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Në mbështetje të nenit 22 dhe nenit 50 të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, nenit 17 të ligjit 
Nr.04/L-032 “Për arsimin parauniversitar në Republikën e Kosovës”,  të nenit 11 dhe nenit 12, 
pikat 12.1 dhe 12.2,  të Ligjit 03/l-040, për ‘Vetëqeverisjen Lokale’, Nenit 5 të Ligjit mbi ‘rsimin 
në komunat e Republikës së Kosovës’, nenit 9 të Udhëzimit Administrativ nr. 03/2016, Statutit të 
Komunës, Neni..., Kuvendi Komunal në seancën më datën.... miraton: 

 
 

DRAFT  RREGULLORE- MBI THEMELIMIN DHE STRUKTURIMIN E ASAMBLEVE 
KOMUNALE TË FËMIJËVE 

 
DISPOZITAT THEMELORE 

 
Neni 1 

Qëllimi i Rregullorës 

Përmes kësaj Rregulloreje parashihet që nga të gjitha Shkollat e Mesme të Ulëta, më tutje SHMU, të 
delegohen përfaqësuesit e zgjedhur për Asamblenë Komunale të Fëmijëve; 
1.1. Plani vjetor i Punës hartohet nga Asambleja Komunale e Fëmijëve, më tutje Asambleja. 
 

Neni 2 
Qëllimet e Asamblesë 

2.1. Pjesëmarrja aktive në zhvillimin dhe realizimin e veprimeve në fushën e arsimit, shkencës, 
kulturës, sportit, punës humanitare dhe aktiviteteve të tjera me interes për fëmijët dhe 
komunitetin;  

2.2. Zhvillimi i bashkëpunimit me Këshillat Drejtues të Shkollave, Këshillat e Prindërve, 
Këshillat e nxënësve dhe komunitetin lokal; 

2.3. Krijimi dhe zhvillimi i bashkëpunimit me mekanizmat dhe organizatat tjera; 
2.4. Ngritja e vetëdijes për të drejtat e fëmijës, përgjegjësitë dhe gjithë përfshirja e interesave të 

fëmijëve/nxënësve; 
2.5. Avokimi mbi çështjë të ngritura nga vetë fëmijët; 
2.6. Organizimi dhe pjesëmarrja në aktivitete të identifikuar nga vetë fëmijët, dhe ato që kanë të 

bëjnë me të drejtat e fëmijëve; 
2.7. Inkurajimi i tolerancës, solidaritetit dhe demokratizimi; 
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2.8. Promovimi i vlerave shoqërore. 
Neni 3 

Kompetencat 

Obligimet dhe detyrat e Asamblesë: 
3.1. Dhënien e kërkesave, mendimeve dhe sugjerimeve për institucionet relevante Komunale. 

Për Këshillat e Shkollës, Këshillat e Prindërve, dhe Drejtoritë, lidhur me zbatimin e 
rregulloreve të sjelljes në shkollë, planin e zhvillimit të shkollës, aktivitetet e lira, 
pjesëmarrjen në sporte dhe konkurse të tjera dhe organizimin e të gjitha manifestimeve të 
nxënësve në shkollë dhe jashtë saj në interes të fëmijëve; 

3.2. Të siguroj bashkëpunimin e nxënësve dhe mësuesve, edukatorëve dhe bashkëpunëtorëve 
professional; 

3.3. Informimin e nxënësve rreth çështjeve me rëndësi të veçantë për arsimimin e tyre përmës 
komunikimit të rregullt me këshillat e shkollave; 

 Neni 4 
Organizimi i Asamblesë 

Organizimi i Asamblesë në secilën komunë do të ndodhë në mënyrën e cekur më poshtë.  
4.1. Njësia për të drejta të njeriut (NJDNJ) e ndihmon, monitoron dhe raporton për punën e 

Asamblesë; 
4.2. Organet e Asamblesë janë: Kryetar-ja/i, Kryesia e përbërë nga 5 persona, dhe Komisione të 

organizuara dhe përzgjedhur nga vetë asambleistët; 
4.3. Zyrtari për të drejta të fëmijëve nga NJDNJ në nivel komunal organizon zgjedhjet për  

Asamble në koordinim me DKA; 
4.4. Përfaqësimi i nxënësve në Asamble bëhet nga një përfaqësues në çdo shkollë 

proporcionalisht me numrin e nxënësve në  secilën shkollë; 
4.5. Përfaqësuesit e deleguar në Asamble zgjidhen në SHMU përmes procesit zgjedhor në fillim 

të vitit shkollor dhe përfshin nxënësit e klasave gjashtë-tetë (6-8); 
4.6. Numri i fëmijëve ne Asamble duhet të jetë i njëjtë me numrin e anëtarëve të Kuvendeve 

Komunale të Komunës gjegjëse. 
 

Neni 5 
Vendimet e Asamblesë 

Asambleja merr vendime për arritjen e qëllimeve të përcaktuara dhe miraton: 
5.1. Planin vjetor të punës së Asamblesë; 

Rregulloret e brendshme si dhe ndryshimet në rregullore; 
5.2. Zgjedh dhe shkarkon kryetarin e Asamblesë; 
5.3. Shqyrton dhe miraton së paku një raport vjetor të punës së Kryesisë dhe komisioneve; 
5.4. Shqyrton dhe miraton propozimet e anëtarëve të Asamblesë dhe komisioneve. 
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Neni 6 

Mënyra  e përzgjedhjes së anëtarëve për Asambletë 

6.1. Në takim të përbashkët Këshilli i nxënësve fton Kryesitë e klasave nga 6-8; 
6.2. Nga të gjithë nxënësit e ftuar në takim përzgjidhen përfaqësuesit për asamblenë në mënyrë 

të msheftë, sipas Nenit 4, par.4.4, të kësaj Rregulloreje; 
6.3. Secili nxënës prezent në takim ka të drejtë të propozojë dhe të jetë i propozuar; 
6.4. Secili nxënës ka të drejtë të deklarohet se a pajtohet të jetë kandidatë përfaqësues i shkollës 

për Asamble; 
6.5. Nxënësit e kandiduar për përfaqësues të Asamblesë, paraqiten me një fjalë rasti; 
6.6. Përzgjedhja e kandidatëve bëhet përmes procesit të votimit, të hapur ose të mbyllur; 
6.7. Përzgjedhja e Asambleistëve bëhet në javën e tretë të Tetorit, në çdo dy vite; 
6.8. Duke respektuar kuotën gjinore dhe gjithë përfshirjen, përzgjidhen kandidatët të cilët kanë 

numrin më të madh të votave (varësisht nga numri i asamblistëve që do  të përzgjidhen); 
6.9. Nëse ka numër të barabartë të votave, atëherë shkohet në raundin tjetër, Komisioni 

zgjedhor  është gjithëpërfshirës. 
Neni 7 

Mbledhjet e Asamblesë 

7.1. Katër mbledhje të Asamblesë janë obligative gjatë një viti kalendarik, ndërsa nëse është e 
nevojshme edhe më shpesh, me propozim të Kryetarit, Kryesisë, si dhe me iniciativën e një 
të tretës të anëtarëve të Asamblesë; 

7.2. Asambleja vendos me shumicën e votave të anëtarëve prezent; 
7.3. Anëtarët informohen përmes postës elektronike dhe formave tjera për pikat e rendit të ditës, 

kushtet e seancës si dhe informata shtesë; 
7.4. Kuorumi për mbajtjen e mbledhjeve është gjysma, plus një (shumica e thjeshtë). 

 
Neni 8 

Përgjegjësitë anëtarëve të Asamblesë 
 

8.1. Anëtarët e Asamblesë kanë mandat dy vjeçar, dhe mund të rizgjidhen në të njëjtin funksion 
8.2. Mandati i anëtarëve të Asamblesë përfundon me dorëheqje, pas përfundimit të mandatit ose 

mungesës pa arsye në tri seanca radhazi 
8.3. Asambleja raporton me shkrim tek NJDNJ 
8.4. Secili anëtar i Asamblesë njofton Këshillin e Nxënësve në shkollën e vet për punën e 

Asamblesë 
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Neni 9 
Të drejtat e anëtarëve të Asamblesë 

Një anëtar i Asamblesë ka të drejtë:  
9.1. Të marr pjesë në arritjen e objektivave të Asamblesë; 
9.2. Të marr pjesë në punën e Asamblesë në kushte të barabarta me anëtarët e tjerë; 
9.3. Të propozon projektet, veprimet, dhe dokumentet e tjera të Asamblesë për vendimmarrje; 
9.4. Të marr pjesë në realizimin e të gjitha aktiviteteve të asamblesë;  
9.5. Të informohet në kohën e duhur për punën dhe aktivitetet e Asamblesë; 
9.6. Të shprehet lirshëm; 
9.7. Të kërkojë dhe të marrë informata nga Kryesia për çështje të rëndësishme në lidhje me 

ushtrimin e funksionit të asamblistit të ri; 
9.8. Të ketë vetëm një propozim  për një çështje të caktuar; 
9.9. Të shfrytëzojnë ambientet e Asamblesë që u janë dhënë në dispozicion për punë dhe 

takime, në bashkëpunim me Komunën/Kuvendin Komunal. 
 

Neni 10 
Detyrat e anëtarëve të Asamblesë 

Anëtarët e Asamblesë janë të detyruar të: 
10.1. Kontribuojë në mënyrë aktive në arritjen e objektivave; 
10.2. Marr pjesë në përputhje me interesat e zgjedhësve në aktivitetet e Asamblesë; 
10.3. Ta respektojnë njëri-tjetrin; 
10.4. Kryen detyra të tjera që i janë besuar atij/asaj nga Asambleja; 
10.5. Ti përgjigjet ftesës së Kryetarit/es së Asamblesë lidhur me punë e Asamblesë; 
10.6. Të nënshkruhen në fillim dhe mbarim të seancës për praninë e tyre; 
10.7. Me shumicë votash ta aprovojnë, ndryshojnë apo plotësojnë rendin e ditës të propozuar 

nga Kryetari; 
10.8. Të votojnë me shumicë votash propozimin e arsyetuar për shtyrjen apo tërheqjen e pikave 

të caktuara të rendit të ditës. 
 

Neni 11 
Mënyrat e votimit 

11.1. Votimet mund ti bëjë me vota të hapura ose të mbyllura. Këtë e vendosin asamblistët; 
a) Votimi i hapur bëhet me ngritjen e dorës, ndërsa  
b) Votimi i mbyllur(fshehtë) bëhet me fletëvotime. Votimin e fshehtë e udhëheqë dhe 

monitoron Komisioni i votimit; 
11.2. Para se të fillohet me votim të fshehtë, Asambleja propozon dhe zgjedhë tre (3) anëtarë të     

Komisionit për numërimin e votave dhe për gjetjen e parregullsive në votime; 
11.3. Konsiderohet i pavlefshëm fletëvotimi prej të cilit nuk mund të konstatohet më saktësi se 

si ka votuar asambleisti; 
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11.4. Pjesëmarrësit në votim, kanë vetëm një (1) herë të drejtë të votojnë; 
11.5. Seancat janë të hapura dhe publike. 
 
                                                                Neni 12 

Zgjedhja e Kryetarit/es dhe Kryesisë së Asamblesë 

12.1. Asambleja zgjedh një (1) Kryetarë, dy (2) Nënkryetarë, një (1) Sekretarë, një (1) Arkëtarë; 
12.2. Të dy Nënkryetarët propozohen dhe zgjidhen nga anëtarët e asamblesë duke votuar; 
12.3. Sekretari dhe arkëtari propozohet nga kryetari i asamblesë dhe votohen nga Asambleja;  
12.4. Zgjedhja e Kryetarit/es bëhet me vota të hapura ose të mbyllura (shih Neni 11); 
12.5. Kryetari/ja i/e sapo zgjedhur pas fjalimit të tij/saj rreth objektivave përgjatë punës 

menjëherë hapë votimin për përzgjedhjen e Kryesisë (Nënkryetarëve, sekretarit/es, 
arkëtarit/es). 

 
Neni 13 

Të drejtat, detyrat dhe përgjegjësitë e kryetar-it/es së asamblesë 

13.1. Kryetar-i/ja ka mandat të plotë 2 vjeçar nga momenti i zgjedhjes së tij/saj; 
13.2. Kryetar-i/ja mund të bëjë propozime dhe ka të drejtë vote, dhe në rast të votimit të 

barabartë vota e Kryetar-it/ës është një votë më shumë; 
13.3. Ka të drejtë të ndërpresë seancën nëse ka parregullsi; 
13.4. Ka të drejtë ta largojë asambleist-in/en nga salla nëse ka shkelur Kodin e Mirësjelljes;1 
13.5. Kujdeset për zbatimin e Rregullores së Punës dhe për përmirësimin e kushteve të 

Asamblesë Komunale të Fëmijëve; 
13.6. Kryetari/ja duhet ta thërret mbledhjen së paku katër herë në vit, apo sipas nevojës; 
13.7. Kryetari/ja nuk duhet të mungojë në tre (3) mbledhje radhazi, po qe se ai/ajo mungon pa 

arsye, atëherë mund të kërkohet edhe shkarkimi i tij/saj; 
13.8. Kryetari/ja nuk guxon të bëjë anime(ndarje); 
13.9. Nëse Kryetari/ja mungon, vazhdon seanca me Nënkryetarin/en i/e parë; 
13.10. Nëse mungon edhe Nënkryetari/ja i/e parë, atëherë vazhdon me të dytin. Nëse Kryetari/ja 

bën shkelje të Rregullores së Punës dhe Kodit të Mirësjelljes, ai/ajo mund të shkarkohet 
me votimin e 2/3 të Asambleistëve. 

 
Neni 14 

Të drejtat, detyrat dhe përgjegjësitë e nënkryetarëve 

14.1. Asambleja duhet të ketë 2 Nënkryetarë; 
14.2. Nënkryetari i dytë duhet të përzgjidhet nga komunitetet jo-shumicë; 

                                                           
1 Dokument shtesë i krijuar nga Asambleistët 
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14.3. Nënkryetar-i/ja i Asamblesë i ndihmon Kryetarit/es në kryerjen e punëve dhe kryen punë 
të tjera nga fushëveprimet e tij/saj; 

14.4. Me autorizimin e Kryetarit, mund ta zëvendësoj atë brenda dhe jashtë vendit, varësisht nga 
agjenda e takimit. 

 
Neni 15 

Të drejtat, detyrat dhe përgjegjësitë e sekretarit/es 

15.1. Sekretari/ja i/e Asamblesë bën pjesë në Kryesi dhe ka detyrat e përcaktuara; 
15.2. Sekretari/ja me kërkesë të Kryetarit thirr seancën, cakton datën, orën dhe vendin e 

mbajtjes së seancës dhe mban procesverbalin; 
15.3. Ruan dokumentet e Asamblesë, dhe ë bën evidentimin e prezencës të asamblistëve; 
15.4. Sekretari ka përgjegjesi të monitorojë implementimin e planit të veprimit të Asamblesë. 

 
Neni 16 

Detyrat dhe të drejtat e Kryesisë së Asamblesë 

16.1. Kryesia e Asamblesë zgjidhet nga vet asamblistët dhe duhet të jetë e përbërë nga pesë(5) 
anëtarë 

16.2. Anëtari/ja i/e Kryesisë nuk mund të ketë më shumë se një post 
16.3. Mbajnë shënime dhe shfaqin idetë e tyre për të mirën e fëmijëve. 
16.4. Cakton rendin e ditës në bashkëpunim me anëtarët e Kryesisë, (nënkryetarët, sekretari/ja, 

arkëtari/ja në krye me Kryetarin/en) 
16.5. Harton plan programin  dhe kalendarin e punës 
16.6. Vendimet e Kryesisë miratohen nga asamblistët. 
 

Neni 17 
Komisionet 

17.1. Komisionet janë organe të përkohshme ose të përhershme që kujdesen për zbatimin e 
objektivave të Asamblesë 

17.2. Komisionet që janë organe punë të përhershme: 
a) Komisioni për bashkëpunim me organet profesionale të shkollës, këshillin e shkollës, 

këshillin e prindërve, mësuesit dhe komunitetin lokal; 
b) Komisioni për sport dhe kulturë; 
c) Komisioni për veprim humanitar; 
d) Komisioni për informim; 
e) Sipas specifikacioneve të Komunës; 

17.3. Vendimi mbi themelimin, përgjegjësit, shuarjen e komisioneve miratohet nga Asambleja 
në interesin më të mirë të fëmijëve 
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17.4.  Çdo komision ka udhëheqësin e vet, i cili/a që zgjidhet me votim brenda komisionit (shih 
Rregulloren). 
 

Neni 18 
Komisionet dhe detyrat  e tyre 

18.1. Komisionet i kryejnë të gjitha punët dhe detyrat sipas planit të veprimit; 
18.2. Plani i veprimit të çdo Komisioni duhet të aprovohet nga Asambleja; 
18.3. Komisionet mbajnë mbledhjen e përgjithshme me Kryesinë; 
18.4. Shkarkimi i komisioneve bëhet nëse nuk respektojnë dhe nuk mbajnë përgjegjësi për 

punën e tyre. 
Neni 19 

Procesverbali 

19.1. Për punimet e seancës së Asamblesë Komunale të Fëmijëve mbahet procesverbali (shih 
Neni 15); 

19.2. Procesverbali i përmban të dhënat kryesore për punimet e seancës, propozimet e 
paraqitura dhe konkluzionet e miratuara në lidhje me çështjet e rendit të ditës; 

19.3. Procesverbali sipas rregullit, i shpërndahet nëpërmes postës elektronike dhe mënyrave 
tjera të gjithë asambleistëve më së voni një (1) ditë para seancës që do të miratohet; 

19.4. Sekretari/ja i/e Asamblesë ka për detyrë përgatitjen  dhe ruajtjen  e  procesverbaleve 
origjinale të seancave të Asamblesë. 

 
Neni 20 

Publikimi dhe njoftimi 

20.1. Puna e Asamblesë është publike, ku të gjitha procesverbalet, planet e veprimit, minutat e 
takimeve, publikimet, dhe çfarëdo e dalur nga asambletë, publikohen në uebfaqen e 
Asamblevë (http://akf-ks.org/) dhe mbikqyrët nga NJDNJ; 

20.2. Kryesia kujdeset për informimin e rregullt të anëtarëve dhe publikut për punën dhe 
aktivitetet e Asamblesë, qoftë drejtpërdrejt, komisionit për informim ose përmes 
publikimit të aktiviteteve. 
  

Neni 21 
Bashkëpunimi 

21.1. Për të arritur qëllimet, Asambleja krijon kontakte dhe bashkëpunon me shoqatat dhe 
organizatat e tjera profesionale, shkencore, arsimore dhe të ngjashme; 

21.2. Lidhur me 21.2 si më lart, Asambleja bashkëpunon dhe koordinohet me 
Komunën/Kuvendet  Komunale. 

 

http://akf-ks.org/
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Neni 22 
Mjetet dhe financimi 

22.1. Mjetet e nevojshme për funksionimin dhe financimin e aktiviteteve realizohen përmes:  
planifikimit buxhetor komunal dhe qeveritar (buxhetimit miqësor për fëmijë), mbledhjes 
së fondeve, shkollat, kontributet vullnetare të nxënësve, mësuesve, prindërve dhe 
donacionet nga organizatat e biznesit, si dhe donatorë të tjerë. 

  
Neni 23 

Modifikimi i Rregullores 

23.1. Ndryshimet në Rregullore janë të mundshme në bazë të propozimit të një të tretës së  
anëtarëve të Asamblesë. 

 
Neni 24 

Pushimi i punës së Asamblesë 

24.1. Asambleja pushon së punuari me vendimin e shumicës së anëtarëve, kur pushojnë kushtet 
për arritjen e objektivave. 
 

Neni 25 
Dispozitat përfundimtare 

25.1. Për zbatimin e kësaj rregulloreje do të kujdeset Njësiti për të Drejtat e Njeriut, Drejtoria 
Komunale e Arsimit, si dhe Drejtoritë tjera Komunale 

 
Neni 26 

Hyrja në fuqi 

26.1. Kjo Rregullore hyn në fuqi 15 ditë pas regjistrimit në zyrën e protokollit të Ministrisë së 
Administrimit të Pushtetit Lokal, si dhe 7 ditë pas publikimit në gjuhë zyrtare në web faqen e 
Komunës. 
 
 
____________________________________________________________ 
Kuvendi Komunal                                                                                  
(Emri i plotë, nënshkrimi dhe data)       
 
 
____________________________________________________________ 
Kryesuesi 
(Emri i plotë, nënshkrimi dhe data) 
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Republika e Kosovës 
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Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor 
Ministarstvo Sredine i Prostornog Planiranja 
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AGJENCIONI PËR MBROJTJEN         KOSOVSKA AGENCIJA          KOSOVO ENVIRONMENTAL 
E MJEDISIT TË KOSOVËS              ZA ZAŠTITU SREDINE                PROTECTION AGENCY 
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PËRMBAJTJA 

 
 
 
1. HYRJE 

 
 
2. KARAKTERISTIKAT E PËRGJITHSHME TË TERRITORIT TË KOMUNËS SË 

MITROVICËS  
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1. HYRJE 
 
 
Instituti për Mbrojtjen e Natyrës së Kosovës, është institucion i cili vepron në kuadër të 

Agjencisë së Kosovës për Mbrojtjen e Mjedisit, në kuadër të Ministrisë së Mjedisit dhe 

Planifikimit Hapësinor. 

Në strukturat e më hershme organizative, ky institucion ka bartur emërtime të ndryshme dhe ka 

funksionuar në kuadër të strukturave të tjera, deri më vitin 1989, kur Kuvendi  i Kosovës ka 

nxjerrë Ligjin për themelimin e Entit për Mbrojtjen e Natyrës dhe Ambientit të Kosovës 

(“GZK” nr. 38/89). Ndërkaq që nga pas lufta, duke u nisur nga përshtatshmëria e rrethanave 

zhvillimore bashkëkohore, ky Institucion emërtohet si Instituti për Mbrojtjen e Natyrës dhe 

Mjedisit të Kosovës (IMNMK). 

Me themelimin e Agjencisë së Kosovës për Mbrojtjen e Mjedisit (Ligji për Mbrojtjen e Mjedisit, 

2003, neni 39), Instituti për Mbrojtjen e Natyrës dhe Mjedisit pëson ndryshime në emërim dhe 

tani quhet Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës (IKMN). 

IKMN-ja kryen punë me rëndësi në lëmin e Mbrojtjes së Natyrës me interes për Kosovën, si 

vijon: 

o Përcjellë gjendjen e natyrës 
 

o Mundëson kërkimin, studimin, evidentimin, valorizimin e natyrës, si dhe zbatimin e masave 
mbrojtëse të objekteve të natyrës 

 
o Përgatitjen e bazave profesionale arsyeshmërisë, propozimeve dhe akteve për marrjen nën 

mbrojtje të objekteve të natyrës 
 
o Mbajtjen e regjistrave dhe shënimeve për Zonat e Mbrojtura, konkretisht për Parqet, 

Rezervatet Natyrore, Monumentet Natyrore, Biodiveristetin etj 
 

o Respektimi i Konventave Ndërkombëtare, koordinimi i punëve me organet kompetente 
komunale, Universitetin, OJQ-të, etj. 
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Kështu, në kuadër të strategjive dhe detyrave programore për vitin 2018 Instituti i Kosovës për 

Mbrojtjen e Natyrës ka realizuar projektin e evidentimit të vlerave natyrore nëpër komunat e 

Kosovës, e me këtë rast është realizuar edhe evidentimi i vlerave në komunën e Mitrovicës. 

Gjatë evidentimit të vlerave natyrore në këtë komunë, Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e 

Natyrës, ka shfrytëzuar tërë potencialin e kuadrove profesionale e teknike dhe ka realizuar:   

 
o 9 vizita në terren 
 
o Vizita evidentimi në të gjitha fshatrat e komunës së Mitrovicës  
 
o Evidencimin e 26 objekteve natyrore për mbrojtje të mundshme   
 

 
Në këtë rast falënderojmë strukturat kompetente në komunën e Mitrovicës, për bashkëpunimin, e 

veçanërisht z. Asllan Isufi, Drejtor i Drejtorisë për Mbrojtjen e Mjedisit në këtë komunë, si dhe 

stafin e kësaj drejtorie, komunitetin lokal (njerëz të moshuar, intelektual, drejtor,  kryetar të 

fshatrave, mësimdhënës etj) për dhënien e informacioneve të nevojshme gjatë realizimit të punës 

në terren.  
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2. KARAKTERISTIKAT E PËRGJITHSHME TË TERRITORIT TË K.K. 
TË MITROVICË  

 
Pozita gjeografike 
 
Komuna e Mitrovicës është pa dyshim një ndër qytetet më të rëndësishme jo vetëm në vend, por 

edhe në të gjithë Gadishullin Ilirik e më gjerë. Shtrihet në fushën aluviale të lumenjve: Ibër, 

Sitnicë dhe Lushtë, si dhe në shpatijet e kodrave që e rrethojnë.  

Pozita gjeografike është e volitshme për shkak të relievit, korridori veri-jug përmes lugninave 

Ibër-Sitnicë ka rëndësi ekonomike dhe kulturore pasi që e lidh atë me shumë vende të ndryshme. 

Qyteti kufizohet nga shpatet e Kreshbardhës (Kopaonikut), Rogoznes, Moknës dhe Qyqavicës. 

Territori i kësaj komune kufizohet me komunën e Zveçanit, në pjesën veriore, me komunën e 

Besianës në pjesën lindore, me komunën e Vushtrrisë në pjesën jugore, me komunën e 

Skenderajit në pjesën perëndimore dhe me komunën e Zubin Potokut në pjesën veri-

perëndimore. Në drejtim të Sitnicës lidhet me Rrafshin e Kosovës, ndërsa kodrina tufoide e 

Bajrit e gjatë 520 metra, nga ana jugore, e ndan qytetin nga baseni i Kosovës. 

Mitrovica shtrihet në shkallë 42,53° të gjerësisë gjeografike veriore dhe në atë 25,52° të gjerësisë 

gjeografike lindore si dhe në lartësinë mbidetare 508-510 metra. I tërë territori i rrethinës së 

Mitrovicës ka një pozitë të rëndësishme, sidomos për komunikacionin transitor. Në këtë trevë 

priten rrugë të rëndësishme që shpien në brendinë e Gadishullit Ilirk, në bregdetin Adriatik, në 

Detin Egje dhe në Detin e Zi. Në këtë drejtim kalon edhe hekurudha që lidh pjesën jugore dhe 

veriore të Gadishullit Ilirk. Territori i komunës së Mitrovicës së bashku me atë të Zveçanit, sipas 

shënimeve të vitit 1987, ka pasur 56 zona kadastrale me një sipërfaqe prej 45.918 ha, 96 ari, 55 

metra. Si pjesë mikroregjionale e fushëgropës së Kosovës, baseni i Mitrovicës nga veriu mbyllet 

nga Kodra dominante vullkanike e Zveçanit me lartësi 799 metra, Kodra e Sokolit me lartësi 918 

meta dhe malit Majdan 1268 metra. Nga ana lindore Mitrovica kufizohet me Kodrën e Lisit me 

lartësi 665 metra, nga juglindja me Kodrën e Shkemzetit/Cërnushës me lartësi 1010 metra dhe në 

perëndim me Kodrën e Zmiqit me lartësi 822 metra dhe të Gërmovës 782 metra. Karakteristikat 

dominante morfologjike të territorit të komunës së Mitrovicë, janë kodrinore-malore, kurse në 

rrethinën më të gjatë të këtij qyteti mbizotëron peizazhi malor. Përgjatë Luginës së Ibrit kalojnë 

rrugët magjistrale, siç është magjistralja e Adriatikut, e cila lidh Mitrovicën me Malin e Zi, por 

pas luftë së fundit të vitit 1999, qarkullimi nëpër te është zvogëluar në masë të madhe. Një 

degëzim tjetër e lidh Rashkën me Kralevën.  
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Relievi  
Relievi i territorit të komunës së Mitrovicës përbëhet nga disa tërësi, megjithatë relievi malor 

formon fizionominë kryesore të kësaj hapësire gjeografike. Kategorisë së relievit kodrinor dhe 

malor i takojnë pjesa më e madhe e sipërfaqes, sidomos treva e Shalës së Bajgorës, në anën 

lindore. Prandaj, komuna e Mitrovicës është trevë më tepër malore sesa fushore. Pamjes së tyre 

morfologjike të ranishme i ka paraprirë predispozicioni i lëvizjeve tektonike që ndodhen në 

kohën e tercierit, kur mbi shtresat gëlqerore janë formuar shtresa të trasha të shkëmbinjve 

vullkanik, të cilët, si rezultat i proceseve postvullkanike janë bartëse të xehes dhe plumbit e të 

zinkut. Në pikëpamje gjeologjike dhe morfologjike territori i rrethinës së Mitrovicës bënë pjesë 

në sistemin Dinarike. Shala e Bajgorës është e vendosur në lindje të Mitrovicës dhe është rajon 

malor i ulët, me lartësi 1600 metra dhe si e tillë dallohet me ujëra të shumta e kullosa të pasura.  

 

Klima 
Klima është e shumëllojshme, kontinentale e butë në lartësi 800 - 1300 metra, kontinentale 

malore në lartësi 1300 - 1700 metra. Reshjet vjetore janë rreth 1000 mm, Sasia e tyre në këtë 

komunën është variabile dhe atë kemi reshje mesatare vjetore prej 600 mm për vendet me lartësi 

të vogël dhe deri në 1,100 mm për vendet  me lartësi të madhe si Shala e Bajgorës. Reshjet më të 

mëdha janë në Pranverë dhe në Vjeshtë, mesatarisht në Mitrovicë kemi 32 ditë me borë. 

 

Gjeomorfologjia  
Pamja gjeomorfologjike e territorit të Mitrovicës është rezultat i lëvizjeve tektonike dhe forcave të 

jashtme, rrjedhjeve ujore etj. 
 

Hidrografia  
Komuna e Mitrovicës në përgjithësi ka resurse të mjaftueshme të ujërave, për shkak se në 

territorin e saj shtrihen lumenjtë kryesor siç janë: Ibri, Sitnica, Lushta, Trepça. Lumi Ibër hyn në 

vendin tonë 10 km poshtë fshatit Ribariq. Sipërfaqja e pellgut ujëmbledhës në territorin e vendit 

tonë 3800 km². Gjatësia e përgjithshme është 280 km, por vetëm 85 km është gjatësia që 

përshkon vendin dhe rreth 15 km komunën e Mitrovicës. Pellgu ujëmbledhës i përket Moravës 

Perëndimore, deri në Mitrovicë ka drejtim veri-perëndim dhe jug-lindje ku derdhet Sitnica dhe 

lugina në këta sektor është e ngushtë. Lumi i Ibrit ka këto degë: Sitnica, Lushta, Trepça, Bistrica 
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etj. Sasia mesatare vjetore e ujit në pellgun e ujëmbledhësit të Lumit Ibër është 1.146.33 milion 

m³. Thellësia e ujit është e ndryshme për arsye se Ibri e ka formuar shtratin e vet në shtresa të 

ndryshme gjeologjike. Në zonën kodrinore, me qëllim të përmirësimit të regjimit të rrjedhës së 

Lumit Ibër dhe shfrytëzimit racional dhe kompleks të ujërave të tij, është krijuar Liqeni i 

Ujëmanit, vëllimi i ujit të cilit është 390.000.000 m³. Uji i tij është planifikuar të përdoret përveç 

për pije edhe për ujitje. Ndërsa afër vendit ku derdhet në Ibër, Lumi Sitnica e merr Lumin e 

Trepçës me gjatësi 14 km, i cili buron në Shalë të Bajgorës. Lumi Lushtë me gjatësi 19 km është 

degë e djathtë e Ibrit dhe buron në Kodrën e Lubovecit me lartësi 800 metra dhe kalon nëpër 

grykën e vet të prerë në gëlqerore në mes të kodrinave të Bajrit e Shipolit, duke kaluar nëpërmes 

qytetit derdhet në Ibër. Pjesa nga ura e Lushtës e deri në derdhje është e mbuluar dhe mbi të 

kalon rruga e asfaltuar sipër qytetit. Në sipërfaqen e tokës në fshatin Lushtë gjendet një burim uji 

i thartë sulfurik, nën presionin  e gazrave të brendshme që gjenden nën horizontet gëlqerore. 

Sitnica është Lumi kryesor në Fushën e Kosovës. Sipërfaqja e pellgut ujëmbledhës është 286 m². 

Relievi i këtij pellgu është i butë. Gjatësia e Lumit është 110 km dhe ndodhet tërësisht në 

territorin e Kosovës. Si pikënisje e Lumit shërben burimi i Zhegovcit, i cili ndodhet në malin me 

të njëjtin emër, në pjesën jugore të Kosovës. Lumi i Sitnicës derdhet në atë të Ibrit, mesatarisht 

m³/s. Është Lumë kryesor fushor, andaj rrjedhja e tij është e qetë dhe shtrati është i cekët.  

 

Biodiversiteti  
 

Flora dhe vegjetacioni i territorit të komunës së Mitrovicës   
 

Në territorin e kësaj komuna janë të pranishme mbi 1000 lloje të bimëve, nga të cilët rëndësi të 

veçantë kanë mbi 150 lloje të rralla endemike me vlerë të veçantë si bimët sub-endemike. Kjo ka 

mundësuar që bota bimore në këtë pjesë të jetë mjaft e pasur me lloje dhe bashkësi bimore, pjesa 

më e madhe e rajonit i takon bashkësisë se bungut (Ass.Querrcetum farnetto-cerris scardicum), 

që në të vërtet është një nder bashkësit më të përhapura në rajon. Llojet më të rëndësishme 

drunore janë: ahu (Fagus sylvatica), bungu (Quercus petrea), pisha e bardhë (Pinus silvestris), 

pisha e zezë (Pinus nigra), bredhi (Abies alba), hormoqi (Picea abies), shkoza (Carpinus 

orientalis), qarri (Quercus cerris), frashëri i zi (Fraxinus ornus), frashëri i bardhë (Fraxinus 

excelsior), mështekna (Betula pendula), blini (Tilia platyphyllos), panja (Acer pseudoplatanus), 

vidhi malor (Ulmus montana), verri i zi (Alnus glutinosa), shelgu i egër (Salix caprea), shelgu i 

bardhë (Salix alba), plepi i egër (Populus tremula), krekëza (Acer campestris) etj.  
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Në aspektin vegjetativ kjo zonë karakterizohet me pjesë që përfshijnë një sipërfaqe të 

konsiderueshme të pyjeve por njëkohësisht ka edhe sipërfaqe të zhveshura pyjore si pasojë e 

dëmtimit të tyre. Në pyjet e degraduara hasen formacionet e shkurreve të drunjve, si: Murrizi 

(Crategus monogyna), Lajthisë (Corylus), thana (Cornus mas) etj.  
 

Vlerat themelore të biodiversiteti në rajonin e Shalë së Bajgorës  
 

Territori me vlera themelore të biodiversiteti në këtë komunën është ai i Shalës së Bajgorës, i cili 

karakterizohet me bukuri dhe vlera të veçanta natyrore që kanë rëndësi të posaçme shkencore, 

edukativo-arsimore, rekreative, sportive-turistike dhe estetike. Prandaj, si zonë e veçantë në 

aspektin e biodiversitetit është pjesa e “Shalës së Bajgorës”, e cila është jashtëzakonisht e pasur 

me lloje bimore dhe shtazore.   

Shpatijet e Shalës së Bajgorës janë të pasura me kullosa kualitative, si dhe lloje të ndryshme të 

bimëve barishtore karakteristike të maleve të fushëgropës së Kosovës. Bimët mjekësore kanë 

rëndësi te veçantë për florën e kësaj komuna dhe rëndësi të veçantë paraqesin llojet aromatike 

dhe mjekësore në pjesët malore. Duhet theksuar se këto lloje janë të kërcënuara me zhdukje nga 

shfrytëzimi ilegal i tyre, sidomos mbledhja e rizomave, zhardhokëve dhe organeve tjera bimore 

gjatë fazës së tyre vegjetative. 
 

Bimët mjekësore 
 

Në rrethin e Mitrovicës vlerë të madhe për ekonominë e komunitetit kanë edhe shfrytëzimi i 

burimeve natyrore, sidomos bimëve mjekësore, të cilat kanë një përhapje të gjerë në shumë zona 

të këtij rajoni. Prej llojeve të tyre më të rëndësishme mund të përmendim: dëllinja e zezë 

(Juniperus nigra), dëllinja e kuqe (Juniperus ohycedrus), lulkuqja (Papaver rhoeas), sherebela 

(Salvia officinalis L.), trëndafili i egër (Rosa kanina), mullaga (Malva sulvestris), salepi (Orchis 

mascula), hithra (Urtica dioica), kamomili (Chamomilla recutita), sideriti i roeserit (Sideritis 

roeseri), murrizi (Crataegus monogyna), etj. Këto lloje bimore mblidhen nga banorët dhe 

grumbullohen nga subjektet e licencuara të rrethit.  

Në këtë pjesë meqë kushte mjedisore dhe pozicioni gjeografik janë të përshtatshëm për rritjen 

dhe zhvillimin e shumë llojeve bimore me vlerë, duhet që kjo zonë të jetë në qendër të 

vëmendjes. Gjithashtu duhet bërë përkujdesje ndaj rregullave dhe kritereve të vjeljes dhe 

grumbullimit të këtyre pasurive natyrore, me qëllim të arritjes së menaxhimit efikas dhe 
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shfrytëzimit të qëndrueshëm të pasurive natyrore dhe bimëve mjekësore të cilat zhvillohen në 

këtë pjesë.    

Po ashtu edhe territori i Trepçës në Stan Tërg, është i pasur në aspektin floristik, sa i përket 

llojeve bimore më të përhapura në këtë pjesë janë: fillitaja e pyjeve (Anemone nemorosa), 

shpendra (Heleborus odorus), hithra (Urtica dioica), hithbuta me njolla (Lamium maculatum), 

mnushaqja e rivarininit (Viola riviniana Reichenb.), mnushaqja (Viola odorat), manushaqja 

tringjyrshe (Viola tricolor), aguliqja e vërtet (Primula veris), luleshtrydhe (Fragaria vesca), 

manaferra e kaltërme (Rubus caesius), urthi (Hedera helix), pështriku (Muscari commutatum 

Guss), boçka dygjethëshe (Scilla bifolia), luleshurdha (Taraxacum officinale), etj. Duhet 

theksuar se disa lloje janë te kërcënuara me zhdukje nga shfrytëzimi i pakontrolluar i tyre, 

sidomos në kohën e lulëzimit.  

 

Fauna  
 

Duke marrë parasysh pozicionin gjeografik, pastaj kompleksin e faktorëve ekologjik dhe historik 

dhe faktorëve tjerë Mitrovica hyn në radhën e qyteteve me faunën më të pasur. Në ketë rajon 

jetojnë këto lloj të shtazëve: ariu i murrmë (Ursus actros) derri i egër (Sus strofa) vjedulla (Meles 

meles), lepuri (Lepus europaeus), ketri (Scirflus vulgaris), ujku (Canis lupus), macja e egër 

(Fellis silverscis), sqaroi (Martes martes), miu bizam (Ondatraziberthica), miu i verdhë malor 

(Apodemus fliaviocollis), iriqi (Erinaceus concolor L.), breshka e tokës (Testudo sp.), gjarpri 

helmues i gurit (Kipera amodytes), kaprolli (Caprelous capreolus), dreri (Cerus elaphus), 

dhelpra (Canis vulpes), pula e egër (Bonasia bonasia) etj. Ndërsa, përgjatë rrjedhës së lumenjve 

ekzistojnë kushte për jetesën e ujëtokësorëve dhe peshqve. Si rrjedhojë e ndotjes së madhe të 

ujërave të lumenjve fauna është e rrezikuar me zhdukje. Kohën e fundit, si pasojë e ndotjes është 

zvogëluar edhe numri i kafshëve shtëpiake, si për shembull: lopëve, deleve, dhive, kuajve, 

buallicave, si dhe numri i shpezëve si: pulave, patave etj.  

Në habitatet e ujërave të kthjellëta dhe të ftohta të lumenjve gjenden llojet e troftë së egër dhe 

disa lloje tjera të peshqve autokton, që e bën këtë zonë të dallohet nga pjesët tjera të vendit. E 

gjithë kjo, pasuri e botës shtazore me vlera të veçanta ofron kushte për zhvillimin e turizmit 

malor, familjar, sportiv, ekologjik etj.  

Shpendët (Aves) -  pulegra e madhe (Tetrao urogalus), borsi i borës (Montifringilla nivalis), 

shqiponja kryqëzare (Aquilla heliaca), shqiponja e përhimët (Aquila chrusaetos), shqiponja e maleve 
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(Hieraetus fasciatus), vulturida (Gyps fulvus), huti i madh (Bubo bubo), skifteri i përhimët (Falco 

peregrinus), skifteri malor (Falco biarmicus), petriti i pulave (Accepiter gentilis), pula e pyjeve 

(Tetrastea bonasia), (Gypaetus barbatus) etj.  

Ujëtokësorët (Amphibia) - picrraku (Salamandra salamandra), picrraku i zi (Salamandra atra), 

tritoni i vogël (Triturus vulgaris), bretkoca pyjore dregëzore (Bufo bufo), bretkoca e gjelbërt 

(Bufo viridis) etj. 

Rrëshqitësit (Reptilia) - breshka e kënetave (Emys orbiculatus), breshka tokësore (Testudo 

graeca), hardhuca e gjelbërt (Lacerta viridis), hardhuca e përhime (Lacerta agilis), gjarprinjtë e 

ujit (Natrix natrix dhe Natrix tesselata), shlliga (Vipera ammodydes) etj. 

 

Gjitarët (Mamalia) - rrëqebulli (Lynx lynx), shqarthi i artë (Martes martes), lundërza (Lutra 

lutra), ariu i murrmë (Ursus arctos), kaprolli (Capreolus capreolus), dhia e egër (Rupicarpa 

rupicarpa), ujku (Canis lupus), dhelpra (Canis vulpes), derri i egër (Sus scrofa), vjedulla (Meles 

meles), macja e egër (Felis sylvestris), fishnjari (Martes fiona), gjeri i madh (Glis glis), qeni i 

verbër (Spalax monticola) etj.  

 
Nga e tërë ajo që u tha më lart mund të vijmë në përfundim si vijon: 

 

o Mbrojtja adekuate e biodiversitetit  

o Të merren masa për mbrojtjen e llojeve të rrezikuara bimore dhe shtazore dhe   

            arealeve të tyre 

o Të ruhen lokalitetet të cilat janë korridore ekologjike të shtazëve të egra 

o Të kontrollohet gjuetia në mënyrë institucionale   
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3. LISTA E OBJEKTEVE TË EVIDENTUARA GJATË NJOHJES SË VLERAVE  
   

 
Nr 

 
Vendi 

 
Objekti 

Koordinatat Lartësia 
mbidetare 

 
Data  

 
Komuna  

X Y    
1 Bajgorë  Trungjet e Ahut (Fagus sylvatica) 0500162 4757676 1316 26.06.2018 Mitrovicë 
2 Bajgorë Trungjet e  Ahut (Fagus  sylvatica) 0500956 4756425 1321 26.06.2018 Mitrovicë 
3 Bare  Trungu i  Ahut (Fagus  sylvatica) 0497479 4756049 1075 26.06.2018 Mitrovicë 
4 Bare  Kroni i gurit  0498632 4758991 1370 26.06.2018 Mitrovicë 
5 Broboniq   Trungu i Qarrit (Quercus cerris) 0483129 4743393 643 26.06.2018 Mitrovicë 
6 Broboniq Burimi i ujit mineral  0484560 4743949 575 12.07.2018 Mitrovicë 
7 Kaçandoll  Shpella e Vogël  0506351 4755714 1095 12.07.2018 Mitrovicë 
8 Kaçandoll  Shpella e Madhe  0506351 4755714 1095 12.07.2018 Mitrovicë 
9 Kçiqi i V. Burimi i ujit 0492196 4745823 541 12.07.2018 Mitrovicë 
10 Koshtovë  Trungjet e Bungut (Quercus petraea) 0482594 4747620 559 12.07.2018 Mitrovicë  
11 Kovaçicë  Kroni i Ukshin Kovaçicës  0503153 4754963  1250 12.07.2018 Mitrovicë 
12 Lushtë  Vrella e Lushtës 0485337 4744085 568 31.07.2018 Mitrovicë 
13 Mazhiq  Burimi i ujit mineral 0496032 4753490 979 31.07.2018 Mitrovicë 
14 Melenicë  Ujëvara e Trepçalive  0494540 4754185 879 31.07.2018 Mitrovicë 
15 Ovçar   Trungu i Ahut me Burimin e ujit nën rrënjë 0491414 4763266 912 31.07.2018 Mitrovicë 
16 Rahovë  Kroni i Akullit  0490970 4754816 1186 31.07.2018 Mitrovicë 
17 Selac  Lugina e Selacit  495766.11 4760908.5 909 25.09.2018 Mitrovicë 
18 Selac  Ahishtat e Llomovës  5000056 4762230 1302 25.09.2018 Mitrovicë 
19 Vërnicë  Vrella e Vërnicës  0486865 4742204 625 25.09.2018 Mitrovicë 
20 Vidishiq  Trungu i Ahut (Fagus sylvatica)  0498032 4758991 11370 25.09.2018 Mitrovicë 
21 Vllahi  Trungu i Qarrit (Quercus cerris L.) 0489972 4756719 871 25.09.2018 Mitrovicë  
22 Vllahi  Trungu i Bungut (Quercus petraea)  0490221 4756508 889 23.10.2018 Mitrovicë 
23 Zabërgjë  Trungjet e Qarrit (Quercus cerris) 0494399 4759476 1043 23.10.2018 Mitrovicë 
24 Zabërgjë Trungu i  Ahut (Fagus moesiaca)  0494304 4759474 1029 23.10.2018 Mitrovicë 
25 Zabërgjë Trungu i Qarrit (Quercus cerris) 0494304 4759470 1020 23.10.2018 Mitrovicë 
26 Zabërgjë  Kroni i kërshit  0494891 4757456 1052 23.10.2018 Mitrovicë 
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4. VIZITAT KOMPLETE TË REALIZUARA NË TERRITORIN E KOMUNËS 
SË MITROVICËS 

 
Ekipi i Institutit të Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës, në bashkëpunim me z. Asllan Isufi, Drejtor 

i Drejtorisë për Mbrojtjen e Mjedisit në komunën e Mitrovicës, me datën: 12.07.2018, ka filluar 

evidentimin e vlerave natyrore në komunën e Mitrovicës dhe gjatë kësaj kohe vizitat janë 

realizuar në të gjitha vendbanimet e kësaj komune, duke përfshirë edhe vendbanimet të cilat janë 

vizituar gjatë vitit 2005.  

Gjatë evidentimit në këto lokalitete konstatuam si në vijim:  
 

1. Fshati Bajgorë – Në këtë lokalitet janë konstatuar si në vijim: 
 

 Trungjet e Ahut (Fagus sylvatica) - i cili gjendet në afërsi të rrugës së fshatit, në 

lagjen Uka. Këto trungje janë të ngjitura në majën e tyre lart dhe paraqesin fenomen 

të rrallë natyror, gjendja e përgjithshme e tyre është e mirë. Trashësi e trungjeve është 

2 x 2 metra, lartësia rreth 20 metra, kurora 9 metra dhe vjetërsia rreth 180 vite (foto 

1).  

 Trungjet e  Ahut (Fagus  sylvatica) i cili gjendet në afërsi të rrugës, në lagjen Istrefi. 

Këto trungje janë në një rrënjë të vetme dhe gjendja e tyre është e mirë. Trashësia 

arrin nga 2 metra, lartësia rreth 20 metra, kurora 15 metra dhe vjetërsia 300 vite (foto 

2).  

 

 

                                  Foto 1                                                                    Foto 2 
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2. Fshati Bare – Në këtë lokalitet janë konstatuar si në vijim: 
 

 Trungu i Ahut (Fagus sylvatica) - i  cili gjendet në afërsi të rrugës së fshatit, në 

lagjen Haradinaj dhe gjendja e përgjithshme e tij është e mirë. Trashësi arrin nga 6.5 

metra, lartësia rreth 15 metra, kurora 10 metra dhe vjetërsia rreth 350 vite (foto 3 dhe 

4).  

 

                                  Foto 3                                                                    Foto 4 
 

 

2. Fshati Batahir – Në këtë lokalitet nuk është konstatuar ndonjë objekt apo zonë për mbrojtje 

të mundshme. 

 

3. Fshati Broboniq – Në këtë lokalitet nuk është konstatuar ndonjë objekt apo zonë për mbrojtje 
të mundshme.  
 

Objekti  Koordinatat Lartësia mbidetare 
X Y 

Trungjet e Ahut (Fagus sylvatica) 0500162 4757676 1316 
Trungjet e  Ahut (Fagus  sylvatica) 0500956 4756425 1321 

Objekti  Koordinatat Lartësia mbidetare 
X Y 

Trungu i  Ahut (Fagus  sylvatica) 0497479 4756049 1075 

Përshkrimi  Koordinatat Lartësia mbidetare 
X Y 

Fshati Batahir 4898562 4760514 609 
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4.  Fshati Dedi – Në këtë lokalitet nuk është konstatuar ndonjë objekt apo zonë për mbrojtje të 

mundshme. 

 

5. Fshati Gushavc – Në këtë lokalitet nuk është konstatuar ndonjë objekt apo zonë për mbrojtje 

të mundshme. 

              

6. Fshati Kaçandoll – Në këtë lokalitet janë konstatuar si në vijim: 
 

 Shpella e Vogël – hyrja e Shpellës ka gjatësi rreth 2 metra dhe gjerësi rreth 1 meter. 

Është hyrje natyrore dhe gjendet në pjesën lindore të një bregore që zbret në Lumin e 

Kançandollit. Kanali kryesor i Shpellës është i gjatë rreth 15 metra, më gjerësi nga 1 

meter deri në 3.5 metra, ndërsa lartësia e tavanit arrin nga 7 metra deri në 8 metra. 

Korridori kryesor përbëhet prej formave të ndryshme morfologjike, ku më të 

theksuara janë oxhaqet shpellore. Kjo Shpellë nuk është e pasur me stoli shpellore por 

vërehet se ka një biodiversitet - faunë të pasur. Vlen të theksohet se Shpella është 

shfrytëzuar si strehimore nga disa familje të fshatit në luftën e vitit 1999 (foto 5).  

 Shpella e Madhe – ka hyrje natyrore dhe gjendet në pjesën veri-perëndimore të 

“Malit të Madh”. Hyrja është në formë rrethore me gjerësi rrethe 1.5 meter dhe 

thellësi vertikale rreth 3.5 metra. Pastaj korridori hyrës i Shpellës zbret në drejtim të 

lindjes. Pas 10 metrave, nga hyrja gjendet galeria e parë e cila është e lartë rreth 12 

metra dhe e gjerë prej 7 deri në 10 metra. Galeria karakterizohet me prezencë të 

konsiderueshme të formave speleologjike të cilat në masë të konsiderueshme e 

pasurojnë këtë Shpellë. Nga kjo galeri vazhdohet në galerinë e dytë, ndërsa në mes të 

Përshkrimi  Koordinatat Lartësia mbidetare 
X Y 

Fshati Broboniq 0484560 4743949 575 

Objekti  Koordinatat Lartësia mbidetare 
X Y 

Fshati Dedi  4921651 4759863 869 

Objekti  Koordinatat Lartësia mbidetare 
X Y 

Fshati Gushavc 4856638 4747936 569 



15 
 

këtyre dy galerive gjendet një korridor i ngushtë me gjerësi 0.50 metra gjatësi mbi 3 

metra dhe pjerrtësi deri 2.5 metra. Kjo galeri është më e gjerë dhe me lartë se galeria 

e parë dhe më pasur më stili shpellore. Gjithashtu kjo galeri është e pasur më kristale 

të shumta dhe të llojllojshme si: stalaktite, stalagmite, kolona, perde, etj. Gjatë 

qëndrimit në shpellë nga tavani i Shpellës dhe nga kristalet pikonte vazhdimisht ujë. 

Të dy Shpellat janë të pasur më faunë shpellore si: lakuriq, flutura dhe një nunër i 

madhe i insekteve (foto 6).  

 

                                   Foto 5                                                                    Foto 6  
 

 

7. Fshati Kçiq i Madh – Në këtë lokalitet nuk është konstatuar ndonjë objekt apo zonë për 
mbrojtje të mundshme.                             

 

8. Fshati Kçiq i Vogël – Në këtë lokalitet nuk është konstatuar ndonjë objekt apo zonë për 

mbrojtje të mundshme.     

Objekti  Koordinatat Lartësia mbidetare 
X Y 

Shpella e Vogël   0506351 4755714 1095  
Shpella e Madhe  0506351 4755714 1095  

Objekti  Koordinatat Lartësia mbidetare 
X Y 

Fshati Kçiq i Madh  4943497 4745363 569 

Objekti  Koordinatat Lartësia mbidetare 
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9. Fshati Koprivë –  Në këtë lokalitet nuk është konstatuar ndonjë objekt apo zonë për mbrojtje 

të mundshme. 

 

10. Fshati Koshtovë – Në këtë lokalitet nuk është konstatuar ndonjë objekt apo zonë për 

mbrojtje të mundshme.                              

 

11. Fshati Kovaçicë – Në këtë lokalitet nuk është konstatuar ndonjë objekt apo zonë për 

mbrojtje të mundshme.           

 

12. Fshati Kutllovc – Në këtë lokalitet nuk është konstatuar ndonjë objekt apo zonë për mbrojtje 

të mundshme. 

 

13. Fshati Lisicë – Në këtë lokalitet nuk është konstatuar ndonjë objekt apo zonë për mbrojtje të 

mundshme. 

X Y 
Fshati Kçiq i Vogël  4920139 4746692 619 

Objekti  Koordinatat Lartësia mbidetare 
X Y 

Fshati Koprivë 4830017 4744642 699 

Objekti  Koordinatat Lartësia mbidetare 
X Y 

Fshati Koshtovë 4824623 4746709 619 

Objekti  Koordinatat Lartësia mbidetare 
X Y 

Fshati Kovaçicë   5031045 4754924 1279 

Objekti  Koordinatat Lartësia mbidetare 
X Y 

Fshati Kutllovc  4932211 4751502 929 

Objekti  Koordinatat Lartësia mbidetare 
X Y 

Fshati Lisicë 4906123 4750395 659 
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14. Fshati Lushtë – Në këtë lokalitet nuk është konstatuar ndonjë objekt apo zonë për mbrojtje 
të mundshme. 

15. Fshati Magjerë – Në këtë lokalitet nuk është konstatuar ndonjë objekt apo zonë për mbrojtje 
të mundshme. 

 

16. Fshati Mazhiq – Në këtë lokalitet janë konstatuar si në vijim: 

 Burimi i ujit mineral – gjendet në anën e majtë të rrugës që të shpie në drejtim të 

fshatit Mazhiq. Përveç vlerave natyrore ky burim i ujit mineral ka edhe vlera tjera të 

rëndësishme si vlera shëruese, turistike etj (foto 7 dhe 8).  

 

Foto 7                                                                    Foto 8 
 

 

18. Fshati Melenicë – Në këtë lokalitet janë konstatuar si në vijim: 

Objekti  Koordinatat Lartësia mbidetare 
X Y 

Fshati Lushtë 4860423 4744347 559 

Objekti  Koordinatat Lartësia mbidetare 
X Y 

Fshati Magjerë 4928642 4757117 879 

Objekti  Koordinatat Lartësia mbidetare 
X Y 

Burmi i ujit mineral   0496032 4753490 979 
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 Ujëvara e Trepçalive – gjendet gjendet në fshatin Melenicë, në anën e majtë të 

rrugës që të shpie në drejtim të Shalës. Ujëvara ka pamje shumë të bukur me vlera të 

rralla natyrore dhe është me rëndësi mjaft tërheqëse për vizitorët (foto 9 dhe 10). 

 

 

Foto 9                                                                    Foto 10 
 

 

17. Fshati Ovçar – Në këtë lokalitet janë konstatuar si në vijim: 

 Trungu i Ahut (Fagus sylvatica) dhe Burimi i ujit – gjenden në të njëjtin vend. 

Trungu është zhvilluar dhe vazhdon të qëndroje mbi burimin e ujit dhe gjendja e 

përgjithshme e tij është e mirë. Trashësi arrin nga 3 – 4 metra, lartësia rreth 20 metra, 

kurora 15 metra dhe vjetërsia rreth 400 vite (foto 11). Ndërsa, burimi i ujit nën rrënjët 

e trungut duket shumë i pastër dhe është i shpërndarë në katër rrjedha ujore, në afërsi 

Objekti  Koordinatat Lartësia mbidetare 
X Y 

Ujëvara e Trepçalive   0494540 4754185 879 
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të tij (foto 12). 

                                    

                                Foto 11                                                                   Foto 12 
 

 

18. Fshati Pirç – Në këtë lokalitet nuk është konstatuar ndonjë objekt apo zonë për mbrojtje të 

mundshme. 

 

19. Fshati Rahovë – Në këtë lokalitet janë konstatuar si në vijim: 

 Kroni i Akullit – Në fshatin Rahovë, në lartësi mbidetare prej 1186 metra ndodhet 

Kroni i Akullit që është mjaft karakteristikë. Në këtë krua akulli nuk shkrihet 

asnjëherë edhe pse verërat janë mjaftë të nxehta dhe burimi i akullit vie nga nëntoka. 

Viti i zbulimit të tij nuk dihet, por sipas banorëve ka ekzistuar shumë moti (Foto 13 

dhe 14). 

  

Objekti  Koordinatat Lartësia mbidetare 
X Y 

Trungu i Ahut (Fagus sylvatica) 
me Burimin e ujit nën rrënjë 

0491414 4763266 912 

Objekti  Koordinatat Lartësia mbidetare 
X Y 

Fshati Pirç 4893527 4742408 599 
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        Foto 13                                                                  Foto 14  
 

20. Fshati Rashan – Në këtë lokalitet nuk është konstatuar ndonjë objekt apo zonë për mbrojtje 
të mundshme. 

 

21. Fshati Rekë – Në këtë lokalitet nuk është konstatuar ndonjë objekt apo zonë për mbrojtje të 

mundshme. 

 

22. Fshati Rrëzhanë – Në këtë lokalitet nuk është konstatuar ndonjë objekt apo zonë për 

mbrojtje të mundshme. 

 

23. Fshati Selac - Në këtë lokalitet janë konstatuar si në vijim: 

 Ahishtat e Llomovës – gjenden në bjeshkët e fshatit Selac. Llojet e vegjetacionit 

pyjor kanë vlera natyrore dhe shkencore dhe si të tilla i japin pamje shumë të bukur 

Objekti  Koordinatat Lartësia mbidetare 
X Y 

Kroni i Akullit 0490970 4754816 1186 

Objekti  Koordinatat Lartësia mbidetare 
X Y 

Fshati Rashan 4952834 4750174 889 

Objekti  Koordinatat Lartësia mbidetare 
X Y 

Fshati Rekë  4919045 4750147 619 

Objekti  Koordinatat Lartësia mbidetare 
X Y 

Fshati Rrëzhanë 5001357 4767231 1279 
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kësaj pjesë, duke e bërë atë shumë tërheqëse për vizitor (foto 13 dhe 14). 

 

Foto 13                                                                 Foto 14 
 

 

24. Fshati Stantërg – Në këtë lokalitet nuk është konstatuar ndonjë objekt apo zonë për mbrojtje 
të mundshme. 

 
25. Fshati Stranë – Në këtë lokalitet nuk është konstatuar ndonjë objekt apo zonë për mbrojtje 

të mundshme. 

 

26. Fshati Suhodoll i Epërm – Në këtë lokalitet nuk është konstatuar ndonjë objekt apo zonë 
për mbrojtje të mundshme. 

 
 
27. Fshati Suhodoll i Poshtëm – Në këtë lokalitet nuk është konstatuar ndonjë objekt apo zonë 

për mbrojtje të mundshme. 

 
 
28. Fshati Svinjar – Në këtë lokalitet nuk është konstatuar ndonjë objekt apo zonë për mbrojtje 

të mundshme. 

Objekti  Koordinatat Lartësia mbidetare 
X Y 

Ahishtat e Llomovës  5000056 4762230 1302 

Objekti  Koordinatat Lartësia mbidetare 
X Y 

Fshati Stantërg  4931879 4752900 899 

Objekti  Koordinatat Lartësia mbidetare 
X Y 

Fshati Stranë 4936857 4748946 879 

Objekti  Koordinatat Lartësia mbidetare 
X Y 

Fshati Suhodoll i Epërm  4880347 4748260 519 

Objekti  Koordinatat Lartësia mbidetare 
X Y 

Fshati Suhodoll i Poshtëm   4869705 4747871 549 

Objekti  Koordinatat Lartësia mbidetare 
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29. Fshati Shipol - Në këtë lokalitet nuk është konstatuar ndonjë objekt apo zonë për mbrojtje të 
mundshme. 

 
 
30. Fshati Shupkovc – Në këtë lokalitet nuk është konstatuar ndonjë objekt apo zonë për 

mbrojtje të mundshme.  

 
 
31. Fshati Tërstenë – Në këtë lokalitet nuk është konstatuar ndonjë objekt apo zonë për mbrojtje 

të mundshme.  

 
 
32. Fshati Tunel i Parë – Në këtë lokalitet nuk është konstatuar ndonjë objekt apo zonë për 

mbrojtje të mundshme.  

 
 
33. Fshati Vaganicë – Në këtë lokalitet nuk është konstatuar ndonjë objekt apo zonë për 

mbrojtje të mundshme.  

 
 
34. Fshati Vërbnicë – Në këtë lokalitet nuk është konstatuar ndonjë objekt apo zonë për 

mbrojtje të mundshme.  

X Y 
Fshati Svinjar   4909898 4744287 549 

Objekti  Koordinatat Lartësia mbidetare 
X Y 

Fsahti Shipol    4882089 4745407 569 

Objekti  Koordinatat Lartësia mbidetare 
X Y 

Fsahti Shupkovc     4906774 4748174 539 

Objekti  Koordinatat Lartësia mbidetare 
X Y 

Fshati Tërstenë      4973476 4751962 909 

Objekti  Koordinatat Lartësia mbidetare 
X Y 

Fsahti Tunel i Parë      4906146 4752061 719 

Objekti  Koordinatat Lartësia mbidetare 
X Y 

Fsahti Vaganicë       4881518 4743705 589 
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35. Fshati Vidishiq – Në këtë lokalitet nuk është konstatuar ndonjë objekt apo zonë për mbrojtje 

të mundshme.  

 
 
36. Fshati Vidimriq - Në këtë lokalitet nuk është konstatuar ndonjë objekt apo zonë për mbrojtje 

të mundshme.   

 
 
37. Fshati Vinarc i Epërm – Në këtë lokalitet nuk është konstatuar ndonjë objekt apo zonë për 

mbrojtje të mundshme.  

 
 
38. Fshati Vinarc i Poshtëm – Në këtë lokalitet nuk është konstatuar ndonjë objekt apo zonë për 

mbrojtje të mundshme. 

 
 
39. Fshati Vllahi – Në këtë lokalitet nuk është konstatuar ndonjë objekt apo zonë për mbrojtje të 

mundshme. 

 

40. Fshati Zabërgjë – Në këtë lokalitet janë konstatuar si në vijim: 

Objekti  Koordinatat Lartësia mbidetare 
X Y 

Fsahti Vërbnicë       4869915 4742258 619 

Objekti  Koordinatat Lartësia mbidetare 
X Y 

Fsahti Vidishiq       4958765 4756220 1169 

Objekti  Koordinatat Lartësia mbidetare 
X Y 

Fshati Vidimriq       4844645 4749173 729 

Objekti  Koordinatat Lartësia mbidetare 
X Y 

Fshati Vinarc i Epërm        4835795 4749020 729 

Objekti  Koordinatat Lartësia mbidetare 
X Y 

Fshati Vinarc i Poshtëm      4847312 4746797 579 

Objekti  Koordinatat Lartësia mbidetare 
X Y 

Fshati Vllahi     4897156 4757337 939 
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 Trungjet e Qarrit (Quercus cerris) – që gjenden në vendin e quajtur Bregu i puseve 

dhe janë në gjendje të mirë. Trashësi e trungjeve është 2 x 1.5 metra, lartësia rreth 22 

metra, kurora 15 metra dhe vjetërsia rreth 200 vite (foto 15 dhe 16). 

 Trungu i Ahut (Fagus sylvatica) – gjendet në vendin e quajtur Bregu i puseve dhe 

është në gjendje të mirë. Trashësia e tungut është 4.5 metra, lartësia 30 metra, kurora 

23 metra dhe vjetërsia 350-400 vite (foto 17).  

 Trungu i Qarrit (Quercus cerris) – gjendet në e vendin e quajtur Bregu i puseve dhe 
është në gjendje të mirë. Trashësia e trungut është 3 metra, lartësia 23 metra, kurora 

18 metra dhe vjetërsia 250 vite (foto 18).  

                       

                     Foto 15                                                                 Foto 16 

 

Foto 17                                                                   Foto 18 
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41. Fshati Zasellë – Në këtë lokalitet nuk është konstatuar ndonjë objekt apo zonë për mbrojtje 
të mundshme.  
 

 
 
42. Fshati Zijaçë – Në këtë lokalitet nuk është konstatuar ndonjë objekt apo zonë për mbrojtje të 

mundshme.  

 
 
43. Fshati Zhabar i Epërm – Në këtë lokalitet nuk është konstatuar ndonjë objekt apo zonë për 

mbrojtje të mundshme.  

 
 
44. Fshati Zhabar i Poshtëm – Në këtë lokalitet nuk është konstatuar ndonjë objekt apo zonë 

për mbrojtje të mundshme.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objekti  Koordinatat Lartësia mbidetare 
X Y 

Trungjet e Qarrit (Quercus cerris)    0494399 4759476 1043 
Trungu i Ahut (Fagus sylvatica) 0494304 4759474 1029 
Trungu i Qarrit (Quercus cerris)  0494304 4759470 1020 

Objekti  Koordinatat Lartësia mbidetare 
X Y 

Fshati Zasellë       4922436 4749128 779 

Objekti  Koordinatat Lartësia mbidetare 
X Y 

Fshati Zijaçë       4914370 4757026 929 

Objekti  Koordinatat Lartësia mbidetare 
X Y 

Fshati Zhabar i Epërm       4862492 4745714 559 

Objekti  Koordinatat Lartësia mbidetare 
X Y 

Fshati Zhabar i Poshtëm       4870222 4746545 529 
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5. LISTA E OBJEKTEVE (ZONAVE) NATYRORE QË IKMN-ja I PROPOZON PËR 
MBROJTJE 

Stafi profesional i Institutit të Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës, pas përmbledhjes përfundimtare 
të raporteve të evidentimit të vlerave natyrore në territorin e komunës së Mitrovicë dhe pas një 
analize të secilit objekt veç e veç, në bazë të kritereve të cilat përcaktojnë shpalljen e një objekti 
apo zone si të mbrojtur vjen në përfundim se: 

Duke marrë parasysh vlerën natyrore, shkencore, kulturore, edukative, arsimore dhe historike të 
objekteve të poshtëshënuara iu sugjerojmë organeve përgjegjëse komunale të komunës së 
Mitrovicë, që duke ndjekur procedurat ligjore në fuqi, e sipas udhëzimeve të dhëna në shkresë të 
këtij raporti, të lëshuar nga ana e Drejtorit të Institutit të Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës, që të 
aprovoi iniciativën tonë për mbrojtjen ligjore të objekteve (zonave) të poshtëshënuara: 

 

 

1. Trungjet e Ahut (Fagus sylvatica) në fshatin Bajgorë 
2. Trungjet e Ahut (Fagus sylvatica) në fshatin Bajgorë 
3. Trungu i Ahut (Fagus sylvatica) në fshatin Bare 
4. Shpellat e Kaçandollit në fshatin Kaçandoll  
5. Burimi i ujit mineral në fshatin Mazhiq 
6. Ujëvara e trapçalive në fshatin Melenicë 
7. Trungu i Ahut (Fagus sylvatica) me Burimin e ujit nën rrënjë, në fshatin Ovçar  
8. Kroni i Akullit në fshatin Rahovë       
9. Ahishtat e Llomovës në fshatin Selac      
10. Trungjet e Qarrit (Quercus cerris) në fshatin Zabërgjë 
11. Trungu i Ahut (Fagus sylvatica) në fshatin Zabërgjë 
12. Trungu i Qarrit (Quercus cerris) në fshatin Zabërgjë 
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6. REFERENACAT 

 

• Plani Lokal i Veprimit në Biodiversitet të Komunës së Mitrovicës 

• Analiza e Gjendjes e Planit Lokal të Veprimit në Mjedis 

• Ligji për Mbrojtjen e Natyrës, (Nr. 03/L-233) 

• Dokumentacioni nga Arkivi i IKMN-së 

• Disertacioni i Doktoratës: “Magmatizmi Ofiolitik dhe Magmatizmi i ri në Rajonin e 

Bajgorës. Resurset Minerale që Lidhen me to” – Blerim Meholli  
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7. PËRFUNDIM 

Instituti i Kosovës për Mbrojtjen e Natyrës është i hapur për bashkëpunim sikurse për të gjitha 
komunat edhe për komunën tuaj për të gjitha çështjet me interes të mbrojtës së natyrës dhe 
vlerave të saj. 

Me kënaqësi do të pranonim çdo sugjerim, vërejtje apo këshillë nga ana juaj lidhur me këtë 
raport dhe në fund ju sugjerojmë që të merrni masa ligjore për mbrojtjen e këtyre vlerave 
natyrore të lartpërmendura, në të kundërtën edhe këto do të kenë fatin e shumë vlerave natyrore 
të dëmtuara e të asgjësuara nga faktorë të njohur dhe në heshtje të ndihmuar nga faktori njeri i 
cili në këtë drejtim në Kosovë është mjaft aktiv. 

 

 

 

 

 

 

Punimet në terren u realizuan nga: 

Nexhmije Kamberi – biologe 

Dr. sc. Sami Behrami – gjeograf 
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 1.0 RAPORTI KOMUNAL I MENAXHIMIT TË MBETURINAVE-2018 
 

1.1.Parathënia 

 
Përgatitja e këtij dokumenti është realizuar nga Komuna e Mitrovicës si obligim ligjor , Drejtoria e Mbrojtjes së 

Mjedisit dhe Pyjeve (DMMP). Në përgatitjen e këtij plani kanë kontribuar:Ministria, Gizi-Gjerman, në mënyrë të 

veçantë falënderojmë  Znj. Drita Binaj, experte e GIZ-it, Znj. Merlina Beu Muqaj, experte e Gac -it  për 

mbështetjen në vendosjen e kontakteve dhe kontributin e drejtpërdrejtë,  për inkurajimin e veçantë.  Ky dokument 

është përgatitur në kuadër të Komunës së Mitrovicës- Drejtoria e Mbrojtjes së Mjedisit dhe Pyjeve,duke u bazuar 

në nenit 10 te Ligjit për Mbeturinat nr. 04/L-60,ligjin e mjedisit (Ligjit nr.2009/03); Ligjit për natyrën., nr. 

2003/09, Udhëzimit Administrativ nr. 2/2004, Planin komunal për mbeturina , Rregullores komunale për mjedis 

nr.14/11, Rregullores komunale për mbeturina 03/2016. 

Objektivi kryesor i studimit është që t`u ofrohet një qasje më e gjerë për trajtimin e mbeturinave si dhe të udhëheq 

ato drejt një planifikimi më të mirë të menaxhimit të mbeturinave, si dhe investimet relevante. Pasi që është rritur 

zhvillimi ekonomik dhe urbanizimi në Mitrovicë, tani ndikimi më i dukshëm janë mbeturinat e ngurta. Në mënyrë 

që të bëhet një menaxhim i integruar i mbeturinave të ngurta, niveli lokale ka pas  nevojë për partner. Komuniteti i 

përgjithshëm, i cili padyshim është grup i interesit më i rëndësishëm në aktivitetet e menaxhimit të mbeturinave të 

ngurta, ka marrë pjesë në mënyrë aktive në zgjidhje, duke modifikuar format e tyre të sjelljes. 

 Elementet funksionale të Menaxhimit të Mbeturinave të ngurta  në Mitrovicë janë si në vijim: 

1) Gjenerimi i mbeturinave: 

Gjenerimi i mbeturinave ka  përfshinë aktivitete lidhur me menaxhimin e mbeturinave në të cilat materialet janë të 

identifikuara si të pa vlera dhe të cilat ose janë hedhur apo mbledhur së bashku për tu hedhur. 

 

 2) Trajtimi i mbeturinave, ndarja ne burim , deponimi dhe përpunimi në burim realizim;  

Trajtimi i mbeturinave dhe ndarja ka  përfshin aktivitetet që lidhen me menaxhimin e mbeturinave deri sa ato të 

vendosen në kontejner deponimi . Ndarja e komponentëve të mbeturinave ka qene  një hap i rëndësishëm në 

trajtimin dhe deponimin e mbeturinave të ngurta në burim. 

 

3) Grumbullimi: 

Elementi funksional i grumbullimit përfshin jo vetëm grumbullimin e mbeturinave të ngurta dhe materialit të 

riciklueshme, por edhe transportimin e këtyre materialeve, pas grumbullimit, në vendin ku automjeti për 

grumbullim duhet zbrazur.  

4) Ndarja dhe përpunimi dhe transformimi i mbeturinave të ngurta: 

Llojet e mjeteve dhe objekteve që tani përdoren për rimëkëmbjen e materialeve të mbeturinave që janë të ndara në 

burim përfshijnë; vendin për grumbullim, vendin për hedhje dhe vendin për blerje të sërishme. 

 5) Transferimi dhe transporti: 

6) Hedhja : Sot hedhja e mbeturinave në deponi apo hedhjet në tokë janë fati përfundimtarë i mbeturinave , pa 

marr parasysh a janë ato mbeturina të amvisërisë të grumbulluara dhe të transportuara direkt në vendin e 

deponimit, materialet e mbetura nga objektet për rimëkëmbjen e materialeve  të mbetura nga djegia e mbeturinave 

të  ngurta, plehra apo substanca tjera nga objektet për përpunimet e ndryshme të mbeturinave të ngurta. 

Grumbullimi dhe transportimi i mbeturinave në Mitrovicë bëhet nga operatori komunal  i përzgjedhur  Kompania  

e Mbeturinave „Unitet „sh.a. kompani e  licencuara nga ATK-ja dhe nga MMPH-ja . 
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1.2. Menaxhimi i mbeturinave në Mitrovicë 

 

Autoritete kompetente për menaxhimin e mbeturinave janë:  

a) Ministria (MMPH). 

b) Komuna (DMMP). 

Dokumentet baze   Planifikuese për Menaxhimin e Mbeturinave  ne te cilat  është mbështetur raporti  janë: 

Plani Strategjik për Menaxhimin e Mbeturinave për Kosovë. 

Plani Lokal për Menaxhimin e Mbeturinave 2016-2021 . 

Plani për pajisjet dhe objektet për menaxhimin e mbeturinave. 

Plani për zgjerimin e shërbimit 2016-2021.Plani operativ për menaxhimin e mbeturinave-Mitrovicë, 

Plani për mbeturinat e ndërtimit 2018-2023. Rregulloria komunale për mjedis nr.14/11, Rregullorja komunale për 

mbeturina 03/2016. 

Mitrovica  më nuk po përballet me probleme te mëdha sa i përket  menaxhimit të mbeturinave.  Vështirësitë e 

pushtetit në krijimin e një sistemi të mirë të grumbullimit në territore dhanë sukses dhe janë të dukshme. Komuna 

është  duke menaxhuar  mirë sistemin e mbeturinave nga koha kur kompetencat kane kaluar në komunë. 

Kompania publike  ka vështirësi operative,buxhetore si rezultat i menaxhimit të dobët  nga e  kaluara . Politikat 

dhe legjislacioni qendror për shpërndarjen e duhur të kompetencave në sistematizimin dhe zgjidhjen e problemeve 

janë  duke dhëne rezultate  duke  zgjidh çdo problem. Mbeturinat e rrezikshme, industriale, organike dhe 

mbeturinat e  trashëguara nga e kaluara  kane filluar te   zgjidhen  si problem. Në përgjithësi, gjendja aktuale në 

menaxhimin e mbeturinave në Mitrovicë ka  zgjedhje.. Për këtë arsye, përparësi duhet t'i jepet zgjidhjeve të 

përshtatshme të gjitha problemeve që lidhen me menaxhimin e mbeturinave.  

Sasia e mbeturinave të gjeneruar është duke u zvogëluar , ndërsa infrastruktura ekzistuese  është e mjaftueshme 

dhe  ngadalë  është në përputhje me standardet e BE-së. Pastrimi i qytetit  është në nivel të mundësive ekzistuese 

dhe  bëhet me mjete dhe mekanizma adekuate. Pastrimi dhe grumbullimi i mbeturinave është i suksesshëm dhe të 

gjitha transportohen dhe deponohen në fshatin Kushtove në lokacionin e quajtur “Gërmova” larg nga qytetit të 

Mitrovicës. 7km dhe përfshinë 7 ha . Sot kjo deponi funksionon si deponi regjionale pasi në këtë deponi hidhen 

mbeturinat  të ndryshme  nga Mitrovica, Vushtrria dhe Skenderaj.  Qyteti menaxhohet nga komuna nëpërmjet  

ndërmarrjes regjionale për grumbullimin e mbeturinave KRM “UNITET” sh.a. e cila ndërmarrje ka tri njësi 

operative në Mitrovicë Skenderaj dhe Vushtrri. Zona e shërbimit përfshinë tri qytetet ,Mitrovicën, Skenderajn, 

Vushtrri me 135 fshatra me popullsi prej 268.500 të përfshira në aktivitete.  

Deponimi i mbeturinave është i   monitoruar nga kuvendi komunal dhe deponia  mund të shfrytëzohet në një 

interval kohor prej 15 viteve. Me rivitalizimin  dhe programet tjera te riciklimit jeta  e deponisë do të zgjatej për 

20 e më shumë vite. Deponia është paraparë të shfrytëzohet për grumbullimin e mbeturinave. 

Administrimit të mbeturinave i vendosen konceptet integruese dhe parandaluese për mënyrën e drejtimit me 

mbeturinat i cili përfshin: 

 Planifikimi(strategji. Plane,rregulloret  dhe programe) 

 Mënyrën e veprimit(mbledhje,ndarjes,përzgjedhjes ,transport etj me mbeturina te llojeve te 

ndryshme 

 Deponim dhe djegia e mbeturinave-plehrave 

 Import,eksport dhe transiti i plehrave 

 Monitorim dhe sistem informativ 

 Financim 

 Mbeturinat radioaktive    

 Mbeturinat që bëhen gatë kërkimit,eksploatimit përpunimit dhe deponimit të mineraleve të 

papërpunuara dhe punës në gurore 

 Gazeve që çlirohen-lëshohen në atmosferë 

 Ujerat e zeza,me përjashtim të mbeturinave të lëngëta 

 Mbeturinat e kafshëve (trupa,pleh plehërimi,jashtëqitje etj),dhe me prejardhje nga natyra që mund të 

përdoren në bujqësi. Mjetet eksplozive dhe spërkatëse që janë të aktivizuara. 
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2.0 SHTRIRJA E SHËRBIMIT  
  

Zonat urbane, rurale   në Mitrovicë   janë të mbuluara  100 % me shërbime me kalimin e kompetencave  për 

menaxhimin e mbeturinave në komunë..Komuna nëpërmjet  kompanisë  administron deponim e mbeturinave 

qendrore regjionale “Gërmova” që  gjendet afër fshatit Kushovë në Mitrovicë në të cilin grumbullohen mbeturinat 

prej tërë Regjionit të Mitrovicës dhe te dy komunave Vushtrria dhe Skenderaj.                                  

                                                                                                               

Tabela 1: Shtrirja e shërbimit në mbledhjen e mbeturinave sipas kompanive dhe regjioneve për periudhën 2018 

shprehur ne %100 vlerësimi komunal 

Nr.                                  

Komuna  

                                 

                        

Viti2018 

  

1 K Kompania  

Operatori 

Regjioni 

KRM”Uniteti’’ 

  Mitrovicë  Pjesa 

urbane 

100% 

Pjesa 

rurale 

100.0% 

 

Popullsia në qytetin e Mitrovicës është rreth 72000 banorë, 47 302 banorë jetojnë në vendbanimet urbane  të 

komunës ndërsa pjesa tjetër  24 698 banorë jetojnë në vendbanimet rurale të komunës Komuna ka 13147ekonomi 

familjare ,150banesa kolektive me 3000banesa si ekonomi familjarë dhe   10 000 shtëpi si ekonomi familjare.         
   Fig.1. Deponitë e mbeturinave 

 

 
 

 

 

 

2.1. Përzgjedhja e shërbimit prioritar  

 

Komuna është pjesërisht e kënaqur me operatorin ekonomik te përzgjedhur  me cilësinë dhe shtrirjen e 

shërbimit, aktualisht ofrohet shërbimi  në qytet dhe  fshatra, sepse  sipas planit zhvillimor komunal 

Mitrovica është shpallur si qytet ku duhet te zhvillohet industria ,turizmi ,bujqësia dhe si e tille kërkon 

një shërbim më cilësor gjithashtu ka evidentuar nevojën për përmirësimin e shërbimit te pastrimit, 

grumbullimit dhe largimit te mbeturinave. Ku vete fakti se një ambient i pastër ndikon  në shëndet më të 

mirë si dhe joshë investimet si në turizëm  po ashtu edhe në degët tjera ekonomike. 

                                                 
1 DMMP Raporti 2017 
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2.2. Gjendja aktuale në grumbullimin dhe trajtimin e mbeturinave 

 

Mbledhja e mbeturinave menaxhohet nga komuna , tek familjarët nëpër lagje brenda qytetit grumbullimi 

bëhet sipas planit operativ i hartuar me ndihmën e Giz-it Gjerman , orarit të përcaktuar i cili respektohet. 

Zbrazja e kontejnerëve bëhet përditë në hapësirat publike kudo në qytet. Megjithëkëtë në shumë vende 

brenda qytetit kohë pas kohe duhet të bëhet largimi i mbeturinave për shkak se ato grumbullohen në 

vende të ndryshme nga hedhja e qytetarëve të papërgjegjshëm. Duke u bazuar se ndërmarrja është e 

obliguar qe te kryej shërbime gjithandej ku është e mundshme , dhe se janë  të  mbuluara të gjitha zonat 

rurale  ka pasur disa përpjekje dhe  është arrit që banorët e  te gjitha fshatrave të futen në mbledhjen e 

rregullt të mbeturinave . Largimi mbeturinave  ,fshirja e një numri të madh  të rrugëve dhe aksionet e 

kohëpaskohshme  kanë arrit të krijojnë një mjedis të pastër. 

Llojet dhe sasia e mbeturinave që krijohen dhe administrohen: 

a) Mbeturinat komunale, 

b) Mbeturinat komerciale, 

c) Mbeturinat industriale, 

Mbeturinat varësisht nga ekspozimi i rrezikshmërisë janë: 

a) Mbeturinat inerte, 

b) Mbeturinat e parrezikshme, 

c) Mbeturinat e rrezikshme. 

2.3. Mbulimi me shërbimin e grumbullimit dhe largimit të mbetjeve  

Shërbimi i grumbullimit të mbetjeve dhe largimi i tyre shtrihet në tëre  pjesët e komunës. Ky shërbim 

mbulon vendbanimin urban dhe ne tere fshatrat ka filluar të ofrohet ky shërbim. 

Aktualisht marrin shërbim rreth 13148 ekonomi familjare, nga te cilat  shumica ne pjesën urbane. 

Mbulimi me shërbim mbi bazën e njësive administrative në qytet është 100 %  ndërsa mbi bazën e 

ekonomive familjare mbulimi me shërbim është  100% . Mbeturinat grumbullohen  me ndarje , por 

njëherë ndodh qe krejtësisht të përzihen  për shkak te mos kujdesit , 100 tonë mbeturina mblidhen dhe 

dërgohen në depon çdo ditë, ndërsa mesatarja e përbërjes së mbeturinave është 0.8 kg  sasi për një 

ditë/për banor.  

Të gjitha mbeturinat në Komunën e Mitrovicës, deponohen dhe trajtohen brenda territorit të Komunës 

dhe nuk planifikohet asnjë lloj mbeturine të dërgohet në Komuna tjera përveç atyre që do të dërgohen 

pas trajtimin si material për riciklim (plastika ,letra, kënaqet)dhe mbeturinat industriale  te cilat shiten 

nga AKP-a (500.000 ton mbetje te zinkut vitet e kaluara  , 300.000 ton mbetje te piritit dhe pirhotinës 

vitin e kaluar). 

 Fig.2. Llojet e mbeturinave shtëpiake dhe mbeturinave në % është identik me  nivel të Kosovës 
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3.0 Mënyra e Menaxhimit të Shërbimit 

Ligji i ri për menaxhim te mbeturinave i cili i jep kompetenca komunës te menaxhoj me mbeturina 
komunale dhe  te krijoj sektorin për menaxhim te mbeturinave te cilat komuna e Mitrovicës me se 
miri i shfrytezoj . Sipas kësaj komuna ka mandatin për si ne vijim: Taksat  komunale sipas 
rregullorës  për mbeturina Nr. 032016 kane te rregulluar Aspektet Ligjore dhe të Mandatit 
 Në bazë të paragrafit 1.8 Neni 15 të Ligjit mbi Mbeturinat komuna është përgjegjëse për: 
Përcaktimin e Tarifave dhe   Mënyrën e inkasimit të hyrave nga Tarifat.  
-Komuna  ka   Njësi përgjegjëse  për menaxhim të mbeturinave , 
-Komuna ka sektorin   e parë për menaxhim të mbeturinave në Kosovë pa ndihmes, 

-Komuna  kontrakton shërbimin me  operatorin  ekonomik me tender,KRM’Uniteti’sh.a.;  

-  Komuna ka plan operacional dhe te zonimit. 

-Transferimi i regjistrit të klientëve me  regjistrin e ekonomive familjare, bizneseve, 

institucioneve dhe operatorëve me marrëveshje të veçantë është i përgatitur dhe përdoret 

duke u plotësuar dhe pasunuar nga viti2017  ;  

Komuna menaxhon sistemin softuerik  donacion i Giz-it Gjerman i cili rregullon procesin e 

faturimit, kontratat, obligimet, kërkesat, ankesat etj;  

-  Komuna  bene  zgjedhjen e metodës operative te ofrimit te shërbimit;,cakton   tarifat për 

grumbullim te mbeturinave për Ekonomi familjare, Biznese, Institucione, taksën e shkarkimit në 

Deponi;  

-  Ndarja e buxhetit,400.000Euro. 

- Metoda e faturimit   faturimin e qytetareve dhe inkasimin për shërbimin e ofruar;  

-Menaxhimi i funksionimit të deponisë së grumbullimit të mbeturinave  

-Monitoron mirëmbajtjes së deponisë, mbulimin e rregullt, trajtimin e mbetjeve shtazore, 

asgjësimet e mallrave etj. 

-Promovon riciklimin e mbeturinave komunale dhe kompostimin i mbetjeve organike me Giz-in Gac-

in ; 

-  Sistemi i monitorimit kontrakton shërbimin dhe përzgjedhë operatoret ekonomik me tender, 

monitoron  cilësinë  e  shërbimit, grumbullimin e mbeturinave etj;   

- Informimi i publikut dhe fushata të vetëdijesimit te ekonomive familjare dhe 

bizneseve;promovon  rregullat  e  shkarkimit  dhe  sistemit  te  menaxhimit  te mbeturinave me 

bashkëpjesëmarrje te qytetareve. 

Gjate tere kohës  komuna ka bere  një fushatë te gjerë informimi ku publiku është njoftohet për 

ndryshimet që janë bërë. 
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3.1. Qendrat e aktivitetit te shërbimit 
 
Në komunë e Mitrovicës ofrohen tri aktivitete kryesore :pastrimi, grumbullimi dhe largimi i 
mbeturinave:Ky aktivitet është regjional  për komunat Vushtrri dhe Skenderaj. 
Aktivitetet primare  dhe sekondare të kompanisë    në komunat: Mitrovicë  
 

o Larja ,fshirja e rrugëve dhe trotuareve;  
o Mirëmbajtja e sipërfaqeve të gjelbëruara dhe zgjerimi i  tyre, 
o Mbjellja e drunjve dekorativ dhe luleve në qytet me rrethinë, 
o Krasitja e drunjve dekorativ në qytet me rrethinë, 
o Heqja e mbeturinave nga deponitë jo legale dhe  
o Mirëmbajtja dimërore e rrugëve dhe trotuareve në qytet me rrethinë  
o Mirëmbajtjen e Varrezave te qytetit 
o Të  tjera 

 
 

 

3.2. Grumbullimi dhe largimi i mbeturinave 

 
Mbeturinat grumbullohen krejtësisht të përziera pa ndonjë ndarje ndërmbeturina mblidhen dhe 
dërgohen në deponi secilën ditë,  me një mesatare për fryme prej 0.9 kg/dite. Volumi vjetor i 
mbeturinave qe grumbullohen dhe largohen është 23652.00ton/vit 2018. 
 
Përbërja e mbeturinave sipas llojit është dhënë si vijon:  
Tabela 2. Struktura e mbeturinave në nivel lokal për vitin 2018 
Struktura e 

mbeturinave 
organike qelq dru plastikë metal tekstil letër Mbe. të 

rrezik. 

% 35.3 21 11 9.4 9.3 8.2 4.6 1.2 

(Këto të dhëna janë marre sipas një statistike e punuar nga Agjensioni Kosovar për mbrojtje të 
Mjedisit). 

3.4. Llojet dhe sasia e mbeturinave që grumbullohen 

 

Momentalisht komuna me  K.R.M.”Uniteti “bënë vetëm grumbullimin e mbeturinave të përziera 
komunale. Sasia e mbeturinave që do të grumbullohet në të ardhmen do të rritet në mënyrë të 
ndjeshme; në vitin 2019 KRP “ Uniteti”sh.a. planifikon që të grumbullojë rreth 15.000 ton mbeturina . 
 Fig 3. Skema organizative e deponimit të mbeturinave-Mitrovicë   
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Llogaritja;0.9 kg x365 x 72000=23652.00t 

 

3.5. Mbeturinat medicinale dhe infektive  

 

Lokacioni i ri ku bëhet asgjësimi i  mbeturinave medicinave është vendi në afërsi të spitalit të qytetit. 

Intensivisht është punuar nga  MMPH  në avancimin e kësaj metode dhe zëvendësimin me metoda më të 

avancuara. Është vendosur  sterilizatori më i avancuar dhe se tani asgjësimi i mbetjeve mjekësore në 

Mitrovicë bëhet me metodën e sterilizimit. Sasia që sterilizohet  30ton/vit. Të gjitha mbetjet pas sterilizimit 

dërgohen në  deponi. 
Mbeturinat e produkteve medicinave të mbledhura nga komuna e Mitrovicës, Vushtrrisë dhe Skenderajt  

mund te digjen në aparatin e ashtuquajtur “Incinator” ndërsa mbetjet pas djegëses vendosen në deponime e 

qytetit në Gërmova. E tëra monitorohet nga Komunal dhe Ministria e Shëndetësisë. Asgjësimi i barnave me 

afat të skaduar nuk bëhet. Në të ardhmen do duhej gjetur një formë tjetër ku do të bëhej asgjësimi i barnave 

me afat të skaduar.  

 

 3.6 Mbeturinat industriale 

 

Me kalimin e kohës, disave nga substanca kimike në forma të ndryshme agregate kanë 

mbetur një kohë të gjatë pa u përdorur  nëpër  stabilimente, depo dhe reparte  industriale,  

ku iu  ka skaduar afati apo janë degraduar, duke ndryshuar  përbërjen e tyre dhe 

konsiderohen si  substanca me rrezikshmëri të lartë. Deri me tani për reduktimin  e 

rrezikut nga substanca të këtilla janë bërë aktivitete në disa ndërmarrje, kryesisht duke u 

  

Tabela 3.GRUMBULLIMI I MBETURINAVE REGJIONALE PER VITIN 2017-2018 
 

               Mitrovicë Koment: 

Muaji Sasia/Ton Sasia/Ton 

Viti:2017 Viti:2018 

Janar 1388.85 1073.29 

Shkurt 1616.36 934.33 

Mars 1873.12 1202.35 

Prill 1739.48 1224.55 

Maj 1922.73 1288.45 

Qershor 2031.44 1197.27 

Korrik 2122.73 1302.72 

Gusht 2632.03 1347.69 

Shtator 2185.35 1344.37 

Tetor 2101.59 1388.06 

Nëntor 1946.58 1359.95 

Dhjetor 1884.27 13343.89 

Totali: 23444.13 23652.00 
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 mbështetur nga donacionet . Si rezultat i prodhimtarisë industriale, ndërprerjes së 

prodhimit dhe aktiviteteve të tjera, hasen edhe shumë materie të rrezikshme.  
Mbeturinat industriale,mbeturinat me përbërje rrezatuese dhe mbetjet industriale nga e kaluara 

janë në kompetencë të MMPH.-së. Hipokloruri i  kalciumi 6.5 ton nga  Shipoli  Mitrovicë është 

larguar me projektin   e PLVM,   500. 000 t mbetje industriale nga e kaluara të Zinkut,dhe 300 

000ton pirit dhe pirhotinë   janë larguar nga PIM me tenderim nga AKP-a vitine kaluar.. 

 
3.7.  Mbeturinat e ndërtimit  

Komuna ka PLMN me vendim te posaçëm në bazë te propozimit te organeve përkatëse ka 

përcaktuar vendin për grumbullimin,riciklim te mbeturinave inerte .Vendi për deponim te 

mbeturinave është deponia e qytetit pjesa e epërme dhe alternativa gropat e hapura ne 

Frasher.  
3.8.  Menaxhimi i mbeturinave inerte që përmbaje azbest 

 
Menaxhimi i mbeturinave  inerte që përmbaje azbest është një aktivitet kompleks që ushtron një ndikim 

të madh në të gjitha degët e ekonomisë të prodhimit dhe konsumit. Për menaxhimin e përgjithshëm të 

mbeturinave inerte qe përmbaje azbest në Mitrovicë në bazë të konceptit të hierarkisë,  hapat e 

mëposhtme janë të rëndësishme për reduktimin, trajtimin dhe deponimin e mbeturinave.Lokacioni dhe 

vendi  për deponimin mbeturinave qe përmbaje  azbest nga komuna e Mitrovicës është 

caktuar deponia regjionale  pjesa e epërme . 

3.9. Automjetet mbeturinë - Janë të gjitha llojet e automjeteve motorike që dalin nga 

përdorimi. Grumbullimi i automjeteve të hedhura bëhet nga disa kompani private. Këto 

kompani, automjetet mbeturinë, i trajtojnë në dy mënyra: duke i grumbulluar si 

mbeturina metalike për shitje, të cilat  kryesisht shiten në vende të rajonit  si dhe  duke i 

demontuar  për ripërdorimin e pjesëve të tyre.   
Fig.4. Sistemi i ajrosjes dhe ujërave te ndotur ne deponin e Gërmovës. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 1. Deponija e Germoves 
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R E GJ I S T Ë R - pikave të nxehta të cilat janë  pastruar nga mbeturinat ndërtimore në 

qytetin Mitrovicë 
 

1. Stacioni meteorologjik; 

2. Lagja e boshnjakëve 

3. Pastrimi I hedhurinave në afërsi të varrezave ortodokse 

4. Kërshi Dudës 

5. Magjistrali Prishtinë – Mitrovicë  , udhëkryqi Varrezat Ortodokse gjerë në udhëkryqin 

në drejtim të tunelit 

6. Mëhalla e romëve 

7. Pastrimi i brigjeve lumit “Trepça” 

8. Pastërimi i të gjitha rrugëve nga materiali ndërtimor 

9. Pastërimi  në hyrje te tyneli  

10. Pastërimi i rrugës në drejtim të villa luxPastërimi i rrugëve anësore te moteli 

11. Pastërimi te stadiumi 

12. Pastërimi te stadiumi hidrometalug 

13. Pastërimi në lagjen e 2 korrikut 

 

 

Aktivitetet e realizuara   

 

Pasi ka hyrë në fuqi Ligji mbi Mbeturinat në Qershor 2012, DMMP  ka hartuar planin të 

Menaxhimit të Mbeturinave (2015-2020),rregulloren komunale për mbeturina ,planin 

operativ, me përkrahjen e Giz-it  dhe të njëjtën e ka miratuar Asambleja Komunale.  
 

Figura 5: Situata Ligjore e Rregullores komunale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.0 Aktivitetet e PLAM të planifikuara për vitin fiskal 2019 
 

Sektori i menaxhimit të mbeturinave do të implementoj tri aktivitetet në vitin 2019 e të 

cilat do të financohen nga taksa për mbeturina. 
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Aktivitetet 
 

1. Përmirësimi i Shërbimi te  grumbullimit dhe transportimit të mbeturinave 

2. Përmirësimi  i vazhduar ne  sistemin e zgjerimit  te  shërbimit 

3. Ngritja e vetëdijesimit Publik 

4. Menaxhimi I deponisë 

 

Objektivat   

 

- Të arrihet 100% shkalla e grumbullimit me formën e re të kontraktimit të prezantuar, 

- Të  ngritët  vetëdijesimi  publik  në menaxhimin e mbeturinave, 

-  Të   ngritët kënaqshmëria e qytetarit  me menaxhimin  e mire të  mbeturinave 

 

Sektori përgjegjës DMMP 

 

1.1 Aktivitetet e Planit të Implementimit 

1.2 Shërbimi i grumbullimit dhe transportimit të mbeturinave 

1.3 Përmbajtja e aktivitetit 

 

Për të krijuar një sistem të menaxhimit të mbeturinave sipas PLAM ,  komuna  që nga viti  2017  ka  
filluar  me kontraktimin e grumbullimit të mbeturinave. 
 

Sistemi i Menaxhimit të Mbeturinave në Komunën e Mitrovicës  

 

1. Sistemi i taksimit të mbeturinave 

 Kostoja e shërbimit të grumbullimit të mbeturinave do të mbulohet nga fondi që sigurohet prej 
taksës për mbeturina. 

 Shkarkuesit e mëdhenj të mbeturinave  duhet të bëjnë kontratë për grumbullimin e mbeturinave 
me ofruesin e shërbimit i cili është i licencuar. 

 Të gjitha shërbimet e grumbullimit të ofruara nga ofruesi, do të kontrollohen nga komuna(DMMP) 
. 

 

2. Kontraktimi i grumbullimit të mbeturinave 

 Shërbimi i grumbullimit të mbeturinave që është ofruar nga kompanitë e grumbullimit tani behet 
ne komune , 

 Tani për tani ofruesit e i  shërbimit do të selektohen përmes tenderimit. 

 Deri në fund të Tetorit 2019, do të përgatiten  dokumentacioni siç është draft kontrata e avancuar  
ku përfshihen specifikacionet e shërbimit dhe orari i pagesave etj. 

 

3. Aktivitetet e Përkohshme 

 Plotësim i  rregullores komunale  

 Për të justifikuar prezantimin e taksës për mbeturina, është  përgatitur rregullorja komunale për 
menaxhimin e mbeturinave   e njëjta është dorëzuar në Asamble. 

 

 Përgatitja e dokumentacionit  
 

 Për  të  zgjedhur  ofruesin  e  shërbimit  të  grumbullimit  të  mbeturinave,  komuna   përgatitë 
dokumentacionin e draft kontratës . 

4. Krijimi i sistemit të taksimit 
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  Sipas rregullores komunale, komuna  ka prezantuar  taksën për mbeturina për të siguruar fondin 
për kontraktimin e shërbimit të grumbullimit të mbeturinave. 

 Sistemi i taksimit përmban caktimin e tarifave, dorëzimin e faturës dhe grumbullimi i taksës bëhet 
në bashkëpunim me drejtorinë e financave. 

5. Krijimi i sistemit të llogarisë 

 Komuna  ka   krijuar  një  sistem  financiar  për    përdorim  ekskluziv  në  menaxhimin  e 

mbeturinave të Ngurta para shpërndarjes së faturave te qytetarët.  
 Komuna  ka   krijuar  një  sistem pilot  për riciklim  

6. Struktura e Implementimit 

 DMMP  do të organizojë strukturën  dhe do të bëjë funksional sistemin e grumbullimit të 
mbeturinave. 

7. Orari i Implementimit 

 Sistemi i ri i grumbullimit të mbeturinave me anë të kontraktimit do të krijohet deri në fund dhjetorit 
dhe implementimi ka filluar  prej fillimit të 2017.  

 

Kontrata  e plotësuar për shërbimin e grumbullimit të mbeturinave do të nënshkruhet 

mes Komunës dhe ofruesit të Shërbimeve në fund te vitit  2019. Kontraktori duhet të 

kryejë të gjitha punët përgatitore për të filluar shërbimin e grumbullimit të mbeturinave 

sipas kontratës. Të gjitha këto aktivitete të cekura më lartë dhe kanë për qëllim që 

aksioni i zhvilluar të shendohet në proceset permanente dhe që Mitrovica qyteti ynë të 

jetë më i bukur , më i pastër , më i gjelbëruar dhe të jetë një nxitje e zhvillimit të 

qëndrueshëm. 

 
4.1.Synimi për Rezultatet e Propozuara për Vitin 2019   

Nëpërmjet këtij Plani Veprimi për Riorganizimin e Shërbimit të Grumbullimit të Mbeturinave në tere 

Komunën  e Mitrovicës ka arritur objektiven e zgjerim te  sistemit ne tere qytetin   ashtu siç janë 

prezantuar në vijim.  

Ne mënyrë te përmbledhur Komuna e Mitrovicës ka  arrijet  gjate vitit 2018  te:  

1.  Siguroi 250 kontinjer  donacion i Giz-it,Gac-it  numër i  mjaftueshëm per mbulimin  e pikave të 

grumbullimit në zonën urbane dhe rurale, 

2. Te integrojë kontenierët nëntokësore 3.0 m3 dhe mbi tokësorë 1.1 m3 në një sistem të 

harmonizuar të përbashkët për amvisëritë dhe komunitetet e tjera   

3. Të selektojë dhe zëvendësojë të gjithë kontenierë të dëmtuar nga përdorimi dhe veçanërisht nga 

zjarri me kontenierë të rinj; 

4. Të rregullojë platformat e vendosjes dhe dekorojë pikat e grumbullimit të kontenierëve 19 në 

mënyrë të përshtatshme për të evituar problemet me klientët por dhe ti kthejë ato të përshtatshme 

nga ana estetike.   

5. Komuna  ka  siguruar 400 kontenierët të përshtatshëm për  biznese , ndarjen e mbeturinave të 

veçanta që gjenerohen nga disa biznese te veçanta në qendër të qytetit duke siguruar Të 

ndryshojë orarin e grumbullimit të mbeturinave nga kompania Uniteti në përshtatje më 

aktivitetin më të ulët shoqëror, tregtar dhe institucional në zonën e qendrës së qytetit.  

6. Të rrisë përqindjen e pagesës së bizneseve, amvisërive dhe institucioneve që operojnë në zonën 

urbane dhe rurale.   
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 7. Të rrisë vetëdijesimin e qytetarëve për t‟ju përgjigjur standardit të ri si dhe kërkesës për pagesën 

e tarifës së shërbimit. 

 
4.2.Synimi për Produktin  e Propozuar për Vitin  2019 

Duke shtuar burimet dhe mjetet për dhënien e shërbimit të grumbullimit të mbeturinave për të arritur një 

standard dhe shtrirje më të lartë  si dhe kënaqshmërisë së qytetarëve për shërbimin e pastrimit, Komuna 

Mitrovicë do të rrisë treguesit e produktit në nivelet si më poshtë:  

1. Blerja dhe vendosja e 300komposterave ne pilot  programin, 

2. Donacion ,Blerjen nga komuna dhe vendosjen e 6 kontenierëve 3.0 m3 në zonën e qendrës së 

qytetit gjate periudhës së zbatimit të planit; 

3. Është  realizuar Donacion ,Blerja dhe vendosjen e 250 kontenierëve 1.1 m3 në zonën e qytetit 

gjate periudhës së zbatimit të planit; 

4. Është  realizuar Donacion Blerjen dhe vendosjen e 14 kontenierëve 1.1 m3 në zonën e Lagjes 2 

Korriku gjate periudhës së zbatimit të planit; 

5. Është  realizuar  Donacion ,Blerjen dhe shpërndarjen me kontratë të 400 kontenierëve 240 L për 

bizneset që gjenerojnë mbeturina me natyrë të veçante. 

 

Nëpërmjet këtyre burimeve/inputeve shtese Komuna do te rrisë nivelin e produktit ne: 

1. Do të sigurojë një shërbim cilësor për rreth 72000 banorë apo rreth 13050  amvisëri ,  të gjitha 

institucionet në zonën  urbane dhe rurale. 

2. Do të sigurojë shërbim të veçante për 400 biznese në zonën e qendrës. 

3. Do të sigurojë largimin e rreth 100 ton/ditë mbeturina nga zona e komunës 

4. Do të sigurojë rritjen e pagesave / inkasimin prej amvisërive ,  

5. Do të sigurojë rritjen e pagesave / inkasimin prej bizneseve  . 

6.  

 

5.3.Veprimet prioritare, Afatet dhe Përgjegjësitë 

   

Për të udhëhequr zbatimin e këtij Plani, Komuna ka caktuar si persona përgjegjës, nëpunësit e DMMP-

së. 

 

Plani I Veprimit për riorganizimin e Shërbimit te Grumbullimit te Mbeturinave janë realizohet nëpërmjet 

hapave dha ndarjes se përgjegjësive si me poshtë:  

- Veprimet per zbatimin e planit 
- Ndërtimi I platformave për pikate grumbullimit ku do të vendosen kontenierët sipas planit te 
kaluar ne kuvend. 
- Ndërtimi I platformave per pikate grumbullimit ku do të  vendosen kontenierët 
-Përfundim / finalizimi i dokumentit te Projektit Pilot dhe përcaktimi i burimeve të financimit 
- Marrëveshja me Organizatën Jo-qeveritare për fushatën vetëdijësuese 

 

Fillimi i procesit të ndarjes së mbeturinave në burim dhe nxitja e 
riciklimit 

Ndarja e mbeturinave dhe nxitja e riciklimit përbën një detyrim ligjor për komunën e Mitrovicës si dhe 

të gjitha Komunat në Republikën e Kosovës. Si një koncept i ri, ndarja e mbeturinave në burim dhe 

mbledhja e diferencuar kërkojnë një qasje graduale dhe një impenjim të madh në edukimin dhe 

vetëdijesimin e qytetarëve.  
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Fig. # 6: Fillimi i procesit të ndarjes së mbeturinave në burim dhe nxitja e riciklimit shkollat  dhe 
institucioneve publike, qendër Mitrovicë 

Planit Komunal për Menaxhimin e Mbeturinave, komuna e Mitrovicës ka vendosur të hedhë hapat e 

para të këtij procesi duke angazhuar shkollat e të gjitha niveleve në këtë qytet si dhe institucionet 

publike në këtë qytet. 

Për të filluar këtë proces, komuna do të sigurojë infrastrukturën e nevojshme, e cila do të përbëhet: 

1. Një komplet i përbërë nga tre Kontenierësh plastik me kapacitet 120 L (ose 240 L) qe do të 

vendoset në çdo kat të ndërtesave të shkollave dhe institucioneve; 

2. Një komplet i përbërë nga tre kontenierë metalik ose plastik me kapacitet 1.1 m
3
 të cilët do të 

vendosen në oborrin e çdo shkolle dhe institucioni.  

Kontenierët me ngjyra do të orientojnë përdoruesit për ndarjen e mbeturinave në tre rryma: 

a. Mbeturinat biodegraduese ose të njoma (kontenierët me ngjyre kafe) – mbetjet e ushqimit, 

kopshtit, dhe mbeturina të ngjashme; 

b. Mbeturina të riciklueshme ose të thatë (kontenierit me ngjyrë blu (te gjelbër) – mbeturinat e 

riciklueshme të tipit plastikë (e pandarë), qelq, mbetje metalike jo-ferroze, etj.; 

c. Mbeturina të riciklueshme të biodegradueshme ose të thata (kontenieri me ngjyre të verdhe) – 

letër dhe karton.  

Objekti  Nr.  Nr. Kateve në 
ndërtesa 

Nr. 
Konteniereve 
120 L (240 L) 

Nr. 
Konteniereve 
1.1 m3 

Shkolla  10 30 90 30 

Institucione  11 33 99 33 

Totali 21 63 189 63 
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 Tab. # 5: Numri dhe shpërndarja e kontenierëve në shkolla dhe institucione 

Kontenierët do të pajisen me shenja dalluese që të orientojnë nxënësit që të bëjnë lehtësisht ndarjen e 

mbetjeve sipas rrymave si më sipër.  

    
Fig. # 7: Kosha 120 L për ndarjen e mbeturinave në shkolla dhe institucione 

Komuna do të angazhoje Organizatat Jo-Qeveritare e cila/te cilat do të ndihmojnë në edukimin dhe 

vetëdijesimin e nxënësve, drejtuesve të shkollave dhe punonjësit e institucioneve për përfshirjen efektive 

të tyre në këtë proces. 

Komuna do të identifikoje dhe lidhe një marrëveshje me një operator privat të licencuar për mbledhjen 

dhe transportimin e mbeturinave për riciklim. Operatori do të jetë përgjegjës për mbledhjen dhe 

transportimin e këtij materiali rregullisht.  
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Anex1 - Mbi bazën e kësaj shpërndarje dhe kompozimi të pikave të grumbullimit do të sigurohet një 

mbulim i plotë për grumbullimin e mbeturinave të ndara për riciklim 

Nr pikës Vendndodhja Nr I 

kontenierëve 

të propozuar 

Kontenierë  

mbetje 

njoma 

Kontenierë          

mbetje 

riciklueshme 

Karakteristika 

1 Sipas hartes mesiperme 4 Konteniere 3 1  

2   3 1  

3   4 2  

4 
 

 
4 2 

Bazament + 
rrethoje 

5 
 

 
4 2 

Bazament + 
rrethoje 

6   2 1  

7   4 2  

8 
 

 
2 1 

Bazament + 
rrethoje 

9 
 

 
3 1 

Bazament + 
rrethoje 

10   2 1 Bazament 

11   3 1  

12 
 

 
4 2 

Bazament + 
rrethoje 

13   4 2  

14   4 2  

15 
 

 
4 2 

Bazament + 
rrethoje 

16   4 2  

17   4 2 Bazament 

18   3 1  

19   3 1  

20   3 1  

21 
 

 
4 

2 
Bazament + 

rrethoje 

22   3 1 Bazament 

23   4 2 Bazament 

24      

25   2 1 Bazament 

26   / / / 

27    / / 

28   4 2 Bazament 

29   2 1 Bazament 

30   3 1 Bazament 

31   2 1  

32   3 1  

33   / / / 
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 34   3 1  

35   / / / 

36   2 1  

37   3 1  

38   / / / 

39   / / / 

40   / / / 

41   3 1  

42   / / / 

43   3 1  

44   / / / 

45   2 1  

46   4 2  

47   3 1  

48   3 1 Bazament 

49   3 1 Bazament 

50   3 1 Bazament 

51   3 1 Bazament 

52   1 1 Bazament 

53   1 1 Bazament 

54   3 1 Bazament 

55   2 1 Bazament 

56   2 1 Bazament 

57   2 1  

Konteniere total të përllogaritur  140 61 201 

Bazuar në nevojën për zgjerim për kontenier  250   

 

#Sasia totale e kontenierëve dhe shpërndarja e piakve të grumbullimit për mbledhjen e ndarë të 

mbeturinave në zonën pilot nëqytetin e Mitrovicësë. 
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Rregullimi i pikave të grumbullimit të mbeturinave 

 

Në konsultim me grupin punues dhe ekspertizës së GIZ-SMS project, për komunën e Mitrovicës disajni 

i përcaktuar për dukjen e PGM në këtë komunë, paraqitet si më poshtë: 

 
 

 
 
 
 
 
 







 

 

 

 RAPORT MJEDISOR JANAR-DHJETOR 2018 
MITROVICA 
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1.0.Hyrje 

1.1.Parathënje 

 
Hartimi i Raportit për Gjendjen e Mjedisit në Mitrovicë është  bazuar në Ligjin e 

Mbrojtjes së Mjedisit. Sipas këtij ligji, Qeveria Lokale-DMMP paraqet Kuvendit Raport 

për gjendjen e Mjedisit. Raporti përmbanë të dhëna për: Gjendjen e mjedisit dhe 

ndryshimet në mjedis në krahasim me raportin e mëparshëm, ndikimet mjedisore në 

shëndetin e popullatës, zbatimin e Strategjisë së Mjedisit, Planit të Veprimit, masat e 

ndërmarra për mbrojtjen e mjedisit, shfrytëzimin e resurseve natyrore, zhvillimin e 

institucioneve mjedisore dhe financimin e sistemit për mbrojtjen e mjedisit.Në përputhje 

me detyrat dhe përgjegjësitë DMMP është  institucioni që harton këtë dokument.  

Ky Raport paraqet gjendjen e mjedisit për periudhën janar –dhjetor 2018, por edhe  të 

dhëna të më hershme të cilat  zënë vend të konsiderueshëm me qëllim krahasimi. Ky 

është raporti i gjashtë zyrtar për gjendjen e mjedisit i cili procedohet zyrtarisht nga 

DMMP. 
Raporti ofron të dhëna për shtytësit dhe presionet në mjedis, përshkruan gjendjen aktuale 

të mediumeve mjedisore dhe ndikimin e kësaj gjendje. Trajton në një masë politikat e 

ndjekura për mbrojtjen dhe ruajtjen e mjedisit si dhe angazhimin e institucioneve lokale, 

joqeveritare dhe të shoqërisë në përgjithësi për përmirësimin e gjendjes.   

 

1.2.Politikat mjedisore në Qytetin Mitrovicë   

 

Që nga periudhat e lashta,Mitrovica  njihet si qyteteti më i madh industrial kosovar dhe 

një vend i tregtisë ndërkombëtare  Mirëpo sot, Mitrovica nuk  mburret me një koncentrim 

të lartë të  industrisë  dhe si qytet me shumë përparësi teknologjike .Mitrovica e cila  

mposhti ndotje të rënda në 1927-2000 ka vision, „ Qytet universitar me mjedis të 

shëndosh „ me mission “Të shfrytëzohen përvojat e fituara nga ky proces duke  përdore 

teknologji të pastërta” për të mbrojtur tërë mjedisin e kësaj treve dhe më gjërë. Tani, me 

idenë e krijimit të një qyteti me pasuri të vërtetë dhe me prosperitet dhe pėrjetėsim, synon 

të jetë botë e kapitalit të zhvillimit të qëndrueshëm dhe të merr përsipër sfidat e reja: 

 

 Avansim në Menaxhimin  e sistemit të mbeturinave, 

 Monitorimi  i kontrollit të ndotjeve, 

 Desulfurizimi , 

 Mbrojtja e populates nga ndotjet me plumb dhe metale të rënda, 

 Programet remediate në hapësirat publike dhe private, 

 Zgjerim i sistemit te gjelbërimit , 

 Përdorimi i naftës me koncentrim të ulët të sulfurit dhe mospërdorim i lignitit. 
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1.3.Përmbledhje e Shkurtër e Raportit   

 

Raporti Gjendja e Mjedisit në Mitrovicë 2018, përmban 8 kapituj.   

 

1.Profili i Mitrovicës  ka të dhëna për pozitën gjeografike, relievin, klimën, hidrografinë, 

lëvizjen e numrit të përgjithshëm të popullsisë, dendësinë, shtimin natyror dhe të dhëna të 

tjera socio-demografike. 

2.Gjendja e mjedisit. 

 Në këtë sektor është prezantuar  një përmbledhje e problemeve dhe rekomandimeve.  

 3. Gjendja me menaxhimin e mbeturinave ,zgjerim i sistemit te grumbullimit te 

mbeturinave dhe kimikateve në këtë raport ka të dhëna për gjenerimin e mbeturinave , 

deponimin e këtyre mbeturinave, mbeturinat industriale, mbeturinat e ndërtimit, 

mbeturinat e automjeteve , 

4. Mjedisi dhe shëndeti publik, raporti ofron të dhëna për ndikimet mjedisore në 

shëndetin e popullatës, cilësinë e ujërave të pijes dhe sëmundjet që vijnë nga mjedisi i 

ndotur.    

5. Shfrytëzimi i resurseve natyrore, raporti prezanton të dhëna për shfrytëzimin e 

resurseve ujore nga sektorët e ndryshëm, degradimin e rrjedhave të lumenjve, 

shfrytëzimin e inerteve si dhe shfrytëzimin e resurseve pyjore. 

6. Zbatimi i  Planit të Veprimit dhe planeve tjera është një kapitull tjetër i raportit, përmes 

së cilit synohet të prezantohet se sa është zbatuar  

7. Masat e ndërmarra për mbrojtjen e mjedisit, Këtu janë përfshirë masat në hartimin e 

legjislacionit mjedisor dhe përafrimin  e tij me legjislacionin evropian, inventarizimin e 

hot-spoteve mjedisore, identifikimin hapësinor të ndotësve potencial, përgatitjen e 

kadastrës së ndotësve të ujërave, rregullimin e shtretërve të lumenjve, pyllëzimin e 

sipërfaqeve të zhveshura, rehabilitimin e deponive të egra, rehabilitimin dhe rikuperimin 

e zonave me ndotje të lartë, si dhe zhvillimet dhe ngecjet në forcimin e institucioneve . 

8..Investimet për mbrojtjen e mjedisit, ofron një pasqyrë më të detajuar për investimet në 

sektorin e mjedisit, burimet e financimit dhe mbështetjen nga donatorët. Gjithashtu, në 

këtë kapitull ka të dhëna edhe për koston e disa  projekteve kryesore në fushën e mjedisit. 

Dokumenti që ju informon për gjendjen e mjedisit në Mitrovicë është përshkrim i 

shkurtër dhe qëllimi i tij nuk është vetëm informimi për gjendjen e mjedisit, por përmes ti 

paraqitet angazhimi i institucioneve komunale për përmirësimin e gjendjes së mjedisit. 

Ndotja e mjedisit në Mitrovicë është njëri ndër problemet më të mëdha. Industrializimi, 

rritja e popullsisë, urbanizmi, mbeturinat dhe mbeturinat industriale. 

Që në fillim duhet cekur se i tërë raporti është bazuar në kornizën legjislative të Kosovës. 

Korniza legjislative në Kosovë 

- Ligji mbi Vetëqeverisjen e Kosovës Nr.2007/30 

- Ligji i Mbrojtjes së Mjedisit Nr.2003/9 

- Ligji i Ujërave të Kosovës Nr.2004/24 

- Ligji për Mbrojtjen e Ajrit Nr.2004/30 

- Ligji për Mbrojtjen e Natyrës 2004 

- Ligji për Mbrojtje nga  zhurma Nr.02/L-102 

- Ligji për Mbeturina Nr.02/L-30 

- PLVM ,PLVZH,PLMP 

- Rregulloria komunale për mjedis , 
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1.3. Profili I Komunës   

1.3.1. Historiku i qytetit 

 
 Pozita e mirë gjeografike në mes të katër  lumenjve Ibrit, Sitnicës, Trepçës dhe 
Lushtës kanë ndikuar që në parahistori ky territor të banohet. Me zhvillimin e 

xehetarisë këtij territori i shtohet edhe një komponentë e rëndësishme në ngritjen e në 
një qendër të rëndësishme të vendbanimit. Albaniku (Monte Argentraum) me pasurit 
e tija që nga koha antike e deri më sot ketë qendër e kanë bërë joshës për qëllime 

ekonomike. Sipas zbulimeve arkeologjike të bëra në ketë territor, lë të kuptohet se 
banorët më të vjetër ishin dardanët të cilët i tërhoqi mundësia e zhvillimit të 
bujqësisë. Me ardhjen e romakëve ky vendbanim shendohet në një postë ushtarake 

dhe vend  i përpunimit të  metaleve. Gjatë gjysmës së dytë të shekullit XIX, 
Mitrovica shendohet në një qendër të fuqishme ekonomike. Në rrethinën e saj, si në 
Boletin, prodhoheshin gurë mulliri "Kosovar".Në periudhën e pushtetit osman 

Mitrovica shendohet në qendre tregtie dhe kasaba turke me zejtari dhe tregti. Me 
hapjen e xehtorës  Trepça 1927 Mitrovica bëhet qendër e madhe xehetarë. . Me 
themelimin e dy komunave të reja asaj të  Zubin Potokut më 1984 dhe Zveçanit më 

1993, sipërfaqja e komunës është zvogëluar nga 791 km2 në 336 km2.  

1.3.2. Pozita Gjeografike 

Mitrovica ka 71.909 banorë13 147ekonomi familjare. Shtrihet në fushën aluviale të 
lumenjve: Ibër, Sitnicë dhe Lushtë si dhe në shpatijet e kodrave që e rrethojnë. Kjo 
trevë, sikurse pjesët tjera të Gadishullit Ilirik, në lashtësi kanë qenë e banuar me 

banorë ilir fisin dardan. 
 
            

 Fig.1.Pozita gjeografike e regjionit të Mitrovicës  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Pozita gjeografike - Mitrovica shtrihet në shkallën 42,53° të gjerësisë gjeografike 

veriore dhe në atë 25, 52° të gjerësisë gjeografike lindore si dhe në lartësinë 
mbidetare 508-510 m.  
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Fig.2.Rrjeti hidrografik në rajonin e Mitrovicës 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lugina e Ibrit ka peizazh piktoresk. Përgjatë kësaj kalojnë rrugë e rendesishme, më 
kryesorja është magjistralja e Adriatikut, e cila lidh Mitrovicën me Malin e Zi. Sitnica 

është lumi kryesor në Fushën e Kosovës. Afër vendit ku derdhet në Ibër, Sitnica merr 
lumin e Trepçës (14 km), i cili buron në Shalë të Bajgorës. Lumi Lushtë (19 km) 
është degë e djathtë e Ibrit dhe buron në kodrën e Lubovecit (800 m). 

1.3.3.Faktorët klimatik 

Në bazë të gjendjes së analizuar, rrjedha kryesore e lumenjëve paraqet bazën e 
nevojshme dhe të mjaftueshme të kapaciteteve ujore, megjithatë në drejtimet  e 
ndryshme kemi disa rrjedhje nga përrocka të ardhura anash. 

 1.3.4. Vranësirat 
 

Vranësirat janë vrojtuar në disa stacione, mirpo seria e vrojtimeve, sipas gjatësisë nuk 
është harmonike. Ky parametër meterologjik është I rëndësishëm për shumë degë të 
ekonomisë dhe me ndikim në labilitetin ditor të temperaturave të ajrit. Qyteti i 

Mitrovicës në bazë të vrojtimeve hidrometerologjike hynë në kategorin e rajonit me 
vranësira mesatare.  
 

Në tableën e mëposhtme janë paraqitur vranësirat mesatare të periudhës së vrojtimit. 
 

 
 

1.3.5.Erërat 

 

Më të theksuarat janë erërat në drejtimin VP dhe JL, që ndikojnë në krijimin e 
mjedisit relativisht të qetë, pasi që pjesa e vijës gjatësore me morfologjinë kodrinore 
të vijës Zveçan deri te fshati Vidimriç dhe Zveçan lagjia 2 korriku    mundëson 

mbrojtjen nga erërat më të theksuara. 
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1.3.6.Temperatura e ajrit 

Zona e Mitrovicës i takon një zone klimatike të Kosovës ku temperaturat janë 
mesatarisht ekstreme, nga max. – 15 ºC deri + 35ºC. Nga kjo do të krijojmë edhe 

përshtatje dhe funksionimin normal të liqenit në të gjitha stinët e vitit. 
Mitrovica me rrethinat e saj, në saje të pozitës gjeografike karakterizohet me klimë 
kontinentale, me verëra të nxehta dhe dimëra të ftohtë, ku temperature mesatare 

vjetore shkon deri në 10.16 ºC. 

 

1.3.7. Reshjet atmosferike 

Zona e Mitrovicës i takon një zone të Kosovës ku reshjet atmosferike kanë standardet 
pak më të larta të reshjeve në krahasim me nivelin Republikan, d.m.th. kemi reshje 
mesatare, me theks të shtuara gjatë stinëve të vjeshtës dhe dimrit. Ndikimi i tyre do 

jetë i kalkuluar si një vlerë orientuese në ngritjen dhe rënien e nivelit të liqenit. 
Reshjet atmosferike mesatare që karakterizojnë pjesën jugore dhe jugperëndimore të 
Mitrovices janë rreth 561 mm, ndërsa në pjesën veriore dhe verilindore të Mitrovices 

me lartësi mbidetare më të lartë se rajoni jugor dhe jugperëndimor bien sasira më të 
mëdha reshjesh atmosferike rreth 750mm. Në tablë janë paraqitur rezultatet e studimit 
të reshjeve: mesatarja mujore, sezonale dhe vjetore. Në kuadër të analizës së reshjeve 

ekstreme janë përpunuar maksimalja vjetore e reshjeve një ditëshe, dy, tri, katër, pesë 
dhe dhjetë ditëshe. 

 

1.3.8. Gjendja e erozionit 

Lumit Ibër buron në malet Hajla në Mal të Zi. Lumi Ibër rrjedh përmes pendës së Ujmanit 

dhe më pas kalon nëpër qytetin e Mitrovicës para se të thehet për në veri dhe të arrijë në 

kufirin me Serbinë. Gjatesi e pergjithshme që përshkron në teritorin e Kosoves është 42km. 

Në pjesën e epërme të lumit Ibër aftësia erosionale është e lartë për shkak se lumi përshkon 

pjesën malore dhe në të drenojnë prrocka të cilat kanë karkter malor. Kushte  klimatike dhe 

gjeologjike në këtë pjesë favorizojnë dukurin e erosionit. Pas ndërtimit të pendës së Ujmanit 

aftësia erozionale e lumit Ibër është zvogluar dukshëm. Në segmenti e lumit ku është 

parapar të ndërtohet liqeni aftësai erosionale është e vogël sepse nga penda e Ujmanit në 

lumin Ibri drenojnë një numër i vogël prrockash më aftësi erozionale të vogël. Në tablën e 

mëposhtme është dhënë produkti dhe arrdhja e aluvioneve të lumit Ibër. 
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1.3.9. Popullsia 

 

Komuna e Mitrovicës përbëhet nga qyteti i Mitrovicës dhe 43 fshatra që janë të grupuara në 

komunitete lokale. Komuna e Mitrovicës ka shënuar rritje të konsiderueshme të popullsisë 

prej vitit 1948. Popullsia është rritur nga 32,800 banorë në përafërsisht  71.909 në vitin 

2011. Në zonat rurale jetojnë 24.683 ose 34.28%, ndërsa 47.226 ose 65.72% në zonën 

urbane me  dendësia 213banorë/km² . Ekonomi familjare 13.147.Mesatarja e familjes është 

4.47 anëtarë. 
 

1.4.Presionet në Mjedis   

 

Koncepti presionet sektoriale, pasqyron presionet në mjedis të sektorëve të caktuar 

ekonomik dhe sektorëve tjerë, përmes të cilëve njeriu duke kënaqur nevojat e veta socio-

ekonomike shkakton ndikime të ndjeshme në mjedis. 

Disa aktivitete ekonomike si: energjetika, industria, transporti, etj. padyshim janë burime me 

ndikim të theksuar në mjedis, ndërsa bujqësia, peshkimi, pylltaria etj. qëndrojnë në raporte 

të tjera me mjedisin dhe si të tilla  varen mjaft nga gjendja e mjedisit. Shqyrtimi i ndikimeve 

të tyre në mjedis, assesi nuk  duhet  të anashkalohet. Ndërsa, turizmi  është një sektor 

ekonomik, efektet e të cilit në mjedis  janë identifikuar  kohëve të fundit . 
Energjetika- Ndikimet e saj në mjedis janë mjaft të theksuara.. Duke zgjedhur llojet e 

burimeve të energjisë dhe teknologjive  të  përshtatshme zvogëlohet ndikimi në mjedis.  P.sh  

nëse  për nxemje në vend të thëngjillit përdoret gazi natyror, atëherë emetimi i CO2 

zvogëlohet dukshëm.  

Industria- Industria është çelësi i zhvillimit ekonomik të Mitrovicës, por njëkohësisht  hynë 

në radhën e ndikuesve më të mëdhenj në mjedis. Nga aktivitetet  industriale lirohen 

emisione në ujë, ajër dhe tokë. Fatkeqësitë industriale paraqesin  një tjetër kërcënim të 

vazhdueshëm për mjedisin dhe shëndetin e njerëzve.  

Bujqësia- Bujqësia në Mitrovicë në të kaluarën ka qenë njëri ndër sektorët kryesor të 

punësimit dhe  sigurimit të të ardhurave. Është zvogluar numri i fermave dhe prodhuesve 

bujqësorë. Është shtuar përdorimi i kimikateve dhe produkteve tjera me ndikim negativ në 

mjedis. Në Mitrovicë ende nuk ka ndonjë interesim të theksuar për prodhimin e produkteve 

ekologjike. 

Pylltaria- Ndikimi i njeriut në pyje është shumë i theksuar. Ato janë të ndjeshme sidomos në 

ndotje të ajrit. Prerja e pakontrolluar e pyjeve ndikon në shfaqjen e shumë ndryshimeve 

mjedisore si: ndryshimet klimatike, vërshimet etj. 

 

Transporti- Ky sektor ndikon në cilësinë e përgjithshme të mjedisit, posaçërisht në pjesën 

urbane. Shumica e automjeteve përdorin naftën, çka nënkupton lirim të emisioneve në ajër, 

ujë dhe tokë. Automjetet e vjetra, papërdorshme paraqesin po ashtu një rrezik 

serioz për mjedisin.  
 

Turizmi- Paraqet njërën ndër fushat kryesore të zhvillimit në të ardhmën. Resurse turistike 

në zonën e Shalës janë zonat më të rëndësishme. Vlerat e paprekura të natyrës së Mitrovicë 
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si dhe diversiteti i monumenteve natyrore krijojnë mundësi të mira për zhvillimin turistik.  

 

2.0.Gjendja e Mjedisit 

2.1 Ajri  

Politikat e Komunës së Mitrovicës kanë për qëllim të zhvillojnë dhe 

zbatojnë instrumentet e caktuara, për të ngritë cilësinë e jetës, duke 

siguruar bazën për përmirësim të cilësisë së ajrit. Të sigurojn 

kornizën, me të cilën do të arrihet mbrojtja dhe zvogëlimi i ndotjes së 

ajrit në Mitrovicë, në pajtim me standardet e përcaktuara të BE dhe 

parimet e praktikave më të mira.Për të identifikuar politikat  të cilat 

shkojnë drejt përfitimit, në mbrojtjen e shëndetit, mjedisit, cilësisë 

së ajrit dhe zhvillimit të qëndrueshëm, është marrë vendimi për 

përgaditjen e Planit të Veprimit për Cilësinë e Ajrit, për komunen e 

Mitrovicës. Plani i Veprimit për Cilësinë e Ajrit  del si obligim komunal  

nga Ligji për mbrojtjen e ajrit nga ndotja.Fokusimi në dhjetë vitet e 

ardhëshme do të jetë në harmonizimin e legjislacionit me dispozitat e BE- 

së, implementimin e legjislacionit, implementimin e standardeve përmes 

politikave të përcaktuara, në koordinim me strategjitë dhe planet tjera 

të veprimit.  

2.2.Gjendja 

Të dhënat për cilësinë e ajrit në Mitrovicë janë të mangëta për shkak të mungesës së rrjetit të 

monitorimit të cilësisë së ajritSi burime kryesore të ndotjes së ajrit në Mitrovicë 

konsiderohen sektori i energjetikës, komunikacioni dhe industria e rëndë. Aktualisht 

kontribuuesit më të mëdhenj të ndotjes së ajrit janë:  
• Flotacionin e Trepçës në Tunelin e Pare, 

• Gazerat nga  baza për përpunimin e vajrave , 
• Komunikacioni (trafiku rrugor,) 

• Kompleksi industrial në Mitrovicë; 

• Sistemet për ngrohje qendrore (Mitrovicë) ;  

• Sistemi  për ngrohje Mitrovicë (përdorimi i lignitit ); 

• Deponitë e mbetjeve urbane,ndërtimit dhe  industriale: 
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3.EMISIONET NË AJËR SIPAS SEKTORËVE  

3.1.Energjetika  

 
 Ngrohtoret publike-  Një kohë të gjatë kanë qenë në funksion tri ngrohtore publike: në 

Mitrovicë. Ngrohtorja e qytetit funksionon vetëm ne pjesën veriore gjatë periudhës 

gjashtëmujore (sezoni dimëror). Ky impiant për ngrohje si lëndë djegëse përdor mazutin. 

Ngrohtorja e qytetit nuk ka ofruar të dhëna të përgjithshme për emisionet.  

 

Tabela 5: Potenciali hidroenergjetik i lumit Ibër 

 Lumi Potenciali 

hidroenergjetik  

teknikisht i 

shfrytëzueshëm 

Potenciali hidroteknik, 

ekonomikisht i 

shfrytëzueshëm 

Nr. GWh/vit GWh/vit  
2 Ibri 103.27 102.17 

 

3.2.Industria  

Ndotja e trashëguar nga Trepça - Qyteti i Mitrovicës si zonë me ndotje më të madhe që 

rrjedh nga veprimtaritë industriale ka qenë qyteti me shkallë të lartë të ndotjes së 

mjedisit. Pasojat e ndotjes janë prezentë edhe sot edhe pse kombinati Trepça nuk punon. 

Gjerë më tani është punuar për vlerësimin e ndotjes së mjedisit në Trepçë, dhe janë 

njëjtësuar të gjitha problemet mjedisore dhe është përpiluar lista e prioriteteve. Po ashtu, 

projekti i vlerësimi i rrezikshmërisë së shëndetit nga ndotja me metale të rënda, është  

financuar nga qeveria holandeze të cilin projekt po e ka menaxhuar OBSH-ja, DMMP . 

Nga PIM-i jane larguar 500.000t mbetje te zinkut dhe 300.000t mbetja te piritit dhe 

pirhotines. 

3.3.Transporti  

Komunikacionit dhe mobilitetit, nuk mund të trajtohet parcialisht, prandaj për një 

zhvillim të mirëfilltë të komunikacionit duhet të krijohen komunikacion në  tërë zonën e 

qytetit. Lëvizja e biçikletave është planifikuar që të realizohet me shtigjet e biçiklistëve 

në pjesët anësore të rrugës dhe nëpër shiritin gjatësor pranë vertikales. 

Kontribuues i rëndësishëm i ndotjes së ajrit në Mitrovicë, është edhe transporti rrugor 

duke perdor automjete te vjetruara dhe pa filtra. 
Gazrat Serë - Nuk ka të dhëna të kalkuluara për sasinë e gazrave serë që vijnë nga sektori 

i Bujqësisë dhe nga gjenerimi i mbeturinave komunale.  

4.MONITORIMI I CILËSISË SË AJRIT  
Rrjeti i monitorimit të cilësisë së ajrit në Mitrovicë  është i mangët me informata . Një 

stacion automatik për monitorimin e cilësisë së ajrit është i vendosur në oborrin shkolles 

fillore Eqrem Qabej nga MMPH-ja. Me këtë aparaturë analizohen: SO2, PM10, NO2, 

NOx, CO dhe O3.  Instituti Hidrometeorologjik bëhen monitorimin e ajrit në Mitrovicë 

periodikisht, ky institucion përcakton koncentrimin e SO2, blozën dhe aerosedimentin 

(Pluhuri total i depozituar, pH, përçueshmëria elektrike, jonet sulfate dhe jonet klorure). 
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Sipas të dhënave për cilësinë e ajrit nga analizatori automatik në IHMK për vitin 2018, 

për parametrat: SO2, PM10, NO2, NOx, CO, O3 mund të konkludohet se:    

• Vlera mesatare e PM10 është 72.3 mg/m3 dhe vlera mesatare 121.2 mg/m3, si dhe 

nga vlera limite që është 50mg/m3 ka tejkalim edhe atë 6 raste  gjatë muajit 

• Vlera mesatare e SO2 është 9.4 mg/m3 kurse vlera maksimale ditore është 98.8 

mg/m3. 

• Nga vlera limite që është 125 mg/m3 themi se SO2 nuk ka tejkalim gjatë 

periudhës Janar 2018. Vlera mesatare e NO2 është 26.3 mg/m3 dhe vlera 

maksimale 65.9 është mg/m3. Nga vlera limite që është 200 mg/m3 shihet se NO2 

nuk ka tejkalim. 

• Vlerat mesatare e CO është 0.5 mg/m3, kurse vlera maksimale është 0.7 mg/m3. 

Nga vlerat e lejuara që është 10 mg/m3 shihet se CO nuk ka tejkalim. 

• Po ashtu ozoni (O3) nuk ka tejkalim.   

4.1.Ndërtmi gjeologjik i rajonit 

Në rajonin e Mitrovicës depozitimet e kretakut të sipërm kanë përhapje të madhe në 

pjesën perendimore dhe përfaqësohen nga sedimentimet flishore. Në bazë të tyre kemi 

konglomerate me ndërthurje shtresëzimesh të holla ranorike dhe gëlqerorë mergelor. 

Gëlqerorët mergelor janë të datuara si të senomanianit të sipërm. Më lartë prerja vazhdon 

me serinë flishore e ndërtuar nga ndërthurje ritmike të mergeleve, alevroliteve dhe 

ranorëve kokërr imët. 

Në këtë rajon, pra siç shihet, spikatës është momenti i transgresionit, i dokumentuar ky 

me depozitimet konglomeratike bazale si të moshës së Senomanianit përkundër me 

transgresionin e kretakut të poshtëm të dokumentuar më në jug. 

Sedimente aluviale në afërsi të lumit Ibër mund të jenë gjerë ne disa metra te gjëra dhe 

me trashësi te ndryshme. Këto sedimente përfaqësohen me tipe të ndryshme gjenetike 

nga të cilat më të rëndësishme janë: depozitimet aluviale, proluviale e deluviale. Në 

aluvialet e lumit Ibër gjerë më tani nuk ka ndojë hulumtim të detajuar ashtu që nuk mund 

të flitet mbi karkateristikat hidrogjeologjike të këtyre aluvioneve.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3.  Gjeologjia e rajonit të Mitrovicës               Fig.4.  Plani  urban  

 4.2. Karkateristikat hidrogjeolgjike 

Studimet e ndryshme të kryera nga hidrogjeologjia ka treguar se uji në shkëmbinjë 

ndodhet në gjendje avujsh, lëngjesh dhe të ngurtë. Aluvinonet përgjatë lumit Ibër 

përfaqsohen kryesishtë nga: rërat, zhavoret dhe kanë prezencë të vogël të argjilave. Këta 

akuifer kanë porozitet intergranular me permabilitet të lartë-mesëm dhe koeficient 

filtrimit më të madhe se 10-5m/s. 

Terrasat lumore përgjatë lumit Ibër përfaqsohen kryesishtë nga: argjilat, rërat dhe humus. 

Këta akuifer kanë porozitet intergranular me permabilitet të mesëm-ulët dhe koeficient  

filtrimit 10-5 – 10-9 m/s.Një faktorë i rëndësishëm hidrogjeologjik që ndikon në sasinë e 

ujit të çarjeve dhe njëkohësishtë në dinamikën e tyre është përveç densiteti të çarjeve dhe 
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gjërsisë së tyre, shkalla e mbushjes së çarjeve me material të huaj.  

 

   4.3.Ajri 

 
 Baseni ajrorë i komunës është në gjendje më të volitshme sa i përket cilësisë së ajrit. 

Burimet kryesore të ndotjes së ajrit, stabilimentet për prodhimin e plumbit, zinkut të 

kombinatit  „Trepça” janë të mbyllura, ndotja e ajrit nga deponit e mbetjeve industriale 

mbesin sfidë për të gjithë. Finalizimi i programit lokal për mbrojtjen e ajrit, përcaktimi i 

strategjisë për mbrojtjen e ajrit dhe menaxhimi i kualitetit të ajrit brenda komunës ka 

qenë   një prej detyrave kryesore te DMMP-se. 

Vlerat e pluhurit  total të ekspozuar gjatë viteve të fundit  kanë treguar  ndotje më të 

vogël se vlera mesatare 300mg/m² ditë. Vlerat mesatare të pluhurit të depozituar silleshin 

prej 100-300 mg/m² për ditë. Vlerat  mesatare të pH  varësisht nga muaji silleshin 

prej6,15-6,54 në krahasim me vlerën e lejuar të pH =7 

4.4.Uji  

 
Ujërat termale dhe minerale  

Me qëllim të zbulimit të ujërave termale dhe minerale në Mitrovicë  në të ardhmen duhet 

t‟i kushtohet vëmendje e veçantë hartimit të strategjive për shfrytëzimin e këtyre ujërave, 

rregullimit të infrastrukturës dhe planeve urbanistike, Hulumtimeve të detajuara të 

karakteristikave fiziko-kimike dhe cilësisë së këtyre ujërave si dhe hulumtimeve mbi 

vlerësimin e potencialit të këtyre ujërave për prodhimin e energjisë gjeo-termale. 

Përdorimi i burimeve tjera për ngrohje siç është uji i nxehët i përzier nga miniera  e 

Trepça me shpejtësi të rrjedhjes prej 3.5[
3m /min], me temperaturë 44 C është sfidë në të 

ardhmen. 

 
Fig.5 Shkarkimet e ujërave urbane, industriale dhe lokacioni  për Impiantin e ujërave të zeza

 

Emërtimi 

              Ibri 

Gjatësia  

[km]  

    Sasia e rrjedhës 

[
3m /s] 

Sipërfaqja  

[ 2km ]  

42 32.6 1.155 



Gjendja e mjedisit në Mitrovicë Janar-Dhjetor 2018, Raport 

 

Drejtoria e Mbrojtjes së Mjedisit dhe Pyjeve DMMP 
 

14 

 

4.5.Pellgu i Ibrit 

Pellgu i Ibrit ka gjithsej 17 stacione monitorimi. Tri nga to janë stacione që i takojnë lumit 

Ibër në pjesën e Mitrovicës. Stacioni i parë është në Kushtovë, ku  cilësia e tij është e 

kënaqshme. Stacioni i radhës është në dalje të qytetit pas të gjitha shkarkimeve të ujërave 

urbane e të tjera, të cilat ndikojnë që cilësia e ujit të jetë më e dobët në këtë stacion. 

Stacioni i tretë ndodhet në Kelmend pas puqjes së tij me lumin Sitnica, i cili paraprakisht 

me vete përmban gjithë sasinë e ujërave të nënpellgjeve të këtij pellgu lumor. Gjatë kësaj 

periudhe monitoruese nuk është vërejtur ndonjë rast për tu alarmuar, pasi që në të gjitha 

pikat monitoruese vlerat janë brenda kufijve të lejueshmërisë sipas kategorisë së II. 

Lumi Sitnicë - duke filluar prej Ferizajt deri në Mitrovicë është lumi më i ndotur në 

Kosovë. Sa i përket parametrave fizik, materiet e suspenduara janë prezentë dhe i 

tejkalojnë vlerat maksimale të lejuara ,  parametrat kimik duke u bazuar në matjet e bëra 

siç janë SHKO (COD) dhe SHBO5 (BOD5) si indikatorë që tregojnë për ndotje 

permanente të këtij lumi. 

 4.6.Interpretimi i Rezultateve 
Sasia e oksigjenit të tretur (O2 tretur)- Vërehet se varijon nga stacioni në stacion, por 

mund të themi se në të gjitha rrjedhat e këtij pellgu ka sasi të mjaftueshme të oksigjenit të 

tretur,.Për vitin 2018 gjendja mbetet e njejtë, tretshmëri më të madhe të oksigjenit ka 

lumi Ibër – Kushtovë 12.48 mg/l,  
Shpenzimi biokimik i oksigjenit (SHBO5)- Në krahasimet e bëra në mes vlerave të vitit 

2017,2018  vërehen ndryshime të vogla, çka nënkupton se edhe cilësia e ujit e këtij pellgu 

në vazhdimësi nga viti në vit, pra nga sezoni në sezon, ka pak ndryshime.  Vlera më të 

ulëta janë matur në burimet e lumenjve të këtij pellgu. 

Minimumi i vlerës mesatare vjetore është matur në lumin Ibër-Kushtovë 305 µs/cm. 

Përqendrimi i jonit hidrogjen (pH) - Vlerat e pH sillen zakonisht ndërmjet vlerave 7.74 

deri në 8.49, përgjithësisht këto ujëra i takojnë një mesi të dobët bazik.  

Nitritet (NO2-) - Në Mitrovicë, nitritet në lumin Sitnica arrin vlerën 0.685 mg/l, po që na 

jep të kuptojmë për cilësinë e dobët të këtij lumi. Edhe për 2015 me vlerë të ngritur prinë 

lumi Sitnica- Mitrovicë 0.548 mg/l ,Viti 2018 vlerë mesatare vjetore ka më të ngritur 

lumi Sitnica- Mitrovicë 0.61 mg/l . 
Amoniaku (NH4+) - Vlera minimale është matur në Ibër-Kushtovë 0.455 mg/l,  

Sulfatet (SO42-) Vlerat e sulfatet në Lumin Ibër janë më të ulta në Koshtovë, 

Fosfatet (PO43-) -Parametër me vlerë më të ulët janë në lumin Ibër-Kushtovë 0.053 mg/l,  

Minimumin e vlerës mesatare vjetore e tregon lumi Ibr-Kushtovë 0,03 mg/l PO43-. 

Fosfori total (poli dhe orto) - Përmbajtja e fosforit total për 2018 sillet prej 0.013 mg/l në 

lumin Ibër-Kushtovë  

Fortësia e përgjithshme (FP)- Fortësia e përgjithshme e ujit monitorohet vetëm në 

vendburime të lumenjve. Në bazë të vlerave të përfituara laboratorike, përmbushin 

standardet e OBSH për ujin e pijes < 30 d0H. 

4.7.Ndotja e ujërave nga metalet e rënda    

Metalet e rënda në ujërat sipërfaqësore nga IHMK-ja kanë filluar të monitorohen nga vitit 

2008. Disa nga to janë elemente toksike p.sh. Pb2+,  Cd2+, Cu2+, Cr6+, Ni2+ etj. Por në 
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mesin e tyre përfshihen edhe elementet esenciale si: Fe2+, Zn2+, Mn2+, Cr3+. Metalet e 

rënda si: kadmiumi dhe plumbi janë gjetur në ujëra si pasojë e zbrazjes së mbeturinave 

nga mbetjet e proceseve industriale. 

 

 

 

 

Tabela 7: Vlerat maksimale të lejuara për disa metale të rënda sipas direktivës BE 

152/1999 1 

 

 
Pellgu i Ibrit – Në këtë pellg janë evidente prezenca e metaleve të rënda si: kromi (Cr3+) 

në të dy stacionet e monitorimit të cilësisë së lumit Shtime, në lumin Sitnica në stacionin 

e Plemetinit. Prej shumë bartësve që janë prezentë, një influencë në këto ujëra  e ka edhe 

metali kadmium (Cd2+), vlerat e ulta të plumbit në ujrat e Ibrit spjegohen në tretshmërin 

e vogël që ka ky elemnt në ujë, në bazë të Direktivës 152/1999, vlerat e Pb në ujë gjendet 

në kufirin e vlerës së lejuar.  

Konkluzione   

• Gjendja e përgjithshme  e ujërave në Mitrovicë në të gjitha aspektet dhe 

dimensionet e saj është  pjesërisht e kënaqshme;  

• Mitrovica ka plan strategjik për ujërat,  plan për administrimin e ujërave, plan për 

administrimin e pellgjeve. 

• Baza e të dhënave për ujërat është ende e pakompletuar dhe paraqet pengesë për 

planifikim cilësor në sektorin e ujërave; 

• Ka shfrytëzim pa kriter të resurseve ujore dhe shfrytëzim të  pakontrolluar të 

inerteve nga shtretërit e lumenjve; 

• Ka mungesë të investimeve për ndërtimin e sistemeve të kanalizimeve dhe 

impianteve për trajtimin e ujërave të ndotura; 

                                         
1 "DEKRETI LEGJISLATIV  11 MAJ 1999,NR. 152", Dispozita për mbrojtjen e ujërave nga ndotja, Direktiva 91/271/EEC 

për trajtimin e ujrave të shkarkuara urbane. 

Nr Metalet e rënda 
 

Simboli Njësia VML 

1 Kromi Cr3+/6+ mg/L 0.2 

2 Kadmiumi Cd2+ mg/L 0.02 
3 Nikeli Ni2+ mg/L 2.0 
4 Zinku Zn2+ mg/L 0.5 

5 Mangani Mn2+ mg/L 2.0 
6 Bakri Cu2+ mg/L 0.1 

7 Hekuri Fe2+ mg/L 2.0 
8 Plumbi Pb2+ mg/L 0.2 
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• Ka mungesë  të  hulumtimeve shkencore në fushën e ujërave në  mungesë  të  

instituteve hulumtuese;  

• Bashkëpunimi jo i mjaftueshëm në mes të institucioneve përgjegjëse për lëmin e 

ujërave dhe bashkëpunimi jo i mjaftueshëm në mes të institucioneve qeveritare, jo 

qeveritare dhe publikut;  

 

4.8.Furnizimi me ujë të pijshëm 

 Në saje të investimeve të konsiderueshme, mund të thuhet se ekziston një 

rrjet funksional i furnizimit me ujë të pijshëm. Kapacitetet furnizuese i 

planifikuar për Mitrovicën, Vushtrria, Skenderaj dhe Zveçani. Furnizimi 

sigurohet nga Liqeni Ujmanit  në veri  me sipërfaqe1060km2 rrjedhja 
13.5m3/sec me sasinë e ujit të akumuluar 390mil. m3përmes fabrikës së ujit 

në Shipol e cila punon me kapacitetet prej 1000 l/s. Komuna e Vushtrrisë ka  

finalizuar ujësjellsin e vetë këtë vitë prandaj furnizimi me ujë të pijes në 

Mitrovicë do të përmisohet dukshëm. 

4.9.Ujrat e Zeza  

 

Shkarkimi ujërave të zeza është një problemë i cili preokupon organet komunale pasi që 

të njëjtat ujera të  patrajtuara derdhen  në lumin Iber , Lushtë ,Trepçë dhe Sitnic. Rrjeti i 

kanalizimit është 72 km rrejt primar dhe 62 km sekondar. Pjesa ma e madhe është e 

përmbledhur në gypin kryesor për kanalizim i cili përshkon tërë gjatësinë e qytetit prej 

fshatit Suhodoll e gjerë të Shkolla Fillore “Ekrem QAbej”. Punimet vazhdojnë  dhe tërë 

kanalizimi do të përfshihet në Fabrikën e ujerave të zeza  e cila sipas  PZHK,PLVM 

parashihet të ndërtohet në hapësirat e zbrazëta ku takohen lumi Ibër dhe Sitnicë.Mitrovica 

nuk ka sistem të monitorimit të ujërave të ndotur.Ujërat nëntokësor në afërsi të 

kompleksit Trepca  tregojnë vlera më të larta të ndotjes me plumb, zink dhe metale të 

rënda. Tani ky monitorim nuk është i  aktivizuar. 

  4.10.Ujrat Idustriale 

Trajtimi i ujërave të ndotura industriale pas aplikimit të metodave të reja për mbushjen e 

horizonteve me steril nga flotimi i xehes është lehtësuar  për arsye se ujërat e ndotur të 

mbledhura me ma pak steril barten ne deponin në fshatin Kelmend . Me ndihmën e 

UNDP është duke u bërë programi për ndërtimin e impianti për trajtimin e ujërave 

industriale. Ky impiant është paraparë të ndërtohet në pjesën perëndimore të deponisë në 

fshatin Kelmend dha ka për qellim që uji i trajtuar industrial të derdhet në lumin Iber 

duke plotsuar VLM . 

Fig.6.Rrjeta Primare ujërave të zeza 
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Parametrat kimike të ujit të lumit Ibër tregojnë se ky ujë i përmbush parametrat e cilësisë 

së dëshiruar. Substanca toksike inorganike nuk janë identifikuar dhe tregojnë rrezulltate 

nën vlerat e lejuara si p.sh. nitratet, metalet e rënda, fluori, arseni, dhe bor. Prandaj lumi i 

lumit Iber mund te përdoret për mbushjen e liqenit dhe zhvillimin e aktiviteteve përcjelle. 

  Tabela.8: Analiza kimike e mostrave  të ujitë lumit Ibër 
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4.11.Toka  

Analizave të bëra në mostrat e tokës të marra nga lokacioni për qëllim të këtij studimi  

nuk konfirmuar praninë e ndotësve. Për qëllime qe te behet pasqyrë më e mirë për 

gjendjen e tokës , kampione dheu janë marrë nga disa vende  në një model-shah bordit në 

thellësinë e 30-40 cm. 

Analizat u bënë nga  laboratori i  kombinatit Trepca në  Tynelin e Parë dhe paisjen x-Ray  

Niton të komunës Rezultatet treguan përqendrimet e metaleve të ndryshme të cilat janë 

në  përqendrimet e lejuara. Krahasimi i rezultateve është bërë me standardet 

ndërkombëtare për shkak të mungesës së legjislacionit në Kosovë. 

       

Tabela 9. Analiza kimike e tokës (afër kompleksi sportiv të ri) 

 
Parametër  

 
Mark  

 
Njësi  

 
Vlera  

Metoda e analizës  

(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  

Vlera  epH  pH  7 7.1  ISO 10390  

Era    Pa   

Ngjyra    Pa   

Arseni  As  mg / kg  4.41  ISO 11885  

Bariumi  Ba  mg / kg  9.95  ISO 11885  

Kadmiumi Cd  mg / kg  1.31  ISO 11885  

Kobalti  Co  mg / kg  1.41  ISO 11885  

Kromi  Cr  mg / kg  7.17  ISO 11885  

Bakëri  Cu  mg / kg  9.79  ISO 11885  

Nikeli  Ni  mg / kg  1.28  ISO 11885  

Plumbi Pb  mg / kg  227  ISO 11885  

Antimoni  Sb  mg / kg  24  ISO 11885  

Stroncium  Sr  mg / kg  7.13  ISO 11885  

Vanadiumi  V  mg / kg  3.0  ISO 11885  

Zinku Zn  mg / kg  13.8  ISO 11885  

 

Sfida është që të parandalohet degradimi i tokave përmes masave dhe politikave specifike 

për mbrojtjen e tokave. Këto shifra ndryshojnë si nga shënimet statistikore të vjetra, po 

ashtu edhe nga shënimet kadastrale. 
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Faktorët kryesorë që ndikojnë në humbjen e tokave në Mitrovicë janë:  

• Vendbanimet (ndërtime të paplanifikuara); 

• Industria (mbeturinat industriale,); 

• Ndërtimi i rrugëve dhe autostradave 

• Mbeturinat shtëpiake dhe deponitë;  

• Erozioni; 

• Eksploatimi i pakontrolluar i zhavorrit. 

 

Njëra prej formave më të shpeshta të humbjes së tokave bujqësore është ndërrimi i 

destinimit të shfrytëzimit të tokës bujqësore në tokë ndërtimore.  

Ndotja e tokave me metale të rënda - Kjo kategori e ndotjes është prodhuar nga proceset 

industriale. Metale të rënda dhe shumë toksike të cilat kontribuojnë në ndotje janë: 

merkuri metalik dhe komponimet organomerkurike si dimetilmerkuri i Hg(CH3)2, arseni, 

plumbi, kadmiumi, beriliumi etj. Efektet e tyre në organizëm janë tejet negative. 

Erozioni - Erozioni në territorin e Mitrovicës rrezikon natyrën dhe pasuritë shoqërore dhe 

private të krijuara dhe të planifikuara nga njerëzit. Erozioni manifestohet me degradimin 

e tokës bujqësore, pyjore, rrjetit rrugor dhe hekurudhor si dhe me degradimin e objekteve 

ndërtimore dhe vendbanimeve.  

 

Përmbytjet e tokave - Ndër faktorët kryesorë që shpien deri te paraqitja e vërshimeve dhe 

përmbytjeve janë: 

• Shtretërit e parregulluar të lumenjve; 

• Dëmtimi i shtretërve të lumenjve  nga eksploatimi pa kriter i rërës dhe zhavorrit; 

• Ndërtimi i shtëpive, rrugëve dhe urave në vende që janë të rrezikuara nga 

vërshimet; 

• Hedhja e mbeturinave në lumenj; 

• Mirëmbajtja e dobët e objekteve mbrojtëse; 

• Mungesa e mjeteve financiare për ndërtimin e objekteve mbrojtëse të reja. 

Në bazë të vlerësimeve të kryera (Master Plani i vitit 1983) për përmbytjet me rastisje një 

herë në 100-vite, si dhe në bazë të zhvillimit i cili ka qenë në kohën e përllogaritur, mund 

të konstatohen edhe dëmet nga vërshimet. Sipas kësaj llogaritjeje dëmet nga vërshimet në 

pellgun e Ibrit 24%. Me qëllim të parandalimit të paraqitjes së përmbytjeve janë 

parshihen të projekte për rregullimin e shtretërve të lumenjve. 

Ujitja e tokave - Sipërfaqet e tokave të ujitura sipas regjioneve në Mitrovicës janë 

kryesisht në pjesën jugore të qytetit. 

Tabela 10: Sipërfaqet e tokave bujqësore të ujitura Mitrovicë 

 
Komunat Sipërfaqja e 

ujitur (ha) 

Sipërfaqja e 

përgjithshme e tokave të 

kultivuara bujqësore (ha) 

Gjithsejtë 

sipërfaqe 

(ha) 

Kosova 42.226 195.575 237.801 

Mitrovica 790 4.661 5.451 

Aktualisht në Mitrovicë sistemi i ujitjes administrohet nga ndërmarrja publike qendrore 

“Hidrosistemi Ibër Lepenc”.  
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Konkluzione dhe Rekomandime: 

 
Me qëllim të përmirësimit të gjendjes rekomandohet: 

• Zgjerimi i rrjetit të integruar të monitorimit të cilësisë së mjedisit për tërë 

Mitrovicë (rritja e numrit të stacioneve monitoruese, organizimi i sistemit 

monitorues, investime në zgjerimin e kapaciteteve laboratorike, akreditimi i 

laboratorit analitik, ngritja e laboratorit kalibrues, ngritja e njësisë së servisimit të 

pajisjeve laboratorike dhe stacioneve të monitorimit automatik, ngritja e 

kapaciteteve humane për monitorimin e ajrit dhe analiza laboratorike, ngritja e 

kuadrit për sistemet e modelimeve (modelimet e shpërndarjes së ndotjes). 

• Përgatitja dhe zbatimi i programeve të monitorimit nga operatorët siç parashihen 

në ligjin për mbrojtjen e mjedisit. 

 

 Fig 7-8. Vendbanimet me popullatë dhe drejtimi i propozuar  për shtrirjen e 

vendbanimeve të popullsisë në të ardhmen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.12. Biodiversiteti 

 Gjendja e Zonave të Mbrojtura  

Në Mitrovicë  ende nuk ka zonat e mbrojtura të natyrës dhe biodiversiteti. Ndikimet e 

tilla dhe mungesa e përkujdesjes institucionale janë duke bërë që këto zona t‟i humbin 

përgjithmonë karakteristikat e tyre natyrore për të cilat janë vënë nën mbrojtje. DMMP 

sipas planit PLVM ka evidentuar disa prej tyre. 

4.12.1. Gjendja e florës dhe vegjetacionit 

Në bazë të hulumtimeve të deritanishme floristike janë evidentuar mbi 800 lloje bimore 

të florës vaskulare, megjithëse supozohet se numri i tyre është më i madh se  1.500. Edhe 

pse fitodiversiteti i Mitrovicës është shfrytëzuar me shekuj, brengosë fakti që kohëve të 

fundit ky shfrytëzim është jo racional dhe pa planifikim, gjë që në të ardhmen mund të 

rezultojë me pasoja të paparashikueshme. Dëmet të mëdha po i shkaktohen sidomos 

florës së bimëve mjekuese, aromatike dhe industriale, nga grumbulluesit e tyre. 

 

4.12.2.Gjendja e faunës 

Në aspektin faunistik Mitrovica karakterizohet me llojshmëri. Hapësirat më të begatshme 

faunistike në Mitrovicë janë të gjitha masivet malore të Bajgorës, ku jetojnë rreth 150 
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lloje të kurrizorëve, 100 lloje të fluturave dhe mbi 100 taksone të makrozoobentosit të 

ujërave.Me gjithë rrjetin e pasur të lumenjve Mitrovicë ende nuk ka një inventar të plotë 

për llojet e peshqve, për shkak të mungesës së  hulumtimeve ihtiofaunistike. Deri më sot 

janë hulumtuar disa nga lumenjtë e Mitrovicë dhe janë evidentuar gjithsej 10 lloje të 

peshqëve. 

 

Tabela 12: Gjendja e kafshëve të egra në regjionin e Mitrovicës sipas Sh.Gj.‟‟Trepqa‟‟ 
Lloji i kafshës së 

egër 

Gjendja e fondit në 

fillim të vitit2018 

Reprodukimi 

vjetor 

Humbjet 

natyrore 

Gjendja e fondit 

në fund të vitit 

Ariu i murrmë 2 1 0 3 

Kaprolli 20 5 1 24 

Rrëqebulli 1 0 0 1 

Dhia e egër 10 5 2 13 

Derri i egër 60 30 10 80 

Lepuri 100 50 30 120 

Ujku 8 4 2 10 

Shqiponja e 

përhimë 
10 5 0 15 

Thëllëza e 

gurëve 
100 40 30 110 

 
Gjendja shëndetësore e kafshëve të egra është e mirë. Ndërkaq rrezik të vazhdueshëm për 

kafshët e egra paraqet gjuetia ilegale nga njerëzit e pandërgjegjshëm.Llojet më të 

rrezikuara nga gjuetia ilegale janë dhia e egër dhe kaprojtë.  

 

Tabela 13: Lista E Objekteve (Zonave) Natyrore Të   Propozuara Për Mbrojtje 
Emërtimi i zonës Vendi Shtrirja gjeografike Kategoria e propozuar 

për mbrojtje 
X Y L. M. 

(m) 

LUGINA E LUMIT SELAC Selac    Peizazh natyror 

QAFA E KAQANOLLIT Kaqanonoll    Peizazh natyror 

BURIMI I UJIT MINERAL Braboniq 0484500 4743945 585 Monument natyre 
(hidrologjik) 

BURIMI I UJIT MINERAL Mazhiq    Monument natyre 
(hidrologjik) 

KRONI I AKULLIT Rahovë 0490970 4754816 1186 Monument natyre 
(hidrologjik) 

TRUNGU I QARRIT Braboniq 0483129 4743393 643 Monument natyre 
(botanik) 

TRUNGU I GËSHTENJËS Zasellë    Monument natyre 
(botanik) 

TRUNGU I BUNGUT Zabërgjë 0494299 4759474 1043 Monument natyre 
(botanik) 

TRUNGU I KREKËS Zabërgjë 0494487 4759646 1054 Monument natyre 
(botanik) 

TRUNGU I BUNGUT Vllahi 0490221 4756508 889 Monument natyre 
( botanik) 

TRUNGJET E AHUT Bare 0497455 4756096 1103 Monument natyre 
(botanik) 

TRUNGU I SHKOZËS Bajgorë    Monument natyre 
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(botanik) 

TRUNGU I VOJSËS Vidimriq 0484470 4748838 742 Monument natyre 
(botanik) 

TRUNGU I KREKËS Vinarc i 
epërm 

0483575 4747159 541 Monument natyre 
(botanik) 

TRUNGI I AHUT ME BURIMIN E UJIT 
NËN RRËNJË 

Ovçar 0491414 4763266 912 Monument natyre 
(hidro-botanikk) 

TRUNGJET E BUNGUT Kutllovc    Monument natyre 
(botanik) 

UJVARA E TREPÇALIVE Melenicë 04945026 4754199 920 Monument natyre 
(hidrologjik 

 

Rekomandimet  

• Përkrahja e projekteve për mbrojtjen e natyrës; 

• Përkrahja e projekteve ndërkufitare për mbrojtjen e natyrës; 

• Përgatitja e planeve menaxhuese për zonat e mbrojtura të natyrës; 

• Hartimi i programeve dhe projekteve për ngritjen e vetëdijes dhe sensibilizimit 

për mbrojtjen e natyrës 

• Themelimi i zyrës koordinuese për identifikimin, ratifikimin dhe implementimin e 

konventave dhe marrëveshjeve të tjera ndërkombëtare për mbrojtjen e natyrës.  

4.13. Menaxhimi i mbeturinave dhe kimikateve 

Korniza ligjore për menaxhimin e mbeturinave në Mitrovicë 

Akti themelor për menaxhimin e mbeturinave në Kosovë është Ligji 2011-04 L 060 për 
Mbeturinat i cili rregullon aspektet specifike të menaxhimit të mbeturinave të ngurta dhe 
llojeve tjera të mbeturinave. Ligji në fjalë ndërmjet tjerash ofron parimet bazë mbi 
menaxhimin e mbeturinave . 

Në mënyrë specifike Ligji i Mbeturinave përmes Nenit 15 i përcakton kompetencat e 
komunave sa i përket menaxhimit të mbeturinave. Komunat sipas këtij Neni janë 
përgjegjëse për hartimin dhe zbatimin e Planeve Komunale të Menaxhimit të 
Mbeturinave, krijimin e sistemit të menaxhimit të mbeturinave, përzgjedhjes së 
operatorëve të licencuar si dhe përcaktimit të tarifave dhe mënyrën e arkëtimit të 
mjeteve. Ligji i mbeturinave është hartuar në masë të konsiderueshme me direktivat 
përkatës të KE që e rregullojnë lëminë e menaxhimit të mbeturinave komunale dhe 
rrjedhave tjera të mbeturinave.  

Korniza Ligjore përmban  një numër të konsideruar të ligjeve tjera sektoriale të cilat në 
mënyrë indirekte rregullojnë menaxhimin e mbeturinave. Këto Ligjë përfshijnë: Ligji Nr. 
03/L-025 për Mbrojtjen e Mjedisit, Ligji Nr. 03/L-040 për Vetëqeverisjen Lokale, Ligji Nr. 
03/L-087 për Ndërmarrjet Publike, Ligji Nr. 04/L-174 për Planifikimin Hapësinor, Ligji Nr. 
04/L-045 për Partneritet Publiko Privat, etj.  

Dokumentat tjera planifikuese-ligjore në lëmin e menaxhimit të mbeturinave janë edhe: 
Strategjia e Republikës së Kosovës për Menaxhimin e Mbeturinave 2013-2024, Plani i 
Republikës së Kosovës për Menaxhimin e Mbeturinave 2013-2017, dhe Master Plani i 
Menaxhimit të Mbeturinave- Mitrovica 2016-2021. 

Rolet dhe përgjegjësitë në nivel qendror dhe lokal 

Autoritet kryesore të menaxhimit të mbeturinave janë Ministria e Mjedisit dhe Planifikimi 
Hapësinor dhe Komunat e Kosovës.  
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Sipas Ligjit të Mbeturinave Ministria administron me mbeturinat e rrezikshme, mbeturinat 
toksike, mbeturinat likuide, industriale dhe të ngjashme. 

 Komuna  menaxhojnë me mbeturinat komunale, mbeturinat inerte dhe nga demolimet, 
mbeturinat e vëllimshme dhe mbeturinat tjera jo të rrezikshme.  

Neni 14 i Ligjit të Mbeturinave përcakton kompetencat e MMPH. 

Neni 15 i Ligjit të Mbeturinave përcakton kompetencat e Komunave dhe këto 
kompetenca përfshijnë ndërmjet tjerash: 

(i) Krijimin e sistemit për menaxhimin e mbeturinave;  

(ii)  Hartimin e planit lokal të veprimit për menaxhimin e mbeturinave; 

(iii)   Përzgjedhjen e personave të licencuar për menaxhimin e mbeturinave; dhe 

(iv)  Caktimin e tarifave të mbeturinave dhe mënyrën e inkasimit të mjeteve.  

Kompetencat për menaxhimin e Mbeturinave ne Mitrovicë 
 

Hapi 1. Statuti i Komunes, i cili i parasheh sa Drejtori jane te formuara dhe thote se 
organizimi i tyre behet sipas rregullores per organizim te brendhsem dhe kompetencat. 
http://kk.rks-gov.net/mitrovice/Municipality/Assembly/Statute.aspx 
Hapi 2. Rregullore per Menaxhim të mbeturinave, e cila sakte e definon kompetencat se 
kush menaxhon me mbeturina (Neni 2). 
http://kk.rks-
gov.net/mitrovice/getattachment/Municipality/Assembly/Regulations/Rregulloret-
komunale-2016/Rregullorja-Nr--03-2016-per-menaxhimin-e-mbeturinave.pdf.aspx 
 
Hapi 3. Rregullorja-Nr--02-2012-per-organizimin-e-brendshem-te-Adiminstrates 

Komunale neni 60,61, 62,63 
http://kk.rks-
gov.net/mitrovice/getattachment/Municipality/Assembly/Regulations/Regulloret-
Komunale-2012/Rregullorja-Nr--02-2012-per-organizimin-e-brendshem-te-AK.pdf.aspx 
 
Hapi 4.Definitve: Ndryshimi i rregullores Nr--02-2012-per-organizimin-e-brendshem-te-

Adiminstrates Komunale ku formohet sektori i Menaxhimit te Mbeturinave sipas 
Organogramit te GIZ (te rekomanduar nga Myzerja): 
Nr--02-2012-per-organizimin-e-brendshem-te-Adiminstrates Komunale (votohet formimi i 
sektorit per menaxhimin e mbeturinave ne Drejtorin e Mjedisit): http://kk.rks-
gov.net/mitrovice/getattachment/Municipality/Assembly/Decisions/Vendimet-e-
Kuvendit-Komunal-te-Mitrovices-2016/01-Draft-rregullorja-per-plotesim-te-Rregullores-
Nr--02-2012.pdf.aspx 
Sqarimi i Kompetencat sipas të gjeturave nga raporti I GIZ-it   I  takojne DMMP-se 
e cila menaxhon me mbeturina ndersa operatori I perzgjedhur është KRM ‘’Uniteti’’ 
Kodi Finaciar /UNIREF ( i caktuar nga Ministria e Financave ne Drejtorin e Mjedisit per 
menaxhimin e mbeturinave)  
Deponia e mbeturinave në pjesën jugore të qytetit u hap në vitin 1991 dhe u aktivizua nga 

DANIDA  në vitin  2001. Deponia Gërmova, gjendet në afërsi të fshatit Koshtovë dhe 

llogaritet që ka kapacitete edhe për 15 vitet e ardhshme. Sasitë e mbeturinave për 

komunën e Mitrovicës llogariten të jenë:80 – 90t / ditë  rreth 0,9 kg mbeturina / ditë për 

http://kk.rks-gov.net/mitrovice/Municipality/Assembly/Statute.aspx
http://kk.rks-gov.net/mitrovice/getattachment/Municipality/Assembly/Regulations/Rregulloret-komunale-2016/Rregullorja-Nr--03-2016-per-menaxhimin-e-mbeturinave.pdf.aspx
http://kk.rks-gov.net/mitrovice/getattachment/Municipality/Assembly/Regulations/Rregulloret-komunale-2016/Rregullorja-Nr--03-2016-per-menaxhimin-e-mbeturinave.pdf.aspx
http://kk.rks-gov.net/mitrovice/getattachment/Municipality/Assembly/Regulations/Rregulloret-komunale-2016/Rregullorja-Nr--03-2016-per-menaxhimin-e-mbeturinave.pdf.aspx
http://kk.rks-gov.net/mitrovice/getattachment/Municipality/Assembly/Regulations/Regulloret-Komunale-2012/Rregullorja-Nr--02-2012-per-organizimin-e-brendshem-te-AK.pdf.aspx
http://kk.rks-gov.net/mitrovice/getattachment/Municipality/Assembly/Regulations/Regulloret-Komunale-2012/Rregullorja-Nr--02-2012-per-organizimin-e-brendshem-te-AK.pdf.aspx
http://kk.rks-gov.net/mitrovice/getattachment/Municipality/Assembly/Regulations/Regulloret-Komunale-2012/Rregullorja-Nr--02-2012-per-organizimin-e-brendshem-te-AK.pdf.aspx
http://kk.rks-gov.net/mitrovice/getattachment/Municipality/Assembly/Regulations/Regulloret-Komunale-2012/Rregullorja-Nr--02-2012-per-organizimin-e-brendshem-te-AK.pdf.aspx
http://kk.rks-gov.net/mitrovice/getattachment/Municipality/Assembly/Regulations/Regulloret-Komunale-2012/Rregullorja-Nr--02-2012-per-organizimin-e-brendshem-te-AK.pdf.aspx
http://kk.rks-gov.net/mitrovice/getattachment/Municipality/Assembly/Regulations/Regulloret-Komunale-2012/Rregullorja-Nr--02-2012-per-organizimin-e-brendshem-te-AK.pdf.aspx
http://kk.rks-gov.net/mitrovice/getattachment/Municipality/Assembly/Regulations/Regulloret-Komunale-2012/Rregullorja-Nr--02-2012-per-organizimin-e-brendshem-te-AK.pdf.aspx
http://kk.rks-gov.net/mitrovice/getattachment/Municipality/Assembly/Regulations/Regulloret-Komunale-2012/Rregullorja-Nr--02-2012-per-organizimin-e-brendshem-te-AK.pdf.aspx
http://kk.rks-gov.net/mitrovice/getattachment/Municipality/Assembly/Decisions/Vendimet-e-Kuvendit-Komunal-te-Mitrovices-2016/01-Draft-rregullorja-per-plotesim-te-Rregullores-Nr--02-2012.pdf.aspx
http://kk.rks-gov.net/mitrovice/getattachment/Municipality/Assembly/Decisions/Vendimet-e-Kuvendit-Komunal-te-Mitrovices-2016/01-Draft-rregullorja-per-plotesim-te-Rregullores-Nr--02-2012.pdf.aspx
http://kk.rks-gov.net/mitrovice/getattachment/Municipality/Assembly/Decisions/Vendimet-e-Kuvendit-Komunal-te-Mitrovices-2016/01-Draft-rregullorja-per-plotesim-te-Rregullores-Nr--02-2012.pdf.aspx
http://kk.rks-gov.net/mitrovice/getattachment/Municipality/Assembly/Decisions/Vendimet-e-Kuvendit-Komunal-te-Mitrovices-2016/01-Draft-rregullorja-per-plotesim-te-Rregullores-Nr--02-2012.pdf.aspx
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banor.Deponit e „egra“, ose ndryshe thënë të tëra mbeturinat në sipërfaqen e qytetit, 

paraqesin një problem ekologjik dhe higjienik,mirëpo ato largohen në intervale kohore të 

ndryshme.Pikat e grumbullimit dhe numrin total të kontenierëve sipas tipit janë të 

vendosur  në rrjetin e tërë  komunën. 

4.13.1. Mbeturinave medicinal 

 
Mbeturinat e produkteve medicinale të mbledhura nga komuna e Mitrovicës, Vushtrrisë 

dhe Skenderajt digjen në aparatin e ashtuquajtur “Incinator” ndërsa mbetjet pas djegëjes 

vendosen në deponinë e qytetit në Gërmovë. Tani asgjësimi i mbetjeve mjekësore në 

Mitrovicë bëhet me metodën e sterilizimit (në spitan e qytetit) dhe pa lirim të gazrave. 

Sasia që sterilizohet 30ton/vit . 

 

4.13.2.Mbeturinat dhe kimikatet 

 
Sistemi i menaxhimit të mbeturinave  ofron të dhëna të plota për gjenerimin, mbledhjen, 

trajtimin dhe mënjanimin e mbeturinave. Mitrovica ka menagjim të mire të mbeturinave. 

Në zonat urbane (qytete), shërbimi i grumbullimit të mbeturinave u ofrohet përreth 100% 

të popullatës, ndërkaq zonat rurale mbulohen me këtë shërbim 98 %. Kurse figura 

vijuese, tregon pjesëmarrjen e llojeve të ndryshme të mbeturinave në strukturën e 

përgjithshme të mbeturinave në Mitrovicë. Nga figura 9 shihet se mbeturinat komunale 

marrin pjesë me 18 %, në kuadër të strukturës së përgjithshme të mbeturinave të 

gjeneruara në Mitrovicë.  

 

       Figura 9: Mbeturinat sipas llojeve në Mitrovicë (%) 

 
 

 

 
Mbeturinat e ndërtimit  -  Mitrovica është përballur  me rritjen e sasisë së mbeturinave me 

prejardhje nga rrënimi i objekteve të banimit dhe objekteve tjera. Hedhja dhe 

grumbullimi i tyre në vende që nuk kanë qenë të destinuara për këtë qëllim ka keqësuar 

edhe më shumë gjendjen në sektorin e mbeturinave. Sidomos është shqetësuese dukuria e 

zënies së sipërfaqeve të tokave të punueshme  dhe hedhja e mbeturinave pranë brigjeve të 

1

2

3

4

5

6

Mbeturinat e 

amvisnisë

18 %

Mbeturinat 

komerciale 

12 %

Mbeturinat

 tjera  18 % 

Mbeturinat e hirit 

dhe zgjyrës 

45 %

Mbeturinat e 

ndërtim 

shkatërrimit 

10 %



Gjendja e mjedisit në Mitrovicë Janar-Dhjetor 2018, Raport 

 

Drejtoria e Mbrojtjes së Mjedisit dhe Pyjeve DMMP 
 

25 

lumenjve.Përveç dëmtimit të peizazhit, mbeturinat e ndërtimit kanë ndikim të dëmshëm 

në mjedis e veçanërisht në ekosisteme, sidomos në rastet kur ato hedhen të  përziera me 

mbeturinat të tjera urbane. Komuna ka PLMN ku është caktuar vendin për deponimin të 

mbeturinave të ndërtimit në Germovë në pjesën e eperme të deponime dhe në gropat e 

Frashërit. 

 
Automjetet mbeturinë - Janë të gjitha llojet e automjeteve motorike që dalin nga 

përdorimi. Grumbullimi i automjeteve të hedhura bëhet nga disa kompani private. Këto 

kompani, automjetet mbeturinë, i trajtojnë në dy mënyra: duke i grumbulluar si mbeturina 

metalike për shitje, të cilat  kryesisht shiten në vende të rajonit  si dhe  duke i demontuar  

për ripërdorimin e pjesëve të tyre.   

Me qëllim të parandalimit dhe reduktimit të ndotjes së mjedisit nga automjetet e hedhura 

dhe mbeturinat e tyre, MMPH ka nxjerr Udhëzimin Administrativ nr. 02/2009 për 

administrimin e automjeteve të hedhura dhe mbeturinave të tyre.  

Fig.11.Vendgrumbullimi i mbeturinave nga automjetet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Ndotja e mjedisit nga Gazrat e shkarkuara nga përpunimi i vajrave eshte ndaluar 

" BTP OIL " Sh.p.k. Mitrovicë ka dislokuar  pajisjet e përpunimit të  vajrave në 
Vushtri, SHA “BAS”Mitrovicë iu është ndalur prodhimi .E tërë këto aktivitete monitorohen dhe 

janë përgjegjësi e MMPH-së. 
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5.0. MJEDISI DHE SHËNDETI PUBLIK 

5.1.Ndikimi i mjedisit në shëndetin publik  

Njeriu i ekspozohet ndotjes së ajrit, ujit dhe dheut, mes tjerash edhe përmes ushqimit, 

mbeturinave, kimikateve dhe prodhimeve të ndryshëm që ai përdorë në punë ose në 

shtëpi. Rëndësia e mjedisit të shëndoshë është e pazëvendësueshme për shëndetin e 

njeriut.Mitrovica ka një gjendje jo të mirë të shëndetit  të popullatës.  

Nga numri i përgjithshëm i të sëmurëve të regjistruar në kujdesin parësorë shëndetësorë 

në kuadër të grupit te sëmundjeve që ndërlidhen me mjedisin dhe faktorët mjedisor, 

numri më i madh i të sëmurëve është regjistruar me sëmundje të sistemit të frymëmarrjes 

,sëmundjet e sistemit të tretjes. Komuna eshte duke i kushtuar rendesi te veqant kësaj 

dukurie me programet remediate  te cilet ne menyre direkte apo indirekte ndikojne 

pozitivisht ne mjedis. 

 

5.2. Kualiteti i ujit të pijes dhe shëndeti publik 

Kualiteti i ujit të pa trajtuar për furnizim të popullatës dallon në mes pjesëve të qytetit. 

Mitrovica posedon mekanizma për monitorim me qëllim të sigurimit të të dhënave të 

sakta mbi kualitetin dhe kuantitetin e ujërave.  

Përgjegjës për monitorimin e cilësinë e ujit të pijshëm të ujësjellësve publik në Mitrovicë 

është Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, i cili përcjell, kryen analizat dhe bënë 

raportet për përshtatshmërinë e cilësisë së ujit në bazë të rregullave.  

Shumica e mbetjeve bakteriologjike ndodhin në ujësjellësetet e vogla/rurale. (zakonisht 

në puse të shpuara apo burime).Nuk ka të raportuar mos-përshtatshmëri të kualitetit të ujit 

të pijshëm në sistemet e ujësjellësve publik. 

Vetëm rreth 80 %, e popullatës janë të kyçur në sistemin e ujësjellësit. Rreth 65 % e 

popullatës rurale pinë ujë nga puset, ku shumica e tyre janë jo higjienike. Rreth 60 % e 

popullatës ka qasje në rrjetin e kanalizimit. Rastet e sëmundjeve ngjitëse dhe parazitare 

kanë shënuar rënie të ndjeshme që nga periudha e pasluftës e deri me sot.m 

Në bazë të dhënave nga monitorimi i burimeve të ujit të pijshëm nga ky institucion, 

konstatohet se ndotja e ujërave të pijshëm është më e madhe nga kontaminimi 

bakteriologjik se sa nga kontaminimin kimik. 

  
Mbrojtja e popullatës nga helmimi me Pb dhe Metale të rënda 

Niveli i plumbit në gjak në regjionin e Mitrovicës është si pasoje e mbetjeve industriale 

dhe shtresimit te Pb  në sipërfaqe  të tokës. Analizat e fundit kane treguar nivelin e 

koncentrimit te Pb ne gjak ne vlerat me te larta  se vlerat e  lejuara (10 µg/dl),përjashtim 

bejen femijet e lagjes se romeve prindit e te cileve punojen në pjesen veriore ku lirshem 

punohet me plumb.. 

  
 

Gjelbërimi  

 

Qyteti i Mitrovicës përbëhet nga zona të ndryshme sipas ndarjes së shfrytëzimit të 

sipërfaqeve të caktuara. Destinimi i sipërfaqeve në Ha dhe % e zonave të gjelbëruara  në 

Mitrovicës është si vijon: 
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Tabela.16: Destinimi i sipërfaqeve në komunëne Mitrovicës në Ha % 

Nr. Destinimi Sipërfaqja në 
Ha 

% 

1 Banuese  167,00 24,70 
2 Komerciale  23,10 3,40 
3 Rrugët  29,60 3,90 
4 Shkollat  3,70 0,50 
5 Rekreative  14,80 2,20 
6 Industriale  156,80 23,20 
7 E Degraduar  34,80 5,10 
8 Të ndrsyhme  22,40 3,30 
9 E Gjelbërt  224,30 33,10 

10. TOTALI 676,50 100,00 
Synimet për te ardhmen  

 Shtimi i sipërfaqeve të gjelbëruara në brigjet e lumenjve , qytet, Parqet,                                                                                                              

 Oazat dhe hapësirat publike,                                                              

 Rregullimi dhe mbrojtja e brigjeve te lumenjve 

 Rregullimi  i shtigjeve për këmbësor, 

 

Fig.22. Ndikimi i mjedisit në shëndetin publik  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Deponia e Zinkut 

Kjo deponi e zinkut tani eshte  larguar.Nga kjo deponi jane larguar 500. 000tmbetje te 

zinkut dhe 300 000t mbetje te piritit dhe pirhotines.Tani ne kete deponi kane mbetur 

mbetjet e përpunimit te plehrave artificiale. 
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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, të flotimit të 

xehes  së plumbit,, UNDP ka bërë rregullimin dhe rikultivimin e kurorës së deponis, e 

cila ka ndikim pozitiv ne zvogëlimin e ndotjes me Pb dhe metale tjera. Deponia nuk është 

e rrethuar . 

6.0.Shfrytëzimi i Resurseve Natyrore  

6.1.Shfrytëzimi i resurseve ujore 

Shfrytëzimi i ujërave për pije dhe amvisëri- Shërbimet e ujësjellësit në Mitrovicë ofrohet 

nga Kompani Regjionale të Ujit Mitrovicë e licencuar. 
  

 Shtrirja e shërbimeve të ujit nga kompania rajonale e ujësjellësit për vitet 2018 është 

90% në pjesën urbane. 

 

Tabela 16: Përformanca e kompanive rajonale të ujësjellësve për 2018 

 

Kompania 

Regjionale e 

Ujit 

Numri i 

komunave 

të 

shërbyera  

Numri i 

konsumatorëve 
 të shërbyer 

Numri i 

popullatës 

së shërbyer 

Shtrirja e 

shërbimeve të 

ujësjellësit % 

Shtrirja e 

shërbimit 

të 

kanalizimit 

% 
Mitrovica 3 20,780 116,440 90 70 

 

6.2. Shfrytëzimi i inertëve nga shtretërit e lumenjve 

 
Pellgjet e lumenjve të Mitrovicës degradohen kryesisht nga aktivitetet e pa kontrolluara të 

operatorëve që bëjnë nxjerrjen e inerteve nëpër lumenjtë dhe rreth shtretërve të tyre. 

Lumenjtë më të prekur nga kjo dukuri janë në pellgun e eperm  te lumit Iber. Në të gjithë 

sektorët e lartpërmendur shfrytëzimi i inerteve është bërë pa kriter, qoftë në aspektin e 

ruajtjes së regjimit ujor, qoftë nga aspekti i shfrytëzimit të lëndëve minerare. Komuna 

kësaj qeshtje i jep rendesi te veqant. 

 

6.3. Shfrytëzimi i resurseve pyjore  

 

Sipas të dhënave nga Enti i Statistikave të Kosovës, sasia e drurit që shfrytëzohet për 

djegie në Mitrovicë është 120 323 m3. 

 

Tabela 17: Shfrytëzimi i drurit (m³) në Mitrovicë: 
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Rajonet Dru për djegie 
(m³) 

Dru teknik-

industrial (m³) 
Gjithsejtë dru i 

shfrytëzuar (m³) 
Mitrovica 120.323 230 120.553 

6.4.Zbatimi i Strategjisë së Mitrovicës për Mjedis dhe Planit të 
Veprimit 

 
Strategjia e Mitrovicës për Mjedis është miratuar nga Kuvendi i Mitrovicës në 

dokumentet PZHK,PLVM. Këto dokument ka identifikuar problemet kyçe mjedisore dhe 

ka përcaktuar orientimet strategjike. PLVM, ka rolin e një instrumenti për përmirësimin e 

gjendjes së mjedisit përmes projekteve dhe masave konkrete. Gjatë procesit të 

prioritizimit të aktiviteteve, vëmendje e veçantë i është kushtuar zgjidhjes së problemeve 

kryesore mjedisore si dhe sigurimit të zhvillim të qëndrueshëm. Ndarja e prioriteteve  dhe 

projekteve është bërë sipas sektorëve përkatës mjedisor. 

Projektet e Planit të Veprimit për Mjedis, kryesisht janë realizuar ose janë financuar nga 

Buxheti i Komunës, ndërsa disa nga projektet janë mbështetur edhe nga donatorët e 

ndryshëm.  

 

7.0.MASAT E NDËRMARRA PËR MBROJTJEN E MJEDISIT 

 

7.1. Hartimi i legjislacionit dhe përafrimi me Direktivat e BE-së 

 

Politika e përgjithshme të  Komunës së Mitrovicës janë indentike me ato kombëtare, 

të cilat përfshinë edhe procesin e integrimeve evropiane. Ndër sfidat kryesore në këtë 

proces është edhe mjedisi, plotësimi i standardeve mjedisore evropiane dhe përafrimi i 

legjislaturës kombëtare mjedisore me atë evropiane.  

Tabela 18: Hot-spotet mjedisore sipas lokacioneve, aktivitetit, sipërfaqes dhe burimeve 

potenciale të ndotjes 

Nr. Lokacioni Aktiviteti në të 

kaluarën 

Sipërfaqja Burimet potenciale te ndotjes 
Meta

le të 

rënd

a 

Kemik-

alie 

Vajra Materie 

organike 

Tjetër 

 

1 Deponia sanitare 

komunale ne Mitrovice 

Deponi e 

mbeturinave 

7 ha - + + + + 

2 Parku Industrial 

Trepça 

Deponit industriale 34.62 ha + + - - - 

3 Deponia ne Kelmend-

Mitrovice 

 

 

Deponia me metale 

të rënda 

23.78 ha + - - - - 

4 Materiet radioaktive 

ne kombinatin 

industriale ne Trepce -

Mitrovice 

 

Deponim i materieve 

radioaktive te Nitrat 

toriumit 

- - - - - + 
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5 Materiet radioaktive te 

Tuneli i Pare, 

Mitrovice 

Deponim me meterie 

radioaktive, 

Stroncium, Torium 

dhe Americium 

- - - - - + 

22 Deponit industriale ne 

Zvecan 

Deponi e metaleve të 

rënda 

62.28 ha + - - - - 

 

 

7.2. Identifikimi hapësinor i ndotësve potencial  

 

Me qellim  të krijimit të bazës së të dhënave dhe të pasqyrimit të gjendjes së mjedisit në 

terren, DMMP gjatë vitit 2018ka marrë një iniciativë për inventarizimin hapësinor të 

ndotësve potencial në regjion. Identifikimi hapësinor i ndotësve potencial, është bazuar 

në punën e ekipeve profesionale, të cilat kanë mbledhur shënimet e nevojshme nga 

kompanitë të cilat llogariten të jenë ndotës potencial të mjedisit në komunat e 

hulumtuara. 

7.3. Përgatitja e kadastrës së ndotësve të ujërave  

Përgatitja e kadastrës së ndotësve të ujërave për komunën e Mitrovicës nga REC (Qendra 

Rajonale për Mjedis) në bashkëpunim me MMPH, Komuna,Eptisa(ojq),Ujësjellësi 

regjional. 

 

Objektivat kryesore të projektit janë: 

 Grumbullimi dhe përpunimi i të dhënave historike dhe atyre ekzistuese për ndotësit 

potencial të ujit; 

 Krijimi, organizimi dhe arkivimi i bazës së të dhënave; 

 Shkëmbimi i informacioneve në mes palëve me interes; 

 Të ndihmoj departamentin e ujërave në përgatitjen e planifikimit strategjik përmes 

raporteve dhe informatave për rrjetin e ardhshëm të monitorimit; 

 Të kontribuoj në zvogëlimin e ndotësve të ujit qoftë ata industrial apo të amvisërisë 

përmes një fushate të informimit publik/ngritjes së vetëdijes publike. 

 

7.4. Rregullimi i shtretërve të lumenjve dhe sistemeve të 
kanalizimit 

Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor në mbështetje edhe të donatorëve të 

ndryshëm gjatë vitit 2018, ka implementuar disa projekte kapitale në sektorin e ujërave. 

Një numër i këtyre projekteve ka qenë i orientuar  në rregullimin e shtretërve të lumenjve. 

7.5. Pyllëzimi i sipërfaqeve të zhveshura dhe përtëritja e pyjeve 

 

Në kuadër të menaxhimit të qëndrueshëm të pyjeve publike janë ndërmarrë aktivitete të 

ndryshme për përmirësimin e gjendjes së tyre. Në kuadër të aktiviteteve të APK-së 

përveç ngritjes së pyjeve të reja gjatë vitit 2018 janë zhvilluar aktivitete edhe në 

meliorimin dhe kultivimin e pyjeve. 
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8.0.INVESTIMET PËR MBROJTJEN E MJEDISIT në komunen 
e Mitrovices 
Sipas të dhënave ekzistuese investimet më të mëdha nga donatorët e huaj janë bërë në 

rehabilitiminm, ndërtimin e rrjetit e ujësjellësve dhe kanalizimeve, aktivitete remediate  

për largimin e dheut të kontaminuar me Pb dhe metale të rënda.  

Investimet më të medha  kanë qenë të orientuara në projektet Giz-i Gjerman ne lëmin  e 

mbeturinave. Në kuadër të këtyre investimeve : 

- Projekti  ndërtimit  të qendres  se ndarjes  te mbetjeve te riciklueshme  -
Frasher , 
-Fuqizim i kompetencave per mbeturina  ne komunë  dhe shtrirja e sistemit  të 

mbeturinave në gjithë komunën, 

-Plani  komunal për menaxhimin e mbeturinave ,  

-Plani  komunal per menaxhimin e mbeturinave inerte , 

-Plani operativ komunal per mbeturina, 
- Plani  për ndarje të Mbeturinave në Burim,Reciklimi. 
-Zgjerim i sistemit ne tere komunen,caktimi i kostos se mbeturinave , 
- Largimi i deponive ilegale,  

-Caktimi i  pikave per grumbulimin e mbeturinave ne komunën e Mitrovicës, 
-Programet remediate në Mahallen e komunitetit REA dhe 2 Korrik. 

-Ngritja e siperfaqeve te gjelberauara në mjediset universitare,shkollore dhe pjesën 

Urbane, 

-Parku botanike ne hapsiren universitate , 

-Parku botanike ne hapsiren e brigjeve te lumit Iber 

-Pullëzim i sipërfaqeve te zhveshura Barel,zona kadastrale Kaqandoll. 

  
Qëllimi primar  i Komunës (DMMP-së) për vitin 2018 ka  qenë 
ndikimi pozitiv  në uljen e ndotjes në qytet dhe krijimin e një 
mjedisi te shëndetshëm për banoret e  Mitrovicës. Komunë që ka 

shumë  për të thënë për Mitrovicën . 

  
Mitrovicë                                                                                      Drejtori: 

_____________ 
                                                                                                     Asllan Isufi             
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