërës të asaj hapësire . Në këtë kontekst edhe proçesi i planifikimit  
reflekton ndikime ( pozitive apo negative ) si në hapësirë njashtu edhe në jetën e 
njerzve dhe zhvillimin social dhe ekonomik të shoqërisë . Ndodh nganjëherë që 
edhe planifikimi të prodhojë ndikime jashtëzakonisht negative pasojat e të cilit për tu 
sanuar duhen dekada të tëra dhe mjete të konsiderueshme materiale . Ndikime 
negative nga planifikimet e kaluara me theks të veçantë në mjedis dhe shëndetin e 
njerzve jemi  duke i shijuar . Prandaj gjatë proçesit aktual të planifikimit dhe me anë 
të këtij plani duhet të parashohim zhvillime të qëndrueshme duke minimizuar 
ndikimet negative nga njëra anë , kurse përmes strategjive vepruese të nxisim 
ndikimet pozitive socio ekonomike , përmirësimin e kualitetit jetësor të njerzve dhe 
rrethana të shëndosha mjedisore . 

Ndikimi në tokë  

Ndikimi në tokë kryesisht ka të bëjë me evitimin e ndikimeve negative në tokë . Me 
theks të veçantë duhet marrë në mbrojtje tokën kualitative bujqësore të kategorive I 
– IV  për të mos lejuar atakimet e saj me ndërtime .  
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Ndikimi në ajër  

Ndikimi në ajër manifestohet kryesisht nga lirimi i gazrave nga industria dhe trafiku . 
Problemet e ndotjes së ajrit mund të rriten me rastin e aktivizimit të kompleksit 
industrial të Trepçës , mirëpo duke u nisur nga fakti se ekziston rregullativë ligjore 
nga kjo fushë ekziston gjasa  që përmes elaborateve të vlerësimit të ndikimit në 
mjedis të bëhet kontrolli i tyre .  

Problemet e ndotjes së ajrit nga trafiku shtohen në vazhdimësi pasi rritja e 
automjeteve në qarkullim nuk shkon proporcionalisht me ngritjen e kualitetit të 
infrastrukturës rrugore. Prandaj ngritja e kualitetit të rrugëve duhet të jetë prioritet 
permanent pasi ndikon në zvogëlimin e ndotjes së ajrit dhe njëkohësisht strategjitë e 
shkarkimit të trafikut posaçërisht të atij tranzit . 

 

Ndikimi në ujë 

Ndikimet negative në ujë manifestohen si rezultat i derdhjeve të ujërave të zeza në 
lumenj. Paraprakisht duhet të ekzistojë ndarje e qartë në mes ujërave të zeza dhe 
atyre atmosferik pasi ujërat atmosferik mund të derdhen në lumenj kurse ujërat e 
zeza duhet trajtuar me anë të projektit konkret të propozuar  - Impiantit për trajtimin 
e ujërave të zeza . 

Ndikimi në vegjetacion  

Vegjetacioni është gjithashtu element i rëndësishëm dhe shumë i ndjeshëm nga 
ndikimet që rrjedhin si pasojë e zhvillimeve dhe ndërhyrjeve në hapësirë . Prandaj 
edhe kur zona të caktuara parashihen si resurse potenciale për zhvillim ekonomik 
nga fusha e turizmit duhet të shoqërohen me masa mbrojtëse përkatëse .  

Preferencat e ndërtimeve të infrastrukturës duhet të shoqërohen me minimizim të 
ndikimeve negative , duhet stopuar dukuritë e veprimeve ilegale të prerjes së pyjeve 
dhe ndotjes së ambientit me mbeturina . 

Përfundimisht gjatë implementimit të planit zhvillimor në mënyrë permanente duhet 
të kontrollohen ndikimet negative dhe të minimizohen. 
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3.5   Shënjimi i zonave urbane ekzistuese dhe të           
propozuara për të ardhmen dhe ndërtimi i zonave jashtë 

saj 

Zonat urbane ekzistuese dhe të propozuara për zhvillim janë kryesisht brenda 
kufijve të Planit zhvillimor urban me përjashtim të parkut për ecje të lirë i cili ka 
shtrirje përgjatë rrjedhës së lumit Ibër nga Suhadolli e gjer në mbarim të Koshtovës . 
Në vazhdim janë dhënë zhvillimet e mundshme të zonave sipas destinimeve  të 
caktuara dhe përmbajtjes së tyre .  

 

• Zona e Fidanishtes (zonë e rezervuar me përmbajtje të infrastrukturës 
sociale , arsimore , publike ) 

• Zona përgjatë brigjeve të Ibrit ( zonë me përmbajtje rekreative , sportive dhe 
gjelbëruese – park ) 

• Zona industriale ( pjeset e kompleksit Trepça )  

 

Duke u nisur nga fakti se zonat e vendbanimit duhet të pranojnë në 20 vitet e 
ardhshme edhe 20´000 banorë të tjerë, duhet vërë në disponim edhe rezervat e 
nevojshme për ndërtim. Për rritjen e numrit të popullsisë ekzistojnë parimisht dy 
rezerva kapacitetesh në disponim: 

• Dendësimi i zonave tash të kyçura në infrastrukturë të vendbanimeve 

• Përcaktimi i zonave  të reja të vendbanimeve 

Tash për tash në kufinjët e qytetit brenda zonës së re të PZHU jetojnë afër 72´000 
banorë në një zonë vendbanimi prej afër 970 ha me kryesisht banim, që i përgjigjet 
një mesatareje prej 74 B / ha në zonat e banimit. Pjesë të qytetit janë ende pak të 
dendura. Përgjithësisht nisemi nga ajo se në afër 30% e zonës më pak të 
dendësuar është e mundshme rritja e konsiderueshme e dendësisë së banimit, dhe 
se në qendra është gjithashtu iI arsyeshëm një dendësim i mëtutjeshëm 88. Kjo i 
përgjigjet një potenciali të dendësimit prej afër 8’000 – 10'000 banorëve brënda 
zonës së ndërtuar të kufinjëve të PZHU. 

 

 

88 Tek zonat ekzistuese nisemi nga një rritje e dendësisë se banimit prej afër 20 B / ha, dhe ne qendër prej afër  30 
E / ha. 
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Krahas mundësive të dendësimit në plan janë paraqitur edhe afër 300 ha zonë e re 
ndërtimore. Këto parcela mund të vihen në disponim dhe të zhvillohen pjesë pjesë. 
Në një dendësi mesatare prej 70 B / ha i përgjigjet kjo një potenciali prej  edhe 
20´000 banorëve të tjerë.  

Më këtë kemi potenciale të mjaftueshme (28´000 – 30´000 B nëse realizohet 100%) 
për një rritje të prognozuar  të popullsisë prej gjithsejtë afër  92´000 banorëve. 
Prioritet kanë sigurisht dendësimet në brendi si dhe zhvillimet në Suhodoll dhe 
Zhabar. Potencialet në lindje të qytetit duhet harmonizuar me zhvillimet e 
mundshme të zanateve dhe sipas nevojës edhe të stopohet (kufizohet). 
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Plani Zhvillimor Urban - Mitrovicë 

 
IV.  

Strategjitë dhe veprimet 

për zbatim  
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4   Strategjitë dhe veprimet për zbatim    

Parakushtet  për implementim të suksesshëm  

Për një implementim të suksesshëm duhet krijuar respektivisht duhet të merren 
parasysh këto parakushte: 

• Informimi dhe bashkëpjesëmarrja e popullsisë, ekonomisë dhe grupeve tjera 
të interesit.  

• Duhet punuar në bashkëpunimin dhe zgjerimin e dy pjesëve të qytetit (veri 
dhe jug). 

• Ka nevojë për një vullnet politik për implementimin e planeve zhvillimore dhe 
masave përkatëse. Suksesi i planeve zhvillimore varet së fundi nga 
personat, që bartin këto plane dhe ndihmojnë në realizimin e tyre.   

• Masat për planet zhvillimore duhet të përsosen dhe përshtatën në mënyrë 
kontinuele. 

• Zhvillimi i hapësirës duhet të përcillet dhe vlerësohet vazhdimësisht. Mu për 
këtë ka nevojë për një evaluim dhe monitorim të vazhdueshëm të saj.        

Strategjia dhe hapat e implementimit  

Parashihen këta hapa të punës: 

• Miratimi i planeve zhvillimore nga autoritetet përgjegjëse për planifikimin 

hapësinor  89. 

• Planet mbi koston dhe afatet për buxhetin komunal, bazuar në listën e 
prioriteteve dhe tabelarëve mbi masat që duhet marrë.  

• Përpunimi i Planit Rregullues 

• Hapat e mëtutjeshëm të planifikimit dhe planet specifike të thelluara, 
studimet mbi veprimet e mundshme posaçërisht në fushat (shiko listën e 
prioriteteve): Planifikimi hapësinor i shkollave, përcaktimi i nevojave për 
institucionet shëndetësore, impianti për trajtimin e ujërave të zeza dhe rrjeti i 
kanalizimit, ndërtimi i rrjetit të ujësjellësit . 

  

 

89  Për miratim është i nevojshëm një skjarim i duhur, se plani zhvillimor a vlen vetëm për pjesën jugore, derisa nuk 
është arritur një konsensus me pjesën veriore. 
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  Mënyra e veprimit 

Projektet prioritare janë përpunuar gjatë disa punëtorive me përfaqësuesit e qytetit, 
EKP-dhe grupin e ekspertëve, si dhe me planerët komunal. Projektet e mundshme 
dhe ato të planifikuara, në disa hapa dhe sipas fushave të caktuara (qyteti 
multietnik, zhvillimi ekonomik, infrastruktura sociale, teknike dhe e komunikacionit, 
jeta e shëndoshë dhe kualitative dhe mjedisi, zhvillimi i vendbanimeve, zonat rurale 
dhe bujqësia) u grumbulluan dhe u renditën. Si rezultat doli një numër i madh i 
projekteve dhe masave për zhvillimin e qytetit dhe komunës së Mitrovicës. Kjo, nga 
njëra anë tregon për nevojën e madhe që paraqitet në të gjitha fushat, dha nga ana 
tjetër tregon për nivelin e lartë të dijes dhe angazhimit për Mitrovicën, të personave 
të involvuar. 

 
Projekt propozimet duke u diskutuar 

Pasi që projekt propozimet janë mbledhur në një tok, ato u vlerësuan nga 
pjesëmarrësit e punëtorisë. Një listë e projekt propozimeve të mbledhura dhe të 
vlerësuara në punëtorinë e mbajtur në fund të marsit 2008 në Mitrovicë, gjendet 
shtojcë.  

  
Vlerësimi i projekteve të zgjedhura  
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4.1 Vlerësimi i projekteve të përzgjedhura 

Në vazhdim për çdo fushë veç e veç do të përshkruhet shkurt, se cilat tema të 
projekteve u parashtruan. Më tutje projektet do të radhiten sipas prioritetit, prej atyre 
me prioritet 1. dhe projekteve tjera. (Numërimi në kllapa në fund të blloktekstit thirret 
në tabelën e Workshop- it 6) 

(A) Qytet multietnik / bashkëpunimi 

Projektet me prioritet 1: 

A.1 
Riaktivizimi i Punëtorisë së përbashkët për zhvillimin e qytetit me 
pjesëmarrje të gjerë të publikut. (Procesi i planifikimit për zonën e 
Mitrovicës - veri dhe jug) (PZhK dhe PZhU) (A1) 

A.2 
Zgjerimi i EKP-së me pjesëtarë nga pjesa veriore e qytetit (PZhK dhe 
PZhU) (A2) 

A.3 

Projekte të përbashkëta (veri dhe jug) si formimi i një orkestra 
muzikorë multietnik. Organizimi i grupeve teatrale dhe klubeve 
sportive për fëmijë dhe të rinj. (PZhU). (Stimulimi i projekteve në tërë 
qytetin (veri dhe jug) nga ana e OJQ-ve (PZhK dhe PZhU) (A3 + A4) 

Projekte tjera: 

A.4 Hapja e një Radio dhe TV multietnike (PZhK dhe PZhU) (A5) 

A.5 
Themelimi i një organi mbikëqyrës për zhvillimin hapësinorë të 
mbarë komunës (veri dhe jug) (PZhK dhe PzhU) (A6) 

A.6 Universiteti multietnik në gjuhën angleze (PZhU) (A8) 

A.7 
Mirëmbajtja e varrezave (meremetimi i varrezave ortodokse UN-
Habitat) (PZhU) (A6) 

A.8 Rindërtimi i xhamisë së Ibrit (PZhU) (A22) 

A.9 Themelimi i një muzeu historik (e re) (PZhU) 

A.10 
Koncepti për mirëmbajtjen e trashëgimisë kulturore dhe ndërtimeve, 
posaçërisht në fshatra dhe qendër të qytetit (PZhK dhe PZhU) 
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Rekomandimet 

Çështja themelore në fushën e bashkëpunimit është, që planifikimi, e posaçërisht 
për projektet infrastrukturale, të jetë i koordinuar dhe të bëhet me pëlqimin e të dy 
pjesëve te qytetit. Në situatën aktuale politike kjo duket të jetë si shumë e vështirë, 
mirëpo duhet të iniciohet nga rrafshe të ndryshme. Bashkëpunimi duhet të iniciohet 
nga rrafshi i politikës komunale dhe administratës, mirëpo edhe nga ana e 
shoqërisë civile. 

Me qëllim të përparimit të bashkëpunimit dhe besimit të ndërsjellë, nuk duhet që të 
përkrahen vetëm projekte planifikimesh por para së gjithash projekte nga lëmi i 
kulturës, sporti, arsimi dhe mediat. 

(B) Zhvillimi ekonomik 

Projektet me prioritet 1.  

B.1 Ndërtimi i një qendre biznesi/zanatesh respektivisht një Qendre Tregtare 
në një vend qendror (UDP) (B3) 

B.4 Arsimimi dhe trajnimi i fuqisë punëtore (UN-Habitat) (PZhK dhe PZhU) 

Projekte tjera 

B.2 
Ndërtimi i tregut multietnik (tregu qendror) në afërsi të stacionit të trenit 
(PZhU) (B3) 

B.3 Ngritja e një zone të lirë doganore (UN-Habitat) (PZhU) (B7) 

B.5 
Programi UNKT Programi (United Nation Kosovo Team) për mbështetje 
të ekonomisë (biznese të vogla dhe të mesme) në fushat e Arsimit, 
Shëndetësisë, Infrastrukturës, etj. (PZhK dhe PzhU) (B4) 

B.6 
Koordinim më i mirë ndërmjet hapësirave ekzistuese për aktivitete 
ekonomike (PZhU) (B2) 

B.7 

Koordinim dhe kooperim më i shpeshtë ndërmjet sektorit privat / REBAM 
(Regional Business & NGO Center Mitrovicë) nga njëra anë dhe 
administratës / politikës nga an tjetër (Agjenda Zhvillimore Komunale e 
Mitrovicës) (PZhK dhe PZhU) (B19) 

B.8 Themelimi i agjencisë rajonale për zhvillim  (PZhK dhe PzhU) (B59) 

B.9 
Shqyrtimi i potencialeve të eksploatimit të mëtutjeshëm të xehes (Trepça) 
(PZhK dhe PZhU) (B6) 
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Rekomandimet 

Me qëllim të nxitjes së zhvillimit ekonomik rekomandohet zhvillimi i lokacioneve për 
zanate, tregti, dhe konsum. Lokacionet do të duhej të ishin në vend qendror me 
qëllim që të jenë lehtë të arritshme nga të dy pjesët e qytetit. 

Projekti i përgatitur i tregut multietnik duhet të shtyhet përpara. 

Përparësitë e një zone të lirë doganore duhet të shqyrtohen më saktësisht, e 
poashtu edhe lokacioni i mundshëm. 

Mundësia e eksploatimit dhe përpunimit të xeheve nëntokësore duhet të shqyrtohen 
më saktësisht, në PZhK do të sigurohen sipërfaqe për shfrytëzim. 

 

(C.1) Infrastruktura sociale (arsimi dhe shëndetësia) 

Projektet me prioritet 1.  

 

C.1.1 

Rritja e kapaciteteve të objekteve shkollore (para së gjithash Lagja e 
Boshnjakëve, Suhadoll) dhe përmirësimi i pajisjeve të shkollave. (PZHK 
dhe PZHU) (C1.5)(C1.3)(C1.4) 

C.1.2 
Ndërtimi i një spitali të specializuar në jug (UN-Habitat) (PZHU) (C1.23) 

C.1.3 
Ndërtimi i Qendrës për mbrojtjen e shëndetit të nënës dhe fëmiut (PZhU) 
(C1.18) 

C.1.4 
Zgjerimi i kapaciteteve për shkollimin e lartë në jugë të Mitrovicës; 
Ndërtimi i një shkolle të lartë moderne në një afat të mesëm (PZhU) (C1.2)

C.1.6 
Ndërtimi i objekteve parashkollore Iliridë, Bair, etj) (PZhK dhe PZhU) 
(C1.13) 

C.1.14 
Zgjerimi i Qendrës për mjekësi familjare në Shipol (Agjenda Zhvillimore 
Komunale e Mitrovicës) dhe ne nënqendrat tjera (PZHU) (C1.9) 
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Projekte tjera 

 

C.1.5 
Riaktivizimi dhe zgjerimi i kapaciteteve për shkollimin e lartë në 
veri të Mitrovicës (PZhU) (C1.1) 

C.1.7 
Zgjerimi i kapaciteteve të objektit të shkollës së muzikës (PZhU) 
(C1.12) 

C.1.8 
Ndërtimi i enteve për përkujdesje ndaj të hendikepuarve dhe të 
personave pa kulm mbi kokë (PZhU) (C1.7) 

C.1.9 Universiteti ndërkombëtarë (PZhU) (C1.21) 

C.1.10 Ndërtimi i një shkolle teknike (PZhU) (C1.10) 

C.1.11 Ndërtimi i një qendre për diabetikët (PZhU) (C1.17) 

C.1.12 
Ambulanca stomatologjike (sëmundjet e dhëmbëve, gojës dhe 
nofullës) (Shipol, Bare)  (PZhK dhe PZhU) (C1.15) 

C.1.13 Shtëpia për viktima të dhunës familjare (PZhU) (C1.8) 

 

Rekomandimet 

Zgjerimi i hapësirave mësimore është tepër urgjent. Si prioritare përmenden 
objektet, të cilat posedojnë më së paku hapësirë për një nxënës. Është e 
domosdoshme një planifikim i hapësirave shkollore përshirë edhe definimin e 
standardeve (në nivel shtetëror).    

Nëse do të planifikohej një spital në pjesën jugore të qytetit, ky duhej të ishte si një 
plotësim i spitalit në veri, në kuptimin e një njësie të specializuar. Kjo me qëllim që 
mos të bëhet punë e dyfishtë, nëse në të ardhmen spitali prapë do të jetë i hapur 
për të gjithë qytetarët. Sigurimi i përkujdesjes elementare duhet megjithatë qe të 
sigurohet edhe ne Jug. 
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(C.2) Infrastruktura teknike 

Projektet me prioritet 1.  

C.2.1 

Zgjerimi i kapaciteteve përpunuese të ujit në Shipol dhe 
zgjerimi/mirëmbajtja e rrjetit shpërndarës të ujit për pije (Kooperacion 
regjional) (PZhK dhe PzhU) (C2.1) 

C.2.2 
Përmirësimi i rrjetit të energjisë elektrike (Kooperacion regjional) (PZhK 
dhe PZhU)(C2.1) 

C.2.3 
Ndërtimi i një impianti për kullimin e ujërave të zeza si dhe zgjerimi dhe 
mirëmbajtja e rrjetit të kanalizimit (PZhK dhe PzhU) (C2.2) (C2.5) 

 

Rekomandimet 

 

Furnizimi me ujë të pijes duhet medoemos të zgjidhet në kontekst regjional 
(involvimi i komunave të prekura nga kjo çështje). Duhet që të përpilohet një 
koncept i zgjerimit të rrjetit të furnizimit me ujë të pijes, në të cilin do të përfshihen 
ato fshatra dhe nënqendra të cilat topografikisht mund të kyçen. Për zona të cilat 
nuk mund të përfshihen në rrjetin e ujësjellësit, duhet përpiluar edhe konceptin për 
furnizimin me ujë të pijes (zënia e burimeve tjera të ujit të pijes). Qëllimi është që të 
fitohet një pasqyrë për të gjitha projektet apo idetë për furnizim me ujë në kontekst 
regjional në mënyrë që të mund të koordinohen.   

Furnizimi me energji elektrike duhet detyrimisht që të shqyrtohet në kontekste 
regjionale dhe shtetërore. 

Përkitazi me rrjetin e kanalizimit, nevojitet një koncept për zgjerimin dhe 
mirëmbajtjen e tij. Njëkohësisht rrjeti duhet të lidhet edhe me ato fshatra dhe 
nënqendra, të cilat topografikisht kanë mundësi që të kyçen në rrjetin e kanalizimit. 
Kapacitetet e mundshme të rrjetit të kanalizimit ndërtojnë parakushtet për ndërtimin 
e impiantit për kullimin e ujërave të zeza.  
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(C.3) Infrastruktura e komunikacionit 

Projektet me prioritet 1.  

C.3.2 
Ndërtimi i rrugës qarkore me urë lidhëse përmbi Sitnicë si dhe lidhja 
e Bypasit në lindje me rrugën magjistrale (M2) për Prishtinë (PZhU) 
(C3.2) (C3.4) 

C 3.3 
Ndërtimi i rrjetit të rrugëve të brendshme të vendbanimit për të 
shkarkuar akset e tashme dhe krijimin e kyçjeve të reja në 
vendbanimet e zgjeruara të qytetit (C.3.2).  

C.3.4 
Riaktivizimi i  transportit urban të qytetit (PZhU) (C3.1) 

 

Projekte tjera 

C.3.7 
Një plani zhvillimorë për trafikun urban (Transporti publik, 
këmbësorët, biciklistët) (PZhU) (C3.7) 

 

Rekomandimet 

Parimisht duhet që rrugë të reja t’i lidhin hapësirat e vendbanimeve dhe rrjeti 
ekzistues të plotësohet. Me qëllim të shkarkimit të qendrës planifikohet zgjatja e 
Bypass-it deri te rruga kryesore në drejtim të Prishtinës.   

Projektet rrugore, të cilat e lidhin veriun me jugun e qytetit  (urat mbi lumin Ibër) nuk 
kanë vetëm kuptim teknik, por këto duhet që ta përkrahin bashkëjetesën në mënyrë 
pozitive. 

Projekti i përpiluar për trafikun urban të pjesës jugore të qytetit duhet të aplikohet. 
Në këtë mënyrë duhet që të përfshihet propozimi që stacioni i autobusëve të 
lokalizohet pranë stacionit hekurudhorë (arritshmëri e mirë si nga veriu ashtu edhe 
nga jugu, sipërfaqe të mjaftueshme).  
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 (D) Kushtet për jetesë të shëndetshme dhe kualiteti i mjedisit  

Projektet me prioritet 1.  

D.1 

Rregullimi i shtratit të lumenjve (Ibër, Sitnica, Lushta dhe përroi i 
Trepçës: sanimi ekologjik i dhe krijimi i hapësirave të lira (ndalimi 
i ndërtimeve) (PZhU dhe PZhK) (D4) (D8 (D3)) 

D.2 
Koncepti për sanimin e mbeturinave-deponive (PZhU) (D1) 

D.3 

Koncepti i sanimit të deponive të mbeturinave industriale, 
Rivitalizimi i shtresës humusore pran parcelave publike 
(shkollave, etj.) (PZhU) (D1) (D10) 

D.4 

Zgjerimi i parkut të qytetit me përmbajtje rekreative, sportive dhe 
kulturore përgjatë Ibrit si projekt i përbashkët i dy pjesëve të 
qytetit. (PZhU) (D2) (D7) 

Projekte tjera 

D.7 
Largimi i mbeturinave ilegale nëpër vendbanime (PZhK dhe PZhU) 
(D9) (D6) 

D.8 
Edukimi i fëmijëve, të rinjve dhe të rriturve  për mjedisin (PZhK dhe 
PZhU) 

Rekomandimet 

Gjatë sanimit të vendndodhjeve të mbeturinave, duhet ndërmarrë masa të 
menjëhershme për pengimin e emisioneve tjera të elementeve të dëmshëm.  

Një menaxhim kompetent i vendndodhjeve të mbeturinave mbetet një cak i 
rëndësishëm. Duhet që të përpilohet një koncept për të gjitha vendndodhjet e 
mbeturinave (eventualisht bashkërisht me Zveçanin), 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. Gjatë kësaj duhet që të 
shqyrtohen alternativat për deponinë e Gërmovës edhe në kontekstin nacional.  

Pjesa më e madhe e problemit të mbeturinave fillon në shtëpi. Andaj, vetëdijesimi 
rreth çështjes së mbrojtjes së mjedisit fiton në rëndësi.  
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 (E) Zhvillimi i vendbanimeve  

Projektet me prioritet 1.  

E.1 
Planet regulative urbane për zonën e qendrës: Qendra, Bair, Ilirida, 
Sitnica dhe Kroi i Vitakut) (E3) 

E.2 
Planet regulative urbane për zonat e nënqendrave: Shipol, Suhadoll, 
Shupkovc, Tuneli i Parë, Bare, Koshtovë, Kçiq i Madh, Stan Tërg dhe 
Vllahi .(PzhU dhe PZhK) (E2) 

E.3 

Aprovimi i politikave aktive komunale në lidhje me tokat komunale, 
d.m.th. ruajtja dhe vënia në dispozicion e parcelave komunale për 
infrastrukturë (objektet publike, objektet për parkingje, etj.) si në zonat e 
ngjeshura edhe në ato të zgjeruara.  (PZhU) (E1) 

E.4 Revidimi dhe përpunimi i Rregulloreve Komunale për Ndërtim 

 

Projekte tjera 

E.5 Harmonizimi i planeve detale urbanistike me PZhK dhe PzhU (E5) 

E.6 
Përpilimi i planeve urbanistike për lagjet (2 Korriku, Mahalla e Romëve, 
Kroi i Vitakut) (PzhU (E4)) 

 

Rekomandimet 

PZhK dhe PzhU përbëjnë bazën për përpilimin e planeve regulative urbane. Prandaj 
është e rëndësishme që për kuartiret qendrore te qytetit, por edhe për nënqendrat 
pran rrethit të qytetit dhe zonat rurale,  që sa më shpejtë të përpilohen rregullativat 
për planet të tilla.  

Toka komunale në pjesët qendrore, do të duhej të vihet në dispozicion për ndërtimin 
e objekteve publike si shkolla dhe ente shëndetësore. Pos kësaj duhet të shqyrtohet 
çështja se në cilat vende do të mund të bliheshin trojet fqinjë me qëllim të zgjerimit 
të objektit shkollorë.  
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4.2   Afatet kohore , korniza institucionale dhe implikimet 
financiare 

 

Të gjitha projektet prioritare të përkufizuara si strategji për implementimin e planit 
zhvillimor komunal janë radhitur në tabelat vijuese sipas fushave tematike dhe me 
nomenklaturë të njëjtë. Në vazhdim të tyre pason kolona që e përcakton prioritetin e 
strategjigjë e pastaj përshkruhen strategjitë dhe veprimet e duhura ku për secilën 
prej tyre janë dhënë implikimet financiare, intervalet kohore të planifikimit dhe 
korniza institucionale.  

Implikimet financiare bëjnë kategorizimin e strategjive sipas kostos së tyre në tre 
grupe: 

• Kosto e ulët – projekte me vlera finasiare deri në 30.000 €  

• Kosto e mesme – projekte me vlera finasiare prej 30.000  deri 100.000 €  

• Kosto e lartë – projekte me vlera finasiare mbi 100.000 €  

 

Intervalet kohore të planifikimit nënkuptojnë afatet e nevojshme kohore për 
implementimin e strategjive dhe janë kategorizuar në katër kategori:  

• Afatshkurtër 2009 – 2010 

• Afatmesëm 2009 – 2013 

• Afatgjatë  2009 – 2019 

• në vazhdimsi 2009 - 2025+ 

 

Korniza institucionale përcakton subjektet përgjegjëse për implementimin e secilit 
veprim dhe strategji dhe e cila lejon mundësi që gjatë implementimit nëse  
identifikohen edhe subjekte tjera të obligohen komform përgjegjësive. 

 

 

 

 



Shifra Veprimet Përshkrimi i strategjive dhe veprimeve Implikimi financiar Intervali kohor Korniza institucionale
N.r. e duhura të duhura i ulët, i mesëm, i lartë  i planifikimit Subjektet relevante
A Qyteti multietnik / bashkëpunimi  

1 Proçesi i planifikimit të jetë i kordinuar dhe të ketë pjesëmarrje të gjerë të 
publikut I ulët Afatmesme Komuna, Institucionet publike, 

OJQ-të, qytetarët

2 Çasjet për senzibilizimin e qytetarëve  për pjesëmarrje më masive dhe më 
aktive në proçes. I ulët Afatshkurtër Komuna, qytetarët

1 Zgjerimi i EKP-së që planifikimi të jetë i kordinuar dhe në bashkëpunim me të 
dy pjesët e qytetit I ulët Në vazhdimësi Komuna, Institucionet publike, 

OJQ-të, qytetarët

2 Inicimi i bashkëpunimit në rrafshe të ndryshme (rrafshi politik, administrativ dhe
shoqëria civile) I ulët Në vazhdimësi Komuna, Institucionet 

ndërkombëtare, OJQ-të 

1 Formimi i orkestrit muzikor multietnik I ulët Afatmesme Komuna, Institucionet 
ndërkombëtare, OJQ-të 

2 Organizimi i grupeve teatrale për të rinj I ulët Afatshkurtër Komuna, Institucionet 
ndërkombëtare, OJQ-të

3 Organizimi i klubeve sportive për fëmijë dhe të rinj I mesëm Afatshkurtër Komuna, Institucionet 
ndërkombëtare, OJQ-të

A.4 Hapja e një Radio dhe TV multietnike 2 1 Hapja e një Radio dhe TV multietnike I mesëm Afatshkurtër Komuna, Institucionet 
ndërkombëtare, OJQ-të

A.5
Themelimi i një organi mbikëqyrës për zhvillimin 
hapësinor të mbarë komunës (veri dhe jug) 2 1 Themelimi i një organi mbikëqyrës për zhvillimin hapësinor të mbarë komunës 

(veri dhe jug) I mesëm Afatmesme Komuna, Institucionet 
ndërkombëtare, OJQ-të

1 Caktimi i lokacionit dhe ndarja e parcelës ndërtimore për kompleksin e 
objekteve të Universitetit multietnik në gjuhën angleze. I ulët Afatshkurtër Komuna

2 Realizimi i kompleksit të objekteve të  Universitetit multietnik në gjuhën 
angleze. I lartë Afatgjatë Komuna, Institucionet 

ndërkombtare, Donatorët

3 Themelimi dhe funksionimi i Universitetit multietnik në gjuhën angleze I lartë Në vazhdimësi Komuna, Institucionet 
ndërkombtare, Donatorët

1 Sanimi , pastrimi dhe mirëmbajtja e varezave në veri të qytetit I mesëm Afatshkurtër

2 Sanimi , pastrimi dhe mirëmbajtja e varezave në jug të qytetit I mesëm Afatshkurtër

1 Kultivimi i klimës së mirëbesimit rreth trashigimive fetare dhe kulturore I ulët Afatshkurtër

2 Pastrimi i lokacionit , kontrollimi dhe parapërgatitja për rindërtimin e xhamisë 
së Ibrit. I ulët Afatshkurtër

3 Rindërtimi i xhamisë së Ibrit. I lartë Afatmesme Komuna, Institucionet 
ndërkombtare, Donatorët

1 Caktimi i lokacionit dhe ndarja e parcelës ndërtimore për objektin e Muzeut 
historik. I ulët Afatshkurtër Komuna

2 Realizimi i objektit të  Muzeut historik. I lartë Afatgjatë Komuna, Institucionet 
ndërkombtare, Donatorët

3 Themelimi dhe funksionimi i Muzeut historik. I mesëm Në vazhdimësi Komuna, Institucionet 
ndërkombtare, Donatorët

1 Koncepti për mirëmbajtjen e trashigimisë kulturore dhe ndërtimeve, 
posaçërisht në fshatra dhe në qendër të qytetit. I mesëm Afatmesme Komuna, Institucionet 

Qëndrore, Donatorët

2 Hulumtimi i mundësive për ruajtjen e vlerave historike dhe  të trashigimisë. I mesëm Afatmesme Komuna, Institucionet 
Qëndrore, Donatorët

3 Fushatë vetëdijësimi për ruajtjen e trashigimisë. I ulët Afatmesme Komuna, Instituc. Qëndrore

A.9 Themelimi i një Muzeu historik 2

A.8

Komuna, Institucionet 
ndërkombtare, Donatorët

Komuna, Institucionet 
qëndrore dhe institucionet 

ndërkombëtareRindërtimi i xhamisë së Ibrit 2

A.6 Universiteti multietnik në gjuhën angleze 2

A.7 Mirëmbajtja e varezave 2

A.1

A.2 Zgjerimi i EKP-së me pjesëtarë nga pjesa veriore e 
qytetit

A.3

STRATEGJIA 

1

1

Projekte të përbashkëta (veri dhe jug) si dhe  
stimulimi i projekteve në tërë qytetin nga ana e OJQ-
ve

1

Lloji  i 
Prioritetit

Riaktivizimi i punëtorisë së përbashkët për zhvillimin e 
qytetit me pjesëmarrje të gjerë të publikut.

2
Koncepti për mirëmbajtjen e trashigimisë kulturore 
dhe ndërtimeve, posaçërisht në fshatra dhe në 
qendër të qytetit.

A.10



Shifra Veprimet Përshkrimi i strategjive dhe veprimeve Implikimi financiar Intervali kohor Korniza institucionale
N.r. e duhura të duhura i ulët, i mesëm, i lartë  i planifikimit Subjektet relevante
B Zhvillimi  ekonomik  

1 Caktimi i lokacionit në një vend qëndror dhe ndarja e parcelës ndërtimore për 
një qendër bisnesi / zanatesh respektivisht qendre tregtare. I ulët Afatshkurtër Komuna

2 Udhëheqja e procedurave përzgjedhëse të përfituesve potencial nga 
komunitetet e ndryshme etnike. I ulët Afatshkurtër Komuna

3 Realizimi i qendrës së bisneseve / zanateve respektivisht qendrës tregtare. I lartë Afatgjatë Komuna, Donatorët, Përfituesit 
potencial

1 Arsimimi dhe trajnimi i fuqisë punëtore komform kërkesave të tregut në fushat 
e bujqësisë dhe turizmit, marketingut I mesëm Afatmesme Komuna, Organizatat 

ndërkombëtare

2 Arsimimi dhe trajnimi i fuqisë punëtore komform kërkesave të tregut në fushën 
e xehetarisë. I mesëm Afatmesme Komuna, Organizatat 

ndërkombëtare

1 Vazhdimi i fazave tjera në ndërtimin e tregut qëndror (multietnik ) në afërsi të 
stacionit të trenave. I lartë Afatgjatë Komuna, Donatorët, 

Institucionet qëndrore 

2 Koncepti për mirëmbajtjen dhe funksionimin e tregut qëndror (multietnik ). I mesëm Në vazhdimësi Komuna, Shfrytëzuesit 
potencial

1 Studimi i fizibilitetit për ngritjen e një zone të lirë doganore. I mesëm Afatshkurtër Komuna, Institucionet 
qëndrore

2 Fuqizimi i lokacionit të paraparë me planet zhvillimore për realizimin e  
kompleksit të objekteve të zonës së lirë doganore. I ulët Afatshkurtër Komuna

3 Realizimi i objekteve të zonës së lirë doganore sipas etapave të zhvillimit dhe 
zgjerimit ( Adaptimi i objekteve ekzistuese dhe ndërtimi i kapaciteteve të reja. I lartë Në vazhdimësi Komuna, Donatorët, 

Institucionet qëndrore 

1 Programi UNKT (United Nation Kosovo Team) për mbështetje të ekonomisë 
(biznese të vogla dhe të mesme). I mesëm Afatmesme Komuna, Donatorët

2 Gjetja e donacioneve me program për mbështetje të zhvillimit në fushat e 
infrastrukturës. I lartë Afatmesme Komuna, Donatorët

3 Hartimi i Planeve rregullative për nënqendrat urbane të cilat shihen si pika 
zhvillimore ekonomike. I mesëm Afatmesme Komuna

4 Zhvillimi i mekanizmave informues për promovimin e potencialit turistik të 
Mitrovicës ( broshura, website, turist guide etj). I ulët Afatmesme Komuna

B.6 Kordinimi më i mirë ndërmjet hapësirave për 
aktivitete ekonomike 2 1 Kordinimi më i mirë ndërmjet hapësirave për aktivitete ekonomike I mesëm Afatshkurtër Komuna

B.7

Koordinimi dhe kooperimi më i shpeshtë ndërmjet 
sektorit privat / REBAM (Regional Business & NGO 
Center Mitrovicë nga njëra anë dhe administratës 
komunale / politikës nga ana tjetër.

2 1
Koordinimi dhe kooperimi më i shpeshtë ndërmjet sektorit privat / REBAM 
(Regional Business & NGO Center Mitrovicë nga njëra anë dhe administratës 
komunale / politikës nga ana tjetër.

I ulët Afatshkurtër Sektori privat / REBAM, 
Komuna

1 Themelimi i Agjencisë rajonale për zhvillim dhe kompletimi i të gjitha akteve të 
nevojshme për funksionim, financim etj . I mesëm Afatmesme Komuna, Institucionet 

qëndrore 

2 Themelimi i agjencisë rajonale për zhvillim me qëllim të krijimit të programeve 
për zhvillim ekonomik , programeve për menxhim të bisneseve. I Lartë Afatgjatë Komuna, Institucionet 

përgjegjëse 

3 Ndarja e hapësirave të nevojshme ( zyrave ) për funksionim normal të 
Agjencisë për zhvillim. I lartë Afatmesme Komuna

4 Zhvillimi i mëtejm i parkut të bisneseve prodhuese I Lartë Afatgjatë Komuna, Donatorët, Ministritë 
përkatëse

1 Studim mbi mundësitë e eksploatimit të xehes dhe trajtimin e mëtejmë të 
kompleksit Trepça duke pasur parasysh ndikimet në mjedis I mesëm Afatshkurtër Institucionet qëndrore, 

organizmat ndërkombtare

2
Studim mbi mundësitë e rehabilitimit të kapaciteteve të industrive ekzistuese 
për shkak të infrastrukturës ekzistuese, duke pasur parasysh ndikimet në 
mjedis. 

I mesëm Afatshkurtër Institucionet qëndrore, 
organizmat ndërkombtare

B.3

2Themelimi i Agjencisë rajonale për zhvillim.

B.1 Ndërtimi i një qendre bisnesi / zanatesh respektivisht 
një qendre tregtare në një vend qëndror 1

B.2 Ndërtimi i tregut qëndror (multietnik ) në afërsi të 
stacionit të trenave. 2

B.4 1Arsimimi dhe trajnimi i fuqisë punëtore             (UN-
Habitat)

Ngritja e një zone të lirë doganore. 2

B.9 Shqyrtimi i potencialeve të eksploatimit të 
mëtutjeshëm të xehes (Trepça) 2

B.5
Programet për mbështetje të zhvillimit ekonomik, 
ekonomisë NMV (ndërrmarrje të mesme dhe të vogla)  
dhe fushat e infrastrukturës 

2

B.8

STRATEGJIA Lloji  i 
Prioritetit



Shifra Veprimet Përshkrimi i strategjive dhe veprimeve Implikimi financiar Intervali kohor Korniza institucionale
N.r. e duhura të duhura i ulët, i mesëm, i lartë  i planifikimit Subjektet relevante
C.1

1 Ndërtimi i objektit të shk. fillore - Kodra e minatorëve I mesëm Afatshkurtër Komuna, Ministria e arsimit
2 Ndërtimi i objektit të ri të shkollës fillore - Mahalla e boshnjakëve I Lartë Afatmesme Komuna, Ministria e arsimit
3 Ndërtimi i objektit të ri të shkollës fillore - Suhadoll I Lartë Afatmesme Komuna, Ministria e arsimit
4 Ndërtimi i objektit të ri të shkollës fillore - Shipol I Lartë Afatshkurtër Komuna, Ministria e arsimit
5 Përmirësimi i pajisjeve të shkollave I mesëm Afatmesme Komuna, Ministria e arsimit
6 Programet e teknologjisë informative në shkolla I mesëm Afatmesme Komuna, Ministria e arsimit
7 Pasurimi i fondit të librave në bibliotekat shkollore I mesëm Afatmesme Komuna, Ministria e arsimit
8 Ngritja e kapaciteteve të personelit mësimor përmes programeve trajnuese I mesëm Afatmesme Komuna, Ministria e arsimit

C.1.2 Ndërtimi i një spitali të specializuar në jug 1 1 Përfundimi i ndërtimit të spitalit të specializuar në jug për sëmundjet të cilat nuk
trajtohen në kompleksin ekzistues të spitaleve. I Lartë Afatshkurtër Komuna, Ministria e 

shëndetësisë, Donatorët

1 Caktimi i lokacionit dhe ndarja e parcelës ndërtimore për ndërtimin e objektit të 
Qendrës për mbrojtjen e shëndetit të nënës dhe fëmiut. I ulët Afatshkurtër Komuna

2 Ndërtimi i objektit të Qendrës për mbrojtjen e shëndetit të nënës dhe fëmiut. I lartë Afatgjatë Komuna, Institucionet 
qëndrore, Donatorët

1 Caktimi i lokacionit dhe ndarja e parcelës ndërtimore për ndërtimin e objekteve 
për zgjerim të kapaciteteve të shkollimit superior.  I ulët Afatshkurtër Komuna

2 Ndërtimi i objektit për zgjerim të kapaciteteve të shkollimit superior.  I Lartë Afatmesme Komuna, Ministria e arsimit

1 Ndërtimi i objektit parashkollor - çerdhes në Iliridë I Lartë Afatgjatë Komuna, Ministria e arsimit
2 Ndërtimi i objektit parashkollor - çerdhes në Bair I Lartë Afatgjatë Komuna, Ministria e arsimit

1 Zgjerimi i Qendrës për mjekësi familjare në Shipol . I Lartë Afatmesme Komuna, Ministria e 
shëndetësisë

2 Ndërtimi i objektit të Qendrës për mjekësi familjare në Shupkovc. I Lartë Afatmesme Komuna, Ministria e 
shëndetësisë

3 Ndërtimi i objektit të Qendrës për mjekësi familjare në Suhadoll. I Lartë Afatmesme Komuna, Ministria e 
shëndetësisë

1 Riaktivizimi i kapaciteteve të objekteve shkollore të arsimit të lartë në veri të 
Mitrovicës. I Lartë Afatmesme Komuna, Institucionet 

qëndrore, Donatorët

2 Zgjerimi i kapaciteteve të objekteve shkollore të arsimit të lartë në veri të 
Mitrovicës. I Lartë Afatmesme Komuna, Institucionet 

qëndrore, Donatorët

1 Studim mbi mundësitë e zgjerimit të kapaciteteve të objektit ekzistues të 
shkollës së muzikës. I ulët Afatshkurtër Komuna

2 Ndërtimi i kapaciteteve shtesë apo objektit të ri duke u bazuar në studimin 
paraprak të kryer. I Lartë Afatmesme Komuna, Ministria e kulturës, 

Donatorët

1 Ndërtimi i enteve për përkujdesje të njerëzve të hendikepuar I Lartë Afatmesme

2 Ndërtimi i enteve për përkujdesje të njerëzve pa kulm mbi kokë I Lartë Afatmesme

1 Caktimi i lokacionit dhe ndarja e parcelës ndërtimore për ndërtimin e objektit të 
shkollës teknike.  I ulët Afatshkurtër Komuna

2 Ndërtimi i objektit të shkollës teknike.  I Lartë Afatmesme Komuna, Ministria e arsimit

1 Caktimi i lokacionit dhe ndarja e parcelës ndërtimore për ndërtimin e objektit të 
Qendrës për diabetikët. I ulët Afatshkurtër Komuna

2 Ndërtimi i objektit të Qendrës për diabetikët. I lartë Afatgjatë Komuna, Institucionet 
qëndrore, Donatorët

1 Caktimi i lokacionit dhe ndarja e parcelës ndërtimore për ndërtimin e objektit të 
ambulancës stomatologjike në Shipol. I ulët Afatshkurtër Komuna

2 Ndërtimi i ambulancës stomatologjike në Shipol I Lartë Afatgjatë Komuna, Min.e shëndetësisë

1 Caktimi i lokacionit dhe ndarja e parcelës ndërtimore për ndërtimin e shtëpisë 
për viktima të dhunës familjare . I ulët Afatshkurtër Komuna

2 Ndërtimi i shtëpisë për viktima të dhunës familjare . I Lartë Afatgjatë Komuna, Min.e mirëqenies 
sociale

1

C.1.14

2

Riaktivizimi dhe zgjerimi i kapaciteteve të objekteve 
shkollore të arsimit të lartë në veri të Mitrovicës. 

C.1.4

C.1.11

C.1.5

C.1.7 Zgjerimi i kapaciteteve të shkollës së muzikës.

1Zgjerimi i Qendrës për mjekësi familjare në Shipol 
dhe në nënqendrat tjera urbane.

STRATEGJIA Lloji  i 
Prioritetit

C.1.3 Ndërtimi i Qendrës për mbrojtjen e shëndetit të nënës 
dhe fëmiut. 1

Zgjerimi i kapaciteteve për shkollimin e lartë në jug 1

2

2

Rritja e kapaciteteve të objekteve shkollore dhe 
përmirësimi i pajisjeve të shkollaveC.1.1 1

C.1.6 Ndërtimi i objekteve parashkollore (Iliridë, Bair, etj)

Komuna, Ministria e 
mirëqenies sociale,  DonatorëtC.1.8 Ndërtimi i enteve për përkujdesje ndaj të 

hendikepuarve dhe personave pa kulm mbi kokë 2

2

2Ndërtimi i një qendre për diabetikët

Shtëpia për viktima të dhunës familjare 2

Ambulanca stomatologjike (sëmundjet e dhëmbëve, 
gojës dhe nofullës) (Shipol,Bare) (PZhK dhe PZhU)

Infrastruktura sociale (arsimi dhe shëndetësia)  

C.1.13

C.1.10 Ndërtimi i një shkolle teknike

C.1.12
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C.2 Infrastruktura teknike

1 Zgjerimi kapaciteteve përpunuese të fabrikës së ujit  në Shipol.  I Lartë Afatmesme Komuna, Donatorët, 
Organizata e Ujësjellësit

2 Zgjerimi dhe mirëmbajtja e rrjetit shpërndarës të ujit për pije. I Lartë Afatmesme Komuna, Donatorët, 
Organizata e Ujësjellësit

1 Rehabilitimi i rrjetit të energjisë elektrike me qëllim të reduktimit të humbjeve 
teknike dhe përmirësimit të sigurisë së furnizimit I Lartë Afatmesme Ministria e Energjetikës dhe 

minierave, Kek-u , Donatorët

2 Ndërtimi i nënstacioneve prej 110/(20)10kV I Lartë Afatmesme Ministria e Energjetikës dhe 
minierave, Kek-u , Donatorët

3  Kalimin nga rrjeti distributiv ajror 10 kV në rrjetin distributiv kabllovik 20kV I Lartë Afatmesme Ministria e Energjetikës dhe 
minierave, Kek-u , Donatorët

4 Zëvendësimin e TS 10/0.4 kV me ato 20/0.4kV I Lartë Afatmesme Ministria e Energjetikës dhe 
minierave, Kek-u , Donatorët

5 Eliminimin gradual të trafostacioneve TS 35/10kV dhe kalimin në TS 110/20kV I Lartë Afatmesme Ministria e Energjetikës dhe 
minierave, Kek-u , Donatorët

6 Zëvendësimi i linjave ajrore 230/400V me kabllo gërshet apo edhe kabllo 
nëntokësore. I Lartë Afatgjatë Ministria e Energjetikës dhe 

minierave, Kek-u , Donatorët

8 Përpilimi i programeve për ngritjen e efiçencës së energjisë elektrike në 
institucionet publike. I ulët Afatshkurtër Institucionet përkatëse,    Kek-

u
9 Përpilimi i programeve për ngritjen e efiçencës së ndriçimit publik. I ulët Afatshkurtër Komuna

1 Caktimi  i lokacionit, alokimi i tij dhe ndërtimi i impiantit për trajtimin e ujërave të
zeza I Lartë Afatmesme Komuna, donatorët

2 Ndërtimi i kolektorëve të kanalizimit në dy anët e lumit Ibër në gjatësinë e 
nevojshme deri në lokacionin e destinuar për ndërtimin e Impiantit. I Lartë Afatshkurtër Komuna, donatorët

3 Shtrirja e rrjetit të kanalizimit në zonat ku mungon sidomos në lagjet periferike 
dhe nënqendra I Lartë Afatshkurtër Komuna, donatorët, qytetarët

Ndërtimi i një impianti për kullimin e ujërave të zeza si 
dhe zgjerimi dhe mirëmbajtja e rrjetit të kanalizimit C.2.3

1

Zgjerimi i kapaciteteve përpunuese të ujit  në Shipol 
dhe zgjerimi / mirëmbajtja e rrjetit shpërndarës të ujit 
për pije (Kooperacion regjional) 

C.2.1

Përmirësimi i rrjetit të energjisë elektrike           
(Kooperacion regjional) C.2.2

STRATEGJIA Lloji  i 
Prioritetit

1

1
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C.3 Infrastruktura e komunikacionit 

1
Studimi dhe caktimi i trasës për ndërtimin e rrugës qarkore me urë lidhëse 
përmbi lumin Sitnicë si dhe lidhja e Bypassit në lindje me rrugën magjistrale 
(M2) për Prishtinë.  

I lartë Afatshkurtër Komuna, Ministria e transportit 

2 Hartimi i projekteve të rrugës qarkore dhe urës lidhëse përmbi lumin Sitnicë si 
dhe lidhja e Bypassit në lindje me rrugën magjistrale (M2) për Prishtinë.  I lartë Afatshkurtër Komuna, Ministria e transportit 

3 Udhëheqja e procedurave të shpronësimit të pronave të trasës së rrugës 
konform ligjeve të aplikueshme. I lartë Afatmesme Komuna

4 Ndërtimi i rrugës qarkore dhe urës lidhëse përmbi lumin Sitnicë si dhe lidhja e 
Bypassit në lindje me rrugën magjistrale (M2) për Prishtinë.  I lartë Afatgjatë Komuna, Ministria e transportit 

1 Ndërtimi i rrjetit të rrugëve të brendshme të vendbanimeve sipas prioriteteve 
për të shkarkuar akset e tashme I lartë Afatmesme Komuna

2 Krijimi i kyçjeve të reja në vendbanimet e zgjeruara të qytetit.  I lartë Afatmesme Komuna

3 Trajtimi i rrugëve tjera sipas prioriteteve dhe nevojës së  tyre . I lartë Afatgjatë Komuna, Ministria e 
Transportit dhe TK

4 Mirëmbajtja e rrugëve lokale. I mesëm Në vazhdimësi Komuna

1 Riaktivizimi i transportit urban të qytetit . I lartë Afatmesme Komuna, Donatorët, Ministria 
e transportit

2 Mirëmbajtja e rrjetit dhe pajisjeve të transportit urban të qytetit . I lartë Në vazhdimësi Komuna, organizata e 
transportit urban 

1 Hartimi i planit zhvillimor për trafikun urban (Transporti publik, këmbësorët, 
biciklistët). I ulët Afatshkurtër Komuna

2 Dislokimi i stacionit të autobusve në afërsi të stacionit hekurudhor I lartë Afatmesme Komuna, Agjencioni kosovar i 
privatizimit

3 Zhvillimi  i shtigjeve për biciklistët dhe këmbësorët. I mesëm Afatsmesme Komuna

D

1 Rregullimi i shtratit të lumit Ibër në të dy anët e tij në tërësi sipas projektit 
ekzistues. I lartë Afatgjatë

Komuna, Ministria e 
Planifikimit Hapësinor  

Donatorët

2 Rregullimi i bankinave të shtratit të lumit Sitnica në të dy anët e tij në pjesët që 
paraqesin rezikun permanent nga vërshimet si dhe sanimi ekologjik I lartë Afatmesme

Komuna, Ministria e 
Planifikimit Hapësinor  

Donatorët
3 Rregullimi i shtratit të lumit Lushta I mesëm Afatmesme Komuna
4 Pastrimi i shtratit të lumit Trepça I ulët Afatshkurtër Komuna

1  Përgatitja e projekteve për sanimin e deponive të mbeturinave industriale I mesëm Afatmesme Komuna, Ministria e Planifik. 
Hapësinor, Donatorët

2 Vëzhgimi i nivelit të ndotjes së ajrit, ujit, tokës                                                           
(të bëhet adoptimi i rregullave). I mesëm Në vazhdimësi Komuna dhe Institucionet 

përkatëse

3 Programe për trajtimin e ujërave të ndotura I mesëm Në vazhdimësi Komuna, Donatorët

4 Programe për trajtimin e ujërave industriale I mesëm Në vazhdimësi Komuna, Donatorët

5 Përdorimi i teknologjive ekologjike I lartë Në vazhdimësi Komuna , Institucionet 
përkatëse dhe Investitorët

6 Zgjerimi i sipërfaqeve të gjelbërta I mesëm Në vazhdimësi Komuna 

1 Programe për pastrimin e Ambientit nga koncentrimi i Pb dhe metaleve tjera I lartë Në vazhdimësi Komuna, Ministria e Planifik. 
Hapësinor, Donatorët

2 Largimi i shtresës së kontaminuar të trollit pranë çerdheve dhe objekteve 
shkollore I lartë Në afatmesme Komuna, Donatorët, Ministria 

e arsimit

3 Largimi i shtresës së kontaminuar të trollit pranë ambulancave dhe spitaleve. I lartë Në afatmesme Komuna, Donatorët, Ministria 
e shëndetësisë

D.4
Zgjerimi i parkut të qytetit me përmbajtje rekreative, 
spor tive dhe kulturore përgjatë Ibrit si projekt i 
përbashkët i dy pjesëve të qytetit.

1 1 Zgjerimi i parkut të qytetit me përmbajtje rekreative, sportive dhe kulturore 
përgjatë Ibrit si projekt i përbashkët I dy pjesëve të qytetit. I lartë Në afatmesme Komuna, Donatorët, 

Institucionet qëndrore

STRATEGJIA Lloji  i 
Prioritetit

C.3.2
Ndërtimi i rrugës qarkore me urë lidhëse përmbi lumin 
Sitnicë si dhe lidhja e Bypassit në lindje me rrugën 
magjistrale (M2) për Prishtinë.  

1

Kushtet për jetesë të shëndetshme dhe kualiteti i mjedisit 

Revitalizimi i shtresës humusore pranë parcelave 
publike ( çerdheve, shkollave, ambulancave etj) 1

Rregullimi i shtratit të lumenjve (Ibër, Sitnica, Lushta 
dhe përroi i Trepçës): sanimi ekologjik si dhe krijimi i 
hapësirave të lira (ndalimi i ndërtimeve) 

D.1 1

D.2

D.3

C.3.3

Ndërtimi i rrjetit të rrugëve të brendshme të 
vendbanimit për të shkarkuar akset e tashme dhe 
krijimin e kyçjeve të reja në vendbanimet e zgjeruara 
të qytetit.  

1

C.3.4 Riaktivizimi i transportit urban të qytetit. 1

1Koncepti për sanimin e mbeturinave - deponive të 
mbetrurinave industriale

C.3.7 Plani zhvillimor për trafikun urban (Transporti publik, 
këmbësorët, biciklistët). 2
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D

D.7 Largimi i mbeturinave ilegale nëpër vendbanime 
(PZhK dhe PZhU) 2 1 Largimi i mbeturinave ilegale nëpër vendbanime dhe vendosja e tyre në 

hapësirat me destinim të tyre. I mesëm Afatmesme Komuna, Organizata 
menxhuese e mbeturinave 

1 Programet edukative për mjedisin për fëmijët I ulët Afatmesme Komuna, Institucionet 
edukativo - arsimore

2 Programet edukative për mjedisin për të rinjët dhe mjedisin I ulët Afatmesme Komuna, Institucionet 
edukativo - arsimore

E Zhvillimi i vendbanimeve  

1 Udhëheqja e procedurave dhe sjellja e vendimeve në asamble për hartimin e 
Planeve rregulative për zonat e qendrës

I ulët Afatshkurtër Komuna

2 Planet rregulative urbane për zonat e qendrës: Qendra, Bairi, Ilirida dhe 
Sitnica. I lartë Afatmesme Komuna

1 Udhëheqja e procedurave dhe sjellja e vendimeve në asamble për hartimin e 
Planeve rregulative për nënqendrat dhe vendbanimet joformale

I ulët Afatshkurtër Komuna

2 Planet rregulative urbane për zonat e nënqendrave  Shipol-Zhabar, Suhadoll, 
Shupkovc, I lartë Afatmesme Komuna

1
Aprovimi i politikave aktive komunale në lidhje me tokat komunale për ruajtje 
dhe vënje në dispozicion të parcelave komunale për infrastrukturë  publike - 
shkolla, shëndetësi në zonat e ngjeshura dhe në zonat e zgjeruara.

I ulët Afatshkurtër Komuna

2
Aprovimi i politikave aktive komunale në lidhje me tokat komunale për ruajtje 
dhe vënje në dispozicion të parcelave komunale për infrastrukturë  publike - 
objekte për parkingje.

I ulët Afatshkurtër Komuna

E.4 Revidimi dhe ripërpunimi i rregulloreve komunale për 
ndërtim. 1 1 Revidimi dhe ripërpunimi i rregulloreve komunale për ndërtim. I ulët Afatshkurtër Komuna

1 Harmonizimi i planeve detaje urbanistike me PZhK dhe PZhU I ulët Afatshkurtër Komuna

2 Dendësimi i sipërfaqeve të banimit sidomos në zonat me infrastrukturë 
ekzistuese I lartë Afatgjatë Komuna

3 Kontrolli dhe evitimi i zgjerimeve të pakontrolluara dhe zhvillimet në pjesët pa 
infrastrukturë I mesëm Në vazhdimësi Komuna

4 Parandalimi i ndërtimeve pa leje sidomos në zonat e parapara për zhvillimin e 
ardhshëm si dhe në zonat e mbrojtura apo me interes I mesëm Në vazhdimësi Komuna

E.6 Përpilimi i planeve rregulative për lagjet :             2 
Korriku, Mahalla e romëve dhe Kroi i Vitakut 2 1 Planet rregulative për vendbanimet joformale: 2 Korriku dhe Mahalla e romëve 

dhe Kroi i Vitakut. I lartë Afatmesme Komuna

E.2

E.3

D.8

1

Aprovimi i politikave aktive komunale në lidhje me 
tokat komunale dmth. Ruajtja dhe vënja në 
dispozicion e parcelave komunale për infrastrukturë 
(Objektet publike, objektet për parkingje etj.) në zonat 
e ngjeshura dhe në zonat e zgjeruara.

1

2

E.1 Planet rregulative urbane për zonat e qendrës: 
Qendra, Bairi, Ilirida, Sitnica

Harmonizimi i planeve detaje urbanistike me PZhK 
dhe PZhU 

Planet rregulative urbane për zonat e nënqendrave 
dhe vendbanimet joformale.

E.5

1

Edukimi i fëmijëve, të rinjve dhe të rriturve  për 
mjedisin (PZhK dhe PZhU) 2

Kushtet për jetesë të shëndetshme dhe kualiteti i mjedisit 

Lloji  i 
PrioritetitSTRATEGJIA 
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4.3  Nga projektet prioritare te tabelarët 

 

Në tabelat me masa në vazhdim do të përshkruhen projektet sipas prioriteteve. 
Tabelat me masa paraqesin  bazë për një aplikim të mëtutjeshëm.  

Këto tabela duhet të tregojnë qartë se cili është synimi i një projekti. Poashtu 
emërohen institucionet, emrat përgjegjës dhe bëhen supozime mbi koston 
financiare të projektit. Më tutje këto tabela tregojnë lidhur me koordinimet e 
nevojshme dhe synim - konfliktet. Poashtu është më rëndësi se nga këto mund të 
shihet se cilët janë hapat e ardhshëm për implementimin  e projektit.  
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Plani Zhvillimor Urban - Mitrovica 

Masat Nr.: 

Massnahmen Nr 

Qëllimi: 

Bezug Ziel: 

Data: 

Tema (Titulli): 
Gegenstand (Titel): 

Synimi (Përshkrim i shkurtër): 

Zielsetzung (Kurzbeschreibung)  

Plani  PZHK / MDP  PZHU / UDP 

Pjesëmarrësit: 

Beteiligte Personen / Stellen 

 Drejtoria për Plan., Urb., Kad., Pro. dhe Ambient 

 Drejtoria për Ekonomi dhe Zhvillim 

 Drejtoria për Buxhet e Financa 

 Drejtoria për Arsim 

 Drejtoria për Shëndetësi dhe Mirëqenie Sociale 

 Drejtoria për Bujqësi e Mjedis 

 Drejtoria për Kulturë, Rini e Sport 

Përgjegjës: 

Federführende Stelle 

Produkti final (përshkrim i shkurtër): 

Endprodukt (Kursbeschreibung) 

Hapat e ardhshëm: 

Vorgehen / nächste Schritte 

Realizimi: 

  afatshkurtër 2009 - 2010 

  afatmesëm 2009 - 2013 

  afatgjatë 2009 - 2019 

  në vazhdimsi 2009 - 2025+ 

Vlera e përafërt (në Euro): 

Kostenschätzung (in Euro) 

 

Varshmëria nga Masat tjera: 

Abhängigkeiten mit anderen Massnahmen, ev. Zielkonflikte 
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Plani Zhvillimor Urban - Mitrovicë 

 
V. 

Dispozitat për zbatim 
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5.      Dispozitat për zbatim 

 

Që zbatimi i Planit zhvillimor Urban të jetë real dhe i matshëm në kohë nevojiten 
dispozita – kushte dhe instrumente për implementim e tij, gjegjësisht zhvillimi i 
ardhshëm duhet të planifikohet dhe bazohet në vendime adekuate të cilat duhet ti 
nxjerr autoriteti komunal.  

 

5.1 Udhëzime mbi çështjet e interpretimit të Planit Zhvillimor 
Urban gjatë hartimit të planeve rregulluese dhe planeve 

tjera 

 

• Plani Zhvillimor Urban dhe Planet Rregulluese Urbane nuk duhet të jenë në 
kontradiktë me dispozitat e Planit Zhvillimor Komunal.  

• Plani zhvillimor urban duhet të shërbejë si udhërrëfyes dhe kontrollues i tërë 
procesit zhvillimor të qytetit për dy dekadat e ardhshme.  

• Plani zhvillimor urban duhet të shërbejë si dokument bazë për hartimin e planeve 
rregulluese urbane të cilat përcaktojnë kushtet për rregullimin e hapësirave dhe  
rregullat për lokacionin e ndërtesave në ngastrat urbane . 

• Plani Zhvillimor Urban vendos parimet bazë të zhvillimit hapësinor të zonave 
urbane konform parimeve të parapara me Ligjin për Planifikim Hapësinor dhe ato 
të përcaktuara me dispozitat e Planit Zhvillimor Komunal.   

• Plani Zhvillimor Urban duhet të përdoret si dokument udhëzues për zhvillimin e 
sektorëve tjerë, veprimtaria e të cilave ka ndikim në zhvillimin hapësinr të qytetit. 

• Plani Zhvillimor Urban mund të shërbejë si dokument udhërrëfyes për tërheqjen e 
investimeve dhe prioritetet e investimeve   
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5.2    Kushte të përcaktuara nga qeveria lokale mbi çështje të 
rëndësishme për zhvillimin dhe shfrytëzimin e tokës në 

zonat  urbane   

 

5.2.1 Kushtet për përcaktimin e destinimit të sipërfaqeve në zonat  
urbane   

Shfrytëzimi dhe rregullimi i tokës duhet të jetë në përputhje të plotë me destinimin 

për llojin e shfrytëzimit .Sipas Planit Zhvillimor Komunal dhe Urban janë përcaktuar 
destinimet e tokës për shfrytëzim , rregullim dhe zhvillim  dhe atë :  

 

• Tokë  e zonave të banimit    

• Tokë punuese - arrat  

• Tokë e shtretërve të lumenjëve  

• Tokë e infrastrukturës rrugore dhe hekurudhore 

• Zona sportive rekreative dhe parqet 

• Zona industriale  

• Zona e rezervuar 

• Gishtërinjët gjelbërues- ndërlidhjet e hapësirave të lira  

 

5.2.2   Kushtet për rregullimin e hapësirës  

• Plani i parcelimit dhe riparcelimit do të jenë pjesë përbërse e planeve pasuese 
rregulative dhe do ti determinojnë kushtet e rregullimit hapësinor , format që 
mundësojnë ndërtimin, çasjet në infrastrukturën rrugore dhe lidhjet e 
infrastrukturës teknike; 

• Gjerë në hartimin e planeve rregulluese, planet e miratuara hapësinore  PZhK 
dhe PzhU do të shfrytëzohen për caktimin e kushteve për rregullimin e hapësirës. 
Në këtë kontekst ndërtimet do të lejohen në zonat e destinuara për ndërtim sipas  
PZhK dhe PzhU e në mbështetje të treguesve normativ, kurse infrastruktura 
rrugore dhe teknike duhet të ketë shtrirje në ato zona ; 
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• Kushtet për rregullimin e hapësirës janë ekuivalente me kushtet e lokacionit të 
përcaktuara sipas LPH dhe kanë të bëjnë me :  

(a) Formën dhe madhësinë e ngastrës ndërtimore;  

(b) Mënyrën e shfrytëz. apo shfrytëzimin e autorizuar të ngastrës  ndërtimore; 

(c) Rregullat e vendosjes së ndërtesave në ngastrën ndërtimore; 

(d) Rregullat për kyçjen e ndërtesës në rrjetin e infrastrukturës teknike; 

(e) Masat për mbrojtjen e mjedisit dhe vlerave natyrore, kulturore dhe të  trashëgimisë; 

(f) Kushtet tjera të përcaktuara me plane urbane dhe hapësinore si (largimi i 
ndërtesave dhe riaftësimi i ngastrave, elaboratet gjeomekanike). 

• Treguesit normativ duhet të shërbejnë si bazë gjatë hartimit të planeve 
rregullative dhe krijojnë infrastrukturë trajtimi në sferën e rregullimit të hapësirës   

• Distancat ndërmjet objekteve caktohen në bazë të tre faktorëve:   
1. Orientimi 
2. Gjendja e fqinjësisë 
3. Kërkesat higjieno sanitare 

1. Orientimi - Tek orientimi merret kusht bazik orientimi drejt jugut deri në 40 gardë 
të tij si dhe tri orë diell  në periudhën 22 mars – 22 shtator  

2. Gjendja e fqinjesise - Tek gjendja e fqinjesise mbahet parasysh krijimi i 
hapësirave të nevojshme funksionale ndërmjet  ndërtimeve. 

3.  Kerkesat higjieno sanitare - Tek kerkesat higjieno sanitare përfshihen kërkesat 
për ndriçim,diellzim dhe ajrim të nevojshëm të objekteve. 

Distanca minimale e objekteve apo ndërtesave  nga bordura (skejoret) e rruges për 
rrugë qyteti duhet te jete : 

• Jo me pak se 5m per rruge me gjeresi deri ne 7 m 

• Jo me pak se 7.5m per rruge me gjeresi deri ne 7 - 15 m 

• Jo me pak se 10m per rruge me gjeresi mbi - 15 m 

Distancat ndermjet objekteve 

a) Kur ndërtesat vendosen karshi njëra tjetrës dhe kanë gjatësi deri 20 m’ 

Për 
ndërtesa 

1 
kat 

2 
kat 

3 
kat

4 
kat

5 
kat

6 
kat

7 
kat

8 
kat

9 
kat 

10 
kat 

11 
kat 

12 
kat

Distanca 
duhet të jetë 
jo më pak se 

4 
m’ 

6 
m’ 

8 
m’ 

10 
m’ 

12 
m’ 

14 
m’ 

16 
m’ 

18 
m’ 

20 
m’ 

22 
m’ 

24 
m’ 

26 
m’ 
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b) Kur ndërtesat vendosen karshi njëra tjetrës dhe kanë gjatësi mbi 20 m’ 

Për 
ndërtesa 

1 
kat 

2 
kat 

3 
kat 

4 
kat

5 
kat

6 
kat

7 
kat

8 
kat

9 
kat 

10 
kat 

11 
kat 

12 
kat

Distance 
duhet të jetë 

jo më pak 

6 
m’ 

9 
m’ 

13.5 
m’ 

18 
m’ 

20 
m’ 

22 
m’ 

24 
m’ 

26 
m’ 

27 
m’ 

28 
m’ 

29 
m’ 

30 
m’ 

Për ndërtesa  mbi 12 kate distancat përcaktohen sipas studimeve urbanistike dhe 
projekteve të tyre konkrete. 

c) Kur ndërtesat vendosen karshi njëra tjetrës dhe kanë  variabilitet katesh 

Distanca ndërmjet dy ndërtesave me numër të ndryshëm katesh përcaktohet me 
metodën e interpolimit  dmth. të dy ndërtesat konsiderohen me numër të njëjtë 
katesh qe është e barabartë me mesataren e shumës së numrit të kateve të tyre . 

 psh . 4 kat + 8 kat = 12 kat   .......12 / 2 = 6 kat  

d) Kur ndërtesat vendosen përbri njëra tjetrës  

Kur ndërtesat vendosen përbri njëra – tjetrës dhe faqet në brinjë nuk kanë dritare 
mund të largohen deri në 1 m apo në bashkim të plotë duke respektuar diletimin me 
kusht që të merren masa të caktuara për mbrojtje nga zjarri duke lënë nënkalime 
me gjerësi 4m dhe lartësi 5m . 

e) Kur ndërtesat vendosen afër ndërtesave me karakter arsimor dhe shëndetësor  

Distancat e objekteve te banimit nga cerdhet , shkollat , kopshtet , ambullantat  
duhet të jenë jo më pak se 1,5 herë e lartësisë së objektit me te lartë që qëndron 
nga jugu kurse per orientimet tjera vlejne distancat e përcaktuara në a,b,c. 

Konsolat - Dalja konsolë e mbi 50 % të faqes së ndërtesës kualifikohet si faqe 
ndërtimi dhe mirret parasysh në përcaktimin e distancave ndërmjet ndërtesave dhe 
nuk duhet të kalojë jashtë vijës së ndërtimit . 

5.2.3 KUSHTET PËR VENDOSJEN E VEPRIMTARIVE EKONOMIKE 

Aktivizimi i potencialeve prodhuese në kuadër të zonës industriale të Trepçës mund 
të lejohen vetëm nëse nuk shkaktojnë ndikime të dëmshme në mjedis si: ndotja e 
ajrit, ndotja e ujërave, ndotja e tokës, zhurma etj. 

Ndikimet në mjedis janë kushtet esenciale për lejimin e zhvillimit të përmbajtjeve 
prodhuese , deponuese apo tregtare edhe në zonat tjera të përcaktuara për 
zhvillimin e bisneseve.  
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Kushte tjera për vendosjen e veprimtarive ekonomike do të jenë edhe: potenciali i 
infrastrukturës përkatëse teknike energjia elektrike, uji, kanalizimi  etj; potenciali i 
infrastrukturës rrugore dhe çasjet jashtë vendbanimeve; indekset e shfrytëzue 
shmërisë së ngastrave 40 – 50 % . 

Ndikimet në mjedis si zhurma dhe emitimi i gazrave nga trafiku janë kushte të cilat 
do të diktojnë zhvillimin e përmbajtjeve komerciale brenda zonave të banimit .  

Komuna do të përkrahë dhe hulumtojë mundësitë për ngritjen e kapitalit human 
përmes arsimimit dhe trajnimit të fuqisë puntore. 

5.2.4 KUSHTET PËR VENDOSJEN E VEPRIMTARIVE PUBLIKE 

Kushtet për vendosjen e veprimtarive publike janë: alokimi i sipërfaqeve tokësore, 
potenciali i infrastrukturës teknike (energjia elektrike, uji, kanalizimi, ngrohja etj) ; 
potenciali i infrastrukturës rrugore dhe indekset e shfrytëzueshmërisë së ngastrave 
dhe sistemi i mirëmbajtjes së tyre. 

Komuna duhet të alokoi tokë sipas arsyes dhe nevojës edhe për institucionet me 
kërkesa të veçanta dhe banim kolektiv për kategoritë e rasteve sociale , të 
moshuarit etj .  

Plani Zhvillimor Urban parashohin zonën e Fidanishtes si tokë të rezervuar për 
zhvillimin e infrastrukturës publike me interes për komunën.  

5.2.5      KUSHTET DHE MËNYRA E NDËRTIMIT TË OBJEKTEVE TË 
BANIMIT 

•    Plani Zhvillimor Urban përcakton kategoritë dhe përkufizon teritoret e zhvillimit të 
zonave të vendbanimeve në qytet.  Ky përkufizim i zhvillimit të vendbanimeve 
njëkohësisht paraqet kufijt e tokës ndërtimore në të cilat lejohen ndërtimet.  

•   Bazuar në mundësitë dhe konceptet e planeve zhvillimore tentohet shfrytëzimi 
racional i tokës ndërtimore në vendbanimet ekzistuese përmes dendësimit dhe 
ndërtimit plotësues duke shfrytëzuar infrastrukturën ekzistuese.  

•   Në zonat e reja të parapara për zgjerimin e vendbanimeve duhet të sigurohen 
shtrirjet e rrjetit të infrastrukturës rrugore dhe infrastrukturës teknike në mënyrë 
graduale dhe paralelisht me zhvillimin e zgjerimeve.  

• Normat, rregullat, dhe standardet e projektimit urban janë plotësimi teknik dhe 
praktik i domosdoshëm dhe si të tilla janë të detyrueshme për të gjitha 
organizmat projektuese dhe hartuese nga sfera e planifikimit hapësinor 
rregullues  dhe studimeve urbane. 
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• Elementet perberese te zonave ndërtimore urbane  gjatë trajtimit me plane 
rregulla tive përkatëse janë : 

 A ) terrenet e banimit  

 B ) terrenet shoqërore 

 C ) terrenet e gjelbërta  

 D ) terrenet sportive dhe hapësirat për lojë fëmijësh 

 E ) rrugët, vendqëndrimet dhe sheshet (sipërfaqet e lira)   

A ) Në terenet e banimit përfshihen njësitë urbane të banimit dhe rrugët e 
mbrendshme midis tyre . Pjesë përbërse e tyre janë janë edhe parcelat e çerdheve, 
kopshteve, shkollave fillore dhe shërbimeve të përditshme tregtare dhe komunale . 

Terenet e banimit ndahen në njësi strukturore urbane në mvarshmëri të hapësirës 
teritoriale dhe numrit të banorve. Në mvarëshmëri të madhësisë teritoriale dhe 
numrit të popullatës njesitë strukturore urbane të tereneve të banimit mund të jenë: 

grup banimi , bllok banimi, kompleks banimi dhe lagje banimi. Pamvarësisht se si 

trajtohen njësitë strukturore urbane të tereneve të banimit sipërfaqe ndërtimi 

maximalisht duhet të jetë 4.5 m2 / banor . 

Grup banimi është njësia më e vogël strukturore urbane me popullatë deri në 1.000 
banorë dhe sipërfaqe deri në 1,5 Ha me S bruto= 15.5 -16 m2 / banor. .    

Blloku i banimit është njësi strukturore urbane e përbërë prej 3- 4 grupe banimi me 
populate prej 3000 - 4000 banorë dhe siperfaqe 6 - 8 ha me S bruto= 20 m2 / banor.   

Kompleksi i banimit është njësi strukturore urbane e cila përbëhet nga disa blloqe 
banimi me populate prej 6000 - 8000 banorë dhe siperfaqe 16 - 20 ha. 

Lagje banimi është njësia urbane më e madhe e cila perbehet nga dy komplekse 
banimi me popullatë prej 12-16 mije banorë dhe siperfaqe 32 - 40 ha. Në përbëje të 
saj duhet të ketë shërbime të përqendruara tregtare, komunale, sociale, kopësht, 
çerdhe, dy shkolla fillore, një shkollë të mesme sipas nevojës, parku i lagjes, terene 
sportive të të gjitha grupmoshave, shërbime shëndetësore dhe administrative, 
shërbime bibliotekare etj. 
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B ) Në terenet shoqërore përfshihen objektet e çerdheve, kopshteve dhe shkollat.  
Treguesit normativ per objektet shoqerore jane: 2.0 m2 / 1 fëmijë – nxënës kurse 
siperfaqet e nevojshme per parcelat e tyre mund të jenë: 

• Parcelat e çerdheve dhe kopshteve 0,3 - 0,4 ha per nje çerdhe ose kopësht  

• Parcelat  e  shkolles fillore 0,6 – 1.0 ha. 

• Bllokut te banimit per popullatën e tij i duhet nje çerdhe dhe nje kopesht  

• Kompleksit te banimit për popullatën e tij i duhen dy qerdhe ,dy kopshte dhe 
një shkollë fillore. 

 

C ) Në terenet  e gjelbërta bëjnë pjesë :  

•    sipërfaqet e parqeve apo lulishteve të grupit të banimit     3.0 -4.0 m2 / banor 

•    sipërfaqet e parqeve apo lulishteve të lagjes së banimit    1.0 -2.0 m2 / banor 

•    sipërfaqet e gjelbërimit rrugor dhe brigjeve ujore                     1.0 m2 / banor 

•    sipërfaqet e gjelbërimit të objekteve shoqërore                         2.0 m2 / banor 

 

D ) Në terenet  sportive dhe hapësirat për lojë fëmijësh bëjnë pjesë sipërfaqet e 
nevojshme për terene sporti sipas grupmoshave dhe hapësirat për lojë fëmijësh :  

• për bllok banimi  siperfaqe për terrene sporti                   0,5 m2 / banor  

• për kompleks banimi  siperfaqe për terrene sporti           1.5 m2 / banor 

• për lagje banimi  siperfaqe për terrene sporti                  1.5 m2 / banor 

• për grup banimi  siperfaqe për lojë fëmijësh                    1.3 m2 / banor                     

• për bllok banimi  siperfaqe për lojë fëmijësh                    1.5 m2 / banor   

• për kompleks banimi  siperfaqe për lojë fëmijësh            1.5 m2 / banor 

• për lagje banimi  siperfaqe për lojë fëmijësh                   1.5 m2 / ban 

 

E )  Rrugët, vendqëndrimet dhe sheshet (sipërfaqet e lira)  bëjnë pjesë : 

• Sipërfaqet e rrugëve kryesore të qytetit së bashku me trotoaret  

• Sipërfaqet e rrugëve brenda lagjeve dhe komplekseve të banimit  

• Sipërfaqet e shesheve dhe hapësirave të lira   

• Sipërfaqet e vendqëndrimeve të automjeteve ( të hapura ose të mbyllura ) 
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5.2.6  KUSHTET PËR VENDOSJEN E KORRIDOREVE APO TRASEVE, 

SIPËRFAQEVE KOMUNIKUESE DHE SISTEMEVE TJERA TË 
INFRASTRUKTURËS KOMUNALE 

Kushtet për vendosjen e koridoreve apo traseve, sipërfaqeve komunikuese dhe 
sistemeve tjera të infrastrukturës janë: treguesit destinues dhe normativ të tyre, 
harmonizimi në raport me funksionin e tyre, harmonizimi në raport me institucionet 
përgjegjëse për rrugët magjistrale dhe regjionale, eliminimi i pengesave në 
realizimin e tyre dhe sistemet e mirëmbajtjes së tyre. 

Në bazë të  treguesve destinues dhe normativ të tyre klasifikohen në : 

 Sipërfaqet e rrugëve magjistrale dhe regjionale   

 Sipërfaqet e rrugëve kryesore të qytetit së bashku me trotoaret  

 Sipërfaqet e rrugëve brenda lagjeve dhe komplekseve të banimit  

 Sipërfaqet e shesheve dhe hapësirave të lira   

 Sipërfaqet e vendqëndrimeve të automjeteve ( të hapura ose të mbyllura ) 

Sipërfaqet e rrugëve magjistrale dhe regjionale janë kompetencë dhe përgjegjësi 
e nivelit qëndror – ministrive përkatëse prandaj edhe kushtet e sipërpërmendura 
bien barrë e tyre .  

Sipërfaqet e rrugëve kryesore të qytetit së bashku me trotoaret janë kompe 
tencë dhe përgjegjësi e nivelit komunal dhe klasifikohen në : 

•  Rruget e kategorisë së I – rë me 4 - 6 korsi kalimi janë rruget kryesore të 
sherbimit urban dhe rruget unazore te qytetit me trafik te rende  

•  Rruget e kategorisë së II – të me 3 - 4  korsi kalimi janë rruget qe ndajne lagjet 
banuese te qytetit nga njera tjetra . 

•  Rruget e kategorisë së III – të me 2  korsi kalimi janë rruget e mbrendshme te 
lagjeve banuese. 

•  Rruget e kategorisë së IV – të me 1 - 2 korsi kalimi janë rruget e brendshme te 
blloqeve te banimit . 

Sipërfaqet e rrugëve brenda lagjeve dhe komplekseve të banimit  

• Rrugë me dy korsi kalimi + dy breza parkimi 

• Rrugë me dy korsi kalimi + një brez parkimi 

• Rrugë me një korsi kalimi + dy breza parkimi 

• Rrugë me një korsi kalimi + një brez parkimi 
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 Ndalesat e kyçjeve në rrugë dhe kyqjet në rrugë sipas kategorive të tyre  

• Ndalohet dalja në rrugët e kategorisë së I-rë nga rrugët e kategorisë së IV-të. 

• Ndalohet dalja e çdo rruge më afër se 50 m nga kryqëzimi . 

• Distanca minimale e daljeve në rrugët e kat.së I-rë dheII-të duhet të jetë 100m.  

• Distanca minimale e daljeve në rrugët e kat.së III-të dhe IV-të duhet të jetë 50m.  

 

Kryqezimet e rrugeve sipas kategorive bëhen : 

• Me disnivel apo me rreth për dy rrugë të kategorisë së I - rë  

• Me disnivel apo me rreth për rrugë të kat. së I-rë me rrugë të kat. së II – të   

• Sipas kushteve në dispozicion për rrugët e kategorive tjera 

• Rrugët e kategorisë së I -re dhe te II - të nuk duhet të përshkojnë : grupin e 
banimit , bllokun e banimit , kompleksin e banimit dhe lagjen e banimit . 

•    Te gjitha udhëkryqet ne nivelin e terrenit duhet te sigurojnë pamje nga të  
gjitha drejtimet. 

Dimensionimet  e rrugëve në teritorin e Mitrovicës duhet të bëhen sipas normave 
për kategoritë përkatëse që të garantojnë funksionim normal dhe të sigurtë të 
komunikacionit për te gjitha automjetet dhe në çfarëdo kushte atmosferike.  

Shtigjet – korsitë e komunikacionit duhet te respektojnë treguesit normativ sa i 
përket gjerësisë së tyre dhe duhet të jenë : 3.00m‘ ; 3,25m’ ; 3.50m’ dhe 3.75m’ .  

Shtigjet për bicikleta për një drejtim  duhet të jenë 0,80 m’ të gjera . 
Shtigjet  e ndaljeve të autobusëve duhet te jete 2.00 m’ të  gjera. 
 

Sipërfaqet e shesheve dhe hapësirave të lira përbëjnë sipërfaqet e nevojshme pë 
shtrirjen e infrastrukturës rrugore dhe hapësirave të lira. Treguesit normativ janë :  

• Për grup banimi sipërfaqe për rrugë dhe sheshe                  1.5 m2 / banor 

• Për kompleks banimi sipërfaqe për rrugë dhe sheshe          3.0 m2 / banor 

• Për të gjitha kategoritë e tereneve të banimit nga grupi i banimit e deri te 
lagja e banimit nevojiten sipërfaqe për hapësira të lira       10,0 m2 / banor 
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Sipërfaqet e vendqëndrimeve të automjeteve ( të hapura ose të mbyllura )  

Sipërfaqet e nevojshme për zhvillimin e vendqëndrimeve të automjeteve (parkimeve 
të hapura dhe të mbyllura) janë 15 m2 / 1 parkim :  

• për shtëpi banimi individuale  një vendparkim per familje          1 / 1  

• për banesa kolektive           një vendparkim per familje              1 / 1  

• për biblioteka                       një vendparkim /  25 veta               1 / 25 

• për qendra tregtare             një vendparkim /  3 veta                  1 / 3 

• për qendra shëndetsore      një vendparkim /  25 veta               1 / 25 

• për qendra spitalore            një vendparkim /  4 shtretër             1 / 4 

• për qendra administrative dhe zyre              një vendparkim /  75 m2 

• për zonat masive sportive   një vendparkim / 10 veta                 1 / 5 

• për parqe brenda qytetit      një vendparkim / 10veta                  1 / 10 

• për parqe periferike             një vendparkim / 15veta                  1 / 15 

• për objekte kulti                   një vendparkim /  5 veta                   1 / 5 

• për kinema , teatër               një vendparkim /  5 veta                 1 / 5 

• për qendra spitalore             një vendparkim /  4 shtretër            1 / 4 

• për qendra shkollore            një vendparkim /  klasë 

• për restorante                      një vendparkim /  tavolinë 

• për qendra qyteti                   0.02 m2  /  banor zone  

• për objekte shoqërore           0.10 m2  /  banor zone  

Banor zone është numri i banorve të një zone që i shërben objekti i mësipërm. 

5.2.7  KUSHTET PËR RREGULLIMIN E ZONAVE DHE TËRËSIVE ME 
VLERË TË VEÇANTË   

Tërësi me vlerë të veçantë në zonat urbane të Mitrovicës identifikohet vetëm loka 
cioni  i muzeut të qytetit dhe hamamit  duke përfshirë edhe pjesët përreth tij gjerë në 
akset e rrugëve. Kushtet për rregullimin e kësaj zonë duhet të jenë në përputhje me 
ligjin për trashëgiminë kulturore. Të njëjtave dispozitave u nënshtrohen edhe 
objektet tjera me vlera trashigimore dhe kulturore e të cilat ekzistojnë si të mëvetme 
. 
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5.2.8  MASAT PËR MBROJTJEN E PEIZAZHEVE, VLERAVE NATYRORE 
,  TËRËSIVE KULTURO-HISTORIKE  

Masat për mbrojtjen e peisazheve , vlerave natyrore dhe tërësive kulturo – historike 
nënkuptojnë veprimet e duhura dhe me kohë të institucioneve relevante ndaj 
zhvillimeve të cilat mund të afektojnë vlerat natyrore, peisazhet dhe tërësitë kulturo 
–historike.  

Kërkohet bashkëpunim dhe koordinim i ndërsjellë i Komunës dhe Institucioneve 
qëndrore në ngritjen e efektivitetit të masave mbrojtëse.  

Masat dhe veprimet e duhura të cilat duhet të zbatohen : 

 Në mbrojtjen e tokës bujqësore kualitative nga zhvillimet në dëm të saj ( 
ndërtime , mbeturinat, përdorimi i pakontrolluar i plehrave kimike dhe 
pesticideve) . 

 Në mbrojtjen e pyjeve nga shpyllzimet , nga prerjet ilegale të drunjëve dhe 
degradi met tjera , nga mbeturinat etj. 

 Në mbrojtjen e lumenjëve nga ndërhyrjet e paligjshme dhe mihjet e zhavorit . 

 Në mbrojtjen e peisazheve natyrore nga çdo veprim degradues . 

 Në mbrojtjen e zonave të mbrojtura dhe biodiversitetit biologjik të tyre. 

 Në mbrojtjen e hapësirave gjelbëruese ekzistuese brenda zonave urbane 
dhe kultivimin e hapësirave të reja. 

 Në mirëmbajtjen dhe ngritjen e nivelit të pastërtisë së rrugëve dhe 
menaxhimit të mbeturinave.   

5.2.9  MËNYRA E TRAJTIMIT TË MBETURINAVE DHE HEDHURINAVE  

Mbeturinat janë substanca apo lëndë të cilat duhet të hedhen kurse hedhurinat janë 
pjesë pas përpunimit të mbeturinave të cilat nuk kanë më vlerë përdorimi e të cilat 
kanë nevojë administrimi. 

Menaxhimi i mbeturinave dhe hedhurinave nënkupton grumbullimin, mbledhjen, 
transportimin, përpunimin, trajtimin dhe deponimin e tyre duke përfshirë mbikëqyrjen 
e operacioneve të tilla dhe përkujdesjen pas mbylljes së deponive. 

Masat për trajtimin e mbeturinave nënkuptojnë të gjitha proçeset që synojnë 
zvogëlimin e vëllimit dhe karakteristikave të dëmshme të mbeturinave, ndarjet e 
mbeturinave dhe riciklimin e tyre.  
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Aplikimi i proçesit për ndarjen e mbeturinave krijon mundësi për ripordorim të disa 
mbeturinave me karakteristika të njëjta si : qelqi, letra etj. Ky proçes krijon efekte 
ekonomike si psh. (për prodhimin e 1 toni letër për administratë nevojiten 4m3 dru, 
290.000.lit.ujë dhe 4.7 MW rrymë kurse për 1 ton letër nga riciklimi nuk nevoiten 
dru, 90% ujë më pak dhe 50 % rrymë më pak ). 

Aplikimi i proçesit për riciklim të mbeturinave krijon mundësi të zvoglimit drastik të 
mbeturinave komunale  dhe industriale  dhe ndikon në dyfishimin e kohëzgjatjes së 
përdorimit të deponisë. 

5.2.10. MASAT PËR PENGIMIN E NDIKIMEVE TË DËMSHME NË MJEDIS 

Masat për pengimin e ndikimeve të dëmshme mjedisore janë kushtet esenciale për 
lejimin e zhvillimit të përmbajtjeve komerciale, përpunuese, deponuese apo tregtare 
në hapësirat ekzistuese afariste dhe hapësirat e reja me destinim afarist apo në 
zonat e përcaktuara për zhvillimin e bisneseve.  

Masat për pengimin e ndikimeve të dëmshme mjedisore nënkuptojnë rregullat dhe 
kriteret në parandalimin e ndikimeve negative në mjedis ; ndotja e ajrit, ndotja e ujit,  
zhurma, vibrimet, ndikimet nga mbeturinat e ngurta etj.  

Themelimi i fondit për mbrojtjen e mjedisit , aplikimi i ligjeve për mbrojtjen e 
trashëgimive mjedisore dhe aplikimi i teknologjive të pasterta do ishin si masa 
gjenerale. 

Për mbrojtje të ajrit nevojiten masa paraprake kontrolli me theks rreth përmbajtjeve 
prodhuese, lokacioneve dhe proçeseve teknologjike të tyre e të cilat duhet të 
rregullohen edhe në procedurën e dhënjes së lejeve për zhvillime eventuale të 
planifikuara.  

Masa tjera janë përgatitja, adaptimi dhe implementimi i rregullave për monitorimin e 
ajrit dhe kompletimi i aparaturave ekzistuese për monitorimin e ajrit.  

Për mbrojtje të ujërave mbitokësor dhe nëntokësor nevojiten masa dhe kritere të 
cilat duhet të rregullohen edhe në procedurën e dhënjes së lejeve për zhvillime të 
planifikuara dhe për sanimin e zhvillimeve eventuale të realizuara në të kaluarën . 

Në shtretërit e lumenjëve nuk duhet lejuar shkarkime të reja të ujërave të zeza, 
kurse shkarkimet ekzistuese duhet ritrajtuar. 

Trajtimi i ujërave të zeza duhet bërë përmes impiantit për trajtimin e tyre. 

Ujërat e zeza dhe ujërat atmosferik duhet të zhvillohen në rrjete të ndara prandaj 
ekzistimet eventuale  të derdhjeve të përbashkëta duhet të eliminohen.  
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Trajtimi i ujërave të ndotura industriale nga kompleksi Trepça duhet të bëhet në 
impiantin ekzistues për trajtimin e tyre. 

Për mbrojtje të dheut nevojiten masa permanente kontrolli kur kihet parasysh se 
edhe pa funksionim të Kombinatit Trepça emisioni i plumbit dhe metaleve të rënda 
është prezent si rezultat i shtresimeve në thellësi deri në 30 cm dhe nga deponit 
industriale .  

Programet rivitalizuese dhe rikultivuese të tri deponive ekzistuese në bazë të 
projekteve të hartuara dhe ekzistuese janë masa të cilat kërkojnë mbështetje 
finansiare të mëdha. 

Për mbrojtje nga zhurma në zonat me potenciale ekzistuese nevojiten masa 
shtesë në zbutjen e tyre përmes zhvillimit të brezave gjelbërues dhe pengesave 
absorbuese tjera . Ndikimet në mjedis si zhurma dhe emitimi i gazrave nga trafiku 
janë kushte të cilat do të diktojnë zhvillimin e përmbajtjeve komerciale brenda 
zonave të banimit  prandaj si masë mbrojtëse kërkohet kordinim dhe kooperim më i 
madh ndërmjet sektorit privat dhe administratës komunale rreth zhvillimit të 
çështjeve bisnesore .  

5.2.11   MASAT PËR PARANDALIMIN E NDIKIMIT NEGATIV  SOCIAL 

Masat për  parandalimin e ndikimit  negativ social janë :  

• Proçesi i edukimi mjedisor të gjenerateve të reja lidhur me resurset mjedisore 

dhe fisnikrimin e mjedisit ekzistues si preventivë e mbrojtjes shëndetësore. 

• Zhvillimet  sociale në proporcion me karakterin dhe dendësinë e vendbanimeve. 

• Shtrirjet e infrastrukturës arsimore dhe edukative sipas prioriteteve dhe nevojave 
të vendbanimeve . 

• Shtrirjet e infrastrukturës së shërbimeve shëndetësore sipas prioriteteve dhe 
nevojave të vendbanimeve . 

• Shtrirjet e infrastrukturës kulturore, rekreative, sportive etj. sipas prioriteteve dhe 
nevojave të vendbanimeve . 

• Udhëheqja e procedurave të formalizimit të dy vendbanimeve joformale të 
identifikuara nga proçeset e mëhershme dhe pengimi i krijimit të vendbanimeve 
të reja joformale.  

• Trajtimi i objekteve të ndërtuara pa leje në bazë të ligjit për trajtimin e objeketev 
të ndërtuar pa leje apo edhe rregulloreve komunale. 
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5.2.12      MASAT PËR ZBATIMIN E PLANIT 

5.2.12.a    DETYRIMI PËR HARTIMIN E PLANEVE RREGULLUESE 

Zbatimin e Planit Zhvillimor Komunal dhe Planit Zhvillimor Urban  e siguron Kuvendi 
Komunal i cili njëkohësisht mund të sjellë vendimin për rishikimin e tyre në 
periudhën kohore pas pesë viteve nëse kushtet esenciale të planit kanë ndryshuar . 

•  Kuvendi komunal  pas miratimit të Planit Zhvillimor Komunal dhe Planit 
Zhvillimor Urban duhet të inicoi procedurat komplete për hartimin e planeve 
rregulluese urbane për zonat sipas prioritetit ku zhvillimet kanë marrë hov të 
pakontrolluar . 

• Në rastet e zhvillimeve jashtë zonës urbane duhet të hartohen planet 
rregulluese të tyre por njëkohësisht për kërkesa të arsyshme të ndëtimeve 
mund tu ipen lejet komform vendimeve të PZhK dhe PzhU . 

• Kuvendi komunal duhet të bëjë sigurimin e përhershëm të kushteve materiale 
dhe kushteve tjera pë përgatitjen dhe mbikëqyrjen e zbatimit të planeve. 

 
 
5.2.12.b   APLIKIMI I MASAVE ZHVILLIMORE DHE I MASAVE TJERA 

• Kuvendi komunal duhet të marrë masa zhvillimore rreth përparimit të kushteve 
hapësinore me theks të regjenerimit të hapësirave publike. 

• Kur zhvillimet hapësinore i përkasin fushëveprimit të njëjtë ( si baza grosiste 
tregtare , banesa per treg etj ) duhet tentuar zhvillimin gradual të zonave 
ekzistuese të ndërtimit e jo ndërtimet e shkapërderdhura.  

 
 
5.2.12.c     REKONSTRUKTIMI I NDËRTESAVE DESTINIMI I SË CILAVE 

ËSHTË  NË KUNDËRSHTIM ME DESTINIMIN E PLANIFIKUAR 

• Ndërtesat ekzistuese destinimi i të cilave është në kundërshtim me destinimin e 
planifikuar duhet të trajtohen në mënyrë adekuate ( të rekonstruohen , të 
adaptohen apo të rrënohen ) komform tretmanit të tokës si tokë ndërtimore e 
ndërtuar apo tokë ndërtimore e pandërtuar. 
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• Si tokë ndërtimore e ndërtuar në pajtim me destinimin e tokës dhe kushtet e 
shfrytëzimit të tokës konsiderohen parcelat ndërtimore , respektivisht ndërtesat 
dhe komplekset ndërtimore të dedikuara për përdorim të përhershëm. 
Ndërtesat ekzistuese në tokën e ndërtuar ndërtimore të cilat kanë pësuar 
ndryshime të natyrave të ndryshme ( mbindërtim, aneks ndërtim etj. ) e të cilat 
nuk mund të trajtohen me dispozitat e këtyre planeve do të trajtohen me 
dispozitat e planeve pasuese rregulative dhe ligjet e aplikueshme.  

• Si tokë ndërtimore e pandërtuar në pajtim me destinimin e tokës dhe kushtet e 
shfrytëzimit të tokës konsiderohen parcelat ndërtimore , respektivisht 
komplekset ndërtimore në të cilat nuk janë ndërtuar objekte apo janë ndërtuar 
objekte të përkohshme dhe objekte ndihmëse. Ndërtesat ekzistuese në tokën e 
ndërtuar ndërtimore pamvarësisht a kanë pësuar apo jo ndryshime të natyrave 
të ndryshme ( mbindërtim, aneks ndërtim etj. ) do të trajtohen me dispozitat e 
këtyre planeve dhe ligjet e aplikueshme.  

•  Rrënimi i ndërtesave komform procedurave ligjore do të aplikohet në rastet: 

- kur ndërtimet ilegale konsiderohen se nuk mund të inkorporohen, 
rekonstruohen, adoptohen sipas planeve të miratuara apo nuk mund të legalizo 
hen sipas Ligjit mbi ndërtimet ilegale 

−      kur ndërtimet legale konsiderohen se nuk mund të inkorporohen, 
rekonstruohen, adoptohen sipas planeve të miratuara dhe komuna udhëheqë 
procedurat ligjore të shpronësimit dhe kompensimit të mirëfilltë apo edhe ofrimit 
të lokacionit të ri për ndërtim. 

 

5.3 Dispozitat lidhur me konsultimin , bashkëpunimin dhe 
pjesëmarrjen 

Duke u bazuar në faktin se burimet reale të të hyrave financiare vetanake të 
komunës nuk mund të shënojnë ngritje të theksuar dhe të dëshiruar atëherë 
administrata komunale duhet të kërkojë mundësi bashkëpunimi me akterët tjerë të 
rëndësishëm për realizimin e projekteve të identifikuara me plan. Kjo në radhë të 
parë nënkupton bashkëpunimin me institucionet e nivelit qendror për të siguruar 
përkrahjen qoftë me burime shtesë të financimit, qoftë me përkrahje  profesionale 
apo forma tjera. 
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Komuna duhet të orientoi dhe shfrytëzoi potencialin ekzistues të sektorit të biznesit 
në zbatimin e planit. Në këtë drejtim komuna duhet që të shqyrtojë mundësitë e 
realizimit të partneritetit publik-privat (PPP) qoftë me format e lidhjes së kontratave, 
qiradhënëies, koncensionit,etj varësisht nga natyra e projektit. 

Komuna duhet gjithashtu të shqyrtojë mundësitë e krijimit të një partneriteti publik – 
publik, një partneriteti strategjik me ndërmarrjet publike përfshirë këtu edhe 
bashkëpunimin me komunat fqinje në fushat me interes të përbashkët e posaçërisht 
në fushën e infrastrukturës. 

Komuna mund të shfryëzojë planet zhvillimore si dokumente bazë për ta shfrytëzuar 
dhe orientuar bashkëpunimin me donatorët e ndryshëm me qëllim të përfitimit nga 
programet e tyre.  

Komuna (sipas dispozitave të LPH) duhet të sigurojë përfshirjen e qytetarëve 
(komunitetit) gjatë procesit të hartimit të planeve rregulluese urbane. Pjesëmarrja 
publike duhet të jetë jodiskriminuese për gjinitë dhe komunitetet. Bashkëpunim i 
mirëfilltë me qytetarët mund të lehtësojë zbatimin e planeve dhe mund të siguroi 
edhe forma tjera të përkrahjes ( financiare, profesionale, teknike ) që komuniteti 
mund t’i ofrojë komunës.  

Komuna duhet të kërkoi bashkëpunim me Agjencionin Kosovar të Privatizimit që me 
anë të procedurës shkëmbyese e në interes të shfrytëzimit publik të fitoi toka, 
hapësira dhe objekte të caktuara të pronësisë shoqërore. 

Komuna duhet të sigurojë që të gjitha informatat e nevojshme për kuptimin e 
përmbajtjes së dokumenteve të planifikimit t’ua ofrojë publikut përmes bazës së të 
dhënave të planifikimit hapësinor, Gazetës zyrtare ose mjeteve të informimit. 

Një pjesë e projekteve të identifikuara me plan (posacërisht projektet multietnike, 
projekte të trashëgimisë, etj) mund të realizohen më lehtë me përfshirjen e OJQ – 
ve të cilat vec kanë krijuar një rrjet bashkëpunimi të ndërsjellë me pjesëtarë të dy 
pjesëve të qytetit. 
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5.4 Dispozitat mbi rendin kronologjik (etapat e zbatimit) 

Me qëllim të sigurimit të zbatimit të planit dhe proçesit permanent të monitorimit  
duhet të ndërmirren veprime të domosdoshme dhe atë: 

• Kuvendi Komunal duhet të themeloi një grup për planifikim strategjik me 
përbërje multi-sektoriale i cili do të jetë përgjegjës për ndërmarrjen e 
veprimeve dhe koordinimin e aktiviteteve rreth zbatimit të planit dhe  
monitorimit permanent të tij dhe të raportoi rregullisht para bordit të 
drejtorëve.  

• Grupi për planifikim strategjik duhet të zhvilloi indikatorët me të cilët do të 
monitoroi planin dhe përcjellë realizimin e objektivave të përcaktuara me 
plan ,dhe të raportoi në periudha të caktuara para autoriteteve komunale.   

• Pas miratimit të PZhK dhe PZhU, të gjitha organet komunale duhet t’i 
rishikojnë dhe harmonizojnë planet dhe politikat sektoriale me dispozitat e 
përcaktuara me PZHK  dhe PZhU. 

• Të gjitha drejtoritë duhet të përpilojnë raportet vjetore nga sferat e  tyre rreth 
ecurive praktike dhe pengesave të zbatimit të PZHK dhe PzhU pasi përpilimi 
i raporteve të tyre do të lehtësoi proçesin e revidimit të planeve .   

• Kuvendi komunal pas miratimit të PZhK dhe PZhU duhet të hartoi politikat 
buxhetore se si do të financohen realizimi i projekteve për periudhën e 
ardhshme 2 – 3 vjeçare.  

• Kuvendi komunal pas miratimit të PZhK dhe PZhU duhet të hartoi politikat 
buxhetore se si do të financohen realizimi i projekteve për periudhën e 
ardhshme 2 – 3 vjeçare .Njëkohësisht ky plan buxhetor duhet të definojë 
financimin e hartimit të Planeve Rregulluese dhe studimet e nevojshme për 
zbatimin e planeve hapësinore. 

• Kuvendi komunal duhet të krijojë data bazën në GIS dhe të gjitha informatat 
hapësinore të planeve ti vë në dispozicion të tërë administratës komunale 
dhe publikut përmes internetit. 
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5.5 Elementet  dhe udhëzimet për hulumtim të mëtutjeshëm  

Gjatë hartimit të PZHU është propozuar që për realizimin e disa projekteve të 
identifikuara me plan, është e nevojshme që paraprakisht të bëhen analiza dhe 
hulumtime për të ofruar informata më të hollësishme rreth zhvillimit të projekteve 
dhe zbatimit të planit. Në vazhdim pasojnë kategoritë të cilat kanë nevojë për 
hulumtime të mëtutjeshme pa prejudikuar rradhitje : 

• Analiza, hulumtime për gjetjen e lokacionit të përshtatshëm për vendosjen e 
impiantit për trajtimin e ujërave të zeza. 

• Studimi dhe hartimi i planit të veprimit në mjedis. 

• Hartimi i planit të veprimit në sferën e mobilitetit  dhe komunikacionit duke i 
trajtuar të gjitha kategoritë e mundshme të pjesëmarsve në komunikacion.  

• Studimi dhe hartimi i planit të zgjerimit dhe shtrirjes së ngrohjes qendrore 
edhe në pjesët tjera të qytetit. 

 

 

5.6   Dispozitat përfundimtare   

Hyrja në fuqi – Planet e miratuara në Kuvendin Komunal (PZhK dhe PzhU) 
fuqizohen sipas procedurave të publikimit në Gazetën Zyrtare të Kosovës. 

Rishikimi dhe vlerësimi -  Rishikimi i planeve (PZhK dhe PzhU) në procedurë të 
rregulltë duhet të bëhet pas periudhës pesëvjeçare. Vlerësimi i planeve do të bëhet 
në periudha kohore më të shkurta njëherë në 12 - 18 muaj.  

 




